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Надамо се да си прошле године у петом разреду заволео историју. Ми бисмо 
волели да се и ове године радо бавиш њоме. И ове године ћеш сазнати пуно 
занимљивих ствари. 

Моћи ћеш да упознаш најпознатије угарске владаре и да читаш о великим биткама 
против Турака. Сазнаћеш ко су били ердељски владари, због чега су се Мађари 
супротставили хабзбуршким владарима и зашто можемо бити поносни на 15. март.

Није само мађарска историја поучна. Можеш да читаш о томе како је откривена 
Америка. Учићеш о револуцијама, познатим војсковођама, пред тобом ће оживети 
лепи моменти и мрачне стране из прошлости. 

Обнављачи хришћанства Лутер и Калвин, један од најпознатијих владара, Краљ 
Сунце, један од највећих освајача светске историје Наполеон Бонапарта посебно су 
занимљиве историјске личности. Ове године ћеш моћи и са њима да се упознаш.

Немој да заборавиш, учење увек значи да треба и да размишљаш! Немој заборавити 
и то да историју треба учити са историјском картом у рукама. 

Учење историје је занимљиво када се информишеш о неком добу уз помоћ различитих 
историјских извора. Уџбеник пружа писана документа (текстови на жутој подлози, 
редним бројем у црвеном кружићу ➊), садржи карте, скице и пуно слика. Научићеш 
како можеш што више сазнати од тога. Уџбеник за шести разред чине занимљивијим 
два стрипа. Оба ти пружају могућност да завириш у детаље важних догађаја. 

Код процењивања појединих питања и проблема треба да се узме у обзир више 
фактора из различитих гледишта. Ово можеш да вежбаш уз помоћ делова под 
насловом Како историчари размишљају.

Ако ти је нешто пробудило интересовање, истражуј даље! У уџбенику или на интернету 
можеш и сам наћи одговоре на своја питања. Информације осим у уџбенику, можеш 
да пронађеш са свих страна. О ранијим дешавањима можеш да питаш родитеље, 
бабу и деду, можеш да истражујеш у библиотеци, на интернету, у музејима или у свом 
окружењу. Уџбеник подстиче истраживаче и тако што свако велико поглавље почиње 
пројектним задатком. Заједнички одрађени задаци ће вас обогатити са пуно знања и 
доживљаја. Верујемо да ћеш и ове године са уживањем учити историју!

Желимо Ти да добро учиш и да добијаш добре оцене: 

састављачи уџбеника 

Драги учениче шестог разреда!
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ПОНАВЉАЊЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

 Шта видите на слици?
 У које сврхе су се користили ови предмети?
 Из ког периода потичу ови материјални извори?
 Зашто нису очувани писани извори тог периода? 
 Које су одлике живота заједница које су користиле ове 

предмете?
 Шта је у Мађарској сачувано из тог периода?
 Ко се бави проналаском оваквих артефаката (налаза)?

 Шта се види на слици? Због чега је посебан овај налаз?
 Како се звала област одакле потиче овај предмет?
 Сакупите лична имена и географске појмове који се везују за ову 

античку област.
 Која су откића и проналасци народа који су ту живели, које 

користимо и данас?
 Где се још развила култура наводњавња земљишта у старом веку? 

Покажите и на карти!

 Ко се види на слици?
 Шта раде?
 Где се то догађало? 
 Каква географска особина је омогућила развој те области?
 Који су најпознатији археолошки остаци те културе?
 Нацртајте предмете који би готово сваког подсетили на име те 

културе.

 Шта видиш на слици?
 Ко је главни лик ове библијске приче?
 Сакупите имена оних актера, чије ликове знамо из Старог Завета 

(Хебрејске Библије)!
 О ком народу говори књига?
 Наброј карактеристике вере тог народа!
 Одглумите причу о борби Давида и Голијата!

 Који антички град-држава се види на слици? Покажите на карти!
 Шта је одликовало географски положај те области?
 Какав је то утицај имало на народ који је тамо живео?
 Који је други најзначајнији град те културе?
 По чему се разликовао начин живота та два града-државе?
 Када су се удружили и против кога? Испричајте најважније догађаје 

тог рата!
 Ко су били: Хомер, Херодот, Темистокле, Перикле?

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   6 2020. 02. 18.   14:19:37



77

 Бродом ког народа се борио римски брод, приказан на слици?
 Због чега је Римљанима било тешко да победе тај народ?
 Сакупите што више имена познатих Римљана! У неколико реченица 

објасните због чега су постали познати!
 Покажите на карти територије Римске империје!
 Како се звала римска провинција настала на територији данашње 

Мађарске?
 Испричајте које су карактеристике живота у тој провинцији! Због чега је 

морала да се изгради одбрамбена линија на граници провинције?
 Када је и зашто пало Западно римско царство?

 Који догађај из Исусовог живота се везује за места која су означена 
на карти?

 Под управом ког царства је била та област у време када је Исус живео?
 Који део Библије описује Исусов рад?
 Ко су били апостоли?
 Како су и због чега разапели Исуса?
 У чијим круговима се првобитно проширило Исусово учење?
 Каква је била улога апостола Павла и цара Константина Великог у 

ширењу хришћанске религије?

 По узору на које царство су се организовала средњовековна 
хришћанска краљевства?

 Шта је гарантовало краљеву моћ у средњем веку?
 Ко је на слици?
 Прикажите у кратким цртама положај и улогу та три друштвена слоја 

у средњем веку! Која су била најкарактеристичнија места и догађаји 
у њиховом животу?

 Који друштвени слој недостаје са слике? Где су они живели и чиме су 
се бавили?

 Шта је било карактеристично за живот Мађара у периоду сеобе?
 Који догађај из мађарске историје се може видети на слици?
 Када се одиграо догађај?
 Због чега је догађај представљао прекретницу за мађарски народ? 

Прикупите што више аргумената у прилог томе!

 Које промене се везују за владавину кнеза Гезе и краља (Светог) 
Стефана I?

 Од кога су први угарски краљеви морали да одбране државу?
 Због чега Белу IV називамо „другим оснивачем државе“?
 За које питање од претходна три се везује слика у прилогу? Објасни 

суштину повезаности!

Јерусалим
Витлејем
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I поглавље
Процват и пропаст 
средњовековне Краљевине 
Угарске

Илустрација Будима у једној хроници (крај 15. 
века) и златна форинта краља Матије
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ИЗМЕЂУ 1301. И 1526. почео је развој угарских градова. Цветала је култура. У првој половини 
овог доба Угарска је била једна од најзначајнијих држава Европе.  Лудовик Велики постао је пољски 
краљ и водио је поход против Напуља, а Сигисмунд Луксембуршки доспео је до титуле чешког краља 
и римско-немачког цара. Друга половина ове епохе упамћена је по биткама вођеним против Турака. 
Сибињанин Јанко, познати војсковођа, успешно је бранио јужне границе државе. Ренесансном двору 
краља Матије дивили су се у далеким крајевима. Али након смрти јаког владара средњовековна 
угарска краљевина све теже се бранила од напада Османског (турског) Царства.

Из овог поглавља можеш сазнати:
  зашто је Лудовик Велики покренуо поход против Напуља,
  шта је било карактеристично за живот средњовековног племства и кметства,
  како је победио Сибињанин Јанко Турке код Београда,
  какав је владар био краљ Матија.

Поред тога можеш сазнати како 
 да резимираш суштину новостеченог 

знања.
 представити шта се променило у току 

владавине одређеног краља.
 сакупити занимљиве информације, ко-

ристећи писмене и материјалне изворе.
 упоредити и проценити историјски зна-

чај одређених краљева, помоћу њихових 
дела и извора који говоре о њима.

 донети закључке о циљевима и пос-
ле дицама одлука и дела историјских 
личности.

 упоредити карактеристике средњо ве-
ков ног и савременог начина живота.

 сакупљати информације и донети зак-
ључ ке помоћу историјских карата.
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I пројектни задатак
Сећање на средњовековне угарске краљеве – 
припрема изложбе

Шта ћемо научити током пројекта?
 Сакупљати информације о теми у библиотеци, на интернету 

и у музејима.
 Планирати и реализовати један заједнички задатак.
 Што занимљивије прикажи једну историјску тему.

Шта ћемо радити?
 Формираћемо групе од 4 до 5 чланова.
 Одредићемо, о којем краљу ће сакупљати материјале наша група.
 Тражићемо информације. Покушаћемо да сазнамо што више 

о томе како се очувало сећање на краља кога смо изабрали.
 На пример:
 •  Какве илустрације постоје о њима из њиховог доба?
 •  Како су их приказивали у каснијим епохама?
 •  Какве су слике, књижевна или друга дела настала о њима?
 •  Где су им, када и поводом којег догађаја подигли споменик?
 •  Где се налазе најпознатији тргови и улице, назване по њима? 

Да ли се на овим местима налази спомен-плоча или споменик?
 •  Које тврђаве и који музеји чувају много материјалних извора 

о њима?
 Израдићемо план рада. Изабраћемо ко је задужен за 

коју активност: ко ће бити руководилац, ко ће сакупљати 
материјале, ко ће бити графички дизајнер, ко ће распоредити 
материјале за изложбу, ко ће снабдевати материјалима групу, 
ко ће сакупљати креативне идеје итд. Водићемо дневник о раду.

  Израдићемо план изложбе, списак и слике предмета за 
излагање, писаћемо занимљиве информативне текстове, 
нацртаћемо распоред изложбе.
	Приредићемо изложбу.

Циљ: Сакупити и представити уметничка, књижевна и друга дела, 
која чувају сећање на краља Лудовика Великог, краља Сигисмунда 
и краља Матије.

Које одговоре тражимо током заједничког рада?
 Како је историјско сећање сачувало лик и дела ових познатих средњовековних краљева?
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Активност Средства, материјали Задужен Рок Завршено

1. Сакупљање материјала: слика, 
дела, споменица о краљу.

уџбеник, албуми, књиге, 
веб странице, музеји

2. Систематизација сакупљених 
слика и информација.

папир, прибор 
за писање или 
компјутер, лаптоп

3. Израда плана о главним 
темама изложбе и бирање 
слика уз теме.

папир, прибор 
за писање или 
компјутер, лаптоп

4. Израда плана о таблоима 
и другим приказним 
материјалима изложбе.

папир, прибор за 
писање или компјутер, 
лаптоп

5. Поставка изложбе, писање 
наслова и текстова уз слике.

папир, прибор 
за писање, маказе, 
лепак или лаптоп

6. Оцењивање формулари 
за оцењивање

писање или компјутер, 

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   11 2020. 02. 18.   14:19:41



12

1. Јачање краљевске моћи за време краља Карла I

Пут до власти

Након смрти Андрије III тројица су се борила за престо. Кар-
ла Анжујског, који је из Напуља стигао у Угарску, већ су 1301. 
године поставили за владара, али је тек 1308. године по-
стао од многих признат краљ Угарске, под именом Кар-
ло I. До тада је успео да победи супарнике. ➊ Тада се проши-
рило мишљење да краљ важи за законитог владара ако га је 
крунисао острогонски надбискуп Светом круном у бази-
лици у Стоном Београду (Székesfehérvár). Карла су круни-
сали три пута (1301, 1308, 1310), али је само трећа церемонија 
извршена Светом круном. Владавину су му отежавали облас-
ни господари, високи племићи који су владали на читавим де-
ловима земље.

Обласни господари су били независни од краљевске 
власти, захваљујући огромним поседима и тврђавама које 
су поседовали. Имали су сопствену војску и тежили су да 
на што већој територији имају утицај. Њихова активност 
претила је распадом државе. Највећи обласни господар 
био је Матија Чак, који је ковао и свој новац.

 Под којим околностима је ступио на власт Карло I?

 Наброј угарске краљеве и 
краљице из куће Арпадоваца!

 Који краљ је обновио државу 
након Најезде татара?

 Који су амблеми крунисања 
угарских краљева?

 Ко се налазио на челу жупанија?
РИ

М
СК

О
-Н

ЕМ
АЧКО Ц

АРСТВО

ХАЛИЧКО КНЕЖЕВИНА

В Л А Ш К А

К Р А Љ Е В И Н А  С Р Б И Ј А  

М АТ И Ј А  Ч А К СТЕФАН 

АКОШ А М А Д Е  А Б А

Ф А М И Л И Ј А  
РАТОТ И

Н И К О Л А  
Г И С И Н ГО В А Ц

И В А Н  
Г Р И С И Н ГО В А Ц

Б О Р Ш А  
Ћ Е Л А В И

Н И К О Л А  
П О К

Л А Д И С Л А В  К А Н

УГРИН ЧАКС Т Е Ф А Н  
Б А Б О Н И Ћ

Д УЈ А М  
Ф РА Н К О П А Н

П А В Л Е  Ш У Б И Ћ

Копривница

Шарвар

Илок
Дева

Адорјан

Тренчин

Генц

МАЛА ПОЉСКА КНЕЖЕВИНА

Розхановце
1312

Вишеград

Задар

ЗЛАТНА ХО
РД

А

Кошице
Кремница

Банска 
Бистрица

Банска Штиавница

Будим
нав 

нав 

са
 

рава Сава

Мор

Јадранско

море Важне битке са обласним господарима
Седиште обласних господара

Грб Карла I, на 
којем се налази 
љиљан, познати 
симбол анжујске 
династије. 

Мађарска 
историографија 

је краља дуго 
називала његовим 

италијанским именом 
(Кароберто), Карлом Робертом (Károly 
Róbert), али краљ је званично користио 
само име Карло. Након што се унука Беле 
IV удала за потомка напуљске Анжујске 
династије, Карло 1. је, као потомак женске 
линије Арпадоваца, захтевао угарски 
престо.
 У каквом су сродству били Бела IV и 
Карло I? У вези ког догађаја смо учили о 
Бели IV? Погледај на шта упућују црвене 
и сребрне линије!

➊ Борба за престо

Године 1301.  није само Карло I поднео 
захтев за угарски престо, већ и чешки 
принц Вацлав, праунук ћерке Беле IV. 
Вацлав није успео да задржи власт, зато 
се повукао са угарског престола када 
су га крунисали за чешког краља. Свету 
круну је оставио баварском принцу 
Отону, унуку Беле IV. Отон је стигао у 
државу без подршке и пао је у ропство 
једног обласног господара. Овај догађај 
је допринео паду Отона.

Године 1301. изумрла је мушка грана Арпадоваца. У држави су се троје борила за угарску круну. 
Сво троје су били потомци женске линије Арпадоваца. У овој лекцији ћемо научити како је Карло I 
постао краљ Угара и које одлуке је донео за време своје владавине.

Делови државе обласних господара  Који обласни господар је имао 
највећу територију? Зашто је јачање обласних господара било опасно 
за краљевску власт?
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Илустрација битке у Розановци 
у Илустрованој Хроници  Које оружје 
и одећу видимо на илустрацији? Шта је 
карактерисало средњовековну војну 
одећу?

Фелицијан Зах (Zách): име породице 
се оригинално пише Зах, али ако ода-
беремо „Zách“ форму, која се користи у 
књижевним делима, онда се изговара Зач.

Године 1312. клан Аба са горњих делова Угарске кренуо је да 
опљачка град Кошице, али попречила им се краљева војска 
поред Розхановце (Rozgony). Побуњеници, подржани од стране 
Матије Чака, покушали су једним нападом да победе краљевске 
трупе. Војска клана Абе је успела да узме краљевску заставу, 
али валадареве трупе нису успели да обесхрабре, оне су се 
витешки бориле против бројчано надмоћнијег непријатеља. 
Борбу је одлучио напад грађана из Кошица и Сепеша, они су 
напали Абину војски са бока. Два члана Абине породице су 
погинула, док је њихова војска побегла са ратишта.

  Између кога се водила битка? Шта је одлучило исход битке?

Битка код Розхановце је појачала углед краља који је 
након тога постепено успео да победи високе племиће. Од 
обласних господара враћена утврђења и земљопоседе 
владар је поклонио најоданијим поданицима. На 
најважније положаје поставио је такође себи одане људе.

Већ су се скоро смириле братоубилачке борбе, када је један 
високи племић, Фелицијан Зах мачем  напао краљевску породицу. 
Краљици, која се голим рукама бранила, одсекао је четири прста, а 
краљевску децу би убио да му се нису попречили васпитачи који су 
изгубили главе. Нападача су на крају убили стражари.

Фелицијан Зах је раније био следбеник Матије Чака, али то 
није био разлог његовог напада, по причи једног италијанског 
хроничара. Млађи брат краљице, принц Казимир, који је касније 
постао пољски краљ, под именом Казимир Велики, налазио се 
тада у вишеградском двору. Осетио је бескрајну жудњу према 
краљичиној најлепшој дворској дами, Клари, кћери Фелицијана. 
Према дворским гласинама завео је девојку. Фелицијан је 
побеснео због тога. Према тадашњим окрутним законима 
истребили су или осакатили скоро целу породицу Фелицијана 
Заха.

  Зашто је Фелицијан Зах напао краљевску породицу?
  Какве повреде је нанео нападач? Како су се спасила деца  

краља?

Одлуке Карла I

Вишегодишњи ратови исцрпли су краљевску ризницу, зато 
је Карло I хтео да повећа приходе. На северу Угарске су се 
налазили највећи рудници злата и сребра у Европи. Градови 
Банске Бистрице, Кремнице и Банске Штиавнице постали 
су центри за експлоатацију племенитих метала. Владар 
је наредио да власници рудника морају да промене 
експлоатисано злато и сребро у кованице код ризнице. 
Издавање новца је била краљева повластица, што је 
знатно повећало краљевске приходе. Осим тога, убирао 
је порез на руднике, такође је увео порез на капију и 
тридесетину.

порез на капију: порез који су плаћали 
кметови на основу кметског поседа. Порез 
на капију су убирали од оних, који су 
имали парцелу и кроз чију капију су могла 
проћи кола пуна сена. 
тридесетина: царина која је износила 
тридесетину од вредности робе. Трговци 
су је плаћали за увезену робу у државу.
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➋ Вишеградски сусрет краљева 
у хроници Јована Туроција

„Хиљаду триста тридесет пете године 
Господње, око празника Светог Мартина, 
Јован, чешки краљ и његов син Карло, 
и краљ Пољака дошли су у Угарску у 
тврђаву Вишеград код краља Карла да 
ту склопе трајни мир. То се и десило. 
(…) Пошто је краљ Пољске био порески 
обвезник, дужник чешког краља и зато 
што је Карло, краљ Угарске узео за 
супругу старију сестру пољског краља, 
краљ Угарске Карло му је дао петсто 
марака најфинијег злата да би га откупио 
од плаћања пореза чешком краљу.

 Колико година након изумирања 
династије Арпадоваца је одржан 
Вишеградски сусрет краљева?

 На основу извора које одлуке су 
донете на вишеградском сурету 
краљева?

 Одглуми како је Карло I свечано 
дочекао пољског краља и његову 
пратњу! Које улоге су потребне?

 С киме је требало да се избори Карло I за угарски 
престо? Ко му је био највећи супарник?

 Којим средствима је краљ повећао приходе ризнице?
 Какав је новац ковао? Одакле потиче ново средство за 

плаћање?
 Где је Карло I организовао сусрет краљева?
 Шта је био циљ сусрета краљева? Какви споразуми су 

потписани?
 Како би оценио владавину Карла I? Зашто је његова 

владавина била значајна у историји државе?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

право на заустављање робе: приви-
легија појединих градова да зауставе 
трговце који пролазе кроз њихову 
територију и да их приморају да продају 
своју робу по њиховој цени.

Златна форинта На кованици се налази анжујски љиљан и Свети 
Јован Крститељ. Које су сличности између ове древне и данашње 
кованице?

Карло I је ковао златни новац на основу модела из 
Фиренце, златна форинта је била изузетног квалитета. 
Владар је такође побољшао квалитет сребрног новца.

Карло I крајем своје владавине позвао је пољског и чешког 
краља у своје седиште. На вишеградском сусрету краљева
(1335) три краља су склопила савез.➋ Пољски краљ је обећао 
да ће Карло I или његови синови наследити пољски престо 
ако му се не роди законити син. Такође је настао споразум 
о стварању трговинског пута који заобилази Беч. Бечко 
право на заустављање робе нарушавало је интересе угарских 
и пољских трговаца.

Карло I је створио државу са јаким економским основама 
и стабилним новчаним приходима. Даљи планови су му 
били да поврати напуљски престо, зато је млађег сина, принца 
Андраша верио са наследницом напуљског престола, 
принсезом Јованом. Карло I умро је 1342. године, угарски 
престо је наследио његов старији син, Лудовик.

 Шта су били циљеви Карлових одлука? Које су биле 
најважније одлуке?

 Нађи на мапи Напуљ! Зашто је било тешко одржавати везу са 
тамошњом краљевином?

✒ Борба са обласним господарима: 
битка код Розхановце ➞
учвршћи вање краљевске 
власти.

✒ Повећање прихода краљевске 
ризнице: реформа рудника, 
порез на капију, златна форинта, 
трговина.

✒ Активна спољна политика: 
вишеградски сурет краљева, 
краљевски бракови.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Златна форинта На кованици се налази анжујски љиљан и Свети Златна форинта На кованици се налази анжујски љиљан и Свети 
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2. Лудовик Велики, витешки краљ
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Напуљски походи Лудовика 
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Краљевства Лудовика Великог

1347–48
1350

Територије под утицајем 
Угарске

 Које су биле витешке врлине?
 Којег угарског краља још нази-

вамо витешким краљем? Зашто?

Империја краља Лудовика Великог  Про-
чи тај са карте у којој држави је владао 
Лудовик I поред Угарске! Са којим морем 
се граниче територије угарског краља? 
Колико је истинита тврдња, која се рас-
прост ранила у 19. веку да се Угарска 
за време Лудовика Великог граничила са 
три мора?

Напуљски походи Лудовика I (Великог)

Лудовик је након смрти свога оца 1342. ступио на престо. 
Краљев брат, принц Андрија (András) се оженио унуком 
напуљског краља са циљем да породица себи обезбеди и 
напуљски престо. Ова нада је остала неостварена јер је 
Андрија постао жртва атентата. ➊

Лудовик I је водио два похода против Напуља.
Постигао је сјајне успехе, али када се вратио кући, његова 
освајања су се изгубила. Угарски краљ је био принуђен 
да се одрекне напуљског престола. Познати витез ових 
борби био је Миклош Толди.

 Који познати мађарски песник је написао дело Толди?

За време похода краљ Лудовик Велики је и сам учествовао у 
борбама. Када му је војска опседала тврђаву, био је међу првима 
који су се попели уз мердевине. Неколико пута се и повредио. То 
се десило и код опсаде Аверсе (Aversa).

Аверса је било оно тужно место где су убили принца Андрију. 
Мислећи о свом несрећном брату, краљ се уплео у битку тамо где 
су му брата бацили са тврђаве. У пљуску стрела, једна му се забила 
дубоко у ногу.

➊  Убиство принца Андрије 
(András)

Атентат против принца Андрије се де-
сио 1345. године, након целодневног 
лова. Након исцрпљујућег дана Андрија 
и његова супруга Јована (Johanna), 
напуљска принцеза, повукли су се у своје 
одаје на одмор. Завереници су недуго 
затим намамили младог принца у једну 
просторију и напали га. Андрија је успео да 
побегне, али су га нашли и убили. Тадашње 
гласине наглашавале су удео Јоване, то јест 
да је она унајмила атентаторе против свог 
мужа. Три дана након атентата Јована је у 
свом писму Лудовику Великом доказивала 
своју невиност, али није успела да убеди 
угарског краља. Он се одлучио за поход 
из освете.

 У каквом су сродству били принц 
Андрија и Лудовик Велики?

 Наведи неке примере за познате 
атентате на краљеве или цареве.

Након смрти Карла I, његов син Лудовик (Lajos) је наследио престо. За време његове четрдесетого-
дишње владавине у Угарској је цветала витешка култура. Лудовик је предводио неколико успешних 
похода, донео је важне законе, зато су му касније даровали надимак „Велики“ (Nagy Lajos).
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Победа Лудовика Великог 
над Турцима

Како размишљају историчари
Оцена историјских личности мења се 
из доба у доба. 
Људи који су живели пре петсто година 
сматрали су друге ствари занимљивим 
и важним него ми данас.

Мишљење о Лудовику Великом

Раније су Лудовика Великог ценили 
због освајачких похода, данас га 
сматрамо значајним владарем због 
закона који су унапредили државу.

Саставите групе!
 Сакупите оне угарске краљеве који 

се и данас поштују!
 Напишите о њима једну или две 

важне чињенице из којих остали 
могу да погоде о коме је реч!

 На крају игре попишите оне краљеве 
које је свака група одабрала!

Овакве повреде су се тада тешко преживеле. На крају је стрелу 
извукао из тела угарски вођа Ласкфи (Laczk� ) тек након дванаестог 
покушаја, док је краљ трпео муку

Краља су затим ставили на коња и Лацкфи је прошао испод 
зидова тврђаве, вичући: – Ево, краља Угарске! Угарска је војска 
ликовала од среће, док су непријатељи јаукали. Капетан војске 
која је бранила град је не дуго после тога предао град у мађарске 
руке.

 Које врлине краља су истакнуте у овој причи?

Империја Лудовика Великог

Лудовик велики је наследио јаку државу од свога оца. Често 
је покретао походе против јужних и југоисточних суседа. 
Успео је да постигне да га ондашњи владари признају 
за сизерена. Тако су на кратко време северни делови 
Србије и Бугарске, односно румунска војводства (Влашка и 
Молдавија) постали вазали Угарске државе. Током похода, 
вођених на територији Балканског полуострва, војска 
Лудовика Великог први пут се сукобила са турским 
снагама. Битка се завршила угарском победом, али то није 
зауставило продор Турака. (О томе ћемо детаљније учити у 
следећем поглављу.)

Витешки краљ је био у добрим односима са Пољацима. 
На основу раније склопљених договора, када је пољски 
краљ преминуо без мушког потомка, његов престо је 
наследио Лудовик Велики. Године 1370. постао је краљ 
Угарске и Пољске.

 Зашто користимо израз „империја“ за државу Лудовика 
Великог?
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куга: другачије „црна смрт“ или пестис. 
Заразна болест, која је у 14. веку харала 
Европом као епидемија.

➋  Несреће током владавине 
Лудовика Великог

„За време владавине Лудовика Великог 
на неким местима, штавише у целој 
Угарској и у суседним државама, избила 
је куга. Велика је била оскудица и глад, 
јер су шашке и мишеви уништили 
житарице и другу сетву. Више пута је 
било и земљотреса на неким местима.“

Из хронике Јована Кикилеи  
(Küküllei János)

  Сумирај које несреће су задесиле 
земљу за време Лудовика Великог!

Лудовик Велики на престолу  Детаљ са прве стране Илустроване 
хронике, писане за време владавине Лудовика Великог. Како називамо 
украшено прво слово кодекса?

Закони Лудовика Великог

Владар је заслужио име „Велики“ не само својим успеш-
ним ратовима и походима, већ и донетим законима. Својим 
законима је дугорочно обезбедио правни поредак. Нове 
законе су увели 1351. године, након епидемије куге* и 
оскудице. ➋ Кметови су често бежали од мањих властелина 
код крупних велепоседника, код којих су имали мањи порез. 
Лудовик је обавезао кметове на плаћање деветине, тиме 
је постигао једнаки порески терет и укинуо је разлог 
бежања. Деветина је значила девету десетину, намириване 
у натури, то је кмет плаћао земљопоседнику за коришћење 
земље. 

Краљ је ојачао племићки суд, то јест право племића 
на суђење кметовима. Племићи који су имали право 
мача и вешала, могли су да муче кметове, односно да им 
одрубе главу на губилишту. Лудовик I је донео закон о 
авицитету. Закон о авицитету је забранио племићима 
да тестаментом слободно одређује коме ће наменити 
наслеђено властелинство. Властелинство је остало у 
власништву породице, посед се наслеђивао са оца на сина. 
У случају да нема мушких потомака, наслеђивала је побочна 
грана сродства. Ако је изумро род, земљу је наследио краљ. 
Лудовик I донео је закон и о истим правима племића, 
целокупно племство је поседовало право на једну и 
исту слободу. Велики и мали племићи су постали исти пред 
правом.

  Који су били најважнији закони краља Лудовика Великог?
  Којој групи племића су закони били повољнији?

  Куда је и када покренуо Лудовик 
Велики поход?

  У којим земљама је владао 
Лудовик Велики?

  Који је био значај закона 
Лудовика Великог?

  Које законе је он издао? Који су 
најважнији по твом мишљењу? 
Зашто?

  Сумирај зашто је Лудовик I 
заслужио име „Велики“?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Наследство: јака и богата земља 
➞ походи: Напуљ, Балкан.

 ✒ Закони из 1351. године: 
деветина, закон о авицитету, 
једна и иста слобода племића, 
племићки суд.

 ✒ Пољски краљ.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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3. Угарски краљ, римско-немачки цар

ФРАНЦУСКО 

КРАЉЕВСТВО

РИМСКО-НЕМАЧКО 

ЦАРСТВО

ЕНГЛЕСКО 
КРАЉЕВСТВО

ВЕ
ЛС

НЕМАЧКИ 
ВИТЕШКИ  РЕ Д

НАВАРСКО 
КРАЉЕВСТВО

ПАПСКА 
ДРЖАВА

ПОЉСКА КРАЉЕВИНА

В
ЕЛИКО ЛИТВАНСКО

МОЛДАВИЈА

ВЛАШКА
БУГАРСК О ЦАРСТВОСРПСКА 

ШЛЕСКА

ЕРДЕЉ

НАПУЉ
СКА

 

ЧЕШКА

ОСМАНСКО ЦАРСТВО
КА

С
ТИ

Љ
СКО 

А
РА

ГО

НСКО КРА
Љ

ЕВС
ТВО

КР
А

Љ
ЕВ

СТВО КРАЉ
ЕВИ

Н
А

ВОЈВОДСТВО

КРАЉЕВИНА 
УГАРСКА

КНЕЖЕВИНА

A
T

L
A

N
T

I - Ó
C

E Á
N

С е верно  море
Ја дранско  море

нав
са

Сена
ајна

а а

дра

с а

естар

Константинопољ 
(Цариград)

Краков

Будим
Беч

Венеција

Напуљ
РимБарселона

Париз

Лондон

Београд Никопољ (1396)

Једрене

 Дефиниши, која је разлика између 
краљице и супруге краља?

 Који угарски краљ је водио 
борбу са обласним господарима?

Сигисмунд Луксембуршки владао је као 
угарски краљ од 1387. до 1437. године. Његов 
отац, римско-немачки цар и чешки краљ 
му је обезбедио угарски престо, веривши га 
Маријом Анжујском.

Пут Сигисмунда Луксембуршког до власти

Краљ Лудовик Велики није имао мушког наследника, зато је 
престо наследила његова кћи Марија. За време њене вла-
давине дошло је до унутрашњег сукоба, велики део барона 
је подржавао краља самозванца. У овом бурном периоду Ма-
рија се удала за Сигисмунда Луксембуршког, кога су 1387. го-
дине крунисали за угарског краља. Утицајни барони покуша-
вали су да контролишу новог краља. Нису дозвољавали да им 
се владар супротстави, чак се догодило да су га заробили и Си-
гисмунд је провео неколико месеци у заточеништву. Владар је 
учио из својих грешака. Потиснуо је оне који су му се супрот-
ставили и на најважније положаје поставио је своје одане 
људе. Основао је витешки ред који је постао чврста подршка 
краљевској власти.

Сигисмунда Луксембуршког су прво крунисали и 
за немачког краља, затим за чешког краља, а на крају 
су га изабрали и за римско–немачког цара. Постао је 
највећи европски владар, али престоница му је све време 
остао Будим. Сахрањен је у Варадину, поред Светог Ладис-
лава.

 У каквим околностима је ступио на власт Сигисмунд Луксем-
буршки?

 На шта упућује то што су га сахранили у Варадину?

Европа у доба краља Сигисмунда

 Погледај у атласу, у којим је да наш-
њим државама Сигисмунд Лук сем-
буршки био римско-немачки цар, а у 
којим угарски краљ!

Након смрти краља Лудовика Великог, угарска краљица је постала његова кћи Марија. Када су јој крунисали 
супруга, Сигисмунда Луксембуршког, краљевска власт је знатно ослабила. Ипак, Сигисмунд је сачувао своју 
позицију, а након полувековне краљевске владавине доспео је до титуле римско-немачког цара.
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Турска опасност на јужној граници државе

Краљ је на почетку своје владавине водио поход про тив 
Турака који су се ширили по Европи. До 14. века Османско 
(Турско) Царство освојило је већину територија на Балкану и 
почело је да угрожава угарску границу.

На челу исламске државе био је султан. Целокупна 
земља је била у његовим рукама. Њихове коњанике 
називамо спахијама, а плаћену пешадију јањичарима коју 
су сачињавала пореклом хришћанска деца. У том периоду  
ратовања се појавио топ и барут. Права моћ јањичара била 
је у њиховом броју и ватреном оружју које су користили. 
Војска Сигисмунда Луксембуршког је водила битку са 
Турцима 1396. године код Никопоља.

Више хиљада француских, немачких и енглеских витезова се 
прикључило Сигисмундовој војсци. Угарски капетани су предложили 
да битку започну угарске трупе јер су познавали турски начин 
ратовања. Међутим, самоуверени француски витезови напали 
су многобројнију турску војску пре него што су се угарске трупе 
организовале. Њихов напад растурио је редове лаких коњаника, 
акинџија, продро је у редове јањичара, чак су успели да растуре и 
европске спахије. Тада су се суочили са азијским спахијама, док су 
европске спахије организовале своје редове по турском начину 
ратовања. Француске витезове су опколили. Французи су сјашили са 
коња и бранили су се у формацији четвороугла.

Када су угарски коњаници кренули у напад, њима у сусрет су 
се појавили само француски коњи, без витезова. Мађари су такође 
продрли кроз раздвојене редове јањичара и почели да се боре са 
спахијама који су победили Французе. Тада се изненада појавило 
пет хиљада српских тешких коњаника, савезника Турака. Угарска 
војска је изгубила битку.

Сигисмунд је успео да стигне до бродова, где га је једна галија 
примила. Турски губитак је био велики и због тога је разбеснели 
султан побио већину заробљеника.

 Зашто је војска краља Сигисмунда изгубила битку?

Касније се бранио од Турака тако, што је обавезао угарске 
земљопоседнике на давање војника. Што више кметова 
је имао племић, то је више војника био обавезан да опреми. 
Сигисмунд је започео изградњу пограничних утврђења. 
Погранична утврђења су биле тврђаве на јужној граници 
државе, које су браниле угарске терорије од напада 
странаца.

Како историчари размишљају
Само оно можемо сматрати чиње ни-
цом, за шта имамо поуздане из воре.

Унук краља Сигисмунда?

По неким теоријама и претпостав-
кама, праведни краљ Матија био је 
унук краља Сигисмунда. Гласине кажу 
да је Сибињанин Јанко, отац краља 
Матије, био незаконито дете краља 
Сигисмунда. Ову гласину не можемо 
доказати, зато је исто ричари не 
сматрају чињеницом.

 Зашто не можемо да прихватимо 
легенде без критике?

 Како је Сигисмунд постао угарски краљ?
 Зашто је Сигисмунду било тешко да учврсти своју власт?
 Шта је предузео Сигисмунд да би се одбранио од 

турских напада?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Једна од пограничних утврђења на јужној 
граници, београдска тврћава на савременој 
фотографији

 Нађи на мапи Никопољ! На којој реци 
лежи?

✒ Сигисмунд Луксембуршки: супруг 
краљице Марије ➞ угарски 
краљ ➞ чешки краљ ➞ римско-
немачки цар.

✒ Најезда Турака ➞ Никопољска 
битка.

✒ Одбрана јужне границе (изградња 
пограничних утрвђења, земљо-
поседници опремају војнике).

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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4. Будим, средњовековни угарски град

 Стари Будим је био насељен 
у античком добу. Како су га 
називали Римљани?

 Ко је почео изградњу будимске 
тврђаве? Након ког догађаја је 
почела изградња?

 Шта смо учили прошле године 
о средњовековним градовима?

Фрагмент скулптуре из доба Сигисмунда,  
нађен у Будиму

Развој градова у Угарској 
у 14-15. веку Шта је карактерисало 

локацију слободних краљевских 
градова? Који је разлог?

Фрагмент скулптуре из доба Сигисмунда,  

Слободни краљевски градови

Сигисмунд Луксембуршки подржавао је градове и давао им 
привилегије. Титулу слободних краљевских градова добили 
су само најнасељенији, економски значајни градови, опкољени 
зидинама. За време Сигисмунда било је седам таквих градова: 
Будим, Пожун (Pozsony), Шопрон (Sopron), Трново (Nagy-
szombat), Кошице (Kassa), Бардејов (Bártfa) и Прешов (Eperjes).
Будим је био узор за све градове. Владар је одредио трговцима да 
користе будимске јединице за меру.

Слободни краљевски градови су сами одлучивали ко 
ће управљати градом и ко ће им бити судије. Властела или 
високи племићи нису могли да им се мешају у послове. Једини 
надлежни им је био краљ, којем су плаћали порез у једној 
суми. Своје парнице су директно износили у судовима који су 
представљали краља.

 Која су најважнија права градова?
 Средњовековне угарске градове су водиле градске судије. 

Коју титулу носи руководилац твог града или села?

У средњовековним градовима је живело неколико хиљада 
становника. У Будиму је становништво у XV веку достигло више 
од 13 хиљада особа. Што је било више становника, то је био мањи 
порез који се плаћао по особи. Већина будимских грађана били 
су Немци, поред тога су у граду живели Мађари и Јевреји. ➊
Управници градова су у већини били Немци.

Сигисмунд је законима подржавао угарске градове. За време његове владавине Будим је доживео 
највећи процват. У овој лекцији можеш да се упознаш с тим градом са почетка 1400-тих година.

К Р А Љ Е В И Н А  У Г А Р С К А

П О Љ С К А  К РА Љ Е В И Н А

МОЛДАВИЈА 

ВЛАШКА КНЕЖВИНА

БУГАРСКО ЦАРСТВО

СРПСКА КНЕЖЕВИНА

РИ
М

С
КО

-Н
ЕМ

АЧКО ЦАРС ТВО

Будим

Темишвар 

Клуж 

Брашов 

Пожун 

Кошице
Прешов 
Бардејов 

Банска Бистрица

Шопрон 

Трново Кремница
Банска Штиавница

Вишеград
Беч 

нав

са

нав

Слободни краљевски градови
Руднички градови
Трговински путеви

➊  Јевреји су били развијена заједница 
од доба Беле IV. Верске обреде су 
вршили у својој синагоги. Неки угарски 
краљеви су им поверили и финансијске 
послове краљевске ризнице.

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   20 2020. 02. 18.   14:19:48



21

Илустрација Будима у Нирнбершкој 
светској xроници (1493)  Какве зграде 
видиш на слици? Прикажи средњовековни 
Будим на основу слике!

У савету од дванаест чланова било је само два Мађара. Будимски 
Мађари су се два пута побунили против власти немачких грађана, 
дошло је до физичког сукоба и убистава. Касније су решили 
несугласице: након споразума градски савет су чинили шест 
Мађара и шест немачка члана. Градом је једне године управљао 
Мађар, а друге Немац. Важна позиција поред градског судије је 
била позиција главног капетана.

Грађани* су се у највећем броју бавили трговином или 
занатством. Занатлије су се по занимању скупљали у 
еснафе. Еснаф је била организација за заштиту интереса, они 
су строгим правилима одређивали производњу. Еснафи су 
учествовали у одбрани града. Еснаф рибара је бранио онај део 
тврђаве где се касније изградила Рибарска кула (Halászbastya). 
У граду су, углавном, живели занатлије и трговци, али су овде 
смештени  и запослени у краљевском двору.

  Шта је било карактеристично за становништво Будима?
  Понављајмо! Како називамо помоћнике еснафских мајстора? 

Које занате познајеш а да су постојали и у средњем веку?

Вашари у Будиму

У Будиму су постојале две врсте вашара. Мањи су били 
недељни вашари, док су већи били државни вашари. 
Недељни вашари су се одржавали средом и петком. Средом су 
продавали немачки трговци, који су касније своју робу изложили 
јужно од Матијине цркве (Mátyas templom). Петком су Мађари 
трговали. Државне вашаре су одржвали годишње два пута, 
једном на дан Мале Госпојине, а други пут за Духове. Овим 
приликама су, поред локалних трговаца, долазили и продавци 
из далеких земаља да продају своју робу.

грађанин: становник једног града са 
пуним правима. Они су бирали водеће 
градске чиновнике. Чланови еснафа су 
само грађани могли бити.

Средњовековни вашар  Какве трговце 
видиш на слици? Нађи лопова! Шта 
покушава да украде?

Мала Госпојина: Дан рођења Марије Дјеве.
Духови: Дан силаска Светог Духа на апос-
толе, педесет дана након Ускрса. 
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О месу је бринуо месарски еснаф. Њихов еснаф је био један од највећих 
и најугледнијих. Сваки дан су клали животиње у кланицама на обали 
Дунава. На пијацама су продавали и сечену рибу, односно, димљено 
месо. Град је укидао право на продају оних који су продавали бајату, 
покварену робу. На вашару су се појављивали и трговци млечним 
производима и пекари. Могло се купити и зачина, односно луксузне 
робе. Они који су желели ново одело, могли су купити тканину, 
текстил и свилу, али било је и готових производa, као: опанци, чизме, 
панталоне, огртачи, кожуси. Продавали су оружје, панцире и коњску 
опрему. Трговци из страних држава су мењали новац у мењачницама.

  По занимању какве занатлије су живеле у Будиму?
  Зашто су биле неопходне мењачнице?

Народи у Угарској у касном средњем веку

У 14-15. веку нису само у Будиму живели народи којима 
матерњи језик није био мађарски, већ и на другим 
територијама државе. Иако су Мађари чинили значајну 
већину (у другој половини 15. века 80%), и ови народи су 
играли важну улогу у животу државе. Разни словенски 
народи су били настањени у Карпатском басену више 
векова пре доласка Мађара. За време Арпадоваца су се 
досељавали Немци: они су се настанили и на западном 
делу државе (Шопрон), односно у градовима у горњем 
делу Угарске као и у Ердељу. Бавили су се занатима и 
трговином. Румуни су почели да се настањују у Ердељу од 
почетка 13. века, али у средњем веку су чинили мали број 
становника, свега неколико десетина хиљада. У последњој 
трећини 14. века је стигла мања група циганске/ромске 
популације са Балканског полуострва. Угарска им је пружала 
повољнију средину од западних територија; дуго време им 
је обезбедила слободно кретање и самоуправљање. Већина 
Цигана је живела као краљевски кмет.

Пијаца у 16. веку  Чиме су трговци превозили 
робу? У чему су купци носили кући купљену 
робу?

  Која права су имали слободни 
краљевски градови?

  Који народи су живели у 
средњовековном Будиму?

  Какве предности су имали 
градови са правом на 
одржавање вашара?

  Којим данима су одржавали 
будимске вашаре?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Сигисмунд Лукембуршки: 
привилегије градовима.

 ✒ Слободни краљевски градови ➞ 
у једној суми су плаћали порез, 
самоуправа, зависили су само 
од краља.

 ✒ Будим: мађарски, немачки и 
јеврејски грађани; еснафи; 
недељни и државни вашари.

 ✒ Становници државе, који нису 
били мађарског порекла: Немци, 
Румуни, Цигани, Славенски 
народи.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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5. Јанко Сибињанин, који је тукао Турке

изгyбљена битка
опсада

Видин 
Никопољ

СофијаНиш

Варна
1444

Цариград     1453

Дуга војна 1 4 43-44
Сибињанин и Владислав I 1444

(Стамбол од 1453.)
    

Смедерево 

Једрене

Београд
1456

К Р А Љ Е В И Н А  У Г А Р С К А

В Л А Ш К А

О С М А Н С К О  Ц А Р С Т В О   

нав

са

Мор

Сава

М
ор нав

т
ава

р
н

о
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о
р
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Главни ратни походи Јанка Сибињанина против Турака  Какву стра-
тегију је одабрао Јанко Сибињанин да би зауставио продор Осман лија? 
Уз помоћ историјског атласа прикупимо које су то данашње државе 
потпале под управу Османске империје у том периоду!

Политички успон Јанка Сибњанина

После смрти Сигисмунда Луксембуршког, престо је нас ледио 
његов зет Алберт Хабзбуршки (Habsburg Albert). Нови 
краљ је убрзо умро у епидемији током похода против Турака, 
те није доживео да му супруга након неколико месеци роди 
сина. Узалуд је Ладислав V, син Алберта Хабзбуршког
крунисан, господари су стали на страну новог владара, 
пољског краља Владислава I. Они су се надали помоћи 
Пољске у борбама против Турака. Новонастали унутрашњи 
сукоб између два владара привремено је протерао из 
државе присталице Ладислава V. У том раздобљу је Јанко 
Сибињанин израстао у одлучујућег политичког и војног 
заповедника. 

Породица Јанка Сибињанина је пореклом из Влашке.
Сибињанин је одрастао на двору Сигисмунда Луксем-
буршког, и тамо се извештио у мачевању.

За услуге Сибињанин је од Владислава I добио огромне 
земљишне поседе и добио је титулу ердељског војводе. 
Имања Јанка Сибињанина била су суседна турским територија-
ма, тако да се посебно обрадовао када су му поверене јужне 
пограничне тврђаве.

 Зашто је дошло до сукоба унутар државе неколико година 
након смрти Сигисмунда?

 Како се Јанко Сибињанин издигао међу баронима?

 Ко је био први угарски краљ који 
је ратовао са Турцима?

 Како се завршила битка код 
Никопоља?

 Ко су биле спахије и јањичари?
 Константинопољ је био престо-

ница једне империје. Које?

Јанко Сибињанин На основу слике 
прикажи наоружање војсковође!

 Уз помоћ историјског атласа наброј
најзначаније јужне пограничне тврђаве.

Дева, један 
од центара 
области 
Јанка 
Сибињанина
 Пронађи у 
историјском 
атласу државу 
којој данас 
припада.

После смрти краља Сигисмунда дошло је до размирица унутар државе, али је и даље највећу бригу 
представљала опастност од Турака. Најзначајнији човек тог периода у држави био је одличан војсковођа, 
Сибињанин Јанко (Јанош Хуњади - Hunyadi János). У овој лекцији ћемо читати о његовим делима. 
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➊ Избор Јанка Сибињанина 
за гувернера

„Изабрани гувернер ће уживати у толикој 
моћи, каква приличи краљевском 
величанству, изузев, да имања заувек 
поклањати не може, преко оне мере 
која је доле назначена. И да никога не 
може осудити због неверства без знања 
становника ни хтења савета, нити може 
помиловати невернике који би кршили 
одлуку овога савета, или било какве 
невернике без захтева свештенства, 
барона и становника, не може да даје 
помиловање; и не може да поклања 
бискупије и веће самостане без знања, 
воље и пристанка као и одобрења својих 
саветодаваца.”

  Препричај својим речима на којим 
пољима је гувернер имао мање 
права у односу на краља!

Ратови против Турака

Турци су у више наврата упадали у Ердељ, пљачкали су 
и пустошили села. Јанко Сибињанин је победио и протерао 
непријатељску војску из државе. Након тога, главни циљ му 
је био да потисне Турке из Европе.

Током такозване „Дуге војне“ (1443-1444) угарске трупе су 
дубоко продрле на територије Османског царства, и имале 
су неколико сјајних победа. Иако је након похода склопљен 
мир под повољним условима, у јесен 1444. покренут је нови 
војни поход. Код Варне, на територији данашње Бугарске, 
сукобиле су се угарска и турска војска. 

У одлучујућем тренутку битке, млади угарски краљ Владислав I је 
поступио крајње непромишљено. Напао је турски војни одред, 
али му се коњ спотакао и краљ је пао на земљу. Јањичари су 
одрубили главу Владислва I и набили су је на копље. Турци су 
потукли збуњену хришћанску војску. Јанко Сибињанин је једва 
успео да побегне са бојног поља. 

  Зашто је угарска војска претрпела пораз код Варне? 

Након смрти Владислава I престо је наследио малолетни, 
Ладислав V. Више племство је одлучило да до стицања 
пунолетства гувернер Угарске буде Јанко Сибињанин. ➊

  Како је погинуо краљ Владислав I?
  Размисли, из којих разлога је Јанко Сибињанин могао да буде 

гувернер Угарске?

Херој Београда 

Након што је султан Мeхмед 
II освојио Цариград, Турци 
су покренули нови поход на 
угарске пограничне тврђаве. 
Султан је са војском 1456. 
године опсео тврђаву Беог-
рада. Браниоци су се херојски 
борили против десет пута 
снажнијег освајача. 

Савремени бакрорез београдске 
тврђаве.  На основу слике објасни 
због чега је тврђава могла добро да 
се брани!
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➋ Опсада Београда у извештају 
Јанка Сибињанина

„Вашем величанству могу да напишем 
следеће новости, да је турски цар 
пристигао са огромним снагама и са не 
тако мало топова да опседне београдску 
тврђаву. То са каквом је војском и са 
колико топова стигао људско око још 
није видело, нити је људски ум могао да 
замисли. Топовима је толико уништио 
тврђаву да је више не можемо звати 
тврђавом, већ пољем, пошто је зид 
тврђаве срушен до земље. На крају су 
прошле среде опколили тврђаву, тако 
да смо се два пута сукобили на сред 
тврђаве као да смо на пољу. На крају 
смо их најурили изван тврђаве и борили 
смо се до вечери, и турског цара смо, уз 
Божију помоћ, протерали из поменуте 
тврђаве, присвојивши све топове и 
ратну опрему,  а он је са преживелима у 
петак у току ноћи поражен побегао.“

  Због чега су у опсади тврђаве по-
себну улогу имали топови? Које 
оружје поред топова још знаш, а које 
се користило приликом опсаде? 

Султан Мехмед II  Сазнај шта носи султан 
на глави! Због чега је султан добио надимак 
„Освајач“?

Слике: Тријумф код Београда, 1456. (реконструисан цртеж)  На 
основу писма Сибињанин Јанка одредимо који тренутак опсаде је 
нацртао графичар! Какво оружје и одећу видимо на слици?

Судбину бранилаца је једино војска Јанка Сибињанина могла 
да преокрене. Угри су прво на Дунаву бродовима победили 
и протерали Турке, потом и копненим путем. Тријумф код 
Београда је један од најсјајнијих у Мађарској историји. 
➋ После победе, у војсци је избила куга чија је жртва био и 
Јанко Сибињанин. 

  Покажи аргументима да је Јанко Сибињанин био спасилац 
Угарске и Европе. 

  Због чега би био фаталан пад београдске тврђаве у турске руке?

Папа је 1456. године у заједничкој молитви упозорио цео хришћански 
свет да помогну хришћанским војницима у рату против Турака. 
Након што је папа обавештен о победи код Београда, наредио је да 
молитву у знак захвалности искаже сваки хришћанин након звона 
у подне. Деценијама касније папино наређење и тачан садржај је 
пао у заборав. У Угарској се проширила прича да је звоно у подне 
наређено у знак сећања на победу код Београда. И дан-данас на 
подневно звоно сваки Мађар се сети победе Јанка Сибињанина.

  Који је био прави мотив због чега је папа наредио да се звони?
  Како је победа код Београда изменила одредбу?

Смрт Ладислава V

Јанко Сибињанин је имао два сина, Ладислава и 
Матију. После смрти хероја београдске тврђаве, један од 
саветодаваца Ладислава V имао је претензије на присвајање 
Сибињанинових имања. У јесен 1456. људи Ладислава 
Сибињанина су погубили саветодавца, и на кратко су 
заробили краља. Ладислав V се заклео да се неће осветити. 
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Како историчари размишљају
Читајући извештаје хроничара, јавља 
се сумња, да је реч о лутајућем мо-
тиву, дакле таквом елементу, који се у 
разним извештајима и у истом значењу 
изнова појављује. 

Историја Титуса Дуговића

Јунаштво браниоца тврђаве прво се 
појављује у делу Бонфинија (Bon� ni) и 
везује се за опсаду Београдске тврђаве. 
Међутим, Матијин историограф не 
наводи име тог јунака. Бонфини 
сматра храбрим чином повлачење у 
понор паганског војника са турском 
заставом од стране непознатог ма-
ђарског ратника. Легендарном чину је 
тек од 1800-тих година припојено име 
Титуса Дуговића, без тога да то извори 
потврђују. Штавише, исто тако можемо 
да прочитамо како је један војник који 
је бранио тврђаву повукао у амбис 
турског војника приликом опсаде 
Јајца 1463. године. 

 Присети се, каквим си се лутајућим 
мотивима сусретао током школо-
вања! Сети се и тога шта сте учили 
из антике! 

 Које главне почасти је имао Јанко Сибињанин током 
живота?

 Наброј какве је победе изборио и какве је поразе од 
Турака претрпео Јанко Сибињанин и угарска војска!  

 Због чега су Јанка Сибињанина изабрали за гувернера?
 Због чега је тријумф код Београда био од великог 

значаја?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Шандор Вагнер: Херојска жртва Титуса Дуговића. Слика, у принципу, 
представља догађај који многи сматрају прекретницом током 
опсаде: витез, Титус Дуговић који је бранио тврђаву, повукао је са 
собом у амбис турског војника у тренутку када је овај дигао турску 
заставу на бастион. Охрабривши се таквим самопожртвовањем, 
његови саборци су одбили турски јуриш.  Прочитајмо какав је став 
историографије о овом догађају! Због чега је настала легенда?

✒ Владавина Сигисмунда и Вла-
дислава I ➞ важне почасти: 
ердељски војвода, одбрана 
пограничних тврђава на југу.

✒ Војни напади против Турака на 
Балкану – успех

✒ 1444.: битка код Варне – пораз, 
смрт Владислава I. Гувернер 
Јанко Сибињанин.

✒ Цариград у рукама Турака ➞
нови турски напад

✒ 1456: тријумф код Београда 
✒ Смрт Јанка Сибињанина 

– заоштрене унутрашње 
супротности

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ 

Наредне године, по његовом наређењу ипак је изведен пред 
суд и погубљен Ладислав Сибињанин. Плашећи се освете 
Сибињанинових присталица, Ладислав V је побегао у Праг 
(био је и чешки краљ), где је као таоца са собом повео Матију, 
млађег Сибињаниновог сина. Овде је, међутим, од једне 
болести краљ после неколико месеци умро.

 Какве супротности су довеле до погубљења Ладислава Сиби-
њанина? Какве потешкоће су настале након смрти Ладислава V?
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6. Владавина Матије Корвина (Hunyadi Mátyás)

Мере Матијине унутрашње политике

Матија Корвин је 1458. године ступио на угарски престо. 
Према једној легенди петнаестогодишњег дечака су на 
залеђеном Дунаву изабрали за владара, а догађај се заправо 
одиграо у будимској тврђави. Преко леда је само прешла 
маса која је подржавала Матију. ➊

Како би повећао финансијске приходе, Матија је увео нове 
порезе. Поред редовног прикупљања војног пореза појавио 
се порез на димњак, који је настао уместо пореза на капију. 
Кметововске породице су, наиме, на тај начин смањивале свој 
терет да су се уселили иза једне капије. Матијине одредбе су 
опорезивале породице по кући, те је тако поново повећан 
државни приход. Надзор у убирању пореза обављала је 
државна благајна. Владар је на чело канцеларија поставио 
учене људе који су били његове присталице. Краљ је од 
прихода пореза финансирао плаћеничку војску коју су после 
његове смрти назвали црном војском. На челу војске је, 
између осталих, стајао Павле Кинижи (Kinizsi Pál), који 
је према народном предању од обичног млинара постао 
најбољи војсковођа краља Матије. 
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Подручја која је освојио 
краљ Матија

 Какве си приче чуо о краљу Мати-
ји? Испричајте неколико прича!

 Како се појављује краљ Матија у 
причама?

➊ Избор Матије за краља

Када су обелоданили да је Матија 
изабран за краља, цела држава је 
славила. У селима и градовима су се 
трубама, бубњевима, звиждаљкама, 
плесом и певањем веселили, и данима 
су радосно узвикивали: „Живео краљ 
Матија! Живео син оца отаџбине! 
Живео син нашег ослободиоца! Живео 
потомак Јанка Корвинуса! Живео 
Матија, наша нада! Живели господари 
Паноније, пошто су њега изабрали! 
Живела Угарска! Он ће нас ослободити 
од окрутне стране власти! Он ће 
победити, као што је његов отац, Турке!“

 Због чега се народ толико радовао 
избору Матије за краља?

 Ко је био у тексту поменут Јанко 
Корвинус? 

 Колико је година прошло од смрти 
Јанка Сибињанина до Матијиног 
избора за краља?

Области које су биле под управом Матије Корвина.  У ком правцу је 
Матија водио успешне војне походе? Колико се тиме разликовао од 
онога за шта се његов отац залагао?

Родна кућа краља Матије.  Погледајте 
у ком граду је рођен краљ Матија! 
Потражите на интернету име Михаила 
Силађија ( Szilágyi Mihály ) Ко је био он?

После смрти Ладислава V угарско племство је Матију, млађег сина Сибињанина, који је још увек био у 
заточеништву, изабрало за краља. Надали су се да ће Матија наставити ратове против Турака, а великаши 
су мислили да ће лако моћи да утичу на младог владара. Доласком Матије на престо догодило се нешто 
сасвим друго.
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Матијина спољна политика

Током своје владавине се и Матија борио против Tурака. Није 
покретао велике војне походе на Османско царство, али је 
мањим војним акцијама учврстио одбрану система јужних 
пограничних тврђава. Супротставио се и непријатељским 
упадима у државу. Трупе Павла Кинижија су пак у једној бици 
уништиле већи пљачкашки одред турске војске. 

Према предању, Павле Кинижи је био сељачког порекла, али није 
искључено ни то да је био ситни племић. Према легенди краљ 
Матија се први пут срео с њим у Важоњу, и пошто му се свидео 
снажни младић, позвао га да ступи у његову војску. Кинижи је до 
краја верно слижио Матију и имао је важну улогу у потискивању 
Турака. Владар је његово јунаштво наградио земљишним поседима. 

  Како се краљ Матија, по народним приповеткама, уверио у снагу 
Пала Кинижија? Ако не знаш причу, пронађи је и прочитај!

Матија је преко своје прве жене полагао право и на 
чешку круну. Годинама се борио за престо, али је успео да 
заузме само источне делове Чешког Краљевства. Матија је 
војним походима претендовао на престо Римско-Немачког 
Царства, али упркос свим његовим напорима, Хабзбуршка 
династија је успела да очува своје позиције у Римско-
Немачком Царству. У том надметању за власт Матија је често 
покретао војску против римско-немачког цара на територију 
данашње Аустрије. На самом крају своје владавине доживео 
је највећи војни успех, када је са својом војском заузео град 
Беч. Освојена територија је пет година, све до његове смрти 
1490. припадала Краљевини Угарској. 

  У чему се разликовала Матијина спољна политика од тежњи 
његовог оца?

Опсада Беча је започета јануара 1485. Матијина војска је прибегла 
тактици изгладњивања. 

Зидине града чували су најбоље цареве војсковође. Током опсаде 
која се одужила, браниоци су повремено избили из тврђаве, а 
једном приликом су чак успели да запале угарску опсадну кулу, али 
је одлучујућу улогу у борби одиграо недостатак хране. Када гладни 
грађани Беча више нису могли издржати беду, отворили су капије 
града, и краљ Матија је, у друштву свога сина Јована Корвина, ушао 
у богати град. Након освајања Беча, Матија је присвојио и титулу 
аустријског принца. 

  Какву је тактику изабрао краљ Матија током опсаде Беча?

На слици се може видети Кинижијев споменик 
на главном тргу у Клужу (Kolozsvár), као спо-
ред ни лик Матијиног споменика.  Пронађи 
на интернету уметничко дело које је 
настало почетком 20. века! Погледај на 
светској мрежи ко још окружује споменик 
владара на коњу!    

Краљ Матија  На којој мађарској новчаници се налази 
Матијин лик? Ако не знаш, питај своје родитеље!
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Јанус Панонијус: печујски бискуп, песник 
и хуманиста који је писао на латинском 
језику, синовац Јована Витеза.

Страница из једне Корвине  Ко се може 
видети на слици из Корвине?

Проширени грб породице Сибињанин

Ренесансна култура на Матијином двору

Двор краља Матије је постао центар уметности и 
угарске ренесансне културе. Правац који се проширио 
из Италије носио је одлике препорода античке грчко-
римске уметности, односно, стављао је у центар човека, 
заступао је хуманизам. Матија је још у детињству, зах ва-
љујући свом васпитачу Јовану Витезу, упознао нови начин 
размишљања. Касније је и његова супруга, родом из 
Напуља, Беатрикс Арагонска, подржавала Матијино 
уметничко покровитељство. Владар је довео из далеких 
земаља познате научнике, архитекте, астрономе и 
историографе. Мајстори и писмени људи су долазили 
– у првом реду – из Италије. Антонио Бонфини, краљев 
историограф хуманиста, такође је био италијанског порекла. 
За време Матијине владавине у будимској тврђави и у 
вишеградској палати текле су значајне изградње. У Будиму 
је краљ основао библиотеку у којој су и по њему назване 
Корвине добиле своје место. Корвине су кодекси краља 
Матије, у којима се налазе списи античких аутора и 
радови средњовековних црквених писаца. Позната 
збирка садржи више од две хиљаде кодекса. 

