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• Је су ли гу са ри за и ста љу де на го ни ли да хо да ју по 
да сци? • Ка кав је био жи вот на гу сар ском бро ду? • 
Има ли да нас не ког за ко па ног бла га? 
Од го во ре на ова и још мно га пи та ња ис ко па ће те из… 

Во ди ча за ис тра жи ва ња 
Ча роб не ку ћи це на dр веtу бр. 4

ГУ СА РИ
До ку мен тар ном до дат ку 

Гу са ри ма око pоd не

Ово је Џе ков и Енин лич ни во дич за гу са ре.

Ту су и:
– Гу сар ски бро до ви
– Гу сар ско оруж је
– Бла го гу са ра
– Гу сар ске при че из ствар ног жи во та
 И још што шта!
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По све ће но Те ри ју и Џи ни Кинg  

Исто риј ски кон сул тант:
Др Деј вид Стар ки, Исто риј ски од сек Уни вер зи те та у Ха лу, 
Велика Британија.

Обра зов ни кон сул тант:
Ме лин да Мар фи, струч њак за ме ди је Основ не шко ле „Рид“, не за
ви сног школ ског окру га Сај прес Фер банкс у Хју сто ну у Тек са су.

Же ле ли би смо да за хва ли мо и По лу Ка фли ну на не пре кид ном 
до при но су се ри ја лу у ви ду фо то гра фи ја; До ни Ви ли јамс из Пен
сил ва ниј ске исто риј ске и му зе о ло шке ко ми си је на ње ној са рад
њи на Ни ја gа ри; и опет на шем див ном, кре а тив ном ти му у Рен
dом ха у су: Џо а ни Јејтс, Да ја ни Лен долф, Ке ти Гол дсмит, Ма ло ри 
Лер и, оба ве зно и на ро чи то, на шем из да ва чу Ша ни Ко ри.
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ра ичитаоци,
Наша устоловинаска етаномКостомуГуса

римаокоподнебилајезаистаузбудљива–истра
шна!Билисмо ресрећникадсмосевратили
кућиуЖа чевРукавац.Међутим,чимсмости
 ликући, очелисмодасезанимамозасвеодреда.

Збо че ајенеко остајао усар?Какојеиз ле
даоживотнаједрењаку? алијебиложена

усара?Постојилијошзако ано бла а?
Никаконисмохтелидасевратимоисвето

итамока етанаКосту!Затосмосебацили
наистраживањекакобисмонашлиод оворе.

Отишли смо у библиотеку. Пронашли
смокњи ео усаримаињиховимједрењаци

ма.Сазналисмодасу усари остојалихиљадуодина!Послето асмо ретражилиинтернет. Нашли смо слике усарских застава иричеочувеним усаримакрозисторију.На равилисмомно обележакаицртежабродоваизастава.Нашлисмоинекестрававидеокасетеизкојихсмојошвишенаучили.
У овој књизи ћемо с

вама оделити резулта
теистраживања.Зато
узмитесвеске,ранчевеи
с ремитеседаодједрите
уузбудљивсвет усара!
    Џек и Ени
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От кад бро до ви пло ве мо ри ма, по сто је и гу са ри.
Гу са ри су мор ски пљач ка ши. Они на па да

ју бро до ве на во ди и у гра до ви ма дуж мор ске 
оба ле.

Ве лик је број ле ген ди и при ча о гу са ри ма. Нај
по зна ти је су о гу са ри ма ко ји су жи ве ли пре ви ше 
од две ста го ди на. У тим при ча ма гу са ри су во ди
ли уз бу дљив жи вот. Ни су по што ва ли ни ка кве 
за ко не. Про на ла зи ли су за ко па на бла га. Пе ва ли 
су пе сме о сво јим не у стра ши вим под ви зи ма.

1.

Првигусари
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Ме ђу тим, исти на гла си да је ве ћи
на гу са ра у ствар но сти жи ве ла при лич
но јад но. На во ди су про во ди ли мно ге 
до сад не да не. Је ли су убу ђа лу хра ну. 
Бо ло ва ли од стра шних бо ле шти на. 
Мно ги су ги ну ли у бит ка ма на мо ру и у 
бро до ло ми ма.

