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   Mahjong XII-XIV 
 
 
 

Ко то пита? Ко те пита? 
 

 „Циркумцелиони су лутајуће дружине агресивних мушкараца и жена које налазимо у 
позноримској Африци. Проблем је у томе што их је књижевна фикција, древна и 
модерна, произвела далеко више него што их је некад било. Умотворине имају 
сопствену загонетну историју, али су иначе бескорисне онима који су заинтересовани 
за баналност стварних догађаја.“1 
 

Каже се да су циркумцелионске банде представљале особен елемент секташког 
насиља којим је хришћанска заједница у пост-константиновској Африци раздвојена у 
две цркве - „католичанску“ и „донатисте“. Подаци су малобројни а главни проблем 
представља некритична употреба постојећих сведочанстава иако се осећа „скоро 
опипљива“ разлика између „унутрашњих“, афричких извора, и оних других, 
„спољашњих“. Међу овима је и Филастрије, бискуп из круга миланског надбискупа 
Амброзија, који крајем IV столећа на основу гласова о догађајима у Африци саставља 
„Liber de haeresibus“ и у њему карикатуралан опис „кружника“, circuitores (circulators, 
engl.), а не circumcelliones,2 као „бизаран и у извесном смислу ирационалан 
самоубилачки култ“ – biothanati. Грчки израз говори о проклетству душе самоубице. 
Разрадом Филастријевог приказа, псеудо-Јероним у делу „Indiculus de haeresibus“ 
помиње циркумцелионе као јерес број 33 и каже да их зову Gotispitai / Cotipitae – више 
векова касније  и  Gotispitas / Cotispitas (?)  Жељни мучеништва, бацају се у понор или 
се убијају на други начин. Они су подврста донатиста (Donatiani / у Афр. Donatistae), 
сродни су секти Мontenses, а уз њих су и  Novatiani. Каже се да је то дивљачан сој, 
genus hominum agreste et famosissimae audaciae. Свети Августин пише о њима и 
њиховом неспоразуму са светом ван Африке јер је било донатиста који су одбијали 
насилничке циркумцелионе, али сматра да они хришћански свет окривљују за 
сопствене грешке и читаву ствар третира као политичку а не питање мучеништва. 
„Praedestinatus“, збирка текстова о јересима у три тома из V столећа, описује 
деведесет различитих секти, па и све већ поменуте. Пелагијанци.  
Парменијани и патрицијани (следбеници отпадничког епископа Парменијана /IV в./, 
односно неког Патриција), како се наводи, и од потпуно непознатих људи на које успут 
наиђу траже да их убију, под претњом смрћу.  
Optatus (Изабраник) је предодређен за борбу против ових јеретика. Настале на тлу 
Африке, секте су тумачене из Европе. Тако је „неустрашив и дивљачан сој“ постао „сој 
сурових слугу демонских“ који живе „попут калуђера“ и заводе друге у пропаст. 

                                                           
1
 Извод из: Bad Boys: Circumcellions and Fictive Violence, Version 2.1, Feb.2006, Brent D. Shaw, Princeton 

University  (превод Б.Н.) 
2
 circum·ăgo, ēgi, ăctum, 3. 1)  naokolo vod it i ,  obvodit i ,  òkreta ti ,  òbr tat i ,  vr t jet i;  u pas. medijalno: 

† (u krugu) se okre tat i ,  vr t jet i ,  òbrta ti ,  (u krugu) obì laz i t i ;  o vremenu, circumagi ili se  circumagere, 

kružen je svrši t i ,  proći ,  pr òlazi t i ,  minut i . . .  circumacto anno ili anni tempore, kad godina mine; † 

volubili orbe circumagi, brzim tijekom ili mijenom nastajati jedno iza drugoga. 2) okrenuti ,  obrnuti ,  

òkre tat i ,  zakrenuti ,  equos frenis; c. signa ili agmen, okrenuti vojsku drugamo, se c. ad dissonos clamores; ... 