Краљ је једном у сумрак кренуо у библиотеку. Када је ушао у хладну 
просторију, затекао је једног младића у ритама који је покушао да 
побегне на други излаз. Викнуо је на њега, на шта се младић од 
ужаса готово скаменио, стајао је тако. У руци је држао позлаћене 
корице једне скупоцене књиге. Краљ се овако обратио лопову:

– Сине! Ти си покидао корице ове књиге да би то продао за неколико 
сребреника, а највећа вредност те књиге је оно шо је у њој написано. 
Украсне корице само чувају вредне мисли научника и писаца.

Краљ није дозволио да се младић казни. Довољна му је казна, 
рекао је, што ће цео живот морати провести у мраку незнања.  

Краљ је подржавао стварање радионица за преписивање 
кодекса. У Угарској су прве штампане књиге настале такође 
у време Матијине владавине. Поезија Јануса Паулуса* била је 
на европским нивоу. 

  Понови! Наведи познате италијанске ренесансне уметнике!
  По чему су добиле назив Корвине?
  Понови! Ко је открио штампање књига?

  Наброј које су биле основе 
Матијине моћи!

  Са којим циљевима је водио 
ратове краљ Матија?

  Због чега можемо сматрати да је 
Матија био ренесансни владар?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Матијин избор – ратови против Турака.
 ✒ Учвршћивање краљеве власти: финансије (изванредни 
вој ни порез, порез на димњак) војска, канцеларије 
(чиновници).

 ✒ Спољна политика: одбрана јужне границе, чешки и 
аустријски ратови – циљ: титула цара.

 ✒ Двор са одликама ренесансе (градња, хуманисти, Корвине).

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ 
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Слика: кухиња краља Матије. Реконструкција краљевске 
палате у Вишеграду.  Које месо се јело за краљевим 
столом?

У гостима код краља Матије

 ШТИВО

У периоду владавине краља Матије процват 
у Угарској је доживело и кулинарство. У 
владаревој палати редовно су се одржава-

ле велике гозбе. Сви су јели из једне велике чи-
није. Раније су залогаје вадили рукама, пошто су 
сви користили само један прибор за јело, нож. 
Краљица Беатрикс је у домаћинство увела ко-
ришћење виљушака и кашика. Особеност угар-
ског кулинарства била је да су све врсте меса је-
ли са умацима. Историографи су забележили да 
су се због тога неки од главе до пете умазали. Је-
дини изузетак био је краљ Матија, његово одело 
је увек остало чисто. 

Разнолика понуда меса задовољавала је све 
потребе. Од живине су најчешће јели гуске, 
патке, јеребице, фазане и чворке. Велик избор 
био је у телетини, јагњетини и свињетини. 

Племићи су највише волели дивљач, посебно су 
обожавали дивљу свињу, срнетину и дивокозу. 
Гости су волели и рибу, међу домаћим врстама 
штуку, а међу увозном рибом највише се трошила 
јегуља и харинга. У посебним приликама на сто 
су доспевала и егзотична јела попут лигње, 
хоботнице, остриге или кавијара.   

Месо се увек јело уз хлеб који се припремао 
са квасом. На двору краља Матије нису 
волели италијанска пецива. Приликом гозбе 
служило се поврће и сиреви. Главна јела су 
углавном зачињавали шафраном, бибером, 
каранфилићима, циметом и ђумбиром. Крајем 
средњег века чорба се још није јела, док су 
слаткиши постојали. Колаче су припремали са 
медом, у то време то је био једини заслађивач. 
Од меда су ферментирали пиво, али су га 
користили и за заслађивање вина и воде. 

Племићи су углавном волели сремска  
вина. Под утицајем краљице Беатрикс, која 
је рођена у Напуљу, поред мађарских јела 
одомаћила се и италијанска храна. На свадби 
краља Матије гостима је сервирано укупно 
двадесет и четири врсте јела. Људи су јели за 
четвртастим столовима. Свако је јео онолико 
колико је могао. За време обеда су свирали 
музичари. У певање су се и гости укључивали. 
Песме су углавном гласиле о јуначким 
делима витезова. За столом се разговарало и 
препричавале су се анегдоте. 

  Наброј зачине који су се користили за гозбу.
  Закључи из текста, које су одлике ренесансног 

дворског живота.
  Попричајте, по чему се разликује исхрана данас 

и у Матијино време. Због чега је недостајало 
бројно воће и поврће које данас радо трошимо?

  Замисли да си хроничар на двору краља Матије! 
Напиши кратак списак шта би све желео да једеш 
на гозби краља Матије!

  Пронађи на карти Срем – одакле потиче сремско 
вино.

30
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Фасада краљевске 
палате у Вишеграду 
(реконструкција)
 Који краљ је први 
градио овде?

Делови краљевске 
резиденције 
у Вишеграду 
 Који краљ је 
преуредио палату у 
ренесансном стилу?

Херкулов бунар у вишеградској краљевској палати. 
Са стране га украшавају Матијини грбови, на врху је 

представљено дете Херкул које вероватно упућује на 
Јована Корвина

 Ко је био Херкул, и ко је био Јован Корвин? 

Придошла краљица је увела префињене обичаје у 
исхрани и целокупном начину живота. Презирала 
је ниске куће, организовала је изванредне гозбе, 
трпезарије и спаваће собе је блиставо преуредила, 
одвратила је краља фамилијарности; на улазима је 
поставила стражу, укинула је једноставан улазак; 
краљевско величанство је навела да више полаже 
на своје достојанство и наговорила га је да примања 
држи само у одређено време, а исто тако да дели и 
правду. Међу устаљене домаће обичаје краљ је увео и 
италијанске; заволео је италијанску исхрану. Уз велике 
трошкове позвао је изванредне мајсторе из Италије и 
увео је до тада непознате уметности. Из Италије је са 
огромним платама унајмио сликаре, вајаре, гравере, 
сребраре, тесаре, зидаре и архитекте. (…) Шта више, из 
Италије је позивао чак и повртларе и воћаре, довео је 
мајсторе који су производили сиреве на италијански, 
сицилијански и галски начин. Долазили су глумци 
и кловнови које је краљица јако волела, осим тога 
свирачи флаутисти, гајдаши, харфисти. Поклонима је 
примамио песнике, ораторе, граматичаре који су гајили 
превелике наде, али су разочарани вратили своје музе 
у Италију сиромашније него што су их довели. 

(из описа Антонија Бонфинија о краљевском двору) 

  Ко је била краљица, поменута у извору?
  Који се нови обичаји појављују на краљевом двору?
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7. Криза у држави!

 Угарском је раније већ владао 
владар под именом Владислав 
(Ulászló). Каква му је била судбина?

 Наведи кризне периоде угарске 
историје!

добже: реч на пољском, на краљевом 
матерњем језику значи „добро је“. Шта 
год да су властелини тражили од краља, 
владар је одговорио са „добже“.

Добже Владислав

После смрти Матије Корвина, чешки краљ Владислав II
се на тај начин домогао угарског престола што се оженио 
Беатриксом, удовицом краља Матије,. Приликом венчања 
је свештеник намерно починио грешку како би нови краљ 
касније могао поништити нежељени брак. Дошавши на 
престо преваром, владар није могао да плаћа црној војсци 
плату. Распуштени војници су почели да харају и пљачкају. 
Остатак војске је разбио Павле Кинижи. 

Владислав је био приморан да се одрекне Матијиних 
освајања, вратио је Беч и плаћао понижавајућу одштету 
непријатељу. И моћ властеле је ојачала пошто је порез 
ишао у њихов џеп. Саркастичан надимак владара постао 
је Добже* (Ласло). Шта год да је краљ пољског порекла 
урадио, племићи га нису заволели. На једној од државних 
скупштина усвојена је одлука да особа из иностранства у 
будуће не може бити изабрана за угарског владара. ➊

 По чему се разликовала владавина Владислава II од владавине 
Матије Корвина?

Сељачка буна под вођством Ђерђа Доже

Папа је 1514. године објавио крсташки рат против 
Турака. Учесницима рата је обећао опроштење грехова. 
Сељаштво се у великом броју прикључило крсташкој војсци. 
Окупило се око четири хиљаде људи. Поред кметова, 
војсци која се припремала против Турака, прикључили су 
се и осиромашени ситни племићи, и припадници нижег 
свештенства. Вођа је постао један секељски ситни племић 
Ђерђ Дожа (Dózsa György).

Крајишки витез Ђерђ Дожа се те године борио у двобоју са 
једним Турчином на пољу под београдском тврђавом. У двобоју 
Ђерђ Дожа је одсекао руку Турчину коју је касније показао краљу 
Владиславу. Краљ је одредио да се угарском витезу исплати две 
стотоне фоpинти, међутим Дожа новац није добио. Када се Дожа 
пожалио острогонском надбискупу Тамашу Бакоцу (Bakócz Tamás), 
он му је саветовао да се прикључи крсташкој војсци против Турака. 

Видевши окупљање сељачке војске, земљопосед ни ци су 
се престравили. Пошто су започели се зонски послови, племићи 
су забранили својим кметовима да се прикључе крсташима. 

➊ Државне скупштине тог доба

У Угарској су средином 15. века постале 
учестале државне скупштине на којима 
су сазвани расправљали о најважнијим 
стварима у краљевству. Вековима је у 
јавном политичком животу могао да уче-
ствије само узани слој друштва. У краљев-
ски савет лични позив су добијали баро-
ни, више племство и више свештенство 
(нпр. острогонски и калачки надбискупи, 
односно бискупи). Племићи су се у почет-
ку масовно појављивали надомак Пеште 
на Ракошком пољу где су се у средњем 
веку одржавале државне скупштине. С 
временом је ограничен лични долазак, 
па су племићи за скупштину бирали по 
два делегата из сваке жупаније. Држав-
ним скупштинама на Ракошком пољу 
могли су да присуствују и представници 
грађана слободних краљевских градова, 
али је њихов утицај на јавне послове био 
безначајан. 

 Наведи, ко је све могао да учествује 
на државној скупштини!

 Који друштвени слој није могао да се 
представи у политичком животу?

 У избору ког краља је државна скуп-
штина имала важну улогу?

Краљ Матијa је имао једног јединог сина, а и он је био незаконито дете. Матијина супруга Беатрикс је 
подржала крунисање Владислава II и тако је он постао краљ. За време владавине неодлучног краља, на 
површину су избили најтежи проблеми државе.
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Сељаштво је разбеснела и чињеница што се велепоседници нису 
бринули о снабдевању војске. Крсташка војска је пљачком 
набављала храну за себе. Убрзо је дошло и до отворених 
сукоба сељачке војске и племства. 

У почетку су побеђивали војници Ђерђа Доже. 
Заробљене велепоседнике су набијали на колац. 

Сељачки устанак се проширио на више жупанија. Ердељски 
војвода је прикупљао војску и повео је против Ђерђа Доже. 
Дожини одреди су опколили Темишвар, али сељаци нису 
били обучени војници и користили су примитивно оружје. 
Војска ердељског војводе Јова на Запоље (Szapolyai János)
изашла је из битке као победник. Ухваћеног вођу сељака су 
немилосрдно погубили. Казнили су и сељаке, забранили су 
им да напусте имања својих господара и повећали им порезе. 
➋

 Како је почео сељачки устанак?
 Пронађи у историјском атласу Темишвар! На територији које 

државе се данас налази?

➋ Закон, настао након угушења сељачког устанка
„3. Нека се зна и нека се пренесе на потомке, да би их потсећало 
на издају, и нека свака генерација сазна како је велики грех 
устати против својих господара. Зато нека сваки сељак у било 
ком делу државе због неверства изгуби слободу да се из једног 
места пресели у друго, да сви буду одане и вечне слуге својим 
господарима, осим у слободним и озиданим градовима који су 
остали верни краљевском величанству, и осим оних који су 
истрајали у верности својим господарима и светој круни државе, 
и нису учествовали са другим грешним сељацима у овом устанку.“

(Део закона из 1514. године)   

 Како су аутори закона гледали на сељачки устанак? 
 Шта је била суштина закона? Које право је било ускраћено 

кметству?
 Наброј на кога се није односила одредба! Зашто?

Како историчари размишљају
Различите изворе увек треба упо ре-
ђивати. Тачнију слику добијамо тако 
што проверавамо више различитих 
извора којима располажемо. 

Да ли је Владислав II био слаб 
владар?

Поједини историчари оспоравају да је 
Владислав  II био слаб владар. Истичу да 
је врло брзо завео ред после доласка на 
престо, да се обрачунао са пљачкашким 
остатком црне војске, да је увек владао 
у духу закона. Поједини познаваоци 
тог периода сматрају да су пристрасни 
извори Добже Ласла тј, Владислава II 
представљали у негативном светлу.

 Које аргументе могу имати истори-
чари који приказују Владислава 
(Уласла) II као слабoг владара?

 Како се краљ Владислав II домогао престола?
 Зашто је започело наоружање сељаштва 1514. године?
 Ко је био вођа сељачке војске? Каква му је била судбина?
 Какве прилике су карактерисале државу у време смрти 

Владислава II? 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

✒ Владислав II: државна благајна се испразнила ➞ распад 
црне војске ➞ губитак Матијиних освајања.

✒ Од крсташког похода сељачки устанак (Ђерђ Дожа) ➞
освета велепоседника: погубљења, забрана селидбе за 
кметове. 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ 

Слика: Дожин крсташ, дрворез
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8. Мохачка битка

 Који владар се борио са Турцима 
у бици код Никопоља? Ко је 
победио?

 Када је био тријумф код београд-
ске тврђаве? Како се звао 
војсковођа који је тукао Турке?

 Како се називају османско-
турски ударнички војни одреди?

Угарски краљ Лудовик II и његова невеста
 Какво животно доба нам открива приказ?

Угарска у доба Јагеловаца

Султан Сулејман Величанствени
 Због чега је Сулејман добио надимак 
„Величанствени“?

Турско освајање београдске тврђаве

После ступања на престо султан Сулејман се окренуо ка 
западу. Османско царство се тада већ простирало на три 
континента, и располагало је готово неисцрпним снагама. 
Главни циљ је био заузимање Беча, али за то је било потребно 
најпре пробити систем угарских тврђава. Турски султан је 
1521. године решио да најпре освоји београдску тврђаву, 
кључни град угарске одбране, који се називао и капијом 
Угарске. 

 Због чега сматрамо да је београдска тврђава била капија сред-
њовековне Угарске? Образложи свој одговор на основу карте. 

Шездесет хиљада турских војника опсело је тврђаву коју је 
бранило свега седам стотина угарских војника. Витезови су 
се храбро борили, али су на крају подлегли турској надмоћи. 
Јужна капија државе пала је у турске руке. Крунисан као 
десетогодишње дете, син Владислава II Лудовик II је и у време 
опсаде имао свега петнаест година, тако да држава није имала 
правог вођу. После освајања Београда, Сулејманове снаге су 
заузеле и друге пограничне тврђаве.

 Због чега је заузимање Београда било потребно за успешан 
војни поход против Беча?

 У коликој надмоћи је била турска војска?
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Варадин

Кошице

Будим Цеглед

Београд

Темишвар

Пожун

Јајце

Шабац

1521

1514

Маршрута војске Ђерђа Доже 
Систем тврђава јужне крајине
Тврђаве на војној крајини

После смрти Владислава II угарски престо је наследио његов десетогодишњи син Лудовик (La-
jos). Непосредно после тога, у Турској је на власт дошао Сулејман I Величанствени који је одлучио да 
ће се после успешног ширења на истоку поново окренути према западу. Османско царство се поново 
припремало да заузме Угарску.
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Мохачка битка  

Војска султана Сулејмана Величанственог је у лето 1526. 
године упала на територију државе – крећући се преко 
Дунава – и продирала у правцу Будима.

Угарске снаге су се споро окупљале. Пре жетве и убирања 
летине није се могла снабдети војска од више десетина 
хиљада људи. Султан је пак располагао огромним залихама. 
Угарска војска је пре битке бројала око двадесет и пет 
хиљада људи и састојала се од крајишких витезова, борби 
вичних племића, иностраних плаћеника. Према изворима, 
број турске војске можемо проценити на око шездесет 
хиљада људи. И турска артиљерија је била далеко 
надмоћнија од угарске. 

 Султан Сулејман је био један од највећих владара Ос-
манског (Турског) Царства. Погледај у историјском атласу 
које је територије освојио осим Угарске!

 Израчунај колико је пута била бројнија турска војска код 
Мохача од угарске!

Видевши турску надмоћ, права одлука би била одлагање 
битке и ишчекивање војске ердељског војводе Јована 
Запоље, иако ни он није могао да има преко десет хиљада 
војника. Повлачење би, међутим, поред сталних напада 
турске коњице довело до распада војске. У залеђу војске се 
већ није налазило утврђење које би се могло бранити, а 
угарски војници су жестоко одбијали план повлачења.
За угарске војсковође било је неприхватљиво да се јужни 
делови државе напусте и препусте турским пљачкашима, 
убицама. Последње војно саветовање је остало при одлуци 
да се прихвати борба.

Турска и угарска војска су се сусреле на седам ки-
лометара од Мохача. Уместо неискусном краљу Лудовику II, 
титула војног команданта поверена је Палу Томорију (Tomo-
ri Pál) и млађем брату Јована Запоље, Ђерђу (György). Битка 
код Мохача се водила 29. августа 1526. године, у  којој је 
угарска војска претрпела катастофалан пораз. ➊ У окршају 
су погинули Пал Томори, петорица бискупа и шеснаест 
великодостојника*.

Млади краљ је успео да побегне са бојног поља, али је 
изгубио живот у набујалом потоку Челе.

Турци су после битке опустошили државу. У долини Герече (Gerecse), 
поред села под именом Марот (Marot), заштићен мочваром, један 
угарски одред који је бежао од Турака, повукао се у табор састављен 
од борних кола. Према легенди, међу њима је био и ситни племић 
Махаљ Добози (Dobozi Mihály). Када су Турци упали у тај табор, Добози 
је иза себе на коња подигао своју супругу да је спаси од Турака, али 
коњ није издржао двоструки терет. Добози је пробо своју жену да не 
падне у руке непријатеља, упао је међу непријатеље и секао их је све 
док га нису искасапили. 

 Објасни шта је табор састављен од борних кола.
 Које су биле последице губитка Мохачке битке?

➊ Турски извештај о бици

„Зли краљ је са осталим својим бедним 
војницима навалио на наше величанство 
и анадолијску војску. Одреди јањичара су 
их ватреним оружјем напали, укупно три-
четири пута, и настојали су да потисну 
бедне ђауре. Коначно је господ Бог уз 
помоћ свог пророка дао снагу исламском 
народу који је одбио зликовце, и када већ 
нису имали снаге за нови напад, убијао их 
је као псе. Таква жестока борба и покољ 
просто се не може описати. Од ђаура се 
четири хиљаде коњаника и неких педест 
хиљада пешака преселило у пакао.“

 Ко је био зли краљ?
 Ко је био пророк о ком говори извор?
 Због чега турски извештај претерује у 

вези са бројем погинулих Угара?

бандеријални господин (zászlós úr): но-
силац узвишеног државног достојанства, 
који је у краљевској војсци предводио 
свој одред војске (бандерија) под соп-
ственом заставом - бандера. 

Како историчари размишљају
Исти догађај често има и више разлога.

Изгубљена Мохачка битка

Турци су 1521. године заузели Беог-
рад, најзначајнију тврђаву на јужној 
граници. Одбрамбена линија Угарске је 
тако значајно ослабила, отворен је био 
пут ка унутрашњости државе. На вест 
о турском нападу, угарске снаге су се 
споро окупљале, код Мохча се окупило 
двадесет пет хиљада вој ни ка. За то 
време Јован Запоља је чекао у близини 
Сегедина и добијао је контрадикторне 
наредбе. Турска војска, која је кренула 
против Угарске, и бројчано, и по војној 
техници, па и по ратном искуству далеко 
је надмашила угарску војску. 

 Расправљајте о питању! Шта је био 
главни разлог губитка битке?
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Мохачка битка. Слика Мора Тан (Thán Mór) 
из 19. века.  Каква оружја видиш на слици? 
Процени на основу слике, које је било 
најопасније оружје Турака.

Проналазак леша Лудовика II. Слика 
Берта лана Секеља (Székely Bertalan) из 19. 
века   По чему се слажу слика и извештај 
савременика?  ➋

  Која тврђава је била најзначајнија у систему угарских 
пограничних тврђава?

  Који разлози су довели до мохачке катастрофе?
  Шта се десило са краљем после битке?
  Какве су биле последице пораза?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Лудовик II – слаба краљевска 
власт 

 ✒ Сулејман I – надирање према 
западу. 
1521: пад Београда ➞ 1526: 
нови турски поход ➞ неспремна 
Угарска ➞ 29. август 1526. пораз 
код Мохача ➞ држава без краља

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ 

➋ Извештај ђурског (Győr) капетана о проналаску 
тела Лудовика II. 

„Пожурили смо према том месту, и у мочвари смо угледали леш 
једног коња, а пошто је Цетрих (Czettrich) мислио да је мртво тело 
краља исто тамо, не марећи за мочвару, скочио је у блато и испод 
блата, заједно са својим пратиоцима, почео да тражи краљев 
леш. Није га пронашао, пронашао је само краљево оружје (…) 
Недалеко од мочваре коначно смо угледали једну свежу хумку, 
и испод ње – божјим провиђењем – пронашли смо сахрањен 
леш краља. Сви смо пожурили према том месту и Цетрих је одмах 
почео да копа земљу рукама, и ми смо следили његов пример: 
прво смо откопали део гроба изнад ногу. Цетрих је ухватио десну 
ногу леша, пажљиво је опрао водом коју је два пута заграбио 
шеширом и тада је спазио ознаку на владаревој десној нози. На 
то је гласно викнуо: „Ово овде је краљ, леш мог најмилостивијег 
господара, то је сасвим сигурно!“ и павши на колена, плачући 
га пољубио (…). Никада нисам видео људски леш, који је остао 
толико нетакнут (…).“

  На шта упућује чињеница да на краљевом телу није било повреде?
  Како и под којим околностима су пронашли леш Лудовика II?
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Mi,   magyarok valamennyien két állam polgárai vagyunk, Magyarországé és az Európai Unióé. Az Unió 
nem túl régen jött létre, de Európát kétezer évvel ezelőtt már egyesítették. Ennek az egységnek ré-

sze volt Magyarország nyugati fele, a Dunántúl is. A Római Birodalom közel ötszáz évig teremtett békét és virág-
zó gazdaságot Európában és a Földközi-tenger medencéjében. A birodalom létrejöttéhez hódításokon keresz-
tül vezetett az út.

Rómának volt a leghatalmasabb és legfegyelmezettebb hadserege. A behódolt népeket bevonták a birodalom 
építésébe, és előbb-utóbb polgárjogot is kaptak. Ahol egykor rómaiak éltek, ma vízvezetékek, am�teátrumok és ki-
kövezett utak őrzik az emléküket.

Ebből a fejezetből megtudhatod…

  kik voltak a leghíresebb római hősök.
  hogyan volt lehetséges, hogy egy kis városállam hatalmas birodalommá váljon. 
  hogy tudtak irányítani egy ilyen hatalmas birodalmat. 
  mi minden őrzi még ma is a Római Birodalom emlékét.

➊ Направи табелу у свеску о средњовековним историјским личностима!
а)  Личности: Карло Роберт, Лудовик Велики, Сигисмунд Луксембуршки, Владислав I, Јанко Сибињанин, Матија 

Корвин 
б)  Гледишта: његов положај и трајање звања, закони, војни походи, битке, догађаји који се везују за његово име.
в)  Подаци које треба уписати: 1308–1342, 1342–1382, 1387–1437, 1440–1444, 1458–1490, краљ, гувернер, Розановачка 

битка, Поход на Влашку, Поход на Напуљ,  Никопољска битка, Дуга војна, Битка код Варне, одбрана Београда, 
заузимање Беча, портални порез (капија-порта), Тридесетина (Harmincadvám), Закон о авицитету, 
трибунал доминале (слободно жупанство), куга, вајда, ренесансни двор, Корвине, порез на димњак. 

➋  Погледај у уџбенику, које слике приказују следеће:
 –  где су и под којим условима живели различити 

друштвени слојеви?
 –  како су се људи облачили и шта су носили на себи?

➌	 Направите кратко предавање. Користите слике! 
Сакупите, када, против које државе је Угарска била 
приморана на одбрану, ко је и када предводио 
походе!

➍  Саставите групе! Свака група нека одабере једног 
владара из поглавља. (Нека групе не изаберу истог 
владара.) Једна група треба да се спреми да буде жири 
који ће вредновати излагања. Сакупите аргументе, 
по чему је ваш изабрани владар најистакнутији и 
аргументујте то отприлике у 1 до 2 минута пред 
разредом. Жири нека одреди која група је у праву, 
чији аргументи су били убедљивији.

➎  Радите у паровима! Напишите на папир на ивици 
оцртаног круга најзначајније битке тог раздобља! 
Спојите линијама оне битке које имају нешто 
заједничко! Напишите на линију заједничку специ-
фичност (нпр. исти војсковођа, угарска победа, пораз 
Угара, исти противник, иста деценија).

➏  Сада покажи! Издвојите најважније појмове везане за 
тематски круг, појединачно их испишите на папириће! 
Поделите одељење у две групе. Из обе групе нека по 
један (добровољни духовити) предузимљиви ученик 
описом, показивањем (пантомимом) или цртежом 
илуструје појам. Група која за 1 минут погоди догађај 
који је у питању, добија један бод. Игра траје 10 
минута. Победник је она група која сакупи више 
бодова.

➐  Радите по групама у свесци једног члана групе! Група 
може да користи само једну оловку! Напишите по 
један догађај из средњовековне угарске историје 
(са годинама) тако да чланови групе једно другом 
додају оловку у смеру казаљке на сату. Догађаје 
треба уписивати у хронолошком редоследу. Групе 
раде у тишини, у току задатка не сме да се разговара. 
По истеку 2 минута спустите оловку и предајте папир 
суседној екипи на проверавање. Сваки догађај који 
је тачно уписан, важи један бод. 

➑  Поделите се у групе са по четири ученика! Система-
тизујте изворе уџбеника уз помоћ табеле направљене 
у свесци! По групама један нека буде писар, троје нека 
траже изворе и нека диктирају писару наслов извора! 
У року од три минута упишите што је више могуће на-
слова извора!

Процват и пропаст средњовековне Краљевине Угарске 

 СУМИРАЊЕ ГРАДИВА
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Личност  
или особа

Титула
Период ношења 

звања
Закони

Војни походи, 
битке

Догађаји који се везују  
за његово име 

Визуелни (сликовни) извори Текстуални (писани) извори

Савремени

Каснији
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I. fejezet
Várostól a birodalomig 

Az ókori Róma

II поглавље
Свет и Европа у раном новом 
веку

Карта света из друге половине 
16. века (Дело Абрахама 
Ортелијуса, низоземског 
картографа)
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У 1516. ВЕКУ европски морепловци су стигли до тада непознатих далеких крајева. Географска 
открића су отворила нове могућности европским освајачима и трговцима. Огромне територије су 
постале колоније европских великих сила, и међу континентима се развила светска трговина. Све је 
то донело огромне промене у свим областима живота и у великој мери променило свет. Због тога је 
Колумбово откриће Америке постала историјска граница у периодизацији. Годину 1492. узимамо за крај 
средњег и почетак новог века. 

Из овог поглавља можеш сазнати:
  какав промашај је довео до открића Америке?
  због чега су избили верски ратови?
  ко је себе називао Краљ Сунце?
  каква је била мода на француском двору?
  како су настале Сједињене Америчке Државе?

У међувремену ћеш сазнати како се могу
 на основу историјских карти извући 

закључци о узајамном односу догађаја.
 на основу слика дати одговори на разна 

питања.
 помоћу извештаја очевидаца разумети 

тадашња људска осећања.
 слике из тих раздобља користити као 

историјске изворе.
 пронаћи узајамнe односe између 

развоја технике и насталих промена на 
другим пољима.
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1

Шта ћемо радити?
 Саставићемо групе од 4-5 особа.
  Изабраћемо по групи 3-4 шешира која су се носила у 

старом, средњем или новом веку. 
 Трагаћемо за информацијама. Покушаћемо сазнати 

што више ствари о изабраним шеширима и капама.
На пример:

 • Ко их је, када и зашто носио?
 • У којим круговима су постали модерни?
 • Шта казивају о ономе ко их је носио?
 • Каква су била правила ношења?
 • Како су их производили и од каквог материјала?

 Испланираћемо и реализоваћемо посао. Одабраћемо 
представнике одређених делатности: вођа, бележник, 

сакуплач документације, сакупљач креативних идеја 
итд. О раду групе водимо дневник рада. 
 Припремићемо копије шешира и капа, и 

у оквиру модне ревије ћемо препричати 
разреду њихов историјат и приказати што 

смо приредили. 
 Испланирајмо наш пројекат!  
У свесци припремите помоћну табелу 
за планирање, попуните је и допуните 
заједно! 
(Задужени одговарају за координацију 
рада чланова групе.) 

На шта тражимо одговор током заједничког рада?
 Како се мењала модa и функција шешира и разних капа кроз историју?

Шта ћемо научити током пројекта?
 Сакупити сазнања о нашој теми у библиотекама, на интернету у музејима.
 Испланирати и реализовати заједнички задатак.
 Приказати историјску тему на што занимљивији начин.

Саставићемо групе од 4-5 особа.
 по групи 3-4 шешира која су се носила у 

старом, средњем или новом веку. 
Трагаћемо за информацијама. 
што више ствари о изабраним шеширима и капама.

 • Ко их је, када и зашто носио?
 • У којим круговима су постали модерни?
 • Шта казивају о ономе ко их је носио?
 • Каква су била правила ношења?
 • Како су их производили и од каквог материјала?

Испланираћемо и реализоваћемо 
представнике одређених делатности: вођа, бележник, 

сакуплач документације, сакупљач креативних идеја 
итд. О раду групе водимо дневник рада. 

 копије шешира и капа, и 
у оквиру модне ревије ћемо препричати 

разреду њихов историјат и приказати што 
смо приредили. 

Испланирајмо наш пројекат!  
У свесци припремите помоћну табелу 
за планирање, попуните је и допуните 

(Задужени одговарају за координацију 
рада чланова групе.) 

Шта ћемо радити?
Саставићемо групе од 4-5 особа. Саставићемо групе од 4-5 особа.

  Изабраћемо по групи 3-4 шешира која су се носила у 
старом, средњем или новом веку. 

 Трагаћемо за информацијама. 
што више ствари о изабраним шеширима и капама.
На пример:

 • Ко их је, када и зашто носио?
 • У којим круговима су постали модерни?
 • Шта казивају о ономе ко их је носио?
 • Каква су била правила ношења?
 • Како су их производили и од каквог материјала?

 Испланираћемо и реализоваћемо 
представнике одређених делатности: вођа, бележник, 

сакуплач документације, сакупљач креативних идеја 
итд. О раду групе водимо дневник рада. 
 Припремићемо копије шешира и капа, и 

у оквиру модне ревије ћемо препричати 
разреду њихов историјат и приказати што 

смо приредили. 
 Испланирајмо наш пројекат!  
У свесци припремите помоћну табелу 
за планирање, попуните је и допуните 
заједно! 
(Задужени одговарају за координацију 
рада чланова групе.) 

II Пројектни задатак
Скидам капу! Организујмо модну ревију кроз 
историју!
Циљ: Истражићемо и приказати једни другима какве су шешире носили 
људи у различитим раздобљима. 
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Активност Средства, сирови материјал Одговорни Рок Готово

1. Сакупљање слика о шеширима и 
разним капама

Уџбеник, албуми, интернет-
странице

2. Избор припремљених предмета

3. Истраживање, избор 
најпогоднијих извора, 
оцењивање, одређивање 
њихових примена

Литература, интернет-
странице

4. План израде, потребна средства, 
одређивање и набавка основних 
материјала 

Папир, оловка или рачунар, 
лаптоп

5. Израда шешира и разних капа Картон, кориштене мајице, 
боја за текстил, маказе

6. Организовање презентације Презентација, лаптоп или 
таблет, албуми

7. Модна ревија Учионица, готови шешири, 
помагала за презентацију, 
позивнице

8. Вредновање Паприри за вредновање 
(оценивање)

Папир, оловка или рачунар, 

(оценивање)
8. Вредновање
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9. Откривачи нових континената на морима

Храбри побеђују

У периоду крсташких ратова Европљани су упознали и 
заволели бројне чаробне зачине и луксузну робу* Истока.
Имућни су вредну робу плаћали златом и сребром. Ову 
робу су дугим и несигурним путевима, уз помоћ арапских 
и турских посредника, италијански трговци превозили у 
Европу. Онај ко је умео да набави робу јефтино и у великим 
количинама, да је пребаци у Европу, могао је да очекује 
велику добит. Због тога су морепловци у 15. веку – макар 
по цени да буду изложени опасностима – трагали за новим 
путевима за Индију.

Све квалитетније једрењаче могле су да издрже и дуже 
пловидбе. Употреба компаса омогућила је оријентацију на 
отвореном мору. И поред тога, по морска путовања су и 
даље била веома опасна. Мноштво бродова је потонуло 
током дугих пловидби. 

 Замисли да си некадашњи трговац! Прикажи који су трошкови 
једног поморског путовања! Говори о томе шта се догодило 
када је брод потонуо, а шта се догодило ако се брод са робом 
са Истока успешно вратио! 

луксузна роба: квалитетан, скуп производ.
Роба коју не може свако дозволити себи. 

Јаковов штап, кориштен при бродарењу. 
Јаковов штап је био астрономска справа 
која се састојала од дужег штапа за 
подешавање степена, и мањег унакрсног 
штапа који се могао померати. У пловидби 
се употреба справе  распространила у 
15. веку и до 18. века морепловцима је то 
била главна справа за одређивање времена 
и места.  Које су још справе помагале 
морепловцима?

Путеви најпознатијих морепловаца – откривача  Ко је успео да стигне до Индије? Шта 
је доказао пут који се везује за Магеланово име? Због чега је било потребно складиштити 
велике количине хране и пијаће воде на бродовима?

АФРИКА

СЕВЕРНА 
АМЕРИКА

ЈУЖНА 
АМЕРИКА

ЕВРОПА АЗИЈА

АУСТРАЛИЈА

Ир окези

Апачи

Сијукси

ЦАРСТВО 
АСТЕКА

ЦАРСТВО 
МАЈА

Ц
А

Р СТВО ИН
КА

Навахи
Мускоге 

С
 

ЈС  

 

Васко да Гама
Магелан

Магелан

Колумбо

Колумбов први пут, 1492. 
Колумбови остали путеви
Васко да Гама,  1497–1498 
Магелан, 1519–1522 

 Преко ког 
мо ра се пре-
во зи ло нај-
ви ше робе 
у сред њем 
ве ку? 

 Који су били 
нај важ ни ји 
тр го вач-
ки пу те ви 
у сред њем 
ве ку?

Захваљујући новим техничким достигнућима, која су унапредила пловидбу у 15. веку, морепловци су 
могли да стигну до тада непознатих крајева. За то су добијали и потребну помоћ. Откривање нових 
поморских путева и крајева је, наиме, обећавало велику корист европским владарима и трговцима.
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Колумбов пут у Америку 

Португалци су деценијама покушавали да – пловећи уз 
обалу – оплове Африку и стигну у Индију. Трагањем за 
новим путевима је, истовремено, све већи значај добијао 
став старовековних научника, да је Земља округла. Зато је 
Колумбо у августу 1492. године у служби шпанског краља 
кренуо на пут са циљем да – непрекидно пловећи у правцу 
запада – стигне у Индију.

Путовање које је трајало више од два месеца, изгледало је 
безнадежно, када је посматрач – средином октобра 1492. – јавио 
да је копно на видику. Посада је после неколико сати стигла на 
обалу. Колумбо је био убеђен да је стигао на тло Индије па је зато 
домороце назвао Индијанцима. 

Морепловац се преварио. Стигао је на копно удаљено 
неколико хиљада километара од Индије. Заправо, откривен је 
– за Европљане потпуно непознат – нов континент. ➊

Иако је нову земљу открио Колумбо, Америку нису назвали по 
њему већ по једном фирентинском морепловцу Америгу Веспучију 
(Amerigo Vespucci). Америго Веспучи је био први морепловац који 
је схватио да су територије које је открио Колумбо до тада биле 
непознате. Ни Колумбово име  није пало у заборав. Једна држава у 
Јужној Америци носи његово име.

  Која држава данас носи назив по Колумбу?

Колумбо на копну Америке. Слика Теофила Толина из 1862.  Ко су актери на слици? Шта раде? Каква осећања одаје 
њихово лице? Колико година после догађаја је настала слика? Да ли се и у стварности овако догодило?

➊	Опис домородаца

„Донели су нам папагаје и памук у 
клупчету, копље и пуно других ствари, и 
све су то мењали за ствари које смо ми 
њима дали. Мени се чинило да су ови 
људи сиромашни. Сви су ходали голи, 
као од мајке рођени (…) Сваки човек, 
ког сам видео, био је млад и добро 
грађен. (…) Неки су се исцртали црном 
бојом, други црвеном бојом; (…) Не носе 
и непознато им је метално оружје: када 
сам им показао наше мачеве, не знајући 
шта је то, шчепали су их за оштрицу и 
посекли се.“

(Део из Колумбовог дневника)

  Како је описан сусрет Европљана 
и домородачког становништва? 
Због чега је тај сусрет био посебан 
доживљај за обе стране?
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Прва пловидба око Земље

Пут који је водио у Индију обиласком Африке, про нашао 
је Португалац Васко да Гама. Магелан је под шпанском 
заставом кренуо на пут око света. 

Португалац Магелан је кренуо на пут са циљем да непрекидном 
пловидбом у правцу запада и заобиласком Америке стигне до 
Индије. Морепловац је 1519. године са пет бродова кренуо на пут. 1. 
новембра 1520. године пронашли су пролаз до Тихог Океана. Ноћу, 
пролазећи кроз мореуз, на две обале су видели ватре, што је био 
знак да на обалама има становника. Успут је један брод налетео на 
стену и потонуо, други брод се вратио у Шпанију. Посада преостала 
три брода је прошла кроз невероватну оскудицу, међу члановима 
посаде је избио скорбут. 

Године 1521. су стигли на Филипинска острва. Магелан је војном 
силом покушао приморати становништво на верност шпаском 
краљу, али се испоставило да је техничка надмоћ недовољна 
против бројчано јачег противника. Морепловци су доживели 
пораз. Магелан је пао у борби. Остатак посаде – која је прва 
опловила Земљу – 1522. се вратио у земљу.

Португалским и шпанским морепловцима су се убрзо 
појавили нови ривали. Под енглеским, холандским и 
француским заставама су нови освајачи започели пловидбу 
у непознато.  

 Које године је Васко да Гама стигао у Индију?

Како историчари размишљају
Значајни историјски догађаји и 
промене имају више разлога и више 
последица одједном. 

Разлози и последице великих 
географских открића

Значај географских открића показује 
и чињеница да од открића Америке 
рачунамо почетак новог века. 

 Направите скицу о узроцима и 
последицама открића Америке! 
Стре лицама повежите догађаје 
и околности који су међусобно 
повезани!

Васко да Гама Магелан

Магеланови бродови. Захваљујући великим 
површинама једара, нови тип бродова 
каравела је била погоднија за пловидбу на 
отвореном мору и могла се удаљити од копна.
 Каква веза постоји између појаве нових 
типова бродова и географских открића?

скорбут: тешка болест коју проузрокује 
недостатак витамина Ц.

 Ко је и због чега подржавао географска открића?
 Какве путеве су тражили морепловци?
 Који проналасци и изуми су допринели успеху гео гра-

фских открића?
 Упоредите путовања Колумба, Васка да Гаме и Магелана! 

Шта им је био циљ? Која им је била путања? У чему је 
значај њихових путовања?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

✒ Потражња луксузне робе са Ис тока 
➞ трагање за новим путевима.

✒ Нове једрењаче и технички 
изуми: ➞ географска открића 
(Шпанци, Португалци): пловидба 
око Африке (Васко да Гама); 
откриће Америке: Колумбо; 
пловидба око Земље: Магелан;

✒ Ривали: Енглези, Холанђани, 
Французи.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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10. Освајање Новог света 

Степенаста пирамида Астека. Пирамиде су изграђене у 
циљу верских обреда (нпр. приношења људске жртве боговима), 

због тога више личе на зигурат из старовековне Месопотамије, 
него на египатске пирамиде.  

За Бога, за славу и за злато

Шпански краљевски пар је с радошћу примио Колумбов 
извештај. Одлучили су да ће подржавати и даља путовања. 
Европски владари су трговачким подухватима и коло-
низацијом* нових територија дошли до басно словног 
богатства. ➊

 Због чега је шпански краљевски пар подржавао Колумбов 
подухват?

 Шта су превозили шпански бродови из Европе у Америку?

Авантуристи у Новом свету

После открића Америке кренули су авантуристи да уграбе 
благо новог света. Освајачи су располагали оружјем, 
непознатим Индијанцима. Видевши светлу цајуће панцире и 
ватрено оружје, Индијанце је обузео страх. Мислили су да 
странци умеју да бацају муње. Није ни чудо што су помислили 
да су им се вратили древни богови.

Један од најуспешнијих шпанских авантуриста Франсиско Пизаро 
је 1531. кренуо на челу својих војника са циљем да освоји царство 
Инка. Пизаро је искористио заваду двојице браће владара и једног 
је успео да зароби. Књаз Инка је понудио да ће у замену за слободу 
дати онолико злата и сребра колико може да стане у просторију 
где су га држали заробљеног. Када се већ скоро прикупио откуп, 
Пизаро је извео пред суд и погубио владара Инка. 

Освајачи, који су били спремни на све, поробили су 
и опљачкали Индијанце. Злато и сребро се сливало у 
Европу.

колонија: освојена територија, држава 
без политичке аутономије.

Након географских открића започело је освајање нових територија. Оживеле су и трговачке везе 
између разних континената. Из Новог света нису само злато и сребро доносили у Европу, већ и до 
тада непознате биљке: кукуруз и кромпир.  

➊	Из дневника једног 
млетачког трговца, 1501.

„Ако ово путовање (у Индију) још потраје, 
краљ Португалије моћи ће да се зове 
краљем новца. Наиме, свако одлази у ту 
државу да би дошао до робе, и тако свој 
новац оставља у Португалији.  Највећа 
добит је та, што се слична путовања могу 
организовати годишње.“

 Од чега се обогатила Португалија? 
Зашто су они умели да превезу 
највише робе из Индије у Европу?

 Каква је разлика између месне и 
међународне трговине?

 Које делове света су повезивали 
антички и средњовековни 
трговачки путеви?
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На Куби је поглавица једног племена показао свом народу корпицу 
злата: „Ово је Бог хришћана, бацимо га у реку јер ако га пронађу  
код нас, све ће нас поубијати због њега.“ Узалуд, јер су их Шпанци 
свакако гонили и ухватили. Поглавицу су привезали за стуб да га 
живог спале. Пре погубљења, један монах му је говорио о загробном 
животу. Поглавица га упитао: „Да ли хришћани иду у ваш рај?“ Чувши 
одговор, окренуо је главу: „Нећу прихватити хришћанство, боље да 
идем у пакао него да и на другом свету будем с вама.“

Немилосрдни поступци, и то што су Европљани пренели 
разне болести у Нови свет, довели су до наглог смањења 
броја домородаца. 

Због опадања броја индијанског становништва, смањио се 
број радника. Потребну количину радне снаге је у 16. веку 
обезбедио успон трговине робовима. Црначке робове су 
са афричког континента одвозили у Нови свет. 

  Шта је био разлог брзог нестајања индијанског становништва?
  Како су надокнадили недостатак радне снаге?

Повезивање континената

Придошлице у Нови свет је стимулисала жеља за брзим 
стицањем богатства. Због тога су најпре трагали за златом 
и сребром. Убрзо се испоставило да се може наћи и друга 
врста блага. Кукуруз, парадајз, кромпир и паприка су до 
тада били непознати Европљанима као што су били и ванила, 
ананас и сировина чоколаде, зрна какаоа. Ови прехрамбени 

Напад на храм астечких богова  Шта мислиш, зашто су освајачи 
нападали богомоље? Пронађи на карти Астечко Царство! Ко је  
водио напад против Астека? Због чега је победила мања група 
шпанске восјке војнике астечког краља? 

Број индијанског становништва Мексика 
 Колико мексичких Индијанаца је живело 
1520, а колико их је било 1580. године?

Некадшњи цртеж о окрутности шпанских 
освајача

Астечка слика из 16. века на којој се може 
видети и шпански освајач. Домороци још 
никада нису видели коње у Новом свету. 
Такође су им били непознати и пси који 
су гласно лајали поред војника и верно 
слушали наредбе. Све је то појачавало 
њихово дивљење према дошљацима 
 Каквим оружјем су располагали 
Индијанци а каквим освајачи? 
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производи, који се данас већ сматрају основом исхране, 
из Америке су се проширили по целом свету. Производња 
штетног дувана и навика пушења је тада почела да се шири 
по Европи. 

У то доба се формирала светска трговина. Тери то-
рије које су до тада биле изоловане, економски су се 
повезале. Западна Европа је један део своје произведене 
робе превозила у Африку и мењала је за робове. Робове су 
под нељудским условима превозили у Нови свет где су их 
продавали. Од добијеног новца куповали су какао и дуван 
који су превозили у Европу, у нади што веће користи. 

У трговину са Новим светом најлакше су се могле 
укључити државе које су лежале на обали Атлантског 
океана. Њихов развој је помагало и то што је из источног 
дела Европе набављана храна, а из Азије су могли да 
набаве зачине и луксузну робу у замену за индустријске 
производе.

 Припреми листу своје омиљене хране! Које јело се не би 
могло припремити да Колумбо није открио Америку?

Превоз робова  Помоћу слике покушајте 
испричати какви су услови владали на 
броду који је превозио робове.

 Зашто су Европљани могли да победе Индијанце?
 Који им је био циљ са освојеним територијама?
 Због чега су превозили робове из Африке у Америку?
 Наброј, које биљке су упознали Европљани захваљујући 

географским открићима!
 Како су открића утицала на формирање светске 

трговине?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

✒ Шпанија – колоније у Новом свету: 
надмоћ освајача ➞ угњетавање и 
изумирање домородаца.

✒ Корист Европе: злато, сребро, 
нови пољопривредни 
производи. 

✒ Светска трговина. 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Ширење биљног и животињског света 
у периоду открића
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Настанак светске трговине  Како се променила трговина после 
географских открића?
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11.  Доба верских полемика. 
Протестанти и католици

„Грех једино Бог може да опрости“

Да би повећала приходе, католичка црква је почела да 
продаје опроштајнице. У замену за опроштајнице људима 
су обећавали опроштење грехова и осло бађање од мука на 
оном свету. На ороштајницама је углавном стајао потпис папе 
или неког другог црквеног великодостојника. Опроштајнице 
су могле да се купе и за умрле чланове породице. ➊

Похлепа и подмитљивост црквених поглавара 
разгневило је обичне веринке. Расправа која је нас-
тала о опроштајницама, постала је непосредан повод за 
настанак покрета за обнову хришћанске цркве, за почетак 

Папа издаје опроштајнице  Замисли да 
си ти један од људи који чекају у реду! 
Испричај због чега си дошао!

➊	Један проповедник је овако подстицао куповину 
опроштајница: 

„Племићи и трговци, госпође и госпођице, млади и стари! Знајте, 
ко се исповедао, покајао грехе и ставио новац у ковчежић, добио 
је опроштај свих грехова. Не чујете глас умрлих? Овако вичу: 
саосећајте са нама, јер патимо у страшним мукама и казнама,  од 
којих нас можете ослободити својим малим прилозима.“

 Шта мислиш због чега је продаја опроштајница грехова 
разгњевила многе вернике?

 Како су цркве функционисале у 
средњовековној Европи?

 Где је био центар католичке 
цркве?

 Понови! Ко су били јеретици?

Хришћанство пре реформације и после реформације  Које су биле 
главне цркве у Европи пре реформације? Какве су цркве настале 
после реформације?

Реформатска црква

Евангеличка црква

Р и м о к а т о л и ч к а  ц р к в а

рана 
хришћанска
црква

Православна црква

раскол цркве

(XI век)

pеформација

(XVI век)

У 16. веку је дошло до верских полемика у државама римокатоличке вероисповести. Првенствено 
због тога што је било све више оних који нису пристајали да прихвате неприкосновени углед и моћ 
папе и римокатоличке цркве.
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реформације*.   
Октобра 1517. Мартин Лутер, монах из августинског 

реда, професор на факултету у Витембергу, обнародовао је 
полемички спис од деведесет пет теза на латинском језику. 
Објавио је да грех искључиво Бог може да опрости. У рај 
може да доспе само верник. У вери је свако рав но праван, 
и људи се могу непосредно обраћати Богу. У томе нема 
потребе за посредовање цркве. А црква, како би могла 
веродостојно проповедати Исусово учење, поново мора да 
буде сиромашна. 

Лутерове мисли су се брзо шириле. Подржавали су га немачки 
кнежеви који нису желели да плаћањем пореза шире моћ папе. Када 
Лутер ни на папин захтев није хтео да повуче своје тезе, папа га је 
екскомуницирао (искључио из цркве, анатемисао). Лутер је пред 
верницима јавно спалио папско писмо. Цар је на државној скупштини 
ставио монаха пред црквени суд, где су га прогласили јеретиком. 

Против одлуке су се побуниле Лутерове присталице, немачки 
кнежеви. Другим речима, протествовали су, па су касније због 
тога присталице реформације назвали протестантима*. Упркос 
екскомуникацији, нашао се немачки кнез који је био вољан да узме у 
заштиту Лутера  и скрива га у својој тврђави. 

  Због чега су немачки кнежеви подржавали Лутерове тежње?
  Због чега је црква сматрала да су Лутерова начела опасна?

Присталице су назвали протестантима*. На основу 
Лутеровог учења, формирала се евангеличка црква. 
Енглески краљ Хенри VIII одбио је папску моћ и поставио 
се на чело цркве. Тако је настала англиканска црква, која је 
била један од праваца у протестантској вери. 

  У Лутерово име реци због чега сматраш да је грех продавати 
опроштајнице.

Црква Жанa Калвинa 

Лутер је подстицао превод Библије на језике разних 
народа и тумачење Светог писма на својствен начин. 
И то је одиграло улогу у настанку нових праваца 
реформације. 

Калвин је у време прогона протестаната побегао из 
Француске у Женеву где је створио узорну црквену 
организацију. Своје следбенике је подстицао на штедњу, 
марљивост и на једноставан живот. Нико није могао да 
носи светлу одећу и нису смели да играју игре на срећу. 
Кршење правила се кажњавало. Калвин је укинуо раскош 
у црквама, уклонио је скулптуре и слике светитеља. 
Проповедао је да протеривање или убиство тиранина 
није грех. Верске заједнице су саме могле бирати свог 

реформација: обнављање, обнова. Нови 
правац вере у 16. веку у историји хриш-
ћанске цркве. 
протестанти: назив протестант потиче од 
латинске речи противити се. Заједнички 
назив за оне хришћанске вернике који 
су се трагом реформације одвојили од 
католичке цркве. 

Унутрашњост цркве у периоду рефор ма-
ције  Шта се дешава на слици? Зашто?

Лутер током превођења Библије (слика из 
19. века)  Провери, где је Лутер превео 
Библију на немачки језик! На основу слике 
опиши намештај собе! Помени прозор и 
под!
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духовног пастира. Захваљујући залагању женевског про-
поведника* настала је реформатска црква. 

  Замисли да си Калвинов следбеник! Расправљај о датим 
принципима и правилима!

Католичка обнова

Католичка црква је желела да заустави ширење утицаја 
протестантских цркава. Објавила је препород католичке 
цркве (контрареформација) на верском и на друштвеном 
плану. ➋ Под дејством реформације, црква је извршила 
истрагу због злоупотребе опроштајница. Папа је одобрио 
да се оснује једна нова монашка заједница, језуитски 
ред*, који ће ускоро стати на чело препорода.

Оснивач језуитског реда био је шпански племић Игњатије Лојола, 
који је у једној бици повређен. Током опоравка прочитао је много 
књига, молио се, и одлучио је да ће у даљем животу служити папу 
као Христов војник. У остварењу својих планова пронашао је 
присталице са којима је изашао пред папу са монашким правилима, 
које је папа одобрио.

Језуити су широм Европе основали школе, бого-
словије. Захваљујући добро обученим наставницима, 
католичка црква је у многим државама поново ојачала. 
Други задатак језуита био је да шире веру на колонијалним 
територијама, освојеним услед географских открића. Ред је 
учествовао у борби против јеретика. Инквизиција*, односно 
суд католичке цркве је на територијама које су биле под 
надлежности папе,  трагао за онима који су ширили погледе 

➋ Папска цензура

Крајем 15. века у великим градовима 
се распространила Гутенбергова ино-
вација, штампарија. Црква је у овом 
одмах видела скривену могућност, али 
уједно и опасност. Папа Александар VI је 
наредио у својој дипломи да се провере 
штампарије и да им се не дозволи да 
штампају било шта што би било противно 
хришћанској вери, или би наудило 
верницима. Папа је предвидео опасност 
која прети цркви. Лутерове списе су у 
року од три године одштампали у више 
стотина хиљада примерака, помажући 
тако ширење нових идеја. 

  Какав је утицај имало штампање 
књига на догађаје?

језуитски ред: Исусова дружба, витешко-
монашки ред основан од стране Светог 
Игнација Лојоле. 
инквизиција: реч потиче од латинске 
речи „тражити, истраживати“. Црквени 
суд у средњем веку, основан за заштиту 
вере и морала.
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ИСЛАМ
ПРАВОСЛАВЉЕ

Верска карта Европе 
средином 16.века  

 Које вероисповести су 
били народи у Римско-

Немачком Цартву након 
реформације? Која је 

разлика између Енглеског 
и Шпанског краљевства?

проповедник: протестантски свештеник, 
тумач Светог писма
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супротне учењу католичке цркве. 
Католичка црква је користила уметност да би при до-

била вернике. У знаку обнове унутрашњост и спо љашњост 
католичких цркава постале су раскошније. Барок*, нови стил 
у градитељству, за кратко време постао је карактеристичан и 
за дворце и друге грађевине. 

  Шта је био циљ језуитског реда? Која средства је примењивао 
за то?

Последице верских полемика

Раскол западне хришћанске цркве 
одредио је неколико предстојећих 
векова у Европи. Католичко–про-
тестантске несугласице су често 
прерасле у верски прогон или 
верски рат. У грађанским и другим 
ратовима су масе невиних људи 
прогонили, мучили или убијали у 
име вере. Позитивна последица 
реформације била је постављање 
образовања и просвете на прво место. 

Превод Библије и других књи-
жевних дела на језике раз них 
народа допринело је про ширењу 
круга читалаца. Нове школе су 

барок: стил у уметности. Карактеристика 
барокних грађевина је живахност, неп ра-
вилне линије, богато украшавање, често 
позлаћивањем. Оригинално италијанско 
значење: неправилан, увијен. 

Слика: Доба верских ратова у Европи 
 Какве потешкоће су морали да 

издрже становници који су живели на 
територијама погођеним ратом?     

Унутрашњост католичке и протестантске цркве  Сакупи што више разлика између две цркве! Шта би било 
објашњење за разлике?
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Како историчари размишљају
Поједини догађаји могу имати оз-
биљне последице и онда када се на 
њих претходно није рачунало.

Деведесет пет теза

Лутер је желео да реформише цркву, 
али није желео расцеп цркве. Не зна 
се да ли је заиста окачио деведесет 
и пет теза на врата витенбершке 
цркве, несигуран је и датум њихових 
обелодањивања. Пошто оригиналан 
текст није сачуван, не знамо ни то да 
ли су тезе биле писане руком или су 
биле одштампане. Остаје, међутим, 
чињеница да су Лутерове тезе за 
кратко време постале познате широм 
Европе и да су утицале на даљи ток 
историје.

 Због чега је Лутеров полемички 
спис имао толико снажан утицај?

 Шта називамо реформацијом?
 Који су били узроци реформације, и какве су биле 

последице?
 Какви правци су се развили унутар реформације?
 Сумирај, какве одговоре је дала католичка црква на 

појаву покрета обнављања вере!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

ницале попут печурака. Паралелно са опадањем угледа 
католичке цркве ојачао је утицај појединих владара и држава. 
Под утицајем реформације скептицизам који се појавио, 
знатно је утицао на размишљање људи.

 Какав ефекат је имала реформација на просвету?
 Какве су биле последице католичко–протестантске суп-

ротности?
 Како се манифестује разлика између католичке и протес-

тантске цркве?

Лутеров превод Библије  Прочитај, када се појавла књига. 
На којим језицима се раније могла читати Библија?

✒ Католичка црква: похлепа за 
новцем (опроштајнице).

✒ Наступ Мартина Лутера: грех 
само Бог може да опрости; 
основа вере је Библија ➞
евангеличка црква

✒ Ширење учења: штампање 
књига, превод Библије.

✒ Калвин: штедљивост, 
марљивост, убијање тиранина 
➞ реформатска црква (сами 
бирају своје духовне вође)

✒ Обнова католичке цркве: 
језуити, барок.

✒ Прогони због вере, верски 
ратови.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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Усредњем веку, вештицама су сматране жене 
са демонским способностима које су уз 
ђаволску помоћ доносиле болести или смрт 

својим жртвама. Постојале су две врсте вештица. 
У прву групу су спадале вештице са метлама, оне 
су могле да поприме облик животиња. У другој 
групи су биле жене вештице, ређе мушкарци, 
који су у савезу са ђаволом наносили зло својим 
жртвама. 

Мислили су да вештице на више начина могу 
да нападну изабрану жртву. Једно средство им 
је било бацање чини, када су магичним речима 
наносиле зло. Друго оружје вештица биле су 
њихове очи. Данас израз „очи које опчињавају“ 
користимо у позитивном смислу, али оригинално 
је упућивао на урокљиве вештичије очи. Одавде 
потиче израз „убитачни поглед“. Током парница 
против вештица оптуженима је наређено да 
окрену леђа суду, да не би уклеле очима.

По веровању, вештице су често користиле 
клетву везивања. Везале су чвор и ставиле га у 
близину жртве и тако је везали. Отуда долази 
израз „везане су ми руке“.

 На које начине су вештице могле нанети зло 
према веровањима?

Папа је у 15. веку издао диплому против особа 
које су имале моћ урока. Диплома је сматрала 
вештице савезником ђавола. Средином 16. века 
су издали књигу Вештичји маљ, она је служила 
као упутство како водити парнице против 
вештица. Књига на следећи начин дефинише 
особе које користе магичну праксу: „Вештице 
су оне жене кроз које се ђаво јавља или чини 
невероватне ствари.“

Разлог вештичјих парница је обично била 
напетост унутар неке заједнице. Поступак се 
обично водио против особе која је из неког 
разлога била искључена из заједнице или је 
имала посебне способности. Чак је и жена која 
се разумела у лековито биље могла лако постати 
жртва лова на вештице. Особе, оптужене 

за враџбине, мучењем су примораване на 
признање.

Поред мучења користили су и друге начине да 
утврде да ли је неко вештица. Један од тих начина 
била је проба са водом. Око струка оптуженог су 
везали конопац, а крај  конопца су причврстили 
за обалу. Оптужена је бачена у воду везаних руку 
и нога. Ако би потонула, проглашена је невином, 
међутим оптужена се често удавила. Ако је 
особа испливала на површину, то су сматрали 
доказом да се бави вештичењем. Други начин 
доказивања је било такозвано вагање. Ако су 
особу сматрали превише лаганом, то је такође 
могао бити знак да је вештица. Пресуда је обично 
била спаљивање на ломачи.

Упоредивши са Западном Европом, у Угарској 
су биле ретке парнице против вештица. Острво 
вештица у Сегедину чува успомену таквих 
поступака. Спаљивање вештица је забранила 
краљица Марија Терезија 1768. године.

 Зашто је црква прогонила особе, оптужене за 
вештичење?

 Ко су могли постати жртве прогона вештица? 
Зашто баш они?

Погубљење вештице  Зашто су се тако окрутно 
понашали према вештицама

Вештице 

 ШТИВО
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12. „ Уздај се у Бога и држи барут сувим“! 
Грађански рат у Енглеској

Успон Америке 

У 16. веку је Атлантски океан постао најважнија поморска 
путања. Захваљујући погодном географском положају, 
Енглеска је јако добро искористила предности које су јој 
пружене. Од поморске трговине и од гусарских напада 
против шпанских бродова, енглески краљеви су стекли 
огромне приходе. У Северној Америци су настале 
енглеске колоније. Услед тога, предузимљиви племићи, 
трговци и индустријалци домогли су се значајних прихода. 
Из краљевске благајне је пак довољно новаца дато за 
развој ратне морнарице, те је Енглеска постала једна од 
најјачих поморских светских сила.

Неограничена краљевска власт Чарлса I 

У Енглеској су владари вековима управљали државом, 
заједно са парламентом. Чарлс I (1625–1649) је мислио да 
му краљевску моћ, добијену од Бога, нико не може да 
ограничи. Због тога је игнорисао парламент, ослањао се 
искључиво на саветнике који су му били миљеници, и тако 
управљао државом. Али када је краљу био потребан 
новац да угуши устанак у Шкотској, ипак је био приморан 
да сазове парламент. Нове порезе је, наиме, могао да 

 Који су били услови да неко у 
средњем веку постане краљ?

