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ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Позни средњи век је трајао од краја XI до краја XV века.  
 привредни успон, 

 нова насеља и државе,  

 развитак градова,  

 оживљавање поморских и копнених путева. 
Градски живот започиње најпре у Италији јер су тамо били сачувани многи римски градови и вековима су 

одржаване трговачке везе са Византијом. 

Највише градова је настало у периоду од XI до XV века.   
Најстарији градови: 

 Италија: Венеција, Ђенова, Пиза и Амалфи 

 Француска: Марсеј и Монпеље 

 Фландрија: Бриж, Ипр, Ган и Брисел 

 Немачка: Келн, Мајнц, Вормс, Регенсбург и Аугсбург 

 Енглеска: Лондон и Бристол 

ЕСНАФ(ЦЕХ)- удружење занатлија исте струке. Еснаф је штитио свог члана, помагао га у случају болести, 

збрињавао породицу у случају његове смрти. 

Шегрт-калфа-мајстор 

КАЛФА-помоћник 

ГИЛДА-удружење трговаца у Северној Европи 
ХАНЗА- друштво, савез, удружење занатлија или трговаца, савез градова 

ВЕЛИКИ ДИНАРИ- ГРОШИ(denarii grossi) 

XII век- ковање златног новца најпре у ФИРЕНЦИ, а затим у Венецији 
*ДУКАТ (од латинске титуле дуx, дужд, херцег) - новац Млетачке републике XIII-XVIII век  

*На челу градске управе су били конзули, који су имали и судску власт. 

У Немачкој и Француској су се грађани оружјем борили за своју слободу. Склапали су заклете комуне, 

заједнице у борби за своја права. Градовимa који су овако ослобођени управљало је веће од изабраних 
грађана, на чијем челу је био МАЈОР или БИРГЕРМАЈСТЕР. 

Комуне- заједнице грађана 

,,Градски ваздух чини слободним" - свако ко у граду проведе годину и један дан постаје слободан 
БУРЖОАЗИЈА- грађанска класа, припадник најмоћнијег дела племства (Угарска и Пољска) 

ПАТРИЦИЈАТ- градско племство 

МАГНАТ-великаш, богаташ 

ПУЧАНИ- припадници грађанства изван патрицијата 
ХИЈЕРАРХИЈА-подела по старешинству 

Немачки витешки ред настао у доба крсташких ратова-тевтонци 

1066. је нормандијски војвода Виљем са норманским и севернофранцуским ратницима  освојио Енглеску, 

потчинио затечено англосаско племство и земљу поделио освајачима. Нормани су након тога освојили и 

Сицилију  и јужну Италију  

КРСТАШКИ РАТОВИ 

РИТЕР- првобитно коњаник, витез, племић, члан витешког реда 

*Сабор у Клермону 1095. - папа Урбан II позвао ритере у рат за ослобођење Христовог гроба из руку 

неверника. Прихвативши завет витезови су на своју одећу пришивали знак крста ( 

одатле назив крсташи) 
1097-1099. - први крсташки поход. Освојен Јерусалим и основана Јерусалимска 

краљевина 1099. 

Витешко-монашки редови: 

 темплари (храмовници, по седишту у близини Соломоновог храма) - након пада 

крсташких држава остали упамћени као богати банкари 

 Јовановци (хоспиталци, по манастиру Светог Јована са болницом) - борци 

против Османлија на Малти и Родосу 

 Тевтонци (по Немцима) - сурови освајачи Пруске и балканских области 
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КРАК ДЕ ШЕВАЛИЈЕ- најпознатије утврђење Јовановаца 
1147. пад Еденске грофовије 

1147-1149. - други красташки поход. Предводили су га римско-немачки цар и француски краљ. Без 

резултата 

1187. египатски владар Саладин је освојио Египат 
1189-1192. трећи крсташки поход  

Вође: Фридрих Барбароса, Ричард „лавље срце“ и Филип II Август 

Јерусалим није освојен, а крсташке територије су сведене на узак појас дуж морске обале 
Значај крсташких ратова: ближи додир Блиског истока и западне Европе, поспешили су узајамне културне 

утицаје и подстакли трговачку размену 

ЂОВАНИ ВИЛАНИ- хроничар- о Фиренци од 1336-1338. 

ВАЗАЛ- лице обавезано заклетвом верности неком сениору да пружа савет и помоћ 

 

* ЕНГЛЕСКА * 
- Снажна централна власт, властела покушава да ограничи краља 

- Виљем I Освајач - осваја Енглеску, краљ од 1066. - књига Страшног суда 1086 (пописана сва имања) 

- Династија ПЛАНТАГЕНЕТ (1154-1485) 
- Хенри II 1154 - 1189 - поседује Анжу и Мен у фр. - ожењен Елеонором Аквитанском, добија велике 

поседе у Француској - 1164 - Кларендонске конституције против цркве, надбискуп Томас Бекет 

- Ричард Лавље срце 1189-1199, син Хенрија II 
- Џон Без земље, Ричардов брат, 1199 - 1216  

*битка код Бувина -         15. јун 1215. ВЕЛИКА ПОВЕЉА СЛОБОДЕ (MAGNA CARTA LIBERTATUM) - 

Утврђена права: ЦРКВЕ, ВЛАСТЕЛЕ И ГРАЂАНСТВА  

"Ниједан слободан човек неће бити ухапшен, затворен, стављен ван закона или прогнан, нити ће му се 
учинити било каква штета изузев на основу законске пресуде" - поштовање повеље осигурава 25 изабраних 

барона 

- Сукоб властеле и краља (ХЕНРИ III 1216 - 1272) због непоштовања повеље 
*последица сукоба: ОСНИВАЊЕ ПАРЛАМЕНТА 1265. - представници: ЦРКВЕ, ГРАЂАНСТВА И 

КРУПНОГ ПЛЕМСТВА 

1348-1350. куга - црна смрт 
*монархија - облик владавине кад власт доживотно врши један монарх 

***РАТ РУЖА 1455 - 1485 - сукобљене породице: ЛАНКЕСТЕР и ЈОРК - завршава се доласком Хенрија 

VII на престо 1485 - 1509 - оснивач династије ТЈУДОР 
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Крајем X века титула ,,краља Франака" прелази на ИГА КАПЕТА 

Династије КАПЕ (987-1328) и ВАЛОА (1328-1589) 

Краљевска власт је ограничена на КРАЉЕВСКИ ДОМЕН- земље које су краљу лично припадале и 

које је наследио од својих предака 

Највећи супарници француских краљева су били енглески краљеви  који су им дуговали вазалску 
верност за територије на француској територији 

Енглеском од краја XII века влада династија ПЛАНТАГЕНЕТА 

Филип II Август (1180-1223) - освојио Нормандију, Мен, Анжу, Турен и Поату и све британске 
поседе осим Бретање и Аквитаније. Поразио енглеског краља и његове савезнике у бици код Бувина 

1214. Кренуо у крсташки поход на тулуску грофовију у којој су се појавили јеретици. Забранио је 

двобоје и ограничио приватне ратове. Прогласио се за господара свих вазала и укинуо начело на 
коме ,,вазал мог вазала није мој вазал" 

Луј IХ Свети (1226-1270) - учврстио краљевску судску власт. Врховни суд- Парламент и краљевски 

суд у Паризу , који је постао престоница. Предводи VII и VIII крсташки рат. 

Париз- центар интелектуалног живота 
Филип IV Лепи 1285 - 1314. потчинио грофовију Шампању, али не и Фландрију. 

Сукоб са папом Бонифацијем VIII (папе изнад световних владара) папска столица је 1309. пренета 

у Авињон у Француској (1309-1378)- папа Климент V 

1302. је сазвао скупштину сталежа.  

1328. изумрла династија Капета ( ШАРЛ IV) и на власт дошла династија ВАЛОА 

Енглески краљеви су, као сродници старе француске династије истакли своја права на француску 
круну. 
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Право на фр. пртесто полагали су: Филип од Валоа (нећак Филипа IV Лепог) и енг. краљ Едвард III 
(унук Филипа Лепог) - ПОВОД ЗА СТОГОДИШЊИ РАТ 

1337-1453. СТОГОДИШЊИ РАТ између Енглеске и Француске  

Краљ Хенри V (1413-1421)- победник у бици код Азенкура 

Јованка Орлеанка- млада сељанка, убеђена да су је небеске силе одредиле да спасе Француску; 
подизала је борбени дух војске учествујући у биткама. Пала је у руке Бургоњцима, који су били на 

страни Енглеске, и осуђена и спаљена као вештица 1431. 

1453. склопљен мир, Француска победила 
Резултати Стогодишњег рата: протеривање Енглеске са континента 

Луј ХI (1461-1483) ујединио Француску 
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Словени су били насељени од Алпа и Лабе на западу до средњег тока Волге на истоку и од Балтичког 
мора на северу до Средоземља на југу 

Великоморавска држава се распала почетком X века.  

Кнежевска породица Пшемисловића (око Прага)- до 1306. 
Средином XI века Бжетислав II је од цара Хенриха IV добио краљевску титулу за услуге у борби 

против папства. Тада је Чешка ушла у састав Римско-немачког царства.  

Пшемисл II Отакар (1253-1278) освојио Аустрију и био кандидат за римско-немачког цара 

Карло IV из династије Луксембурговаца (1346-1370) је постао цар. Обезбедио је Чешкој мир, 
благостање и културни процват.  

1348. Карлов универзитет у Прагу, први универзитет у словенским земљама  

 

 

Жигмунд (Сигисмунд) 1378-1437 - угарски краљ и немачки цар 

Јан Хус (1369-1415) - професор прашког универзитета:ширио је идеје професора са Оксфорда Џона 

Виклифа које су осуђене као јерес у Енглеској (1381). Хус је на општем црквеном сабору у Констанци 
(1414-1419) осуђен као јеретик и спаљен. Након његове смрти долази до ХУСИТСКИХ РАТОВА између 

хусита (његових  присталица) и њихових католичких противника (војске тадашњег римско-немачког цара) 

Џон Виклиф је превео Свето писмо на енглески језик 
СЕЈМ - сталешки сабор племства- најмоћнији орган у држави након хуситских ратова  

Крајем XV и почетком XVI века Чешка је имала заједничког владара са Угарском и заједно са њом је 1526. 

пала под власт Хабзбурговаца 

ПОЉСКА 

Област Пољана око града Познања ујединила 6 околних племена 
Династија Пјастовића (око Познања) 

Мјешко I (960-992) - примио хришћанство и покрстио поданике, био је принуђен да призна врховну власт 

немачких владара 
Болеслав Храбри (992-1025) - Пољска обухвата: Поморје, део Моравске, део Полапских Словена и једно 

време Чешку. Први пољски краљ. Основао надбискупију у граду Гњезну 

Нова престоница: Краков 

Државна територија је била подељена међу члановима династије. Краљ је столовао у Кракову, а браћа су 
са титулом војводе владала појединим областима . 

Почетком XIII века, на позив пољског војводе Мазовија, тевтонци освајају Пруску и оснивају своју државу, 

са којом је Пољска ратовала много пута 
Након гашења династије Пјастовића и крате владавине чешког краља Вацлава II, племство је за краља 

изабрало Владислава Локјетека (1322-1333), који је повратио јединство државе 

Казимир III (1333-1370) - склопио мир са Чешком, Угарском и Тевтонцима, укинуо дељење државне 
територије међу члановима династије, издао је законик који је важио за целу земљу и који је штитио права 

сељака и аутономију грађана; основао академију у Кракову из које се развио универзитет 

Наследник Угарски краљ Лудвиг (Лудовик) Анжујски  

ШЉАХТА- ситно земљорадничко племство 

ПАН-пољски великаш 

1386. уједињење Пољске и Литванске кнежевине (од Балтичког до Црног мора)-Јадвига, Лудвигова ћерка, 

се удала за литванског кнеза Јагела. 
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1410. битка код Грунвалда - пораз немачких ритера, који постају  вазали пољских краљева 
Владислав III Јагеловац, пољско-угарски краљ, предузео са српским деспотом и угарским великашима 

поход против Турака. Погинуо у другом походу код Варне 1444. 