iskitati se... 3) okrenuti ,  dovest i  na druge misl i . . .   ali,  circum-ăro, 1. obòrati ,  preorat i , agrum. Liv. 

caeles, ĭtis, adj. [caelum] nèbeskî , regna; osb. supst. –ĭtes, m. nèbesnici ,  bogovi ;  (rijetko) u sing.    

cella, ae, f. sobica a) spremnica ,  komora,  kl i je t ,  hambar,  ž i tn ica  itd., cella vinaria, podrum, pivnica, 

olearia, uljara, penaria... b) komora,  sob ica ,  Ter.; osb. za robove. c) u hramovima, onaj dio hrama, gdje je 

stajao kip boga: kapela,  c. Jovis. d) *† u ulištu (košnici): s tan ica,  okce .   cellārius, adj.   pa  i   cellārius, ii, 

m. konobar,  pivničar ,  Plaut. i kasno.   Ipak,  i   cēlo, 1. 1) ta ja t i ,  kri t i ,  sakr i t i  š to  od koga. . .  
prema: Mirko Divković, Latinsko-hrvatski rječnik za škole, reprint izdanje 1990, ITP „Naprijed“ Zagreb 
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Преломна тачка, почетак седмог века и Исидор из Севиље – „De ecclestiasticis officiis“ 
(„О црквеној служби“). Појам circumcellio, сада већ без икакве везе са Африком; најзад, 
circelliones. У листи од шест врста монаха три врсте су добре а три рђаве. 
Циркумцелиони су пета („лажљиви лажни калуђери“) – иако раније (код Августина) нису 
ни били сматрани калуђерима. Други списи; уз „јеврејске јереси“, и „јереси хришћана“.   
Поред свих већ познатих назива, cotopitai, и слике грубих људи који бирају насилну 
смрт као мучеништво - „донатисти“ су описани као првенствено аријански настројени.3  
 

Много је забуне и нејасних тврдњи у списима из различитих извора кроз векове – о 
„лажној братији“ и „лажним пророцима“ који круже од манастира до манастира и уносе 
хаос у сређени хришћански свет.  
 

҈҈҈ 
 

Thrakes  
„... око две стотине племена што су обитавала западно од Скита, источно од Панонаца, 
Далматинаца и Илира, и јужно од Балта и Келта. Јужно од реке Дунав, налазила се 
гранична линија између две лингвистичке и културолошке области, које су насељавали 
јужни и северни (гето-дачки) Трачани.“4   
 

Њихови богови:5 Сабазије, са следбеништвом у Фригији (Мала Азија) и у Атини (V 
в.п.н.е); приређиване су ноћне церемоније са ритуалима прочишћења уз помоћ блата.6 
У IV веку п.н.е. култ стиже до Африке где Сабазије постаје небески бог, „вероватно 
идентификован са семитским Баалом“, са епитетом hypsistos – врховни.  
Бендис, у Атини обожавана од почетка V века пре Христа, била је богиња свадбе, 
идентификована са Артемидом и Хекатом. 
Котис (Котито) са оргастичким култом, укључујући трансвестизам. 
„Мушко небеско божанство било је важно међу северним Трачанима; у јужној области, 
небеско божанство било је женског пола, због чега је идентификовано са Хером.“ 
 

Полигамија и покапање удовица са умрлим мужем. Затим, тетовирање које „није 
имало исту симболичку вредност: на југу, оно је било знак мушке аристократије; на 
северу су једино жене и робови били тетовирани, у знак сећања на патње које су 
доживљавали под Залмоксисом.“7 Аскетизам теосебеја (поштовалаца богова), 
ктистаја (оснивача) и абиоја (буквално беживотних) – ови последњи су се хранили 
„искључиво сиром, млеком и медом“. Капнобатаји – „они који ходају по диму“ 
(канабиса?).  Свештеник Декеније; краљ Декебал и тајанствени календар пронађен у 
рушевинама његове престонице (II в.н.е.) у данашњој Румунији.  