 Који слојеви су били 
привилеговани у 
средњовековној Европи?

 Шта је рекао Жан Калвин о 
тиранима који угњетавају народ?

парламент: скупштина посланика плем-
ства и грађанства у тадашњој Енглеској 

У Енглеској је краљ желео да управља без парламента, али су се због тога посланици побунили. Избио 
је грађански рат. По завршетку рата парламент је осудио на смрт и погубио енглеског краља Чарлса I. 
То је био први случај да је неком краљу судио сопствени народ.
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Енглеска поморска трговина у 
17. веку  На које територије су 

превозили робу из Енглеске? 
Због чега никада нису били 

празни бродови?

Пораст становништва Лондона 
Пронађи погодне епитете којима се могу 
означити промене које се очитују из 
података на графикону! Шта су могли да 
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уведе само уз сагласност парламента. Посланици су на то 
били спремни једино ако краљ погуби поједине саветнике 
и обећа да ће редовито сазивати парламент. ➊ Чарлс I ово 
није прихватио. Хтео је да ухапси вође посланика који су 
се успротивили његовој вољи. Међутим, народ Лондона је 
то спречио. Владар је побегао из престонице.

  Због чега је погоршан однос између краља и парламента? 

➊ Захтев Енглеског парламента

„(…) да се важни послови краљевине не смеју обављати и 
спроводити на основу предлога приватних лица или непознатих 
саветодаваца који нису положили заклетву. (…) о њима да се 
расправља само у парламенту и нигде другде, односно да се 
одлуке другде не смеју доносити и спроводити (…).“

  Шта је могло да буде краљево мишљење о овим захтевима? 
Одговори у име Чарлса I.

➋ Губици грађанског рата

Током грађанског рата погинуло је 180 
хиљада људи у биткама и од епидемије 
која је ратом проузрокована. Сви ре-
пости и убијања заробљеника бивало 
је на обе стране. Међу жртвама је  
био веома велик број цивила. Ста-
новништво је пуно патње морало 
поднети због редовитих пљачки и 
насилничког понашања војника. 
Бројна насеља су због тога поставила 
сопствену оружану снагу, да би се 
одбранила од краљевих војника и 
војске парламента подједнако. 

Чарлс I на слици Антони ван Дајка

Борба између краљевих присталица и 
присталица парламента 

Краљ је у северном делу државе саставио јаку војску од пле-
мића који су га подржавали. Њих су називали каваљерима. 
И парламент је позвао своје присталице да се лате оружја. 
Њих су по карактеристичној фризури називали облоглави-
ма. Почео је грађански рат који је трајао годинама, и донео 
је пуно патње становницима. ➋ У почетку су краљеве при-
сталице постизали војне успехе. Убрзо је Оливер Кромвел 
(Oliver Cromwell), посла ник парламента, реоргани зовао 
војску ус та ни ка. Кромвел 
je основао јединице дис-
цип линованих и добро 
опремљених коњаника. 
Слоган им је био „Уздај 
се у Бога и држи барут 
сув!“

Један каваљер и један 
округлоглави  Упореди 
их! Шта открива њихова 
одећа? 
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Оливер Кромвел је потицао из племићке породице. Као посланик 
града Кембриџа и он се побунио против краљеве воље у 
парламенту. После првог пораза војске парламента оптужио је 
војну команду за немарно управљање јединицама, и наглашавао 
да војску треба реорганизовати. Године 1645. добио је дозволу за 
учешће у управљању војском. Старе официре заменио је новим 
вођама пуританцима*, који су борбу против краља – кога су 
сматрали тиранином – сматрали богоугодним делом. Због тога су 
се храбро и дисциплиновано борили. Кромвел је велику пажњу 
посветио снабдевању одговарајућим оружјем и обуци војника. 
Уместо пушака са фитиљима коришћене су знатно ефикасније 
пушке кремењаче. Увео је јединствену униформу и команду. У 
следећој великој бици, лета 1645. код Незбија, јуришом коњаника 
победили су краљевску војску. 

Захваљујући ефикасној војсци, парламентарци су 
победили краљеве чете. Ухватили су Чарлса I, ставили га 
пред суд и 1649. године га погубили. 

  Како се распламсала борба између краља и парламента?
  Шта је довело до преокрета у току грађанског рата?
  Шта мислиш, како је народ примио вест о краљевом по-

губљењу у тадашњој Енглеској? А у европским краљевским 
дворовима?

Погубљење Чарлса I  Слику је насликао Џон Висоп (John Weesop) 
који је био сведок догађаја. Како је покушао да прикаже цео догађај?

	 Како се променио положај власти Енглеске у 17. веку? 
Шта је био разлог томе?
	 С ким је и због чега дошао у сукоб Чарлс I?
	 Представи догађаје грађанског рата у Кромвелово  

име!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Краљева самовласт ➞ игно-
рисање парламента.

 ✒ Рат са Шкотланђанима ➞ пот-
реба за новцем ➞ Чарлс I сазива 
парламент.

 ✒ Парламент се супротставља кра-
љевој вољи ➞ грађански рат.

 ✒ Кромвел реорганизује војску ➞ 
победа и погубљење краља. 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Коњаник из Кромвелове војске са кацигом и 
грудним оклопом „гвоздено ребро“

пуританци: верници покрета који је 
захтевао одређене верске принципе, 
сличне цркви Жана Калвина. Пуританци 
су желели да очисте англиканску цркву 
од правила и обичаја која су остала из 
католичке цркве. 
кремењача: поузданије ватрено оружје 
од пушке на фитиљ. Повлачењем обарача 
кремен се трља о челик, и тако настала 
варница упали барут којим је напуњена 
цев пушке.
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Кромвелова самовласт 

После погубљења краља, Енглеску су прогласили републиком,
али је, заправо, Кромвел постао владар државе. Ослањајући се 
на своју војску, завео је војну диктатуру.➊ Од енглеског станов-
ништва је, сходно прописима калвинистичке вероисповести, 
захтевао строгу моралност.

Кромвел је на пуританским основама реорганизовао свако-
дневницу. По пуританцима у рај може да доспе само онај ко вредно 
ради, због тога су презирали забаву. Кромвел је затворио ресторане 
и позоришта, забранио је већину спортова. 

Ако је неко опсовао, наметнута му је новчана казна. Ако није 
престао с тим обичајем, чак је могао и у затвор да доспе. Женама 
су забранили шминкање и облачење у јарке боје. Недељом је био 
забрањен рад да би свако могао присуствовати богослужењу.

Велика Британија  Из којих делова је настала Велика Британија 1707. 
године?
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13. Формирање уставне краљевине у Енглеској  
Након погубљења Чарлса I власт је доспела у Кромвелове руке. Али су након његове смрти у Енглеској 
једно време поново владали краљеви који су имали неограничену власт. Само je после тога успело да се 
успоставити такав систем који је у одговарајућој мери обезбедио утицај парламента у управљању државом.

 Које повољне околности су 
допринеле уздизању Енглеске у 
16–17. веку?

 Ко је заслужан за победу у борби 
против Чарлса I?

➊ Кромвел о својој новој улози, 
1657.

„Мушкарац сам, који обавља свој 
задатак. Задатак, који нисам прихватио 
зато што се надам томе да могу нешто 
добро учинити, већ да предухитрим 
проблем и зло које сам приметио 
да прете нацији. Приметио сам да 
стрмоглавце јуримо у хаос, што би 
касније довело до крвопролића.(…)

Спреман сам за службу, не као краљ 
већ као официр. (…) Слично оном 
официру који одржава ред и мир у 
заједници.“

 Зашто је Кромвел мислио да је 
Енглеској потребан вођа чврсте 
руке? Због чега је себе видео у улози 
официра, а не краља?

Портрет Оливера Кромвела  Како је 
постао човек са неограниченом влашћу 
Енглеске? Шта мислиш, због којих мера је 
Кромвел постао непопуларан?
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Кромвел је сурово угушио устанак Ираца и Шкота. 
Победа над Холандијом учврстила је превласт Енглеске на 
мору. Без обзира на све, диктатура му није била популарна, 
и после његове смрти Енглези су позвали на престо сина 
погубљеног краља Чарлса I. 

  Зашто се нико није могао супротставити Кромвеловој вољи?
  Какве је мере увео?
  Који друштвени слојеви су највише подржавали Кромвела?

Уставна монархија

После Кромвелове самовласти вратили су краљевину. 
Ухватили су и погубили оне који су учествовали у по губљењу 
краља Чарлса I. Неколико деценија је изгле дало као да се 
наставља тамо где се стало пре избијања грађанског рата. 
Међутим, потомци Чарлса I су поново захтевали себи 
неограничену краљевску власт. Ојачано племство и 
грађанство ово није толерисало. Због тога је парламент 
1688. престо прогласио упражњеним, и понудио га 
Виљему Оранском, који је прихватио да дели власт са 
парламентом. Моћ новог краља је 1689. ограничавала 
Повеља о правима (Bill of Rights). ➋ Енглеска је тиме 
постала уставна монархија. 

  Зашто наследници Чарлса I нису успели да одрже повраћену 
власт?

  Шта је био услов за долазак на престо Виљема Оранског?

➋ Детаљи из Повеље о правима

Чланови (…) доњег и горњег дома(…) су издали изјаву (…)
8. Да су парламентарни избори слободни. 
9. Да слободу говора, расправе и преговора осим парламента, 

ниједна друга власт, ни на којем месту оспорити не сме. (…)
12. Да је свака новчана казна незаконита и неважећа, пре него 

што се утврди кривица осуђеног. 
13. Да се за отклањање нанете неправде и да се за исправљање, 

учвршћивање и очување закона мора сазвати парламент.

  Каква права су дата грађанству? Од чега су их одбранила?

Пуританци  Шта су и облачењем желели 
да покажу?

Виљем Орански (1650-1702). Био је у сродству са енглеском краљевском 
породицом (супруга му је била кћи протераног енглеског краља) и био 
је протестантске вероисповести 
 Пронађи, из које државе је дошао у Енглеску?
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Функционисање уставне монархије 

У уставној монархији краљева власт се ограничава, док се 
права слободе појединаца обезбеђују и заштићују. Стварна 
моћ је у рукама парламента који чине посланици, изабрани 
од стране грађана државе. ➌ Парламент доноси законе, 
на основу којих се управља државом и људима. Спровођење 
закона и управљање државном организацијом је задатак 
владе* која је одговорна парламенту. Владом управља 
председник владе *. Судови надзиру примену закона, на њих 
не може да утиче ни парламент ни влада, независни су. 

Енглески политички систем је послужио као пример 
и осталим државама. У 18. и 19. веку циљ незадовољних 
друштвених слојева због неограничене краљеве власти био 
је да се изборе за слично државно уређење и права слободе 
појединца, као што је било у Енглеској.

➌ Ограничена права гласа

У време, које обрађујемо, нису сви 
одрасли грађани Енглеске могли да 
учествују у избору представника. 
Право гласа се одређивало на основу 
имовинског стања. Жене такође нису 
могле да гласају, пошто се сматрало да 
зависе од оца или од супружника. 

влада: извршни орган власти, скуп ми-
нистара. На челу владе стоји председник.
председник владе: у почетку: лице које 
је одговарало краљу, први слуга краља, 
касније, у парламентарном систему, први 
човек владе одговорне парламенту. 

  Прикажи шта је урадио Кромвел у енглеском грађанском 
рату и после рата!

  Окарактериши га на основу његових дела и размишљања!
  Због чега су после Кромвелове смрти поново 

успоставили монархију? Пронађите више разлога!
  Због чега је долазак Виљема Оранског на престо прек-

ретница у Енглеској историји? До каквих промена је 
дошло?

  Формулиши укратко суштину уставне монархије.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Подела и међусобна контрола три владајуће власти :законодавне 
власти, извршне власти, судске власти.  Због чега краљ не може да 
ухапси људе који се супротстављају његовој вољи? Због чега влада 
не може самовољно разрезати порезе? Због чега парламент мора да 
узме у обзир мишљење и вољу грађана? 

 ✒ Непопуларна самовласт 
Кромвела ➞ поновно 
успостављање краљевине.

 ✒ Ојачано грађанство и предузет-
ничко племство ➞ одбијање 
неограничене краљеве власти. 

 ✒ Долазак Виљема Оранског на 
престо ➞ Повеља о правима.

 ✒ Уставна монархија: власт под 
контролом парламента.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Енгески краљ 
• Бира министре.
• Одлучује у пословима спољне политике.
• Може да стави вето (спречи) на законе које је донео парламент.
• Може да сазове и распусти парламент.

Влада
(извршна власт)
Председник и министри

Парламент
(законодавна власт)
Изабрани посланици

Правосуђе
(судска власт)
Независне судије и судови

• Дискутује о државним пословима и предлозима закона.
• Доноси и прихвата законе.
• Одлучује о порезима и о томе за шта ће се они употребити. 
• Контролише рад владе.

• Доноси одлуке о важним пословима.
• Даје предлоге закона парламенту.
• Извршава законске прописе.
• Покреће рад државних органа и институција.

• Контролише примену закона.
• Кажњава кршење закона. 
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14. На двору Краља „Сунце“

Држава Луја XIV

Луј XIV је постепено изградио малтене неограничену моћ. 
Племиће је одстранио из краљевског савета. Управљање 
државом је помагало административно тело од педесет хиљада 
људи, састављено од главних службеника и краљевских 
чиновника који су зависили од владара. Они су били задужени 
за убирање пореза и за правосуђе. На челу провинција и 
насеља стајали су одани чиновници, изабрани од стране 
краља.

 Са којим држвама се граничила Француска у XVII веку?
 Зашто јој је био погодан географски положај?
 Колико је ефикасно, ако о свему одлучује један човек?

Десетогодишњи Луј је морао да напусти Париз када су се француски 
племићи побунили против краљевске власти. Тада је државом 
управљао његов васпитач као главни министар, јер је краљ био 
превише млад за владавину. Побуну су успели угушити. Малолетни 
Луј је већ тада одлучио да ће своје седиште преместити ван Париза, 
и да ће бити толико моћан да племићи никада више неће моћи 
угрозити његову власт.

 Какве обавезе је имао један 
краљ?

 Од чега је зависило да ли је моћ 
владара јака или слаба? Нађи 
историјске примере за оба 
случаја!

„Сала огледала“ у палати Версај
Сунце, симбол Луја XIV  Докажи примерима 
да је владар добро одабрао симбол.

Луј XIV као дете  Шта изражава одећа и 
држање краља? Какве краљевске ознаке 
видиш на слици?

Француски краљ Луј XIV био је најмоћнији владар новог века. Његов двор и начин владавине су 
покушавали да имитирају у целој Европи. Волео је себе да назива Краљем „Сунце“, јер је Сунце симбол 
власти владара изнад свега.
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Владавина Луја XIV је златно доба неограничене 
краљевске моћи у Француској. Владар је утицао на све 
гране власти државе *, те је имао неограничену власт. 
Постао је независан, ослањајући се на сталну војску и на 
службене органе. Он је доносио најважније законе 
и сам је управљао државним апаратом. Од њега је 
зависило и правосуђе, он је био врховни судија. Владавину 
Краља „Сунца“ су сматрали узорном и у другим европским 
државама.

 Ко, по чему и зашто је хтео да имитира Луја XIV?

Палата Краља „Сунца“

Луј XIV је саградио своју барокну палату у Версају 
(Versailles), поред Париза. Она је касније служила као 
узор европским владарима и племићима. Огромна 
палата, мермерни стубови, огромне сале, украшене 
огледалима и лустерима, служили су истом циљу: очарати 
госте. У огромним парковима око палате било је на стотине 
фонтана.

 С чим у вези смо учили о барокном стилу? Наброј карак те-
ристике архитектуре у барокном стилу!

Владара је изјутра будио главни лакеј, чекало га је најмање сто 
одабраних племића да му помогну око облачења. Од њих је, 
међутим, само неколицини припала част да његовој висости додају 
папуче или подврну рукав на кошуљи. У предворју спаваће собе и 
у целој палати су чекали угледници. Један поглед, климање главом 
или љубазна реч заувек је одредила судбину дворанина.

 Замисли да си дворанин у палати Луја XIV. Испричај, како изледа 
један дан владара.

Гране власти концентрисале се у рукама краља  Зашто енглески 
краљ није имао законодавну власт?

КРАЉ

управља 
државним 
апаратом 

(извршна власт)

доноси законе 
(законодавна 

власт)

од њега зависи 
правосуђе 

(судска власт)

гране власти: три гране власти: законо-
давна, извршна и судска власт

Главни службеник Погледај сто службе-
ника! На шта указује сликар илустрацијом 
стола? Шта мислиш, чиме се бавио у том 
тренутку службеник?

Спаваћа соба владара. Било је забрањено 
куцати на краљевска врата. Ако је поданик 
хтео да уђе, ноктима је нежно гребао по 
вратима. Зато су неки поданици пуштали 
дуже нокте.
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Изградња Версаја  Којим алатима су радили? Шта је стварало 
највећи проблем за време изградње палате?

мануфактура: занатска индустрија. Циљ 
мануфактуре је масовна производња, ба-
зира се на подели рада, много је ефикас-
нија од средњовековних еснафа. 

Луј XIV за време владавине

Краљева ризница

Приходе нису повећањем пореза хтели обезбедити, већ 
подстицањем домаће производње и трговине. Зато су 
подржавали оснивање мануфактура, које су потсти-
цале производњу индустријских производа. Ширење 
мануфактура су подстицали новчаном подршком и по реским 
попустом. На јефтине увозне производе су одре дили високу 
царину, тако су хтели спречити да Фран цузи купују страни 
производ, уместо домаћег.

Захваљујући саветима Колбера (Colbert), процве та-
ла је француска привреда, настале су уносне текстилне и 
парфемне индустрије, као и индустрије оружја и огледала. 
➊

  Зашто су сматрали корисним оснивање мануфактура? 
  Како могу да се повећају уноси државне ризнице?

➊ Економска политика Колбера

Економску политику краљевског финан-
сијског министра је добро описао један 
венецијански посланик: „Циљ Колбера је 
да економија државе постане водећа, да 
у њој буде у изобиљу свакојаке робе, да 
буде богата у занатима и да је снабдевена 
сваким добрима, да не оскудева, али 
да буде способна да продаје своје 
производе другим државама.“

  Зашто је повољно ако једна држава 
више продаје, него што купује?
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Утврђење које је дао изградити Луј XIV. 
Оно је још и у данашњем стању имресиван 
инжињерски рад  Упореди утврђење са 
средњовекомном тврђавом. Због чега су се 
разликовале?

Напад француске восјке на војску хабзбуршког владара. Луј XIV је често 
ратовао са Хабзбурговцима да би освојио немачке територије  
Посматрај француске униформе и оружје! На основу слике испричај 
која је улога врховног команданта (у средини)!

Успостављање модерне восјке

Преуређивањем војске Краљ „Сунце“ је постигао да његова 
војска постане најмоћнија и најмодернија у Европи.

Увео је врбовање, војници су добили униформе. 
Основао је школу за официрску обуку. Војнике је сместио  
у касарне, подаље од становништва. Стварањем сталне 
војске Француска је постала водећа копнена сила Европе.

На војним парадама Луј XIV је сам предводио свој елитни војни 
пук, на војним смотрама је својеручно намештао траке војника. 
Омиљена забава му је била да дели војна одликовања након 
победе. За време похода је на коњу пратио своју војску и заједно 
је са војницима патио од зиме или врућине. Једном приликом је 
безбрижно посматрао своју војску како напада непријатеља, када 
га је један војник ухвтаио за руку и повукао назад. Краљ се зачудио, 
али након битке је одликовао војника.

  Замисли да си војник Луја XIV! Прикажи владара очима једног 
војника!

  Који је однос привреде у једној држави и величине њене 
војске?

  Која је разлика имеђу копнене и морске велесиле?

  Зашто је и како изградио Луј XIV 
неограничену краљевску моћ у 
Француској?

  Ко су му били ослонац и 
подршка током владавине?

  Како је подржавао унапређење 
француске привреде и културе?

  Како је француска војска постала 
најјача војна сила у Европи?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Луј XIV (Краљ „Сунце“): неограни-
чена моћ: службеници који 
зависе од владара; лукцузна 
краљевска палата (Версај); 
војска (униформа, вежбе)

 ✒ Повећање прихода – 
подржавање домаће индустрије 
(мануфактуре и царине)

 ✒ Јака војска (модерне тврђаве) ➞ 
ратови

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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15. Занимљивости из прошлости одевања

Најстарији одевни материјали

Одећа може да се - применом разних техника - направи 
од више врста материјала. Филц,који се користи од давнина, 
прављен је од овчије вуне, додавањем воде, и гњечењем нити. 
Друга техника прављења одела је ткање, када материјал 
настаје тако што се нити укрштају. Предиво може да се 
направи од биљних влакана као и од животињске длаке. За 
прављење предива може да послужи памук, пореклом из 
Индије, али и лан и кудеља. Од овчије вуне се прави вунено 
предиво, али се длака камиле и козе исто тако користи за 
производњу предива. Такође је животињског порекла свила, 
секрет гусенице свиленог лептира. Овај кинески проналазак 
је вековима путовао путем свиле до трговинских пијаца 
средњовековне Европе и чинио је основни материјал одеће 
племића.

 Зашто се на разним деловима света правило предиво од 
разноврсног материјала?

Украсни предмети, модни детаљи у старом веку 

У старом веку главна функција одела била је удобност и 
практичност, али у разним културама можемо срести и раз-
новрсне модне детаље. Мисли се на фибуле, металне коп-
че за одећу, којима су спајали два крила огртача или одећу. Ко-
ришћење фибула је било карактеристично у Римском Царству 
и међу германским народима. Материјал и украси на модном 
детаљу зависили су од положаја онога 
који га је носио, а указивали су и на ње-
гово богатство.

Лакирање ноктију се прво проши-
рило у старом веку у Кини. Лепо не-
говани нокти били су карактеристични 
у високим друштвеним слојевима, боја 
лака је приказавала припадност одређе-
ном друштвеном слоју. Боја цара је била 
црвена и црна.

 Шта данас називамо модним дета-
љима? Наброј неколико примера!

 Опишите шта су људи носили у 
појединим добима! Које су биле 
карактеристике одевања старих 
Грка и Римљана?

 Који одевни предмети су 
били карактеристични за 
средњовековне племиће и 
госпођице?

Германска фибула

Људи су у сваком добу морали да се бране од хладноће и врућине. У почетку су користили 
животињске коже, али су се развијањем техника, као што су ткање и предење, појавили у људском 
одевању делови одеће биљног порекла. Фино ткано одело, скупо бојење тканине означавало је 
друштвени положај, припадност одређеном друштвеном слоју особе.

Одеће из старог и средњег века
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Германска фибула

Средњовековне тканине

Центар средњовековне текстилне индустрије била је 
Фландрија, а акропола у 13-15. веку је био Бриж (Brugge). 
На познатом вашару одеће у Брижу појавили су се трговци 
из свих делова Европе.

Да би се одржавао бољи квалитет одеће, ткачи и 
кројачи су основали еснафе.

У доба ренесансе проширили су се закони о регу лисању 
трошења новца. На основу једног правног речника из 
новог века, ови закони су уведени да спрече претерани 
луксуз и особењаштво, поготово неумерено трошење на 
одећу, храну и намештај.

  Зашто је Фландрија постала најбогатија регија Европе?
  Зашто су богати и људи племићког порекла трошили много 

на одећу и на накит?

Мода и етикета на двору Краља Сунце
 
Моду у 17. веку одређивао је версајски двор. Из двора 
Краља Сунце слале су се одевене лутке природне величине 
у главне градове Европе. Мода је постала женствена, једна 
од карактеристика била је перика. Перике су носили и у 
античко доба, али у двору Краља Сунце опет је ушла 
у моду. Обично су је правили од људске косе или од 
животињске длаке. Сиромашни су често продавали своју 
косу произвођачима перика. Хигијенске навике тог доба су 
доводиле до тога да се често занемарило очување чистоће 
перика. У неретким случајевима умножиле су се и 
вашке. Међутим, предност перике је била та што је грејала 
главу.

Француска мода  Како се мењало мушко и женско одевање током 18. века?

     1655–1700                     1700–1730               1730–1775                     1775–1789                          1789–1800

Одело даме у 
средњем веку

Барокна одећа
 Наброј 
каракте-
ристике 
одевања!
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Даме се нису држале за руке са мушкарцима и никада их 
нису ухватиле испод руке. То се није сматрало пристојним, 
али се и не би могле приближити мушким рукама због 
огромних хаљина. Господа су полагано седала на столице 
неким чудним покретом. Због превише брзог покрета би им 
се, наиме, поцепале уске панталоне.

  Сумирај на основу свог досадашњег знања, у чему је служио 
версајски двор као пример?

Луј XIV француски и Леополд I угарски краљеви у позоришној улози  Које су 
карактеристике њихових одела? Шта је подстицало краљеве да наступају у 
позоришним представама?

Перика  Где се данас користе 
перике? 

  Како је одевање показивало 
друштвену припадност у разним 
добима? Наведи примере!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Материјали одеће: памук, лан, 
кудеља, вуна, свила.

 ✒ Стари век ➞ практична одећа, 
важни модни детаљи.

 ✒ Средњи век: еснафи ткача и 
кројача – Фландрија

 ✒ Рани нови век: моду и етикету 
одређује версајски двор.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Краљ Сунце у кругу своје породице  Какав савет би дао/дала 
аристократи недавно приспелом у двор у вези са дворском модом?
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Промена погледа на свет у науци

Средњовековно научно размишљање базирало се на 
ауторитету. Да ли је једна научна претпоставка постала 
призната или је била одбијена, зависило је од мишљења 
угледног аутора из античког доба или из средњег века. У 
16-17. веку уместо безусловног прихватња ауторитета, 
природно-научне претпоставке провераване су експе-
риментима.

Пољски научник, Коперник је након двадесет и пето-
годишњег посматрања потврдио теорију да се Земља 
окреће око Сунца. Та теорија је била у супротности са 
средњовековним схватањем, према којем је центар света 
Земља. Црква је претила спаљивањем на ломачи они-
ма који су ширили јеретичке мисли, али запажања и екс-
перименти научника су све чешће оповргли раније опште-
прихваћена веровања.

У физици је италијански научник Галилео Галилеј први 
експериментисао и користио мерење. ➊

По античкој претпоставци, брзина пада одређеног тела зависи 
од тежине, то јест, тежа тела брже падају. Галилеј је оповргнуо ову 
претпоставку једним спектакуларним експериментом. Са врха торња 
у Пизи бацио је две кугле различите тежине, али истог пречника. Кугле 
су у исто време стигле на земљу. Тиме је научник експериментом 
доказао да брзина падања тела не зависи од тежине предмета.

 Зашто је Коперниково схватање света било у супротности са 
учењем цркве?

 Зашто је Галилејев метод био нов?

Наука у средњем веку Наука у новом веку

Научници су објашњавали 
законе природе, ослањајући 
се на старовековне ауторитете, 
као и на учење и аргументацију 
цркве.

Научници запажањем и 
експериментисањем сакупљају 
информације и на основу 
тога доносе закључке који се 
односе на функционисање 
природе.

Промена размишљања у науци  Наброј три примера како су 
стицали сазнања у средњем веку! Од колико етапа се састојао 
научни рад у новом веку? Које су те етапе?

 Зашто су многи мислили да је 
подухват Колумба немогућ?

 По којим принципима је радила 
енглеска уставна монархија?

 Ко је чинио становништво 
средњовековних градова?

Пољски астроном, Никола Коперник 
(Nikolausz Kopernikusz)  Шта је било 
револуционарно у теорији Коперника?

Галилео Галилеј (Galileo Galilei)  Који је 
био значај Галилејевог рада?

16. Доба разума: пут до просвећености

Велика географска открића, развој трговине и индустрије, као и реформација, утицали су на 
размишљање људи. Почели су се ширити нови погледи о науци, вери, моћи владара и правима 
човека. Тај процес је довео до рађања просветитељства, које је заступало слободу мишљења.
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Холандска грађанска породица у 17. веку 
(слика Гилиса Тилборха Gillis vanTilborgh) 
 Нађи доказе богатсва и благостања на 
слици!

Успон грађанства

Захваљујући географским открићима, оживела је трго-
вина међу континентима и развила се светска привре-
да. То је довело до јачања градова и грађанства. До-
сетљиви и прагматични предузетници су имали све већи 
утицај у привредном животу.

Сумња, која се проширила у научном размишљању, поја-
вила се и међу научницима који су се бавили политиком. 
Мислиоци тог доба су критиковали постојећи друштве-
ни поредак, одбацили су стари, ауторитарни начин раз-
мишљања.

  Како су се прошириле могућности грађанства након великих 
географских открића?

Доба просвећености

18. век називамо добом просвећености. Присталице про-
светитељства су веровали у континуирани развој. Били су 
убеђени да се друштвене неједнакости и ропство могу 
окончати ослањањем на моћ разума.

У име разума доводили су у питање ставове који су били 
прихваћени вековима. Одбацили су средњовековне повла-
стице на основу рођења. Уместо тога, захтевали су обе-
збеђивање основних људских права за свакога човека. То су 
право на живот, слободу, приватну својину и једнакост 
пред законом. У средњем веку су мисли супротне ставови-
ма цркве сматрали јересом. Представници просветитељ-
ства су проповедали слободу говора и слободу верои-
сповести.

Мислиоци просветитељства сматрали су неопходним да су-
мирају нова сазнања. У 18. веку појавила се Француска енци-
клопедија која је у више књига приказала огромно знање 
створено људским умом. Због револуционарног садржаја 
појединих чланака она је у почетку била забрањена. Међутим, 
она је хиљаду седамсто осамдесетих година  постала читана 
у широким круговима. Продата је у више од двадесет хиљада 
примерака. 

➊ Писмо Галилеја свом ученику

„[…]Свето писмо је не само могуће, него 
je и неопходно објашњавати, независно 
од привидног смисла речи. Сматрам да  
Свето писмо треба да остане у позадини 
током научних расправа. Свето писмо 
и природа подједнако потичу од речи 
Господње. Свето писмо је откровење 
Светог Духа, а природа је послушни из-
вршилац наредаба Господњих. Да би сви 
разумели Свето писмо, у њему је било 
потребно рећи многе ствари које се по 
основи и значењу речи не слажу са апсо-
лутном истином. Природа је, међутим, 
неумољива и непроменљива, не мари 
да ли ће људи схватити њене скривене 
мотиве и начин функционисања, и ника-
да не прекорачује границу сопствених 
закона.“

  На основу писма објасни шта Галилеј 
мисли о односу Светог писма и 
науке!

Промена политичког размишљања  На основу табеле напиши састав о променама!

Начин размишљања у средњем веку Начин размишљања у новом веку

Права повластице на основу рођења основна људска права која свима припадају 
по рођењу

различито мишљење јерес слобода мишљења, говора и вероисповести

моћ владара потиче од Господа потиче од народа

владање Владар се не може лишити власти. Власт 
владара је неограничена.

Власт се може узети од тиранина. Гране 
власти треба раздвојити.
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 „Знање је моћ.“ Шта значи ова изрека? Покушај да је проту-
мачиш из што више аспеката!

Одакле потиче моћ владара?

Енглески и француски мислиоци просветитељства су 
неограничену краљевску власт сматрали тиранијом. Смат-
рали су да се тиранија може окончати раздвајањем грана 
власти, што треба утврдити законима. Узор им је била 
енглеска уставна монархија, где се раздвајање грана власти 
остварило и у пракси. Француски мислилац Русо изјавио 
је да је владар своју власт добио од народа, а не од 
Бога. То је принцип народног суверенитета. Ако владар 
злоупотребљава своју моћ добијену од народа, онда народ 
има право да га лиши те моћи.

 У којој европској земљи је народ лишио владара власти у 17. 
веку?

Жан Жак Русо (Jean–Jacques 
Rousseau) (1712-1778) „Човек се 
родио слободним, али носи окове 
свуда.“ написао је  Провери, ко су 
били француски мислиоци (осим 
њега) из његовог доба!

Две странице из Велике француске енциклопедије о алатима кожара 
 Данас где можеш наћи брз одговор на своја питања у вези са науком?

Како размишљају историчари
Односи данашњице лакше се могу раз-
умети ако упознамо  претходне исто-
ријске догађаје.

Идеје просвећености

Схватајући идеје просвећености, 
можемо разумети покретачке снаге 
историјских догађаја у наредним 
вековима.

 Које су оне мисли просветитељства 
које се данас продразумевају?

 Упореди природњачки начин 
мишљења у средњем и у новом 
веку! Које су главне разлике?

 Прикаже главне разлоге ојачања 
грађанства!

 Који су нови елементи политич-
ког размишљања у новом веку?

 Сакупи аргументе за принцип 
народног суверенитета!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

✒ Друштво: успон грађана предузетника.
✒ Научно размишљање; искуство уместо ауторитета: 

Коперник: хелиоцентрични систем; Галилеј: 
експериментисање и мерење.

✒ Науке: сумња у име разума ➞ критика друштвеног 
поретка.

✒ Енциклопедија: сакупља информације из науке тог доба.
✒ Тиранија ➞ подела власти, принцип народног суверенитета.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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Научници изумитељи

 ШТИВО

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci 1452 – 1519)

Леонардо да Винчи је био истакнута личност науке 
у 16. веку. Првобитно се припремао за сликара, 
али je од детињства одано истраживао лепоте 
и тајне природе. Доказ његовог изванредног 
размишљања је, на пример, што је на основу 
морских фосила у стенама могао закључити 
порекло стена: „ Што је некада било дно мора, 
данас је врх планине. О томе сведоче морске 
шкољке, остриге и корали које сада налазимо на 
врху планина.“

У једној особи објединио је сликара, изумитеља, 
математичара, војног инжињера, песника, 
композитора и писца. Његови инжењерски записи 
укључују скице о тенковима и подморницама. 
Проучавао је летење, он је први пројектовао 
справу која личи на данашње хеликоптере, 
такође је изумио параглајдер. Страствено га је 
занимало функционисање људског тела. Ради 
својих изучавања често је извршавао сецирања 
које је црква забрањивала.

Исак Њутн (Isaac Newton  1642 – 1727)

Исак Њутн, истакнути научник модерног доба, 
био је енглески физичар, математичар, астроном, 
филозоф и алхемичар. Водило га је убеђење да 
се све може разумети, само треба посматрати 
дешавања око нас.

Он је био први који је приказао да кретање 
небеских тела и предмета на Земљи одређују 
исти природни закони. Исте силе покрећу 
кружење предметa који падају на земљу и 
кружење сателита. Касније је причао да се ово 
откриће родило када је размишљао о кретању 
јабуке која пада на земљу. Хтео је да пронађе 
одговор зашто јабука увек пада на Земљу? Зашто 
не пада на страну или на горе, него увек ка 
средишту земље? 

Вршио је и оптичка истраживања. Открио 
је да су боје на призми, у ствари, компоненте 
беле светлости и да се зато виде, а не зато што 
призма боји светлост. Као резултат тога, такође 
је пронашао да распадање светлости на боје 
има лош утицај на објектив двогледа, тако да 
је са ручно полираним огледалима направио 
нови тип телескопа који данас зовемо Њутнов 
телескоп.

Справа за летење направљена према Леонардовим 
нацртима  На шта личи справа? Шта је посматрао да 
би открио тајну летења?

Њутн. Поред списа о физици и математици, 
сматрао је важним и своје списе о вери
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Антон ван Левенхук ( Anton van Leeuwenhoek 
1632 – 1723) 

Прве микроскопе су правили оптичари и у 
почетку су служили као вашарска разонода: 
приказивали су публици увећане буве. За научно 
истраживање су их први пут користили средином 
17. века. Холанђанин Антон ван Левенхук први 
је систематизовано истраживао микроскопски 
живот. Левенхук није био научник, али га је 

стравствено занимало све што је видео кроз 
микроскоп. Његов рад је случајно запажен од 
стране Британског краљевског научног друштва, 
и од њега је затражено да напише извештај 
о својим запажањима. Леувенхуков извештај 
је изазвао велико интересовање, али када су 
га замолили да представи свој микроскоп, 
холандски истраживач је одбио захтев. Редовно 
је слао извештаје научном друштву, али је 
љубоморно чувао тајну микроскопа до краја 
живота. Дописивање је трајало годинама. Као 
признање за његов рад, истраживач је изабран за 
пуноправног члана научног друштва.

 Које сличности примећујеш у начину 
размишљања и раду Леонарда да Винчија и 
Исака Њутна?

 Истражи, чиме су се бавили алхимисти! Која је 
веза између њиховог рада и научних открића?

 Провери, шта значи реч полихистор! Кога 
можемо назвати полихистором од три научника 
које си упознао?

 Сакупи и друге занимљивости о животу и раду 
тих научника!

Микроскопи и телескопи у лондонској радњи крајем 17. века  Које науке су се развијале помоћу ових техничких 
открића? Које су техничке справе нашег доба од сличног значаја?
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17.  Рађање нације из колонија – 
Сједињене Америчке Државе

Колоније у Новом свету

Први енгелски колонисти су стигли у Америку у 17. веку.
Број им се брзо повећавао, средином 18. века је већ тринаест 
америчких колонија било на обалама Атлантског океана. На 
челу колонија су били енглески прокуратори из Лондона, 
главног града матичне земље.

Водили су тешке битке за стицање и одржавање територија 
не само са Индијанцима, већ и са шпанским и француским 
колонизаторима. Смештај и снабдевање британске војске 
стациониране на колонијама, морали су обезбедити 
колонисти. То им је значило све веће оптерећење, поготово 
што је након победе над Французима престала непосредна 
опасност. ➊

 Зашто је колонијама у почетку била потребна подршка 
матичне земље?

 Када је и како Енлеска постала 
морска велика сила?

 Која су била основна људска 
права, прокламована од стране 
просветитељства?
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Настанак Сједињених Америчких Држава 
 Које европске силе су имале територије 

у Северној Америци 1763. године? 
Шта је карактерстично за географски 

положај британских колинија? 
Шта мислиш зашто је то тако?

➊ Енглески дописник о ситуацији 
у Канади након протеривања 
Француза 1760. године

„Ако се народ наших колонија не буде 
држао чврсте руке из Канаде, он ће се 
ширити ка унутрашњости континента 
неограничено (…). Остављам да сами 
одлучите које ће последице имати ако 
један многобројан, жилав, независан 
народ једва или уопште не одржава везу 
са Енглеском.“

 Како описује народ на америчким 
колонијама? Зашто је мислио да ће 
народ на америчким колонијама 
хтети да се одвоји од Енглеске?

У 18. веку се десио значајан преокрет у односу Енглеске и америчких колонија. Тринаест америчких 
колонија покренуло је рат за независност против матичне земље*. Овако настале Сједињење 
Америчке Државе прихватиле су устав који је послужио као узор другим нацијама.

матична земља: држава која има над-
лежност у одређеној колонији
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Нема опорезивања без представништва

Колиније нису имале представннике у енглеском 
парламенту који би бранили њихове инетересе.

Колонисти су због тога негодовали и одбили су да 
плаћају порез наметнут од стране енлеског парламента. 
Ако нема представништва, нема ни опорезивања, 
рекли су. Енглеске трупе стациониране у коло ни јама, 
такође су изазвале отпор међу локалним станов ништвом. 
Сматрали су да војници више нису ту да их заштите, већ 
да ограничавају њихову слободу.

Енглески парламент је осећао све већу напетост, зато је уки-
нуо део пореза наметнут колонијама. Међутим, оставили су на 
снази царину на чај. У знак протеста, разгневљени бостонски 
трговци, маскирани у Индијанце, просули су увезен чај са три 
енглеска брода у море. Ово је била позната бостонска чајан-
ка која је постала повод за покретање рата 13 америчких 
колонија за независност.

Амерички досељеници 
током прве зиме  С којим 
потешкоћама су се суочили 
досељеници из Европе?

Бостонска чајанка. 
Досељеници, маскирани 
у Индијанце, просипају 
чај у океан  Зашто су се 
досељеници маскирали у 
Индијанце?
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Декларација о независности

Последицом бостонске чајанке на све више места су настали 
сукоби између досељеника и Енглеза. Године 1775. је избио 
рат за независност. Током рата за независност досељеници 
су препознали да имају заједничке интересе, имали су два 
задатка: да утврде однос са Енглеском и да створе моћну 
војску.

Први циљ су постигли издавањем Декларације о независно-
сти, 4. јула 1776. године. ➋ Декларација се заснивала на идеја-
ма просветитељства. Прогласила је да појединац има право 
на основна људска права. Ради окончања тираније прогласи-
ли су отцепљење од Енглеске.

Декларацију о независности су потписали педесет шесторо. Од 
њих су касније петоро пали у ропство издајника који су их након 
мучења убили. Енглези су дванаесторици запалили куће. Девоторо 
је рањено у биткама и касније умрло. Двадесет четворо потписника 
су били правници, деветоро имућни фармери. Двојица су касније 
постали председници.

  Које трагове просветитељства уочаваш у Декларацији о 
независности?

  Декларација о независности садржи најважнија људска и 
грађанска права. Наброј их!

Досељеници су у почетку губили против добро орга-
ни зованих и искуснијих Енглеза. Међутим, не дуго затим 
главнокомандујући Џорџ Вашингтнон (George Washington) 
организовао је јаку војску. ➌

Уједињење или смрт!  Шта представљају 
делови змије? Како колоније могу добити 
рат по мишљењу цртача? Погледај, који 
будући председник је направио плакат!

Масакр у Бостону. Три године пре бостонске чајанке расправа једног 
досељеника и енглеског војника довела је до уличних нереда, петоро 
их је погинуло и многи су рањени  Како је овај догађај утицао на ток 
даљих збивања?

➋ Основна права у Декларацији 
о независности

„… сви људи су створени једнакима и 
њима је Творац дао извесна неотуђива 
права међу којима су, између осталог, 
право на живот и на слободу и тежња 
за срећом; у циљу обезбеђивања ових 
права, установљене су владе које 
своје законито овлашћење добијају од 
оних над којима владају. Уколико било 
који систем владавине прети овим 
циљевима, право је народа да такву 
владавину уништи, и успостави нову.“

  Која су основна права по извору?
  У којим реченицама се појављује 

принцип народног суверенитета?

➌ Изјава енглеског официра 
о војсци колонија, 1777.

„Иако не познају правила и ред, нити 
принцип покретања велике војске, 
ипак имају особине које карактеришу 
добре војнике: изузетно су лукави, 
активни и поседују предузимљив дух. 
Не тако давно, био је обичај код нас 
да са омаловажавањем говоримо о 
њима, а сада су постали страховити 
непријатељи.“
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Остваривање победе

Године 1781. досељеници су однели значајну победу 
над Енглезима. Зато је Енглеска признала независност 
тринаест америчких колонија у Версајском мировном 
уговору 1783. године.

До коначне победе досељеника је дошло из више разлога. 
Били су одважнији, борили су се за своју домовину, своје 
домове и своје циљеве. Самоуверени енглески команданти 
су починили многе грешке. Време и огромна раздаљина 
су такође били на америчкој страни. Енглези су тешко 
решавали проблем снабдевања. Дуготрајне борбе су 
исцрпле матичну земљу, удаљену више хиљада километара. 
Напослетку, Американци су имали значајног савезника 

Одлучујућа битка код Јорктауна (Yorktown) 1781.  На основу уџбеника сакупи четири 
разлога која су довела до америчке победе!

Приказ потписивања Декларације о независности на новчаници од два долара  Када се 
десио догађај?

Амерички и енглески 
војник  Опиши 
њихово оружје! Ко је 
имао гору опрему?

Америчка застава у рату за независност 
Шта представљају пруге и звезде?
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– Француску. Иако се француски краљ није слагао са 
принципима америчких побуњеника, хтео је да ослаби 
Енглеску, зато је подржавао колоније.

 Које су биле предности, а које слабости америчке војске?
 Наброј који разлози су довели до победе досељеника!

Устав Сједињених Америчких Држава

Године 1787. засела је савезна уставотворна скупштина и 
саставила Устав Сједињених Држава ➍ на принципу поделе 
власти. Председник је одговоран за спровођење закона. 
Председника бирају на четири године становници државе 
са правом гласања. Законе доносе бирани посланици 
Конгреса. Судови су постали независни од осталих грана 
власти.

Рађањем Сједињених Америчких Држава настала је прва 
модерна република.

Бела кућа

Зграда Конгреса  Ко ради у Белој кући и ко у згради Конгреса? 
По коме су назвали град у којем се налазе ове зграде?

 Прикажи околности рађања енглеских колонија у 17. 
веку!

 Зашто је америчка војска победила?
 Направи постер или карикатуру и прикажи на њима 

неправде које су Енглези нанели Американцима!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

➍ Одломак из Устава 
Сједињених Америчких 
Држава

„(…) Овај Устав и закони, донети на основу 
њега (…), чине главне законе државе. 
Ови закони су обавезни за сваког судију 
у свим државама чланицама Сједињених 
Држава. (…)“

 Дефиниши појам устава на основу 
извора!

✒ Енглески досељеници на 
источној обали Северне 
Америке ➞ 13 колонија

✒ Колоније ➞

➞

 матична земља 
(„Нема опорезивања без 
представ ништва“) ➞ бостонска 
чајанка

✒ Рат за независност ➞
Декларација о независности: 
људска права, независност

✒ 1781: победа колонија ➞ 1783: 
мир (Версај)

✒ Устав Сједињених Америчких 
Држава (1787) – република

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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Свет и Европа у раном модерном добу 

 СУМИРАЊЕ ГРАДИВА

➊  Поделите се у две групе! Једна група нека стави у хронолошки ред догађаје, друга личности! Након тога 
обе групе нека споје догађаје са личностима! Који датуми догађаја се налазе на хронолошкој оси на крају 
странице?

Џорџ Вашингтон
Мартин Лутер
Оливер Кромвел
Магелан
Виљем Орански
Колумбо
Галилео Галилеј
Франциско Пизаро
Луј XIV

пут око света
устанак племића у Паризу
откриће Америке
освајање Астешког Царства
почетак реформације
рат за независност
енглески грађански рат
настанак уставне монархије у Енгелској
почетак експериментисања у физици

➋  Групишите следеће појмове на основу кључних 
појмова: привреда, друштво, вера, политика, наука!

  Појмови: луксузна роба, светска трговина, колонија, 
опроштајница, протестант, противреформација, 
парламент, племство, грађанство, грађански рат, 
пуританац, устав, мануфактура, просветитељ-
ство, матична земља

➌  Изаберите једног од четири откривача! Прикажите 
на карти дестинацију пута и путању. Напишите 
један СМС у његово име који је могао написати на 
дан када је стигао на место открића!

  Откривачи: Колумбо, Магелан, Америко Веспучи, 
Васко де Гама

➍  Саставите групе! Изаберите три сликовна извора 
из лекција уџбеника и опишите шта се налази на 
њему, али изоставите име и државу. Следећа група 
има 10 секунди да пронађе слику у књизи и каже 
о којој слици се ради, на којој је страници и како 
се зове слика. Ако не успе, следећа група може да 
покуша.

➎  Саставите шест група! Жребом поделите следеће 
догађаје! Свака група нека сакупи како је одређени 
догађај утицао на средину! Припазите да утицај 
може да се појави на разним пољима живота (нпр. 
привреда, друштво, култура, свакодневни живот), 
такође да су постојали краткорочни и дугорочни 
утицаји. Сакупите примере како се неки утицаји и 
данас могу осетити!

  Догађаји: географска открића, реформација, енгле-
ски грађански рат, владавина Краља Сунце, просве-
титељство, амерички рат за независност

➏  Радите у групама! Једна група нека изабере Краља 
Сунце, а друга Кромвела! Расправите да ли је 
владавина краља Сунце/Кромвела била повољна 
или неповољна за развој државе! Чланови групе 
треба да кажу једну позитивну и једну негативну 
ствар. Након два минута расправите који аргументи 
су најважнији! Прикажите свој рад разреду!

➐  Која лекција одговара стрипу на страницама 78–
79? Укратко опиши који је значај догађаја о којем 
говори стрип! Препричај својим речима догађај 
који се налази у стрипу!

1450

1492 1649 1689 1775

1517 1550 1650 1750

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   77 2020. 02. 18.   14:20:30



78

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   78 2020. 02. 18.   14:20:30



79

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   79 2020. 02. 18.   14:20:31



80

III поглавље
Угарска у раном 
новом веку

Борба између куруца и лабанца (Слика непознатог сликара из 17. века)
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НАКОН ИЗГУБЉЕНЕ МОХАЧКЕ БИТКЕ Угарска је наредних сто педест година постала поприште 
непрестаних сукоба између хабзбуршких провинција и Турака, од чега је становништво тешко патило. 
Држава се распала на три дела, а уједињење подручја зависило је од односа снага великих сила. У почетку 
је преовладала надмоћ Османског Царства, а касније је однос снага дуго био уравнотежен. Хабзбуршка 
Монархија је на крају 17. века потиснула Турке са територије државе. Међутим, многи су поступке и 
уведене мере победника доживели као нову окупацију, зато су почетком 18. века под вођством Ференца 
Ракоција II покушали да извојују националну независност. Рат за независност на челу са Ракоцијем није 
успео, али је упркос неуспеху пружио прилику за даљи развој државе у оквиру Хабзбуршке Монархије. 
Током мирног периода 18. века, деловање хабзбуршких владара довело је до значајних промена.

Из овог поглавља можеш сазнати,
  како су Мађари и Турци живели заједно током сто педесет година.
  зашто је Ердељска Кнежевина важна у историји Мађарске.
  који догађаји су пружили прилику Хабзбурговцима за протеривање Турака.
  које реформе су се оствариле током владавине Марије Терезије и Јосифа II.

Поред тога можеш научити како
 да посматраш и идентификујеш 

различите промене помоћу историјске 
карте.

 да оцениш исти историјски догађај из 
гледишта различитих људи.

 да меморишеш добивене информације 
помоћу прављења табела или шема са 
објашњењима.

 да напишеш имагинарни дневник или 
писмо о томе шта су људи тог доба 
преживели.

 да на основу извора донесеш закључак 
о разлогу појединих чина и одлука.

 да занимљиво прикажеш животни пут 
једне историјске личности.

 да разликујеш политичке, друштвене и 
историјске промене.

 да прикажеш историјске промене из 
различитих аспеката.
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III Пројектни задатак
Врховни кнез. Извођење сцена из узбудљивог 
живота Ференца Ракоција II 
Врховни кнез. Извођење сцена из узбудљивог 

На која питања тражимо одговоре током 
заједничког рада? 
 Како можемо сценским извођењем оживети догађаје 

из прошлости?

Шта ћемо научити током пројекта?
 Сакупити информације о теми у библиотеци, 

на интернету и у музеју.
 Драматизовати неки догађај, писати у виду дијалога.
 Научити и приказати драматизовани текст.

Шта ћемо радити?
 Саставићемо групе од 4-5 чланова.
 Тражићемо информације. Покушаћемо да 

нађемо што више описа догађаја из живота 
Ференца Ракоција II, који се могу приказати 
у кратким сценама.

Циљ: Писање и извођење сцене 
историјске теме.
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v      

 Које аспекте треба узети у обзир током тражења и одабирања 
прича?
На пример:
•  Да буде занимљиво.
•  Да се може приказати и дијалозима између ликова.
•  Да се може приказати са 3–4 лица.
•  Да драматизована верзија не буде дужа од 5 минута.

  Одабраћемо који део живота Ференца Ракоција II желимо 
приказати.

 Одлучићемо ко ће учествовати у представи.
 Организоваћемо припрему и извођење сцене. Поделићемо 

задатке међусобно: писање сцена, прављење костима и 
кулисе, извођење појединих улога, режија итд. Водићемо 
дневник о раду групе.

 Написаћемо сцену.
 Направићемо костиме и кулису. Ово није неопходно јер 

сцену можете извести и без костима и кулиса.
 Научићемо улоге.
 Увежбаћемо извођење сцене.
 Испланирајмо наш пројекат! Направите табелу у својој 

свесци која ће вам помоћи у планирању (узор нека вам 
буде табела из првог поглавља), попуните је и допуните је 
заједно! (Одговорни одговарају за склад и координацију рада 
појединих чланова групе.)
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18. Распад државе на три дела

Како даље, Угарска?

Већ првих месеци након смрти Лудовика II, Угарска 
се распала на два дела. Значајни део племића одабрао 
је за краља ердељског кнеза Јована Запуљског (Sza-
polyai János), најбогатијег господара источног дела 
државе. Тврдили су да Лудовика II треба да следи краљ 
мађарског порекла. Међутим, великаши који су имали 
земљишне поседе у западном делу државе, изабрали су 
Фердинанда Хабзбуршког за угарског краља. Његове 
присталице су очекивале да ће Хабзбурговци на челу 
европске војске спречити да Угарска падне у руке Турака. 
➊ Избили су ратови између два краља који су трајали 
читаву деценију. Војна сила Фердинанда Хабзбуршког је у 
почетку била успешнија, зато се Јован Запуљски обратио 
турском султану за војну помоћ. Запуљски је тако постао 
вазал Османског Царства.

 Зашто се држава распала на два дела 1526. године?
 Размислите, у вези са којим историјским догађајем смо учили 

раније о Запуљском?

Будим пада у турске руке

Главни циљ турског султана је био заузимање Беча, зато 
је током сукоба подржавао Запуљског. Након смрти краља, 
на престолу га је следио његов новорођени син Јован 
Сигисмунд (János Zsigmond). Хабзбурговци су тада напали 
Будим. Војна сила Запуљске странке је одбранила главни 
град, али војска султана Сулејмана се такође појавила под 
Будимом. Турци су 1541. године преваром заузели Будим.
Султан је позвао младог престолонаследника и племиће у 
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➊ Династија Хабзбурговаца

Најстарији поседи Хабзбурговаца су 
били у Швајцарској. Успон породице је 
кренуо крајем 13. века, када су Рудолфа 
Хабзбуршког изабрали за немачког краља. 
Рудолф и његови потомци стекли су 
значајне поседе на територији данашње 
Аустрије. Од Фридриха III, супарника 
Матије Корвина, римско-немачка царска 
круна припадала је Хабзбурговцима. Због 
добро вођене брачне политике, породица 
је присвојила све више територија. Добар 
пример за то је да је супруга Лудовика II 
била Марија Хабзбуршка. Фердинанд 
Хабзбуршки је узео за супругу Ану Јагело, 
сестру Угарског краља који је изгубио 
живот у Мохачкој бици.

 Чему су Хабзбурговци могли зах-
валити да су постали водећа 
династија Европе?

 Понављајмо! Након чије смрти је 
на угарски престо  ступио први 
Хабзбурговац?

  Зашто је за државу било судбоносно 
губљење Београда?

  Које су директне последице Мохачке 
битке?

Распад државе 
на три дела

Петнаест година након катастрофе код Мохача, Угарска се распала на три дела и постала поприште 
ратова између Хабзбуршког и Османског Царства.

вазал: потчињена, подређена особа или 
држава
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свој шатор. Његови војници су за време састанка без борбе 
ушли у тврђаву и заузели главни град.

Јањичари су ушли у град по трупама, окупирали су стражарска 
места, а становнике су утерали у своје куће. Током следећа два дана 
су се задржавали испред кућа грађана, окупирали су целу пијацу.

Након заузимања Будима држава се распала на три де-
ла. Средишњи делови државе били су под управом Османског 
(Турског) Царства, ту је настао такозвани ходолтшаг (Hódoltság 
– мађарски израз за оне мађарске територије које су Турци то-
ком сто педесет година држали под својом управом, покоре-
не, окупиране територије). Западни и северни делови земље 
су се прикључили територијама Хабзбурговаца, на терито-
рији Краљевине Угарске и даље је владао Фердинанд Ха-
бзбуршки, а касније његови потомци. Султан је источни део 
државе поклонио Запољином сину и од тог дела је настала Ер-
дељска Кнежевина.

  Које су биле последице пада Будима?

Свакодневница на окупираним територијама

Турци су своју управу увели у средњем и јужном делу 
државе. Територију су поделили на провинције, којима су 
управљале паше. Центар покорених територија је био 
Будим, којим је управљао будимски паша.

На освојене територије су стигли војници из Османског 
Царства. Део земљишних поседа су добиле спахије за своју 
службу, ти поседи се нису могли наследити. Пешадија, 
јањичари нису добијали поседе, већ најамничку плату. 
Подмладак јањичарске војске су обезбеђивали „данком 
у крви“. Синове покорених народа су одвојили од својих 
породица, одводили их и одгајали у војним школама за 
правоверне муслиманске ратнике и службенике.

Сакупљање пореза су вршили убирачи пореза 
(дефтердари). Мађари су ретко прешли на муслиманску веру, 
иако је муслиманско становништво плаћало мање пореза.

  Како су Турци уредили окупирану територију?

Тешкоће рата

Територије покорених крајева су често биле захваћене 
ратовима током којих су Турци заробили многе противнике. 
Део заробљеника су преузели трговци робљем који су путо-
вали са турском војском, одвели су их у јужном правцу, према 
тржиштима робља Османског (Турског) Царства. За племени-
тије заробљенике су тражили откупнину. Ако нису могли 
да плате за заробљенике, једног од њих су пустили да покупи 
откупнину. У таквим случајевима, животи осталих заробљеника 
су били у његовим рукама.

Краљица Изабела, удовица Јована 
Запуљског пред султаном  Ко окружује 
краљицу? Кога држи у рукама?

Спахије  Како су биле наоружане 
јединице спахија? Шта мислиш, зашто 
су спахије имали одело различите боје 
и различит украс на глави? Од каквих 
прихода су живели спахије?
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За време напада Турака дешавало се да су отели супругу неког 
мушкарца. Мислећи да му је жена мртва, човек се поново оженио 
и добио децу од друге супруге, али након много година турског 
заробљеништва прва супруга се вратила кући. „Црква Христова не 
дозвољава да неко има две жене, у овим случајевима нe знамо шта 
да радимо“, написао је један реформатор.

Градови у доба Турака

Живот у градовима Краљевине Угарске, заштићеним од тур-
ских напада, једва се променио. Средњовековни градови су 
задржали своје привилегије, еснафи су такође радили. Вла-
дар територије, хабзбуршки краљ је управљао овом те-
риторијом из Беча. Други важни центар био је Пожун,
где је заседала државна скупштина сталежа*. Њен најважији 
задатак је био да изгласа порез и да обезбеди војнике за 
борбу против Турака.

 Нађи Пожун у свом историјском атласу! На обали које реке 
лежи? Зашто је град постао важан центар?

На покореној територији се изглед градова увелико 
променио. Хришћанске цркве су претваране у џамије. Уз 
џамије су често ишли и минарети. Турци су у Будиму саградили 
многа купалишта која и данас раде. Под утицајем Турака се 
распространио и обичај кафенисања.

Паланке* су се развијале на покореној територији и Краљеви-
не Угарске. Дебрецин и Кечкемет су обављали велик промет тр-
говине говедима. Наоружани хајдуци пратили су говеда на запад-
но тржиште. Токај и околина је процветала захваљујући трговини 
вином. Значај паланки је био у томе што су повезивале расце-
пљене територије државе.

Како размишљају историчари
Када оцењујемо одлуке људи који су 
живели у прошлости, имајмо у виду да 
они нису могли знати шта ће се десити 
касније.

Двоструки избор краљева 
у Угарској

Након мохачке катастрофе племство 
се раздвојило у две партије и изабрали 
су два краља у Угарској. Двоструки из-
бор краљева је имао озбиљне после-
дице, у земљи су почели унутрашњи 
сукоби.

 Расправите, који су аргументи за 
Фердинанда, а који за Јована За-
пуљског!

 Замисли да си присталица Ферди-
нанда! Убеди остале на државној 
скупштини да подржавају њега!

Јањичари  Кога су одгајали за јањичаре? 
Какво оружје видиш на слици?

сталежи: три сталежа, сталеж племства, 
свештенства и грађанства.
паланке: градови под надлештвом ве-
лепоседника, чије становништво се уг-
лавном бавило узгојем стоке и земљо-
радњом.

 Које су последице мохачке катастрофе?
 На које делове се распала држава?
 Како се променио живот на окупираној територији?
 Како су се променили градови на покореним територијама?
 Који су материјални споменици турског доба у Угарској?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

✒ Након Мохача: Јован Запуљски  ➞

➞

 Фердинанд 
Хабзбуршки ➞ Будим пада у руке Турака ➞ држава се 
рапада на три дела.

✒ Краљевина Угарска: Хабзбурговци (Беч, Пожун)
✒ Ердељска Кнежевина – син Јована Запуљског
✒ Покорене територије: будимски паша, опорезивање, борбе
✒ Градови који се различито равијају – развијене паланке

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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19. Хероји на бастионима

Значај пограничних утврђења

Након губитка Будима, 1541. године, границе појединих 
делова државе су настале дуж линије нових погранич-
них утврђења. Зараћене стране су се упустиле у градњу 
са значајним трошковима. Тврђаве, палате и племићке дво-
рове су преправили у одбрамбене сврхе. Погранична ут-
врђења су изграђена дуж границе равница и планина, ис-
користивши географске услове. Поред природних услова 
одбрану су појачали и другим средствима. Тврђаве су би-
ле опкољене водом поплављеним рововима, у које су, 
како би постали непроходнији, укопали зашиљене кочеве. 
Високи зидови и бастиони би се срушили као куле од ка-
рата током непријатељске паљбе, зато су изградили ни-
же и дебље зидове. Живот војника, витезова пограничних 
утврђења је био пун незгода и опасности. Мањи или већи 
окршаји, мегдани и четовања ради плена били су део њи-
хове свакодневице. ➊

Пљачкашки походи су били потребни и стога што су вој-
ници били приморани да на тај начин надокнаде заостале 
најамничке плате. На одржавање система пограничних 
утврђења су трошили огромне суме, које хабрзбушрка 
ризница често није могла да покрије. Османско Царство је 
освојене тврђаве уклопило у свој одбрамбени систем, то 
јест, против напада хришћанских сила такође је користила 
погранична утврђења.

