Турска освајања на Балкану и Маричка
битка

Турска освајања,започела су средином
14.века.Одмах после смрти цара Душана.То су у
почетку били мањи одреди,који су више извиђали
терен.Освојени су мањи градови и тврђаве по
Бугарској(Пловдив и Једрене)..Какво је стање било у
Србији?
Србија се после смрти цара Уроша-Душановог
сина,налазила на удару многих.Многа властела се
осамосталила-то су обласни господари,чије су
територије, често биле огромне.Једна од
најпознатијих породица,били су
Мрњавчевићи.Угљеша и Вукашин.Букашин јње
1365.добио титулу краља,од цара Уроша.Они су
били господари Македоније.
МАРИЧКА БИТКА
Шта се дешавало непосредно пред
битку?Мрњавчевићи су знали да су Турци близу и да
ће њихова територија прва бити на удару.Решили су
да не чекају,већ да крену у сурет

Турцима.Претходно су упутилипозив и осталим
господарима,да им се придруже.Од свих,само су им
притекли у помоћ Дејановићи,господари другог
дела Македоније.Зашто се испољила српска
неслога? И то неће бити једини пут.
Многи су сматрали да су Турци далеко,да љихове
области нису угрожене,да нема потребе та троше
своје снаге..А да ли је било тако?НЕ!
ТОК БИТКЕ-26.9.1371.
Браћа Мрњавчевић,кренула су у дубину бугарске
територије,да предухитре Турке.Пошто су били
моћни,опремили су доста војника.Колико су имали
војске,не зна се.Цифре иду и до 30000,што је
превише.
Улогорили су се на реци Марици,код места
Черномен.Све су урадили по тадашљим правилима
рата.Али Турци,не користе европска правила.У
ноћи,Турци су послали извидницу ,да провере
колико је Срба.Да би то јавили својој војсци.Та
извидница,наишла је на необезбеђен српски
логор,на војнике који су положили оружје и чекали
јутро да крену у напад.Брзо су јавили својој
војсци,да срби одмарају и крајње не очекивано(јер
се битке до тада воде дању),напали Србе.У том

изненадном нападу,српска војска се није
снашла.Многи су се утопили у Марици,неки ,многи
су страдали,а између њих и оба брата
Мрњавчевић..То је била тотална катастрофа српске
војске.Турке је предводио Лала-Шахин паша.Ово је
био увод у српску катастрофу.Неслога,немогућност
заједничког напада удружене српске властеле,скупо
ће коштати Србију,Балкан ,кроз неко време..О томе
други пут.Македонијом наставља да влада,као
турски взал,син краља Вукашина-Марко
Мрњавчевић(краљевић Марко).
Значај овог догађаја,сигурно разумете.Ово је један
од наших највећих пораза у средњем веку.Да ли је
морало тако,то сами процените и одговорите на то
питање.
Задаци за вас су следећи:
1.Пронађите ко су били најзначајнији обласни
господари у то време?
2.Издвојите једног од њих и нешто напишите о
њему.
3.Да ли су Мрњавчевићи направили грешки или
нису?Пробајте у неколико реченица да изнесете

ваше мишљење.Просто ме занима,како
размишљате..
Драги ђаци,надам се да није тешко и да се лако
сналазите.Останите добро и здраво.Поздрав од
наставнице.
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