 

РУСИЈА 
Скандинавски нормани-ВАРЈАЗИ су трговали са Византијом и кретали се путем ,,од Варјага до Грка" који 

је долином Дњепра водио до Црног мора. Нападали су словенска племена. 
Варјашки кнез Рјурик и његова браћа су завладали градовиа словенских кнежева, а његов син Олег је 

почетком X века седиште пренео у Кијев, ујединио јужне и северне обасти и ратовао против Византије 

Древњани (словенско племе) су побили кнежеве људе и кнеза Игора  

Свјатослав је уништио државу Хазара 
прве руске кнежевине: Новгородска и Кијевска 

Кнез Владимир I 980-1015 је био зет византијског цара и 988. је примио хришћанство. Његови поданици су 

колективно крштени у Дњепру од стране грчких свештеника. У Кијеву је установљена митрополија под 
Цариградском патријаршијом. Културни процват Русије(подижу се цркве и манастири, шири се 

књижевност)  
Јарослав Мудри (1019-1054)- скупљао царске наредбе у зборник који је назван Руска правда. Поделио 
земљу синовима и одредио да најстарији столује у Кијеву,а  браћа су владала појединим областима. Због 

тога се државна територија распарчала након неког времена 

*врхунац Кијевске Русије 

*Кијев - "златни град" 
Велика најезда Татара (Монгола) - Русија је први велики пораз доживела 1223. 1241-1242 су Татари 

напали Пољску, Угарску , Балкан, Кијев и средњу Русију. Након смрти њиховог вође Џингис-кана, држава 

Монгола се распала. Татари су основали своју државу Златну хорду са средиштем у граду Сарају на 
Волги. 1240 – 1480 

1227. умире Џингис-кан 

Татарска врховна власт је зауставила културни, друштвени и привредни развој руских земаља. Изузетак је 

трговачки град Новгород. Он је признавао врховну власт обласних кнежева, али је права власт у граду била 
у рукама аристократског Већа са органима посадник(управник) и тисјацки (заповедник војске) 

Московски кнежеви су наследници великог кнеза Александра Невског (1220-1263) који је поразио 

Швеђане и Тевтонце (1242) . Средином XIV века московски кнежеви преузимају титулу великих кнежева и 
Москва постаје седиште митрополита. 

Димитрије Донски (1359-1389)-покушао да ослободи Русију татарске власти, покорио Бугаре на Волги, 

освојио степске области и задао Татарима пораз на Куликову пољу 1380, али није успео да ослободи 
Русију 

*1478. Новгород признаје врховну власт 

*Први помен Москве 1047. 

Од средине XV века московски кнежеви носе титулу ,,цар и господар све Русије и велики кнез 
владимирски, московски итд." 

Иван III Васиљевић  1462 – 1505 је освојио Новгород. Био је ожењен синовицом последњег византијског 

цара и преузео је византијски церемонијал и симболе 
1480. ослободио Русију од Златне хорде 

Цркве у Москви: ,,Успенски сабор" и ,,Благовештенски сабор" ; у Кијеву- Светоандрејска црква 

БОЉАРИ- руски племићи 
Млетачки властелин Бартоломео Контарини- опис Москве 1476. 

СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА 

Од IX века феудални земљопоседници граде замкове 
ДОНЖОН-кула  

ТУРНИРИ- такмичења на којима су ритери показивали своје вештине 

Ритерски идеал- идеал витеза без мане и страха, чија је дужност да брани слабе и незаштићене и који 
служи дами свог срца 

КУРТОАЗИЈА-углађеност, лепо дворско понашање 

Лутајући менестрели и трувери - песници и певачи који су певали песме о подвизима 
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Лирика луталица- ВАГАНАТА- поезија са темама о вину, младости, пролећу и љубави; била је и 
сатирична  

ДАНТЕ АЛИГИЈЕРИ (1265-1321)-највећи песник средњег века. БОЖАНСТВЕНА КОМЕДИЈА- пут кроз 

чистилиште, пакао и рај . Присталица ГИБЕЛИНА 

ГИБЕЛИНИ - странка у италијанским градовима која је подржавала  јаку централну власт која ће 
ујединити Италију. Име од јужнонемачког замка Waiblingen 

ГВЕЛФИ -  странка у италијанским градовима која се борила за очување градске аутономије, а против 

римско-немачких царева из династије Хоенштауфоваца. Име од породице Welf. 
Црквене и манастирске школе 

Крајем XII и почетком XIII века настају први универзитети. УНИВЕРСИТАС- заједница наставника и 

ученика, која штити интересе људи окупљених ради образовања 

БАКАЛАУРЕАТ- матура 

ЛИЦЕНЦИЈАТ- право предавања у школама 

ДОКТОРАТ - право предавања на универзитету 

Најстарији универзитети: 

 Француска - Париз и Монпеље 

 Енглеска - Кембриџ и Оксфорд 

 Италија - Болоња, Падова и Напуљ 

 Немачка - Келн и Хајделберг 

 Праг 1348. 

СКОЛАСТИКА- средњовековна филозофија у служби религије 

Роџер Бекон - енглески монах који је тражио да се испитује природа, врше експерименти и посматрају 

чињенице 

РОМАНИКА - XI и XII век; Француска, Италија и Немачка 

ГОТИКА - Француска, Немачка и Енглеска. Најпознатије грађевине: катедрале у Шартру, Ремсу, Амијену, 

Регенсбургу, Бечу и Кентерберију, градске већнице у Бриселу, Брижу и Ипру и бројне палате у Венецији 

Историја утрехтских бискупа и холандских грофова 

ДРУШТВЕНИ СУКОБИ У РАЗВИЈЕНОМ ФЕУДАЛИЗМУ 

Отпори  сељака и грађана због незадовољства друштвеним поретком су прво узимали облик јереси, а 

временом су прерастали у оружану борбу за обезбеђење одређених социјалних захтева 

ЈЕРЕС- одвајање од званичног учења хришћанске цркве 

Дуалистички јеретици су сматрали да је извор зла читав материјални свет. Они су били против црквене 

организације, богатства и телесних ужитака 

Дуалистичка схватања су била раширена у Македонији, Бугарској, Византији, у Француској (катари- од 

грчке речи која значи чист и албижани- по граду Алби), Италији ( патарени- по Катарији, сиротињском 

предграђу у Милану) и Немачкој 

Папа Иноћентије III крајем XII века почиње борбу против јеретика, покренуо крсташки поход на јужну 

Француску 

ИНТЕРДИКТ- забрана вршења верских обреда 

ИНКВИЗИЦИЈА- посебан суд који за искорењивање и спречавање ширења јереси 

Просјачки редови: фрањевци(мала браћа) и доминиканци( проповедници) 

Фрања Асишки из Фиренце је одбацио своју имовину и ,лутајући по Италији,  проповедао. 

1221. основан монашки ред фрањеваца 

1358. устанак грађана у Паризу, а након тога и устанак сељака . За кратко време су енглески и француски 

феудалци угушили устанак, који је назван ЖАКЕРИЈА по погрдно називу за сељаке ЖАК БОНОМ-ЖАК 

ПРОСТАЧИНА 
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Џон Виклиф- професор универзитетеа у Оксфорду. Превео свето писмо на енглески. Био је против 

црквеног уређења и њеног богатства, против мешања папе у политички живот и црквених дажбина. 

Извођен је на суд, али су га његове присталице, којих је било много, ослободиле. Његово учење је осуђено 

као јерес. 

1348. - велики помор ( ,,црна смрт") у Енглеској 

1381. устанак у околини Лондона предвођен зидаром Батом Тајлором и свештеником Џоном Булом 

(,,луди поп").  Главни захтев устаника је био укидање работе. Краљ Ричард II је обећао да ће испунити све 

захтеве, укинути кметство и обећао је амнестију устаницима, али је убрзо дошло до неслоге и осипања 

устаничких редова, па је устанак убрзо угушен,а  краљ је опозвао све уступке које је обећао устаницима 

РАБОТА- радна обавеза зависних сељака, присилани рад или рад уопште 

АМНЕСТИЈА-помиловање 

1378-1382 устанак радника мануфактура у Гану-неуспешан 

1378-1382- устанак ЧОМПА (погрдан назив за гребенаре вуне и сиротињу) у Фиренци. Борбе између 

,,ситног"(чланови доњих еснафа и радници на припремним пословима за ткачку производњу)  и ,,угојеног"  

народа (чланови горњих еснафа, земљопоседници, трговци и банкари) и борбе између гвелфа и гибелина. 

Устаници су освојили власт и за заставника правде поставили гребенара Микела Ланда и створена су 3 

нова еснафа за најсиромашније грађане. Због неслоге устанак је убрзо угушен. 

 

СРБИ И ЊИХОВИ СУСЕДИ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Немањићи 

 

Стефан Немања (1166-1196) велики жупан Рашке; оснивач српске државе и родоначелник династије 

Немањића. Дошао је на власт победивши старијег брата Тихомира кога је подржавала Византија.  

Браћа: Тихомир, Страцимир, Мирослав; отац: Завида 

Манојло I Комнин (1143-1180) византијски цар 

1166. долази на власт после битке код села Пантино на Косову 

Немања је државу проширио ратовима против Византије уз помоћ Угарске и Млетачке републике 

1190. битка на Морави- Немањин пораз од цара Исака II Анђела, није морао да уступи освојене територије 

Немања је освојио: земље између Западне и Велике Мораве, Косово, Метохију (Хвосно), Врање, Зету са 

градовима (Улцињ, Скадар, Бар, Котор), северна Албанија(Горњи и Доњи Пилот) 

1196. напустио престо у корист свог другог сина Стефана Немањића, који је био ожењен византијском 

принцезом 

1204. четврти  крсташки поход- крсташи освојили Цариград -ПРВИ ПАД ВИЗАНТИЈЕ 

ПРВИ ПАД ВИЗАНТИЈСКОГ ЦАРСТВА 1204. У ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ РАШКОГ ЖУПАНА 

СТЕФАНА НЕМАЊИЋА 

Територија Византијског царства у периоду од 1204. до 1261. године 

Латинске државе Византијске државе 

 Латинско царство (Цариград) 

 Солунска краљевина 

 Ахајска кнежевина 

 Атинско војводство 

Мала Азија 

 Никејско царство 

 Трапезунтско царство 

 Епирска деспотовина 

1185. ослобођено Друго бугарско царство 

Стефан Немања је умро 1199. године у Хиландару 

Стефан Немањић (1196-1228)  

Грађански рат у Србији (1202-1204): Вукан уз помоћ угарског краља 1202. збацио Стефана, али је већ 

следеће године био и сам збачен.  

Нако пада Византије приближио се Венецији и папству.  
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1217. од папског легата крунисан за краља, због чега је прозван ПРВОВЕНЧАНИ 

*1219. СРПСКА ЦРКВА ПОСТАЈЕ САМОСТАЛНА АРХИЕПИСКОПИЈА 

- пре тога црква била подређена охридском архиепископу 

- аутономију добио Св.Сава од Никејског(Васељенског)патријарха и постао први АРХИЕПИСКОП 
- Сава *организује цркву (*обнавља постојеће и оснива нове епископије) 

 *преводи црквене списе 

 *обучава свештенике, просветитељ 

*КРАЉ УРОШ 1243-1276 
Најезда Татара 1241/2. 

1241-1242 велика најезда Татара од које су страдале Угараска и Бугарска; Угарска се брзо опоравила, док је 

Друго бугарско царство за дуже време онеспособљено 

1261. обновљена Византија 

1268. неуспех при покушају освајања Мачванске бановине; након тога је половину своје државе морао да 
да сину Драгутину, који је био зет угарског краља 

Привредни успон доласком немачких рудара Саса из Угарске који су организовали рударску производњу, 

и тиме је створио владарима значајан извор финансијских средстава 

Рудници: Брсково, Рудник, Ново Брдо, Трепча, Јањево 

Драгутин (1276-1282) -збацио оца са престола уз помоћ угарског краља; у једном лову је сломио ногу и 

онда је морао да се повуче са престола у корист свог брата Милутина 

Милутин (1282-1321) освојио византијске поседе у Македонији: Скопље, Овче поље, Злетово, Дебар и 

Кичево. 

1299. се оженио ћерком византијског цара- Симонидом- цар му је освојене области у Македонији признао 

као мираз 

Драгутин је 1284. од угарског краља добио Мачванску бановину 

Драгутин и Милутин су заједно освојили Кучево и Браничево- границе српске државе први пут су избиле 

на Дунав 

Драгутин је владао посебном државом која је обухватала: мањи део старих српских земаља, Кучево, 

Браничево и Мачванску бановину 

10-годишњи рат Драгутина и Милутина- прва деценија XV века- Милутинова победа 

Милутин је након Драгутинове смрти запосео његове земље, које је требало да се врате угарском краљу; он 

их је ратом повратио 

После Милутинове смрт- грађански рат за престо између Милутинових синова.  
*Победник и владар постаје Стефан Дечански( надимак по задужбини Дечани) 

Победио Стефан Дечански (1321-1331) . Он је препустио Босни Хумску област (између Неретве и 

Дубровника) 

Бугарски и византијски цар су склопили савез против њега. Стефан је поразио бугарску војску на 

Велбужду код Ђустендила 28. јула 1330. 