 Замисли да си капетан тврђаве! Одржи говор пре турског 
напада да охрабриш војску!

 Како је пао главни град државе, 
Будим?

 Који владар је покренуо градњу 
пограничних утврђења која су 
бранила јужну границу државе?

 Који је био циљ турских похода 
против Угарске?

нав 
са

рава 
Сава

Пожун 

Кесег
1532.

Загреб Темишвар 
1552.

Алба Јулија

Клуж Варадин 

Будим 
1541.

Београд

Веспрем

Ђур

Дрегељ 
1552. Јегра 

1552.

Брашов

Беч 

Сигет 
1566.

Филаково

Солнок 
1552.

П О Љ С К О  К РА Љ Е В С Т В Т О

МОЛДАВИЈА

В Л А Ш К АО С М А Н С К О  Ц А Р С Т В О  

К
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Љ

Е
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Н А  У Г А Р С К А

( Т У Р С К О  Ц А Р С Т В О )  

Х
А

Б
З

Б
У

Р
Ш

К
А

 М
О Н А Р Х И Ј А

ЕРДЕ ЉСКА 

КНЕЖЕВИНА

МЛЕТАЧКА 

 РЕПУБЛИКА

Главни турски походи

Доба ратова на утврђењима  Које 
градове су напали Турци? Шта мислиш, шта 
је утицало на настанак граничних линија 
између делова државе?

➊ Ђерђ Тури (Thury György), 
задунавски лав

Ђерђ Тури је био широм Европе познат 
мегданџија свога доба. Савременици 
кажу да је изашао на шестсто успешних 
мегдана, зато су га звали задунавским 
лавом. Према изворима, дешавало се да 
је неки Турчин само зато дошао у Угарску 
да би поделио с њиме мегдан. Живот 
племенитог мегданџије ипак се завршио 
трагично. Турци су му поставили заседу, 
ухватили га и масакрирали. Главу су му 
послали султану који ју је осмотрио и 
наредио да га сахране са поштовањем. 
Према легенди, његову огромну сабљу 
ни након његове смрти нису смели 
дотаћи, зато су је послали цару у Беч.

Турци се нису задовољили освајањима на територији Угарске, циљ им је био да заузму и Беч. 
Хабзбурговцима је било јако важно да што више успоре турске походе. У томе су значајну улогу 
одиграла и погранична утврђења на територији Угарске.

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   87 2020. 02. 18.   14:20:46



88

Опсада Кесега

Турска војска је у више наврата покушала да заузме 
Беч. 1532. године њихова маршрута водила је преко запад-
не Угарске. Султанове трупе су застале код тврђаве Кесега.
Окупљање хришћанске војске испод Беча је приморало сул-
тана да буде опрезнији па је наредио опсаду Кесега. Никола 
Јуришић (Jurisics Miklós) са шаком бранитеља недељама 
се опирао турској опсади.

Никола Јуришић је био заповедник педесеторице војника и кметова 
који су се из околине склонили у тврђаву. Турци су могли да заобиђу 
тврђаву, али Сулејман није хтео да се упусти у неизвесну битку 
против хришћанске (немачке царске) војске која се улогорила под 
Бечом. Турци су поставили топове. Срушили су зидове тврђаве, али 
се браниоци нису предали. Напослетку, да би спасао живот својих 
људи, капетан је симболично предао тврђаву Турцима.

Суочен самопожртвованом одбраном, турски војни врх 
је постао још несигурнији. Пошто су испод Беча и даље 
биле стациониране хришћанске трупе, султанова војска се 
повукла. Беч је био спасен.

 Који је био значај дугог опирања Кесега против султанове 
војске?

Опсада Дрегеља

Иако су након освајања Будима 1541. године Турци заре-
дом заузимали тврђаве и градове у средишњем делу државе, 
ударни напад је кренуо 1552. године. Док је главна војска 
Турака кренула против Темишвара, Солнока и Јегре, други 
део војске је заузео прво Веспрем, а након тога је напао Дре-
гељ, тврђаву у Ноградској жупанији. Тврђаву су Труци заузели 
након кратке опсаде.

 Прати пут турске војске помоћу историјског атласа!

Тврђава Дрегељ  Како су 
искорислитили географске услове 

током изградње тврђаве?

Никола Јуришић  Каквог је порекла 
био?

Како размишљају историчари
Познавање карактеристика тадаш њег 
живота је такође потребно да би разу-
мели разлоге догађаја.

Дан Касима 

У исламској вери 26. октобар је Дан 
Касима, битан дан за турско ратовање. 
Након тог дана турска војска је кренула 
да се повлачи на зимовање. Било 
је примера да се рок померио, али 
због великих раздаљина ратовање 
се обично није могло наставити. Тај 
обичај је често помогао опседнутим 
градовима, као и у случају Беча и Јегре.

 Одредите помоћу мапе колика је 
раздаљина између Стамбола и Бу-
дима! Ако знамо да су марширајуће 
војске просечно пешачиле 20 ки-
лометара на дан, за колико дана је 
султанова војска стигла у Угарску? 
Узимајући све то у обзир, у којим 
месецима је имала могућност за ак-
тивну војну операцију?
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Војник пограничних утврђења  У чему се 
разликују одело и оружје овог војника и 
војника ранијих векова?

Тврђаву Дрегељ је бранио Ђерђ Сонди (Szondi György). Опсада је 
почела интензивном топовском паљбом која је за кратко време 
срушила зидове тврђаве. Сонди се није предао ни на молбу паше. 
Своје пажеве је послао код непријатељског војсковође, своје вред-
ности је спалио, најлепше коње је преклао да не допадну Турцима. 
Напослетку је са остатком војске извршио јуриш. Капетан се борио 
до последњег даха. Живот тешко повређеног Сондија је окончао 
турски метак. Турски противник га по његовој жељи дао сахранити 
наспрам тврђаве, тако одаде почаст храбром капетану.

 Шта је поручио Ђерђ Сонди Турцима спаљивањем својих вредности?

Опсада Темишвара

Једна од мета главнине турских снага био је Темишвар. Ово 
утврђење је поред витезова Стефана Лошонција (Losonczy 
István) бранило и више стотина плаћеника. Турци су успе-
ли да заузму то погранично утврђење након вишенедељне 
опсаде. Одавде је главна турска војска прешла под Сол-
нок. Заузимањем Солнока, Турци су се домогли важног пре-
лаза на Тиси.

Под Темишваром су загрмели турски топови. Када су се, услед непре-
стане паљбе, зидови сравнали са земљом, турски заповедник је позвао 
браниоце да се предају. Заклео се да ће их пустити да се слободно по-
вуку. Стефан Лошонци је на притисак страних плаћеника дао дозволу 
за одлазак. Међутим, Турци су прекршили своје обећање и напали су 
војнике који су се повлачили. Браниоци су погинули херојском смрћу.

 Коју могућност су понудили Турци браниоцима Темишвара?
 Врати се на 87. страну и прати поход 1552. године на карти!

Опсада Јегре

Две турске војске су се потом сјединиле. Сједињена војска 
је кренула против Јегре, тврђаве великог војног значаја. 
Заузимањем тврђаве ослободио би се пут до богатих 
рударских градова у северном делу Угарске. Турска победа 
би осим тога довела до расцепљења хабзбуршких територија. 
У тврђави Јегре Стефан Добо (Dobó István) је био заповедник 
бранилаца од две хиљаде људи. Хероји Јегре су у рану јесен 
1552. године одбранили тврђаву. 

Противници су имали огромну бројчану надмоћ наспрам бранила-
ца. Број нападача је био већи од педесет хиљада. Браниоци тврђа-
ве су се борили раме уз раме. Вешто смишљено ватрено оружје 
Гергеља Борнемисе (Bornemissza Gergely) зауставило је узастопне 
турске јурише. У борбама су учествовале и јегарске жене. Турци су 
се повукли почетком октобра, након опсаде која је трајала више од 
месец дана. Херојски браниоци јегерске тврђаве су показали да се 
и страховита турска војска може победити.

 Који је био значај одупирања Јегре турском нападу?
 Зашто су се Турци повукли?

Јегарске жене  Замисли да си витез 
пограничног утврђења или једна од 
храбрих жена! Испричај како сте се 
припремали за одбрану тврђаве!
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Пробој Николе Зринског из тврђаве  Упореди слику са описом 
пробоја! Које су главне разлике?

Опсада Сигета

Сулејман је 1566. године кренуо да заузме Сигет који је био 
опасан на путу између Београда и Будима. Капетан Сигета 
Никола Шубић Зрински (Zrínyi Miklós) са војском од неколико 
стотина људи недељама је пружао отпор. ➋

Командант Сигета Никола Шубић Зрински је спречавао кретање Турака 
смелим испадима из тврђаве. Положај бранилаца је, међутим, због не-
престане топовске паљбе, постао неиздржив. Зрински је на челу пре-
осталих војника продором из тврђаве учинио јуриш на Турке. Већина 
бранилаца је херојски погинула. Последње недеље опсаде умро је сул-
тан Сулејман, алу турски команданти су његову смрт држали у тајности.

  Која археолошка истраживања се данас врше испод Сигета? 
Како се везују за опсаду тврђаве?

 ✒ Линија пограничних утврђења 
на средини државе: обнова и 
одржавање је скупо; живот на 
утврђењима (четовања, мегдани).

 ✒ Турски походи
• 1532: против Беча, али због 

Кесега се зауставља;
• 1552: Дрегељ, Темишвар, Јегра 

(Стефан Добо);
• 1566: Сигет (самопожртвовање 

Николе Шубића Зринског, смрт 
султана Сулејмана).

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ 

  Који је био главни циљ Турака током ратова?
  Који су били најважнији догађаји ратова на утврђењима?
  Зашто је била од кључног значаја јегарска тврђава?
  Прикажи витешки живот!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

➋ Турци су у исто време опседали Сигет и 
Ђулу. Браниоци Ђуле су се два месеца држа-
ли против бројчано надмоћнијег неприја-
теља, на крају су се предали под обећањем 
Турака да ће их пустити да се повуку. Турци 
су, међутим, искасапили браниоце.

  Нађи на карти Ђулу! Шта мислиш, 
зашто су Турци сматрали важним 
заузимање Ђуле?
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Прангија

Топ за разбијање војске са три цеви

Топови, прангије и хаубице у биткама војних крајина

 ШТИВО

Н  ајважније оружје након појаве барута у Евро-
пи постала је артиљерија, поготово у опсади 
тврђава. Никола Шубић Зрински је имао сле-

деће мишљење о ратној улози артирељире: „не 
можеш заузети или одбранити тврђаву без топо-
ва.“ Занимљиво је да је овај одлични војсковођа 
сматрао погоднијима мање топове, него логорске 
монструме који су се тешко превозили.

У време Зринског постојали су топови разли-
читих величина који су се вукли са осам, шест или 
два коња. Топови који су се покретали са два коња, 
брже су се превозили и због тога су били много ко-
риснији. Такви топови су често имали више цеви па 
се из њих могло испалити више ђулади. Познати на-
учник Леонардо да Винчи је експериментисао так-
вим справама, али војсковође су и на мађарском 
ратишту користили „топове за разбијање војске“ 
(„seregbontó ágyú”).

Године 1570. је у Банској Бистрици један топо-
ливац изумео невиђено чудо од топа који је могао 
да избаци седам ђулади одједном. Када је краљ 
сазнао за изум, позвао је мајстора у свој двор. 
Међутим, топови и барут су у то време  били најс-
купљи део наоружања.

  Наброј којим справама су вршили опсаде тврђава 
у средњем веку!

Осим броја коња који су их вукли, топове мо-
жемо категорисати и по величини и по облику. 
Поред топова су постојале и прангије и хаубице. 
Прангијама називамо ватрено оружје са кратком 
цеви, кратког домета, метак јој има стрму путању 
и може да изврши велико рушење. Постојале су и 
такозване сигналне прангије које нису служиле за 
рушење зидова или пуцњаву на непријатеље, већ 
су пуцали из њих када је непријатељ био на ви-
дику да би свакога упозорили на опасност. Цеви 
хаубица су биле тање и краће од цеви топова.

Два најпознатија мађарска артиљерца била су 
Георгије Борнемиса (Bornemissza Geregely) и Ра-
фаел Габриели (Gabrieli Rafael) италијанског по-
рекла. Борнемиса је током опсаде Јегре користио 
петарде, ватрене венце и мине против Турака.

Најпознатији пуцањ из прангије у раном новом 
веку у мађарској историји био је 1717. године 
током ослобођења Београда. Једна кугла је по-
годила тврђаву, магацин са барутом је експлоди-
рао, што је довело до смрти три хиљаде Турака. 
Та прангија се и дан данас може погледати у Бечу, 
у Музеју арзенала.

  Какве промене је донело коришћење барута на 
бојном пољу и током опсаде тврђава?

91

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   91 2020. 02. 18.   14:20:48



92

20. Верске полемике у Угарској

Културни процват у доба реформације

Погледи Лутера и Калвина су се незаустављиво ширили 
и у Угарској. Кренула је борба за вернике, у црквама 
су полемике о вери на мађарском језику постале 
свакодневне.

Под утицајем реформације проширило се штампање 
књига. Проповедници су своје погледе састављали на 
мађарском језику, одштампали их и ширили међу својим 
следбеницима. У Вижољу су 1590. године издали прву Би-
блију на мађарском језику, у преводу Гаспара Каролија (Károli 
Gáspár). ➊ Протестантска верска обнова је допринела и про-
цвату културе. Ширењем књига повећавао се број оних 
који су научили читати. Широм државе су се основале про-
тестантске школе, међу којима су најпознатије биле у Шаро-
шпатаку и Дебрецину. ➋

 Зашто је значајно да су се верске полемике водиле на 
мађарском језику?

 Који су били разлози појаве реформације?
 Које протестантске цркве познајеш?
 Како је реформација допринела развоју културе и језика?
 Каква је била реакција католичке цркве на реформацију?

➊ Једно тешко штиво

Објављивање прве Библије на мађарском 
језику 1590. године био је огроман, 
вишегодишњи подухват. Монументално 
дело било је тешко шест килограма. Тај 
превод чини основу Библије коју и данас 
користи реформатска црква.

 Ко је први штампао Библију у Европи?
 Која је веза између ширења ре фор-

мације и процвата штампања књига?

Прва Библија на мађарском језику, 
„вижољска Библија“  Прочитај шта пише 
на корицама! Шта не можемо сазнати из 
текста? Шта мислиш, зашто?

Протестантски проповедник говори на државној скупштини у 
Торди, слика из 19. века (О скушштини ће бити речи на следећој 
страни)  Чиме показује сликар да говор проповедника наилази на 
разумевање?

Под утицајем реформације и у Угарској су се брзо ширила протестантска верска начела. Богослужења 
на матерњем језику и школе протестантских цркава су допринеле одржавању језичко-културног 
јединства у држави, расцепљеној на три дела. Нова вера се ширила међу свим друштвеним слојевима.
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➌ Дешавало се и то да су протестанти 
насилно наступили против католика. 
У ратовима у 17. веку наоружани про-
тестанти (отпуштени витезови погра-
ничних утврђења, војници ердељских 
војвода) разрушили су цркве, манасти-
ре, протерали су свештенике, монахе.

Реформација и политичко опредељење

Бржем ширењу реформације помагала је чињеница да је 
нова религија пружила прилику да се изрази противљење 
католичким Хабзбурговцима. Протестанске цркве су 
постале симбол отпора. Верници су масовно напуштали 
католичку веру. На крају 16. века осамдесет пет посто 
угарског становништва је било протестанстке вере. 
У Угарској се највише проширила калвинистичка, другим 
називом реформатска вера. Центар реформатске цркве у 
Угарској је постао Дебрецин.

За разлику од осталих делова Европе, на територији 
Ердељскe Кнежевине је између римокатоличке и проте-
стантске цркве владала верска трпељивост, утврђена 1568. 
године на државној скуштини у Торди.

  Које вере су били Хабзбурговци?

Католичка обнова у Угарској

Католички Хабзбурговци су негодовањем посматрали ши-
рење вере коју су они сматрали јеретичком, зато су у 17. ве-
ку све учинили да становнике државе поврате католичкој 
вери. Ради тога су примењивали и насилне мере (противре-
формација). ➌ Забрана грађења протестантских цркава 
и прогон реформатских пастора постала је свакоднев-
на пракса. 

1674. године у Пожуну тужили су седамсто протестантских проповед-
ника за велеиздају. Од њих су шездесет седморицу затворили, остали 
су се иселили из државе или се преобратили. Четрдесет двоје није 
одступило од својих уверења ни након мучења. Осудили су их на роп-
ство на галијама, где су многи умрли. Преживеле је спасио холандски 
адмирал. Поред тога што је био одличан морепловац, адмирал се до-
казао и као човек најбољих људских врлина. Спасао је живот тридесе-
торици протестантских проповедника.
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Значајне протестантске 
средње школе
Језуитска средња школа
Остале католичке 
средње школе
Католичка виша школа
Факултет

Клуж 

Значајне школе у Угарској у 17. веку  Наведи две протестантске и две 
католичке гимназије! У чему се разликовала ситуација протестаната у 
Ердељкој Кнежевини и Краљевини Угарској?

➋ Правилник колегијума 
у Шарошпатаку

Реформатска гимназија у Шарошпатаку 
је прописала за своје ученике обавез-
но учење говора и писања на латин-
ском језику, а забранила је коришћење 
матерњег језика. Захтевали су одгова-
рање два пута недељно и нису толе-
рисали шапутање. Ако неко није одао 
почасти својим надређенима, није се 
појавио у одговарајућем оделу или је 
обријао главу на турски начин, морао 
је да плати новчану казну. Колегијум у 
Шарошпатаку забранио је опроштајну 
гозбу и пијанку, весеље на територији 
школе и прославу рођендана гозбом.

  Замисли да си становник рефор-
матског колегијума! Напиши писмо 
својима о животу у колегијуму!

Ђак из колегијума  Прикажи му одећу!
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Како размишљају историчари
На процену догађаја значајно може 
утицати шта приповедач мисли о 
догађају и како се односи према 
личностима догађаја.

Верске полемике у доба Турака

У центру верских полемика поред вер-
ских питања била су и политичка. Једно 
од таквих било је и питање кога терети 
кривица за турско освајање. Католик, 
Петар Пазмањ је тврдио да је Угарска 
била јака пуних петсто година и успела 
је да се супротстави Турцима. Пропаст 
државе је кренула појавом реформације 
у доба краља Лудовика. Реформат Петар 
Борнемиса (Bornemissza Péter) је засту-
пао мишљење да су господари, племићи 
и сељаци толико огрезли у греху да то 
нису ни приметили.

 Који је разлог турских разарања по 
мишљењу Петра Пазмања?

 Чиме оптужује протестанстка црква 
католичку?

 Ко је краљ Лудовик кога је Петар 
Пазмањ споменуо?

Отрогонски надбискуп Петар Пазмањ. 
Пошто су Турци заузели Острогон, седиште 
надбискупије се преселило у Трново

Водећа личност католичке обнове Петар Пазмањ 
(Pázmány Péter) уместо насиља, користио је аргументе, рас-
правом је хтео да поврати вернике. Острогонски надбискуп 
је свој циљ настојао постићи повратком великаша католич-
кој цркви и преко образовања.

 У чему се разликовала верска политика Петра Пазмања и 
Хабзбурговаца?

Пазмањ је подржавао школе настале радом језуит-
ског реда широм државе. Основао је факултет у Трнову, 
тиме је потпомагао више об-
разовање католичких свеште-
ника. Захваљујући Пазмањо-
вој делатности, многи велика-
ши су се вратили католичкој 
вери, па су католички верни-
ци поново чинили већинско 
становништво Угарске. Према 
тадашњим прописима, наиме, 
ако су земљопоседници про-
менили веру, они су са собом 
превели и своје кметове.

 Која средства је користила 
католичка црква да би пов-
ратила вернике?

 Понављај! Ко су били језуи-
ти?

 Зашто се протестантска вера тако брзо ширила?
 Како су се Хабзбурговци односили према ширењу нове вере?
 Какав су утицај имале верске полемике на културу?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

✒ 16. век: брзо ширење протестантске вере ➞ верске 
полемике.

✒ Дејство реформације на пољу културе: штампање 
књига, школе, мађарски језик.

✒ Ердељ: католици и протестанти – слобода вероисповести.
✒ 17. век: Хабзбурговци – противреформација; Петар 

Пазмањ – католичка обнова (полемике, језуитски ред, 
образовање).

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Насловна страна Водича за 
божанску истину   Како се књига 
везује за католичку обнову?
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21. Кнежевина међу планинама

Рађање Кнежевине

Јован Запуљски, потом и његов син Јован Сигисмунд (János 
Zsigmond) владали су источним делом државе и Ердељом 
као угарски краљеви. Јован Сигисмунд се 1570. одрекао 
угарског престола и добио чин ердељског кнеза. Тада је 
добио и територију Парцијума*.

Утицај Турака је све време био присутан у Ердељској Кне-
жевини. Унутрашњим пословима кнежевине је кнез са-
мостално управљао, али Османско Царство се са вре-
мена на време умешало у спољну политику. Кнеза су 
бирали на ердељској сталешкој скупштини, али је било по-
требно да и султан потврди одлуку, што је показивало под-
ређеност кнеза. Држава је плаћала и годишњи порез Тур-
цима.

 У којој мери је Ердељ био независан од Турака?

Покрет Бочкаија

Хабзбуршки владари су први пут покушали да потисну Турке 
у петнаестогодишњем рату (1591–1606) крајем 16. века. 
Дуги рат је захтевао огромне финансијске и људске жртве. 
Хришћанске трупе нису биле довољно снажне да протерају 
Турке са територије Угарске.

 Шта су угарски племићи хтели да постигну тиме што су 
изабрали хабзбуршког владара?

У исрпљеној и разрушеној држави све више њих је 
захтевало споразум са Турцима. Двор, да би обезбедио 
материјална средства за рат, на основу лажних оптужби 
покренуо је поступак против протестантских великаша 
Краљевине Угарске. Оптужба је била велеиздаја, а казна 
конфисковање поседа и смрт.

 Који краљеви су ступили на угарски престо након 
изгубљене Мохачке битке?

 У којим околностима се десио распад државе на три дела?

Сусрет Јована Сигисмунда са султаном 
 По чему препознајемо мађарску пратњу, 
а по чему Турке? Шта казује начин прика-
зивања о политичком односу Јована Сиги-
смунда и султана?

Парцијум: општи назив за територије 
(ердељског кнеза) ван Ердеља које су 
припадале Кнежевини

Ердељ је самосталност стекао захваљујући турском освајању, раније никада није био независна 
земља. Спољна политика Ердеља је и даље зависила од Османског Царства, али султан се није мешао 
у унутрашњу политику.

Ердељска Кнежевина у 16. веку

са 

М
ар

а
 

т

МОЛДАВИЈА

В Л А Ш К А

Е Р Д Е Љ С К А  

К Н Е Ж Е В И Н А
Клуж

Алба Јулија

Брашов 

Варадин 

Територије Саса
Сикуљске територије
Ердељске жупаније

Војводска престоница
Парцијум (мађарски делови)

Граница Ердељске Кнежевине
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Таласи негодовања су постали све већи. На чело незадо-
вољника је стао Стефан Бочкаи, кога су такође оптужи-
ли. Године 1604. покренуо је борбу против хабзбуршког вла-
дара који је повредио сталешка права*. Војну снагу и успехе 
Бочкаи је постигао унајмљивањем наоружаних хајдука.

  Како је хабзбуршки двор покушао да дође до новца?
  Понављај! Ко су били хајдуци?

Бочкаи је помоћу хајдука потукао претходницу царске војске. 
Након пораза царске војске развио се покрет против хабзбуршке 
власти. Незадовољство је било изазвано бедом, насталом услед 
ратова, пљачком од стране страних плаћеника, насилном 
противреформацијом и оптужбама против великаша за велеиздају. 
Војска Бочкаија је брзо расла. Кнез је за неколико месеци заузео 
значајан део Краљевине Угарске и успостаиво ред у Ердељу.

Хабзбуршки владар се повукао и 1606. године склопио 
је мир са Бочкаијем. Мир је прописао поштовање сталеш-
ких права и слободу вероисповести за протестанте. Посред-
ством Бочкаија је склопљен мир између Хабзбурговаца и Ту-
рака, тиме се завршио рат. Након склапања мира хајдуци су 
се настанили на поседима. Добили су земљу за којом нису 
плаћали порез, али заузврат су имали обавезну војну службу. 
Бочкаи је недуго по склапању мира умро, али је у својем 
политичком тестаменту одредио програм ердељским 
војводама. ➊

  Какве резултате је донела Бочкаијева побуна?

Златно доба Ердеља

Златно доба Ердељске Кнежевине се испунило за време 
Габора Бетлена (Bethlen Gábor 1613–1629). За време влада-
вине Габора Бетлена Ердељ је доживео економски, културни 

Стефан Бочкаи (Bocskai 
István) на челу хајдука 

 Какво је оружје хајдука?

➊ Одломак из Бочкаијевог 
политичког тестамента

Док је угарска круна тамо горе у 
немачким рукама, а и Краљевина 
Угарска стоји на Немцима, дотле је 
потребно држати једног кнеза у Ердељу, 
јер ће им бити од користи и служити 
као заштита. Кад би Бог дао да угарска 
круна буде у Угарској, у мађарским 
рукама као краљевство са једном 
круном, тада и Ердељане упозоравамо: 
да се не раздвајају или противе, већ 
да по својим могућностима и разуму 
помогну да се оствари прикључење 
какво је и било.“

  Које задатке је одредио ердељским 
кнежевима овај политички теста-
мент?

сталешка права: у Угарској су сталеже 
чинили високо свештенство, племићи и 
грађани слободних краљевских градова. 
Сталежи су имали право да учествују на 
државној скупштини, осим тога племићи 
нису плаћали порез.
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➋ Територијалне одредбе 
Николсбуршког мира, 1622.

„Осим тога његово величанство горе 
наведеном господину кнезу доживотно 
препушта седам целих жупанија до 
Тисе и преко Тисе, као што су: Сатмар, 
са истоименом тврђавом, Саболч, 
Угоча, Берег, Земплен, Боршод (…) и 
Абауј са градом Кошице са свим старим 
територијама и границама, целокупну 
судску и административну власт над 
њима, али под следећим условима.“

  Нађимо у атласу споменуте жупаније! 
Зашто се повећао ауторитет Бетлена 
након мира?

и дипломатски процват. Резултатом његовог деловања на 
територији Кнежевине све је живнуло. Бетлен је унапре-
дио економију Ердеља, дао је ковати квалитетан новац, 
регулисао је извоз најважнијих врста роба. Неким врстама 
робе је само кнез могао да тргује. Бринуо се и о развоју 
индустрије. Позвао је стране мајсторе у земљу, градио је 
раскошне зграде. Усељавањем  рудара у Ердељ развијао 
је експлоатацију племенитих метала. Кнез је већину 
прихода трошио на војску. Габор Бетлен је у више навра-
та водио рат против Хабзбуршке Монархије, са својим 
трупама је дубоко продирао у северне делове Краљеви-
не Угарске. Ердељски кнез је успешно заступао сталешка 
права и слободу вероисповести протестаната. У миру, 
склопљеном након једног похода, добио је седам жупанија 
Горње Угарске. ➋

Габор Бетлен је основао протестантску високу школу 
у Алба Јулији, где су пружали углавном језичко и теолошко 
образовање. Ради студија обезбедио је и богато опремљену 
библиотеку.

  Које мере су допринеле јачању Ердељске Кнежевине?
  Зашто се владавина Габора Бетлена може сматрати златним 

добом Ердеља?

  Како је настала Ердељска Кнежевина?
  Зашто можемо сматрати значајним историјским 

личностима Стефана Бочкаија и Габора Бетлена?
  У коликој мери је Ердељска Кнежевина била независна?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Габор Бетлен међу својим научницима. 
„Основао је библиотеку, донео је прелепе 
књиге из разних наука, набавио је књиге за 
које је плаћено више хиљада талира (…).“ 
 О којем угарском владару смо учили 
раније који је подржавао науке?

 ✒ Настанк Ердељске Кнежевине  – 
Јован Сигисмунд.

 ✒ Петнаестогодишњи рат 
➞ супротности између 
Хабзбурговаца и угарског 
племства. ➞ Бочкаијева побуна: 
победа; насељавање хајдука 
(привилегије); Бечки мир (1606.): 
сталешке привилегије, крај 
прогона протестаната.

 ✒ Златно доба Ердеља – Габор 
Бетлен (1613-1629): развој 
индустрије и трговине ➞ 
растући приходи: ратови против 
Хабзбурговаца; подржавање 
културе (Алба Јулија: висока 
школа).

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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22.   Сарадња и супротстављање 
Хабзбурговцима

Никола Зрински, песник и војсковођа

Истакнути војсковођа средине 17. века, праунук сигетског 
хероја, Никола Зрински је наставио племениту породичну 
традицију борбе против Турака. Његов рад се испољавао 
и на пољу књижевности. Написао је многа дела, међу који-
ма и еп „Опсада Сигета“ (Szigeti veszedelem) у спомен свом 
прадеди и херојима Сигета. Његова књижевна делатност
у већини је служила борби против Турака, док се на поли-
тичком пољу борио да Хабзбурговци учине више за осло-
бођење земље.

Као војсковођа постигао је изузетне војне резултате. У зим-
ском походу освојио је многа утврђења која су била у турским 
рукама, и запалио је мост код Осијека, кључни прелаз за 
кретање непријатељске војске. Услед његових успеха оства-
рила се шира сарадња хришћана против Турака. Године 1664. 
у бици код Моноштера хришћанска војска је зауставила 
непријатељске турске трупе. Упркос сјајној победи, владар 
Леополд I (1657-1705) склопио је мир са Турцима и не само што 
је оставио окупиране територије, већ је одобрио и губитак но-
вих територија. Неколико месеци након  склапања мира Ни-
кола Зрински је изненада погинуо током лова, када му је 
рањени дивљи вепар нанео више рана.

 Зашто сматрамо да је Никола Зрински био значајна историјска 
личност?

 Какве победе је извојевала хришћанска војска?

 Зашто су многи великаши подр-
жавали хабзбуршке краљеве?

 Да ли су им се испунила ишчеки-
вања? Зашто?

Угарска од времена борбе 
Николе Зринског против 

Турака до државе Имреа Текели
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Горња Угарска Кнежевина 
(1682 – 1685)

Зимски поход 
Николе Зрињског

Никола Зрински (1620-1664). Зрински 
није био само одличан војсковођа већ и 
најпознатији песник свога доба. Будући 
хрватски бан, његови поседи су били 
на јужном делу државе, стога је од своје 
имовине много трошио на борбу против 
Турака

На прекретници 16–17. века, током Петнаестогодишњег рата није успело протеривање Турака. 
Најважнија тежња угарских сталежа је и у 17. веку остала борба против Турака. Истовремено владар 
је повредио сталешка права, настојао је да одржи мир са Турцима и прогањао је протестанте. Све је 
то изазвало покрете против Хабзбурговаца.
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➊ Ко је био Ференц Вешелењи 
(Wesselényi Ferenc)?

Палатин Ференц Вешелењи је био први 
човек државе после краља. Вешелењи 
је завршио факултет у Трнову код језу-
ита, али због жестоке нарави и велике 
телесне снаге одлучио се за војнички 
позив. Учествовао је и у завери вели-
каша против Хабзбурговаца. Иако се 
покрет развио тек након његове смрти, 
назвали су га по њему.

Ференц Вешелењи

Вешелењијев покрет

Изненадна смрт Николе Зринског је само повећала не-
сигурност, проузроковану политиком Беча. Многи су се 
разочарали када је владар склопио мир са Турцима. 
Незадовољствно угарских великаша је довело до Веше-
лењијевог покрета. ➊ Учесници су се супротставили Бечу 
и успоставили везу са Турцима.

Таваница једне собе у тврђави у Шарошпатаку је украшена ружама. 
У овој соби, испод ружа, држали су тајне састанке учесници 
Вешелењијевог покрета. Латински израз „sub rosa” (суб роса) зато 
има два значења. Прво значи „испод руже“, док друго, у пренесеном 
значењу, „у тајности“.

Хабзбуршки двор је, због издаје, ускоро сазнао за прего-
воре. Уследио је немилосрдан обрачун. Великаше, вође 
покрета, осудили су на смрт. На стотине учесника су 
ухапсили и затворили.

Као одговор на Вешелењијев покрет, Леополд I је у 
другој половини 17. века покушао да уведе неограни-
чену краљевску власт. Није сазвао скупштину. Отпустио 
је угарске војнике пограничних утврђења. Унајмио је стра-
не плаћенике за одбрану тврђава. Вишеструко је повисио 
порезе. Упркос мира са Бочкаијем, наставио се прогон про-
тестаната.

 Који су били разлози Вешелењијевог покрета?
 Како је хабзбуршки владар реаговао на заверу?
 У којој европској држави је била неограничена краљевска 

власт у то доба?

Вође завере великаша: Фран Крсто 
Франкопан (Frangepán Ferenc), Ференц 
Надашди (Nádasdy Ferenc), Петар Зрински 
(Zrínyi Péter)  Провери, које позиције су 
попуњавали!

Паљење Осијечког моста (савремени бакрорез)  Зашто је била 
значајна ова војна акција? Шта мислиш, зашто су саградили тако 
дугачак мост на уској Драви?
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Како размишљају историчари
Разна приказивања догађаја се у од-
ређеној мери увек разликују и про-
тиврече једни другима.

Процена Имре Текелија

Неки мисле да су борбе кнеза куруца 
и настанак Горње Угарске Кнежевине 
ојачали турску власт у Угарској. Други 
мисле да се Хабзбурговци ионако нису 
трудили да протерају Турке, тако да је 
Текелијев наступ спречио изградњу 
неограничене краљевске власти и 
прогон протестаната.

 Расправљајте о том питању!

Имре Текели, кнез куруца на једној 
слици  Зашто се Угарска распала 
на четири дела?

Текели, кнез куруца

Као резултат краљевске делатности, број оних који су 
били незадовољни Хабзбурговцима, растао је (витези на 
утврђењима, озлојеђени племићи). Оне који су се сакупљали 
на граници Ердеља и Краљевине Угарске и били спремни 
и да се дигну на оружје, називамо куруцима*. На чело 
куруца је стао млади Имре Текели. Резултатом оружаних 
борби хабзбуршке трупе су истиснуте из североисточног 
дела Краљевине Угарске. Под вођством Текелија настала 
је Горња Угарска Кнежевина (1682). Имре Текели, као и 
ердељски кнезови, постао је вазал турског султана.

Угарска се распала на четири дела: Краљевина 
Угарска, Ердељ, поседнуте територије и новонастала 
куруцка кнежевина.

 Које последице је имао настанак покрета куруца?
 Зашто је то било повољно за Османско Царство?

Имре Текели (1657-1705) потиче из племићке породице са крат-
ком историјом. Његов прадеда је стекао велику имовину, тргујући 
стоком. Текели је изгубио мајку када је имао две године, отац му је 
умро када је имао тринаест. Једва је напунио двадесет година када 
се прикључио групи прогнаника која се састојала од витезова по-
граничних утврђења, осиромашених племића и одбеглих кметова.

Текели се брзо уздизао у војној каријери и ускоро се нашао међу 
војсковођама. Био је познат као талентован, али својеглав војник. 
Помоћу Турака куруци су покренули Велики поход и заузели већи 
део Горње Угарске. Текели је уз подршку Турака владао тим делом 
државе. Оженивши се Јеленом Зринском, добио је Ракоцијеве по-
седе. Наиме, Јелена Зринска је била удовица Ференца Ракоција I.

Власт куруцког кнеза је кратко трајала. Хабзбуршки владар није 
хтео да преговара с њим, а и Турци су изгубили поверење у њега. 
Пошто није имао подршку, војници су га такође напустили.

Живот је окончао у Османском Царству, недуго пошто му је 
пасторак Ференц Ракоци II 1703. године покренуо борбу за осло-
бођење против Хабзбурговаца. 

 Како је Имре Текели постао вођа куруца?

 Које чињенице су утицале на покрет против 
Хабзбурговаца?

 Зашто су учесници завере великаша сматрали да треба 
прекинути односе са Хабзбурговцима?

 Које су биле последице Вешелењијеве завере племића?
 Које резултате је постигао куруцки покрет Имре 

Текелија?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

куруци: назив војника који су крајем 17. 
почетком 18. века учествовали у борби 
против Хабзбурговаца

✒ Средина 17. века: нада о истери-
вању Турака.

✒ Никола Зрински: војни успеси и 
књижевна дела.

✒ Хабзбурговци: склапање мира са 
Турцима ➞ Вешелењијев покрет 
➞ покушај увођења неограниче-
не краљевске власти ➞ Куруцки 
покрет Имре Текелија – држава се 
распада не четири дела.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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Јелена Зринска, хероина Мункача

 ШТИВО

Ј    елена Зринска била је кћерка Петра Зринског 
једног од вође Вешелењијевог покрета. Њени 
родитељи су је вероватно још као дете задојили 

противхабзбуршким погледима. Као млада девојка 
доживела је војне успехе свога стрица Николе Зрин-
ског као и његову трагичниу смрт. Јелену су 1666. го-
дине удали за Ференца Ракоција I, сина једног бившег 
ердељског војводе. Јелена је изродила троје деце: 
Ђерђа Ракоција (Rákóczi György) који је умро још као 
одојче, Јулијану Ракоци (Rákóczi Julianna), као и Фе-
ренца Ракоција II (II. Rákóczi Ferenc), потоњег вођу ос-
лободилачке борбе.

Године 1671. Хабзбурговци су јој погубили оца и 
ујака Фран Крста Франкопана. После мужевљеве 
смрти 1676. године ожалошћена удовица је успела 
постићи да огромни поседи Ракоција остану под ње-
ним надзором. Тако је она управљала и Шарошпата-
ком и Мункачевом. Неколико година касније удала 
се за много млађег круруцког кнеза, Имреа Текелија. 
Родила му је троје деце, али су сви троје умрли још 
као новорођенчад.

Јелена Зринска је имала велику улогу у почетним 
успесима куруца, али након што је Текелијева војска 
одреда претрпела поразе, а хабзбуршка војска је све 
више напредовала, Јелена Зринска се затворила у 
тврђаву града Мункачева.

  Понављај! Зашто су се куруци латили оружја?
  Који је био повод настанка Вешелењијевог по-

крета?
Непријатељи су започели опсаду тврђаве, 

међутим храбра жена је две године пружала от-
пор хабзбуршкој војсци. Године 1688. предала 
је тврђаву бројчано надмоћнијем непријатељу. 
Успела је, међутим, да постигне да добије гаран-
цију Леополда I за некажњивост својим војници-
ма. Јелену Зринску су депортовали у Беч и раз-
двојили је од деце. Каснији вођа ослободилачке 
борбе Ференц Ракоци II видео је своју мајку по-
следњи пут као дете од десетак година. Његова 
осећања против Хабзбурговаца су највероват-
није тада ојачала.

Јелену Зринску су затворили у манастир Ур-
сулинског реда, као царског таоца. Пустили су 
је тек 1692. године, када су је приликом размене 
заробљеника куруци заменили за заробљеног 
непријатељског грофа. Пре него што је отишла са 
својим мужем у изгнанство у Османско Царство, 
написала је опроштајно писмо свом вољеном 
сину Ференцу Ракоцију II, који никад није могао 
да га прочита. 

Јелена Зринска је умрла 1703. године у Ни-
комедији, у Малој Азији. Лобању хероине 
са остацима њеног сина пренели су из Тур-
ског Царства и сахранили у Кошицама 1906.  
године.

Портрет Јелене Зрински  Наведи најважнија места 
њеног живота!

Тврђава Мункач

101
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23. Протеривање Турака из Угарске

Повратак Будима

Протеривање Турака се остварило на крају 17. века. На 
почетку рата су хришћани били приморани на одбрану. Османско 
Царство је 1683. године поново покушало да заузме Беч, град 
се, међутим, храбро држао. Пољске, немачке и царске турпе 
које су му притекле у помоћ, разбиле су турску војску. Овај 
тријумф је омогућио да се оствари жељно очекивани европски 
савез, Света лига*. Првобитни циљ вишенационалне војске био 
је повратак Будима. У хришћанској војсци од осамдесет хиљада 
људи борило се петнаест хиљада Мађара. Већина их је прешла 
из Текелијеве восјке, док је куруцки кнез остао на страни Турака. 
Напад је покренут у лето 1686. године.

Опсада Ердеља

Поврата
к Те

кел
ијев

е 

државе

нав 

са

рава 
Сава

ПОЉСКО КРАЉЕВСТВТО

М
О

Л
Д

А
ВИ

ЈА

В Л А Ш К А  

К
Р

А
Љ

Е
В

И
Н

А  У Г А Р С К А

О С М А Н С К О  Ц А Р С Т В О

Е Р Д Е Љ С К А  
К Н Е Ж Е В И Н А

Х
А

Б
ЗБ

У
РШ

КА
 М

О
НАРХИЈА

Беч 
Érsekújvár

Пешта 

Fehérvár

Печуј 

Nagyharsány
Сремски 
Карловци 

Кањижа

Липова Алба Јулија Блаж 

Мункачево 
(1685.-88.)

Варадин 
Солнок 

Кошице 

1699. (мир)

1687

1685

1697.

Београд 
1688.

Лугож 
Караншебеш 

Темишвар 

Сегедин

Оршава / Рушава 

Сента 

Јегра 
1683. Нове Замки

Велики Харшањ 
1687.

1685.
Будим 

Стони Београд

Шимонторња 
Сигет

1686.
(повратак)

1684 –1686.
Повраћене територије од Турака:

1687 –1691. 
1692 –1697.
TТериторије које су Турци након 
1690. повратилu 
Главни царски војни покрети 
(1683  – 88)

Граница Краљевине Угарске 
након Карловачког мира (1699)
Граница турског освајања 
до 1683. године

Главни царски војни покрети  
(1691 – 97)

 Како се завршио поход 
1664. године?

 Који је био ризик 
хабзбуршке војне 
подршке?

 Које су биле последице 
дуготрајних борби?

Спомен-медаља Свете лиге. Леви лик приказује папу Инокентија XI 
Зашто је слика папе на медаљи?

Света лига: савез држава против Турака 
основан на иницијативу папе.

Спомен-медаља Свете лиге. Леви лик приказује папу Инокентија XI Спомен-медаља Свете лиге. Леви лик приказује папу Инокентија XI 

Протеривање Турака из Угарске 
Које делове државе су повратили 
од Турака? Које територије 
су остале под Турцима? Шта 
се десило са Ердељском 
Кнежевином и државом Текелија?

Пад Будима 1541. године имао је трагичне последице за Угарску. Заузећем града Турци су учврстили 
дотадашња освајања и обезбедили себи могућност за даље ширење. Прилика за повратак Будима 
указала се сто педесет година касније, хиљаду шестсто осамдесетих година.
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У јуну 1686. године Карло Лотариншки и баварски изборни кнез су 
са отприлике осамдесет хиљада војника опколили будимску тврђа-
ву коју је бранио будимски паша Абдурахман са петнаест хиљада 
ратника. Испод зидова Будима борили су се Французи, Шпанци, 
Енглези, Немци заједно са угарским витезовима пограничних ут-
врђења, куруцима и хајдуцима. На почетку опсаде експлодирао је 
торањ са барутом, наневши велике штете. Међутим, ово није омело 
турске браниоце да се боре до краја.

Карло Лотариншки је крајем јула покренуо општи напад, али 
јањичари су одбили хришћанске опсаднике. Када је стигла турска 
војна помоћ, тврђава је још увек била у рукама паше Абдурахмана, 
међутим снаге Свете Лиге су нагнале у бег Турке који су дошли да 
разбију опсаду.

Дана 2. септембра, у раним поподневним часовима хришћанска 
војска је након јаке топовске паљбе покренула јуриш према већ 
разрушеним зидовима тврђаве. Опсадници су успешно провалили 
у тврђаву и не дуго затим борили су се у унутрашњости утврђења. 
Заставу са коњским репом је Давид Петнехази (Petneházy Dávid) 
скинуо са зида тврђаве.

За тај јуначки чин цар је одликовао Петнехазија који се борио 
као лав: наградио га је златним ланцем, иако је „будимски лав“ неш-
то раније још у Текелијевој војсци ратовао као капетан, и са својом 
четом у више наврата побеђивао ћесаревце. Када су ухватили ку-
руцког кнеза, Петнехази је пристао уз цара којем су били потребни 
искусни војници. Није се сазнало какву каријеру би направио у цар-
ској војсци јер је недуго после повратка Будима преминуо.

  •Израчунај коликострука је била хришћанска надмоћ приликом 
опсаде будимске тврђаве!

  •Шта је допринело победи хришћанске војске?

Надгробни споменик (у будимској тврђави) 
будимског паше Абдурахмана који је водио 
одбрану Будима и погинуо у бици  Колико 
година је Будим био у турским рукама?

Ђула Бенцур (Benczúr Gyula): Повратак Будима 1896.  Ко се све види на слици?
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  Прикажи околности протеривања Турака.
  Коју улогу је одиграо Текели у борбама?
  Какво наследство је оставила за собом турска 

окупација?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Ослобођење државе

Ослобођење Будима је дало огроман подстицај војним опе-
рацијама. Турске трупе су успешно протеране на јужније те-
риторије. Хабзбуршке трупе су у више наврата победиле 
турску војску и редом освајале тврђаве које су биле у тур-
ским рукама. Османско Царство није изгубило само покоре-
не територије, већ и две вазалне кнежевине: Хабзбурговци 
су заузели куруцку државу Текелије и своју надлежност 
проширили и на Ердељску Кнежевину. Османско Цар-
ство је претрпело свој последњи велики пораз у Бици код 
Сенте 1697. године, када су царске трупе под вођством Ев-
генија Савојског одбиле њихов противнапад. Османско Цар-
ство је било приморано да склопи мир.

Потписивањем Карловачког мира 1699. године оства-
рио се сан више генерација: највећи део Угарске се након 
стопедесетогодишњег ропства ослободио турске влада-
вине. Османско Царство је успело да задржи једино Тамишки 
Банат на југу државе.

Дуги ратни период оставио је за собом пустош. Са раније 
окупираних територија, којима су припадали средњи дело-
ви државе, претежно насељени Мађарима, нестали су чита-
ва села и градови. У одсуству вредних руку део ораница је 
остао у парлогу.

Последице ослободилачке борбе

Након протеривања Турака ојачала је хабзбуршка власт 
у Угарској. ➊ Владар је увео неограничену краљевску 
власт, ослобођене територије од Турака је третирао 
као новостечене територије свог царства. Племићке 
породице су тешко могле доћи до поседа својих предака. 
Живот кметова су, осим ратних тегоба, погоршавали и 
изгреди војске. Било им је прописано да обезбеде смештај 
и снабдевање ослободилачких трупа, као и транспорт војне 
опреме.

  Зашто догађаје многи нису сматрали ослобођењем?

 ✒ 1683: неуспешна опсада Беча 
од стране Турака ➞ Света лига 
против Турака. 

 ✒ 1686: Ослобођење Будима.
 ✒ 1697: Сента: победа Евгенија 
Савојског.

 ✒ 1699: Карловачки мир.
 ✒ Угарска „новостечена 
територија“ Хабзбурговаца ➞ 
жалбе племића и кметова.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

➊ Скупштинска резолуција 
након ослобођења Будима

„Закон о наследном краљевству, члан 
I: Ово је сећање на доброчинство 
споменуто са великом и бескрајном 
захвалношћу и у знак захвалности наше 
понизно услужне добронамерне душе 
(…) сви зборови и сталежи Угарске 
изјављују (…) да ће од сада па навек 
никог другог, већ прворођеног од 
мушких потомака горе наведеног цара 
и краља признати за законитог краља 
(…) и господара и крунисаће га.“

(Пожун, 1687)

  Препричај својим речима, на шта се 
обавезују угарски племићи!

  Како је до сада ступио на престо 
угарски краљ?
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24.  „Ревност за слободу домовине“ – 
Ракоцијева ослободилачка борба

Ослобођење Будима није донело слободу државе. Хабзбуршка Монархија
је третирала Угарску као освојену територију. Због тога је избио народни устанак који је под вођством 
Ференца Ракоција II прерастао у националну ослободилачку борбу против Хабзбурговаца.

Развила се застава

Државу Имре Текелија су Хабзбуршке трупе поселе 
током ослободилачког рата, а војска кнеза, који је остао 
на страни Турака, распала се. Куруци су били потиснути 
на североисточну област државе, и покрет, који је остао 
без вође, привидно већ није угрожавао власт Леополда I. 
Међутим, многи куруци су се надали да ће млади Ференц 
Ракоци II заузети место свог очуха и поново покренути 
устанак. Због тога је наследник пространих Ракоцијевих 
поседа био посматран од стране владара, и првом приликом 
су га ухапсили.

Ракоцијев бег из затвора у Бечком Новом Месту
Након пада Мункачева, Ференца и Јулиану, децу Јелене Зринске, 
одвојили су од своје мајке. Ференц Ракоци II је тек након неколико 
година могао да се врати у Угарску, где је преузео управљање 
породичних имања. Иако су га многи охрабривали да одмах 
покрене борбу против Хабзбурговаца, он је у почетку одбио захтев. 
Знао је да само уз страну помоћ има наде да победи Хабзбурговце. 
Зато, када је избио већи рат између Француске где је владао Луј 
XIV и Хабзбуршке Монархије, ступио је у контакт са француским 
краљем. Ракоцијево писмо је, међутим, допало у руку ћесароваца 
па га је Леоплд I оптужио за велеиздају и ухапсио.

 Зашто је Ференц Ракоци II ступио у контакт са Лујем XIV?
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Ракоци 
1703.

Пожун
Трново 

Беч

Кесег
Моноштер

Алба Јулија

Клуж 
Таргу Муреш

Онод 
Сечењ

Мункачево

Варадин

ЖибовБудим

Шимонторња

Бач

Арад 

Велики Сибињ

Сегедин

Шарошпатак
Тренчин

Подручје раног куруцког 
устанка до лета  1703.
Подручје освојено од 
стране куруца 1703. године
Подручје освојено од 
стране куруца 1704. године
Територија коју између 
1704-1706. године 
наизменично 
поседују сукобљене стране
Подручје које је трајно 
остало у царским рукама

 Наброј значајне покрете против 
Хабзбурговаца!

 Какве увреде су проузроковале 
ове покрете?

 Ко су били куруци?

Угарска за време Ракоцијеве ослободилачке 
борбе  Са које територије је кренуо 
устанак? Које територије нису успели да 
заузму куруци? Шта мислиш како је то 
утицало на успех ослободилачке борбе?

Застава Ференца Ракоција

Ференц Ракоци II
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Ференца Ракоција је чекала судбина његовог деде Петра Зринског, 
кога су погубили у истом граду по наредби Леоплда I. Млади Ракоци 
је уз помоћ успео да побегне из затвора. Маскирао се у немачког 
драгона и, да нико не би посумњао, чак је и неки џак ставио на раме. 
Међутим, залутао је у уским улицама града. Док је лутао, пао је мрак, а 
када је напокон стигао до капије града, била је дубока ноћ, баријере 
су већ спустули. Није могао да зна да ли су већ упозорили стражу 
и да нису можда град затвори баш због њега. Мађарски нагласак 
би га издао, зато се правио да је пијан. Тетурао се и певушио неку 
познату песму као да је омамљен од вина. Међу стражарима се није 
пробудила сумња, видевши високог, пијаног драгона. Подигли су 
баријере и Ракоци се изгубио у тами. Ван града га је чекао верни паж. 
Прешавши преко три гране Дунава, уз стотине и стотине опасности, 
јахали су све до Пољске. Тамо се припремао за повратак домовини, 
да би стао на чело ослободилачке борбе за независну Угарску.

 Међу којим околностима је Ракоци успео да побегне из затвора?

На северо-истоку државе је било највеће незадовољство. 
Кметови и куруци, који су се овде сакривали, 1703. године 
су почели да организују устанак који је захтевао престижног 
вођу. Ференц Ракоци II је био један од најбогатијих великаша 
државе, а поред тога и неумољиви противник Хабзбурго-
ваца. Послали су делегацију код њега и он је прихватио њи-
хов захтев. Ракоци је стао на чело куруца, чиме је започела 
борба за ослобођење.➊

Након што је Ракоци развио заставу, масовно су се 
прикључивали куруцима и племићи, незадовољни поступ-
цима Хабзбурговаца. Међутим, за рат је била потребна до-
бро организована и многобројна војска. 

 Шта је изазвало незадовољство племића и кметова?
 Зашто су изабрали Ракоција за вођу?

Rákóczi átlépi a magyar-lengyel határt, 1703

Ракоцијев новац „либертас“. Ракоци је ковао 
новац од бакра и сребра, али је бакарна 
кованица убрзо изгубила вредност   Која је 
веза између назива новца и ослободилачке 
борбе?

➊ Сусрет Ракоција са 
устаницима

„Једва се могла замислити ревност и 
радост која је привукла народ ка мени. 
Долазили су у групама, доносили хлеб, 
месо и друге потребне намирнице. Те 
људе су пратиле њихове жене и деца, 
и када су ме видели издалека, клекнули 
су и прекрстили се на руски начин. 
Лили су сузе-радоснице и због тога 
су и моје сузе потекле. (…) послали 
су кући жене и децу и стали су у ред 
мојих војника (…). У недостатку пушака, 
наоружали су се мачевима, вилама и 
косама, и изјавили су да желе са мном 
да живе и мру.“

(Одломак из Ракоцијевих мемоара)

 Замисли да си Ракоци! Како би 
започео организовање војске, које 
мере би предузео? Зашто би сматрао 
да ослободилачка борба има шансе 
да победи?

Ракоци прелази угарско–пољску границу (1703)
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Борба куруца и лабанца  Које оружје 
су користили у бици? Шта је било 
карактеристично за начин ратовања 
куруца? Зашто?

лабанци: назив војника који су били 
лојални бечком двору за време Текелије-
вог устанка и Ракоцијеве ослободилачке 
борбе.

„Бити без краља“

Велики део државе је убрзо пао под контролу куруца. Своје 
брзо стечене успехе су делом могли захвалити и рату између 
хабзбуршких трупа и Француза. Трупе које су се бориле на 
страни цара, називали су лабанцима*. Они су се у већини 
државе повукли. На основу победа Ракоци је изабран за 
водећег кнеза Угарске. Након тога, 1707. године на држав-
ној скупштини у Оноду изјавили су лишење престола (де-
тронизација) Хабзбуршке династије. Надали су се да ће де-
тронизацијом добити европску подршку за ослободилачку 
борбу. Држава Ракоција се отцепила од Хабзбуршке Мо-
нархије.

На почетку државне скупштине у Оноду изасланици Туроцке жупа-
није су изнели своје сталешке жалбе. Били су незадовољни ратним 
теретом. Хтели су да склопе мир са царем. Ракоци је сумњао да је 
Беч умешан у овај случај. Његови разбеснели људи су исукали ма-
чеве и на месту убули једног изасланика, другог, који се повредио, 
касније су погубили. Остале изасланике жупаније су затворили, 
симбол Туроцке жупаније су укинули. Након тога су прихватили ли-
шење престола Хабзбуршке куће.

 Зашто су били незадовољни изасланици Туроцке жупаније?

Тежак је посао војника

Био је изазован задатак организовати ударну војску. 
Снабдевање и опремање војске је постало скоро 
немогуће због сталних материјалних тешкоћа. Део 
официра није имао савремено војно-стратегијско знање, 
иако је кнез посветио велику пажњу томе. Куруцка војска 
је била недисциплинована, њена снага је лежала у 
изненадним нападима. У сукобима већих јединица, 
царске трупе су одреда побеђивале.

 Са каквим тешкоћама се морао суочити Ракоци током рата?

Државна скупштина у Оноду  По којем 
питању су настале несугласице?

Како размишљају историчари
Велике силе настоје да прошире своју 
моћ и власт на што више народа. У 
мађарској историји се десило више 
пута да је након борбе за независност 
дошло до нагодбе. 

Вага Ракоцијеве ослободилачке 
борбе
Ракоцијевом ослободилачком борбом 
део Мађара је хтео да постигне неза-
висност. Међутим, то је било немогуће 
из више разлога. Угарски сталежи су на 
крају изабрали нагодбу са бечким дво-
ром.

 Које су биле поуке куруцког устанка 
за бечки двор?
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  Ради којих циљева су 
побуњеници повели 
ослободилачки рат?

  Са којим проблемима се суочио 
Ракоци?

  Зашто су изрекли детронизацију 
Хабзбуршке династије?

  Који разлози су довели до 
склапања мира?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Пад Ослободилачке борбе

Продужетком борби испливали су нови проблеми на повр-
шину. Због сталних ратова су се државне резерве потро-
шиле. Нада у спољну помоћ је такође пропала. Пошто су 
Французи редом губили битке против Хабзбурговаца, уки-
нули су новчану подршку Ослободилачке борбе. Држава 
је остала без спољног савезника.

Ракоцијеви поступци довели су до неизмирљивих су-
протности између племства и кметства. Племићи су би-
ли против кметске војне службе и опорезивања које се 
односило на свакога.

Све већи проблеми присилили су Ракоција да тражи но-
ве савезнике. Његова пажња окренула се ка Русији и на-
дао се војној помоћи руског цара Петра Великог. Рако-
ци је отпутовао до цара ради преговора. У међувремену је 
главни војсковођа, којег је он именовао, ступио у кон-
такт са вођом царских трупа. У куруцком табору све ви-
ше њих је било мишљења да ће наставак борбе довести 
до крајњег пораза, зато су се уздали у мир који би био по-
вољан за обе стране. Преговори су се завршили успешно и 
1711. године склопили су Сатмарски мир. ➋ Куруци су на 
мајтењској равници предали заставе.

Заклетвом на лојалност двору, прогласили су помило-
вање свим вођама Ослободилачке борбе. Међутим, Ракоци 
се није заклео на служење хабзбуршком цару. Отишао 
је у добровољно изгнанство. Прво је отишао у Францу-
ску, а након смрти Луја XIV на територију Османског Цар-
ства. Ослободилачка борба ипак није била узалудна. Стале-
жи су повратили своја права, а Угарска је сачувала своју 
релативну независност у склопу Хабзбуршке Монар-
хије.

  Зашто су морали одустати од борбе?
  Који су били резултати Ослободилачке борбе?
  Зашто је Ракоци изабрао Османско Царство за место свог 

добровољног изгнанства? (Сетите се претходних покрета 
против Хабзбурговаца!)

➋ Одломак из Сатмарског мира

„(…) Цар и крунисани краљ, Његово 
Величанство, чуваће и одржаће закон 
државе по питању религије (…) како у 
Угарској, тако и у Ердељу (…) дозволиће 
слободно исповедање вере. (…)

(…) неће бити мањкања (…) у 
одржавању закона, као ни у службовању 
родољуба у државним службама, 
међутим Његово Величанство жели да 
мађарски становници и становништво 
било које националности у Ердељу 
поред своје законите слободе на живот, 
не попуштају ниједној нацији у својој 
лојалности краљу.“

  Дефинишите права која су регули-
сана у наведеном одломку!

  Зашто документ посебно спомиње 
Угарску и Ердељ?

 ✒ Незадовољство против Хабзбурговаца ➞ Ференц 
Ракоци II на челу куруцког покрета.

 ✒ Куруцка восјка: четовања и изненадни напади.
 ✒ 1707: државна скупштина у Оноду – детронизација 
(лишавање владавине, престола).

 ✒ Држава је исцрпљена: војни порази – унутрашњи 
сукоби ➞ 1711: Сатмарски мир – реалан компромис

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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25. Угарска у оквиру Хабзбуршке Монархије

Стање државе унутар царства

Након Ракоцијеве ослободилачке борбе Угарска је постала 
део Хабзбуршке Монархије. Упркос томе, разликовала се 
од осталих делова царства. Владар је био приморан да 
управља заједно са сталежима у Угарској. Самосталну 
угарску војску нису успоставили. Угарске јединице су 
спојили са сталном царском војском. Угарске трупе су често 
биле стациониране у другим деловима царства.

Настанак мултиетничке државе

Након турских ратова унутрашњи делови Угарске су опу-
стошени, без становништва, ненасељени. Хабзбуршки 
владари су сматрали приоритетним задатком побољшање 
стања. У оквиру организованог насељевања прима-
мили су Немце у државу. Досељеницима су обезбедили 
куће и алате, а добили су и пореске олакшице неколико го-
дина.

Из гушће насељених северних жупанија кренули су 
мађарски и словачки кметови ка унутрашњости државе. 
Њиховим доласком су опустеле територије Алфелда (Al-
föld) поново оживеле. Досељавали су се и са источних и 
јужних граница државе. На јужним крајевима су углавном 
живели Срби, док су се Румуни доселили у источне дело-
ве Алфелда и у Ердељ. Из провинција Хабзбуршке Монар-

 Какав је био однос државе 
и Хабзбурговаца након 
протеривања Турака?