                                                           
3
 Сматрали су Сина мањим од Оца, иако једносуштним, као и да Свети дух происходи из Сина. Католике 

су „јоште“ прекрштавали. Више о Арију, в. Махјонг V 
4
 Мирча Елијаде, Јоан П. Кулиано, Водич кроз светске религије, Народна књига – Алфа, Београд 1996  

5
 „Према Херодоту, Трачани су поштовали четири божанства која су одговарала Аресу, Дионисију, 

Артемису и Хермесу; култ овог последњег био је резервисан за краља.“  М. Елијаде, исто   
6
 У Грчкој Херодотовог доба веровало се да је све настало из четири основна елемента: ваздуха, земље, 

ватре и воде, а да су Египћани, Либијци, Скити и Персијанци варвари, неспособни за грчки језик и 

„цивилозовану мисао“. Претпоставка о повезаности природе и обичаја. Пелопонески рат. Драме у 

стиховима – Есхил, Софокле и Еурипид. Софисти и реторика. Тукидид. „Za čovjekovo se djelovanje ne 

mogu okriviti bogovi, iako možda neka sudbina ili nužda nadzire tajanstvenu prošlost iz koje su nastale sadašnje 

kobne prilike i na gradskoj i na individualnoj razini. Kada je ljudska priroda potaknuta da nešto učini - bilo što – 

tada je nije  moguće zaustaviti ni zakonom ni strahom od kazne. Posljedice se ne mogu spriječiti. Taj je ponešto 

skeptičan pristup praćen osjećajem da su olimpski bogovi daleko – i da teško mogu predstavljati uzore za etičko 

ponašanje.“ (Religije svijeta, Kršćanska sadašnjost, GZH, Zagreb 1987) 
7
 Реформатор који је поделом религије према географској подељености самог трачког простора оставио 

„неизбрисив траг на северњачка веровања“. Повезује се са Питагором и психосоматском медицином а 

Платон га је „високо ценио“. Аполонски пророк и исцелитељ, иатромант, сарадник гетског краља. 

Чаробњак. Касније обоготворен и обожаван као Гибелиз, бог неба. Бесмртност душе и вегетаријанство.  
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Историчар Јосиф Флавије (I век н.е.) неке Дачане по светости упоређује са јеврејском 
сектом есена. Носили су капе и зато су названи pleistoi. Други хроничар, Јордан, 
описује „покривало за главу“ гетских аристократа, pilleus.  Народ је ишао гологлав.  
„Знамо да је гето-дачко свештенство било уско повезано са ратном аристократијом и 
краљевским достојанственицима“, па су двојица од њих билa и – краљеви. 
 

҈҈҈ 
 

Веровања и фолозофија римског света у  претхришћанско доба  доносе преображај из 
практичне религије благостања и добити у размишљање о односима добра, богова и 
света. Три битна питања: „каква је природа света?“; „како ја спознајем свет?“; „како 
морам живети у свету?“ Одговори различитих филозофских школа доносе сличне 
одговоре: „материја је једина стварност“; „чула су једини извор сазнања“; „мир и спокој 
основа су среће и задовољства“. 
Епикурејци и богови који постоје али их свет не занима; стоици и божански ум (logos) 
који управља светом кроз судбину и провиђење; скептицизам  који не суди о стварима 
као добрим или лошим нити о томе шта треба или не треба чинити, нуди мир уз 
придржавање обичаја; циници, „попут паса“, систем замењују начином живота и 
одбијају све признате вредности – они са просјачким штапом лутају, исмевајући све 
вредности и проповедајући по угловима улица. 

према:  Religije svijeta 
 

҈҈҈ 
 

Postojanje  (glag. imenica od postojati, sinonim: opstojati), u češćoj upotrebi u novije 
vrijeme, kao termin još neustaljen a znači isto ili slično kao i opstojnost, egzistencija (v.) 
opstanak, katkada bitak (v.). 
 