Душан, Стефанов син, га је збацио са престола уз помоћ властеле августа 1331. 

Душан Силни (1331-1355) - склопио савез са бугарском оженивши се сестром бугарског цара.  

Осваја поседе у Македонији. 1345. освојио Сер/ ТУ СЕ ПРОГЛАСИО ЗА ЦАРА.  

Једно време савезник му је Јован Кантакузин 
У пролеће 1346. српска црква постала патријаршија, а затим се у Скопљу крунисао за цара Срба и Грка (У 

СКОПЉУ НА ВАСКРС) 

1348. освојио Епир и Тесалију; граница српске државе на Коринтском заливу 

1350. рат са Босном око Хума 

ГРАНИЦЕ ДУШАНОВЕ ДРЖАВЕ: СЕВЕР- РЕКА ДУНАВ, ЈУГ- КОРИНТСКИ ЗАЛИВ (ГРЧКА) 

На два државна сабора 1349. и 1354. проглашен Душанов законик  

Душан је први увидео опасност од Турака, који су тада ратовали као најамници у византијским 

унутрашњим ратовима. Тражио је од папе да га именује за ,,капетана" хришћана у борби са Турцим, али 

папа то није дозволи 
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ВЛАДАР ТИТУЛЕ 
ГОДИНЕ 

ВЛАДАВИНЕ 

Стефан Немања Рашки велики жупан 1166-1196 

Стефан Немањић 

Првовенчани 

Рашки велики жупан, краљ 1196-1227 

Урош Краљ 1243-1276 

Драгутин  Краљ 1276-1282 

Милутин  Краљ 1282-1321 

Стефан Дечански Краљ 1321-1331 

Душан ''СИЛНИ'' Краљ (1331-1346), цар (1346-1355) 1331-1355 

Урош ''НЕЈАКИ'' Краљ (1346-1355), цар (1355-1371) 1355-1371 

 

У време првих Немањића друштво се дели на: припаднике феудалне класе(велможе и бољари), зависно 

становништво (земљорадници и сточари) и војнички слој 

Номадски сточари ВЛАСИ 

Влашке заједнице - КАТУНИ 

Друштво средином XV века: припадници владајуће класе (властела) и зависно становништво (себри) 

Себри : меропси-зависни земљорадници, власи-зависни сточари, занатлије на властелинствима-мајстори и 

отроци(њих је владар поседовао и могао је са њима да ради шта је хтео) 

Државна управа: у време првих Немањића појединим областима су управљали владареви синови или 

рођаци. У Душаново доба локална власт је била у рукама владаревих чиновника-кефалија, већим областима 

су управљале велможе. Цела држава је била подељена на 2 области: РОМАНИЈУ, освоје области које је 

Душан задржао за себе, и СРБИЈУ, којом је формално владао Урош Нејаки 

 

БОСНА 
Ратови између Византије и Угарсе због Босне 

Први домаћи бан- бан Борић (средина XII века) 

Бан Кулин (1180-1204) Испрва византијски, а затим угарски вазал. 

У Босни је било много јеретика и Угарски краљ креће у крсташки поход на њу. Крстјани нису искорењени 

''ЦРКВА БОСАНСКА'' седиште католичке босанске бискупије у Ђакову у Славонији. 

Дуалистички јеретици крстјани: прави крстјани и мирски људи (присталице босанске цркве) 

На челу црквене јерархије је дјед или епископ цркве босанске, а испод њега су били гости и старци. 

Припадници јерархије и крстјани живе у крстјанским хижама (кућама). Немају храмове ни свете тајне као 

други хришћани 

У Хрватској  се уздигла породица брибирских кнежева Шубића, која је крајем XIII века почела са 

освајањем Босне. У њиховој сенци владају банови из династије Котроманића. Угарски краљ је уз помоћ 

хрватског племства сломио Младена II Котроманића 

Бан Стјепан II Котроманић (1322-1353)- освојио област између Неретве и Цетине, повратио Усору и 

Соли, присајединио Хум. Босна удвостручила своју територију.  

Владао је од Саве до мора, и од Цетине до Дрине'' (савременик Милутина, Стефана Дечанског и Душана) 

Привредни успон Босне. Довео рударе Сасе. Рудници: Остружница, Хвојница, Сребреница и Олово. Први 

кује новац 

Властела је независна у односу на бана.Ослањала се на своје наследне земље- ,,племените баштине" Њен 

задатак је да обавља војне, политичке и дипломатске дужности. Има свој сталешки орган СТАНАК или 

ЗБОР. Властела је бирала бана између чланова владајуће династије Котроманића 

Твртко I (1353-1391), синовац Стјепана II, морао је да ратује са угарским краљем Лудовиком на почетку 

своје владавине. Властела га је 1366. збацила са престола и за владара изабрала његовог брата Вука, али се 

он убрзо вратио и обрачунао са противницима.  
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Заједно са кнезом Лазаром је поразио Николу Алтомановића 1373. и тада добио земље у Полимљу и 

Подрињу, а након тога је освојио и земље у залеђу Дубровника па све до Боке Которске.  

1377. се у Милешеви крунисао немањићком круном за краља Србије и Босне 

1390. освојио далматинске градове („краљ Србије, Босне, Хрватске и Далмације“) 

Његов војвода Влатко Вуковић је поразио Турке код Билаће 1388. Твртко је послао одред на Кососво као 

помоћ кнезу Лазару.  

Краљ Дабиша I (1391-1395)  

Рат између Угарске и Босне због тога што је угарски краљ Жигмунд Луксембургшки хтео да буде босански 

краљ 

Подела Босне 

Хрвоје Вукчић- западна Босна Сандаљ Хранић- од Полимља до 

Неретве 

и Павле Раденовић-источна 

Босна 

Краљеви су најчешће боравили у Бобовцу, Високом, Сутјесци и Јајцу(подигао га почетком XВ века Хрвоје 

Вукчић) 

ЕТИКЕЦИЈА- строго утврђен начин отменог друштвеног опхођења 

СТЕЋЦИ- надгробни споменици у облику великих камених блокова са уклесаним украсима; под њима су 

били сахрањивани православци, католици и крстјани 

 

КУЛТУРА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ 
Култура и уметност су под верским утицајем 

ЈУРИСДИКЦИЈА- правосуђе, надлежност, власт 

ХРОНИКА- историјски спис у којем се уопштено излажу догађаји од стварања света, а подробније од 

пишчевог времена  

ШПИЛМАН- глумац 

ЖИТИЈА- животописи владара и црквених старешина. Најстарија су посвећена Стефану Немањи, а писали 

су их Стефан Првовенчани и Сава. Архиепископ Данило II је написао биографије српских владара до 

Душана и архиепископа до његовог претходника. 

Житије деспота Стефана Лазаревића- Константин Филозоф 

Похвала кнезу Лазару- монахиња Јефимија је извезла златом на свили 

Архитектура:  

 рашка школа (из доба првих Немањића) - манастири: Жича (Стефан Првовенчани) , Студеница 

(Стефан Немања), Милешева (Владислав), Ариље (Драгутин), Сопоћани (Урош I), Градац(Јелена 

Анжујска) 

 српско-византијски стил (од времена Милутинових освајања у Македонији и његовог 

приближавања Византији)- цркве манастира Хиландара и Грачанице(Милутин),Богородица 

Љевишка у Призрену (Милутин) 

 моравска школа(из времена после Немањића)- Смедерево, Голубац и манастир Манасија (Деспот 

Стефан Лазаревић) 

Врхунац српског средњовековног сликарства достигнут је у манастиру СОПОЋАНИ 

 

ПАД СРПСКИХ ДРЖАВА 

*турска племена ујединио је Емир Осман 

*1352- битка код Дидимотике Османлије побеђују византијске, српске и бугарске трупе 

1354. освајају Галипоље, 1365.- престоница Једрене 

Урош Нејаки (1355-1371)  

*1365. Урош је за свог савладара изабрао Вукашина Мрњавчевића. Он је добио титула краља, а његов брат 

Угљеша деспота 
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Епир и Тесалија Симеон- Синиша Немањић, Душанов Полубрат 

Око Прилепа и западно од Вардара Вукашин Мрњавчевић 

Сер и источни делови Царства Угљеша Мрњавчевић 

Браћа Драгаши (Дејановићи)  

Балшићи  Зета 

Војислав Војиновић (Никола Алтомановић) Између Косова и Дубровника 

Вук Бранковић Трепча и суседне области 

Кнез Лазар Хребељановић  Од Новог Брда до Крушевца 

*26. септембар 1371. битка код Черномена на Марици. Вукашин и Угљеша погинули. Марко Краљевић 

(Вукашинов син) и браћа Драгаши постали турски вазали 

Лазар Хребељановић-најмоћнији српски великаш; његова област налазила се у сливу Западне и Јужне 

Мораве са средиштем у Крушевцу 

*1386. битка на Плочнику 

*15.(28.) јун 1389. бој на Косову  
НА ВИДОВДАН НА КОСОВУ ПОЉУ. 

ОБОЈИЦА ВЛАДАРА СУ УБИЈЕНА. МИЛОШ (К)ОБИЛИЋ. БАЈАЗИТ ЈЕ НАРЕДИО УБИСТВО ЈАКУБА. 

Срби признали врховну власт Турака 

*1392. Вук Бранковић предао Скопље и почео да плаћа харач Турцима (султан Бајазит) 
*1393. под турску власт пада јужни део Бугаске са центром у Трнову, а 1396. северни са центром у Видину 

*Деспот Стефан Лазаревић (1389-1427)- након битке код Ангоре од византијског цара добио титулу 

деспота. Био је и угарски вазал и од угарског краља је добио Мачву и Београд, који је постао престоница. 

Дошло је до привредног успона Србије. 

*У БИЦИ НА РОВИНАМА (1395) КРАЉ МАРКО И ДРАГАШИ ГИНУ 1395. КАДА СУ ТУРЦИ 

РАТОВАЛИ ПРОТИВ ВЛАШКОГ ВОЈВОДЕ МИРЧЕТА.  
*1396. битка код Никопоља војску коју је предводио угарски краљ Жигминд је доживела жесток пораз 

*1402. битка код Ангоре између Турака и Монгола. Турска изгубила, Бајазит погинуо. Монголе предводио 

Тимур-Ленка (Тамерлан) 

*ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ 1402-1427. 

Истовремено је Стефан постао и вазал угарског краља Жигмунда (1403-1404) добивши Мачву, Београд, 

који постаје престоница 

*1412.- измирење са породицом Бранковића 

1422.-проширење за Зету пошто је умро Балша III Балшић 

*1426-састанак у бањи Тати краљ Жигмунд прихвата Ђурађа за наследника али уз враћање Београда, Мачве 

и Голупца као и поседа преко Дрине 

*Деспот Ђурађ Бранковић (1427-1456) гради нову престоницу- СМЕДЕРЕВО (1428-1430) 

*Први пад деспотовине : 1439. Мурат II освојио унутрашњост Србије са Смедеревом, Ново Брдо пало 

1441. Ђурађ Бранковић бежи у Угарску, финансира хришћанску војску коју предводе угарско-пољски краљ 

Владислав III Јагеловац и ердељски племић Јанко Хуњади (Сибињанин Јанко). Крајем 1443. су продрли у 

кроз Србију у Бугарску, нанели Турцима неколико пораза. Деспотовина обновљена 1444. 

29. мај 1453. пад Византије- Мехмед II Освајач 

1454. поход на Србију. 1455. освојен јужни део деспотовине са Новим Брдом, 1456. велики поход на 

Београд, 1458. освајања у северној Србији, деспотовина сведена на Смедерево са околином. Покушали су 

да спасу Србију уједињењем Босне и Србије, венчањем босанског престолонаследника Стефана 
Томашевића са ћерком ранијег деспота. Међутим, Србија је пала 20. јуна 1459. (последњи деспот је био 

потоњи краљ Босне Стефан Томашевић)  
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Б
О

С
Н

А
 

Босански великаши тражили турску помоћ у борби против Угарске.  
1415. су Турци у Босни извојевали велику победу над угарском војском и од тад босански краљ плаћа 

данак Турцима. 

За време Твртка II, сина Твртка II, је ојачана краљевска власт и дошло је до привредног успона 

Краљ Стефан Томаш, зет Стефана Вукчића 1443-1461 
Стефан Вукчић, синовац Сандаља Хранића,  1448. „херцег од Светог Саве“- његова област названа 

је Херцеговина 

1463. пад Босне (краљ Стефан Томашевић 1461-1463. краљ је убијен у Кључу) 
1463. Матија Корвин заузима Јајце 

1465. Турци освајају Нови (Херцег Нови)- освајање Херцеговине 

1482. коначно освајање Херцеговине 

З
Е

Т
А

 

властеоска породица ЦРНОЈЕВИЋА се осамосталила и признала врховну власт Венеције 
Иван Црнојевић-одбрана Скадра, након његовог пада бежи у Италију и тамо остаје до 1481. Морао је 

да призна султанову врховну власт.  