 У каквом стању је била 
држава за време Ракоцијеве 
ослободилачке борбе?

Значајније кретање народа у Угарској у 
18. веку  Какве су биле последице ратног 
разарања у Угарској?
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Однос националности у Угарској у 18. веку 
(укључујући Хрватску)  Зашто је Угарска 
постала мултиетничка држава? Која је 
разлика између усељавања (имиграције) и 
организованог насељавања?

Током 18. века дошло је до значајних промена у Карпатском басену, које су пресудно утицале на нашу 
савремену историју. Током века становништво Угарске се удвостручило, док се проценат Мађара 
смањио у мултиетничкој држави.

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   109 2020. 02. 18.   14:20:58



110

➊ Андрија Хадик (Hadik András)

Андрија Хадик је био један од 
најталентованијих војсковођа Марије 
Терезије. У октобру 1575. године је 
смели војник током четовања са својом 
војском стигао испод зидина Берлина. 
Становници града су били изненађени 
појавом мађарских хусара испод 
градских зидина. Мађари су приморали 
пруски главни град да се преда и да 
плати ратни данак. Нису, додуше, имали 
времена да сакупе цео ратни данак 
јер је пристизала пруска војна помоћ. 
Хадик је тражио и рукавице украшене 
берлинским грбом за Марију Терезу, 
међутим кажу да су Берлинчани из 
освете дали само леворуке рукавице. 
Храбри хусарски официр је извршио 
једну од најсмелијих војних операција 
свога доба, нападнувши Берлин, и тиме 
је осрамотио пруску војску.

 Замисли да си хусар у Хадиковој 
војсци! Користећи интернет напиши 
извештај о херојском делу војско-
вође (кључна реч: Hadik András)!

хије и са пољских територија дошли су Јевреји у Угарску. 
Њихов положај су отежавале ограничавајуће одредбе
(нпр. нису могли да се настане у слободним краљевским 
градовима). Број Рома се такође повећавао. Већина њих 
је живела номадским начином живота, али су се мно-
ги настанили у селима. Првобитно су живели од традици-
оналних заната (ковач, обрађивач метала, дрворезац, џам-
бас, музичар).

Становништво Угарске је услед досељавања и органи-
зованог насељавања порасло, међутим, проценат оних 
којима мађарски није био матерњи језик повећао се.
Њихов број је до краја 18. века надмашио број Мађара.

Марија Терезија

Након смрти свога оца на царски престо је ступила Марија 
Терезија (1740-1780). Пруски владар, искористивши си-
туацију, покренуо је рат. Угарски сталежи су пружили под-
ршку краљици. У војсци Хабзбуршке Монархије је служио 
велик број војника врбованих у Угарској, и тих година 
су угарске хусарске јединице постале познате. ➊

Владарка је увођењем реформи желела препородити 
царство, међутим њене идеје су често биле у супротности 
са интересима племића, који су се бојали да ће изгубити 
своје привилегије. Краљица је, искористивши своје вла-
дарско право, након неког времена престала да сазива 
скупштину и управљала је уредбама.

Променила је царинске границе царства да би подсти-
цала извоз пољопривредних производа и сировина из 
Угарске у наследне провинције*. Истовремено је подр-
жавала увоз индустријских производа из наследних про-

Марија Терезија испред угарских сталежа

Скулптура Андрије Хадика на коњу 
у будимској тврђави  Који је био 
најзначајнији подвиг Андрије Хадика?

наследне провинције: провинције које 
владар поседује наследством, а не осваја-
њем, избором или браком.
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винција у Угарску. Угарска је постала житница царства. 
Међутим, уредба је ометала развој мађарске индустрије.

Краљица је одредила на који начин и у коликој мери 
може земљопоседник да тражи услуге од кметова. Ти-
ме су терети кметова постали предвидљивији. Злоупо-
требе, везане за бесплатан рад, такође су се смањиле. Као 
резултат тога, кметови су лакше испуњавали своје обавезе 
према држави.

  Зашто је претерани кулук смањивао приходе ризнице?

Уредбом о образовању школовање деце узраста од 
шест до дванаест година постало је обавезно, здравсте-
на уредба је пак прописала запошљавање квалификованих 
лекара и бабица. Бабице су бесплатно помагале сиромашни-
ма током порођаја.

  Како су поједине уредбе Марије Терезије утицале на 
различите друштвене слојеве?

  Дизајнирај спомен-плочу Марији Терезији! Спомени на њој 
њене најзначајније заслуге!

Мађарско друштво за време Марије Терезије

Мађарско друштво се током векова није много мењало. 
Племићи су задржали своја права и привилегије. Најбога-
тији племићи су чинили аристократију. Помоћу својих 
огромних поседа и политичког утицаја активно су учество-
вали у управљању државе. Средње племство, које је чини-
ло окосницу целокупног племства, имало је водећу улогу у 
управљању живота жупанија. Осиромашено, ситно плем-
ство без имовине, живело је у сличним животним услови-
ма као и кметови.

Настали су многи називи за осиромашене племиће. Оне који су 
носили опанке као сиромашни сељаци, уместо чизама племића 
и богатих сељака, називали су племићем у опанцима. Племићи са 
седам дрва шљива су били они чији је посед био толико мали да 
је на њему стало само седам дрвета шљива. Племићима са пасјом 
кожом су названи они племићи који нису имали посед, само 
повељу о племству исписану на пасјој кожи. 

Велику већину друштва су чинили кметови. Од десет љу-
ди деветоро је припадало том слоју. Богатији су располагали 
земљиштем и запошљавали су на ораницама или око куће дру-
ге, на пример, желире. Најсиромашнији слој кметова били 
су желири, они нису поседовали земљу. У одлучивању у вези 
са пословима кметова правно надлештво су имали земљопо-
седници. Осим плаћања пореза, морали су да учествују у снаб-
девању и транспорту војске. Број грађана је порастао, али је и 
даље био безначајан.

Мађарски сељак. Бакрорез с краја 18. века  
На какве слојеве су се делили кметови по 
имовинском стању?

  Како се променило управљање 
Угарском у Хабзбуршкој 
Монархији?

  Како се променило 
становништво државе у 18. веку?

  Прикажи главне уредбе Марије 
Терезије!

  Како је изгледало савремено 
друштво?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Посебан сталешки положај Угар-
ске унутар Хабзбуршке Монар-
хије – али: заједничка војска.

 ✒ Насељавање државе ➞ смањује 
се проценат Мађара.

 ✒ Марија Терезија (1740-1780): рат 
против Пруса; реформе путем 
уредаба (царинска уредба, 
регулисање терета, уредба 
о образовању).

 ✒ Друштво: феудално.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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26. Усрећити Угарску

Краљ са шеширом

Након смрти Марије Терезије на престо је ступио њен 
син Јосиф II (1780-1790). Он је у својој личности објединио 
владара који има неогранипчену власт и просвећене идеје. 
Циљ његове уредбе био је стварање централизованог, мо-
дерног царства.

Никада није сазивао државну скупштину. Као и њего-
ва мати, управљао је уредбама, да га у његовој намери не 
би спречавали сталежи. Штавише, да би у потпуности мо-
гао остварити своје замисли, није се крунисао за угар-
ског краља, зато су му дали подругљив надимак „краљ са 
шеширом“. Крунисање би, наиме, значило да се заклетвом 
обавезује да ће поштовати мађарске традиције.

 Зашто је Јосиф II одбио да га крунишу за краља?

Уредбе Јосифа II настале су у духу просвећености.
Верници протестантске и православне цркве према Уред-
би о толеранцији имали су слободу исповедања вере и 
могли су да ступају у државне службе. ➊ Владар је рас-
пустио оне монашке редове који се нису бавили про-
светом или неговањем болесних. Укинуо је већину 
средњовеквних ограничења која су се односила на Јев-
реје. Дозволио им је да се населе у градовима (осим у ру-
дарским градовима) и омогућио им је бављење свим зана-
тима.

 Како је управљала Марија 
Терезија?

 Како су бирали краља у Угарској?

Административе јединице Јосифа II
 На које административне 
јединице је била подељена 

држава од доба Светог Стефана? 
Како се променила административна 

подела за време Јосифа II?

нав 

а а 

нав 
рава

са

Мор   

Јадранско 
море

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Бројеви означавају 
поделу окружног 
система

Кошице 

Темишвар

Пешта

Печуј

Загреб 

ЕРДЕЉСКА ВЕЛИКА 
КНЕЖЕВИНА

ОСМАНСКО ЦАРСТВО 
(ТУРСКО ЦАРСТВО)

М
ЛЕТАЧКА РЕПУБЛИКА

Ђур

Њитра 

Банска Бистрица
Мункачево

Варадин 

➊ Уредба Јосифа II о толеранцији

Уредба о толеранцији је дозволила 
слободу вероисповести реформати-
ма, евангелистима и православнима. 
Уредба је поред строгих правила омо-
гућила градњу протестантских црка-
ва, међутим, протестантске цркве нису 
могле да имају торањ и звоно. Такође 
је било забрањено да им улаз буде са 
главног пута.

 Колико је протестантима значило 
доношење Уредбе о толеранцији?

 Зашто не можемо рећи да је слобода 
вероисповести била потпуна?

Медалион издат у сећање о Уредби о 
толеранцији 
 Којим вероисповестима је обезбе-
дила слободу Уредба о толеранцији?

Политика Јосифа II је поделила становништво Хабзбуршке Монархије. Представници просвећености су 
их дочекали пуни наде, док се угарско средње племство често одупирало увођењу његових реформи.
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Јосиф II је омогућио кметовима слободну селидбу, 
склапање брака и могли су слободно изабрати чиме 
ће се бавити. Своје службенике је обавезао на контролу 
жалби у вези са злоупотребом моћи властеле. ➋

➋ Уредба о кметовима

„Изјављујемо да кметови појединачно и заједно, било које нацио-
налности и вероисповести били, у будућности у својој личности 
су слободни и нека буду људи са правом на слободну селидбу.“ 
„Желимо да сваки кмет по својој вољи, без пристанка 
земљопоседника, може да склапа брак, да се бави науком и да 
изучи (…) занат.“

  Сакупи права која су кметови добили у уредби!

➌ Јосиф II повлачи своје уредбе

„(…) Ја дакле, да бих једном и заувек 
предупредио сваку могућу (…) жалбу 
угарских и ердељских сталежи, све 
опште уредбе, настале под мојом 
владавином, укидам и све враћам у 
стање које је било за време смрти 
Њеног Величанства, преминуле царице. 
Од ових изузимам једино Патент о 
толеранцији (Уредбу о толеранцији), 
уредбе о новим свештеницима и ону 
која се односи на кметове. (…)“

  Која је царица споменута у извору?
  За кога су биле повољне, а за кога 

непогодне уредбе споменуте у из-
вору? Зашто је цар оставио баш ове 
уредбе на снази?

Јосиф II   Зашто су Јосифа II називали 
краљем са шеширом?

Јосиф II испробава врсте плугова  На коју 
особину владара упућује ова чињеница?

Централизација Царства 
 
Ради јединства Царства, Јосиф II је уместо латинског, у 
свим провинцијама увео немачки језик као званични. 
Укинуо је жупаније јер су у највећој мери оне пружале 
могућност племству за отпор. Увео је окружни систем. 
Угарску је поделио на десет, а Ердељ на три округа. На челу 
округа су стајали краљевски комесари који су имали за 
задатак да детаљно обавештавају владара.

Одредбе су проузруковале државну побуну. Страсти су се 
уистину онда распламсале када је владар хтео да припреми 
укидање племићке привилегије за неплаћање пореза. 
Међутим, није успео да оствари своје планове. Тешко се 
разболео у рату против Турака. Пре смрти је повукао 
скоро све уредбе, осим Уредбу о кметовима и Уредбу 
о толеранцији. ➌

  Замисли да си средњи племић у доба Јосифа II! Напиши 
памфлет против политике Јосифа II!
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Национално буђење за време Јосифа II

Уредба Јосифа II о језику изазвала је велико негодовање 
у угарском друштву. Насилни  напори стварања немачког 
језичког јединства изазвали су супротан ефекат од онога 
што је владар очекивао.

Део друштва је с нескривеном радошћу примио к знању смрт 
Јосифа II. У жупанији Ваш су забранили употребу немачког језика. 
На неким местима су спаљивали немачка одела. На појединим 
местима су поскидали бројеве с кућа, будући да је њихову употребу 
одредио Јосиф II. Племство је такође протествовало. Посланици 
на државној скупштини појавили су се у мађарском националном 
оделу и говорили су мађарски.

Већину одредаба које су донесене с циљем централизације, 
па тако и уредбу о језику укинули су. Велику улогу у нацио-
налном буђењу и у рађању покрета реформе језика имао је 
покушај потискивања матерњег језика.

Како размишљају историчари
Историја говори о променама, али по-
стоје ствари које се могу променити 
само током дужег временског перио-
да.

Општа оцена Јосифа II

Јосиф II је покушао да убрзаним тем-
пом без дијалога развија Хабзбуршку 
Монархију и као део монархије и Угар-
ску. Пошто није узео у обзир тадашње 
услове, његови напори нису могли 
бити успешни на дуже стазе. Његове 
идеје и реформе су наишле на све јачи 
отпор, у исто време губио је све више 
следбеника.

 Како је мађарско друштво прихва-
тило реформе Јосифа II?

 Које принципе је следио Јосиф II?
 Зашто су га називали краљем са 

шеширом?
 Наведи уредбе Јосифа II!
 Зашто је Јосиф II покушао да 

преуреди администрацију 
Угарске?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

✒ Јосиф II (1780-1790) – „краљ са шеширом“.
✒ Неограничена краљевска власт у духу апсолутизма. ➞

уредбе: централизација државе, модернизација (Уредба 
о толеранцији, Уредба о кметовима, Уредба о језику).

✒ Угарско племство – отпор ➞ укидање жупанијског 
система ➞ повлачење уредаба (изузеци).

✒ Нацинално буђење, покрет реформе језика.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Повратак Свете круне у Угарску. На почетку владавине Јосифа II, 1790. 
године, Угарску круну су однели у Бечку ризницу, као да је само једна 
од вредних украсних предмета  Зашто су савременици сматрали 
наредбу Јосифа II увредљивом? Зашто су с великом радошћу 
дочекали повратак круне у домовину?
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Угарска у раном новом веку 

 СУМИРАЊЕ ГРАДИВА
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➊  Објасните следеће појмове! Шта је заједничко у 
њима? Које је уљез?

 Појмови: бан, палатин, краљ, кнез, надбискуп

➋  Нађите у уџбенику оне слике које се везују за 
догађаје током ратова на тврђавама! Испричајте 
ове догађаје!

➌  Радите у паровима! Нацртајте у свеску један круг, 
и напишите око круга значајне личности тог доба! 
Нађите везу између тих личности (родбинска веза, 
супарници, учесници у истој бици, сличност, исти 
друштвени слој итд.)! Везе различитих типова 
означите различитим бојама!

  Личности: Фердинанд I, Јован Запуљски, Сулејман I, 
Ђерђ Фратер, Стефан Добо, Стефан Бочкаи, Габор 
Бетлен, Петар Пазмањ, Јелена Зринска, Никола 
Зрински, Ференц Вешелењи, Имре Текели, Ференц 
Ракоци II, паша Абдурахман, Марија Терезија, Јосиф II

➍ Радите у паровима!
а)  Нађите у III поглављу уџбеника илустрацију 

људи који су дошли у Угарску из страних држава! 
Саставите списак њихових података, узимајући 

у обзир следеће околности: држава порекла, 
занимање, друштвено стање, са којим циљем је 
стигао, на којем географском подручју је деловао. 
Напишите у неколико реченица чему се нада, од 
чега стрепи у вези са својом делатности!

б)  Нађите у уџбенику илустрацију особа следећих 
друштваних слојева!

   Друштвени слојеви: кмет, племић, аристокра-
та, црквени великодостојник, грађанин, витез 
пограничних утврђења, ђак, хајдук

   Следеће реченице се односе на промену стања 
одређених друштвених слојева. Којих?

   Хабзбуршки владари су издали уредбе ради њихо-
ве заштите. Крајем XVII века су их распустили. 
Настанили су их. Ердељски кнез је подржавао њи-
хова путовања у Западну Европу. Један део је под-
ржавао Хабзбурговце, други су ковали заверу про-
тив њих.

➎  Поделите се у групе! Играјте се занимљиве геогра-
фије појмовима из тог доба! Можете отежати зада-
так: ко може да каже како се појам везује за доба, 
добија 3 бода. (за погрешно написане речи се не 
добијају бодови.)

➏  Прво радите самостално, након тога у групи! Напи-
шите на средину листа следеће догађаје: распад др-
жаве на три дела, Бочкаијев устанак, Вешелењијев 
покрет, Ракоцијева ослободилачка борба, царинска 
уредба Марије Терезије.

  Напишите поред догађаја важан разлог догађаја, а 
са десне стране једну важну последицу. Наставите 
рад у гурпи, упоредите резултате: има ли таквих 

разлога или последица који се појављују више 
пута?

➐  Означи на хронолошкој оси (словима) следеће 
догађаје:

  (А) Турци заузимају Будим, (Б) Опсада Јегре, (В) Опсада 
Сигета, (Г) Бечки мир, (Д) Ослобођење Будима, (Ђ) 
Сатмарски мир, (Е) владавина Марије Терезије

Држава Град Личност Предмет Појам

1500 1600 1700 1790
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I. fejezet
Várostól a birodalomig 

Az ókori Róma

IV поглавље
Доба револуција и 
грађанског развоја у Eвропи 

Битка код Ватерлоа 
(дело Виљема Садлера, 
сликара из 19. века)

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   116 2020. 02. 18.   14:21:02



117

КРАЈЕМ 18. ВЕКА одиграле су се две револуције које су имале велики утицај на европску историју. 
Једна је била револуција која је избила у Паризу, друга је била индустријска револуција која је кренула 
из Енглеске. Прва је срушила краљевску власт и покушала да оствари захтеве просветитељства, људску 
слободу и једнакост. Ова друга је довела до брзог и видног развоја технике, што је изменило живот на 
сваком пољу.

Из овог поглавља можеш да сазнаш,
  шта је проузроковало избијање Француске револуције.
  како се одвијао Наполеонов успон и пад?
  који су били технички изуми индустријске револуције?
  како су настали модерни европски градови?
  како је успело зауставити ширење смртоносних епидемија?

Поред тога можеш сазнати како
 да доносиш закључке на основу 

карикатура и детаља са слика о 
догађајима тог периода.

 да прозреш ставове и намере 
историјских личности на основу онога 
што су написали.

 да процениш поузданост писаних и 
сликовних извора.

 да изабереш посредне и непосредне 
разлоге догађаја и њихове краткорочне 
или дугорочне последице.

 да помоћу мапе разумеш догађаје једне 
битке.
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1

Шта ћемо радити?  
 Саставићемо групе од 4 до 5 ученика.
 Проналазићемо информације. Покушаћемо да 

сакупимо што више таквих информација и слика 
о Наполеону које ће нам користити за украшавање 
друштвене игре и за задатке. 
На пример:

 •  Који догађаји и која места су била најважнија за његов 
живот (подаци и слике)?

 • Ко су били његови највећи противници?
 • Које су биле његове победе и изгубљене битке?
 • Које су биле његове животне прекретнице?
 • Какве занимљиве приче су остале о њему?

На шта тражимо одговор у заједничком раду? 
 Како може да се састави занимљива друштвена игра о једној историјској теми?

Шта ћемо научити током пројекта? 
 Сакупљати сазнања о теми у библиотеци, на интернету, у музејима.
 Бирати између више понуђених решења.
 Заједно осмислити и реализовати један задатак.

 Пронађимо друштвене игре које нам могу дати 
идеје и узоре за израду наше.

 Изабраћемо, који тип друштвене игре желимо 
израдити о Наполеону.

 Измислићемо правила игре.
 Организоваћемо посао. Одабраћемо одговорне 

за поједине активности: вођу, сакупљача 
материјала, графичког дизајнера, сакупљача 
креативних идеја, састављача правила 
игре, питања, некога ко пише задатке, 
прави таблу за игру, карте за 
игру, некога ко прави 
фигуре за игру итд. О 
раду групе водићемо 
дневник рада.

IV пројектни задатак
Наполеон – припрема историјске друштвене игре

Циљ: припрема занимљиве друштвене игре о једној 
историјској теми. 

сакупимо што више таквих информација и слика 
о Наполеону које ће нам користити за украшавање 
друштвене игре и за задатке. 
На пример:

 •  Који догађаји и која места су била најважнија за његов 
живот (подаци и слике)?

 • Ко су били његови највећи противници?
 • Које су биле његове победе и изгубљене битке?
 • Које су биле његове животне прекретнице?
 • Какве занимљиве приче су остале о њему?

 •  Који догађаји и која места су била најважнија за његов 

 • Ко су били његови највећи противници?
 • Које су биле његове победе и изгубљене битке?
 • Које су биле његове животне прекретнице?
 • Какве занимљиве приче су остале о њему?
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ЦИЉ

СТА
РТ

ЦИЉ

 Испланираћемо сликовне и текстуалне елементе 
друштвене игре.

 Припремићемо друштвену игру о Наполеону.
 Испробаћемо и у пракси друштвену игру 

(одиграћемо је).
 Испланирајмо пројекат! Направите помоћну табелу 

за планирање у вашој свесци (као пример узмите 
табелу из првог или другог пројектног задатка), 
заједно је испуните и допуните! (Ученици који су 
одговорни, задужени су за координацију у раду 
групе.)

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   119 2020. 02. 18.   14:21:08



120

27.  Француска револуција

 Како је Луј XIV, краљ Сунце, 
управљао Француском?

 Где је саградио своју палату?
 За шта је користио новац државне 

благајне, прикупљен од пореза?
 У чему се разликовала моћ 

енглеског и француског краља?

Краљ у невољи

Француска је наоружањем и војницима подржавала рат 
за независност Америке против Енглеске. Због трошкова 
ратовања краљ је подизао огромне зајмове које није могао 
да врати. Био му је потребан новац, због тога је био приморан 
да 1789. у Версају сазове сталешку скупштину. То се у 
Француској није догодило последњих 175 година. 

Ситуацију државе је додатно отежавала лоша летина. У 
градовима и у селима су многи гладовали. Већина је за 
све то кривила расипништво двора Луја XVI. Незадовољ-
ство и гнев народа против неограничене краљеве власти 
све су се више повећавали. Одржавали су састанке и изда-
вали памфлете. Грађанство, трећи слој, захтевало је да се 
племству и свештенству укину повластице. ➊

Краљ је у Версају био окружен вишим племством које је надмено 
бранило своје повластице. Официрски положаји у копненој војсци 
и морнарици били су намењени онима који су потврдили своје 
племћко порекло четири колена у назад. Сматрали су да своју 
супериорност могу захвалити томе што су потомци франачких 
освајача, док је велика већина становништва пореклом од 
покорених слабих Гала.

 Шта је могао бити циљ за пружање помоћи Американцима?
 Због чега је расло незадовољство у Француској?

➊ Детаљ једног памфлета из 1789.

„Чланови трећег сталежа обављају послове који одржавају 
друштво и који изискују велики напор. … Трећи сталеж је такав 
снажан и мишићав човек коме је једна рука окована у ланце. Када 
бисмо укинули повлашћени сталеж, нација тиме не би губила, већ 
би била на добитку. Шта је, дакле, трећи сталеж? Једно спутано и 
угњетено Све.“

 Каквим је циљем настао овај памфлет?
 На који начин буди симпатију према члановима трећег сталежа?
 У чему види услов за успон нације?
 У којим круговима је овај памфлет могао постати популаран? 

Зашто? 

Француска политичка карикатура из 
хиљаду седамсто деведесетих  година. 
Текст натписа: „Надајмо се да ће овоме брзо 
доћи крај.“  Ко се може видети на слици? 
На шта алудира текст?

Крајем 18. века Француска је била најзначајнија и најбогатија држава у Европи. Државна благајна се ипак 
испразнила због ратних издатака и расипности људи са државног врха. Краљевска власт је изгубила 
углед. Избила је револуција која је уздрмала не само Француску, него и целу Европу. 
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Сталешка скупштина прераста у Народну 
скупштину

У сталешкој скупштини присуствовала су три сталежа: 
свештенство, племство и грађанство.

Краљ је желео да изгласа нове порезе, док су пред-
ставници трећег сталежа желели да уставом ограни-
че краљевску власт. На њих су утицале идеје просвети-
тељства и пример енглеске уставне монархије. Трећем 
сталежу су се придружили и бројни представници друга 
два повлашћена сталежа. Насупрот краљевој вољи, ста-
лешка скупштина је прерасла у уставотворну народну 
скупштину. 

Краљ, видевши одлучност и гнев посланика, пристао је 
да се скупштина настави, али је у међувремену поставио 
војску око Версаја.

Револуционарни покрети у Паризу 
и провинцијама

Народ Париза је хтео спречити да Луј XVI употребом 
силе распусти народну скупштину. Због тога је у граду 
14. јула 1789. године избио оружани устанак. Најзна-
чајнији догађај устанка била је опсада Бастиље, краљев-
ске затворске тврђаве. Француска војска је стала на стра-
ну устаника.

Жак Луј Давид: Заклетва у лопталишту, 
1789 (дело је настало 1792. године). Краљ 
је дао затворити већницу, па су посла-
ници прешли у оближње лопталиште 
(наткривен тениски терен) где су поло-
жили заклетву: „Заклињемо се да се никада 
нећемо одвојити од Народне скупштине 
и састаћемо се где год нам околности то 
буду дозволиле. Одлучно ћемо се залагати 
за доношење и чврсто утемељење устава 
краљевине.“
 Шта је био циљ представника које видимо 
на слици? Зашто је била потребна храброст 
за то што су чинили? Шта изражавају покрети 
одређених ликова на слици? Пронађи на 
слици што више различитих примера! 

Симбол револуције постала је црвено-бело-плава кокарда у обли-
ку руже, од које је касније настала француска тробојка. Бела боја 
је симболизовала краљевску породицу, а црвена и плава Париз. 
Када се у Мађарској носи кокарда ? Каква веза постоји између 
ова два догађаја?
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Наоружан пушкама и топовима, народ Париза је 14. јула 1789. године 
кренуо према Бастиљи, затворској тврђави. „Хоћемо Бастиљу!“ 
– викала је гомила. У затвору је било укупно седам затвореника, 
међутим иза зидина складиштена је огромна количина барута. 
Гомила је браниоце позвала на предају, али је то командант 
затвора одбио. Започели су преговори, али се народ пробио у 
унутрашње двориште тврђаве, на што је командант затвора издао 
наредбу за ватру. Стање је постало критично када је национална 
гарда стала на страну масе. Видевши премоћ устаника, браниоци 
су се предали. Команданта затвора су убили, а главу су му набили 
на копље. У Паризу је избила револуција.

На вест о догађајима у Паризу, и у унутрашњости земље 
су избиле побуне. Сељаштво се дигло против земљопо-
седника. ➋ На чело градова су постављени представни-
ци трећег сталежа који су основали националне страже, 
састављене од грађана. Краља су приморали да се пресе-
ли из Версаја у Париз. 

Савремени приказ догађаја који су се одигравали у унутрашњости 
земље.  Шта се види на десној страни слике? Ко се може видети на 
путу? Шта раде?   

➋ Извештај једног енглеског 
путника о стању у Француској 
1789. 

„Целокупна држава је у стању највеће 
тензије. Много двораца су запалили и 
опљачкали. Племиће лове као дивљач. 
Феудалне документе (евиденцију о томе 
ко им колико дугује) спаљују. Имовину 
феудалаца уништавају.

14. јул је национални празник Француске. 
Присећајући се револуције, у сваком граду 
се организују спектакуларна славља, 
ватромети и балови.

Опсада Бастиље  Напиши извештај 
о опсади на основу слике! Потруди се да 

опишеш што више детаља који се виде 
на слици! 

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   122 2020. 02. 18.   14:21:10



123

Украсно издање Декларације о људским и грађанским правима 
из 1789. године   Каквим средствима предочава илустратор 
овај веома важан докуменат?

 Наведи разлоге због којих је избила револуција!
 Шта се дешавало у Паризу и у унутрашњости?
 До којих промена је дошло услед револуције?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

✒ Луј XVI, неограничена 
краљевска власт.

✒ Три друштвена сталежа: свеш-
тенство, племство, грађанство.

✒ Крај 1780-их година: економска 
и друштвена криза.

✒ Сазивање скупштине сталежа, 
уставотворна народна скупштина.

✒ Опсада Бастиље 14. јула 1789, 
устанци и у унутрашњости земље.

✒ Повлашћени су се одрекли 
привилегија.

✒ Декларација о људским и 
грађанским правима.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Како размишљају историчари
Приликом тражења разлога треба обрати-
ти пажњу и на такве догађаје и околности 
који су се догодили или настали знатно 
пре испитиваног догађаја.

Разлози гнева и супротстављања 
апсолутизму француског краља

•  Доктрине просветитељства су 
утицале на људско размишљање.

•  Грађанство које је било у успону, 
желело је да укине повластице 
племства, стечене рођењем. 

•  Народ је сматрао да је неправедан 
положај трећег сталежа. 

•  Народ је желео да стекне права у 
управљању државом.

•  Краљевска власт није водила 
рачуна о потребама и проблемима 
становништва.

•  Луј XVI је због неодлучности изгубио 
свој углед.

•  Услед лоше летине цена хлеба је 
многима постала прескупа.

•  Краљ је желео да наметне нове 
порезе. 

 Који разлози су већ дуже време 
постојали?

 Како су утицали догађаји рата за 
независност Америке на француско 
јавно мњење?

Сваки човек је слободан и равноправан 

Уставотворна народна скупштина је укинула повласти-
це, неплаћање пореза племића, десетину, која се плаћала 
свештенству, и укинула је обавезе кметова. У Француској је 
укинут феудални систем. У интересу смањења државних 
дугова црквене поседе су преузели у државну својину, а по-
том распродали.

Уставотворна народна скупштина је прихватила Декла-
рацију о људским и грађанским правима. У њој је изрече-
но да је сваки човек слободан и равноправан, и да власт 
државних првака потиче од народа. Ова декларација је кас-
није дала основу француском грађанском уставу и уједно је 
сумирала већи део грађанских и људских права.
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28. Рушење краљевства у Француској

Прихватање устава

Године 1791. Француска је постала уставна монархија. 
Нови устав омогућио је успон грађанства. Законодав-
на делатност је припала изабраним посланицима, али је 
краљу обезбеђено право на суспендовање закона. Оства-
рили су равноправност пред законом, слободу говора 
и слободу штампе. Укинут је цеховски систем, објавље-
на је слобода индустрије и трговине. Након што је Уста-
вотворна народна скупштина обавила посао, распуштена 
је, и препустила је место Законодавној народној скупшти-
ни, састављеној од изабраних посланика.

Пад монархије

Луј XVI се противио појединим одлукама Народне скупштине и 
није желео да сарађује сa њом. Због тога је покушао да зајед-
но са породицом у тајности напусти Париз. 

 Због чега су извели пред суд 
и погубили енглеског краља 
Чарлса I?

 Због чега су и како ограничили 
краљевску власт у Енглеској?

 Какви насилни догађаји су 
уследили у Француској 1789. 
године?

 Како су и због чега цехови 
ограничавали слободу 
индустрије и трговине?

Луј XVI полаже заклетву да ће се придржава-
ти Устава  Која европска држава је у то 
време била уставна монархија?

Револуционарна Француска, 1793  Одакле 
су кренули спољни напади против 

Француске?  

После револуције неко време се чинило да је Француска кренула путем мирног развоја. Ипак се није 
тако догодило јер су спољашњи и унутрашњи противници револуционарних дешавања покренули 
напад. Настала је крвава и немилосрдна борба између присталица старог и новог поретка.

Средоземно море

оар
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он
а

Делови државе који су се 
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Jacques Bertaux (Жак Берто): Опсада Тилеријске палате (слика 
настала 1793.) Наоружана маса Парижана је 10. августа 1792. 
опколила краљевску палату. Луј XVI је са породицом успео да побегне, 
али је наоружана маса измасакрирала стражу и послугу

Једне летње вечери 1791. краљевска породица се прерушила и села 
у кочију, покушавајући бекство. Према плану Луј XVI би се предста-
вио као лакеј, а краљица као слушкиња. На несрећу породице, један 
управник поште је приликом путовања у близини границе према пор-
трету на новчаницама препознао краља. Чланове краљевске породи-
це су као сужњеве вратили у Париз, где су стављени у кућни притвор.

 Због чега није успело краљево бекство?
 Испричај догађај као да си ти онај управник поште! 

Многи су покушај краљевског бекства сматрали из-
дајом и због тога су захтевали потпуно укидаље монар-
хије. У међувремену су се европске велике силе окренуле 
против Француске. Захтевале су да се врате права францу-
ском краљу. 

Пролећа 1792. избио је рат између Француске и Хабз-
буршке Монархије. Луј XVI се надао да ће му, уколико Фран-
цуска претрпи пораз, бити враћена ранија власт. Због тога 
је ставио вето на низ закона који би допринели успешном 
вођењу рата против спољних сила. То је Парижане, који 
су страховали од одмазде страних чета, до крајњег разја-
рило. Извршили су напад на краљевску палату и у крва-
вом окршају је заузели. Краља су ставили у затвор и сеп-
тембра 1792. су прогласили републику. Истовремено су 
успели да код Валмија зауставе упад пруске и аустријске 
војске.

Како историчари размишљају
У истраживању историјских догађаја 
од велике помоћи су и слике као изво-
ри. Пажљиво погледај опсаду Тилерија 
(123. страна) и детаље слика о бици код 
Валмија (124. страна)! Помоћу њих про-
нађи одговоре на следећа питања: 

 Да ли су краљеви телохранитељи пру-
жили отпор?

 Каквим оружјем су располагали напа-
дачи палате?

 У којој мери је оштетио напад палату?
 Како је ратовала пешадија у та-

дашњим биткама?
 Шта је могао да буде задатак артиље-

рије?
 Одакле су заповедници најлакше мог-

ли управљати војском?
 Расправљајте, од чега зависи да ли је 

нека слика веродостојан историјски 
извор или није!

 Због чега нам тачно време настанка 
слике може бити битна информација?
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➊ Робеспијер о Лују XVI, 1792.

„Луј је француски народ назвао бунтов-
ницима и да би га казнио, позвао је вој-
ску суседних тирана. Победоносни на-
род је доказао да је он једини кривац. 
Стога Луја не треба осудити: осуда над 
њим је већ изречена. Или је он осуђен 
или република. Луј мора да умре да 
би домовина живела. (…) Народи не 
суде као законодавци, уопште не до-
носе пресуде, већ тресну као гром, не 
осуђују краљеве, већ их сурвавају на-
зад у ништавило.“  

 Због чега је требало, по Робеспијеру, 
да Луј XVI умре?

Погубљење Луја XVI  Убиство краља запрепастило је народ. Шта 
мислиш, зашто?

Битка код Валмија. 
Француске снаге су 
прво овде успеле 
да зауставе 
непријатељске 
упаде септембра 
1792.
 Пронађи на карти 
место битке! 
С којим државама 
су морали овде да 
се боре Французи? 

јакобинци: политичка група у периоду 
Француске револуције, која је бранила 
револуцију и залагала се за стварање 
друштвене једнакости. Назив су добили 
по манастиру светог Јакова где су 
одржавали своје састанке.

Луја XVI су јануара 1793. као обичног француског грађа-
нина осудили на смрт за издају отаџбине и погубили га. ➊

 Због чега је Луј XVI изгубио поверење народа?
 Због чега је избио рат између Француске и европских велесила?

Јакобинска диктатура

Француска војска је доживела низ пораза. У унутрашњо-
сти државе су се против републике побунили цели градо-
ви и провинције. Цена хлеба је скочила до невиђених ви-
сина. Разјарена и огорчена париска маса хтела је да убије 
сваког кога је сматрала народним непријатељем. Уз њи-
хову подршку, јакобинци* су приграбили власт и погуби-
ли су раније вође.
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31. маја 1793. наоружана руља захтевала је искључење тридесет 
и два народна посланика. Око зграде се данима окупљала маса 
од стотину хиљада људи. Један посланик је предложио да изађу 
и покушају приволети масу да се разиђе. Међутим, национална 
стража која је била на страни масе, натерала их је да се повуку, 
уперивши топове у њих. Посланици су покушали да побегну на 
други излаз, али су их спречили. Наредили су им да се врате и да 
искључе посланике које је маса прогласила кривцима. Попустили 
су притиску и наредили да се посланици који се нису слагали са 
јакобинцима, ставе у притвор. Јакобинци су победили. 

  Ко су и како су подржавали долазак јакобинаца на власт?

У интересу одбране републике укинули су уставом ут-
врђена људска права и завели диктатуру. ➋ Конфиско-
вали су имовину оних које су прогласили непријатељима 
револуције и поделили је међу сиромашнима. Максимали-
зовали су цене најнеопходнијих артикала и обавезали 
имућне на давање државног зајма. 

Јакобинци су сурово угушили сваку побуну у држави, и 
погубили су сваког кога су сматрали непријатељем револуције. 
➌ Одредили су општу војну обавезу, и строгим мерама су успо-
ставили војну дисциплину. Реорганизовани одреди су однели 
победу над непријатељском војском која је напала Фран-
цуску. Република је била спашена. 

  Погледај карту у историјском атласу! Који градови су се 
побунили? Зашто се република нашла у тешкој ситуацији?

  Ко је и због чега подржавао јакобинце?
  Какве мере су завели да би смирили незадовољство 

сиромашних?
  Шта су чинили  

у интересу  
одбране  
државе?

Робеспијер, вођа јакобинаца  

➌ Број страдалих за време 
јакобинске диктатуре

За време диктатуре је погубљено се-
дамнаест хиљада људи. Погубили су 
краљеву родбину, међу њима и краљи-
цу, и читаве породице аристократије. 
Међу погубљенима били су и ранији 
политичари револуције. Већину жрта-
ва су ипак чинили обични грађани и 
сељаци. Осуђене на смрт су у групама 
водили на место јавног погубљења, где 
су им гиљотином одрубили главу. 

Становништво побуњених области 
и градова су у многим случајевима 
поубијали. У Вендејској провинцији су 
најмање 100 хиљада цивила измаса-
крирали.  

➋ Робеспијер о непријатељу

„У Француској постоје само две странке: 
народ и непријатељи народа. Ко није уз 
народ, тај је против народа!“ (1793.)

„Друштвена брига принадлежи само 
оданим грађанима. (…) Присталице 
краља, завереници су за републику само 
странци, боље речено, непријатељи.“ 
(1794.)

Француски 
војници.  Шта 
носе на капама? 
Чиме се може 
објаснити што 
су се многи 
добровољно 
јавили у 
француску војску?
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Терор

Јакобинци су одржавали терор* и после тога што су успе-
ли да одбране државу од спољашњих напада. Њихов вођа, Ро-
беспијер, погубио је чак и оне за које је само претпостављао 
да би се могли супротставити његовој вољи. Штавише, ни своје 
бивше партијске другове није поштедео.

Најпопуларнији јакобински вођа Дантон се повукао из политике 
због терора, изазваног револуцијом, али када су и цео низ 
јакобинаца послали под гиљотину, покушао је да уразуми 
Робеспијера. Током разговора су се ослободиле страсти, Дантон 
је оптужио јакобинског вођу да сопствене непријатеље меша 
са непријатељима републике. Неколико дана касније и Дантон 
је изведен пред суд и осуђен на смрт. Када је кочија на путу ка 
губилишту стигла под Робеспијеров прозор, Дантон је викнуо: 
„Следићеш ме на овом путу!“ Џелату је само толико рекао: Довољан 
је један каиш, други задржи за Робеспијера!“

  Због чега су се двојица вођа јакобинаца окренула један против 
другог?

  Шта је предвидео Дантон?

Видевши бесмислени и по свакога опасни терор, про-
тивници јакобинаца су се удружили. Јула 1794. ухвати- 
ли су и погубили вође јакобинаца, међу њима Робеспије-
ра. Тиме је тринаестомесечна јакобинска страховлада окон-
чана.

	 Због чега су погубили Луја XVI? Какве је то последице 
имало?
	 Због чега се Француска Република нашла у кризи?
	 Наброј најзначајније предузете мере јакобинаца!
	 Због чега су и како су укинули јакобинску диктатуру?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Устав: ограничење краљеве власти, грађанска права.
 ✒ Законодавна власт: избором изгласана Народна 
скупштина.

 ✒ Избијање рата.
 ✒ Погубљење краља, проглашење републике.
 ✒ Увођење диктатуре и терора у интересу отклањања 
спољашње и унутрашње опасности.

 ✒ Пад јакобинаца.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

терор: владање застрашивањем и на-
сиљем, прогонима и физичким уништа-
вањем противника.

Погубљење Робеспијера на једном цртежу 
из тог периода  Зашто су вођу јакобинаца 
сматрали тиранином?
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29. Наполеон и Наполеонови ратови

У револуционарним временима улога војске је порасла у Француској. За талентованије војнике је то 
омогићило брзи напредак. Ратовима може захвалити брз успон и Наполеон Бонапарта са Корзике.

Наполеонов долазак на власт и владавина

Наполеон је рођен на острву Корзици, у породици 
нижег племства. Војну школу је завршио у Француској. У 
револуционарним годинама су се врата за напредовање 
отварала талентованим младим официрима, и пореклом из 
нижег сталежа. Наполеона су још у младости унапредили 
за генерала. Поверили су му вођство војске која је ратовала 
у Италији, и он је једним успешним походом стекао 
огромну популарност.

Виши официри су доживели као увреду да један незрео младић буде 
командант над њима. „Биће потребно неколико плотуна“ – писао је 
Наполеон недуго по доласку. Потом се прихватио немилосрдног 
завођења реда, немајући милости ни према официрима, чиме је, 
наравно, одмах постао омиљен међу обичним војницима . Једном 
приликом, када се споречкао с неким генералом, Бонапарта је 
следећим речима завршио расправу: „Господине генерале, Ви 
сте за главу виши од мене, али ако и даље дозволите себи такве 
безобразне одговоре, брзо ћу укинути ту разлику!“

 На какве особине указује то што је Наполеон преузео команду?

Након што се вратио са једног другог похода из Египта, 
искористивши своју популарност, приграбио је власт.
Завео је самовлашће: сам је именовао министре, генерале, 
државне службенике, судије. Новим војним победама 
приморао је непријатељске велике силе на склапање 
мира, а у држави је завео ред и мир. Успешно је спровео 
реформу опорезивања, школства и судства. Народ га је 
сматрао избавитељем Француске, па је успео да се 1804. 
године у Паризу крунише за цара. 

 Шта мислиш, зашто су многи подржавали Наполеонов дола-
зак на власт?

 Шта је слично између Јулија Цезара и Наполеона?

Наполеонови ратови

После крунисања Наполеона за цара обновљен је рат 
са Енглезима и њеним савезницама. Француска флота 
је доживела пораз 1805. код Трафалгара од енглеске 
морнарице коју је предводио адмирал Нелсон. На копну су, 

 С којим државама је ратовала 
револуционарна Француска?

 Шта је учинила јакобинска 
диктатура у циљу сузбијања 
спољашњих напада?

 Ко је био Римљанин који је успео 
да од војсковође постане цар?

 Какве особине је потребно да 
има један добар војсковођа? 

Слика која представља младог Наполеона 
 Шта су могли да буду разлози томе да је у 
револуционарној француској војсци један 
обичан официр из нижег племства могао 
да постане генерал? Каквим циљевима је 
служила ова слика?
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међутим, код Аустерлица Францизи однели победу над 
руском и аустријском војском. 

Предност Француске војске била је покретљивост и 
ефикасна артиљерија. Успеху је допринео Наполеонов 
изванредан таленат војсковође, брзо реаговање на сваку 
ситуацију. ➊ 

На чело освојених држава Наполеон је у више случајева 
поставио своје рођаке или генерале.

  Где су се одиграле највеће битке? Које државе су постале 
зависне од Француске? Шта је то значило?

➊ Француска војска

Створена је масовна, јака, ударна војска, чије је бројчано стање 
осигурано системом регрутације и служења обавезног војног 
рока. Захваљујући петогодишњем војном року, измењен је и начин 
обуке. Ова војна сила је по природи више била нападачка него 
одбрамбена. Наполеон управу војском није испустио из својих 
руку, виши официри су директно од њега добијали наредбе. 
Војнике је инспирисала национална страст и одушевљавали су 
се својим царем, који је популарност стекао и тиме што се често 
појављивао међу војницима и више пута је доказао своју храброст 
у биткама. Наполеон је завео строгу дисциплину у војсци и 
независно од порекла, подржавао је напредовање храбрих и 
талентованих војника, и њихово уздизање у више чинове.

  Сакупи што више аргумената о томе, због чега је Наполеонова 
војска била успешна.

Битка код Ђера. Наполеон је 1809. упао и у Угарску, те је у бици код 
Ђера побио војску угарских племића.  У склопу које царевине је тада 
била Угарска?

Француска пешадија 1808. године  Које су 
разлике између некадашње и данашње 
опреме и униформе? Шта би могли бити 
разлози ове разлике?
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Поход на Русију

Захваљујући победама, Наполеон је постао господар 
Европе. Још је само Енглеску требало бацити на колена. 
Да би то што лакше постигао, забранио је државама 
Европе да тргују са Енглеском. Руси су се устезали да то 
учине, због тога је Наполеон 1812. са огромном војском 
од шест стотина хиљада људи кренуо у освајање Русије. 
Код Бородина је потукао војску Кутузова и умарширао је 
у напуштену и спаљену Москву. Међутим, није могао да 
обезбеди снабдевање војске па је био приморан да нареди 
повлачење. Сурова зима и непрестани руски напади су 
растурили Наполеонову војску од које се само један мали 
део вратио кући.

  Зашто је Наполеон напао Русију?
  Шта је проузроковало неуспех похода?

Наполеонов пад 

Европске државе су се, охрабрене поразом Француза у 
Русији, уз подршку Енглеске и Русије, побуниле против ца-
ра. Године 1813. код Лајпцига у тзв. „Бици народа“ однели 
су одлучујућу победу над њим. Када је и Париз пао 1814, 
Наполеон се одрекао престола и одведен је у изгнанство 
на острво Елбу. Француска је изгубила све освојене тери-
торије, и на престо су враћени Бурбони*. Краљ је постао 
Луј XVIII. 

Наполеон је 1815. побегао са острва Елбе. Готово без от-
пора је умарширао у Париз где су га дочекали  са оду-
шевљењем. Велике силе су се, међутим, поново ује-
диниле против Наполеона и јуна 1815. код Ватерлоа 
однеле коначну победу над њим. Наполеона су прогна-
ли на острво Свете Јелене где је 1821. умро. У Француској 
су једно време поново владали Бурбони. 

  Какве последице је изазвао у Француској Наполеонов пад?

  Чему је могао да захвали Наполе-
он Бонапарта своју популарност?

  Како је доспео на власт?
  Који су били резултати његове 

владавине?
  Који су разлози довели до пада 

Наполеона?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Наполеон на острву Свете Јелене  Како је 
сликар приказао Наполеона на слици из 
1894. године?

Повлачење француске војске из Москве  
 Зашто су говорили да је Наполеона у 
Русији поразио „генерал, звани Зима“?

Бурбони: француска владајућа породица. 
„Краљ Сунце“ Луј XIV, потом Луј XVI, и Луј 
XVIII који је дошао на власт после пада 
Наполеона, припадали су тој породици.

 ✒ Наполеон: војни успеси, популарност, подршка војске.
 ✒ Успостављање самовласти, стабилизација стања 
Француске.

 ✒ Ратови против непријатељских савезника под вођством 
Енглеске.

 ✒ Неуспешан поход на Русију, битка код Лајпцига, битка 
код Ватерлоа.

 ✒ Пад, прогонство.
 ✒ У Француској на престо поново долази Бурбон. 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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30. Утицаји Француске револуције

Ширење идеје слободе

Француска је била једна од најјачих и најразвијенијих др-
жава Европе 18-19. века. Због тога, све што се овде дешава-
ло, привлачило је велику пажњу у целом свету. Рушење 
власти француског краља, укидање повластица стечених 
рођењем, увођење грађанских права, на многим местима 
су сматрани за пример који треба следити.

У многим државама формиране су радикалне* политич-
ке групе које су – по узору на француску – насилним сред-
ствима, путем револуције желеле да сруше моћ владара 
тиранина.  

Обезбеђивање људских и грађанских права су и при-
сталице либерализма*, слободоумни сматрали важаним 
циљем, али су они моћ тираније желели да обуздају мир-
ним путем, реформама*. Политички циљ им је био да се 
у интересу ограничења краљевске власти уведе устав-
ност и раздвајање грана власти. Међу људским правима 
најважнијима су сматрали слободу вероисповести, штам-
пе, мишљења и успостављање равноправности пред су-
дом. У интересу економског напретка подржавали су за-
штиту приватне својине, слободу покретања предузећа 
и укидање пореских повластица племићима.

 Какав је утицај имала Француска револуција на мишљење 
људи? У чему је показала пример грађанима других држава?

 Које су сличности и какве су разлике у погледу радикалних 
групација и либерала?

радикал: који захтева брзе и корените 
промене.
либерализам: политичка мисао против 
тираније за слободу појединаца и обе-
збеђење људских права.
реформа: постепена промена лоших и 
застарелих правила и ствари, мирним 
путем.

Немачка карикатура из тог периода 
 Каква се слобода крши на цртежу? Шта 
је могао бити циљ аутора приликом 
цртања карикатуре?

Велика француска револуција и Наполеонови ратови су имали велики утицај на размишљање људи 
у том периоду. Било је оних које је одушевљавало, а било је и оних које је уплашило све то што се 
догодило у Француској и у Европи.

 Зашто је Француска револуција 
изазвала одушевљење и у дру-
гим европским државама?

 Који су били они догађаји због 
којих су се многи уплашили 
револуције?

Како размишљају историчари
Када желимо да вреднујемо историјски 
значај неког догађаја, битно је да за то 
поставимо следећа питања: 
•  Колику је промену донео догађај у 

животу људи?
•  На колико људи и држава су вршили 

утицај одређени догађаји и њихове 
последице?

•  Колико је дуго трајао утицај на кас-
није догађаје?

•  Да ли су приметни утицај и последи-
це и у савременом добу?

 Процените значај Француске ре-
волуције на основу предложених 
аспеката.
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Текст француског плаката из тог доба: 
Јединство недељиве републике – Слобода, 
једнакост, братство  Каква национална 
обележја се виде на плакату? Који детаљ 
симболизује јединство? Из ког циља је 
настао плакат?

Јачање свести о националном јединству

Француска револуција је људска права проширила на 
целу француску заједницу. Свако је постао припадник 
француске нације*, и свима је постала важна нацио-
нална слобода и развој. То ново осећање заједништва је 
испуњавало и француске војнике и подизало морал у бор-
би против армија страних владара. ➊

Нација слободних појединаца и стварање независне 
националне државе постали су привлачан пример и дру-
гим народима. Све више је било оних који су сматрали да 
је осећај припадности нацији суштинска вредност људског 
живота. Мислили су да је уздизање и одбрана сопстве-
не националне заједнице свачија дужност, независно 
од друштвеног положаја, вере или политичке опредељено-
сти појединца. Ту идеологију називамо национализмом*.

У развоју осећаја националног заједништва важну 
улогу су играли заједнички језик и култура, неговање 
обичаја специфичних за нацију, односно, очувани митови 
заједнице и заједничка историја. Тада су настала још и да-
нас нам позната национална обележја: националне хим-
не, грбови и заставе. 

  Због чега је ојачао осећај француског националног јединства 
после револуције?

  Шта су желеле да изборе и друге нације?
  Који фактори јачају настанак националног осећаја? 

➊ Марш марсејских добровољаца 

Хајдемо! Децо домовине!
Дан славе је дошао!
Против нас је подигнута
Крвава застава тираније!
Чујете ли у пољима
Рик тих дивљих војника?
Они вам у наручје долазе
Да закољу ваше синове, ваше супруге.
(Рефрен:)
На оружје, грађани!
Формирајте своје батаљоне!
Корачајмо! Корачајмо!
Нека нечиста крв
Натопи наше бразде!

Марш писан за француске трупе које су 1791. кретале против 
Аустријанаца, 1795. постао је француска национална химна. 

  Кога текст марша позива у рат?
  Зашто је потребно прихватити борбу?
  Зашто одбрана домовине значи и одбрану слободе?

нација: заједница која има заједничку 
историју и културу.
национализам: идеја, по којој верност 
према нацији стоји изнад свих других 
верности; најважнији политички циљ 
национализма је стварање независне 
националне државе. 
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Страх од нових револуција

Француска револуција није придобила само присталице. 
Пуно насиља и пустошења, која су се догодила за време 
и после револуције у Француској и Европи, многе је 
одвратило од револуционарних идеологија. Због тога су 
из тих догађаја извукли закључак да по сваку цену треба 
спречити да се све то поново догоди. ➋ Тај конзервативни* 
поглед на свет је код појединих значио да су унапред 
одбили било какве промене. Други конзервативци, 
плашећи се револуционарне опасности, подржавали су 
искључиво постепен и спор напредак.  

  Шта је била улога Француске револуције у успостављању 
конзервативних погледа?

  Због чега су конзервативци одбијали реформе и брзе 
промене?

конзервативац: заштитник датих вредно-
сти и традиције, поштовалац установље-
них верских и политичких институција.

  Које мисли су биле оне које су се прошириле у Европи 
под утицајем француске револуције?

  Какве политичке промене су желели они који су желели 
да следе француски пример?

  Зашто је код многих народа ојачало национално осећање 
и одушевљење?

  Ко су били они који су желели да забране ширење 
револуционарних мисли? Због чега су то желели? 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

➋ Аустријски канцелар 
Метерних о револуцији

„Највећа несрећа је, која може да задеси 
неку државу, револуција пошто она по 
својој природи руши све пред собом. 
Највећа грешка коју може да направи 
неки владар је увођење реформи, како 
су то либерали захтевали; пошто «ти 
људи пробијају оне пукотине кроз које 
ће радикали продрети у утврђење.‹‹“ 

  Због чега је Метерних чак и реформе 
сматрао опасним?

  Чиме је упоредио стање?

 ✒ Идеологије које су пратиле при-
мер Француске: либерализам, 
национализам

 ✒ Идеологија која је супротна 
француском примеру: конзерва-
тивизам

 ✒ Дугорочни утицај: јачање и ши-
рење слободарских покрета

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Масакр свештеника и робова у Паризу 1792.
 Какав одјек су изазвали догађаји слични 
овомe?

Најкарактеристичнији циљеви либерализма, национализма и 
конзервативизма 19. века  Које су те две идеје које су Француску 
револуцију сматрале узором?   

Либералирзам слободоумље; заштита приватне својине; 
заштита људских и грађанских права; подржа-
вање народног представништва; слобода так-
мичења у еконимији, привреди и друштву

Конзервативизам поштовање традиција; очување друштвене 
под- и надређености; одбијање брзих проме-
на; спречавање ширења либералних и наци-
оналних идеологија; избегавање револуција

Национализам стварање националног идентитета; јачање 
осећаја националног јединства; уједињење 
области настањених припадницима исте на-
ције; успостављање националне државе; очу-
вање и неговање заједничког језика, културе 
и традиције; јачање националне индустрије и 
трговине  
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31. Доба Свете алијансе
Након потреса изазваних великом француском револицијом и наполеоновским ратовима, европске 
велике силе су желеле да уведу ред и мир. Здружили су се у интересу да спрече избијање нових 
револуција.

Оснивање Свете алијансе

Владари који су победили Наполеона, одржали су 
конгрес у Бечу. Циљ је био да се врате границе и стање од 
пре револуције.

Владари, дипломате и њихове пратње сакупили су се у Бечу. Аустријски 
цар није волео друштво, али био је принуђен да угости у двору влада-
ре који су учествовали на конгресу и који су дошли са великим бројем 
пратилаца. Дневно су поставили четрдесет столова, и у главном граду 
Хабзбурговаца приређивали су величанствене балове у част високог 
међународног друштва и ради њиховог забављања. Није чудо што је 
гостопримство Беч коштало више него годишњи војни порез Угарске.

 Које су биле велике силе које 
су склопиле савез и против 
револуционарне Француске и 
Наполеона?

 Шта је довело до Наполеоновог 
пада?

 Какав утицај је имала Француска 
револуција на људе тог времена?

Слика која је насликана на конгресу у Бечу 
Ко би могли бити ликови у средини? Ко их 
окружује? О чему управо преговарају?

Како се ширила идеја Француске револуције, тако је рас-
ла жеља људи за слободом и јачало је у њима национално 
осећање. То је узнемиравало евроспке владаре па су же-
лели да још у зачетку угуше револуционарне и националне 
покрете да убудуће ништа не угрожава њихову власт.

Руски цар, аустријски цар и пруски краљ који су најви-
ше били привржени старом режиму, основали су Свету 
алијансу. Обавезали су се да ће свим силама наступити 
против оних који су ширили револуционарне идеје. Осим 
тога дали су обећање да ће се узајамно помагати и ору-
жаним снагама ако би у земљи којег од њих избио уста-
нак. ➊

➊ Мишљење руског цара 
о револуцијама

Идеју о Светој алијанси поставио је ру-
ски цар Александар I. Руски владар је 
сматрао да су револуције дело ђавола 
пошто су биле усмерене против власти 
краљева који су Божјим провиђењем 
дошли на престо. Зато су победу над 
револуцијом и Наполеоном славили 
као победу над злим силама. Руски цар 
је сматрао да је залог трајног мира ако 
се сви европски владари, стварајући 
Свету алијансу, уједине против револу-
ционарних покрета.

 Како се објашњава назив алијансе?  
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У оснивању Свете алијансе имао је важну улогу и аустријски канцелар 
Метерних  Шта смо досад већ сазнали о њему? Какво мишљење је 
имао о револуцијама и реформама?  

Оснивачи Свете алијансе: руски цар, 
аустријски цар и пруски краљ  Шта 
изражава слика?

цензура: контрола над масовним медији-
ма, на пример над издавању новина и 
књига

➋ Одломци из одлуке Немачког савеза из 1835. 
године

„(…) у последње време настала је књижевна школа названа 
Млада Немачка или Млада књижевност, чије деловање је нес-
кривено усмерено да (…) у делима лепе књижевности нападају 
хришћанску веру, омаловажавају постојеће друштвене односе… 
и због тога (…) под хитно је и потребно да се зауставе та опасна 
стремљења која подривају основе сваког законског реда (…) они 
који издају, који штампају и шире издања књижевне школе која је 
позната под називом Млада Немачка или Млада књижевност, да 
се кажњавају пуном строгошћу закона кривичних и полицијских 
поступака ове земље (…) да се користе све могућности које обе-
збеђује закон да се спречи растурање тих дела продајом књига, 
помоћу библиотека или на било који други начин.”

  Кога су и зашто су могли да казне на основу ове одлуке?
  Шта је био циљ ове одлуке?

Услед одлука Бечког конгреса, током следећих деце-
нија већину европских земаља карактеристисало је насил-
но гушење револуционарних идеја и покрета.

  Ко се све окупио у Бечу и са каквим циљем?
  Ко је основао Свету алијансу?
  Како су желели да спрече избијање нових револуција?

Одржавање система апсолутизма

Света алијанса је основана 1815. године и више од триде-
сет година је одређивала поредак у Европи. Поредак су же-
лели одржати на тај начин да су људе потпуно искључили 
од доношења одлука. Циљ је био да грађани не политизи-
рају. Помоћу цензуре* су спречавали јавно ширење идеја и 
мисли које су сматрали опасним. У књигама и у новинама се 
нису могли објавити написи који су критиковали "од Бо-
га добијену" власт владара, поредак заснован на привиле-
гијама и Свету алијансу. ➋

На одржавању реда радила је и огромна организација тај-
не полиције и мрежа доушника. Нико се није могао осећа-
ти безбедним ако је против власти макар и у кругу пријатеља 
прозборио коју сумњиву реч. Зато се већина људи повукла у 
приватни живот и суздржавала се од политике.

  Каквим средствима су спречавали ширење идеја које су 
опасне за постојећи режим?

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   136 2020. 02. 18.   14:21:18



137

Националне ослободилачке борбе и револуције

Националне ослободилачке борбе које су избиле у Ита-
лији и Пољској аустријска и руска војска је угушила. У Па-
ризу је, међутим, једна нова револуција 1830. године сру-
шила власт владара из куће Бурбонa који је желео да врати 
краљевски апсолутизам. Нови француски краљ, који је до-
шао на власт, прихватио је да се придржава уставних прави-
ла и проширио је право гласа на изборима.

Света алијанса је само привремено могла да спречи ја-
чање слободарских и националних идеја. Европу је 1848. го-
дине захватио до тада најшири и најјачи талас револу-
ције.

  Где је и зашто било потребно да се употребе војне снаге 
Свете алијансе?

  Шта се догодило у Паризу?

У част избеглих официра угушене пољске ослободилачке борбе 
грађани Хамбаха у Баварској организовали су манифестацију. На про-
тестном скупу где су подигли реч и против угњетавања европских 
народа, учествовало је више од тридесет хиљада људи. Говорници су 
поздрављали идеју немачког националног јединства и слободе.