Skepticizam  (grč. skepsis = sumnja), filozofija koja smatra da nema sigurnog kriterija u 
određivaju istine, pa je prema tome nemoguća objektivna spoznaja... 
 

Zetetika  (grč. zeteo = istražujem), vještina da se ispitivanjem drugih dođe do novih 
spoznaja, kao što je to činio npr. Sokrat. Ispitivanje drugih dovodi naime često do novih 
spoznaja i otkrića, do kojih čovjek samo zbog toka i pravca svoga vlastitiog razmišljanja nije 
mogao doći. U grčkoj se filozofiji za skeptika (v.) upotrebljava i naziv zetetik. Herbert 
Cherbury naziva logiku zetetikom. 

filozofijski rječnik, red. Vladimir Filipović, NZMH 1989 
 

҈҈҈ 
 

Магични смех 
 

„Епски јунаци нерадо се смеју. У другој књизи Вукове збирке, на 100 песама има свега 
13 у којима се уопште помиње смеј (...), према 52 песме у којима се спомињу сузе или 
плач“; у фусноти чак стоји: „уопште епски јунаци радо плачу“, а као пример наводи се 
Еп о Гилгамешу.8 
 

Трагом примера из песме „Смрт цара Уроша“, у којој се мајка грохотом смеје пред 
мртвим сином, Чајкановић долази до грчке старине, па после описа грубих шала 
Пенелопиних разузданих просаца на рачун Одисеја који се вратио кући прерушен у 
просјака, прелази на разматрање „усиљеног, немотивисаног смеја“ који се назива 
сардонским смехом. Место порекла му је Сардинија. О тамошњем жртвовању стараца 
који умиру смејући се, о жртвовању деце код Феничана и Картагињана уз обавезан 
смех и „добро расположење“, као и о „сличном расположењу мисирских матера, када 
су им деца бацана крокодилима...“  
                                                           
8
 Све у овом делу према : Веселин Чајкановић, О магији и религији, Просвета Београд 1985 
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Затим:  „На разним местима у старој Грчкој, у Атини нарочито, био је обичај да се 
једанпут годишње, на два човека, који су називани φαρμακοί, натоваре греси целога 
народа, и да се они после, као експијаторна жртва, убију...“  
Према тумачењима древних текстова, „фармаки су се, када су вођени на погубљење, 
смејали. Ово је утолико вероватније што изгледа да је приликом жртвовања фармака 
уопште била обавезна веселост и добро расположење (било је нпр. музике...)“ 
 

Жртвовање стараца и деце-првенаца код многих народа не тумачи се као жртва за 
искупљење, већ као религијски чин друге врсте јер истовремено постоји култ предака, 
па се неретко и моћ и углед стичу управо у старости. Прворођено женско дете такође 
не може бити жртвовано.  „Чистије“ су душе погинулих у боју, на оном свету су 
„слабије“ душе старих и изнемоглих. Треба умрети док је човек још у снази. 
О томе да је „примитиван човек био апсолутно уверен да загробни живот постоји“ 
говори и „галски обичај да се зајме паре на овом свету, под условом да се врате на 
другом“, као и сећање на „Трачане који су сваке пете године убијали по једног делегата 
који би имао да носи њихове поруке богу Замолксу – обичај који има паралеле и код 
примитивних народа; упор. и апострофирање мртвих у нашим нарицаљкама...“   
 

„... смеј је знак  доброг расположења, а жртва, када се приводи олтару, мора бити 
добро расположена, мора дати свој пристанак, иначе ће цела теургична радња остати 
бесциљна...“ Ово објашњење вреди за фармаке али не и за друге жртве. За њих важи 
да ће, ако уђу насмејани, и на другом свету „задржати могућност да се смеју.“  
Смех је „најјача манифестација живота“ а „у доњем свету, у царству смрти, нема 
смеја.“ „Сада може бити јасно зашто се и картагинска деца и сардински старци, у 
тренутку кад улазе у други свет, смеју – тај смеј оспособљава их да у том другом свету 
сачувају живот, да на неки начин ускрсну, и остану бесмртни.“  
 