Прва штампарија у јужнословенским у Зети (Ђурађ Црнојевић)- 1493. Цетињски манастир; 
престоница-ЦЕТИЊЕ.  

Турци су освојили Зету 1496. 

 

СВЕТ ОД КРАЈА XV ДО ПОЧЕТКА XVIII ВЕКА 

ВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА 

Марко Поло, венецијански трговац, у XIII веку стигао до Кине путем свиле 

АСТРОЛАБ- инструмент арабљанског порекла, помоћу кога се могла приближно утврдити удаљеност од 

неког места упоређивањем угла под којим се види Северњача са исти таквим углом тог места 

КАРАВЕЛА- лак и покретан брод са високим трупом и палубом, способан да одолева великим таласима 

Португалци су дошли до Гвинеје, а 1485. до реке Конго 

Хенрик морепловац (1394-1460) – стигао до обала Гвинеје и Зеленортских острва 

*Португалац Бартоломео Дијаз (1478-1488) стигао до најјужније тачке афричког континента, коју је 

назвао ОЛУЈНИ РТ, али је португалски краљ променио назив у РТ ДОБРЕ НАДЕ 

1494. Споразум у Тордесиљесу Португалци и Шпанци су разграничили своја освајања 

*Португалац Васко да Гама 1498. открио поморски пут за Индију. Стигао до луке КАЛИКУТ, а одатле до 

област ГОА у Индији. ,,АДМИРАЛ ИНДИЈСКОГ МОРА" 

*Ђеновљанин Кристифор Колумбо (1451-1506),, тражити исток преко запада и, идући ка западу, стићи у 

земљу где рађају зачини"), ТОСКАНЕЛИЈЕВА КАРТА. Фирентински географ Тосканели Најозбиљније га 

схватили у Шпанији, на универзитету у Саламанки су му признали оправданост његовог плана. 

Експедицију су финансирали Изабела краљица Кастиље, богати бродовласник Пинзон и Колумбо. У лето 

1492. су испловили са 3 брода (Ниња, Пинта, Санта Марија) из луке Палос. Путовање је трајало 2 месеце. 

12.10.1492. острво Гванахани (Сан Салвадор). Тада је открио и Кубу и Хаити. Након тога је предузео још 

3 путовања у Америку, а после тога је ланцима одведен у Шпанију. Умро је 1506, не схвативши да је 

открио нови континент. Он је веровао да је стигао до Индије, па је зато становнике америчког континента 

назвао ИНДИЈАНЦИМА 

*Фирентинац Америго Веспучи је дошао до закључка да је Колумбо открио нови континент, па је он по 

њему названа Terra America (Америгова земља)-АМЕРИКА; , два путовања (1499-1500) и (1501-1502), 

истражио северну обалу Јужне Америке и Бразил 

*Португалац Кабрал-Бразил 

*Фернандо Магелан- 1518-1521- пут око света (кренуо из Севиље). Погинуо на Филипинима 1521. 

* Енглези Ђовани и Себастијан Кабото открили обалу Северне Америке, Њуфаундленд, Гренланд и 

Лабрадор (1497-1517) 
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*Француз Жак Картије (1534-1541) истраживао обале данашње Канаде 

*Де Блабоа (1513-1515) открива Пацифик (Тихи океан) 

*Абел Тасман 1642 открива Тасманију 

МОНОПОЛ- искључиво право продаје, искључиво господарење у некој области 

Португалци су успоставили монопол у трговању са Индијом. Имали су упоришта у Гоу, Сокотру, Малаку, 

на Молучким острвима, Цејлону и у Макау у Кини. Крајем XVI века Низоземци су им преотели већину 

колонија  

*КОНКВИСТАДОРИ (освајачи) 

**1519/21. Фернандо Кортес уништио цивилизацију АСТЕКА у данашњем Мексику; Нова Шпанија 

**1531-1533. Пизаро и Алмагро уништили цивилизацију ИНКА у данашњем Перуу- Вицекраљевство 

Нова Кастилија у Перуу; МАЧУ ПИКЧУ-последњи град Инка 

*Куско – престоница Инка 

Шпанци су након Колумбовог открића издејствовали од папе повељу по којој је њима требало да припадне 

све што се налазило западно од меридијана који пролази 100 миља западно од Азорских острва; касније је 

та граница померена још мало на запад, тако да је Португалцима остао Бразил 

Значај отркића: из Америке је пренето у Европу гајење кромпира, кукуруза и дувана, премештање 

привредних средишта са подручја Средоземља на обале Атлантика 

 

МАНУФАКТУРА  
Немилосрдно искоришћавање радне снаге да би се створило што више средстава за даљу експлоатацију и 

немилосрдно лишавање средсатава за производњу чине основну садржину првобитне акумулације.  

Најважнији облици капиталистичког привређивања:  

 мануфактурна производња (ручна израда производа) - настала у текстилним радионицама у 

Фландрији и Италији; до краја XVIII века је била најважнији облик капиталистичке производње 

 експлоатација помоћника у занатству - пошто су еснафска правила забрањивала држање већег 

броја помоћника, мајстори су калфе претварали у најамне раднике и експлоатисали их на 

капиталистички начин. Помоћници су се за своја права борили тако што су обустављали рад и то су 

били први штрајкови 

 експлоатација најамних радника у рударству 

Фугери-породица крупних капиталиста из јужне Немачке, која је имала своја предузећа у читавом низу 

земаља и финансирала је папе и европске владаре у XVI веку 

,,КРВАВО ЗАКОНОДАВСТВО" - скитнице у Енглеској су претваране у робове и свирепо кажњаване 

ИНОВАЦИЈА-промена у техници, напуштање у целини или делом неког освештаног и примењиваног 

поступка 
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Последице развитка капиталистичке привреде: земље и континенти су дошли у ближи додир, политички 

јача положај буржоазије, повећан је број најамних радника, злоупотребљаван је рад жена и деце, дошло је 

до најсуровијих видова експлоатације 

 

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА 
 

Идеал човека (humanitas)- нова духовна оријентација ХУМАНИЗАМ (хуманисти) 

угледање на дела античких, пре свега римских, уметника 

(humanus, лат - људски, човечији), период друге. пол. 14. до краја 16. в. 

- интелектуални покрет који критички проучава дела античких писаца 

У центру стварања је човек- ХУМАНИЗАМ  

ФАЛСИФИКАТ- кривотворина; исправа, текст, предмет који се издаје за нешто што стварно није. 

Супротно од фалсификата је аутентична повеља 

КОНСТАНТИНОВА ДАРОВНИЦА, на којој су папе темељиле своје претензије на световну власт, је 

фалсификат 

Хуманизам се развијао по круговина интелектуалаца окупљених на дворовима италијанске господе. Брзо се 

шири ван граница Италије. У Немачкој и Француској добио строжи научни карактер, а на северу изразито 

борбене црте  

*успон богатих италијанских комуна: Фиренце, Сијене, Венеције, Ђенове, Модене, Мантове, Милана 

- Франческо Петрарка (1304-1374) - "Канцонијер", ОТАЦ ХУМАНИЗМА 

- Данте Алигијери (1265-1321) - "Божанствена комедија"- најавио епоху хуманизма, последње дело средњег 

века 

- Ђовани Бокачо (1313-1375) - "Декамерон" 

Еразмо Ротердамски(1467-1536)- Похвала лудости 

Томас Мор(1478-1535)- Утопија 

Џефри Чосер - "Кентерберијске приче" - најавиле хуманизам и ренесансу 

Хуманизам у јужнословенским земљама: раширио се у далматинским градовима; књижевност.  

Песници: Илија Цријевић, Марко Марулић и Иван Чесмички 

1450. у Мајнцу Јохана Гутенберг основао штампарију- Библија- прва штампана књига 

РЕНЕСАНСА-препород 

Архитектура: тежи за хармонијом и равнотежом. Најзначајнији споменици: купола фирентинске катедрале, 

палата Пити у Фиренци и црква Св. Петра у Риму 

Вајарство: скулптуре показују реализам; омиљена тема вајара је наго људско тело.  

МИКЕЛАНЂЕЛО (1475-1564)-вајар, сликар, песник и архитекта - Давид, Пијета (у цркви Св. Петра у 

Риму) 
Сликари:  

 Леонардо да Винчи (1452-1519)- инжењер, филозоф (Мона Лиза, Тајна вечера, Света Ана, 

Пропорције људског тела, Дама са хермелином,) 

 Рафаел Санти (1483-1520)- сликар папског двора; Рађање Венере, Атинска школа, Сикстинска 

Мадона 

 Тицијан (1477-1576) цар Карло V, Венера Урбинска 

Ренесанса у јужнословенским земљама: најзначајнији споменици: две Онофријеве чесме, кула Минчета и 

шибенска катедрала у Дубровнику 

Писци: Шекспир, Сервантес, Рабле и Монтењ 
Никола Коперник, пољски научник, - хелиоцентрична теорија 

Данац Тихо Брахе усавршио астрономске експерименте 

Немац Јохан Кеплер открио 3 закона кретања планета око Сунца 

Низоземац Андрија Везал основао научну анатомију 
Фирентинац Николо Макијавели (1469-1527) прва световњачка политичка теорија (Владалац) 

Францус Жан Боден (1530-1596) - учење о држави- оправдање неограничене власти 
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Холанђанин Хуго Гроцијус - учење о слободном миру 
Ђордано Бруно - енергично се обрачунавао са теологијом и развијао материјалистичко и атеистичко 

учење, по коме је материја ,,темељ и основа стварности". Спаљен у Риму 1600. године 

Немци: Албрехт Дирер (1471-1528) - Четири јахача апокалипсе, Ханс Холбајн Млађи 

 

РЕФОРМАЦИЈА И КАТОЛИЧКА РЕАКЦИЈА 
*Мартин Лутер 1483-1546 (професор Витенберг); 1517. „95 теза“, индулгенције (опроштајнице грехова), 
Библија преведена на народни (немачки) језик 

*СЕКУЛАРИЗАЦИЈА-претварање црквеног у световно; одузимање црквених поседа, напуштање 

црквених звања 

Лутер спаљује папску булу (1521.)- почетак реформације 
*Државни сабор у Вормсу 1521. (цар Карло V) - Лутер одбио да опозове своје учење; сабор  је њега и 

његове присталице осудио, а његове списе забранио . Лутер је уточиште нашао код свог обласног 

господара, саксонсог кнеза 
*Државни сабор у Шпајеру 1526. - допуштено је да сваки члан сабора остане у вери коју је изабрао  

*Немачки сељачки рат - сељаци се боре за своја права. Устанички покрет није био јединствен. 

Најрадикланије је било крило које је затупало интересе најсиромашнијих сељака и градску сиротињу –  
„Cuius regio, huius religio - Чија држава његова вера“ 

*АНАБАПТИСТИ (тражили да се хришћани крштавају у одраслим годинама)- вођа ТОМА 

МИНЦЕР 

Лутер поџао феудалце и проповедао безусловну послушност световној власти. Тако је стекао подршку 
немачких обласних кнежева. 

*Лутерове присталице- ПРОТЕСТАНТИ - су преовладали  у свим немачким кнежевинама, осим у 

Астрији, Баварској и граничним областима ка Француској 
*1555. сабор у Аугсбургу - протестантима су признате равноправност и слобода у Немачкој 

*Англиканска црква: краљ Хенри VIII је кроз парламент спровео АКТ О СУПРЕМАЦИЈИ, по коме је он 

постао црквени старешина. Црква је остала иста, само више није била под папском влашћу. Англиканска 

црква је довршена за време краљице Елизабете I (1571. године) 
Црквена организација Лутерових присталица је спроведена у кнежевинама, док су калвинистичке црквене 

општине остале самосталне. Свештеници су задржани, али су се могли женити и бирали су их верници. 