„Доћи ће дан, дан поноса  најплеменитије победе, када ће се 
Немци Алпа, Северног мора, Рајне, Дунава и Елбе загрлити као 
браћа, (…) када ће владари шарено крзно ласица, знамење божан-
ских феудалних намесника, заменити мужевном тогом немачког 
националног достојанства. (…)”

Слика фестивала 
1832. године у 
Хамбаху, настала 
у оно време  Чије 
заставе се виде на 
слици? Којих нација? 
Како називамо тај 
тип заставе? Када 
се распространила 
њена употреба?

  Зашто су европски владари сма-
трали да је француски пример 
опасан?

  Шта су чинили за учвршћивање 
своје власти?

  На који начин су настојали да 
спрече ширење слободарских и 
националних идеја?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Конзервативни владари: руски 
цар, аустријски цар и пруски 
краљ.

 ✒ Света алијанса, спречавање 
револуционарних покрета.

 ✒ Тајна полиција, доушници, 
цензура.

 ✒ Гушење италијанске и пољске 
ослободилачке борбе.

 ✒ Париска револуција, 1830.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ 
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32.  Проналасци индустријске револуције 
и њихови утицаји

Енглеска избија на врх

Енглеска је већ од раније била центар светске трговине. На-
кон што је постала грађанска држава, еснафи су укину-
ти и штитили су приватно власништво. Земљу је могао би-
ло ко да купи, људи су слободно могли бирати занимање и 
пред њима је била отворена и могућност предузетништва.

Почев од 18. века, захваљујући новим техничким изу-
мима, у индустрији је дошло до наглог развоја. Зато се 
ово раздобље  назива доба индустријске револуције.

Нова парна машина, коју је Џемс Ват направио 1769. го-
дине, могла је истовремено да покреће више машина. Уме-
сто мањих радионица, које су користиле ручну снагу или 
енергију воде, грађене су велике фабрике у којима су ра-
диле парне машине. Ова индустрија могла је да произведе 
много више квалитетне робе од раније. Привреда се раз-
вијала веома нагло. Велика Британија је постала водећа 
индустријска земља света.   

 Који чиниоци су помогли развој енглеске привреде?
 Какве промене су се одиграле у производњи?

Већ је и према првој Ватовој парној машини владало велико 
интересовање. У исто време су предузетници и у пракси хтели да 
се увере, да ли вреди уместо коња употребљавати скупље машине. 
У једној фабрици пива су и  испробали да ли парна машина стварно 
може више да уради од једног коња. У току „такмичења” пумпа коју 
је покретао коњ за осам сати рада испумпала је 2 милона литара 
воде. Израчунали су да је то значило да је за једну секунду подигла 
75 литара воде на један метар висине. Овај учинак су назвали 
једна коњска снага. Ватова рана парна машина је била способна на 
десеторструко већи учинак. Ово је уверило сумњичаве. Фабрика 
коју су основали Ват и његов пословни партнер, за првих пет година 
је произвела осамдесет парних машина са ниским притиском.

Џемс Ват је постао имућан и поштован човек, био је дуговечан. 
На његовој сахрани говор је одржао председник владе, а на његов 
гроб - који се налази у опатији Вестминстер – уклесали су следећи 
текст: „усавршавањем парне машине повећао је ресурсе своје 
земље, повећао је снагу човека и тако је постао један од правих 
доброчинитеља света.”

 У чему су се такмичили коњ и парна машина?
 Колико коњских снага имају обично данашњи аутомобили?
 Напиши писмо у коме Ват описује такмичење једном свом пријатељу! 

 Који друштвени слој се уздигао у 
Западној Европи након географ-
ских открића? Зашто?

 Зашто је Енглеска могла постати 
центар трговине на мору?

 Наведи један пример када је је-
дан технички изум значајно из-
менио начин живота људи!

и њихови утицајии њихови утицаји
У индустрији и у саобраћају дошло је до револуционарних промена у 18. и 19. веку. Токови су кренули 
из Енглеске, где су развој истовремено помагали закони који су подржавали предузетништво и нова 
техничка достигнућа.

Парна машина Џемса Вата која је могла 
да кретање правих клипова  претвори у 
кружно кретање
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Хиљаду седамсто седамдесетих година један берберин по имену Окрајт 
(Arkwright) упознао се са тесарем Томасом Хајсом (Thomas Highs) који 
је радио на изради машине предилице која се једноставније користи. 
Окрајт се укључио у бизнис. На уређај, који се могао покретати воде-
ним точком, Окрајт је добио 1769. године заштиту патента. Исте те годи-
не је и Ват добио за планове његове савршене парне машине.

Своју прву скромну предионицу у Натингхаму, Окрајт је основао 1771. 
године, а 1782. године његова имовина је била 200 хиљада фунти и имао 
је 5000 радника. Међутим, предионице су се могле градити само на оба-
лама река, јер су се покретале на водени погон, лопатама воденог точка 
као воденице. Али парна машина је решила и тај проблем. Из предио-
ница је куљало предиво. Било је потребно и технички развити разбој.

Предилице у једној фабрици   Упореди 
машину предилицу са Окрајтовом 
предилицом! Шта је омогућило промену?

Предилица на ручни погон  Шта је могао 
бити циљ техничком унапређивању 
предилица?

Развој индустријске револуције у текстилној индустрији Енглеске. 
Од јефтине сировине и машинама велике продуктивности могла се 
произвести велика количина готове робе уз велики профит.
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Фултонов пароброд  
 На основу слике 
брода из тог време-
на прикажи како је 
функционисао па-
роброд! Разматрајте 
какве предности и 
какве мане је имао 
брод који се кретао 
помоћу парних ма-
шина у поређењу са 
једрењацима?

капитал: извесна количина новца уло-
женог на дуже време у нади да се добије 
зарада.

Ширење капиталистичког начина производње

Међу предузетницима почела је пословна утрка. Купац је 
куповао од оног који је произвео нешто ново или квали-
тетније, или је своје производе продавао јефтиније од 
осталих. Онај који је имао новаца, могао га је уложити као 
капитал* у нади да ће имати користи: нпр. могао је осно-
вати мануфактуре, фабрике. ➊ Уложени новац, се зове ка-
питал, зато су привреду која се заснива на капиталистич-
ком систему производње назвали капитализам. 

У првој половини 19. века на појединим развијеним тери-
торијама Западне Европе и Уједињених Држава такође је 
започела индустријска револуција по узорима које су пре-
узели из Енглеске. Од тада је континуирани привредни 
пораст и све динамичнији технички развој постао каракте-
ристичан по целом свету.

  Шта је разлика између новца и капитала?
  Размотрите од чега је једно предузетништво постало 

успешно, а друго неуспешно!

Развој саобраћаја

Парну машину су успешно примењивали и у саобраћају 
и у превозу робе. Ирац Фултон (Fulton ) је 1807. године 
произвео први пароброд, а Стивенсон (Stephenson) је 
пронашао прву парну локомотиву.

➊ Улога банака 
у предузетништву

Да би се саградила фабрика, био је по-
требан велики капитал. Међутим, пре-
дузетништво је могао покренути и неко 
ко још није имао довољно новаца за то. 
Све бројнијим предузећима банке су 
позајмљивале све више новаца у нади 
будуће зараде. Њихову корист су гаран-
товале зарачунате камате, и на крају су 
од предузетника добили много више од 
првобитног позајмљеног износа. А ако 
би предузетништво радило безуспеш-
но, банка је могла да заплени и прода 
некретнине и другу својину дужника.

У преподневним часовима 27. септембра 1825. у Стактону (Stockton), 
уз свеопште весеље кренула је Стивенсонова локомотива. Локо-
мотива је вукла шест вагона, напакованих угљем и брашном, иза 
којих је био један вагон у којем су путовали директори и власници 
железнице са својим особљем. Иза њега је било двадесет вагона, 
раније кориштених за угаљ, сада су били преуређени за путнике. 
На крају шест вагона, натоварена угљем.
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  Прикажи како су поједини изуми индустријске 
револуције унапређивали производњу и трговину!

  Од чега је могло постати успешно неко капиталистичко 
предузеће?

  Упореди рад мануфактура и фабрика.
  Какве промене је донела железница у оним крајевима 

до којих је стигла?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Стивенсонова парна локомотива  На ко-
лико начина је допринела изградња желез-
нице развоју привреде? Наведи што више 
примера! Погледај на мапи у историјском 
атласу са којим градовима је железница 
повезивала Лондон! Које су биле заједнич-
ке карактеристике тих градова?

Железничка станица у Лондону средином 
19. века  Шта доказује развој железничког 
саобраћаја? Како су путници долазили 
на станице? Од чега је саграђена зграда 
железничке станице?

 ✒ Енглеска: центар светског 
тржишта, грађанска држава.

 ✒ Нови технички изуми, парна 
машина, механизација фабрика.

 ✒ Развој саобраћаја: изградња 
железница.

 ✒ Индустријска револуција: 
континуирани раст привреде и 
технички развој.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Са обе стране пута стајала је огромна маса људи. Многи су 
трчали за возом; други су га пратили на коњу са две стране. 
Стивенсон је одлучио да испроба брзину локомотиве и повећао 
је брзину на двадесет четири километра на сат. Када је воз стигао, 
испоставило се да је у вагонима било четиристо педесет путника, 
а тежина воза била је деведесет тона.

 
  Које карактеристике железнице су изазвале дивљење људи?
  Одиграјте следеће призоре! 

–  За једним породичним столом отац покушава да исприча и 
објасни жени и деци шта је у Стоктону видео 27. септембра 1825!

 –  Челници Манчестера нека расправљају о томе да ли да град 
подржава изградњу једне железничке пруге између Манче-
стера и Ливерпула! Међу њима нека буде подједнако и оних 
који су за изградњу, и оних који су против!

У Енглеској је изградња железница 
узела маха, и убрзо су се по целој Ев-
ропи градиле железничке мреже. 
Све је то било од огромног значаја, 
јер је саобраћај на копну постао бр-
жи и могла се превозити велика ко-
личина робе.

Изградња железница је знат-
но утицала и на развој металне и 
машинске индустрије и у мрежу 
привреде укључила  је нове области.

Убрзо су усавршили и телеко-
муникацију: Американац Семјуел 
Морзе развио је телеграф (и мор-
зеову абецеду) и тако је постало мо-
гуће брзо слање порука на велике 
раздаљине.

  Какве узајамне везе су могле бити између изградње железница 
и развоја црне металургије и машинске индустрије?

  Погледај у историјском атласу у којим земљама су изградили 
железницу до 1850! Који аспекти су могли играти главну 
улогу приликом одређивања путање пруге? Своје мишљење 
образложи конкретним примерима!
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Преображај пољопривреде

У Енглеској је и земља постала грађанска имовина која 
се могла продавати и куповати. Због тога је капитали-
стичко предузетништво омогућено и у пољопривреди. 
Појавиле су се машине: парни плуг, сејалица, жетелица. 
Ради добијања већег приноса прешли су на примену пло-
дореда.

Штавише, земљу су и ђубрили, а производња крм-
них биљака омогућила је и стајско гајење стоке. Стога су 
пашњаке могли претворити у њиве. Повећавала се количи-
на произведене хране, а то је омогућило и снабдевање све 
већег броја становништва лука и индустријских градова.

 Зашто је унапредила развој чињеница што су већ и грађани 
могли имати земљишну својину, не само племићи?

 Зашто се повећала производња хране?

Нагло повећање становништва 
„демографски бум”

Почев од 18. века број становника Енглеске, а касније и це-
ле Европе, нагло се повећао. Ово се могло захвалити, на 
пример, повећању пољопривредне производње, побољ-
шању хигијене* и развоју медицине.

Континуирано демографско повећање истовремено је би-
ло услов и последица индустријске револуције. Повећа-
вање броја становништва подстицало је развој привреде, а 
развојем привреде постепено су се побољшавали услови жи-
вота, што је довело до даљег повећања броја становништва.

Урбанизација

Број становништва градова индустријских области и же-
лезничких чворова вишеструко се повећао. Изглед но-
вих градова се потпуно разликовао од изгледа средњове-
ковног града. Градске зидине су порушене, како би се 
град могао ширити. Карактеристике индустријских градо-
ва биле су фабрике, железничке пруге и одвојени дело-
ви града. Имућнији  су живели у елегантним квартовима, а 
радници у радничким четвртима.
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Повећање становништва у Енглеској 
између 1600 и 1850. године (милион особа) 
 Када је почело нагло повећање 
становништва у Еглеској?

33. Урбанизација 19. века

Индустријска револуција је повољно утицала и на пољопривреду. Наглом демографском повећању 
допринело је и то што се повећала производња хране. Развили су се индустријски градови са великим 
бројем становништва, који су у многоме јако личили на данашње градове.

Плодоред. Крмне биљке лептирнице 
поправљале су квалитет земљишта. 
Која је била велика предност плодореда?  

Жетелица из прве половине 19. века 

јесење крмне 
биљке 

пролећне

хигијена: грчка реч, одржавање чистоће 
која чува здравље и која је превенција од 
зараза.
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Из урбанизације модерног доба произишли су и пробле-
ми које је ваљало решити. На пример, требало је створити ус-
лове за одвођење отпадних вода, за снабдевање пијаћом 
водом, услове за саобраћај и за болничко лечење. Због ин-
дустријске производње у огромној мери се загађивала и 
уништавала животна средина. Међутим, у то време овим 
проблемом се нису много бавили. ➊

 Где су настали највећи градови? Зашто баш тамо?
 Које су биле карактеристике градова индустријске револуције?
 Који су били разлози повећавања енглеских градова? Изради 

нацрт међусобне везе о теми!

1770 1850

  

20%

80%

50% 50%

➊ Опис Манчестера из 1862. 
од Хугa Милера 

„Ништа није карактеристичније за овај 
велики град – мада то ни мало није за 
похвалу - од реке Ирвел која протиче 
кроз град. (…) Ова несрећна река, 
која је неколико миља узводно још 
прилично лепушкаста река, над коју се 
нагињу крошње дрвећа, а дуж обале 
обрасла је густим, зеленим шеваром, 
моментално губи свој шарм када треба 
да пролази поред фабрика и текстилних 
погона. Безброј прљавих ствари 
треба да однесе, погони за штављење 
и бељење изручују у њу огромно 
количину отрова. Парни казани празне 
у њу свој прокључали бућкуриш, 
подземне одводне цеви и канализације 
своју плесниву прљавштину. На крају 
понегде кривуда између високих 
пустих зидова који стреме ка небу, а 
понегде између црвених пешчаних 
понора. Али тада већ и не личи на реку, 
више на бујицу сочног ђубрета.“

 Какве неповољне карактеристике 
модерне урбанизације приказује 
аутор тог времена?

Индустријски град из 19. века у Енглеској. Три основна елемента града 
новог типа биле су фабрике, железница и радничка четврт

Сразмер градског и провинцијског 
становништва у Енглеској 1770. и 1850. 
Каква промена се десила? Како називамо 
токове које приказују кружни дијаграми?

 Који разлози су довели до 
повећања производње хране?

 Који су били разлози што је 
дошло до демографског бума? 
Какве су биле последице?

 Напиши један интересантан 
реферат о својим доживљајима у 
Енглескј у 19. веку као инострани 
туриста.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

✒ Капиталистичка предузећа у пољопривреди.
✒ Механизација, плодоред, стајско гајење стоке.
✒ Производња хране, демографски бум.
✒ Настанак великих индустријских градова: фабрике, 

железница, радничке четврти

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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„Црни крај”  Прикажи помоћу слике из тог времена, какве су биле 
фабрике и индустријска подручја у време индустријске револуције!

➊ У једном енглеском роману 
из тог времена један ткалац, 
који је са села дошао у град, 
овако описује своју судбину:

„Родио сам се да радим, и увек сам радо 
радио. Волео сам свој разбој, и он је 
волео мене. Разбојем сам стекао у свом 
родном селу кућу са баштом. (…) Њему 
могу да захвалим што сам се оженио 
девојком коју сам одувек волео, што 
су ми се у миру и спокојству окупљала 
деца око огњишта. Био сам задовољан, 
нисам желео ништа друго. (…)

И зашто сам доспео овамо? И са 
мном заједно шесто хиљада поштених, 
верних и вредних поданика његовог 
величанства. (…) Прво смо доспели у 
тмурне, затворене градове, постепено 
смо истиснути у подруме и ћумезе из 
којих све недостаје што је потребно за 
голи живот; прво су нестали скромни 
реквизити живота, после и одевни 
предмети, и на крају храна.

Капиталиста је нашао роба који 
замењује људски рад и сналажљивост, 
данас у најбољем случају само рукујемо 
машином, али и тај посао прелази 
полако у руке жена и деце. (…)

 Расправљајте о томе да ли се овај 
одломак из романа може користити 
као историјски извор!

 Како се одвијала судбина ткалаца 
који су радили на ручним разбојима? 
Чиме би се то могло објаснити?

 У енглеским градовима који су по-
стајали све већи, истовремено су 
били присутни разметљиво богат-
ство и запрепашћујућа беда. Зашто?

Запошљавање најамних радника

Индустријска револуција је на стотине хиљада људи отргла 
из њихове првобитне провинцијске средине и начина жи-
вота. Машине су се појавиле и у пољопривреди, и зато је 
ту већ требало мање људи. Сељаци, остали без животних 
услова, отишли су у градове и у индустријске округе да 
нађу посла. Исто као што су раније ткалци. ➊

Ову бројну и слободну радну снагу власници фабри-
ка запошљаваљи су за ниску плату, као најамне радни-
ке. Што су их више и јефтиније упошљавали, тим су већи 
приход постизали. У развоју индустријске револуције и та 
чињеница је била једна од веома важних услова. Већина 
радника најамника је, међутим, живела у беди, и њихо-
ви услови рада су били нехумани. ➋

 Од кога су постали најамни радници?
 Зашто су плате радника биле ниске и њихови услови рада 

лоши?

34. Преображај друштва

Све бројније и све веће фабрике могле су запослити велики број људи. Зараде су биле мале а 
услови рада лоши, али је многима то био једини начин преживљавања. Као тековина индустријске 
револуције број радника је непрестано растао.

 Од кога се састајало, ко је сачињавао средњовековно 
друштво?

 Којем друштвеном слоју је порасла улога након географ-
ских открића?

 Зашто је порастао број градова и број њиховог станов-
ништва за време индустријске револуције?
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У великом броју су запошљавали децу и жене, јер се њима могла 
дати још мања плата него мушкарцима. У рудницима су радила и 
деца од четири, пет и седам година. Разне делове рудника одваја-
ла су врата. На ова врата су пазила углавном најмања деца која су 
дневно дванаест сати седела у мраку, у узаним и најчешће влаж-
ним ходницима.

Међутим, превоз угља и руде гвожђа био је веома тежак посао, 
јер се материјал морао теглити у прилично великим коритима 
без точкова на џомбастом дну рудничког окна. Тло је негде било 
влажна глина, негде је било воде, негде је било стрмих низбрдица 
и рудничких ходника која су била толико узана да се тамо могло 
провлачити само четвороношке. За овај напоран посао углавном 
су упошљавали старије дечаке и девојке. 

  Зашто се ово данас не може догодити ни у Енглеској, ни у Мађарској?

Запошљавање деце у руднику  Зашто је тако многе револтирао дечји 
рад у фабрикама и рудницима?

 Шта раде мушкарци на слици? Шта им је 
био циљ тиме? 

➋ Услови рада у фабрикама

Фабрике су градили на више спратова, 
а спратови су по пројекту били ниски да 
би боље искористили простор. Највећи 
део простора заузеле су машине. У 
ваздуху фабрика памука стално је било 
памучне прашине, а ништа није урађено 
у интересу проветравања. Услед 
нездравих радних услова радници су 
патили од разних болести које су често 
биле кобне.

Борба за побољшање положаја радника

Огорчени људи су у почетку у машинама видели неприја-
теља – зато су разбијали нове уређаје. То је био по-
крет уништавања машина. Касније су се радници удружи- 
ли ради заштите својих интереса. Схватили су да ће 
заједничким наступом лакше приволети послодавце на по-
пусте.

Први синдикати у Енглеској настали су 1824. године, 
који су раднике окупљали по струкама. Њихово најефи-
касније оружје био је штрајк, заједничко обустављање 
рада. Капиталиста је у тим приликама често био принуђен 
да преговара и да се нагађа са радницима, да не би губио 
од прихода. Тако су радници изборили себи боље плате 
и друге повластице. О члановима синдиката, који су по-
стали незапослени, настојали су да се брину припомоћима.

  Чиме се може објаснити да су огорчени радници разбили 
машине?

  Шта су радници могли да захтевају приликом штрајкова?
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Раслојавање друштва

Појавом капитализма индутрија је постала најважнија. 
Успешни људи тог доба били су предузетници са капита-
лом који су се све више богатили: такви фабриканти, бан-
кари, пословни људи који су располагали имовином и 
улагали свој новац у предузетништво. Повећавао се број 
и улога интелектуалаца.

У провинцијама ранији великаши постали су капитали-
стички земљопоседници , а кметови слободни сељаци 
који су располагали земљишном својином.

У земљама које су се индустријализовале континуира-
но је растао број, сразмер и значај градских радника. 
У другој половини 19. века дошло је до повољних проме-
на и у животу најамних радника: смањило се радно време, 
ограничавали су запошљавање деце, лекарска нега је по-
стала распрострањенија. И новонастали раднички покрети 
су захтевали побољшање животних прилика.

  Од ког се састојало друштво капиталистичких земаља у 
индустријализацији?

  Чији је број највише растао? Зашто?

У 19. веку средњем сталежу су припадали 
они који су располагали имовином и бавили 
се умним радом: банкари, предузетници, 
трговци, инжињери, лекари, правници, 
професори. Они су обично живели у 
материјалној сигурности и погодним 
условима.

Енглески радници испред фабрика

  Ко су постали најамни радници? Како?
  Зашто је често био јако лош положај радника?
  Како су покушавали радници да се изборе за боље услове?
  Какве промене су се десиле у друштву под утицајем 

индустријске револуције?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Сељаци у граду, најамни 
радници.

 ✒ Ниске плате, лоши услови рада.
 ✒ Упропашћавање машина, 
организовање, штрајк.

 ✒ Индустријализација друштва: 
капиталистички предузетници, 
средњи сталеж, радници.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   146 2020. 02. 18.   14:21:22



147

35. Болести, епидемије, здравство

Током историје, епидемије заразних болести односиле су огромне жртве. Повремено су опустели 
цели градови и предели. Захваљујући развоју науке о медицини, у 19. веку људи у Европи и у Америци 
већ су се успешно борили са болестима које су се до тада чиниле неизлечивим.

Харање епидемија у Европи

О епидемијама смо могли читати већ и у изворима ста-
рог века. Перикле је умро због епидемије која је пустоши-
ла у Атини. Епидемија куге је у средњем веку више пута 
прохујала Европом . У 6. веку у току једне године однела је 
скоро половину становништва, 200 хиљада људи Византије. 
А велика епидемија куге у 14. веку је угасила живот више 
од 25 милиона људи.

 Како се шире епидемије?
 Зашто су епидемије имале 

више жртава у градовина него у 
провинцији?

 Ко се у средњем веку бавио 
негом болесника?

Ширење и пустошење епидемије куге у 
XIV веку  Одакле је кренула епидемија? 
Које европске градове је прво захватила? 
Зашто?

Татари – који су 1346. године опседали утрвђење Кафа на полуострву 
Крим, које је било у рукама Ђеновљана – у град су катапултима убаци-
вали лешеве војника, умрлих од куге. Епидемија, коју су проузрокова-
ли мртваци, почела је брзо да се шири. Становништво је бродовима 
бежало из Кафе, и тако је куга пренета у Констатинопољ, у Венецију, у 
Ђенову, у Марсеј. А трговци који су долазили из тих лучких градова и 
њихова роба даље су ширили убитачну болест по целој Европи.

Касније је куга више пута харала по Европи, тако и у Мађар-
ској. Приликом такве епидемије је умро и Јанко Сибињанин 
код Београдa 1456, а та болест је харала и након 1708. годи-
не, последњих година Ракоцијеве ослободилачке борбе.
По неким проценама у борби за слободу умрло је 80 хиљада 
људи, а приликом епидемије 410 хиљада.

Кри мско 

Констатинопољ 

Венеција 
Ђенова 

Марсеј 

Париз 

Лондон

Будим 

полуострво

0-14

Демографски пад између 
1300. и 1400. (%)

15-19
20-24
25-29
30-36
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  Зашто је епидемија куге у 14. веку највише жртава имала на 
територијама са најразвијенијом привредом?

  Чиме се може објаснити што су за време ратова много чешће 
избијале епидемије?  

Заштита од болести епидемија

Епидемије су изазвале огроман страх, јер су се људи осећа-
ли немоћнима спрам претећег удара. Избијање епидемија 
објашњавали су гневом божијим и зато су на ходочашћи-
ма ревносно молили Бога за милост. Међутим, што су се 
веће масе људи окупљале, тим је веће сразмере узела епи-
демија, наиме тим приликама се епидемија могла лакше и 
брже преносити са једног човека на другог. Када су то споз-
нали, на два начина су се почели бранити против тешких 
заразних болести: један начин је био изоловање болесни-
ка, а други да су бежали из заражених насеља.  

  Зашто је порасла религиозна ревност за време епидемија?
  Зашто су изоловали оболеле?

За време епидемије куге 1664. године у Лондону градско веће је 
за сузбијање болести наредило  чување заражених кућа. Испред 
сваке заражене куће поставили су два стражара, једног за дан, 
једног за ноћ. Стражари су пазили да нико не напусти кућу и да 
нико не улази у њу. Ако су становници са било којим разлогом 
послали стражара негде некуда, он је морао да закључа кућу и 
кључ понесе са собом.

Развој здравства у 19. веку

У новом веку најраспрострањенија заразна болест би-
ле су богиње. У Енглеској је једва било људи који на лицу 
нису имали трагове богиња. У западном делу Европе више 
милиона људи је патило од те болести. Од заражених њих 
15-30% није преживело болест. Болест није ширио само 
сам болесник, већ и ствари и средства из његовог окружења 
које је дотакао.

Велике богиње биле су болест од које се веома страховало, али 
се нашло људи код којих је ток болести био блажи и није проуз-
роковао теже симптоме. Један енглески лекар, Едвард Џенер је од 
једне краварке чуо да она већ не може добити богиње јер је пре-
болела кравље богиње. То је била блажа варијанта богиња која се 
добијала од животиња приликом муже. Лекар је помислио да би 
ову заштиту могли и други добити. Као експеримент, једном мом-
ку који је био расположен да се екпериментише, данима је давао 
секрет из пликова богиња краве зване Блосом (цвет). На тај начин

Лекар који је лечио кугу у средњем веку. У 
„кљун” маске ставили су лековите биљке. 
 Чему је служила маска и широка одећа?

Слика настала1807. године о вакцинацији 
против богиња  Ко се види на слици? 
Зашто ли је лице баке толико забринуто?
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Гравира једног париског главног пута 
са почетка 19. века  Обрати пажњу на 
већ изграђену канализацију и калдрму! 
На основу слике прикажи са неколико 
реченица велеград тога времена!

Цртеж једне болничке собе у Енглеској из 19. века  Како је утицало 
размештање и намештај болничке собе на опоравак и на удобност 
болесника?

је заразио момка крављим богињама, и момак је упешно преболео 
болест. Након тога Џенер је вакцинисао момка великим богињама 
и није се разболео. Решење је било толико ново да су га у почетку 
тешко прихватали и научници. На крају је ипак успело, вакцине 
су користили све више и за многе друге болести и користе и дан 
данас. Назив краве на латинском је вака (vacca), отуда потиче назив 
вакцина.

  Зашто нису биле опасне богиње за краварке?
  Зашто је требало имати храбрости за Џенеров експеримент?
  Како штите вакцине од тешких болести?

У великим градовима, у којима је брзо растао број 
становништва, повећала се и опасност од заразних бо-
лести. Нарочито у запуштеним и пренасељеним раднич-
ким квартовима се могло рачунати на појављивање епи-
демија. У интересу превенције поправили су хигијенске 
услове. У градовима су увели канализацију и водовод са 
чистом пијаћом водом. Схватили су, наиме, да загађена 
вода, смеће и прљавштина погодују ширењу болести. По-
правила се и нега болесника. Основали су јавне болнице 
о државном трошку.

  Шта је урађено у интересу превенције обољења?
  Зашто је свима било у интересу да и радничке четврти добију 

канализацију?
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  Шта је био разлог томе што су средњовековне 
епидемије односиле врло много жртава?

  Тражи повезаност између индустријске револуције и 
побољшања стања у здравству!

  Прикажи како се развијало здравство у току 19. века!
  Ко су били Едвард Џенер и Игнац Семелвејс?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Убитачне епидемије у старом и 
средњем веку.

 ✒ Одбрана: бег и изолација 
болесника

 ✒ Развој медицинске науке: 
вакцина, дезинфекција, 
анестезија

 ✒ Превенција против епидемија: 
канализација, водовод, правила 
у здравству

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Захваљујући развоју медицине дошло је до израде вак-
цина и њихове масовне примене. Проналаском начина 
успављивања и анестезије постали су подношљиви до 
тада ужасно болни хируршки захвати. Увели су дезинфек-
цију, што је спасло много људских живота.

Захваљујући свим тим променама и проналасцима, по-
бољшале су се околности у народном здравству у другој 
половини 19. века.

  Који су били најважнији проналасци?

Игнаца Семелвејса, мађарског лекара 19. Века, по целом свету 
познају као спасиоца мајки. У то време јако много мајки је 
умрло неколико дана након порођаја од породиљске грознице. 
Семелвејс је, радећи у породилишту бечке болнице, уочио да мање 
њих умиру у оној болничкој соби где раде само бабице. Почео је 
сумњати да инфекцију која води до породиљске грознице у ствари 
на неки начин проузрокују лекари. Лекари и студенти медицине су 
у много случајева после сецирања мртваца ишли да у породилишту 
прегледају породиље. Један Семелвејсов колега је умро јер је у 
току сецирања посекао прст, а пре смрти јавили су му се исто такви 
симптоми као код мајки које су патиле од породиљске грознице.

Све то је навело мађарског лекара да дође до закључка да се 
опасности од инфекције морају свести на минимум. Сваком лекару 
је предложио прање руку хлорном водом, и наредио је редовно 
чишћење лекарских средстава. Захтевао је стално спремање и 
проветравање болесничких соба и често пресвлачење постељине. 
Услед ових мера, у породилишту бечке болнице смањио се број 
смртних случајева, проузрокованих инфекцијама. Захваљујућу 
Семелвејсовом деловању, порођај за жене више није значио 
смртну опасност.

  Шта је приметио Игнац Семелвејс?
  Какве закључке је извукао из тога?
  Зашто га називају спасиоцем мајки?

Статуа Игнаца Семелвејса у Будимпешти.  
 На шта упућују споредни ликови статуе?
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Доба револуција и грађанског развоја у Eвропи 

 СУМИРАЊЕ ГРАДИВА

➊  Саставите групе од по 4–5 ученика! Направите 
списак од 10 личности којих се сећате а учили смо 
о њима у овом поглављу! Побеђује група која у свом 
списку има највише имена, а која друге групе нису 
написале! Одаберите одговарајуће личности из 
периода назначеног доле на временској оси!

➋  Изаберите једно од доле наведених места! 
Припремите се тако да ће неко од вас испричати 
тамошње догађаје, као да је и сам присуствовао том 
догађају. Ви изаберите да ли ћете се поистоветити 
са познатом личношћу или са обичном личношћу! 
Из испричаног треба да се открије ко сте.

  Места: Бастиља, Лопталиште, Валми, Тра фалгар, 
Бородино, Ватерло, Беч, Штоктон

➌  Изаберите један догађај од наведених (а–д)! 
Направите скицу узрока и последица наведених 
догађаја и појмова! По могућности користите све 
елементе, а можете их и допунити! Нека неко од 
вас речима прикаже повезаност догађаја уз помоћ 
стрелица на скици.

  Изаберите, која се личност везује за тему коју сте 
обрадили!

  Личности: Џемс Ват, Робеспијер, Наполеон, Метер-
них, Луј XVI 
а)  победоносне битке, популарност, освајање 

власти, сређивање државних послова, царство, 
јака војска, походи

б)  прескупи ратови, лоша летина, глад, празна 
државна благајна, незадовољство, сазивање 
сталешке скупштине, жалбе трећег сталежа, 
супротстављање краљевој вољи, револуција, 
укидање привилегија 

в)  спољашњи напади, устанци, војни неуспеси, 
кризно стање, незадовољство, диктатура, терор, 
страх, јачање војске, гушење устанака, војни 
успеси, укидање диктатуре

г)  Француска револуција, сви су слободни и једнаки, 
насиље и пустошење, јачање националне свести, 
јачање жеље за слободом, страх, либерализам, 
национализам, конзервативизам

д)  потражња за производима текстилне 
индустрије, нове предилице и машине за ткање, 
усавршавање парне машине, подизање фабрика, 
механизација пољопривреде, демографски 
бум, настајање великих индустријских градова, 
изградња железнице

➍  Радите у паровима! Замислите да доле наведене 
речи треба да послажете у укрштеницу! Уз речи 
направите кратке дефиниције! 

  јакобинац, кокарда, Бастиља, Бурбони, радикалан, ли-
бералан, реформа, нација, конзервативан, цензура, ка-
питал

➎  Радите у паровима! Пронађите сликовне изворе 
којима су желели да изазову неко од доле наведе-
них дејстава!
 одушевљавати, изазвати поштовање, дати вест, 
исмевати, објаснити нешто, подстаћи на раз-
мишљање, изазвати саосећање

➏  Радите у паровима! Какве последице су имале 
одлуке следећих личности? Набројте више (кратко-
рочних и дугорочних) последица, и поставите их у 
редослед по важности!

  Луј XIV сазива Француску сталешку скупштину, Ро-
беспијер даје погубити Дантона, Наполеон креће у 
поход против Русије, Џемс Ват оснива фабрику, Ед-
вард Џенер је инфицирао богињама једног младића

➐  Уз коју лекцију иде стрип на 152-153. страни? Опиши 
укратко, који значај имају догађаји обрађени у 
стрипу! Препричај својим речима догађај који си 
препознао из стрипа!
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I. fejezet
Várostól a birodalomig 

Az ókori Róma

V поглавље
Доба реформи, револуција 
и ослободоличка борба у 
Угарској 1848–49 

Полагање камена темељца Ланчаног моста (Рад Миклоша Барабаша, 1842)
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У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА реформистички настројеном угарском племству је постало очиглед-
но да се традиционални феудални систем не може дугорочно одржати. Истакнути појединци тог доба 
су се трудили да у Угарској покрену грађански преображај. Међу њима се издвајају Иштван Сечењи, 
Миклош Вешелењи и Лајош Кошут. Њихова љубав према домовини, као и њихова дела служе за пример 
и човеку данашњице.
Током политичких борби доба реформи и догађаја револуције и ослободилачке борбе 1848–49. године, 
Мађари су постали јединствена нација. Постигнути резултати нису могли да се одбране мирним путем, 
зато је Угарска била приморана на самоодбрамбену борбу. Упркос поразу, успело је положити основе 
једне нове, грађанске Угарске. 

Из овог поглавља можеш сазнати,
 кога називамо највећим Мађарем.
 који су били најважнији захтеви доба реформи.
 где је угарска војска постигла најсјајније победе током ослободилачке борбе.

Притом ћеш научити како можеш
 поставити одговарајућа питања ради 

лакшег разумевања историјских деша-
вања.

 открити личне разлоге поступака исто-
ријских личности.

 приказати карактер неке историјске 
личности.

 употребити цитате који потичу од неке 
личности, како би помоћу њих прика-
зао/ла његова дела или животни пут.

 међусобно расправљати, заступајући 
своје мишљење, о једној историјској 
личности.

 схватити, са којим проблемима су се 
суочавали тадашњи људи.

 упоредити различите предлоге, донете 
ради решавања проблема.

 одглумити један историјски догађај или 
ситуацију.

 извући закључке из различитих стати-
стичких података.
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1

На која питања тражимо одговоре током 
заједничког рада?
 Како можемо изградити достојно спомен-место неком 

локалном догађају или личности ослободилачке 
борбе 1848–49.

Шта ћемо научити током пројекта? 
 Научићемо да сакупљамо информације о нашој теми 

у библиотеци, на интернету, у музејима.
 Испланирати и остварити заједнички задатак.
 Упоредити различите врсте историјских спомен-

места.

V Пројектни задатак
Хероји ослободилачке борбе 1848–1849.
Састављање плана спомен-места
Циљ: Постављање спомен-изложбе локалним 
догађајима и личностима ослободилачке 
борбе 1848–49.

Упоредити различите врсте историјских спомен-

Како можемо изградити достојно спомен-место неком 

Научићемо да сакупљамо информације о нашој теми 

Састављање плана спомен-места
Циљ: Постављање спомен-изложбе локалним 
догађајима и личностима ослободилачке 

Састављање плана спомен-места
Циљ: Постављање спомен-изложбе локалним 
догађајима и личностима ослободилачке 

Шта ћемо радити?
 Формираћемо групе од 4 до 5 чланова.
 Тражићемо информације. Покушаћемо сазнати 

што више о оним догађањима ослободилачке 
борбе који су били у некој вези са нашим насељем. 
На пример

 •  Који догађаји су се одвијали на нашем месту 
становања или у околини током ослободилачке 
борбе 1848–1849?

 •  Да ли је било истакнутих бораца који су живели 
у нашем насељу или су отуда потицали?

 •  Да ли је војска имала јединицу где су се борили 
војници пореклом из нашег места?

 •  Које зграде и који предмети чувају успомену на 
ослободилачку борбу у нашем месту?

 •  Које врсте историјских спомен-места постоје?

 Изабраћемо којем догађају или личности ће наша 
група испланирати спомен-место.

 Изабраћемо погодан простор за спомен-место.
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 Организоваћемо рад. Изабраћемо одговорне 
особе за поједине делатности: руководиоца 
пројекта, сакупљача материјала, графичког 
дизајнера, сакупљача креативних идеја, писца 
натписа и текстова, дизајнера макете итд. 
О раду групе водићемо дневник.

 Испланираћемо спомен-место, споменик, 
рељеф, слику, парк итд, написаћемо натписе, 
текстове спомен-места, направити макете или 
цртеже о целокупном пројекту.

 Направићемо цртеж или макету која 
ће приказати спомен-место које смо 
испланирали.

Испланирајмо наш пројекат! Направите 
табелу у својој свесци која ће вам помоћи у 
планирању (узор нека вам буде табела из првог 
или другог поглавља), попуните је и допуните 
заједно! (Одговорни одговарају за усклађивање 
рада појединих чланова групе.)
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36. Угарска у доба Наполеонских ратова

 Која је била парола Француске 
револуције?

 До којих друштвених промена је 
дошло у Француској услед рево-
луције?

 Ко су били француски јакобинци?

➊ Мађарски јакобинци

Игњатије Мартинович је током 1793–
1794. основао два тајна друштва чији 
чланови су били, углавном, просвеће-
ни грађани и интелектуалци. Друштво 
реформатора и много радикалније 
Друштво слободе и једнакости подр-
жавали су идеје Француске револуције. 
Завереници су хтели дићи револуцију у 
држави. Чланови двеју организација се 
нису познавали, штавише, онај који се 
учланио у једно друштво, познавао је 
само онога који га је укључио.

 На шта је упућивао назив Друштво 
слободе и једнакости?

 Зашто није било дозвољено да се 
завереници узајамно познају?

Прве деценије владавине Фрање I

У време француске револуционарне диктатуре и Напо-
леонових ратова на челу Хабзбуршке Монархије стајао је 
Фрањо I (1792-1835). Револуционарне идеје појавиле су се 
и у Угарској, иако се за друштвену једнакост и људска 
права залагао само један узан слој. Они су организова-
ли групу мађарских јакобинаца која је припремала ре-
волуцију. ➊ Међутим, њиховог вођу Игњатија Мартинови-
ча су ухапсили и на основу његовог исказа бечка тајна 

Мађарски јакобинци на Крвном пољу 
(Vérmező)  Провери како су називали ову 
територију у време погубљења мађарских 

јакобинаца!

Угарска у првој половини 19. века

Дуготрајни Наполеонови ратови су у целој Европи довели до привредног успона. Повећавала се 
цена пшенице, пад у развоју настао је тек након 1815. године. Пошто је угарско племство за главну 
опасност држало револуционарну Француску, било је спремно да подржи династију Хабзбурговаца.

§
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Побуна због колере (1831.)
Војна Крајина

Линија пловидбе пароброда
Железничка пруга
Државни сабор
Национално позориште
Ланчани мост у изградњи

§
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➋ Богаћење племића

Због обилног прилива новца, племство 
и грађанство је настојало да уложи свој 
новац у трајне вредности. Редом су се 
градили по унутрашњости земље мањи 
замкови. „(…) међу племством је кренула 
права трка, сви су хтели да покажу више 
од других, сви су желели да изгледају за 
степен више од осталих (…)“, написао је 
статистичар Јанош Чаплович (Csaplovics 
János), видећи изградњу палата вели-
каша и ширење бечке моде. Племићке 
и грађанске породице су чешће шива-
ли себи нова одела, куповали сребрне 
предмете, уређивали своје домове но-
вим намештајем.

  У то време угарски племићи су 
желели “тиху пролећну кишу и дуг 
рат“. Шта то може да значи?

полиција је убрзо растурила заверу. Суд Фрање I је ра-
ди застрашивања донео строге пресуде; вође мађарских  
јакобинаца су погубили, многи су завршили у затвору.  
Завера Мартиновича и његових присталица није имала ве-
лики утицај на целокупно племство јер је оно већим де-
лом још одбијало идеје о укидању племићких приви-
легија.

   Какав утицај су имале идеје Француске револуције у Угарској?
  Како се угарско племство односило према тим идејама?

Сарадња са бечком државном управом

Племство које је подржавало династију Хабзбурговаца, не-
прекидно је изгласалo број регрута и ратни порез. Племству 
су ратови обезбедили привредни успон. ➋ Војнике је требало 
снабдевати храном. Повећала се потражња, расла је цена 
производа. Великаши и средњи земљопоседници су дошли 
до значајних прихода. На дуже стазе боље су прошли они 
земљопоседници који су новац уложили у развој својих 
газдинстава.

Гроф Ђерђ Фештетич (Festetics György gróf ) 1797. године основао 
је пољопривредну високу школу Георгикон у Кестхељу, прву на ев-
ропском континенту, за образовање пољопривредних стручњака 
– агронома. Палатин је економску школу благословио орањем. На 
Георгикону су поред агронома обучавали и баштоване, коњуша-
ре па и домаћице. Модерна газдинства су тада већ запошљавала 
изучене агрономе за управљање имањима. Увели су плодоред и 
стајско сточарство.  

  Којим циљевима је служио Георгикон?

  Зашто је племство подржавало династију Хабзбурговаца?
  Зашто су расли приходи угарског племства?

Палата Фештетича у Кестхељу  Која зграда је служила као узор за 
изградњу ове?

➌ Наполеонов проглас

„Мађари! Дошао је тренутак када можете 
повратити своју негдашњу независност. 
Прихватите мир који вам нудим. (...) 
Ништа не желим ја од вас, једино хоћу 
да видим како постајете слободна 
и независна нација. Уједињење са 
Аустријом је био највећи разлог ваше 
несреће; за Аустрију се лила ваша крв у 
далеким земљама, ваша најдрагоценија 
имовина беше жртвована за наследне 
провинције Аустрије. (...) Повратите 
сада своју националну самобит; будите 
опет што сте некада били! Изаберите 
себи краља, таквог краља који ће ради 
вас владати, на тлу ваше домовине, који 
ће живети међу вама и бити окружен 
вашим грађанима и војницима!“

(Наполеонов проглас, 1809)

  Шта је понудио Наполеон Угарској?
  Како је замислио преображај поли-

тичког уређења у држави?
  Расправите, у коликој је мери про-

глас француског цара могао бити 
искрен, имајући у виду оно што сте 
учили о Наполеону.
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Аустријска меница и сребрни новац са 
портретом Фрање I  Колико је вредела 
једна новчаница од десет форинти, пошто 
је бечки двор 1811. смањио вредност 
папирних новчаници за петину?

Промена цене пшенице након Наполеонових ратова (цена једне 
пожунске мере у грошима.)  Како се мењала цена пшенице у том 
периоду? Како је то утицало на стање угарског племства?

  Како и зашто је угарско племство подржавало ратове 
против Наполеона?

  Какав је утицај имао рат на привреду?
  Зашто је владар распустио сабор?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Након заузимања Беча 1809. године Наполеон је обја-
вио проглас Мађарима ➌ у којем их је охрабривао да се 
супротставе Хабзбурговцима и прогласе независност. 
Међутим, племићи су више страховали за своје привилегије 
од Наполеона, него од хабзбуршког владара Фрање I. Цар-
ско-краљевске трупе, међу њима и учесници угарског 
племићког устанка, претрпеле су тежак пораз код Ђура 
од обученије и модерније француске војске, која је била и у 
бројчаној надмоћи.

  Шта мислиш, зашто су мађарски племићи мислили да ће им 
Наполеон укинути племићке привилегије?

  Нађи у IV поглављу уџбеника илустрацију битке код Ђура!

Привредно и друштвено стање на крају 
Наполеонових ратова

Рат је однео много новаца, влада је била приморана да 
смањи вредност папирног новца у оптицају. Племићи су 
због инфлације изгубили знатан део нагомилане имови-
не. Узалуд су се бунили против донетих мера, тиме су по-
стигли само то да је владар распустио сабор и дуже од де-
сет година га није ни сазивао.

  Зашто се бечка влада одлучила за смањивање вредности 
папирних новчаница?

  Које су биле последице донетих мера за угарско племство?

 ✒ Идеје Француске револуције 
➞ мађарски јакобинци: не-
зависност и људска права ➞ 
погубљење вођа

 ✒ Наполеонови ратови ➞ бо-
гаћење племства ➞ сарадња 
двора и племства

 ✒ Тешко стање царства ➞ смање-
на вредност папирног новца ➞ 
губитак за племство ➞ незадо-
вољство ➞ Фрањо I не сазива 
сабор.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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37. У освит доба реформи
Након завршетка Наполеонових ратова привредни успон је следила криза. Почетком хиљаду осамсто два-
десетих година све више је било оних који су увидели да су потребне промене. Заосталост Угарске у односу 
на западноевропске државе, које су се развијале услед индустријеске револуције, била је све очигледнија. 
Свима је, истовремено, било јасно да промене треба спровести у склопу Хабзбуршке Монархије.

Сазивање сабора

Након дуге паузе, 1825. године Фрањо I је поново сазвао 
сталешки државни сабор. У то доба угарски државни са-
бор имао је два „дома“. У Доњем дому су заседали посла-
ници жупанија и градова, док је у Горњем дому засе-
дало високо племство и високо свештенство. Заседање 
Горњег дома је водио палатин. О питањима су посебно пре-
говарали и ако су се гледишта сложила, предлог су путем 
„понизне саборске адресе“ послали краљу да га потврди. 
Државни сабори су се много пута одужили јер је пред-
логе Доњег дома Горњи дом често одбио, па су прегово-
ри започињали изнова. Више пута се десило да је законе, 
прихваћене од стране сабора, краљ одбио, што је довело 
до обнове законодавног процеса. Само је она иницијатива 
постала закон коју је владар прихватио и потписао, то јест 
потврдио, ратификовао.  

Посланике жупанија су изабрали на жупанијским саборима, по 
жупанији су изабрали по два посланика. Учесници Горњег дома, 
аристократи су добили лични позив на сабор који је у то време 
одржаван у Пожуну. Угарска се тада састојала од 52 жупаније јер 
је династија Хабзбурговаца Ердељ ставила под посебну управу. 
Зато Ердељ није слао посланике у угарски сабор, већ је постојао 
засебан ердељски државни сабор.

 Ко су били присутни на државном сабору?
 Која је била разлика између чланова Доњег и Горњег дома?
 Понављај! Ко је палатин и који су му били задаци?

 С којим потешкоћама су се 
суочили земљопоседници након 
Наполеонових ратова?

 Шта значи реч реформа?

 Нађи у историјском атласу где се 
налази Пожун! Који главни град лежи 
у његовој близини?

Спољашност зграде Доњег дома данас и унутрашњост у доба реформи

Структура сталешког државног сабора 

Краљ

Доњи дом

(сазива, затвара или распушта)

са
бо

рс
ка

 
ад

ре
сa

од
би

ја
 

прихвата 

потврђује

(палатин) 
католичко више свештенство, 

великаши лично

по два посланика по жупанији (племићи), 
посланици слободних краљевских градова

Горњи дом

законски предлог (одбијен)
законски предлог (прихваћен)
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На сабору 1825. један млади аристократ Иштван Сечењи 
понудио је свој годишњи приход за оснивање института чији 
циљ је неговање мађарског језика. Доприносом Иштва-
на Сечењија основало се Мађарско научно друштво, по-
тоња Мађарска академија наука. ➊ Сви су питали ко је тај 
одважни младић, спреман да делује за нацију.

  Чиме је Иштван Сечењи привукао пажњу на себе?

Гроф Иштван Сечењи (Gróf Széchenyi István)

Оснивање Мађарског научног друштва 
(Magyar Tudós Társaság)

Иштван Сечењи

Гроф Иштван Сечњи је потицао из богате аристократ-
ске породице. Отац му је основао Национални музеј, а ујак 
Георгикон у Кестхељу. Сечењи је рођен у Бечу, одгајан је у 
царској престоници, односно у Нађценку (Nagycenk) и као 
младић ступио је у војску. Учествовао је у Наполеоновим 
ратовима, потом је, разочаран у војску, као богати аристо-
крата пропутовао Европом. Енглеска га је посебно импре-
сионирала. Видевши развијеност западних земаља схва-
тио је колико му је домовина заостала. Снажно је утицао 
на промену његовог размишљања аристократа Миклош Ве-
шелењи (Wesselényi Miklós), његов ердељски пријатељ. На-
кон повратка у домовину, одлучиo je да утиче на промену 
стања у Угарској и допринесе развитку.

  Понављај! Ко је основао Георгикон и са којим циљем?

Када је Иштван Сечењи хтео да узме зајам ради модернизације 
свога поседа, једна бечка банка је одбила да му да, позивајући се 
на чињеницу да се поседи у Угарској не могу продати или дати на 
аукцију. Иза тога стајао је Закон о авицитету из 1351. године који је у 
19. веку већ озбиљно ометао привредни развој. Закон о авицитету, 
заједно са племићким повластицама, конзервирао је феудалне 
односе у Угарској. Разлог настанка Сечењијевог дела Кредит (Hitel), 
објављеног 1830, био је закон стар скоро петсто година.

  Шта је Закон о авицитету? Зашто Сечењи није могао због тог 
закона да развија своја имања?

➊ Сечењијев говор у Доњем 
дому, 1825. године

„Ја овде немам право речи. Нисам члан 
посланичког дома. Али сам земљопо-
седник и ако се оснује институт који ће 
служити мађарском језику и допринети 
мађарском васпитању наших земљака, 
жртвоваћу свој годишњи приход у ту 
сврху.“

  Шта је понудио и у каквом интересу 
је то учинио Иштван Сечењи?

  На основу слике процени како су 
на присутне деловале Сечењијеве 
речи.
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Како размишљају историчари
Објашњење историјских догађаја че-
сто лежи у откривању личних мотива 
људи.
Тражимо одговор шта их је навело на 
деловање.

Сечењи, покретач реформи

 Проучи Сечењијев животни пут!
 Пронађи што више разлога с којих 

је Сечењи постао прави патриота и 
главни заступник обнове Угарске!

 Како је у доба реформи један предлог постао закон?
 Које предлоге је дао Иштван Сечењи ради унапређења 

угарске привереде?
 Многим племићима се нису допадали Сечењијеви пред-

лози. Шта мислиш, зашто?
 Потражи информације на интернету о Сечењијевој делат-

ности! Помоћи ће ти веб страница: http://www.nagycenk.hu/

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Сечењи је у свом раду Кредит сумирао задатке држа-
ве. ➋ Он је говорио да мађарски велепоседници због ста-
рог, већ заосталог феудалног система не живе на оном ни-
воу на којем људи истог имовинског стања живе на Западу. 
За модернизацију њихових поседа потребан је новац, али 
узимање кредита спречава Закон о авицитету, зато овај 
заостали закон треба укинути. Кулук кметсва такође треба 
укинути, јер је најамни рад много ефикаснији, наиме, кме-
ту који кулучи, није у интересу да добро обавља посао. Све 
је то довело до разматрања једног важног друштвеног про-
блема, да треба побољшати, променити стање кметова.
Сечењи је такође сматрао важним да ради напретка нације 
порез плаћају и племићи, то јест, да свако учествује у 
сношењу јавних терета. Треба развити индустрију и уна-
предити саобраћај.

 По којим корацима је Сечењи замишљао промену?
 Зашто није био ефикасан кулук кметова?

Почетак доба реформи

У мађарској историји почетком доба реформи сматрају 
објаву Сечењијевог дела Кредит. У периоду између 1830. 
и 1848. настали су многи покрети који су припремили про-
мене ради грађанско-националног преображаја. У првом 
реду су се средњи племићи сложили по питању да су проме-
не неопходне. Писац мађарске Химне Ференц Келчеи (Kölcsey 
Ferenc) је на следећи начин формулисао њихов програм: „Па-
рола нам беше: домовина и напредак.“

Све је то значило поспешивање националног препо-
рода, неговање националног језика и културе, односно, 
убрзавање друштвених промена. Правно стање кметова 
и постојање племићких привилегија у 19. веку су спречавали 
развитак државе. Тежње доба реформи су хтели спровести 
на сталешком државном сабору. Наравно, с тим је требао да 
се сложи и владар Фрањо I.

 Шта значи израз доба реформи? Шта су хтели постићи 
присталице реформи?

➋ Одломак из Кредита

„Део наших земљовласника је ис-
предњачио испред свога доба и газдује 
као да живи у 1901. години; други део 
води своје газдинство како се то радило 
у доба Андрије II. Једном су поља таква 
као да су их силом довукли из Белгије, 
другоме су земљишне површине толико 
необрађене да се човек не би чудио да 
сретне на њима једногрбу или двогрбу 
камилу. Напредовања или заосталости 
газдинства не зависе увек од околности, 
већ, у већини случајева, од начина раз-
мишљања земљопоседника.“

 На које супротности је Сечењи 
скренуо пажњу и шта им је, по 
његовом мишљењу, разлог?

✒ 1825: државни сабор (Пожун):
доњи дом – посланици 
жупанија, градова;
горњи дом – великаши, високо 
свештенство;
спор процес рада.

✒ наступ Иштвана Сечењија ➞
Мађарско научно друштво.

✒ Кредит: закон о авицитету, 
питање кметсва, заједничко 
сношење јавних терета.

✒ Доба реформи: „домовина и 
напредак“.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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Активности Иштвана Сечењија у изградњи државе 

 ШТИВО

Слика аустријског сликара Рудолфа Алта из прошлог века о Ланчаном мосту  
 Колико година је протекло од полагања камена-темељца до предаје моста?

Мостобран понтонског моста код Вигадоа 1837. Понтонски мост је зими требало расклопити ако се заледио Дунав

Иштван Сечењи је рођен у Бечу 1791. године, 
у аристократској породици. Био је главни 
иницијатор и један од најзначајнијих пред-

ставника реформског покрета који је кренуо у 
првој половини 19. века. Између 1815. и 1825. го-
дине је више пута обишао Западну Европу. Оно 
што је видео у развијеним грађанским државама, 
подстакло га је да ради на смањењу заосталости 
своје државе и да на то подстиче и остале члано-
ве аристократије.

Године 1822. увео је коњске трке по енглеском 
моделу, 1825. у години када је понудио свој при-
ход за оснивање Мађарског научног друштва, по-

тоње Мађарске академије наука, основао је Пр-
во удружење за узгој коња. Такође по енгелском 
моделу, 1827. основао је Национални казино у 
Пешти, с циљем да потпомогне политички дија-
лог између великаша. Након оснивања пештан-
ског казина, редом су се отварала слична места 
за друштвене састанке по целој држави.

Сечењи је желео да Пешту и Будим начини 
привредним и интелектуалним центром државе, 
он је први и користио назив Будимпешта. Пошто 
је између два града тада постојао само понтонски 
мост на расклапање, он је иницирао и изградњу 
моста.

Портрет Адама Кларка  Прове-
рите којег порекла је био инжињер 
који је водио изградњу!

164
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Током својих путовања по Енглеској, Сечењи 
је проучавао најмодерније начине изградње мо-
стова. Грађевински радови Ланчаног моста поче-
ли су 1842. под руководством Адама Кларка. Трг 
који лежи са будимске стране Ланчаног моста до-
био је име по њему. Мост су предали 21. новем-
бра 1849. године.
 

Ланчани мост је био први стални мост у Уграској, прва 
заједничка грађевина Пеште и Будима, изванредна тех-
ничка креација свога доба. Био је највећи мост на свету 
чију структуру су држали ланци. Закон о изградњи мо-
ста је изрекао да они који прелазе преко моста, морају 
платити мостарину, што се односило и на племиће. То је 
значило нарушавање племићких привилегија, као и де-
лимично увођење заједничког сношења јавних терета. 
Било је таквих племића који су изјавили да ће пре отпу-
товати до Пакша него платити мостарину.

  Зашто је Сечењи покренуо изградњу Ланчаног моста?
  Зашто је мостарина нарушавала племићке приви-

легије?

Сечењи је иницирао покретање изградње же-
лезнице и захваљујући његовом залагању, пре-
дали су прву железничку пругу између Пеште и 

Ваца (1846). Учествовао је у оснивању Пештанске 
угарске комерцијалне банке, својим примером и 
подстицавањем потпомогао је развој виногра-
дарства и узгој свилене бубе.

Као краљевски комесар руководио је регу-
лисањем тока Доњег Дунава, а хиљаду осамсто 
четрдесетих  година покренуо је радове на ре-
гулисању Тисе. Међу његовим практичним делат-
ностима истиче се покретање паробродске пло-
видбе на Балатону. Као члан Првог паробродског 
друштва на Дунаву, међу плановима имао је да 
се омогући  пловидба целим Дунавом, све до Цр-
ног мора. Сечењију можемо захвалити оснивање 
старобудимског бродоградилишта и зимске луке 
која је, такође, унапредила трговину на реци.

Сечењи је говорио: „Снага нације лежи у мно-
штву образованих људи“, и заиста је много учи-
нио за развој угарског образовања. Бавио се и 
проблемима позоришта на мађарском језику.

  Сумирај у свесци Сечењијеве идеје и њихова 
остварења! Направи табелу, у једну колону 
сакупи Сечењијеве практичне делатности, а у 
другу напиши које предности су имале!  

165

Прва коњска трка у Пешти (реконструкција, цртеж)  Којем друштвеном слоју су у почетку служиле за разоноду 
коњске трке?
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38. Државни сабори у доба реформи

Како кметови да постану слободни сељаци

1831. године је до тада непозната епидемија, колера* хара-
ла по Угарској. Због предузетих мера око епидемије кме-
тови из североисточних жупанија напали су племиће. Уста-
нак је навео део племића да увиде да треба олакшати стање 
кметова, иначе ће се они окренути против племића.

Најважније питање реформистичког државног сабо-
ра између 1832. и 1836. године постало је кметско пи-
тање.

 На основу раније наученог, наброј које феудалне обавезе су 
имали кметови.

У феудалном добу власници земљишних поседа су би-
ли племићи. Међутим, део племићког поседа користили 
су кметови (кметско земљиште/сесија) и заузврат су дуго-
вали разне услуге властели. Племићи, који су били при-
сталице реформи, хтели су то стање променити, зато су 
подржавали добровољан откуп земљишта. Према то-
ме, ако је кмет склопио договор са земљопоседником, он 
је у једном износу откупио своје феудалне услуге, постао 
је слободан човек и власник сесије. Међутим Фрањо I је од-
био резолуцију о добровољном откупу земљишта. „Побићу 
предлоге“, рекао је краљ. ➊

 Шта је било Сечењијево мишљење 
о кметском систему, и што је 
племство ослобођено плаћања 
пореза?

 Понављај! Шта је изазвала језичка 
уредба Јосифа II?

колера: болест проузрокована бакте-
ријом која доводи до дехидратације и 
може бити смртоносна. Епидемија 1831. 
довела је до смрти двесто педесет хиља-
да људи у Угарској.

Последњи Келчеијев говор, 1835. 
(реконструкција, цртеж)

 Врати се на 161. страну и погледај 
графички приказ о саветовању на државном 

сабору! Упореди две илустрације!

Сечењијево ступање на политичку сцену освежило је јавни живот. Његове идеје је подржавао знатан 
део средњег племства. и све више њих се прикључило реформистичким снагама.

➊ Тактизирање бечке управе 

Након одбијања плана о добровољном 
откупу земље, Фрањо I je хтео да про-
мени упуте, дате посланицима на жупа-
нијским скушштинама. У многим жупа-
нијама су повукли реформске предлоге, 
жупанијски посланици су били обавез-
ни поштовати резолуције. Након што је 
жупанија Ференца Келчеија променила 
упуте, он се следећим говором опро-
стио од државног саборае: „Парола нам 
беше: домовина и напредак. Они који 
место напретка желе неменљивост, 
нека размисле: реч заосталост има више 
значења. Савремени напредак доноси 
са собом стабилност; док неделатност 
доводи до назатка.“
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Након Фрање I престо је наследио Фридрих V (V. 
Ferdinánd) (1835-1848). Државни сабор (1840) поново је 
предложио добровољни откуп земљишта, што је беч-
ка управа тада већ прихватила. Међутим, само један по-
сто кметова је успео да искористи ову прилику. Већина није 
имала новаца за откуп и није успела да се нагоди са власте-
лином.