Гу са ри су би ли од мет ни ци од за ко на. 
Жи ве ли су у стра ху да их не ухва те и ка зне 

за зло чи не ко је су чи ни
ли. Нај че шће је ка зна за 
гу са ре ње би ла смрт.

Ипак су се хи ља де 
љу ди го ди на ма од лу чи
ва ле да по ста ну пи ра ти. 
Тра га ју ћи за бла гом, 
они су се укр ца ва ли на 
бро до ве и оти ски ва ли 
се на пу чи ну.

грчкипирати

Јед ни од пр вих гу са ра за ко је зна мо жи ве
ли су пре три хи ља де го ди на. Пљач ка
ли су тр го вач ке бро до ве ко ји су пло ви ли 
дуж оба ле ан тич ке Грч ке (ви ди ма пу на 
стра ни 24).

Ти гу са ри ан тич ке Грч ке кри ли су се на 
остр ви ма уз оба лу. Кад би на и шао тр го
вач ки брод, они би за ве сла ли пре ма ње му 
и из не на ди ли мор на ре. По кра ли би ро бу 
са тог бро да. Не кад би оте ли и мор на ре 
и пре у зе ли брод.

Је дан грч ки мит нам ка зу је ка ко су 
пи ра ти оте ли бо га Ди о ни са. Ди о нис је 
био бог ви на и про сла ва. Пре ма ле ген ди, 
Ди о нис се пре тво рио у ла ва. Гу са ри су 
по ска ка ли у мо ре. Ди о нис их је пре тво
рио у дел фи не.

Гу са ри се 
зо ву још 
и пи ра
ти. Ова 
реч по ти
че из грч
ког је зи ка 
и зна чи 
„на па дач“.

Нахиљаде усараје
обешенозбо злодела
учињенихнамору.

Мит је 
при ча 
или 
ле ген да 
у ко јој се 
обич но 
по ја вљу ју 
ју на ци и 
бо го ви.

Тр го вач ки 
бро до ви су 
пре во зи ли 
ро бу и пут
ни ке из ме ђу 
раз ли чи тих 
зе ма ља.
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Римскигусари

Пи ра ти су би ли му ка и у ста ром Ри му. 
На хи ља де гу са ра је на па да ло бро до ве 
ко ји су пре во зи ли ро бу у рим ске лу ке и 
из њих. Ти гу са ри су има ли чак и сво ју 
зе мљу. Она се на ла зи ла на оба ла ма да на
шње Тур ске.

Ве ли ког рим ског вој ско во ђу Ју ли
ја Це за ра ухва ти ли су 
гу са ри док је био 
још млад. Др жа
ли су га у за ро
бље ни штву 
ви ше од ме сец 
да на. Пу сти
ли су га кад им 
је ње гов отац 
по слао но вац.

По што је из ба вљен, Це зар је по вео 
фло ту бро до ва да про на ђе гу са ре. Кад 
су их по хва та ли, Це зар је на ре дио да се 
по би ју.

Го ди не 67. пре на ше ере рим ски ге не
рал по име ну Пом пеј по вео је бор бу про
тив гу са ра у ста ром Ри му. Рим ска мор на

ри ца је на па да ла гу сар ске 
бро до ве на мо ру. Рим
ска вој ска им је на па
да ла ло го ре на коп ну. 

Пре ко три хи ља де гу са
ра ухва ће но је и уби

је но.

Фло та 
је гру па 
бро до ва 
с јед ним 
за по вед
ни ком.

Ау! Пом пе
јев син је 
ка сни је и 
сам по стао 
гу сар!

Лу ка је 
ва рош или 
град где 
бро до ви 
ис то ва ру ју 
и уто ва ру
ју ро бу.

ЈулијеЦезар
Пом еј

Пом ејје остао
ознаткао

Пом ејВелики
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ве са ла. На прам цу им је че сто би ла из ре зба
ре на гла ва зма ја.

Кад би ви кин зи на па ли не ко се ло, ис тр ча
ва ли би из дра ка ра и ур ла ли ма шу ћи ма че ви ма 
и бој ним се ки ра ма. Пљач ка ли су ку ће и цр кве. 
Кра ли су бла го и узи ма ли за ро бље ни ке.