Богослужење је било много упрошћено 
*ДРУЖБA ИСУСОВA (ЈЕЗУИТИ) - монашки ред који је основао Игњацио Лојола; ,,циљ оправдава 

средства"  

Активирана је инквизиција и уведен је индекс забрањених књига 
*1545-1563 - Црквени сабор у Тренту -ТРИДЕНТСКИ КОНЦИЛ- обновљена дисциплина, усавршено 

образовање свештеника, отклоњене злоупотребе и дефинисано црквено учење  

*Тридесетогодишњи рат у Немачкој (битка код Брајтенфелда, шведски краљ Густав Адолф) 

*Вартоломејска ноћ 1572. у Паризу- страдало преко 3000 хугенота 
*Равноправност хугенота у Француској- Нантски едикт 1598. (Анри IV1589-1610) 
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АПСОЛУТИСТИЧКЕ МОНАРХИЈЕ/ Апсолутистичка (апсолутна) власт- неограничена власт 
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Арагон+Кастиља= Шпанска краљевина  
Карло V (1519-1556)- римско-немачки цар до 1556. Земљу је поделио синовима: 

1. Фердинанду I - добио је царско достојанство и наследне земље Хабзбурговаца, краљевства 

Угарске и Чешке 
2. Филипу II (1556–1598)- Шпанија са колонијама, делови Италије и Низоземска  

Филип II је 1571. поразио Турску у поморској бици код Лепанта (1571), присајединио је 

Португалију, присилио Француску да одустане од претензија на Италију. Покушао да сломи 

Енглеску походом ,,велике армаде", али није успео. Владао је апсолутистички и био је заштитник 
католичке цркве и покровитељ инквизиције. 

ГЕЗЕ- одрпанци- низоземски борци против шпанске власти- УСТАНАК ГЕЗА 

1579. Утрехтска унија- седам северних провинција (споразум о уједињењу и проглашење 
независности) 

Од јужних провинција је почетко XIX века настала Белгија. 

*1648. Вестфалски мир- Холандија прва међународно призната модерна грађанска република у 
Европи (Вилијем I Орански). 

 

Владавина Елизабете I Тјудор (1558-1603) 1588. поразила шпанску флоту- Велику армаду. Она је 

последњи владар из династије Тјудор 

Династија Стјуарт 

Џејмс I (Џемс I) (1603-1625)- отворено заступао апсолутизам;  

Краљ је прогонио присталице реформације у Шкотској и Енглеској (пуританци, презвитеријанци, 

нонконформисти) .  
Чарлс I Стјуарт (1625-1649) - наставио са апсолутизмом и наишао на отпор парламента. (сарадња са 

Парламентом при сакупљању новчаних средстава; закон по којем се нико не може ухапсити без 

судског процеса)  
1642-1649 грађански рат између присталица краља и присталица парламента (Оливер Кромвел 

предводи индепенденте) 

1649-1660 Пуританска република (Оливер Кромвел- лорд протектор, умро 1658.) 
Чарлс II (1660–1685), син Чарлса I, прихвата признавање конфискације имања и верске слободе- 

ОБНОВА МОНАРХИЈЕ 1660./ ОГРАНИЧЕНА МОНАРХИЈА 

1679. издао је Хабеас корпус акт (Habeas Corpus Act)- забрањено хапшење и задржавање људи у 

затвору без претходно добро образложеног судског налога 
Џејмс II Стјуарт (1685–1688) фаворизује католике. 

1688. Славна револуција- престо преузима Виљем Орански (зет Џемса II) 

Краљевски апсолутизам је онемогућен и обезбеђена је превласт парламента. 
1689. Декларација права- сва права и закони које краљевски пар мора да поштује. 
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ФРАНЦУСКА 

 

Анри IV (1589-1610) БУРБОНИ- Помирио католике и протестанте у Француској. Почело колонизовање 

Канаде-Француска постала колонијална сила 
Кардинал Ришеље - најзаслужнија личност за устпостављање апсолутизма у Француској. Био је на челу 

Краљевског савета. Сломио је хугеноте, одузео им тврђаве, али има је оставио слободу вероисповести. 

Скршио самовољу племства, забранио приватне ратове и двобоје, разорио одметничке замкове. Спровео 

значајне реформе које су водиле јачању краљевске власти. Парламенти су ограничени на судску функцију. 
Скупштина сталежа се од 1614. до 1789. није састајала. У његовој сенци је владао Луј XIII. 

Стварни владари: кардинал Ришеље и краљева мајка МАРИЈА МЕДИЧИ. 

Луј XIV(1643-1715) - ,,КРАЉ СУНЦЕ" -апсолутизам доведен до врхунца. ,,Ја ћу убудуће бити свој први 
министар" . Седиште му је било у ВЕРСАЈУ - тек изграђеном раскошном дворцу, који је био узор за 

владарске и великашке дворове широм Европе. Версај је био центар друштвеног и културног живота. 

*Први министар је био Жил Мазарен до своје смрти (1661) 
*Формално неутрална током Тридесетогодишњег рата 
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Жан Батист Колбер,саветник Луја XIV, је спроводио меркантилистичку политику, чији је циљ био да се 
држава обогати. Повећан је извоз робе и прилив новца и спречаван је увоз високим царинама; подстицано 

је отварање мануфактура и привредна производња, међутим, земља није могла да се обогати јер је превише 

новца одлазило на издржавање двора и ратове.  

Луј XV (1715–1774)- ,,после нас и потоп" 

РУСИЈА 

 
Иван IV Грозни (1533-1584) - самостално  влада од 1547. Као цар. 

Сазвао је општи сабор -ЗЕМСКИ САБОР (1549)- да ослаби утицај бољара.  

1564. је под притиском бољара напустио Москву, али се убрзо вратио и сурово 
осветио.  

Установио је ОПРИЧНИНУ- личну гарду покорну само цару која је била његово 

оруђе за обрачун са противницима. Увео стајаћу војску- СТРЕЛЦЕ. 

Цар Борис Годунов (1598-1605)  

Димитрије Самозванац - Пољаци га послали у Русију; Издавајући се за рано 

преминулог сина Ивана Грозног, загосподарио је Москвом и завео неподношљив 

режим. Становници Москве су га убили и за цара изабрали бољарина Василија Шујског.  
Устанак КОЗАКА- слободних сељака насељених дуж јужних граница 

Бољари Мињин и Пожарски предводе широк народни покрет који је 1612. протерао Пољаке, а  

1613. за цара изабрао Михаила Романова (1613–1645), оснивача династије Романова. 

 

 

 

 

ПРОСВЕЋЕНИ АПСОЛУТИЗАМ 
Владар више није ,,намесник божји" , већ ,,први слуга државе" и његов задатак је да обезбеди ред и 

благостање поданицима 
 

РУСИЈА: 

Петар I Велики (1682-1725) - Поделио је територије на губерније, црква је стављена под власт СВЕТОГ 

СИНОДА, којим је председавао СВЕТОВЊАК. Отварао је световне школе, реформисан је календар, 

појавиле су се прве новине. Нова престоница САНКТ ПЕТЕРБУРГ (1703) на обали Неве.  

Катарина II (1762-1796) - спроводила секуларизацију 
  

ПРУСКА (настала од маркгрофовије Бранденбурга и Пруског војводства) :  

1701. постала краљевина  
Фридрих II (1740-1786) - велика сила. Спровео је низ војних, судских, привредних, културних и 

административних реформи 

Створио је јаку војску. 
 

ХАБЗБУРШКА МОНАРХИЈА (Угарска, Чешка и наследне земље Хабзбурговаца): 

Просвећени апсолутисти: 

Царица Марија Терезија (1740–1780)  

Цар Јосиф II (1780-1790)  

1781. Патент о толеранцији- некатолицима дата слобода вере и богослужења 
1782. укидање кметства у Аустрији (апсолутизма) 

1785. укидање кметства у Угарској (апсолутизма) 

Школство је предато бризи световних власти и подвргнуто државној контроли.  

Срби живе на територијама Османског царства, Хабзбуршке монархије и Млетачке републике 
 

Султан Сулејман II Величанствени (1521-1566) 

Освојио Београд и Срем 
1529. опсада Беча 

Канун-закон 

Харач 
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1526. битка на Мохачу- Турци покоравају Угарску 
Уређење: нахија-санџак (санџакбег)- беглербеглук тј. ејалет (беглербег) 

Шеријат- исламско верско право 

Повлашћени слојеви: хришћани спахије, мартолоси, дербенџије, војнуци, власи 

1540. Већи део Угарске претворен у провинцију Османског царства Матија Корвин, угарски краљ 1458-
1490 

Расција-источни део Славоније (од 16.века) 

Жумберак, Бела Крајина (Словенија) 

Тимарски систем 

тимар до 20000 аспри годишњег прихода 

зијамет, зеамет од 20000 до 10000 аспри 

хас преко 100000 

 

Аспра-турски сребрни новац 

 

*Обавезе сељака према свом спахији: десетак од производа, работе, разне таксе 

*Обавезе немуслимана према султану: харач-годишњи намет у новцу 

 

Рударска насеља у Македонији, Србији и Босни су изгубила значај 

Скопље, Ниш, Београд, Смедерево су се развили  у већа насеља 

Под  турском влашћу су се развили Сарајево и Мостар 

Паланке-мала војна упоришта утврђена палисадом 

АДМИНИСТРАТИВНО УРЕЂЕЊЕ: 

Ејалет (вијалет), на чијем челу са беглер-бегом ( два елајета, један је обухватао европски део, а други 

азијски) 

Санџаци, на челу са санџак-бегом 

Нахија, а у судству кадилуци 

Судије(кадије) суде на основу исламског верског права (шеријат) 

Власи (сточари)су уживали влашке посластице: 

О теретима сељака у раном периоду турске власти сведочи ,,канун (закон) за рају смедеревског 

вилајета” из 1516. године: 
“  Ако се један рајетин бави земљорадњом у селу у коме је уписан, он даје ушур (десетину)од свих 

житарица. Као противувредност за саларију (такса од приближно 3%) од сваке баштине даје у време 

вршидбе пола лукна(мерице) пшенице и пола лукна јечма. 
   Ако на месту где је уписан не обрађује земљу, већ обрађује на тимару другог спахије, половину уштура 

даје господару земље, а другу половину да противувредношћу за саларију даје свом тимарнику.  Ако 

рајетин у селу где је уписан подигне виноград, пошто да свој ушур, даје саларију у износу од  једне медре 
(мера за течност, чабар) на тридесет медри. Ако подигне виноград на другом тимару ушур даје господару 

земље, а саларију даје госпораду тог земљишта.  

   Сваки рајетин од сваке баштине даје у време вршидбе по две аспре ресума(таксе) за повртњак, у време 
косидбе по једна кола сена, а о Божићу по једна кола дрва. Ако се сено и дрва не узму када је рок, узима се 

по седам аспри за сено и по три аспре за дрва.'' 

Извештај папског легата Франа Леонардија из 1645. Пружа драгоцене податке о патријарху Пајсију 

и његовом седишту: 
   “ Речени пећки патријарх је у највећем поштовању код тамошњих народа, који изричито изјављују да је 

Турчин њихов владар, али само силом и из страха, али по вољи и љубави не признају другог господара и 

владара како у духовном, тако у световним стварима. На моме повратку из Пећи дао ми је својеручну 
исправу за пролаз (passaporto) за све главаре у местима под његовом јурисдикцијом, кроз која је требало да 

прођемо, да ме прате од места до места да ми не би била нанета каква неправда. И то је било у потпуности 

извршено. ” 
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О патријарховом манастиру: 
  “ Црква је посвећена Богородици и врло је лепа и доста пространа, саграђена од мермера и прекривена 

оловом са два трема спреда са колонадама. Све је осликано на грчки начин. У цркви су оваплоћење, живот 

и страдање Господа, затим апостоли и еванђелисти. У тремовима су сви краљеви и потомци дома 

Немањиног и главни деспоти Србије. Исто тако су и први патријарси српски, које они држе свецима. 
Њихова тела се чувају унутра у цркви изложени поштовању народа, у ћивотима од чемпреца 

инкрустираним слоновачом као тела Саве, Арсенија, Јевстатија, или гробовина од мермера или порфира 

као тела Никодима, Данила, Саве II и Јефрема.” 