Зато су племићи, присталице реформи, предложили 
обезбеђивање обавезног откупа. Сваки кмет би добио 
земљишни посед који користи и постао би слободан сељак, 
племиће би пак одштетила држава. 

  Упореди добровољни откуп земљишта и обавезни откуп 
кметова! Који је разлог томе што је добровољни откуп 
земљишта само малом броју кметова донео непредак?

Истакнуте личности доба реформи

На првом реформистичком државном сабору велику уло-
гу имао је писац мађарске Химне Ференц Келчеи који се 
појавио као посланик жупаније Сатмар. Поред песама, он 
је и по одличним говорима постао познат у целој држави. 
Лајош Кошут (Kossuth Lajos) и Ференц Деак (Deák Ferenc), 
каснији велики говорници доба реформи су пуно научили 
од њега. ➋

Најстраственији говорник првог реформистичког др-
жавног сабора био је ердељски барон Миклош Веше-
лењи. Његов ватрени патриотизам занео је и Сечењија. 
Вешелењи је пропагирао национално јединство и ује-
дињење интереса. Предлагао је проширивање устава 
на свакога и ослобођење кметова. У интересу реформи, 
смело се супроставио и хабзбуршкој управи. Његова књи-
га под насловом О погрешним ставовима, написана 1831. 
због аустријске цензуре појавила се тек две године касније, 
у иностранству.

  Које реформске предлоге је имао Вешелењи?

Млади ситни племић без имовине Лајош Кошут, заоби-
лазећи цензуру, информисао је јавност о расправамa на 
државном сабору у облику приватног писма. Због „Са-
борских извештаја“, који су подржавали реформе, Кошут је 
био познат у целој држави. ➌ У раду су му помогли и сту-
денти права који су посећивали заседања државног сабо-
ра. Ова саборска омладина је одушевљено поздрављала 
реформистичке говоре и захтевала даље промене.

  Зашто „Саборски извештаји“ нису дошли до цензуре?

➋ Келчеи – како га је видео 
Лајош Кошут

Код стола посланика са подручја Тисе 
стајао је један мушкарац. (…) Један јак 
дух, окован крхким телом. (…). На без-
бојном лицу оцртавала се изнуреност 
од хиљада и хиљада пробдевених ноћи, 
у јединоме оку одражавала се свеукуп-
на туга прошлости и садашњости целе 
нације“, написао је Кошут.

  Како се у мађарској Химни одражавају 
осећања, споменута од стране Кошута? 

Портрет Ференца Келчеија (Kölcsey Ferenc) 
 „Делуј, стварај, умножавај: и осветлићеш 
домовину!“ („Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza 
fényre derül!”) Из које Келчеијеве песме је 
овај цитат?

  Нађи у историјском атласу, где се 
налази жупанија Сатмар!

➌ Кошутово укључивање у 
политику

Кошут (Kossuth Lajos) је рођен 1802. годи-
не у Моноку (Monok), жупанија Земплен, 
у племићкој породици без имања. Прав-
не студије завршио је у Шарошпатаку 
(Sárospatak), након тога је радио у Пешти 
и Шаторалјаујхељу (Sátoraljaújhely) као ад-
вокат. Као члан реформистичке опозиције 
1830. укључио се у жупанијски политички 
живот. Као комесар за колеру 1831. радио 
је на спречавању даљег ширења епиде-
мије и на смиривању побуњених кметова.

  Шта су биле последице колере?
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Наступање против реформистичке опозиције

Влада, на челу са канцеларом Метернихом желела је да за-
устави јачање присталица реформи. Извели су пред суд и 
затворили вође опозиције Миклоша Вешелењија, Лајо-
ша Кошута и вођу саборске омладине Ласлоа Ловашија
(Lovassy László).

Кошут је корисно провео време у затвору. Научио је енглески 
помоћу Библије на енглеском језику, Шекспира и речника са 
изговором – толико добро да је касније својим говорима на 
енглеском задивио и становнике британског острва. Током година 
„принудног одмора“ бавио се и математиком и економијом.

Ласлоа Ловашија су држали у много горим околностима. Вођу 
саборске омладине су осудили на десет година робије, оковали га 
и понекад ланцем везали за зид.

 Како је бечка влада покушала да заустави полет реформи-
стичког табора?

Незаконитости су изазвале негодовање у читавој др-
жави, осуђенике је јавност сматрала сртадалницима нације, 
популарност им је све више расла. Суочивши се са тим, беч-
ки двор је ослободио политичке затворенике.

Питање мађарског језика на државном сабору

У знаку мађарског националног буђења 1792. кренула је 
борба за проширење употребе мађарског језика. У том 
духу се одвијао и покрет обнове језика. Бечки двор и пле-
мићи који су га подржавали, дуго су се противили тој про-
мени, позивајући се на очување јединства монархије. Након 
дуге борбе питање мађарског језика је доживело потпун 
тријумф. Године 1844. на територији Краљевине Угар-
ске мађарски је постао званични језик уместо прет-
ходног латинског. Језик законодавства, администрације, 
правосуђа и образовања постао је мађарски. Због тога су, 
међутим, супротности са мањинама, које су чиниле више од 
половине становништва државе, испливале на површину.

 Зашто је било важно прогласити мађарски званичним 
језиком?

 Који проблеми су тада испливали на површину?

Лајош Кошут  
 Који је био 
значај извештаја 
ширених у 
рукопису?

Родна кућа Лајоша Кошута у Моноку, данас 
спомен музеј  Нађи у историјском атласу 
Монок! У којој се жупанији налази?

 Како су присталице реформи замишљали друштвени 
преображај?

 Које конкретне предлоге су дали и шта се остварило од њих?
 Како је бечки двор реаговао на јачање реформистичког 

табора?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

✒ 1831: епидемија колере ➞ уста-
нак кметова.

✒ државни сабор 1832-1836 – 
одбијање обавезног откупа 
земљишта ➞ на следећем сабо-
ру га прихватају ➞ мало њих је 
искористило ➞ обавезни откуп 
кметова (државна надокнада) ➞
одбијање

✒ Великани доба реформи: Фе-
ренц Келчеи (песме, говори): 
Миклош Вешелењи (уједињење 
интереса, ослобођење кметова 
макар и против Беча); Лајош 
Кошут (Саборски извештаји)

✒ Саборска омладина: подржава 
реформисте

✒ Противнапад Метерниха: утам-
ничење Кошута, Вешелењија, 
Ловашија

✒ 1844: мађарски постаје зва-
нични језик ➞ супротности са 
народностима

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Лајош Кошут  

значај извештаја 
ширених у 
рукопису?
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Миклош Вешелењи је рођен 1796. у аристо-
кратској породици у ердељском Жибоу. 
Отац његов, „жибонски бизон“ такође је 

имао опозициони став и био је поносан на свог 
сина који је био бистроуман дечак, а наследио је 
и јак стас. Вешелењи је изванредно јахао и био 
је упоран пливач. Оца је изгубио са тринаест го-
дина.

У време Наполеонових ратова на војничкој паради три-
наестогодишњи Миклош замењивао је смртно болесног 
оца. На паради се појавио и палатин Јосиф. Капетани 
разних области су са својим трупама промарширали ис-
пред палатина. На највеће чуђење палатина и официра 
марширао је тринаестогодишњи Миклош на челу своје 
трупе од шестсто војника. Они који су тада видели Веше-
лењија предвидели су му лепу будућност у војној карије-
ри. Међутим, Вешелењи није желео да постане војник.

Пет година касније осамнаестогодишњи 
Миклош кренуо је са својим учитељем да види 
Беч. У повратку су посетили истакнуте лично-
сти тога доба, у Кестхељу оснивача Георгикона 
Ђерђа Фештетича, у Никли Данијела Бержењија 
(Berzsenyi Dániel), у Шимегу(Sümeg) Шандо-
ра Кишфалудија (Kisfaludy Sándor), у  Сепхалoму 
(Széphalom) Ференца Казинција.

Склопио је блиско пријатељство са Иштва-
ном Сечењијем и између 1821. и 1822. заједно су 
отишли на студијско путовање у Западну Евро-
пу. Пошто је дошао до имања у Сатмарској жупа-
нији, на пожунском државном сабору 1830. већ 
је као члан Горњег дома  постао признати вођа 
реформистичког покрета. У селима која су чини-
ла његово имање, укинуо је кулук и први је ос-
лободио своје кметове. О њиховом школовању 
се побринуо такође о свом трошку.

  Какве ставове је имао Вешелењи о кметском 
питању?

Пошто је на сатмарском жупанијском сабору 
оштро критиковао владу, оптужили су га за веле-
издају. Током процеса су га бранили Келчеи и Фе-
ренц Деак. Пошто је као члан аристократије могао 
да се брани на слободи, за време великог пештан-
ског потопа 1838. године – који је од четири и по 

хиљаде пештанских кућа разрушио више од две 
хиљаде – Вешелењи се нашао у Пешти. Активно је 
учествовао у спасавању, многима је спасао живот, 
зато је добио име бродар у поплави.

Док су Вешелењија у читавој држави славили, 
против њега се наставио процес за велеиздају. 
На крају су га осудили на три године робије, али 
због очне болести која се погоршавала, ускоро је 
пуштен на слободу. 1840. добио је помиловање. 
Последњу деценију живота провео је борећи се 
безуспешно против очне болести. 1844. године 
је ослепео и слепост га је спречавала у учество-
вању у политичком животу. Миклош Вешелењи је 
преминуо 1850. године.

  Замисли да живиш у Вешелењијевој средини! 
Опиши баронове особине!

  Сумирај најважније догађаје његовог живота!

Рељеф бродара у поплави. Миклош Вешелењи је, газећи 
у леденој води, покушао да дође до чамца за спасавање  
 На какве људске особине упућује његов чин? 

Пештанска поплава, 1838.

Бродар у поплави 

 ШТИВО

169
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39.  Политичка делатност Лајоша Кошута 
у доба реформи

Кошут и Пештански весник

Кошут је ослобођен из затвора 1840. и годину дана касније 
постао је уредник новопокренутог Пештанског весни-
ка. Његово ангажовање је дозволио и канцелар Метерних 
који је био на челу бечке владе. Мислио је да ће на тај на-
чин лакше контролисати идеје опасне по бечки двор. Кошут 
је, међутим, изванредно користио средство јавности, па 
су његове поруке стигле до реформистичких снага без да је 
цензура то могла спречити. ➊

 Каква прилика се пружила Кошуту да изрази своје ставове?

Кошутов програм

Кошут је желео државу унутар Хабзбуршке Монар-
хије, али привредно и политички много самосталнију.
Грађански и национални преображај сматрао је остварљи-
вим са вођством нижег племства. У фокусу своје полити-
ке имао је мисао о јединству интереса. Од раније форму-
лисаних реформистичких захтева најважнијим сматрао 
је заједничко сношење јавних терета и обавезан от-
куп земљишта. У Пештанском веснику подстицао је своје 
читаоце на подржавање истих циљева. ➋ Схватио је, наи-
ме, да се без опорезивања привилегованих и ослобођења 
кметова не може остварити национално јединство које 
би подржавало даље реформе. Надао се да ће већина жу-
панија прихватити заједничко сношење терета, то јест 
укидање племићких привилегија. Међутим, због отпора 
племића који су се држали својих привилегија, није дошло 
до тога.

Први број Пештанског весника  Прочитај са 
насловне стране које године се појавио лист?

 Ко су биле водеће личности 
реформистичке политике на 
државном сабору 1832–1836?

 Како је Кошут постао познат 
хиљаду осамсто тридесетих 
година?

➊ Пештански весник

Пештански весник, који је у почетку из-
лазио два пута недељно, био је веома 
успешан. Тираж листа се са почетних 
шездесет примерака, за пола године, 
повећао на преко пет хиљада. Недуго 
затим издавали су га четири пута не-
дељно, бројеве, издате прве пола годи-
не, требало је поново штампати.

Лајош Кошут је након ослобођења из затвора поново ступио на политичку сцену. Говорио је да се 
независна домовина и грађански преображај може остварити само уз подршку целог народа.

➋ Улога штампе

„Периодична штампа код слободних на-
ција има задатак да буде казаљка на сату 
у животу нације; да буде звезда Зорњача 
светлости дана; да буде мукотрпни по-
сленик садашњости који припрема бу-
дућност; да буде оживљавајући дах ис-
кре духа која сјаји у скровишту; да буде 
стражар законитости, зрак наде онима 
који пате, бич злочина, венац скромне 
заслуге; да буде застава око које ће се 
окупити у јединствен духовни табор они 
који су вођени истим ставовима, у чијим 
срцима пламте подједнака осећања.“
(Лајош Кошут, Пештански весник, 1844)

 Коју улогу је Лајош Кошут наменио 
штампи? Како је замишљао јачање 
реформистичких снага помоћу ње?
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Хиљаду осамсто четрдесетих година Кошут је био главни 
организатор новонасталих привредних, саобраћајних и по-
литичких удружења.

Сматрао је важним развој самосталне угарске инду-
стрије. Био је мишљења: „Без индустрије нација је џин са 
једном руком.“ Организовао је Друштво оснивача фабрика и 
Трговинско друштво, организовао је индустријску изложбу. 
Године 1844. основано је Удружење за унапређивање 
домаће индустрије и занатства. Чланови су се обавезали 
да следећих шест година неће куповати оне иностране 
производе који се производе и у земљи.

  Који облик откупа земљишта се остварио у доба реформи?
  Које циљеве је зацртао Кошут?
  Којим средствима их је хтео постићи?

Кошутова и Сечењијева полемика

Иштван Сечењи је такође подржавао ослобођење кме-
това, укидање племићких привилегија и развој инду-
стрије. Ипак је Кошутову делатност посматрао са забрину-
тошћу. Сечењи није хтео да се било ко осим аристократије и 
племића укључи у политичку борбу. Плашио се. наиме, да ће 
политички стил, који утиче на осећања, довести до догађаја 
сличних као у Француској револуцији. ➌	Сечењију се није 
свидело ни то што се Кошут у многим стварим супротставио 
вољи бечког двора. Сматрао је да је заоштравање односа 
са Монархијом опасно и штетно за развој државе.

  Зашто се створила супротност између Сечењија и Кошута?

Сечењијева обазрива политика хиљаду осамсто че-
трдесетих година већ није била популарна.

Јавност државе и већина опозиционарних политичара 
стала је на страну Кошута. Упркос њихове расправе Кошут 
је увидео Сечењијеву величину и говорио је о њему са 
највећим признањем. ➍

  Како се јавност односила према двојици политичара? Зашто?
  Зашто је Сечењи сматрао опасним Кошутову делатност?

Потпис руководилаца Удружења за уна-
пређивање домаће индустрије и занатства 
(Védegylet)  Прочитај, ко је био управник 
клуба! На који начин су чланови Удружења за 
унапређивање домаће индустрије и занат-
ства подржавали домаћу индустрију?

➍ Кошутово мишљење 
о Сечењију
„Прсте је ставио на артерију свога доба и 
разумео његов пулс. И зато, управо зато 
га ја сматрам највећим Мађарем, јер не 
познајем никога у нашој малој историји 
(нека ме неко оповргне) о коме се не би 
могло рећи да његови кораци, рачунати 
у вековима, нису стигли ни рано, ни пре-
више касно.“

  Које мишљење су имали један о дру-
гом два државника?

  Сумирај како су Кошутове мисли 
дошле до јавности! Какав реформ-
ски програм је објавио?

  Зашто није грађанство било водећа 
покретачка снага преображаја?

  Сумирај шта је учинио Кошут за 
развој индустрије?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

➌ Сечењијево мишљење 
о Кошуту, 1841.

„Делује оружјем маште и емоција, а 
не хладним бројевима, то јест како су 
обикли то рећи у јавном животу: обраћа 
се срцу, уместо да се обраћа разуму…“

 ✒ Кошут – Пештански весник: јавност ➞ ширење реформи-
стичких идеја.

 ✒ Циљеви: већа привредна самосталност у склопу Монар-
хије; уједињење интереса; обавезни откуп; заједничко 
сношење јавних терета.

 ✒ 1844: Удружење за унапређивање домаће индустрије и 
занатства – заштита домаће индустрије.

 ✒ Сечењи ➞ 

➞

 Кошут (стил, однос према Бечу).

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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40. Развој Угарске 1840-их година 

Успон привредног живота

Почетак индустријске револуције се у многим европским 
земљама рачуна од хиљаду осамсто тридесетих година.
Преображај у привреди Хабзбуршке Монархије такође је 
започео. Могло се продати све више робе по све бољој це-
ни. То је било повољно и за развој привреде Угарске, пошто 
се повећала потражња и за домаћим пољопривредним 
производима. У целој држави започело је регулисање 
подземних вода, крчење шума, да би се повећало обра-
диво земљиште. Обогаћени немачки и јеврејски трговци, 
који су трговали пољопривредним производима, уложили 
су већину своје добити. Финансирали су регулисање ре-
ка, изградњу мостова, започело је и развијање железнице. 
Прва угарска железница је изграђена између Пеште и 
Ваца 1846. године.

 Који је могао бити разлог што су обогаћени трговци своје 
приходе трошили на развој саобраћаја?

Закон издат 1840. омогућио је било коме да оснује фа-
брику, па су се и домаћи Јевреји са капиталом, укључили 
у развој индустрије. ➊ Користећи се могућностима, нова 
генерација предузетника почела је градити млинове 
на парни погон, шећеране, пилане и фабрике папира. 
Производња металне индуструје се такође удвостручила 
за неколико година. Међутим, у односу на Западну Евро-
пу заосталост државе је на том пољу и поред тога била ве-
лика. У Угарској су се исто тако појавиле парне машине.
Пештанска мађарска трговинска банка започела је свој рад 
1842. Развој градова је такође био показивач привредног 
успона. На чело развоја стала је Пешта, која је постепено 
прерасла у центар државе.

 Понављај! Који важнији прона-
ласци су настали током инду-
стријске револуције?

 Шта су учинили Сечењи и Кошут 
ради успона привредног живота?

Годи-
на

Будим и 
Стари Будим Пешта Заједно

1720   9 600     2 600   12 200

1780 21 700   13 550   35 250

1800 24 300   29 900   54 200

1820 33 300   45 300   78 600

1830 38 600   64 100 102 700

1840 39 000   68 300 107 300

1850 50 100 128 000 178 100

Становништво Старог Будима, Будима 
и Пеште  Коликоструко се, отприлике, 
повећао укупан број становниптва Старог 
Будима, Будима и Пеште између 1800. и 
1850. године? Који су били разлози порасту 
броја градског становништва?

Отварање железнице 
између Пеште и 
Ваца. Главна званица 
свечаности био је 
палатин Јосиф који је 
свечано отворио пругу 
 Када су пустили у 
саобраћај железничку 
пругу?

➊Мориц Фишер Фаркашхази (Farkas házy 
Fischer Móric) предузетник јеврејског по-
рекла 1840. године је постао једини влас-
ник порцуланске фабрике у Херенду. Фа-
брика је за три године постала позната у 
читавој Европи, Кошут је похвалио пор-
цулан као „декоративни знак радосног 
развоја домаће индустрије.“

Хиљаду осамсто четрдесетих година у Угарској је дошло до значајног привредног развоја и процвата 
националне културе. Појавили су се нови политички правци и основане су прве партије.
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Национална култура у доба реформи

У Пешти и Будиму оживео је и књижевни живот. Овде је жи-
вео и деловао писац мађарске песме: „Szózat“ Михаљ Ве-
решмарти (Vörösmarty Mihály). Овде су се појавила и по-
стала први пут позната дела младог Шандора Петефија 
(Pető�  Sándor), Јаноша Арања (Arany János) и Мора Јо-
каија (Jókai Mór). Почетком 19. века и у Угарској се поја-
вио стил романтике. Петефи и Арањ користили су и народ-
ни језик, тако су могли да допру до ширих слојева. Песници 
и писци тог доба су много учинили за подизање нацио-
налне свести. „Витез Јован“ (JánosVitéz) и „Толди“ (Toldi) до-
живели су велики успех. До 1837. године од јавних донација 
саградило се Пештанско мађарско позориште које је од 
1840. носило назив Национално позориште и било дом 
позоришних представа на мађарском језику.

 Ко су били најважнији књижевници доба реформи?

У музици је такође постао популаран национални стил. 
Мађарска вербункош (регрутска) музика и Ракоцијев марш 
су се добро уклапали у политичку атмосферу доба рефор-
ми. Опере Ференца Еркела (Erkel Ferenc) – на пример „Ла-
сло Хуњади“ (Hunyadi László) – оживиле су националне исто-
ријске личности на савременој позоришној сцени. Ференц 
Лист (Liszt Ferenc) је био светски познати пијаниста сво-
га времена. Иако је живео у иностранству, свуда је са оду-
шевљењем наглашавао своју припадност мађарској нацији. 

У архитектури је доминирао класицистички стил*.
Много нових стамбених и јавних зграда саграђени су у том 
стилу. Није изненађујуће што је јединствени класицистички 
изглед Пеште задивио иностране посетиоце. ➋

Истакнути архитекта тога доба био је Михаљ Полак 
(Pollack Mihály) чије је предивно дело Национални музеј. Јо-
жеф Хилд (Hild József) је имао пресудну улогу у обликовању 
изгледа Пеште у доба реформи. И острогонска базилика и је-
гарска саборна црква су грађене према његовим нацртима.

Зграда Пештанског мађарског позоришта 
1837  У којем стилу је саграђена зграда?

Мађарски национални музеј у доба реформи  Када су га основали и 
чијом донацијом?

Ференц Еркел 
(Erkel Ferenc) 
1845. 
 Годинама 
је сарађивао 
са компози-

тором песме: 
„Szózat“. Ко је 

био он?

класицистички стил: уметнички правац 
који је античке грађевине сматрао узором 
за опонашање.

➋ Дански писац бајки Андерсен 
је око 1840. године овако видео 
Пешту и Будим

„Какав поглед! Али како би могао описати 
речима? (…) Пештански ред зграда: поред 
обале као да стоји палата за палатом, как-
ва живахност и покретност! Мађарски ка-
ваљери, трговци, Грци и Јевреји, војници 
и сељаци просто врве. Управо је вашар 
на дан Светог Медарда. На другој обали 
у подножју високе зелене планине ређају 
се мање шарене куће, два-три реда кућа 
се пружа већ уз падину планине. То је Бу-
дим, главни град Угарске: тврђава, угарска 
акропола, са својим белим зидовима уз-
диже се изнад зелених вртова. Два града 
повезује понтонски мост. Каква гужва, 
која галама… Већ се не види ни траг вели-
ке поплаве, све куће су обновљене, чак је 
све постало новије и лепше. Будим има и 
позориште. Пешта има и два (не говорећи 
о летњем позоришту у Варошлигету).“ 

Ференц Еркел 
(Erkel Ferenc) 

је сарађивао 
са компози-

тором песме: 
„Szózat“. Ко је 

био он?

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   173 2020. 02. 18.   14:21:47



174

Прве политичке партије у Угарској

Године 1846. аристократски политичари, који су сарађи-
вали са Бечом, основали су Конзервативну партију. Себе 
су називали умереним напредњацима и размишљали су са-
мо о умереним реформама. Били су против заједничког 
сношења јавних терета и ослобађања кметова.

Као одговор, присталице реформи – Лајош Кошут, Фе-
ренц Деак (Deák Ferenc) и гроф Лајош Баћањи (Batthyány 
Lajos gróf) – у пролеће 1847. основали су Опозициону пар-
тију. Саставили су свој програм, Опозициону декларацију, у 
којој су биле изнесене реформске идеје као што су укидање 
закона о авицитету, ослобађање кметова, државни са-
бор на основу народног представништва, заједничко 
сношење јавних терета и једнакост пред законом. Хте-
ли су обавезан откуп земљишта са државном надокнадом. 
Јединство монархије нису доводили у питање, али су захте-
вали праведније поступање са Угарском. На државном са-
бору, који је почео у јесен 1847, оба политичка правца су 
учествовала.

  Ко су биле вође Опозиционе партије?
  Како су себе називали политичари Конзервативне партије?
  Зашто опозиција није била задовољна добровољним отку-

пом земљишта?

Млада Мађарска

Млади интелектуалци и студенти су желели много веће 
промене од Сечењија, чак и од Кошута. ➌ Пред њиховим 
очима лебдео је пример Француске револуције. Сматрали су 
да се прави преображај не може постићи реформама, него 
само револуционарним покретима. Зато су писали памфле-
те и револуционарне песме. Њихово стално састајалиште 
била је пештанска кафана Пилвакс. Песник Шандор Пе-
тефи и млади историчар Пал Вашвари (Vasvári Pál) имали су 
водећу улогу међу њима.

Михаљ Танчич (Táncsics Mihály), који се уздигао из кмет-
ског слоја, такође је био присталица радикалних циљева: 
захтевао је откуп земљишта без надокнаде и неодлож-
но ослобађање кметова. Због својих погледа су га ухапси-
ли и затворили 1847.

Пал Вашвари (Vasvári Pál) водећа 
личност Младе Угарске

➌ Петефи о покрету Млада 
Мађарска

Циљеве младих интелектуалаца Пете-
фи је на следећи начин формулисао: „у 
Младу Мађарску убрајам све оне који 
су стварно слободоумни, нису ускогру-
ди, смели су, желе велико, у ону младу 
Мађарску која не жели да довека крпи 
похабане опанке домовине, да ставља 
на крпу закрпу, већ жели да је одене од 
главе до пете у потпуно ново одело.“

  Како се Петефијево поређење може 
протумачити?

  Које области су се највише раз-
вијале у привреди?

  Коме се може захвалити што се 
народни језик појавио у књижев-
ности?

  Ко су били истакнути компози-
тори доба реформи, шта знаш о 
њиховој делатности?

  Који нови политички правци су 
се појавили хиљаду осамсто че-
трдесетих година?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

 ✒ Повољан утицај индустријске револуције: ширење пар-
них машина; саобраћај – железница (Пешта–Вац, 1846); 
оснивање фабрика (млинови, шећеране итд.); банке.

 ✒ Успон националне културе: књижевност, музика, архи-
тектура: Национално позориште (1837).

 ✒ Политичке партије: Конзервативна партија (1846), 
Опозициона партија (1847); Млада Мађарска (Петефи); 
Михаљ Танчич: заступник кметова.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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Ференц Деак је рођен 1803. године у Шеј-
теру (Söjtör), у жупанији Зала у породици 
средњих поседника. Родитеље је рано из-

губио, зато су му у васпитавању велику улогу 
играла старија браћа. Поседовао је изванредну 
меморију, школе је завршио са одличним успе-
хом. Пријатељи су га волели, упркос томе што је 
ретко учествовао у њиховим играма. Деак је кас-
није формулисао следеће мишљење о учењу које 
и данас вреди имати на уму: „Није она права наука 
коју добро научите, већ она коју добро размотри-
те; ко у школи научи озбиљно и темељно мисли-
ти се, тај је добро завршио школу.“

Деак је завршио права, након тога је постао 
заменик тужиоца жупаније Зала. Прозрео је 
унутрашње конфликте заосталог племићког 
друштва, упознао је сиромаштво и рањивост 
кметова. Рекао је да неједнакости пред законом 
треба укинути. Године 1833. његов брат Антал 
предложио га је за посланика жупаније Зала уме-
сто себе, и тада се укључио у расправе државног 
сабора. Својим правним знањем, поштењем, не-
уморношћу и познавањем живота, брзо се иста-
као међу посланицима. Током расправа био је 
одлучан, храбар, али и изванредно обазрив. По 
мишљењу савременика, током дебата суздржа-
вао се вређања и агресивности.

  Објасни својим речима шта је Деак сматрао 
успешним учењем.

Брзо се спријатељио са познатим личности-
ма прогресивне опозиције, Миклошом Веше-
лењијем, Ференцом Келчеијем, Габором Клаузал 
(Klauzál Gábor). Његово пријатељство са Келче-
ијем показује и то да је Химну, чију музику је ком-
поновао Ференц Еркел, ову националну молитву 
Келчеи препоручио Деаку. Однос са Сечењијем 
обележен је међусобним поштовањем. Деаков 
смисао за хумор, уравнотежено расположење и 
пријатељски манири привукли су друштво око 
њега. Његова марљивост и радиност биле су 
праћене великим знањем. На државном сабо-
ру између 1832. и 1836. заузимао се, пре свега, 
за питање стања кметова, поред тога, пожурки-

вао је проширење људских права, слободу веро-
исповести, штампе и говора. Говорио је: „Само је 
тамо стварно срећна и развијена домовина, где 
земљу обрађују слободне руке. Тамо је јака нација, 
где имовину и независност бране слободне руке.“

На сабору између 1839. и 1840. већ је насту-
пио као вођа опозиције и имао је велику улогу 
у томе што је бечки двор ослободио осуђенике 
политичких парница. Видевши све агресивније 
политичке битке, Деак се повукао на неколи-
ко година из политичког живота, али је одржа-
вао пријатељство са истакнутим личностима 
доба реформи. Године 1848. у влади Баћањија 
(Batthyány) прима се функције министра правде. 
Након пораза Ослободилачке борбе он је био 
једини политичар са којим је бечки двор био 
вољан да преговара. Као мајстор за компроми-
се, Ференц Деак је имао водећу улогу у скла-
пању Aустријско–угарске нагодбе 1867.

  Сакупи ко су били чланова круга пријатељa 
Ференца Деака?

  На основу штива наведи особине Ференца  
Деака.

Политички пут Ференца Деака

 ШТИВО

Ференц Деак (1803-1876)  Ференца Деака називају 
„мудрацем домовине“. Који је разлог томе?
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41. Револуције у Европи и у Угарској

„Пролеће народа“

У пролеће 1848. скоро цела Европа је била у врењу. У фе-
бруару је избила револуција у Паризу. Вест о париским 
догађањима пронела се муњевитом брзином и покренула 
је револуционарни талас.

У европским градовима једна за другом су букнуле ре-
волуције. Устаници су захтевали укидање привилегија 
на основу порекла и аутократска угњетавања, нпр. 
укидање цензуре. Постојала су места где је, поред успо-
стављања уставне власти, међу револуционарним циљеви-
ма било важно и постизање националне независности.

У Бечу 13. марта 1848. такође је избила револуција. 
Сменили су омрзнутог канцелара Метерниха, стари поре-
дак је тиме пропао.

 Помоћу историјског атласа наброј оне државе и територије 
унутар Хабзбуршке Монархије у којима су избиле револуције 
и национални покрети!

 Драмска игра. Одиграјте како Петефи и његови пријатељи 
редом стижу у кафану Пилвакс са вестима о бечкој револу-
цији! Расправите, које последице све то може имати и шта би 
сада требало да учините!

 Када и којим циљем је основана 
Света алијанса?

 Које промене су желели Кошут и 
Опозициона партија?

 Која је разлика између реформи 
и револуције?

Илустрација париске револуције 1848. 
на слици насталој касније  Како су се 
револуционари бранили против војске?

Метернихов бег, савремена карикатура
 Ко је био Метерних и шта је представљао? 
Како је стваралац цртежа изразио своју 
антипатију према пропалом канцелару?

У фебруару 1848. избила је револуција у Француској. Услед тога, дошло је до масовних демонстрација 
у Бечу и Будиму. Те демонстрације су биле увертира револуције и ослободилачке борбе 1848–1849.

Илустрација доласка угарске делегације у Беч 15. марта 1848. на 
основу савремених описа. Беч је горео у револуционарној грозници, 
Мађаре су дочекали са великим одушевљењем. На десној страни 
слике видимо наоружаног војника цивилне гарде и велику црвену-белу-
црвену заставу (а не царску црно-жуту). На застави натпис „Бечки 
факултет“. Факултет је био један од центара револуције
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Резолуције пожунског државног сабора

На вест бечке револуције, предлогом Кошута, и пожунски 
државни сабор је изгласао резолуције (одлуке) које су 
довеле до национално-грађанског преображаја: уки-
дање кметсва, народно представништво, оснивање независ-
не одговорне угарске владе и укидање цензуре. Седамде-
сет четворочлана делегација државног сабора кренула је 
у Беч 15. марта у 10 сати пре подне да би постигли да краљ 
одобри саборске резолуције. Чланови делегације би-
ли су и Лајош Кошут, Лајош Баћањи и Иштван Сечењи.

Догађаји Пештанске револуције

Путници брода, који је по реду вожње 14. марта стигао из 
Беча у Пешту, донели су вест о револуцији. Чланови Мла-
де Мађарске, такозвана „мартовска омладина“, Шандор 
Петефи, Пал Вашвари и остали, нису хтели да и даље бу-
ду опрезни. Одлучили су да ће уличним демонстрација-
ма дати изражаја својим захтевима које су саставили у 
дванаест тачака. Петефи је за ову прилику написао своју ро-
дољубиву песму, Песму нације. ➊

Када су 15. марта у јутарњим часовима изашли из кафа-
не Пилвакс, било их је свега петнаестак, али им се ускоро 
прикључила и студентска омладина. За неколико сати се на 
улицама Пеште већ искупила маса од двадесет хиљада љу-
ди и кренула према Ландереровој штампарији где су за-
пленили једну штампарску машину и одштампали Двана-
ест тачака и Песму нације без дозволе цензора. ➋

➊ Шандор Петефи:  
Песма нације

„Устај, роде, време зове!
Стреси јарам и окове!
Или хоћеш бити робље,
Ах, боље је и у гробље!?
Нека чује Бог Мађара! -
Завет свет,
Не треба нам више ропски живот, клет!
(…)“

  На шта је упозорио Петефи своје 
сународнике?

Шта жели 
мађарска нација?

Нека буде мир, слобода и слога.

1. Желимо слободу штампе, укидање цензуре.
2. Одговорну владу у Будиму и Пешти.
3. Редован државни сабор у Пешти.
4. Једнакост пред законом у грађанским и верским питањима.
5. Националну гарду.
6. Заједничко сношење јавних терета.
7. Укидање феудалних односа.
8. Пороту, представништво на основу једнакости.
9. Националну банку.
10. Војници нека се закуну на устав, мађарске војнике да не 
       одводе у иностранство, иностране нека одведу одавде.
11. Ослобођење политичких затвореника.
12. Унија

Једнакост, слобода, братсво!

12 тачака

Дељење првих штампаних примерака 12 тачака и Песме нације – 
савремени цртеж

➋ Пред штампаријом

Акош Бирањи (Birányi Ákos), један од 
„мартовских омладинаца“ овако се 
присећао: „(…) они који су делили 
летке, прво су их делили један по 
један, али пошто су људи навалили на 
њих, као да јуришају на тврђаву, убрзо 
су их почели оберучке бацати високо 
у ваздух, међу народ. Безброј руку се 
борило у ваздуху за летке, цепајући их, 
да би барем до парчади дошли. (…)“

  Шта је изазвало одушевљење људи?

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt5_2020-02-21.indd   177 2020.02.21.   13:40:50



178

Народни збор испред Националног музеја – савремени цртеж  Погле-
дај поново слику о париској револуцији! Која је била важна разлика 
између париске и пештанске револуције? Чиме се може то објаснити?

Након што су прве примерке слободне штампе људи де-
лили из руке у руку, град се узбунио. За три сата попод-
не су заказали велики скуп на тргу испред Национал-
ног музеја, где се упркос великој киши појавило најмање 
десет хиљада људи. Одушевљена маса, спремна на акцију, 
журила је до пештанске градске куће и приволела град-

ски савет да се прикључи њиховим захтевима. Народ, 
свестан своје моћи, прешао је преко понтонског мо-

ста који повезује Пешту и Будим и пошао у будим-
ску тврђаву да ослободи Михаља Танчића из 

затвора.
У будимској тврђави су артиљерци са упаље-

ним фитиљима стајали поред топова, али ни-
ко није смео да им да наредбу за паљбу.
Тако је маса по великој киши без препреке 
прешла понтонски мост и стигла до тврђаве. 

Касније је Петефи у свом дневнику написао: 
„Веледостојно намесништво било је бледо и бла-

гоизволело је дрхтати“, и прихватило све захтеве.

 Која је била веза између бечких и пештанских догађаја?
 Којим циљем је кренула делегација Пожунског државног 

сабора у Беч?
 Прикажи догађаје пештанске револуције у облику 

стрипа!
 Које идеје су утицале на револуционаре 1848? У којим 

захтевима се виде те идеје?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

ски савет да се прикључи њиховим захтевима. Народ, 
свестан своје моћи, прешао је преко понтонског мо-

ста који повезује Пешту и Будим и пошао у 
ску тврђаву

затвора.

ним фитиљима стајали поред топова, али 
ко није смео да им да наредбу за паљбу.
Тако је маса по великој киши без препреке 
прешла понтонски мост и стигла до тврђаве. 

Касније је Петефи у свом дневнику написао: 
„Веледостојно намесништво било је бледо и бла-

гоизволело је дрхтати“, и прихватило све захтеве.

✒ 1848, Париска револуција, 
„пролеће народа“.

✒ Бечка револуција ➞ резолуције 
државног сабора у Пожуну.

✒ Пештанска револуција: Петефи, 
Мартовска омладина, 12 тачака.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Како размишљају историчари
Током истраживања разлога догађаја 
из прошлости треба узети у обзир и 
осећања оних који су то доживели.

Дејство једне револуционарне 
песме

„Након тога је, по жељи присутних, Пе-
тефи поново одрецитовао своју песму 
чије заносно дејство се није смањи-
ло због тога, чак је видно расло. Цела 
улица Хатвани била је пуна људи чије 
је понављање рефрена „Не треба нам 
више ропски живот, клет!“ одзвањало 
до небеса.“

Акош Бирањи

 Испробајте какав утицај је могла 
имати Песма нације на пештанске 
грађане! Нека један од вас буде ре-
цитатор који ће одрецитовати целу 
песму, а разред нека узвикује само 
рефрен заједно са рецитатором!

 Договорите се после тога каква 
осећања су се пробудила у рецита-
тору и какво је дејство имало на „ре-
волуционарну масу“!

Овакву кокар-
ду су многи 
носили на 
пештанској 
демонстра-
цији 
 Где су први 
пут носили 
националну 
тробојку у облику 
кокарде?
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Чланови Баћањијеве владе  Нађи на слици 
Кошута, Деака и Сечењија! Зашто је Сечењи 
могао да добије управљање саобраћајним 
пословима, а Деак управљање право-
суђем?

42. Остварење циљева револуција

Оснивање Баћањијеве владе 

Вест о пештанској револуцији стигла је и у Беч и доприне-
ла је томе да је двор био принуђен да попусти захтевима 
пожунске делегације. Сложили су се са оснивањем само-
сталне угарске владе. Угарска је остала у склопу монар-
хије, али је добила значајну самосталност унутар цар-
ства. ➊

Нова влада, основана под вођством грофа Лајоша 
Баћањија, није више била одговорна краљу, већ је одго-
варала угарском државном сабору, изабраном представ-
ништву државе. Лајош Кошут је постао министар финансија, 
Ференц Деак правосуђа, Иштван Сечењи је добио портфељ 
за саобраћај и јавне радове.

Након што се делегација вратила у Пожун, почео је гроз-
ничав законодавни рад. Нове законе, састављене од стра-
не државног сабора, аустријски владар је одобрио и својим 
потписом потврдио 11. априла 1848. године.

 Зашто је Угарска добила много већу самосталност него 
раније у склопу Хабзбуршке Монархије?

 Чему се то може захвалити?

 Која је разлика између аутократ-
ске и уставне управе?

 Које задатке има државни сабор? 
Како се може остварити народно 
представништво?

Бечки двор није имао довољно снаге да сузбије револуције. Зато се привремено повукао и дозволио 
да се захтеви револуција преточе у закон.

➊ III чланак. О оснивању 
независне одговорне владе

„3. Његово Величанство и у Његовом 
одсуству палатин, краљевски намесник, 
према закону власт врши преко неза-
висне угарске владе и било која уредба, 
наређење, резолуција, именовање само 
је онда важећа, ако неко од министара, 
са седиштем у Будиму и Пешти потпише 
закон. (…)
6. Сви они предмети који су припадали 
канцеларији угарског краљевског дво-
ра, ризници намесништва, (…) и уопште 
у свим грађанским, црквеним, финан-
сијским, војничким питањима Његово 
Величанство извршну власт врши искљу-
чиво преко мађарског министарства.“

 Зашто од тада нису могли да донесу 
такву краљевску уредбу са којом се 
ни је слагало мађарско министарство?

 Да ли је ојачала или је ослабила моћ 
канцеларије и намесништва који су 
зависили од краља? Зашто?

 Како је бечки двор могао да проце-
ни ове промене са своје тачке гле-
дишта?

портфељ: разне области управе једне 
државе којима управљају министри
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Управа заснована на народном представниптву

Пре 1848. право гласа су имали племићи на основу привиле-
гије по пореклу. По новом закону сви они мушкарци који 
су напунили двадесет година, уколико су располагали 
одговарајућом имовином, могли су да гласају, односно 
интелектуалци без обзира на имовинско стање имали 
су право гласа.

У јуну 1848. одржали су прво гласање на основу на-
родног представништва, где су присталице грађанског 
преображаја однели апсолутну победу. 5. јула 1848. У згради  
пештанског Редута* отвороли су први сабор у држави на ос-
нову народног представништва.

Државни сабор, који се састојао од бираних посланика, 
морали су одржавати годишње једном у Пешти. Држав-
ни сабор је доносио законе и надзирао рад владе. Изврш-
ну власт у Угарској вршила је од Беча независна угарска 
влада.

Донесен је закон о уједињењу Угарске и Ердеља, а за 
одржавање реда основали су националну гарду.

  Који је био значај тога што су државни сабор и влада 
своје седиште имали у Пешти?

Отварање првог пештанског државног сабора 1848. Први државни 
сабор на основу народног представништва отворио је палатин 
Иштван  Ко стоји поред њега на подијуму?

Гардисти Националне гарде  Које оружје 
су имали чланови националне гарде? Које 
националне симболе су носили?

Редут: предходник Пештанског вигадоа, 
где су приређивали друштвене догађаје, 
игранке.
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  Зашто је оснивање Баћањијеве владе значило 
револуционарну промену?

  Које промене су донели Априлски закони у раду 
државног сабора?

  Расправите, зашто су чак и многи племићи подржавали 
укидање кметства и заједничко сношење јавних те- 
рета.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Слушају вест о мађарској револуцији у 
Липтову (Liptó)(Слика Петера Михаља 
Бохуна)  Провери (у историјском атласу 
или на интернету) где се налази Липтов! 
Која народност живи тамо?

Стварање грађанског друштва

Према Априлским законима, дошло је и до ослобађања 
кметова, као и до укидања црквене десетине, кулука и пле-
мићког суда, а сесије су прешле у власништво кметова. ➋ 
Поседовање имовине је довело до престанка потчињеног 
стања и пробудило је у људима свесност и понос. Због ос-
лобођења кметова већина сељака је стала на страну ре-
волуције.

Априлским законима је ступио на снагу и принцип зајед-
ничког сношење јавних терета: од тада су и племићи има-
ли обавезу плаћања пореза. Укинули су закон о авицитету, 
тако су племићки поседи могли да се продају и купују.

Такође су укинули цензуру, ступила је на снагу слобода 
штампе. Свако је могао да слободно изнесе своје мисли, али 
је морао сносити одговорност за оно што је написао. 

Није дошло до потпуног грађанског преображаја, али су 
му положене основе, да би се у будућности могао оствари-
ти. Лајош Кошут је то овако формулисао: „Није ово све што 
чини будућност целе нације, већ је основа будућег развоја.“

  Упоредите резултате Априлских закона са 12 тачака пештан-
ских револуционара! Који захтеви су се остварили?

 ✒ Оснивање Баћањијеве владе, 
национална независност.

 ✒ Априлски закони: народно 
представништво, проширење 
гласачког права, укидање 
кметства, заједничко сношење 
јавних терета, слобода штампе, 
унија са Ердељом

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

➋ Шта је прешло у власништво 
кметова?

Једна сесија се састојала из два дела: 
унутрашња парцела и спољашња. 

На унутрашњој парцели су се налази-
ли кућа, двориште, башта и привредне 
зграде кмета. То је и раније била кметска 
имовина. Једна спољашна парцела је 
просечно износила 25–30 катастралних 
јутара (1 јутро = 5755 м2). Та земља се на-
лазила на граници насеља и састојала се 
од оранице и ливаде. Она је била у влас-
ништву земљопоседника, кметови су је 
добијали само на коришћење. У замену за 
употребу, земљопоседнику је припадао 
део плодова (пољопривредних произ-
вода), осим тога, кметови су били дужни 
да врше кулук. Неке делове земљопосед-
ничког имања кметови су заједно могли 
користити (шуме, ливаде, језера).  

Након ослобођења кметова и 
спољашне парцеле су прешле у њихово 
власништво. Тако су постали сељаци са 
сопственим поседом. 

Нажалост, више од половине кметова 
је поседовало само унутрашње парцеле 
или ни то. Зато су они остали без земље и 
након ослобођења кметова.

  Која група кметова је била задовољ-
на, а која незадовољна након осло-
бођења кметова? Образложи!

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   181 2020. 02. 18.   14:21:51



182

43. Напад против уставотворне Угарске

Народности које живе у Угарској

Народности у Угарској желеле су да учврсте своју нацио-
налну независност. Желеле су право коришћења језика и 
терторијалну аутономију*. Баћањијева влада није ис-
пунила њихове захтеве. Касније је то имало трагичне по-
следице јер је бечки двор успео да један део национал-
ности окрене против Мађара. Прво је у јужним крајевима 
избила побуна Срба, а у јесен су у Ердељу почеле оружане 
борбе између румунских побуњеника и мађарских трупа. 
Истовремено, велики део Немаца, Русина и Словака се 
није окренуло против угарске владе. У борби за слободу 
борило се и више хиљада Јевреја домобрана, о њиховој 
истрајности су са поштовањем говорили главни официри 
домобрана. И један део Рома се придружио војсци, од-
носно, трупе су пратили бројни цигански свирачи.

 Зашто је дошло до супротности између владе и националнних 
мањина? 

Први напад бечког двора

Револуције по Европи су редом угушене па је до лета 1848. 
године револуција у Угарској остала усамљена. Бечки 
двор је сматрао да је дошло време да укине новостечену 
уставну слободу Угарске. У интересу постизања свог циља, 
најпре се корстио националним покретима народа који се 
нису односили према Мађарима пријатељски.

Хабзбурзи су за хрватског бана именовали Јелашића, ода-
ног двору. На наговор Беча Јелашић је у септембру 1848. го-
дине прешао Драву и својом војском кренуо према Пешти.

 Шта је уздрмало положај 
Хабзбурговаца у пролеће 1848. 
године?

 Где су у Угарској у највећем броју 
живели Срби, а где Румуни?

Сразмер националности у Угарској 
средином 19. века (без Хрватске) 
 Која је била најбројнија национална 
мањина после Мађара? Зашто је значило 
велику опасност што су се народности 
окренуле против угарске владе?

територијална аутономија: право самоу-
прављања на подручјима на којима живе 
народности

Слика у народним ношњама из тог 
времена, народа који су тада живели 

у Угарској (с лева): румунска, мађарска, 
словачка и немачка ношња

egyéb

magyar

román

szlovák

német

szerb és horvát

ruszin

Мађари 
46,1 %

Румуни 
18,8 %

Словаци 
13,9 %

Немци 
10,7 %

Срби 
и Хрвати 

5,5 %

Русини 
3,7 % остали 1,3 %

Хабзбурзи су сматрали да су попусти које су дали Мађарима Априлским законима само привремени. 
Чим је њихов положај почео јачати, покренули су борбу да поврате ранију власт.
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Цртеж Ђуле Бенцура о повратку Ленкеи-
хусара из иностранства   Провери, на 
какве опасности и жртве су били спремни 
да би се вратили у домовину!

Због тако насталих околности, да би избегла отворену кон-
фронтацију са Хабзбурзима, Баћањијева влада је поднела 
оставку.

Почетком октобра, након кратког прелазног периода, 
под вођством Кошута основала се нова извршна власт Ко-
митет државне одбране. За покривање трошкова војске 
издали су новац. Прогласом су позвали Мађаре, војнике 
царских-краљевских пукова који су били стационирани у 
иностранству, да се врате у домовину. ➊ Кошут је успешно 
врбовао по средишњем делу земље.

➊ Позив угарским војницима 
да се врате кући

„(…) А сада се обраћам вама, витезима 
Мађарима, којима поштено срце 
крвари у иностранству што не можете 
бранити своју домовину (…)

Храбру угарску војску су послали у 
Италију да несрећне Италијане учине 
ништавним; вас су послали у Галицију 
да јадне напаћене Пољаке држите у 
ропству; (…) а овамо, у вашу угарску 
отаџбину послали су војнике странце.

Ако ви, витезови Мађари чекате да 
добијете наређење да се вратите кући 
и да браните своју домовину (…), ви 
нећете наћи ништа друго, већ изгорела 
села, лешеве на путевима, нећете наћи 
ништа друго до једно велико гробље 
у које је издаја бечког двора покопала 
добар глас, име и част угарског народа, 
а вашу домовину претворила у плен 
пљачкаша (…)

Дома, у домовину, и на оружје ко има 
мађарску душу! Победити, и после тога 
обрачунати се са издајницима.”

(Проглас Лајоша Кошута,
октобар 1848.)

 Одглумите: као да сте хусари који 
су стационирани у иностранству и 
дискутујте о томе шта сте прочитали 
у кришом унетом прогласу Кошута! 
Идете ли или остајете?

Кошут држи говор на врбовању у Цегледу: “Заклињем се у свевишњег 
Бога…да до последње капи своје крви нећу дозволити да се одузме 
макар и трунка слободе наше домовине!”  На основу ношње 
констатуј ко слуша Кошутов говор!

До прве битке ослободилачке борбе дошло је 29. септем-
бра 1848. године код Пакозда (Pákozd), на северној обали 
језера Веленце. Упркос хрватске надмоћи, угарска војска је 
под вођством Јаноша Моге (Móga János) победила. Јела-
шић је са својим трупама побегао из државе ка Бечу.

 Напиши један говор врбовања за Лајоша Кошута!
 Прати пут Јелашића и хрватске војске у историјском атласу, 

који су прешли септембра 1848. године! Потражи местo 
битке код Пакозда! На колико километара се приближио 
непријатељ Пешти-Будиму?

Нова револуција у Бечу

Вест о Јелашићевом поразу проузроковао је велики страх на 
бечком двору. Планирано је да се пошаљу царске трупе у по-
моћ бану. Међутим, 6. октобра 1848. године поново је из-
била револуција у Бечу. Чланови двора су напустили град 
и побегли у Олмиц.
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Бечки побуњеници, који су имали симпатију према 
Мађарима, желели су да се уједине са угарским снага-
ма. Међутим, угарске трупе данима нису прекорачиле 
границу. Само су крајем октобра прешли преко реке 
Лајте на предлог Кошута који је дошао у логор. Код Швеха-
та су изгубили битку против реорганизоване царске војске. 
Следећег дана су царски војници угушили и револуцију 
у Бечу.

  Каква је повезаност између Јелашићевог пораза код Пакозда 
и Бечке револуције 6. октобра?  

  На шта се могло рачунати након што је угушена Бечка рево-
луција?

  Погледај у историјском атласу између која два града се нала-
зи Швехат! Када је била битка код Швехата?

Други напад

Почетком децембра Фердинанда V су присили да се од-
рекне престола. Нови цар је постао осамнаестогодишњи 
Фрањо Јосиф. Против Угарске је истог месеца кренуо 
силни напад царских трупа.

Против надмоћних царских трупа, које је предводио ге-
нерал Виндиш-Грец (Windisch-Gräetz), угарски врховни 
командант Артур Гергеи (Görgei Artúr) се одлучио за повла-
чење. Требало је добити на времену да влада појача војску. 
Из Пеште-Будима се и државни сабор преселио у Дебре-
цин. Циљ владе је био да војску групише иза Тисе да би на-
кон тога извршили успешан противнапад.

Хонведи, браниоци домовине су већ у првим месецима 
1848. на бојном пољу у Ердељу постигли успехе. Угарске 
трупе, које је водио генерал Јожеф Бем, до средине марта 
ослободиле су скоро цео Ердељ.

  Каква промена се десила у децембру 1848. на челу Хабзбурш-
ке Монархије?  

  Зашто се државни сабор преселио у Дебрецин?
  За шта се спремала угарска војска?

  Како је искористио бечки двор незадовољство 
националних мањина?

  Какве мере су донели у интересу одбране Угарске?
  Шта је омогућило да царске трупе могу покренути силан 

напад против Угарске?
  Прикажи помоћу мапе ратне догађаје1848. угарске 

ослободилачке борбе!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Папирна новчаница Угарске, такозвана 
Кошутова новчаница  Какав грб су 
ставили на новчаницу? На колико језика су 
написали вредност новчанице? Због чега 
је требао да се изда нови новац?

Јожеф Бем. Пољски херој, борац за слободу 
који је након угушења Бечке револуције 
дошао у Угарску да настави борбу  Зашто 
су дошли синови других народа да се боре 
против трупа Хабзбурга?   

 ✒ Одбијање захтева националности 
➞ заоштравање супротности.

 ✒ Први напад: напад Јелашића, 
Комитет државне одбране.

 ✒ Пакозд ➞ Бечка револуција ➞ 
Швехат.

 ✒ Други напад: надмоћ царских 
трупа, повлачење иза линије 
Тисе.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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185 Görgei Artúr

Jожеф Бем (Bem József ) се родио 14. марта 1794. 
године у Галицији, граду Тарнову (Tarnow) који 
је раније припадао јединственој Пољској, а 

тада Хабзбуршкој империји.
Бем, који је био слабе телесне конституције, 

средњу школу је учио у Кракову када се јавио у 
пољску војску, која се борила на Наполеоновој 
страни. Пољски патриоти су се надали да ће по-
моћу Наполеона повратити јединствену Пољску. 
Млади Бем је смештен у артиљерију, и брзо је 
скренуо пажњу на себе, захваљујући својој вред-
ноћи.

Након Наполеонових ратова Бем је предавао 
у артиљеријској школи у Варшави. И сам је екс-
периментисао једним новим балистичким сред-
ством, претечом данашње ракете. Приликом јед-
ног таквог експеримента у лабораторији дошло 
је до експлозије, Бем је задобио тешке повреде, 
по лицу је имао ружне опекотине.  

У јесен 1830. године избила је револуција у 
Варшави. Бем се против Руса борио као коман-
дант артиљеријске батерије, његово знање из 
артиљерије показало се код Остроленке. Успе-
шан наступ је Бему донео ранг пуковника, и пре 
руског напада против Варшаве именовали су га 
за генерала бригаде и главног команданта ар-
тиљерије. Након што је пољска борба за слободу 
угушена, морао је да бежи у иностранство.

  Против кога су Пољаци бранили своју слободу?
  Провери, у којем европском главном граду је 

живео Бем након што је угушена пољска борба 
за слободу?

Након револуције у Бечу 6. октобра 1848. годи-
не отпутовао је у Беч, и у другој половини октобра 
он је водио одбрану Беча. Све је учинио како би 
се спојили са угарским трупама, али није могао 
да одбрани град од надмоћи главне царске ар-
мије. Након пораза Бем је напустио Беч и после 
неколико дана јавио се Кошуту на службу, који 
му је убрзо поверио вођење ердељске армије.

Љубав угарских војника показује да су генера-
ла звали чича Бем (Bem apó). У почетку није имао 
лак посао, у борбама, које су од октобра текле у 

Ердељу, тамошње угарске трупе трпеле су пораз 
за поразом. Пре него што је кренуо у Ердељ, Бем 
је обећао Кошуту да ће војска Божић провести 
у Клужу, који је изгубљен у новембру. Бем је бр-
зо спознао да царске трупе нису довољно јаке да 
би окупирале цео Ердељ. Ступио је у контакт са 
Земљом Сикуљаца која је била главна база угар-
ске допуне и до пролећа 1849. године цео Ердељ 
је ослободио.

Растом низак, танак, болешљив човек имао је 
огромну душевну снагу. Његова примерена неу-
страшивост прешла је и на његове војнике. Наро-
чито су му Сикуљци били привржени са великим 
поштовањем. Као војсковођа мајсторски је при-
мењивао топове, волео је тактику изненађења 
која се заснивала на брзој промени положаја. За-
то му је веома одговарала борба у малој, брдо-
витој земљи са малобројном војском. Као несе-
бичан, храбар и спретан војник, обавезао се за 
идеју ослободилачке борбе. Личност Бема је има-
ла огроман утицај на Петефија и тај утицај се очи-
тује и у песниковим стиховима. Уживао је Кошу-
тово потпуно поверење, пошто се држао подаље 
од странчарења угарских вођа.

Након угушења ослободилачке борбе, Бем је 
побегао у Турску. Пошто је сматрао да ће уско-
ро Русија и Турска међусобно заратити, примио 
је исламску веру и ступио је у турску војску. Бем 
је умро у Сирији 1850. године. Омиљени Чича Бем 
ердељских Сикуљаца није имао ни шездесет го-
дина.

  Зашто је Бем прихватио да се даље бори као 
турски војник?

Јожеф Бем

 ШТИВО
Надгробни споменик 
Бема у његовој 
домовини, у Пољској. 
Украшени камени 
саркофаг стоји на 
шест коринтских 
стубова. У 
емиграцији Бем је 
примио исламску 
веру, зато његов 
пепео не може бити 
сахрањен у освећеној 
пољској земљи
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44. Славни Пролећни поход

Упркос бројне надмоћи непријатеља, вође угарских оружаних снага израдиле су план успешног 
противнапада. Новоорганизована војска хонведа победила је царске трупе и повратила Будим.

Прва етапа похода

Противнапад угарске армије, Пролећни поход почео је 
почетком априла. За главног заповедника армије именован 
је Артур Гергеи. ➊ Угарски хонведи су победили 2. априла 
1849. године код Хатвана, 4. априла код Тапиобичке и код 
Ишасега 6. априла. Ова последња је била најзначајнија по-
беда, јер су обе стране убациле своје главне снаге. Након 
битке царска војска се повукла под Пешту и тамо се припре-
мала за коначан окршај. Под утицајем пораза цар је одлучио 
да смени главног команданта Виндиш-Греца.  

 Зашто су сменили главног команданта царске војске?

Почетком априла 1849. четири корпуса главне угарске војске 
прешла су Тису.  Другу победу су Мађари извојевали код Тапиобичке 
(Tápóbicske). Око дрвеног моста речице Тапио (Tápió) у мочварном, 
глибастом тресетном тлу тонули су и топови и војници и коњи. Преко 
моста су хрлила два легендарна батаљона – једни су носили црвене 
капе, други су били окићени белим перјем – мешајући се међу 
собом. У жестокој ватри царских трупа војници два батаљона који 
су се надметали у витештву, скоро су се потукли око тога ко ће први 
да крене у напад. Ситуацију је спасао мајор војника белоперјаша 
Карољ Фелдвари (Földváry Károly). Отео је бојну заставу из руке 
барјактара црвених капа, и две трупе су заједнички, са упереним 
бајонетима појуриле преко моста.

➊ Атур Гергеи

Артур Гергеи је потицао из осирома-
шене племићке породице. Војну шко-
лу је завршио у Аустрији, а након тога 
је на прашком универзитету студирао 
хемију. Када је чуо вест о револуцији 
1848. године, допутовао је у Угарску и 
као образовани војник јавио се у угар-
ску војску. Због његове симпатије пре-
ма револуцији исто као што су учини-
ли Јокаи, Њари и многи други, слово 
„y”(ипсилон) на крају свог имена, што 
је упућивало на племићко порекло, за-
менио је на слово “i”. До краја живота је 
остао код тог начина писања свог име-
на, и свој тестамент је тако потписао.

Догађаји пролећног похода  Одакле је кренуо угарски напад? Где су 
се одвијале највеће битке? На шта је била принуђена царска војска 
због низа пораза које је претрпела од угарске војске која је бранила 
домовину?

 Зашто се угарска војска од 
напада царских трупа повукла 
преко Тисе у зиму 1848. године?

 Какве припреме су биле 
потребне пре покретања 
успешног противнапада?

нав 

а а 

са

Гергеи 

Солнок 

Будим

Коморан 

Пешта

Тапиобичке

Нађкереш

Ђер 

Пожун

Ишасег

Хатван
Вац

Нађшало

Мишколц

2. април Хатван
4. април Тапиобичке
6. aприл Ишасег

10. април Вац
19. април Нађшало
26. април Коморан
21. мај Будим

Ђенђеш

Беч

Прва етапа:

Друга етапа:
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У бици код Тапиобичке се догодио и тај случај, када је командант 
царске коњице мајор Ридeсел (Riedesel), познати мачевалац 
горостасног раста, машућу својим мачем изазвао на двобој 
мајора угарских хусара Алајоша Шебеа (Sebő Alajos). Три пута су 
се сударили. Шебе је био рањен, а Ридсел је расцепљене лобање 
мртав пао са коња. Славни догађај је описао писац Мор Јокаи (Jó-
kai Mór) у роману “Синови човека каменог срца” (A kőszívű ember �ai) 
у двобоју на бојном пољу Ричарда Барадлаија (Baradlay Richárd) и 
Отоа Палвица (Palvicz Ottó).

  Испричај догађаје на мосту код Тапиобичке тако као да си ти 
мајор Карољ Фелдвари!  