Чи та ве че ти ри сто ти не го ди на ви кин
зи су пљач ка ли се ла за пад не Евро пе, Ру си је и 
Блиског ис то ка. Упр кос не мир ној при ро ди, 
мно ги ви кин зи су се и на се ља ва ли на зе мљи 

гусарисасевера

Око 700. го ди не на ше ере ви кин шки гу са ри су 
по че ли да пљач ка ју се ла дуж оба ле Евро пе.

Ви кин зи су по ти ца ли из Нор ве шке, Швед
ске и Дан ске. Реч ви кинg на ста ром скан ди нав
ском је зи ку зна чи „онај ко ји лу та мо рем“.

Ви кин зи су би ли до бри мо ре плов ци и бро
до гра ди те љи. Бро до ви су им се зва ли dра ка ри. 
Ти ду ги и вит ки бро до ви би ли су вр ло бр зи. 
Обич но су има ли са мо јед но је дро и мно го 
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ко ју су осво ји ли. Ту су гра ди ли ку ће. Об ра
ђи ва ли су зе мљу и осни ва ли по ро ди це.

Берберскикорсари

Дру га гру па мор ских раз бој ни ка ко ја је 
на па да ла бро до ве то ком сред њег ве ка 
би ли су бер бер ски кор са ри.

Бер бер ски кор са ри су по мор ци из 
обла сти се вер не Афри ке. Жи ве ли су у 
зе мља ма ко је су се зва ле Бер бер ске dр жа
ве или оп штим име ном Бер бе ри ја.

Бер бер ске кор са ре је ви ше за ни ма ло 
да за ро бља ва ју љу де не го да кра ду бла го. 
За ро бље ни ке су др жа ли док им се не 
пла ти от куп. Ако за не ке за ро бље ни ке 
ни ко не пла ти от куп ни ну, кат кад су их 
про да ва ли као ро бо ве.

гусарисДалекогистока

Од нај ра ни јих вре ме на гу са ри су кр ста ри
ли мо ри ма Да ле ког ис то ка. Пљач ка ли су 

Кор сар је 
фран цу
ска реч за 
„гу са ра“.

Сред њи 
век је до ба 
из ме ђу 
450. и 1500. 
го ди не 
на ше ере.

Берберски
корсар

Кинески
дрвени
бродовина
једразову
сеџунке.
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бро до ве и при мор ске гра до ве у Ки ни, Ја па ну, 
на Бор неу и За чин ским остр ви ма.

У се дам на е стом ве ку гу сар по име ну Ченг 
Чин лунг пло вио је Ју жним ки не ским мо рем 
са пре ко хи ља ду гу сар ских бро до ва. Ка сни
је је јед на Ки не ски ња, по име ну Ченг Ји Сао, 
пред во ди ла ви ше од 70.000 му шка ра ца и же на 
у пљач ку!

Све до кра ја пет на е стог ве ка гу са ри су углав
ном ха ра ли мо рем уз оба ле Евро пе, Афри ке и 
Да ле ког ис то ка. Ме ђу тим, по сле 1492. го ди не 

от кри ли су чи тав је дан нов свет бро до ва, па су 
сад њих на па да ли и пљач ка ли.

Први усари
Грчки ирати
Римски ирати
Викинзи
Берберскикорсари
Азијски ирати

СтариКинезисуизумеликом ас,инструмент
који омажеморнаримадаодредекудаиду.

Ову да

Окренитестраницуда
видитесветраних ирата.
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Африка

Евро а

Азија

Аустралија

Јужна
Америка

Атлантски
океан

Тихи
океан

Индијскиокеан

Средоземноморе

Године1492.
Колумбосеискрцава
наСансалвадорском
острвуназападној

хемисфери

Временскалинија свидатумису риближни

Гусари алеко истока
Берберскикорсари

Грчки ирати

Викинзи
Римски
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По ду хват 
је ду го 
пу то ва ње 
с ва жним 
ци љем.

Го ди не 1492. ис тра жи вач по име ну Кри
сти фор Ко лум бо пред у зео је по ду хват 
мо рем ко ји је из ме нио исто ри ју све та.

Ко лум ба су унај ми ли шпан ски краљ 
и кра љи ца. Же ле ли су да им он про на
ђе но ви по мор ски пут до азиј ског кон
ти нен та.

Ко лум бо ни је про на шао но ви по мор
ски пут до Ази је. Уме сто то га, ис кр цао се 
на остр ву у Ка рип ском мо ру.

2.

гусариНовогсвета
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