 
Срби се селе у Ердељ, централну и северну Угарску, Хрватску, Далмацију, и у Истру 

 

Цариградске патријархе бератом потврђује султан Мехмед  II Освајач, касније његови наследници 
Низ српских(пећких) патријарха прекида се после освајања 1459. Године 

Смедеревски митрополит Павле против охридског архиепископа. 1541. Осуђен и свргнут 

1557. обнављање Пећке патријаршије (Макарије) 
1593. Битка код Сиска, пораз Турске 

1594. спаљивање моштију Светог Саве на Врачару--- последица Банатског устанка током Дугог рата 1593-

1606.----- 1593. Битка код Сиска; патријарх Јован 

1645-1669 Кандијски рат 
Патријарх Пајсије 1614-1648- „Житије цара Уроша“ 

1766. укидање Пећке патријаршије 

 

Турски освајачки талас зауставио се крајем XVI века, а прекретницу означава пораз турске флоте код 

Лепанта 1571. године 

Чифтлук- земљиште у пуном власништву (преносити, продавати, залагати) 
Господари читлука су чифтлук-сахибије; чифчија-кмет 

1683. битка код Каленберга- опсада Беча почетак Велик рата 

„Света лига“ (Пољска, Аустрија, Венеција) 
1687. ослобођена Славонија; 1688. Ослобођен Београд и Срем 

1689. Аустријске трупе продрле до Скопља (у Призрену се придружило 20000 устаника, учествовао и 

Арсеније III Чарнојевић) 
1697. битка код Сенте 

1699. Карловачки мир: Угарска, Ердељ (без Баната), Славонија, Срем, Хрватска припадају Аустрији 

Рат 1716-1718: Пожаревачки мир 1718. Аустрија добија Банат, Малу Влашку, остатак Срема, северну 

Србију до западне Мораве, узан појас Босне до Саве, Венеција губи Пелопонез 

Венеција добија проширење у Далмацији, Херцег-Нови и Пелопонез 
Рат 1737-1739 

Битка код Гроцке 1739.- Мир у Београду  Друга сеоба Срба 

*Хајдуци-турски назив за одметнике од власти  

10-30 људи са харамбашом на челу  
*Општи црногорски збор – посредник између турских власти и црногорског народа 

Под Турском влашћу монаси су наставили да пишу летописе и бележе значајне догађаје. Ове Белешке 

говоре о догађајима с краја XVI века, у време рата с Турцима и српских устанака у Банату и Херцеговини: 
(1566) “И те године прими цар Сулејман Сигет, августа 15. И ту умре цар Сулејман. И ту закла Мемед паша 

Соколовић Арслан пашу под Сигетом. 

И те године зацари се султан Селим. 

У години 1568. Помрче сунце по свој земљи, априла 9. У подне.  
У години 1592. Узеше Турци Бечкерек и плениша хришћане.  

У години 1594. Погибе Хасан Клобучарић на Турову. 

У години 1595. Спалише мошти светог Саве архиепископа српског. Синан паша из манастира Милешева 
однесе у ковчегу позлаћену и сажеже на Врачареву више Београда. 

У години 1597. Прими цар Мехмед град Јегар.  

У години 1597. Бише се Дробњаци и Никшићи и Пивљани с Дервиш бегом на Гацку.” 
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ВОЈНА КРАЈИНА 

Крајишници су били обавезни да ратују под командом старешина које су сами бирали, уживали су личну 

слободу и добијали део плена отетог од Турака 

1579. оснивање Карловачког генералата за Хрватску и у Вараждину за Славонију 
*Унијаћење 

Ратно веће и Дворска комора 

1690. привилегија- потврда права и повластица српске цркве, царева заштита 
Привилегијом из 1691. Патријарх је постао световни старешина Срба 

Укидање Потиско-поморишке крајине--- сеобе Срба у Русију 

1791. Карловачка гимназија 
писци историјских дела: Павле Јулинац, Јован Рајић, Захарије Офелин 

Доситеј Обрадовић (1740-1811) 

Дубровник (Рагузиум)1205-1358 Дубровник признаје врховну власт Млетачке републике 

Светодмитарски (стонски) доходак 
1358. Мир у Задру 

1358-1526 Дубровник признаје врховну власт Угарске (Задарски мир) 

Велико веће(доноси законе), Мало веће(свакодневни послови), Веће умољених(спољна политика, судство), 
кнез 

Дубровачки кнез је биран из редова властеле на месец дана 

1667. земљотрес у Дубровнику 

Друштво: властела и пучани 

1510. Устаници ( сељаци и грађани) су ушли у Хвар  

1514. Поновна буна 

Далмацијом је управљао генерални провидур, чије је седиште у Задру 

Статут- оно што је утврђено, закључак или општа одлука, касније општи акт аутономног тела 
 

У Дубровнику је сачуван богат архив који осветљава рад дубровачких органа управе. Град је, почев од XIII 

века настојао да се сви важнији послови обављају писмено и захтевано је од својих племића да буду 
писмени. Значајан део архива чине документи о дубровачкој дипломатији и раду посланика. Овде наводимо 

неколико одломака извештаја Јакете Паломовића о аудицији код папе априла 1677. Године.  

  Из Паломотићевог говора 

'' Пропаст наше Републике (не дао Бог) не би била само пропаст једног града и једне државе: она би нанела 
знатне штете цркви, и земаљске и духовне, прво због тога што би изазвала пропаст трговине између 

црквене државе (папска држава) и Левинта, која од нас зависи, а друго што би се угасили и последњи 

остаци јеванђеоског светла које, без икаквих трошкова Конгрегације та пропаганду вере, одржавају наше 
колоније у највећем и најцветнијем крају Европе, које је под Турцима.'' (...) 

''Папа ме упита: Којим језикомсе говори у вашем граду? Да ли оним којим ја говорим? 

  - Не одговорих ја. 
  - То значи да говорите словенски, додаде. 

Ја то потврдих. '' (...) 

''Папа ме упита колико становника има наша држава? 

  - Двадесет до тридесет хиљада, одговорих ја. 
  - А колико их има у самом граду? 

  - Пет хиљада. Пре земљотреса (од 1667), међутим, било их је десет, одговорих.'' (...) 

''Одговорих да смо их ( тј. бродове дуге пловидбе) све погубили у служби његовог Католичког 
Величанствам а да нове не правимо, јер наш народ живи у великој оскудици. Сада имамо неколико бродова 

носивости око двеста кола који служе за превоз робе у Анкону и друга места (...) '' 

 

метропола- у античко време велики град, а  у хришћанском црквеном уређењу седиште митрополита 

(митрополија) 

 
Почетком XVIII века Томас Њукомн је контруисао парну машину 
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1776. Енглез Џемс Ват конструисао парну машину (рударство, металургија, текстилна индустрија, 
саобраћај)1769. 

1733. летећи чунак у ткању- текстилна индустрија 

1764. Машина за предење 

1807. Роберт Фултон- пароброд (Њујорк-Олбани 240 км- 32 сата) 
1814. Џорџ Стивенсон- прва локомотива 

1830. прва железничка пруга Ливерпул-Манчестер 1825. 

1835. У Немачкој прорадила прва пруга (6км) 
1839. Друга (115км); 1850. Трећа (5470км) 

 

Индустријска револуција је дала снажан импулс идеологији либерализма 
Либерализам- критика апс. Власти, захтеви за личном слободом и једнакошћу, оспоравање 

„средњовековне“ погледа на свет. 

Физиократи- група фр,економиста да је земља једини прави извор богатства, против меркантилиста, 

За помоћ аграрне производње. 
Адам Смит 1776. Испитивање о природи и узроцима богатства народа- темељ класичне школе политичке 

економије 

О предностима машинске производње и резултата ране фазе индустријске револуције сведочи и следећи 
текст из 1835. Године 

 '' Мануфактура је пружала неограничено поље машинском предењу, јер је од тада било пређе у оној 

количини и финоћи како се желело. Није више било потребно користити ланену основу, јер су памучне 

основе биле јефтиније. Памучна платна, муслини и све врсте источноиндијских текстила могли су 
непрестано радити, јер је пређе било у обиљу. 

  Још далекосежнији по својим резултатима био је мануфактурни систем, такозвани фабрички систем 

(factory sistem), који је покренуо Аркрајт (Arkwright). Механичка предионица, захваљујући множини и 
разноврсности употребљених машина, продуктивности и погонској снази коју захтевала, постала  је не само 

велико фабричко постројење него и права органска целина више од сваке друге радионице. Тенденција 

предилица памука није толико била да доврше раздвајање процеса и одговарајућу поделу рада, већ много 
више да се раздвоји посао предења у његове елементе, да би се све више свака појединачна операција 

извршавала аутомацки машинама које покреће нови, али општи извор снаге. Коначно, остало је за људска 

бића само да надзиру посао. И тај карактеристични органски систем пружао је тако много предности да је 

убрзо био примењен где год је било могуће и у другим гранама производње.'' 

 

САД 

13 колонија на Атлантику 

Од 1773.само Источноиндијска компанија може у колонијама да продаје чај- БОСТОНСКА ЧАЈАНКА 
1775. континентални конгрес (за преговоре са Француском) 

4. јул 1776. Декларација независности (рационалистичке тековине- право народа да установи нову 

владавину) 
„сви људи створени једнаки и да су од створитеља надарени извесним неотуђивим правима, међу којима су: 

живот, слобода и тежња за срећом“ 

Слика 
Бенџамин Френклин обилази европске градове; Француз Лафајет 

Битка код Банкер Хила 

Битка код Саратоге 1777. 6000 Енглеза се предаје- Џорџ Вашингтон 

1781. битка код Јорктауна у Вирџинији 
1783. мир у Паризу- Версају- призната независност 

Устав САД; израђен 1787, ступио на снагу 1789 (9/13 колонија прихватило)- Џон Адамс, Бенџамин 

Френклин и Томас Џеферсон 
Конгрес (законодавно тело): Представнички дом и Сенат (2 по држави) 

1877. ордонанса- могуће укључивање других држава 

1877. Ордонанса (укључивати нове државе и изједначити их са старима) 
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Правдање устанка против Енглеске види се из ''Декларације независности'' 1776: 
''Сматрамо да се у непосредне и очигледне следеће истине: сви су људи створени као равноправни; Творац 

их је очигледно обдарио извесним неотуђивим правима; међу тим правима на прво место треба ставити: 

живот, слободу и  тежњу срећи. Да би се обезбедило очување тих права, људи су створили владе, чија права 

бласт проистиче из пристанка оних којима се влада; када ма која влада почне да руши циљеве ради којих је 
основана, народ има право да је смени или укине и установи нову власт, заснивајући је на начелима и 

организујући њене органе у формама које ће му изгледати најподесније да му прибаве безбедност и срећу. 

Мудрост ће тражити да се устаљене владе не уклањају због безначајних узрока. Али, када је дуг ланац 
злоупотребе и задирања у права усмерен увек ка једном циљу – да се народ потчини једном апсолутном 

деспотизму, дужност је оних над којима се влада да збаце једну овакву владавину и да предузму нове 

заштитне мере за своју сигурност у будућност. 

  Историја садашњег краља Велике Британије је историја понављања озледа и задирања у права, а све је то 
служило завођењу неограничене тираније над овим државама. Ми желимо то да докажемо и да 

непристрасном свету поднесемо чињенице (...).'' 

 

ФРАНЦУСКА 

Франсоа Волтер 1694-1778- 70 књига, заточен у Бастиљи због својих дела у младости, на двору Фридриха 2. 

Био је против феудалног режима, сталешких права, католичке цркве и хришћанства 

„Енциклопедија наука, уметности и заната“ 1751/1752 Дени Дидро (филозоф) и Жан Даламбер 
(математичар)- 28 књига и 6 књига задатака ИДЕОЛОГИЈА ПРОСВЕЋЕНОСТИ 

Жан-Жак Русо 1712-1778 основа модерне демократије „О друштвеном уговору“ (неједнакост се појавила са 

појавом приватне својине); учење о народном суверенитету (врховна власт у држави припада народу, 

недељива је и неотуђива) 
Шарл Монтескје 1689-1755 „Дух закона“ за поделу власти 

Луј 16 1774-1792 

СЛИКА ПАД БАСТИЉЕ, напад на Тиљери, слика Мирабо 
1789-1791 Народна скупштина- највиши орган  

1791/2 Законодавна скупштина - највиши орган 

1792-1795 Конвент- највиши орган 
МАЈ 1789. У Версају по 300 представника свештенства и племства и 600 припадника трећег сталежа 

14. јул 1789. Пад Бастиље 

„слобода, једнакост и братство или смрт“ парола револуције 

„Декларација о правима човека и грађанина“Људи  се рађају слободни и једнаки у правима“ 
Заповедник Националне гарде Лафајет 

1791. Устав ограничава краљеву власт; 83 департмана- дистрикт (кантон)- комуна 

Јакобинци- Максимилијан Робеспјер (по манастиру Сен Жак Св. јаков) 
Од њих се одвајају фејани- умерени монархисти 

Кордилијери- Жорж-Жак Дантон, Жан-Пол Мара („пријатељ народа“), Демулен и Ебер 

1792-1797 рат; желе га жирондинци 
Јун, август 1792. Напад на дворац Тиљери 

20. септембар 1792. Битка код Валмија- победа револуционарне војске (21.сеп. укинута монархија) 

21.јануар 1793. Погубљење Луја 16. 

1793. јакобински устав 
Комитет јавног спаса (1792-1795) 

Погубљење Ебера, Дантона (6.4.1794.) 

27.7.1794. погубљење Робеспјера 

НАПОЛЕОН БОНАПАРТА 

Наполеон Бонапарта са Корзике 

Битка код Тулона 1793/4 
Растеривање ројалиста у Паризу 1795. 