Друга етапа похода

После победе код Ишасега, угарске главне снаге су напре-
довале на левој страни Дунава. Код Ваца и Нађшалоа 
(Nagysalló) поново су победиле царске трупе. ➋ Након 
тога су код Коморана прешле Дунав с намером да царским 
трупама пресеку пут повлачења. Међутим, непријатељ је 
то прозрео и брзо се повукао у околину Пожуна, али је у 
будимској тврђави оставио јаку посаду. Врхунац славног 
Пролећног похода био је када су Мађари 21. маја 1849. годи-
не – након седамнаестодневне опсаде – повратили и Бу-
дим. Тада је, осим неколико тврђава, цела територија Угар-
ске била ослобођена. Државни сабор и влада поново су се 
преселили у главни град.

  Зашто нису успели да опколе и потпуно униште царске трупе?

➋ Угарска војска

Официре Виндиш-Греца је изненадило 
што су се нашли лицем у лице са добро об-
ученом угарском војском која се храбро 
борила. Захваљујући томе што је знатан 
део трупа стационираних у Угарској стао 
на страну револуције. На почетку Про-
лећног похода број браниоца домовине 
износио је 105 до 110 хиљада људи. Коме 
није доспело ватрено оружје, тај се борио 
копљем и исправљеним сечивом косе. 
Војска је располагала са 600 пољских и 
550 опсадних артиљеријских оруђа. Овде 
су у великом броју служили млади ђаци 
који су брзо научили да израчунају бали-
стичку кривуљу. Артиљерија је деловала 
тако ефикасно да је непријатељ мислио 
да у угарској војсци служе плаћеници из 
иностранства. У саставу војске бранилаца 
домовине било је и легија иностраних ре-
волуционара: две пољске, једна италијан-
ска и једна немачка легија.

  Шта је све морала радити цивилна 
позадина да би војска била јака и 
ефикасна? Дискутујте о томе.

Напад хусара на мосту код Тапиобичке 
(слика на основу сећања из тог времена)  
 Ко стоји на средини моста са заставом у 
руци? Зашто је требала нарочита храброст 
за прелазак преко моста?
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Битка код Ишасега. Слика из тог времена приказује тренутак када је 
Гергеи зауставио војнике који су се повлачили.

Застава италијанске легије 1849. године

➌ Одломак из Декларације 
о независности

“Проглашава се да је Угарска заједно 
са њом законски спојеним Ердељом, 
са свим деловима и покрајинама које 
јој припадају, самостална и независна 
европска држава, и изјављује се да је 
та држава територијално неподељива 
и неповредива целина. Проглашава се 
у име нације да је Хабзбуршко–Лота-
риншки дом овим свргнут са престола, 
искључен и протеран.”  

  Прикажи помоћу атласа догађаје Пролећног похода!
  Чему је могла да се захвали победа? Прикупи што више 

разлога и околности!
  У каквој узајамној вези су били успех Пролећног похода 

и проглашење Декларације о независности!?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

Декларација о независности

Охрабрени првим успесима Пролећног похода, 14. априла 
1849. године на јавној седници у великој реформатској црк-
ви у Дебрецину, на Кошутов предлог, прогласили су свр-
гнуће Хабзбуршке династије и независност Угарске. Од 
тих корака су очекивали и то да ће европске државе призна-
ти Угарску као самосталну државу. ➌

Лајоша Кошута су привремено изабрали за председ-
ника-гувернера, који је као председник државе био одго- 
воран државном сабору. Проглашење независности ис-
кључило је могућност мирног споразума са бечким дво-
ром.

  Шта је био један од важних циљева прихватања Деклара-
ције о независности?

  Зашто је било потребно да се приверемено изабере пред-
седник-гувернер?

 ✒ успешан априлски противнапад, 
Пролећни поход.

 ✒ Тапиобичке, Ишасег, Нађшало.
 ✒ Потискивање царских трупа, 
освајање Будима.

 ✒ Декларација о независности.
 ✒ Престаје могућност мирног 
споразума.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ
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Опсада Будима почела је 4. маја 1849. године. Угарску војску пред-
водио је Артур Гергеи, а тврђаву је бранио генерал-мајор Хеинрих 
Хенци (Heinrich Hentzi). Aустријска oдбрамбена војска, која је оста-

ла у Будиму, пружила је жесток отпор. Упркос Гергеијеве опомене, Хен-
ци је за одмазду непрестано тукао топовима незаштићену Пешту, угро-
жавао је Ланчани мост, дунавску пловидбу и тиме довлачење резерве 
угарској војсци. На крају нису успели да подигну у ваздух Ланчани мост.

Од Хенцијеве топовске паљбе изгореле су тридесет две нове куће на пештанској 
обали, Хотел код Енглеске краљице, црква у кварту Липот и Купатило Дијана. У 
ноћи 20. маја Гергеи је кренуо у напад на више тачака тврђаве. Била је зора 
када је мајор Инкеи први ступио на зид бастиона. Недуго после тога цела 
тврђава је била у угарским рукама. Капетан 47. батаљона Калман Хертеленди је 
пуцњем убио Хенција, националну заставу је истакнуо војник Грациан Пишпеки 
(Püspöky Gracián), зашта је добио хиљаду форинти пенгеа награде.

Дана 21. маја 1849. Будим је поново био у рукама Мађара. Неколико 
дана касније пристигли су из Дебрецина Кошут и цела влада. Гувер-
нера је током уласка у град становништво поздравило с великим оду-
шевљењем, а и команданти су били веома популарни. Заузимање бу-
димске тврђаве значило је врхунац славног Пролећног похода.

Опсада Будима 

 ШТИВО

Опсада Будима на слици Мора 
Тана  Колико дана је требало да 
се поврати Будим?

189

  Зашто је био важан 
повраћај Будима за угарско 
јавно мњење?

  Каква је била судбина 
команданта бранилаца 
тврђаве у току опсаде?
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Један италијански цртеж из тог времена о угарској ослободилачкој 
борби  Кога представља медвед и двоглави орао? На чијој страни је 
стајао аутор цртежа? Образложи свој одговор.

45. Угушење ослободилачке борбе

Почетак руског напада

Западне велике силе ни после Декларације о независно-
сти нису подржавале Угарску. Са аспекта својих интереса 
сматрали су да би слабљење Хабзбуршке империје би-
ло опасно. ➊ Цар Фрањо Јосиф успео је да нађе инострану 
помоћ. Од руског цара је тражио и добио помоћ против 
угарске борбе за слободу. Руски цар је послао огромну 
војску од две стотине хиљада људи. ➋ Аустријске трупе 
је водио један нови главни командант Хајнау (Haynau), по-
знат по својим свирепим поступцима у Италији. Усклађе-
ни напад аустријске и руске армије почео је почетком 
јуна.

 Зашто угарска ослободилачка борба није добила подршку 
из иностранства?

 Које су биле најзначајније 
станице славног Пролећног 
похода?

 Какву функцију је добио Кошут и 
коме је одговарао?

 Шта знаш о Светој алијанси? Које 
империје су је основале и шта је 
био њен главни задатак?

У току Пролећног похода постало је јасно да снаге Хабзбуршке империје саме по себи нису у стању 
да угуше угарску ослободилачку борбу. Зато је Фрањо Јосиф био приморан да тражи војну помоћ од 
руског цара, да би победили Угарску.

➊ Мишљење енглеског 
премијера

“Аустрија је најважнији елеменат ев-
ропске политичке равнотеже. Поли-
тичка слобода и независност Европе 
почива на непромењеном одржавању 
Аустрије као велике силе.”

 Зашто је енглески политичар сматрао 
да је мађарска ослободилачка борба 
опасна?

➋ Проглас угарске владе 
народима Европе о царској 
интервенцији, 28. јун 1849.

„Пробудите се, народи, на страшну 
опасност када војске тирана ујединив-
ши се почну згазити свето слово сло-
боде у Низоземској, у Италији и у нашој 
угарској домовини. (…)

Пробудите се, о, народи и нације Ев-
ропе! На територији Угарске одлучује 
се о слободи Европе. Овом државом ће 
слободни свет изгубити једну велику 
земљу, а овим народом верног борца.”

 Шта је био циљ овог прогласа? Шта 
је циљ и који је значај борбе Мађара 
по аутору прогласа?

Огорчена борба против надмоћи

Непријатељ је био двоструко надмоћнији. Кошут је 
покушао да мобилише цело становништво за одбрану 
Угарске, тражио је споразум и са вођама разних наци-
оналности. Државни сабор је изгласао у Европи једин-
ствен закон о националностима, који им је осигуравао 
свестрано право на употребу свог језика. Закон је, по-
ред тога, изрекао и грађанску еманципацију Јевреја у 
Угарској.
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Међутим, због непрестаних борби земља се материјал-
но исцрпла, а за обуку и одговарајућу опрему за нове 
регруте, који су пожурили у одбрану домовине, није оста-
ло довољно времена.

План је био да се споје трупе које се боре на разним 
бојиштима, и да одвојено потуку надирућу аустријску и ру-
ску војску. Међутим, спајање није било успешно. Велики део 
угарских снага се у херојски прихваћеној неравноправној 
борби постепено истрошио. Тако је прошла и Бемова армија 
у Ердељу која је, упркос бројчаној надмоћи, месец и по дана 
спречавала Русе да изађу на Низију.

  Сумирај, зашто није било могуће успешно прихватити борбу 
против заједничког напада аустријске и руске војске!

Слика Мора Тана (Than Mór) о бици код Коморана. Гергеи у црвеном 
оделу командује јуриш својим шеширом. Касније је на глави задобио 
рану, опасну по живот, од ивера једне гранате. Упркос томе, након 
неколико недеља поново је стајао на челу своје армије

У Ердељу је Бем водио више битака против руско-аустријске војске од 
око 50 000 војника. У његовој војсци је служио и Шандор Петефи. Бем је 
младог песника волео као свог сина и зато му је дао ранг мајора, а у току 
борби давао му је такве задатке да не дође у животну опасност. Али Пете-
фи је желео да се бори. Када се крајем јула поред Шегешвара (Segesvár) 
угарска војска од три хиљаде људи сукобила са руском војском од 10 000 
војника, Петефи је по сваку цену желео да учествује у бици.

Мађари су више пута кренули у јуриш против руских положаја, али 
без успеха. Kада је непријатељска козачка коњица покренула против-
напад, угарска војска се распала. У том метежу су последњи пут видели 
Шандора Петефија који је изнурено бежао заједно са осталим војници-
ма. Вероватно су и њега убили козачки копљаници док су гонили оне 
који су се дали у бег, па су га скупа са осталим угарским жртвама сахра-
нили у зеједнички гроб. Његово тело никада нису пронашли, зато се 
пронела легенда да је песник ослободилачке борбе преживео крваву 
битку код Шегешвара.   

Oфицирска униформа бранилаца домовине

Петефијев споменик на месту битке код 
Шегешвара  Провери, у којој својој песми 
је Петефи предсказао околности своје 
смрти!

NT-32630_szerb_tortenelem_6_beliv_tordelt4_2020-02-17.indd   191 2020. 02. 18.   14:21:56



192

Полагање оружја код Вилагоша  Шта представља сам чин полагања 
оружја? Како војнике приказује сликар? Потражи примере за разна 
осећања!   

Полагање оружја код Вилагоша

Последња велика битка ослободилачке борбе водила се 9. ав-
густа код Темишвара. Кошут је Бему поверио да буде главни 
командант. У току битке нестало је муниције за артиљерију и 
сам Бем је био рањен. Браниоци су претрпели одлучујући 
пораз. Два дана касније Кошут је дао оставку, власт је пре-
дао Гергеију и са својом ужом пратњом  17. августа напустио је 
земљу.

Гергеи који је од Кошута добио пуну власт, 13. августа 1849. 
године код Вилагоша безусловно је пред руском војском 
положио оружје. Било је симболике што то није учинио пред 
Аустријанцима, који су исто били у близини. Тиме је желео да 
стави до знања да угарску војску није победила војна снага ау-
стријског цара.

Након Вилагоша, раштркане угарске снаге су се на Герге-
ијев позив редом предале. Предаја утврђења у Комора-
ну значила је коначан завршетак отпора. ➌ Мађарска ос-
лободилачка борба се завршила и почела је одмазда.

 Зашто су Мађари пред Русима положили оружје?

➌ Последње утврђење, Коморан

Одбрану система утврђења у Коморану 
– који је деловао неосвојиво – водио је 
Ђерђ Клапка (Klapka György). Са посадом 
од двадесет хиљада људи повукао се у 
тврђаву. Пошто је остао без спољне по-
моћи, упустио се у преговоре о предаји 
тврђаве. Желео је да добије олакшице 
и у вези са будућности државе и у вези 
са онима који су већ пали у заробље-
ништво. То није успео постићи, али су 
бранитељи Коморана према спораз-
уму добили заштитно писмо којим су 
били заштићени свих каснијих прогона. 
Клапка је 2. октобра предао огромно ут-
врђење и отишао у иностранство.  

 Зашто се могла извући олакшица за 
посаду утврђења у Коморану?

Како историчари размишљају
Постоје такве, у ширем кругу распро-
страњене историјске заблуде, о којима 
чак и историчари тешко могу разуве-
рити људе. 

Да ли је Гергеи био издајник?

Након ослободилачке борбе пронело 
се мишљење да је Артур Гергеи био из-
дајник, и да је полагањем оружја он про-
узроковао пад. Ову сумњу је јачало и то 
што је посредовањем руског цара добио 
помиловање од аустријског владара. 
И Кошут је оптужио Гергеија за издају. 
Можда и зато да би народ осећао да је 
било шансе за коначну победу да га нису 
издали.

Од тада су историчари, познавајући 
чињенице и доказе, већ одавно осло-
бодили Гергеија од оптужбе за издају. 
Међутим, многи се и данас тога сете 
када чују његово име.    

 Дискутујте о томе, какве разлоге је 
имала та историјска заблуда! Знате 
ли навести и друге сличне примере?

Хајнаујева страховлада

Извршилац немилосрдне одмазде био је Хајнау. ➍ Дао је 6. 
октобра 1849. године у Араду погубити тринаест офици-
ра високог чина, а у Пешти бившег председника владе Лајо-
ша Баћањија (Batthyány Lajos). Број погубљених на осно-
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У Араду су 6. октобра 1849. године погубили тринаест војних вођа 
ослободилачке борбе. Пре него што је извршена пресуда, осуђени 
на вешала су се редом опростили један од другог. Вечеи је био 
последњи којег су погубили, он већ није имао од кога да се опрости. 
Зато је, по легенди, пришао мртвом Дамјаничу и пољубио га у руку.

Арадски мученици

Споме-плакета 13 арадских 
мученика (1890)

Обичне војнике, подофицире регрутовали су на више 
година у царску војску и послали их у далеке провинције им-
перије. Многи су били присиљени да се крију или да беже 
у иностранство, њих су у њиховом одсуству симболично обе-
сили.

Јавно мњење је по целом свету осуђивало крвави покољ 
Хајнауа. На крају је, због међународног протеста, лета 1850. 
године Хајнау био отпуштен.

 Шта је доказало то што је аустријски цар тражио војну 
помоћ против Мађара?

 Како је хтело угарско војно руководство да победи 
надмоћнијег непријатеља?

 Који су били последњи важни догађаји ослободилачке 
борбе?

 Зашто је претрпела пораз  угарска ослободилачка борба?
 Шта је био циљ одмазде након ослободилачке борбе?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

➍ Циљ одмазде

Приликом његовог именовања за ге-
нерала, Хајнау је рекао следеће: „Целој 
Европи ћу показати пример како треба 
поступати према бунтовницима и како 
треба обезбедити ред, спокојство и 
мир за наредних сто година. Ја сам тај 
човек који ће направити ред. Мирне 
савести ћу погубити и на стотине људи, 
јер сам чврсто уверен да је то једини 
могући поступак који ће служити као 
опомена за сваку будућу револуцију.

✒ Аустријанци траже помоћ од 
руског цара.

✒ Велика надмоћ непријатеља.
✒ Храбра борба, али војни пораз, 

Темишвар.
✒ Кошут даје оставку, полагање 

оружја код Вилагоша.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

ву пресуде био је сто двадесет три, али знатно више људи 
су убили као бегунце. На хиљаде њих је завршило у затвору.
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■ АУЛИХ, ЛАЈОШ (Aulich Lajos) рођен је 1793. 
године у Пожуну, у немачкој грађанској поро-
дици. У царску и краљевску војску ступио је 
1812. године. Учествовао је и у наполеонском 
рату. Године 1848. је прешао у војску за одбра-
ну домовине и положио је заклетву на угарски 
устав. Уочи битке код Каполне унапређен је у 
чин генерала. Победа код Ишасега се може за-
хвалити интервенцији његових трупа. Код Ви-
лагоша пао је у заробљеништво. У ноћи уочи 
погубљења читао је Хорацијеве песме.

■ Гроф ВЕЧЕИ, Карољ (Vécsey Károly gróf) 
рођен је 1803. године у угарској аристократ-
ској породици са малим поседом. У пролеће 
1848. године служио је као мајор, од октобра 
је био пуковник, а од средине децембра је већ 
био генерал. Био је један од војсковођа у бици 
код Солнока.

Суд га је осудио на смрт вешањем. За њега 
је била посебна казна то што је он погубљен 
последњи, па је морао гледати патњу својих 
сабораца.  

■ ДАМЈАНИЧ Јанош (Damjanich János) гене-
рал у угарској војсци за одбрану домовине. 
Рођен је 1804. године у српској војничкој, 
граничарској породици. Био је изврстан ко-
мандант, војници су га обожавали. Сматрали 
су да је његов батаљон црвених капа једна од 
најбољих трупа ослободилачке борбе. Брзо 
је напредовао на војној лествици, постао је 
генерал у децембру 1848. године. Борио се 
код Солнока, Ишасега, Ваца и Нађсалоа. У јулу 
1849. су га именовали за главног надзорника 
тврђаве у Араду. Приликом угушења ослобо-
дилачке борбе тврђаву је предао Русима који 
су га изручили Аустријанцима.

■ ДЕЖЕФИ, Аристид (Dessew� y Arisztid) рођен 
је 1802. године у угарској племићкој породи-
ци. Када је избила ослободилачка борба, био 
је мајор националне гарде у Шарошу, касније 

је прешао у војску за одбрану домовине. За 
генерала је именован 1. јуна 1849. године. На-
кон угушења ослободилачке борбе са својим 
трупама је намеравао да побегне у Турску, али 
га је један аустријски генерал-потпуковник 
наговорио да се преда. Оружје је положио 19. 
августа пред аустријском војском. Аристида 
Дежефиа су осудили на смрт вешањем, али су 
га из „самилости“ стрељали.

■ КИШ, Ерне (Kiss Ernő) рођен је 1799. године 
у поседничкој угарско-јерменској племићкој 
породици. Међу првима је почео борбу про-
тив српских устаника у јужним крајевима. Ге-
нерал је постао у октобру 1848. године. Пао 
је у заробљеноштво у Араду и пошто се није 
борио оружјем против аустријске војске, осу-
дили су га на смрт стрељањем.

■ КНЕЗИЋ, Карољ (Knezić Károly) рођен је 1808. 
године у хрватској војничкој граничарској по-
родици. Служио је као капетан када је прешао 
у војску за одбрану домовине. Борио се против 
српских устаника, прво је добио чин мајора а 
потом је постао потпуковник. Након битке код 
Солнока постао је пуковник, а у мају 1849. годи-
не генерал. Код Вилагоша је положио оружје. 
Преки суд га је осудио на смрт вешањем.

■ ЛАЗАР, Вилмош (Lázár Vilmos) рођен је 1817. 
године у угарско-јерменској племићкој по-
родици без имовине. Када се 1848. године 
јавио на службу добио је чин поручника. Био 
је изврстан командант и брзо се уздизао на 
војној лествици. Од фебруара 1849. добио је 
чин мајора, а од јула постао је потпуковник. 
Учествовао је и у бици код Темишвра која је 
изгубљена. Након битке Бем га је именовао за 
пуковника. Био је осуђен на смрт вешањем, 
али с обзиром да се предао аустријској војсци 
и да је само у последњим данима борбе по-
стао пуковник, Хајнау му је пресуду преина-
чио на смрт стрељањем.

Тринаест арадских хероја

	  ШТИВО
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■ ЛАНЕР, Ђерђ (Láhner György) рођен је 1795. 
године у Нецпалу, жупанија Туроц, у немачкој 
грађанској породици. Године 1848. је служио 
као мајор. На почетку ослободилачке борбе 
борио се против српских устаника, а од сеп-
тембра је радио у Војном министарству где 
му је задатак био наоружавање и снабдевање 
војске. Од фебруара 1849. године служио је 
као генерал. Осуђен је на смрт вешањем.

■ ЛЕИНИНГЕН-ВЕСТЕРБУРГ, Карољ (Leinin gen-
Westerburg Károly gróf) рођен је 1818. године 
у осиромашеној аристократској немачкој по-
родици. У царску и краљевску армију је сту-
пио 1835. године. Јесени 1848. године постао 
је генералштабни капетан. За време битке код 
Солнока био је већ потпуковник, а у априлу је 
постао пуковник. Борио се цело време Про-
лећног похода, у јуну 1849. годне именован је 
у генерала. Код Вилагоша је положио оружје, 
осуђен је на смрт вешањем.  

■ НАЂШАНДОР, Јожеф (NagysándorJózsef) 
рођен је 1803. године у осиромашеној угарској 
племићкој породици без имовине. Од 1819. до 
1847. године је служио у царској-краљевској 
војсци као хусарски официр, отишао је у пен-
зију са чином капетана. Године 1848. јавио се 
у националну гарду, где је добио чин мајора. 
Борио се у бици код Солнока, Ваца и Нађша-
лоа, приликом опсаде будимске тврђаве међу 
првима је продро у тврђаву.

Пао је у заробљеништво код Вилагоша, и 
суд га је осудио на смрт вешањем.

■ ПОЛТЕНБЕРГ, Ерне (Poltenberg Ernő) рођен је 
1808. године у богатој аустријској правничкој 
породици која је подигнута на ранг витезова.

Мада је био Аустријанац, поистоветио се са 
циљевима угарске борбе за слободу. Мађар-
ски није знао, али је своја осећања описао 
овако: “Само ми је језик немачки, срце ми је 
мађарско, јер куца за слободу!”

Све време се борио у Зимском и Пролећ-
ном походу, прво у чину пуковника, а касније 
генерала. Суд га је осудио на смрт вешањем.

■ ТЕРЕК, Игнац (Török Ignác) рођен је 1795. го-
дине у угарској племићкој породици, у Бечу 
је завршио војну академију за инжењере. Од 
1816. године служио је у царско-краљевској 
војсци, а од 1839. године предавао је теорију 
утврђивања угарској племићкој телохрани-
тељској гарди. Од 1848. године био је управ-
ник послова на утврђивању тврђаве у Ко-
марну у чину потпуковника. У октобру 1848. 
године заједно са посадом тврђаве прикљу-
чио се војсци за одбрану домовине. Код Вила-
гоша је пао у заробљеништво, осудили су га 
на смрт вешањем.

■ ШВАЈДЕЛ, Јожеф (Schweindel József) рођен 
је 1796. године у Сомбору, жупанија Бач, у не-
мачкој грађанској породици. На почетку своје 
војне службе борио се и против Наполеоно-
вих трупа. Од средине децембра 1848. године 
био је на боловању, али се након Деклара-
ције о независности јавио на службу, а кад је 
повраћен Будим, постао је војни командант 
главног града. Оружје је положио заједно са 
Гергеијем. Осуђен је на смрт стрељањем.

 Ко је био најстарији а ко најмлађи арадски страдал-
ник?

 Групиши арадске мученике по томе ко је какве на-
ционалности био!

Јанош Торма: Мученици у Араду
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Доба развоја грађанства у Угарској 

 СУМИРАЊЕ ГРАДИВА

196

➊  Групишите наведена имена, места и појмове по то-
ме да ли се више везују за доба реформи или за до-
гађаје револуције и ослободилачке борбе! Која се 
везују за оба? 

  добровољан откуп земље, председник-гувернер, ос-
лобађање кметова, народно представништво, одго-
ворно министарство, мартовска омладина, саборска 
омладина, Априлски закони, 12 тачака, Закон о језику, 
слобода штампе, Удружење за унапређивање домаће 
индустрије и занатства, Ђерђ Клапка, Ференц Келчеи, 
Јожеф Бем, Миклош Вешелењи, Артур Гергеи, Лајош 
Баћањи

➋  Радите у паровима! Завршите доле наведене рече-
нице! Упоредите своје одговоре са одговором дру-
гих парова!

 а)  За време Наполеонових ратова је оживео 
привредни живот, јер…

 б)  Зато су почели 1831. године да се баве пробле-
мом кметова, јер…

 в)  Зато је Иштван Сечењи почео подржавати ре-
форме, јер…

 г)  Зато су Лајоша Кошута затворили у затвор, јер…
 д)  Зато је избила револуција у Пешти 1848. године, 

јер…
 ђ)  Угарска војска је зато могла да истера царске тру-

пе у пролеће 1849, јер…
 е)  Зато је ослободилачка борба претрпела пораз, 

јер…

➌  Радите у групама од троје-четворо! Нека свако из-
абере по један важан догађај из живота Иштвана 
Сечењиа или Лајоша Кошута! О догађају у име не-
ког учесника из тог  времена саставите извештај од 
8 до 10 реченица! Овај учесник може да буде и Се-
чењи и Кошут.

➍  Радите у групама од троје-четворо! Припремите 
се да одиграте један од ових призора! Претходно 

напишите шта ће бити тема разговора! Која ће 
бити најкарактеристичнија мишљења? Чиме ће се 
завршити призор? Какве аспекте предлажете за 
оцењивање приказаних призора? Призори:

 •  У паузи седнице државног сабора Сечењи разговара 
са члановима аристократије о својим доживљајима у 
Енглеској.

 •  Дискусија племића који су за реформе и који су 
против реформи на државном сабору седнице о 
реформама 1832–1836. године

 •  Сечењи дискутује о политици Кошута са једним од 
Кошутових присталица.

 •  Вође револуције дискутују о томе да ли да се војним 
снагама супротставе Јелачићевим трупама.

 •  У децембру 1848. године вође револуције дискутују 
о томе да ли да се државни сабор и влада преселе из 
Пеште у Дебрецин.

➎  Радите у групама! Сваки члан групе нека направи 
себи осам картица са бројевима следећих година: 
1825, 1830, 1842, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849. Након 
тога изаберите капитена екипе! Капитен нека пола-
ко и разговетно прочита доле наведене догађаје у 
редоследу по његовом избору!

  Након првог изреченог догађаја изаберите карти-
цу са одговарајућим датумом и ставите испред се-
бе са бројем на доле! Када је свако ставио картицу 
окрените их сви одједном и контролишите одгово-
ре! Онај који је ставио одговарајућу годину, добија 
један поен. Након тога капитен екипе нека прочи-
та следећи догађај. На крају игре победник је онај 
који је сакупио највише поена.

  Догађаји: Иштван Сечењи нуди свој једногодишњи 
приход за негу мађарског језика; Објављивање Кре-
дита, оснива се прва угарска банка; мађарски језик 
је постао државни језик; оснива се Конзерветив-
на партија; оснива се Опозициона партија; избија 
револуција у Бечу; избија револуција у Пешти, из-
грађује се прва железничка пруга; предаје се Ланчани 
мост, гушење ослободилачке борбе.

Доба реформи

Револуција и ослободилачка борба

Оба
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Хронолошка табела

Општа историја Мађарска историја
1308 Карло I ступио је на трон

1342–1382 владавина Лудвига Великог
1387–1437 владавина Сигисмунда
1456 победа код Београда

1492 Колумбо открива Америку 1458–1490 владавина краља Матије

1517 Лутер ступа на сцену, почетак 
реформације

1514 сељачка буна под вођством Ђерђа Доже

1519–1522 Магеланови бродови опловљавају свет 1526 пораз код Мохача

1532 опсада Кесега
1541 Будим доспева у руке Турака

1552 година “великих тврђавских ратова”

1590 издавање прве Библије на мађарском
1643–1715 владавина француског краља Луја XIV језику
1649 одрубљивање главе енглеског краља 

Карла I  
1686 повратак Будима

1703–1711 Ракоцијева ослободилачка борба

1707 свргавање династије Хабзбурговаца са 
престола на државном сабору у Оноду

1711 склапање мира у Сатмару
1776 Америчка Декларација о независности 1740–1780 владавина Марије Терезије

1783 Версајски мир, Уједињене Америчке 
Државе стичу независност

1789 почетак Француске револуције, 
опсада Бастиље

1804 Наполеона крунишу за цара

1805 поморска битка код Трафалгара
1812 Наполеонов поход на Русију
1813 Лајпциг, Битка народа
1815 Битка код Ватерлоа 1825 оснивање Мађарског научног друштва

1830 објављивање „Кредита“, почетак доба 
реформи

1832–1836 реформистички државни сабор

1848 револуције по Европи 1848. 
március 15.

револуција у Пешти и Будиму

1849. 
április 14.

Повеља о независности

1849. 
október 6.

погубљење арадских мученика и 
Лајоша Баћањија

Догађаји који су прописани у оквирном наставном плану означени су масним словима.
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Извори Промене Аспекти Разлози и последице

Само оно можемо 
сматрати чињеницом, 
за шта имамо поуздане 
изворе. 
(страна 19.)

Значајни историјски 
догађаји и промене 
истовремено имају више 
разлога и више последица. 
(страна 44.)

Оцена историјских 
личности мења се из 
доба у доба. Људи који су 
живели пре петсто година 
сматрали су друге ствари 
занимљивим и важним 
него ми данас.  
(страна 16.)

Исти догађај често има и 
више разлога.(страна 35.)

У извештају хроничара 
нађу се и лутајући мотиви 
који су преузети из 
других прича, односно 
такви догађаји који се у 
стварности вероватно 
нису догодили. 
(страна 26.)

Односи данашњице 
лакше се могу разумети 
ако упознамо  претходне 
историјске догађаје.  
(страна 69.)

Када оцењујемо одлуке 
људи који су живели у 
прошлости, имајмо у виду 
да они нису могли знати 
шта ће се десити касније.
(страна 86.)

Поједини догађаји могу 
имати озбиљне последице, 
и онда када се на њих 
претходно није рачунало. 
(страна 52.)

Разне изворе увек треба 
упоредити. Вреди испитати 
што више расположивих 
извора. 
(страна 33.)

Историја говори о 
променама, али постоје 
ствари које се могу 
мењати само током дужег 
временског периода. 
(страна 114.)

На процену догађаја 
значајно може утицати 
шта приповедач мисли 
о догађају и како се 
односи према учесницима 
догађаја. 
(страна 94.)

Познавање 
карактеристика начина 
живота је такође потребно 
да би разумели разлоге 
догађаја.
(страна 88.)

У истраживању
историјских
догађаја много
помажу и ликовни
извори, али
треба бити опрезан,
јер није сигурно да у
сваком случају
приказују стварност.
(страна 125.)

Разна приказивања 
догађаја се у одређеној 
мери увек разликују и 
противрече једни другима. 
(страна 100.)

У овој табели ћеш наћи на истом месту све оно што си научио ове године о 
начинима истраживања историјске прошлости. Уз помоћ броја страница лако 
ћеш моћи да нађеш о каквим тема је било речи.

Како размишљају историчари

198
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Извори Промене Аспекти Разлози и последице

Када желимо да 
вреднујемо историјски 
значај неког догађаја, 
битно је да за то поставимо 
следећа питања:
∙ Колику је промену донео 
догађај у животу људи?
∙ На колико људи и 
држава су вршили утицај 
одређени догађаји и 
њихове последице?
∙ Колико је дуго трајао 
утицај на касније догађаје?
∙ Да ли су приметни 
утицаји и последице и у 
савременом добу? 
(страна 132.) 

Постоје такве, у ширем 
кругу распрострањене 
историјске заблуде, о 
којима чак и историчари 
тешко могу разуверити 
људе.  
(страна 192.)

Велике силе настоје да 
прошире своју моћ и власт 
на што више народа.
(страна 107.)

Приликом тражења 
разлога треба обратити 
пажњу и на такве догађаје 
и околности које су се 
одиграли или настали 
знатно пре испитиваног 
догађаја.
(страна 123.)

Објашњење историјских 
догађаја често лежи у 
откривању личних мотива 
људи. (страна 163.)

Током истраживања 
разлога догађаја из 
прошлости треба узети у 
обзир и осећања оних који 
су то доживели.
(страна178.)
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Мали лексикон

Баћањи, Лајош (1807–1849): аристократа, приста-
лица реформи, политичар. Марта 1848. године 
био је члан делегације која је однела у Беч пе-
тицију са предлозима државног сабора за ре-
форме. У априлу исте године краљ је њега име-
новао за председника прве одговорне угарске 
владе. Своје функције се одрекао након Јела-
чићевог напада (октобра 1848.). Након пада ос-
лободилачке борбе царски војни суд га је опту-
жио за велеиздају и осудио на смрт. Погубили 
су га у Пешти 6. октобра 1849. године.

Бем, Јожеф (1794–1850): угарски генарал хонвед, 
пореклом Пољак. У време револуције 1848. 
године он је водио одбрану Беча. У новембру 
1848. године Лајош Кошут га је именовао за 
главног команданта ердељске војске. У више 
битака је победио царску војску. Лети 1849. 
године надирање руских снага у Ердељ могао 
је само успорити, крајем јула су га Руси побе-
дили код Шегешвара. У августу 1849. године 
код Темишвара је претрпео пресудни пораз и 
од аустријске војске (Хајнау). Након полагања 
опружја код Вилагоша, отишао је у Турску где је 
ступио у војску и примио ислам.

Бетлен, Габор (1580–1629): кнез Ердеља између 
1613. и 1629. године. У значајној мери је раз-
вијао трговину и привреду, дао је много за 
културу. Његови успешни ратови против Хабз-
бурга допринели су опстанку сталешких права 
у краљевској Угарској и самосталности држа-
ве унутар империје, обезбедиле су рад проте-
стантских цркава.

Бочкаи, Иштван (1557–1606): угарски аристокра-
та, војсковођа. Пошто је цар покренуо против 
њега процес, покренуо је устанак (1604.) про-
тив Хабзбурга. У његовој победи играло је ве-
лику улогу то што су хајдуци стали уз њега, зато 
их је касније настанио и заузврат за обавезно 
војниковање ослободио их је плаћања пореза. 
Године 1605. племство га је изабрало за кнеза 
Угарске и Ердеља. Године 1606. у Бечком миру 
је обезбедио очување сталешког права и про-
тестантску вероисповест.

Ват, Џемс (1736–1819): шкотски проналазач. Њего-
ва парна машина са клиповима коју је патенти-
рао 1769. године, а касније усавршио, одиграла 
је важну улогу у ширењу парних машина и у 
развоју индустријске револуције.

Вашингтон, Џорџ (1732–1799): политичар, војско-
вођа, први председник Уједињених Америчких 
Држава (1789–1797). За време борбе за независ-
ност изабран је за главног команданта војске. 
Учествовао је у раду националног сабора који 
је израдио устав.

Вешелењи, Миклош (1796–1850): ердељски ба-
рон, пријатељ Иштвана Сечењија. У интересу 
реформи супротставио се бечком двору и зато 
се удаљио од Сечењија. У свом делу О погреш-
ним ставовима (1831.) пропагирао је национал-
но јединство, усаглашавање интереса. Двор је 
против њега покренуо процес, у исто време 
када и против Кошута. Након тога се повукао од 
јавног политизирања.

Гергеи, Артур (1818–1916): генерал војске за од-
брану домовине, министар војске. Војсци се 
прикључио као бивши царски официр. Кошут га 
је, као председник Комитета за народну одбра-
ну, новембра 1848. године поставио за главног 
команданта угарске војске. Приликом децем-
барског напада царске војске организовано се 
повлачио сачувавши ратну способност војске. 
У априлском, Пролећном походу 1849. однео 
победу за победом над царским трупама, зау-
зео је тврђаву у Коморану и Будиму. У мају–јуну 
1849. године био је министар војске у влади Се-
мере. Почетком августа 1849. године Кошут је 
њему предао власт, и он је 13. августа код Вила-
гоша безусловно положио оружје пред руском 
царском војском.

Горњи дом: угарски државни сабор се састојао 
од два дела: од Доњег и Горњег дома. Члано-
ви Горњег дома су црквени великодостојници 
и аристократе који су по праву рођења могли 
лично да учествују на седницама. Председник 
горњег дома је био палатин.

грађанска нација: заједница слободних грађа-
на са једнаким правима које обично повезује 
заједнички језик, заједничка историја и култу-
ра.

гувернер: лице које је привремено на месту 
краља са ограниченим правима, кога је иза-
брао државни сабор.

Деак, Ференц (1803–1876): правник, политичар, 
у периоду реформи посланик жупаније Зала у 
Доњем дому. Један од главних ликова племић-
ке реформистичке опозиције. Године 1848. ми-
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нистар правосуђа независне одговорне владе 
Лајоша Баћањија.

доба реформи: у историји Угарске период од 
1830. до 1848. године. Главна карактеристи-
ка му је борба све јаче племићке опозиције 
за грађански-национални преображај земље. 
(“Наши слогани беху: домовина и напредак”, 
писао је Келчеи.)

Добо, Иштван (1505-1572): угарски племић, 
војсковођа, капетан тврђаве у Јегри. Под њего-
вим вођством су браниоци тврђаве 1552. годи-
не одбили опсаду турске војске.

Доњи дом: сталешки сабор састојао се од два 
дела: од Доњег и од Горњег дома. У Доњем 
дому учествовали су посланици жупанија, сло-
бодних краљевских градова, каптола (световна 
црквена тела) и других привилегованих зајед-
ница.

желир: кмет који привређује на четврт или пола 
парцеле или је кмет беземљаш.

Закон о деветини: угарски краљ Лудовик Вели-
ки 1351. године је регулисао обавезну предају 
пољопривредних производа. Прописао је да 
сваки властелин убере деветину, што је значи-
ло једну десетину од произведене житарице и 
вина. (Поред девете десетине десета десетина 
је припадала цркви).

Закон о авицитету: по закону Лудовика Великог 
који је донео 1351. године, наследно племићко 
имање мора остати унутар породице, братства, 
њиме се није могло располагати слободно. У 
недостатку мушког наследника имање је на-
следила бочна страна племићке породице, а 
ако је цело братство изумрло краљ је наследио 
земљу.    

Закон о националностима: закон који обе-
збеђује широка права националностима које 
живе на територији Угарске, прихваћен је у 
лето 1849. од стране угарског државног сабора. 
Али практичног значаја није имао, пошто је ос-
лободилачка борба ускоро угушена.

Златна форинта: новац постојане вредности 
угарског краља Карла I који је кован по угледу 
на фирентински новац, на једној страни је био 
анжујевски љиљан, а на другој лик светог Јова-
на Крститеља.

Зрински, Никола (1620–1664): песник, војско-
вођа, хрватски бан, праунук сигетварског хе-

роја Николе Зринског. Његов циљ је био проте-
ривање Турака из Угарске. Том циљу је служио 
и својим литерарним остварењима (нпр. Szigeti 
veszedelem – Опсада Сигета) и практичним де-
ловањем. Водио је више успешних похода про-
тив Турака, залагао се за стварање самосталне 
угарске војне снаге. Погинуо је у несрећи током 
лова.

индустријска револуција: привредни, друшт-
вени токови, брзи преображај индустријске 
производње у 18–19 . веку. На место мануфак-
тура дошле су фабрике које су употребљава-
ле парне машине и разне техничке изуме, и у 
којима се производила већа количина робе од 
ранијег. Друштвена последица индустријске 
револуције је брз развој градова.  

јакобинци: једна од политичких скупина Францу-
ске револуције, назив су добили по томе што су 
своје седнице одржавали у згради манастира 
светог Јакоба. Њени чланови су потекли из ре-
дова малог и средњег грађанства. Присталице 
републике који су захтевали да се цене држе 
ниско и да се оштро обрачуна са непријатељи-
ма револуције. Године 1793. завели су диктату-
ру у Француској. Вође су им били Робеспјер и 
Дантон.  

јањичар: пешадијски војник у турској војсци који 
је служио за плату (плаћеник). За јањичаре су 
обучавали хришћанску децу балканских наро-
да отету у име данка у крви.

језуит: члан католичког монашког реда који је 
основао шпански официр свети Игнације Лојо-
ла. Главни задатак реда је чување католичке 
вере и цркве. Играли су важну улогу и у обра-
зовању.

Јелачић, Јосип: хрватски бан. У септембру 1848. 
године на наговор бечког двора, прешавши 
реку Драву покренуо је војни напад ради угу-
шивања угарске револуције. Његова војска је 
продирала према Пешти, али је 29. септембра 
поражена од угарске војске Јаноша Моге код 
Пакозда. Јелачић је журно напустио терито-
рију државе, али као потчињени командант и 
даље је учествовао у борбама против угарске 
војске.

Јосиф II: Син и наследник Марије Терезије на 
трону Хабзбуршке империје и престола Краље-
вине Угарске (пре овога римско-немачки цар). 
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Није се крунисао за угарског краља (“краљ са 
шеширом”). Није сазвао државни сабор, владао 
је помоћу уредби у духу просвећености (нпр. 
Уредба о толеранцији, Уредба о кметовима) и у 
интересу уједињавања империје (нпр. Уредбе о 
језику).

Калвин, Жан (1509–1564): пореклом Француз, али 
радио је у Швајцарској као теолог, наставио је 
унапређивање реформације, оснивач рефор-
матске клавинистичке цркве. Проповедао је 
једноставан, радан живот. По његовом учењу 
самовољни владар може да се лиши власти.

капитализам: друштвени-привредни систем 
на основу приватне својине и правне једнако-
сти људи, у којем они који располажу новцем 
за улагање, слободно могу предузимати и на-
стојати да стекну добитак.

капиталиста: лице које у капиталистичкој 
привреди располаже капиталом (робом, нов-
цем, власништвом), живи од прихода својих 
улагања и настоји да исте повећава.

Карло I: енглески краљ (1625–1649). Настојао је 
стећи неограничену власт и зато се енглески 
Парламент окренуо против њега. У грађанском 
рату који је због тога избио био је поражен, а 
након тога Парламент га је судио и дао да се по-
губи.

католичка обнова: покрет који је иницирао папа 
у Европи у 16–17. веку. Његов циљ је био да се 
променама унутар цркве спречи ширење ре-
формације.

Келчеи, Ференц (1790–1838): песник, правник, 
политичар. Аутор Химне. Један од вођа пле-
мићке опозиције у доба реформи, посланик 
жупаније Сатмар, заговорник ослобађања кме-
това на седницама државног сабора 1832–1836.

колонија: освајања европских сила ван Европе 
од краја XV века.

Колумбо, Кристофер (1451–1506): морепловац 
италијанског порекла, откривач Новог света, 
Америке. Уз подршку шпанског краља, желео 
је да, пловећи према западу, стигне до Индије, 
али се у октобру 1492. године искрцао на јед-
ном острву средњоамеричког архипелага. Све 
време је веровао да је био у Индији.

Кошут, Лајош (1802–1894): правник, политичар. 
О првој седници реформистичког државног 
сабора (1832–1836) извештавао је ручно писа-

ним писмима (Саборски извештаји), касније је 
постао један од вођа реформистичке опози-
ције. У интересу остваривања реформи залагао 
се за усаглашавање интереса, а развој угарске 
привреде је помагао и оснивањем Удружења за 
унапређивање домаће индустрије и занатства 
(Védegylet). Године 1848. је министар финан-
сија одговорне владе Лајоша Баћањија, а након 
тога је председник Комитета државне одбране 
која је вршила дужност владе. Након свгрнућа 
Хабзбуршке династије са престола као пред-
сеник-гувернер постаје челник државе. После 
пораза код Темишвара поднео је оставку и на-
пустио је земљу.

Кромвел, Оливер (1599–1658): енглески полити-
чар, у енглеском грађанском рату је војни вођа 
војске парламента. Војску присталица краља 
победио је у више битака. Након погубљења 
краља постао је главни вођа Енглеске Републи-
ке и владао је као диктатор.

куруц: оружаник који је крајем 17. и почетком 
18. века учествовао у устанцима против Хаб-
збурга.  

лабанц: војник који се за време Текелијевог 
устанка и Ракоцијеве ослободилачке борбе бо-
рио на страни Хабзбурга.

Лудовик I (Велики): угарски краљ (1342–1382), 
син Карла I. Водио је походе ради стицања на-
пуљског престола који су се завршили без ре-
зултата. Његови закони из 1351. године су Закон 
о деветини, Закон који одређује једну и исто-
ветну слободу племства, и Закон о авицитету 
(систему правила наслеђивања и отуђивања 
имања). Након смрти ујака Казимира наследио 
је и пољски краљевски престо (1370).

Луј XIV: француски краљ (1643–1715). За време 
своје владавине имао је неограничену краљев-
ску власт. Својим привредним и војним мерама 
Француску је учинио најјачом силом Европе. У 
Версају је саградио величанствену палату.   

Луј XVI: француски краљ (1774–1792). За време 
његове владавине је избила Француска рево-
луција 1789. Године 1792. су га свргнули са пре-
стола, а јануара 1793. су га осудили на смрт и 
погубили.

Лутер, Мартин: (1483–1546): монах (августински 
ред), теолог, покретач реформације. Његов 
циљ је био обнова католичке цркве, али због 
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отпора унутар цркве његове идеје су довеле до 
стварања нове хришћанске евангеличке цркве. 
Лутерово учење је да се опроштење грехова 
може добити милошћу Божјом, путем вере, и 
нема потребе за посредничком улогом цркве. 
Негирао је и власт папе. Прихватао је само она 
верска учења и праксу која су наведена у Би-
блији.

мануфактура: капиталистички погон и преду-
зеће на основу технике ручног рада. Од 16. 
века у Западној Европи се распространило да 
је понеки предузетник обезбедио потребне 
сировине, алате и радионицу и он је плаћао 
најамне раднике који су ту радили. Радници 
су у радионици вршили поједине задатке. Ма-
нуфактуре су производиле више и јефтиније 
него еснафи.

Марија Терезија: кћи Карла III, владар Хабзбурш-
ке империје, угарска краљица (1740–1780). На-
кон пораза који је претрпела у рату од пруског 
краља Фридриха II желела је да модернизује 
своју империју путем реформи, владала је 
уредбама (Уредба о царини, максимализовање 
услуга кметова, Уредба о образовању).

Матија Корвин: млађи син Јаноша Хуњадија, 
угарски краљ (1458–1490). За време његове вла-
давине Краљевина Угарска је била на врхунцу. 
Краљевску власт је појачао реорганизацијом 
службених дужности. Увео је порез на дим, 
убирао је ванредни војни порез, организовао је 
плаћеничку војску. Одбранио је границе земље 
од Османске империје, а према западу је покре-
нуо освајачке ратове, стекао је титулу краља 
Чешке и освојио Беч. Његов ренесан сни двор 
је био на гласу, биле су познате његове градње 
у Будиму и Вишеграду, богата библиотека од 
украшених кодекса (корвине).

најамни радник: радници који за плату раде у 
мануфактурама, капиталистичким фабрикама 
и пољопривредним погонима. Њихов бројча-
ни сразмер у друштву је континуирано растао 
услед индустријске револуције и развоја 
привреде. У почетку су били у изванредно по-
тчињеном положају, зато су им и услови рада 
и живота били лоши. Касније су удруживањем, 
на пример оснивањем синдиката, могли успеш-
није заступати своје интересе према послодав-
цима предузетницима.  

Наполеон: (1769–1821): генерал, цар Француске. 
Искористивши свој углед, популарност, стече-
ну војним успесима, прво је стекао власт дикта-
тора, а после се крунисао за цара (1804). Окон-
чао је унутрашњи хаос, карактеристичан за 
доба револуције, учврстио је грађански систем 
који се развио у револуцији. Током његових 
победничких ратова већи део Европе дошао 
је под француску власт. Међутим, 1812. године 
његов поход против Русије заршио се поразом, 
а следеће године претрпео је пораз и од удру-
жене европске војске. Протерали су га на остр-
во Елба. Године 1815. се вратио, али је поново 
поражен код Ватерлоа. Умро је у изгнанству на 
острву Свете Јелене.

насељавање: организовано усељавање и на-
сељавање страних народних група на терито-
рији једне земље. На територије Угарске, које 
су опустеле за време турске владавине и Рако-
цијеве ослободилачке борбе, владари Хабзбур-
говци и земљопоседници усељавали су станов-
ништво, углавном из Немачке.

нови век: назив периода између средњег века 
и данашњег времена. Почетак се везује за от-
криће Америке (1492), а крај за избијање Првог 
светског рата (1914) или за његов крај (1918). 
Унутар новог века јасно се разликије период 
раног новог века (траје до 1789, до избијања Ве-
лике француске револуције). У то време почиње 
да слаби друштвени поредак који се заснива на 
привилегијама и повластицама по рођењу, на-
рушава се јединство европске религије и раз-
вија се светска трговина.    

одговорна влада: тело које представља изврш-
ну власт, овлашћење добија од државног са-
бора, њену делатност контролише државни 
сабор.

ослобађање кметова: укидање кметског систе-
ма. Кмет постаје власник земље феудалца коју 
је користио и није дужан да пружа услуге вла-
стелину. У Угарској су у доба реформи изради-
ли два плана за ослобађање кметова, а то су: 
добровољна и обавезна опткупнина.

откривач: лице које је открило раније непознату 
географску територију.

палатин: највиши чин после краља у средњем и 
раном новом веку у Угарској. Палатина је бирао 
државни сабор на предлог краља.
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Петефи, Шандор (1823–1849): песник, члан гру-
пе Млада Угарска која се борила за мађарску 
независност и грађанску једнакост, један од 
водећих личности револуције 15. марта 1848. 
године, писац Песма нације (“Nemzeti dal”).

племић: привилеговани земљопоседнички слој. 
У Угарској је најважнија привилегија племића 
била што су били ослобођени од пореза. Извор 
њихових прихода била је деветина убирана од 
кметова и принос њихових мајура које су кулу-
ком обрађивали кметови.

пограчнична тврђава: тврђаве које су у Угарској 
изграђене, појачане против турских напада у 
15–17. веку. Пограничне тврђаве су значиле ос-
нов одбрамбеног система државе.

покорене територије: део средњовековне 
Краљевине Угарске у 16-17. веку са центром у 
Будиму, који су Турци посели и прикључили Ос-
манском Царству. 

право гласа: право грађанина да може учество-
вати у избору законодавства, руководства 
земље, чланова и руководилаца самоуправа, 
односно да може гласати на народном гласању 
(плебисциту).

Принцип суверенитета народа: идеја настала 
за време француског просветитељства пре-
ма којој је извор сваке власти народ, то јест 
грађани. Воља народа долази до изражаја или 
посредно путем изабраних представника или 
непосредним изражавањем воље.

просветитељство: идејна струја у 17–18. веку 
која изражава сумњу према раније на основу 
ауторитета прихваћеним истинама и дурштве-
ном поретку који се заснива на привилегијама 
стечених рођењем. Мислиоци ове струје ве-
рујући у моћ знања и просвећене здраве па-
мети, сматрали су да се и друштво и појединац 
могу побољшати, преудесити.

протестант: збирни назив цркава које су у току 
реформације пропагирале различито учење 
од католичког и које су се тада одвојиле од ка-
толичке цркве. Главне протестантске цркве су 
евангеличка, реформатска, англиканска.

револуција: 1. у политичком смислу обарање и 
потпуни преображај раније власти и друштве-
ног система насилним путем 2. у преносном 
смислу брз и коренит преображај у некој обла-
сти живота.

реформација: покрет за обнову католичке вере 
и цркве. Реформацију је покренуо наступ Мар-
тина Лутера 1517. године. По учењу Лутера и 
других реформатора, на пример Жана Калвина, 
развило се неколико праваца реформације.

Робеспјер (1758–1794): француски политичар, 
вођа јакобинске диктатуре. Када је париска 
маса довела јакобинце на власт, Робеспјер је 
постао председник Комитета народне добро-
бити. Одбранио је револуцију од спољних и 
унутрашњих напада и у интересу истог против 
стварних или тобожњих непријатеља револу-
ције примењивао је немилосрдан терор. И ње-
гове некадашње присталице су се 1794. године 
окренуле против њега и погубили су га.   

Русо (1712–1778): француски писац, филозоф, је-
дан од назначајнијих представника француског 
просветитељства. Древно стање је сматрао 
идеалним, када су људи на основу слободе и 
једнакости стварали заједнице. То стање се 
може успоставити ако свако буде могао утица-
ти на одлуке, ако дође до изражаја воља већи-
не, што владар на основу принципа народне 
супремације треба да поштује.

свргавање са престова: лишавање владара ње-
гових владарских права.

Сечењи, Иштван (1791–1860) потицао је из бога-
те, аристократске породице. Године 1825. пону-
дио је свој једногодишњи приход и основао је 
Мађарско научно друштво. Објављивање ње-
говог дела Кредит значило је почетак реформ-
ског доба. Са својим практичним деловањем 
(увођење коњских трка, основање Касина, 
иницирање изградње Ланчаног моста, развој 
паробродног саобраћаја на Балатону, оспо-
собљавање Ђердапа за пловидбу итд.) учинио 
је много за развој грађанства и уздизање на-
ције. Био је министар за саобраћај одговорне 
владе Лајоша Баћањија.

Сибињанин, Јанко (почетак 15. века–1456): 
војсковођа, ердељски војвода. Међу челни-
ке земље уздигао се поред Сигисмунда Лук-
сембуршког и Ладислава I, постао је највећи 
властелин свог доба. Одбио је турске нападе, 
потом је водио походе против Османске импе-
рије. Када је краљ Ладислав I погинуо у бици 
код Варне (1444), Хуњадија су изабрали за гу-
вернера земље (1446–1453). Највећу победу 
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против Турака постигао је 1456. године одбра-
нивши Београд.  

Сигисмунд, Луксембуршки: угарски краљ (1387–
1437), после чешки краљ и римско-немачки 
цар. Организовао је међународну војску, во-
дио је поход против Османске Империје, али је 
претрпео пораз. Након тога је дуж јужне грани-
це изградио одбрамбени систем (пограничне 
тврђаве) и обавезао је властелине да обезбеде 
одређени број војника. Сигисмунд је подржа-
вао развој градова. Посебно значајну улогу је 
наменио Будиму где му је било седиште, и где је 
подигао себи палату.

слобода штампе: основно људско право. Сло-
бода ширења и упознавања мишљења, идеја, 
вести, информација. Обезбеђење радницима 
штампе да без спољног утицаја, сами могу да 
одлуче о чему и шта ће објавити.

сношење јавних терета: племићка опозиција 
у доба реформи захтевала је да и племићи 
плаћају порез, то јест да допринесу сношењу 
заједничких терета (државних издатака).

спахија: коњаник турске војске, за војну службу 
добијао је посед, такозвани спахилук .

сталешки сабор: једна од најважнијих институ-
ција власти сталешке државе. Главни задатак 
јој је доношење закона, и изгласавање пореза 
и бројчаног стања војске. На седници државног 
сабора могли су учествовати само повлашћени 
слојеви (аристократија, племство, свештенство, 
грађанство).

Сулејман I: турски султан (1520–1566). Желео је 
да се шири према западу, сматрао је да су му 
главни супарници Хабзбурзи, зато је нападао 
Угарску. Године 1521. освојио је Београд, у бици 
код Мохача победио је угарску војску, заузео је 
Будим и средишњи део Краљевине Угарске је 
припојио својој империји. Умро је 1566. године 
приликом опсаде Сигетвара.

султан: владар самодржац Османског Царства са 
великом влашћу. На територији Империје свако 
земљишно имање је било његова својина.

урбар: скуп услуга које су кметови пружали вла-
стелину за коришћење кметских парцела.

Уредба о толеранцији: уредба Јосифа II којом је 
дозвољено слободно обављање верских обре-

да за вернике реформатске (калвинисти), еван-
геличке (лутерани) и православне цркве.

Уредба о кметовима: уредба Јосифа II којом је 
кметовима омогућио слободу селидбе, женид-
бе и избора занимања. 

устав: основни закон једне државе којим се ут-
врђују законска правила вршења власти и ос-
новна права грађана.

Ференц Ракоци II (1676–1735): син Ференца Ра-
коциjа I који је учествовао у Вешелењијевој 
завери и Јелене Зринске, један од највећих 
властелина у земљи. Поред свог очуха Имреа 
Текелија већ је у детињству дошао у додир са 
покретом куруца. Године 1703. стао је на чело 
куруца, покренуо је ослободилачку борбу про-
тив власти Хабзбурга. У току борбе куруци су 
га изабрали за кнеза челника, а на седници др-
жавног сабора у Оноду постигао је свргавање 
Хабзбурга са престола. Због војних пораза и 
изнурености земље положај куруца је постао 
безнадежан. Ракоци је у Пољској преговарао 
о руској помоћи, када је у његовом одсуству 
војсковођа, коме је било поверено прегова-
рање, склопио са Хабсбурзима релативно по-
вољан споразум о завршетку ослободилачке 
борбе. Ракоци је одбио споразум и добровољ-
но се повукао у изгнанство, прво у Француску, 
а након тога живео је на територији Османског 
Царства (Родошто).

хајдуци: оружаници који су од 16. века чували 
крда рогате стоке и терали их на вашаре, кас-
није су се формирали у чете и прихватали су 
војне задатке за новац. Почетком 17. века стали 
су уз Иштвана Бочкаија који је покренуо борбу 
против Хабзбурга и имали су одлучујућу улогу 
у његовим победама. Бочкаи их је из захвал-
ности настанио и њиховим насељима дао пле-
мићке привилегије.

хонведи: војска која је настала за време ослобо-
дилачке борбе 1848–1849. године.

цензура: ограничење слободе штампе, претход-
на контрола садржаја новина и књига да се у 
њима не објави такве идеје или мишљења које 
власт не прихвата. Лице које врши цензуру је 
цензор.
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Препознајеш ли?

Приказаћемо неколико слика из уџбеника. Препознај слике и одговори на питања!

 Где се налази овај украшени бунар са 
слике? На које митско име те подсећа 
овај бунар? Шта претпостављаш, на 
кога упућује статуа митолошког лика?  

 Кога приказује слика? У којем граду 
је извео свој чувени експеримент о 
телима у паду? Шта је било његово 
мишљење о односу науке и Библије?

 Који догађај приказује слика А, а који слика Б? Који догађај се десио раније? У којем веку се 
десио догађај на слици А, а укојем на слици Б? Колико времена је прошло између два догађаја?

 Шта приказује 
слика? За који 
историјски до-
гађај се везује? 
Шта представљају 
боје на слици?

 Ко је на слици? У којем веку је 
живео? За који угарски град 
се везује његово име?

 Ко је био владар чију битку приказује слика? Про-
тив кога се борио?

 За коју привредну грану може да се веже ова слика? Шта 
производе раднице? Шта покреће машине? Који исто-
ријски ток ти пада на памет по слици?

Ко је на слици? У којем веку је 

БА
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 Који владар је издао новац на слици? 
Кога приказује прва страна кованице?

 Кога приказује портрет? Од 
наведених појмова за који се може 
везати његова личност? (Можеш 
изабрати и више појмова, али 
образложи свој избор!) краљевство 
– република – диктатура – 
апсолутизам – уставна монархија

 Који догађај приказује слика? Када се десио догађај? Именуј лик који 
стоји испред стола!

 У којем смо граду? Ко је лик у средини на слици? Када се десио догађај 
који приказује слика?

 Како се назива оружје на слици? 
Шта је карактеристика те врсте 
оружја?

 Какво средство приказује 
цртеж? Ко га је користио и за 
шта?

 Који владар је издао новац на слици? Који владар је издао новац на слици? 
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Савети
за учење из уџбеника

Покушаj, 
вреди!

Можемо читати 
на више начина. 
Да ли си знао?

• Пажљиво читање: занима ме сваки детаљ.
• Брзо читање: већ си прочитао/ла, само понови.
• Прегледно читање: желиш да знаш о чему ће бити речи.
• Тражење у тексту: тражиш одређене информације.

Покушај прозрети 
о чему говори ова 
књига! 

• Погледај шта обећава садржај!
• Погледај да ли на крају књиге има речник појмова, мали лексикон или други 

индекс!
• Размисли о томе како и зашто поједина поглавља следе једно за другим!
• Откриј, коју другу помоћ за учење пружа књига!

Немој одустати ако 
се нешто теже 
може разумети!

• Немој ићи даље ако не разумеш неку реч, већ потражи њено значење у речнику 
појмова или на интернету!
• Постави питања за оно што не разумеш!
• Погледај илустрације, можда ћеш добити одговор!
• Ако и даље не успеваш, можеш потражити објашњење исте теме на интернету!
• Ако си све покушао па ипак не успева, размисли од кога можеш тражити помоћ 

лично!

Ако желиш нешто тачно 
запамтити, бави се тиме 
и посебно!

• Пиши себи белешке док читаш!
• Направи картице са питањима о најважнијим стварима!
• Напиши скицу прво помоћу књиге, а затим напамет!

• Које су биле најзанимљивије ствари?
• Зашто ти је ово ново знање важно или корисно?
• Када и како можеш да користиш новостечено знање?
• Које претходне знање и искуства имаш на уму док проучаваш овај одељак? 

Која ранија знања и искуства су ти падала на памет док си проучавао овај део?
• Шта још желиш сазнати?

Ако стигнеш на крај 
једне лекције или 
теме, оцењуј!
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