1797. крај Млетачке републике 

Битка код Абукира на Нилу 1798. Нелсон против француске флоте Египат 
1795. директоријум (5 ДИРЕКТОРА) 
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1799. конзулат (3 КОНЗУЛА) 
Први конзул, доживотни конзул 

1801. Наполеон вратио права црквене хијерархије, конкордат са католичком црквом 

1804. грађански законик(Code civil) 

1804. крунисање за цара 
1805. битка код Трафалгара 

Ново племство, не по рођењу већ по заслугама 

1810. брак са Маријом Лујзом, ћерком аустријског цара 
Португалија, Шпанија (царев брат), Напуљска краљевина (царев брат), „Краљевство Италија“ у северној 

Италији, „Илирске провинције“ у Истри, Далмацији, Словенији до Боке.  

Шведски краљ је постао Наполеонов генерал 
„континентална блокада“ 

1805. битка код Аустерлица 

1812. битка код Бородина 

16-19. октобар 1813. Битка код Лајпцига------ само острво Елба и царска титула му остаје 
Септембар 1814-1815. Бечки конгрес (Аустрија, Рус, ВБ, Пруска), рестаурација Бурбона Луј 18. (политичар 

Таљеран) 

18.јун 1815 битка код Ватерлоа--------прогон на Свету Јелену (умро 1821.) 
Швајцарска- конфедерација од  22 кантона 

Политика легитимизма КАРТА НАПОЛЕОНА ИМА СВЕ БИТКЕ 

 

Почетак брошуре Опата Sueja (Sieyès) ‘’Шта је трећи сталеж?’’ (1788.) 
''План ове брошуре је врло једноставан. Треба да поставимо три питања: 

   Прво, шта је трећи сталеж? Све. 

   Друго, шта је био до сада у политичком поретку? Ништа. 
   Треће, шта он захтева? Да постане нешто у том поретку.  

Видећемо да ли су одговори тачни, а онде ћемо испитати мере које су биле покушане и оне које ваља 

предузети да би трећи сталеш стварно постао нешто. Тако ћемо утврдити: 
   Четврто- шта су министри покушали и шта привилеговане класе предлажу њему у прилог. 

   Пето - шта се морало учинити 

   Шесто – коначно, шта остаје да се уради да би трећи сталеш добио своје место у праву.'' 

 
*филантроп- човекољубац, добротвор, личност која се труди да помогне другима 

1801. забрана унајмљивања деце млађе од 9 године 

1833. Уведени су инспектори да надзиру поштовање одредба из 1801. Деца од 9 до 13 смела су радити 9 

часова дневно, док је младеж од 13 до 19 година имала радну недељу од 69 часова или 12 часова дневно 
Лудитски покрет- против машина 

1839. збор чартистичког покрета у Лондону 

Чартистички покрет-1836. Радничко удружење покреће потписивање петиције (chrater-повеља) 
Прва петиција- 1839, друга-1842, трећа 1848. 

1847. ограничење радног дана за жене и децу на 10 сати 

1831. устанак лионских ткача 
1834/5. друга побуна у Лиону 

1844. устанак шлеских ткача у Шлеској 

1828. пролетеријат 

1847. Донет је закон којим је ограничен радни дан за жене и децу на 10 часова 
Анри де Сен-Симон 1760-1825  бори се у Сад на страни колонија, из високог племства, појам 

„индустријалци“ УТОПИЈСКИ КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛИЗМА 

Роберт Овен 1771-1858- „Нови поглед на друштво“ (1813); из Шкотске; У САД у Индијани оснива „Нову 
хармонију“ 

Шарл Фурије 1772-1837 „фаланкастер“- заједница у којима се задружно и по плану ради и оно што се 

стекне дели. 
Етјен Кабе- „Пут у Икарију“- друштво засновано на рационалности и плану. Слично Вилхелм Вајтлинг. 

Луј Блан и Жозеф Прудон- захтевају промене у фукционисању државе, али су ближе реалности 

Опат Ламне- хришћански социјализам 
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Карл Маркс 1818-1883, студије у Бону, дисертација о Хераклитовој дисертацији, немачко-француски 
годишњаци у Паризу, за револуционарну борбу радничке класе, пролетеријата, из Рајнске области. живи у 

Белгији, Енглеској, 

Фридрих Енгелс 1820-1895 „Положај радничке класе у Енглеској“; из Рајнске области. 

Савез правичних у Паризу 1836, од 1840. Центар је Лондон. 1847.- савез комуниста. 1848. Штампање 
Комунистичког манифеста-програмски текст радничког покрета 

СЛИКЕ Маркса и Енгелса 

Почетак и крај ''Комунистичког манифеста'' 
''Историја сваког досадашњег друштва јесте историја класичних борби. Цлободни човек и роб, патрициј и 

плебејац, барон и кмет, цеховски мајсор и помоћник, укратко – угњетач и угњетени стајали су један према 

другом у сталној супротности, водили непрекидну час скривену час отворену борбу, борбу која се увек 

завршавала револуционарним преображајем целог друштва или заједничком пропашћу класа које су се 
бориле.'' /.../ 

''Комунисти презиру прикривање својих погледа и намера. Они изјављују отворено да се њихови циљеви 

могу постићи само насилним рушењем досадашњег друштвеног поретка. Нека владајуће класе дрхте пред 
комунистичком револуцијом. У њој пролетари немају шта да изгубе осим својих окова. А добиће читав 

свет. Пролетари свих земаља, уједините се!'' 

 

Луј Филип 1830-1848 
Привремена влада песник Алфонс Ламартин и социјалиста Луј Блан 

Привремена диктаторска овлашћења-јун 1848- генерал Кавењак угушио раднички устанак 

Луј Наполеон- Наполеонов синовац- председник од 1848. 
1851. државни удар; 1852. Прогласио се за цара као Наполеон 3. Друго царство 

Пруска и Аустрија, Немачки савез (39 држава-4 слободна града) 

15.3.1848. демонстрације у Берлину; пруски краљ Фридрих Вилхелм 4. 
Општи сабор (Ландтаг) 

Либерални претпарламент 

Парламент у Франкфурту на Мајни- укинут је сабор Немачког савеза- и уведено извршно тело 

представника свих држава 
Великонемачко решење (са Аустријом и Чешком) 

Малонемачко решење (без Аустрије и Чешке) 

Пролеће 1849. Устав који никад није ступио на снагу 
Устанак у Милану- покушај да га Радецки угуши; повлачење аустријске војске 18-22.3.1848. 

Устанак у Венецији- проглашење Венецијанске републике 

Нов.1848. папа присиљен на избор демократске владе 

Фебруар 1849. Проглашење републике- траје до лета Римска република 
Победе код Кустоце 1848.и Новаре 1849. Радецког 

12.март 1848. Демонстрације у Бечу 

15. март 1848. Оснивање Комитета јавног спаса „12 тачака“ (слобода штампе, за одговорну владу, једнакост 
вера, једнакост пред законом, народна скупштина, укидање феудалних односа)- дводоми Сабор 

Мај-октобар 1848. Беч је под влашћу побуњеника 

Хрватски бан- Јосип Јелачић 
1-3.мај 1848. У Сремским Карловцима Мајска скупштина- митрополит Рајачић изабран за патријарха, 

пуковник Стеван Шупљикац за војводу; затев за образовање Српске војводине (Банат, Бачка, Барања, 

Срем+ „троједна краљевина“ (Хрватска, Славонија и Далмација) 

Бахов апсолутизам 
Српско војводство до 1860. 

До 1853. Царински савез сви осим Аустрије 

1863/1864 рат против Данске (савез Аустрије и Пруске), Шлезвиг-пр. и Холштајн-аус. ушли у Немачки 
савез 

Јун-јул 1866 аустријско-пруски рат пруска+пијемонт+хановер БИТКА КОД САДОВЕ 

Све државе северно од Мајне укључене у Севернонемачки савез 
Рајхстаг- парламент 

Канцелар- Ото фон Бизмарк 

Наполеон 3.-објавио рат Пруској 1870. Битка код Седана 2.9.1870. заробљен цар 
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Трећа република у Фра. 
Јануар 1871. Капитулација Париза 

18.3.1871. образовање Комуне-законодавна и извршна власт 

Комунари, „крвава недеља“ 21-28. 1871.  

Сала огледала у Версају 18.1.1871. проглашење Немачког царства- Виљем 1. 
ЦАРСТВО: 4 краљевине, 5 великих војводстава, 13 војводстава, кнжевина, 3 слободна града 

Проглас Привремене владе од 24. Фебруара 1848- 

''  У име француског народа! Назадна влада је збачена захваљујући хероизму народа Париза. Та влада је 
побегла оставивши за собом крвави траг, који ће јој заувек забрањивати повратак.  

  Крв народа је текла као у јулу (тј. 1830), али срећом није проливена узалуд. Обезбедила је националну и 

народску владу у складу са правима, напретком и вољом овог великог и пременитог народа. (...) 

Французи, дајте свету пример који је Париз дао Француској! Припремите се редом и самопоуздањем за 
уставе који ће вам бити дати. 

  Привремена влада жели Републику, али препушта одлуку ратификацији француског народа, који ће бити 

непосредно питан. Ни народ Фрацуске ни привремена влада не желе да својим мишљењем замене 
мишљење свих грађана о коначном облику владе који ће национални суверенитет прогластити (...).'' 

*1873. Уједињена Немачка има своју прву колонију у југозападној Африци 

*1878. Сазива Берлински конгрес 

*1879. Склапа савез са Аустријом 
*1881. Склапа савез са Русијом ''Тројецарски савез'' 

 

Италија 
Ломбардија и Венеција под Аустријом 

Краљевина двеју Сицилија 

Краљевина Сардинија (Пијемонт) 
Тоскана око Фиренце, Парма, Модена , Ромања 

Пијемонт.- ограничена монархија 

Камило Кавур- министар и председник владе 1851-1861 

Кримски рат 1855-1856- Пијемонт савезник Енглеске и Француске 
Савез са Наполеоном 3. Против Аустрије 

1859.битке код Мађенте и Солферина 

Ница и Савоја Француској, а Ломбардија Пијемонту 
1860. плебисцит у јужној Италији након уласка Ђузепеа Гарибалдија 

17.3.1861. проглашена краљевина Италија (влада по пијемонтском уставу, владар Виторио Емануел) 

Иредента- неослобођене, неизбављенеобласти 

1866. порази од Аустрије код Кустоце-копно и код острва Виса- предаја Венеције Италији 
Јесен 1870. Рим престоница 

Проширење САД 
1803. Куповином Лузијане (Мисисипи-Стеновите пл) од Француске 
1819. Куповина Флориде 

1846-1848. – Рат са Мексиком, за Мексико 

1850. Примљена Калифорнија 
1868. Од Русије је купљена Аљаска 

аболиционисти-траже укидање ропства 

1861-1865 грађански рат у САД 

Аболиционисти 
1861. сецесија Југа 

Конфедерација  (11), Федерација (23 државе) 

Вашингтон, Ричмонд 
Гетисбург 1863. 

Линколн је убијен на крају рата 

1869. Железница је повезала обалу Атлантика са обалом Тихог океана  
Анексија Хаваја, Рат са Шпанијом 1898. 
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НОВОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 

 

Први српски устанак 1804-1813 
Султан Селим III (1789-1807)  
*забранио повратак јаничара у Пашалук 

*амнестија дара Србима 

*верска слобода 
1799. повратак јаничара у Пашалук/ Наполеонов улазак у Египат 

Дахије- старешине јаничара 

ПОВОД УСТАНКА- СЕЧА КНЕЗОВА- убијено неколико десетина народних првака 
У Шумадији је борбу повео Карађорђе Петровић 

Орашац 

Устаници освајају: Рудник, Ваљево, Шабац и Пожаревац 

Дахије побијене на Ада Кале 
Слика Бој на Мишару 

Иванковац, Мишар (Шабац) и Делиград. 

ПРАВИТЕЉСТВУЈУШЧИ СОВЈЕТ (прота Матеја Ненадовић)- заступљене све нахије 
Касније подељен на попечитеље (министре) 

1807. руско-турски рат  

1808. Велика школа Ивана Југовића 
„попечитељ просвештенија“ Доситеј Обрадовић 

Карађорђе- наследни врховни предводитељ 

1807-1809. руско-турско примирје и то је устанике довело у тежак положај 

Карађорђе 1809. године продире до Пријепоља и Бијелог поља 
1810. битка код Варварина 

БУКУРЕШКИ МИР 1812. Унутрашња самоуправа  и амнестија за Србе, али и повратак Тураака у градове и 

преузимање крупног оружја од Срба 
*1813. ТУРСКИ НАПАД НА СРБИЈУ СА ТРИ АРМИЈЕ И СЛОМ УСТАНКА (већина устаничких првака 

на челу са Карађорђем бежи у Аустрију) 

*1814. ХАЏИ-ПРОДАНОВА БУНА у пожешкој нахији  

*Милош Обреновић- старешина Рудничке, Крагујевачке и Пожешке нахије  
 

ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК 1815. 
* 23.04. Цвети- април 1815.- сабор у Такову- почетак ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА; ВОЂА:  Милош 
Обреновић 

Слика: Таковски устанак 

*1815. битке и српске победе код: на Љубићу и Дубљу 
* ПРЕГОВОРИ МИЛОША СА МАРАШЛИ АЛИ-ПАШОМ 

новембар 1815.- УСМЕНИ СПОРАЗУМ Милоша и Марашли Али-паше сачинили по комем су Срби у 

Београдском пашалуку добили следећа права:  

 да данак скупљају Срби без турског мешања;  
 да у нахијским местима буде и по један српски кнез када се суди Србима;  

 да се у Београду успостави Народна канцеларија сачињена од 12 кнезова 

*солдати- Милошеви војници 
Руско-турски рат 1826-1829 

Султан се обавезује да поштује одредбе Букурешког мира 

1830. султанов хатишериф (царски акт) 
1815. Милош- „врховни кнез и управитељ народа српског“ 

1833. Шест нахија освојених у Првом устанку. Границе до Рашке, између Алексинца и Ниша и до Тимока  

1817. Карађорђево убиство 

1825. Ђакова буна Милоја Поповића Ђака. Устаници су захтевали „укидање књажевског зулума“ 
43 монете 

„чаршијски грош“ 

„порески грош“ 
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Мецена 
„Типографија“ (штампарија) 

1835. Милетина буна (Милета Радојковић), сељаци из Ћупријске, Јагодинске и Крагујевачке нахије на 

престоницу- КРАГУЈЕВАЦ 

СРЕТЕЊСКИ УСТАВ- Димитрије Давидовић- „француски расад у српској шуми“ 

ТУРСКИ УСТАВ (1838)- прочитан 1839.- 4 министра (попечитеља) и 17-очлани Совјет; књажевска 
канцеларија- старешина је МИП 

јун 1839. Милош се одрекао престола и отишао у Влашку 
Милан и Намесништво 

1842. буна против Михајла ВУЧИЋЕВА БУНА 

КНЕЗ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ (1842-1858) 
Уставобранитељи се залажу за ограничење личне власти и увођење државних институција 

1843. Порта издаје берат о потврђивању кнежевског достојанства 

Капућехаја- посланик у Цариграду 
1844. Грађански законик по узору на аустријски 

1843. Огранизована је државна поштанска служба 

1846. мрежа судова од „примирителних“ до Касационог 

1855. Прорадиле су телеграфске линије 
1835. прва гимназија у Србији у Крагујевцу 

1838. Основане су и Велика школа и Лицеј у Крагујевцу (касније пребачен у Београд) 

*1842. Основано Друштво Српске словесности, касније Српска краљевска академија, касније Српска 
академија наука и уметности 

1844. Н А Ч Е Р Т А Н И Ј Е - - - - И Л И Ј Е  Г А Р А Ш А Н И Н А (МУП)  

Преднацрт од Франтишека Заха 
Србија- стожер окупљања свих Јужних Словена ''да тежи севи приљубити све народе српске које је 

окружавају'' 

„да тежи себи приљубити све народе српске који је окружавају“ 

О гледању сувременика на Милошев режим сведочи писмо Вука Караџића из 1832. 
''Истина је оно што су наши стари казали, да нико не може целом свету колача намесити, али с данашњим 

владањем Ваше Светлости готово би се у скупу могло рећи да нико није задовољан. Кад би се пак стало 

даље разграњавати и раздељивати , онда би се нашло да су најнезадовољнији они чиновници који су 
најближе и најчешће око Ваше Светлости, а најзадовољнији они људи које Ваша Светлост не познајете 

никако. 

 Сви узорци овога незадовољства готово би се могли у два главна реда разделити. Или су људи 

незадовољни зато што не само што не могу према своме могућству по својој вољи живети, него што нио 
није сигуран ни са својим животом, ни с поштењем, нити је господар од свога богатства и с правдом и 

трудом стеченог имања; или зато што се за општу ползу не стара и не ради онако као што би ( по њиховом 

мњенију) требало и могуће било.' 

*1853-1856 КРИМСКИ РАТ  

1858. СВЕТОАНДРЕЈСКА НАРОДНА СКУПШТИНА- збацивање кнеза Александра и враћање на престо 

кнеза Милоша уз помоћ либерала и обреновићеваца 

КНЕЗ МИЛОШ 1858-1860 
КНЕЗ МИХАИЛО 1860-1868.- друга владавина 

ЗАКОНИ: 1. О државној управи, 2. О Државном савету и 3. О народној војсци 

*1862.- Чукур чесма-Турци су почели да бомбардују Београд. До рата који је био известан неће доћи 
акцијом Великих сила на Цариградској конференцији. 

*1867. долазе под српску власт и последњи градови у Србији 

*У спољној политици, кнез Михаило је закључио уговоре са Грчком (1867), Црном Гором(1866) и 

Влашком(1868)+Народна странка у Хрватској и бугарском емиграцијом  
*1868. кнез Михаило је убијен  

 

КНЕЗ МИЛАН ОБРЕНОВИЋ 1868-1889 
*Кнез Михаило није имао законитих потомака и на престолу га је наследио Милан Обреновић, унук 

Милошевог брата Јеврема.  
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*Пошто је Милан имао само 14 година именовано је Намесништво 
* 1869.- УСТАВ- корак напред у развоју парламентаризма 

*9. јул 1875.- УСТАНАК У ХЕРЦЕГОВИНИ („Невесињска пушка“), А КАСНИЈЕ И У БОСНИ (месец 

дана)- Под притиском јавног мњења објавио је Турској рат 1876. године 

Јун 1876. Србија+Црна Гора против Османског царства 
Примирје 1. новембар 1876; крај фебруара 1877.- мир без значајних губитака 

Јесен 1877. Србија улази у рат под притиском Русије. Српска војска осваја: Ниш, Куршумлију, Врање и 

Гњилане 
„Стара Србија“ (Косовски вилајет и санџаци Ниша, Призрена, Скопља и Новог Пазара) 

3.3.1878. САН-СТЕФАНСКИ МИР (створена Велика Бугарска) 

*БЕРЛИНСКИ КОНГРЕС јун 1878.- сазван због незадовољства Великих 

сила руском политиком на Балкану (Аустрија и Енглеска)  

 
КНЕЖЕВИНЕ ПО ОДЛУЦИ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА 1878.   

 СРБИЈА ЦРНА ГОРА 

СТАТУС Независна држава Независна држава 

ПРОШИРЕЊА 

Добијање градова: Врање, Ниш, 

Пирот, Лесковац и Прокупље  

Никшић, Спуж, Колашин, 

Подгорицу, Жабљак, Плав и 

Гусиње.  

Аустро-Угарској је допуштено да окупира Босну и Херцеговину 

 

Владика Данило Петровић (1697-1735) , Петар Велики успоставио политичке односе са Русијом 

*ЦРНА ГОРА је подељена на ПЛЕМЕНА, а племена на БРАТСТВА. 
црногорски збор- решавају се заједнички послови и изглађују сукоби 

Лажни цар Шћепан Мали 1767-1773 

1785. турска војска последњи пут продрла до Цетиња 

1796. битке на Мартинићима (јун) и Крусима (септембар) против скадарског паше- турски порази 
Владика Петар I Петровић Његош 1782-1830 

1809. теснија сарадња са Карађорђем који је продро до Сјенице 

1813. владика је прогласио уједињење Црне Горе и Боке 
1814-1918 аустријска власт Боком 

1798. Правитељство суда црногорског и брдског од главара; Законик обшчи црногорски и брдски (допуњен 

1803) 
ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ 1830-1851 

*ГУВЕРНАДУР- функција коју уводе Млечани да би имао световну власт (из породице Радоњића)  

*1832. УКИДАЊЕ ГУВЕРНАДУРСТВА после сукоба владика и гувернадура 

Владике се ослањају на Русију, а гувернадури на Млетачку републику 
1841. разграничење са Аустријом без учешћа Турске 

1831. основан Правитељствујушчи сенат црногорски и брдски 

* уводи ГВАРДИЈУ- војска од 400 људи 
1834. прве школе; оснива се и штампарија на Цетињу 

*владика Василије 

*познат је и као писац: „Горски вијенац“ 
О односима Црногораца са Турцима у суседству оставио је речито сведочанство Вук Караџић у делу ''Црна 
Гора и Бока Которска'' (1837). Иако се Вуково казивање односи на прву половину XIX века, оно осветљава 

вековно непријатељство на границама не само хришћана и муслимана него и племена. 

 '' Црногорска слобода и независност од Порте није позната нити каквијем уговором обезбијеђена, већ се 
онако сама од себе држи, то су Црногорци са пограничнијем Турцима стално у рату. Овај се сусједски рат 

истина не води ради каква освајања с једне или с друге стране, већ готово једино ради убијања и пљачкања. 

Овај се рат зове чета и четовање, и у великој части као јуначко дјело. Обично у чету иду 10 до 20 људи, и 

гледају да кога од непријатеља убију или да што отму и украду. А понекад пођу и на стотине, и нападају 
читава села, али чешће само чобане са стоком на паши. Нападнути се убијек одупре, па макар био само 

један против стотине, да одбрани своју имовину. На прву пушку и поклич долете сусједи, и отпочне права 
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битка, чији је завршетак увек сумњив. Често се нападачи с губицама повуку, а понекад им пође за руком да 
што упљачкају. То је обично стока. Један дио чете одмах зајми стоку и тера ка граници, док други већи део 

остаје иза њих да их брани од пристигле потјере. Ако чета види да није у стању претјерати пљачку преко 

границе, и да је потјера може отети, онда гледају да је упропасте, убијају је ит пушака и кољу ножевима, да 

ни противнику не остане од ње користи. Главе убијенијех непријатеља најславнији су тријумфи, и зато 
гледају увијек да их отсјеку и однесу, па макар то било скопчано с највећом опасношћу, па чак и то цијену 

живота. Турци обично набијају главе на коље по градскијем зидовима; Црногорци чине исто на кућама 

својијех главања или на дрветима у близини куће. Ријетко кад има заробљеника; ако се и то деси, искупе се 
доцније новцем.'' 

КНЕЗ ДАНИЛО ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ 1852-1860, синовац Петра II 

*прогласио се за КНЕЗА уз помоћ Русије (ЦРНА ГОРА ПОСТАЈЕ МОНАРХИЈА) 

*1853. Рат са Турском јер помаже устанике у Херцеговини (неуспех у рату са Турском доводи до реформе 
војске) 

*1855 Општи земаљски закон ЗАКОНИК ДАНИЛА I 

*1858. БИТКА НА ГРАХОВУ- победа црногорске војске над турском- РАЗГРАНИЧЕЊЕ (завршено 1860) 
*1860. Атентат  

КНЕЗ НИКОЛА ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ 1860-1918, синовац Данила (краљ од 1910) 

*1862- помоћ ХЕРЦЕГОВАЧКИМ УСТАНИЦИМА и рат са Турском 

*1866.-савез са кнез Михаилом- спреман је и да се одрекне престола у корист уједињења 
*1875. ХЕРЦЕГОВАЧКИ УСТАНАК 

*1876-1878 РАТ ЦРНЕ ГОРЕ И ТУРСКЕ (црногорски победе на ФУНДИНИ и ВУЧЈЕМ ДОЛУ- 1876) 

*црногорска војска је освојила: Никшић, Бар и Улцињ јануара 1878. 
*БЕРЛИНСКИ КОНГРЕС 

1880. Плав и Гусиње додељени Турској, а Црна Гора добила Улцињ и области до Бојане 

СРБИ ПОД ХАБЗБУРШКОМ ВЛАШЋУ 
1849-1860 ВОЈВОДСТВО СРБИЈА И ТАМИШКИ БАНАТ 

**Због укидања Војводства од стране цара Фрање Јосифа одржан је БЛАГОВЕШТЕНСКИ САБОР 1861.  

Светозар Милетић (1826-1901); Михаило Полит-Десанчић (1833-1920) 

1864. МАТИЦА СРПСКА пресељена у Нови Сад из Пеште „Српска Атина“ 
1866. прва скупштина Уједињене омладине српске 

---1867. АУСТРО-УГАРСКА НАГОДБА 

---1868. ХРВАТСКО-УГАРСКА НАГОДБА (Хрвати признати за посебан народ, погоршан положај Срба) 
1868. Закон о народностима КАРТА СТР. 240 

 

 