Још о смеху: легенда о свађи Зевса и Хере која је после Хериног бега разрешена тако 
што је наређено да се обори један храст па је његово дебло оденуто у невестинско 
рухо и приређена лажна свадба. Љубоморна Хера приђе, подигне младин вео и 
схвативши варку, развесели се и насмеје. Са мужем се помири, стабло сагори.  
„Овако гласи легенда, а о празнику Херином, који се звао Δαίδαλα, чињена је процесија 
и представљано све што се у легенди садржи; вео са 'млâде' подизала је свештеница, 
и том приликом смејала се.“ У храсту од тога оживи демон вегетације, у овом случају 
сама Хера као богиња плодности.  „Смеј свештенице има за циљ да тога демона 
оживи. Као што се види, имамо овде још један случај магичног смеја, који, боље него 
икоји други, може објаснити ситуацију у песми о смрти цара Уроша. И на једном и на 
другом месту имамо магични смеј са јасно одређеним циљем: да се предмет над којим 
се смејемо оживи.“ 
 

҈҈҈ 

 

Жене и смех у средњовековној комичној књижевности  
 

Lisa Renée Perfetti:   Women & Laughter in Medieval Comic Literature 
(The University of Michigan Press, 2003) 

 

„Питање које би неким читаоцима ове књиге вероватно пало на памет јесте како се 
ишта може знати о смеху жена које су живеле пре више од пет векова. Научници 
заинтересовани за средњовековну жену дуго су већ фрустрирани тешкоћом коју 
представља истраживање живота жена када се узме у обзир чињеница да су већину 
текстова које о њима имамо написали мушкарци...“ 
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Смех као механизам одбране и оружје за напад, право да се не смејете шалама на 
сопствени рачун иако нисте без духа и смисла за хумор, довитљивост и жонглерај да 
бисте биле схваћене озбиљно. 
 

„Ограничења моје грађе значе да моја књига није усредсређена само на стратешку 
употребу смеха у жена, већ сам морала  да образложим и само стварање смеха женских 
ликова код мушких писаца, као и да објасним зашто мушкарци уопште налазе да је 
таква литература забавна.“  
 

Извори из различитих језичких традиција, књижевних жанрова, чак арапски извори 
(Хиљаду и једна ноћ). Иако упадљиво слична у понеком погледу, те предања „управо 
својим разликама доприносе јаснијем осветљавању њихових посебности.“ 
 

Неке од тема кроз примере из различитих дела:  игра антифеминизма, женска 
домишљатост и проблем скромности (у Бокачовом Декамерону), женско заједништво у 
смеху, брбљива жена и смех у кући... 
 

҈҈҈ 
 

Contes à rire  
 

 „Nasuprot feudalnom duhu, prožetom viteškim, religioznim i patriotskim idealom 
odraženim u junačkim pesmama, kao i nasuprot sentimentalnim i galantnim sklonostima i 
prefinjenosti u svakom pogledu, koje se ogledaju u kurtoaznom romanu i priči, stoji u 
francuskoj književnosti Xll i Xlll veka tzv. galski ili, tačnije, građanski duh. To je satirični duh, 
duh veselja, šale (često sirove) i poruge. On je u izvesnoj meri reakcija mlade i još nejake 
buržoazije protiv neograničene moći osionog plemstva.“9  
 

Po slavnom Ezopu, ysopets – prevodi i prerade poznijih latinskih basni. Roman o Liscu (Le 
Roman de Renart), „velika životinjska epopeja“ i contes à rire: lisac Renar (Renart, le goupil), 
petao Šantkler (Chantecler), mačak Tiber (Tibert), vuk Izengrin (Ysengrin), lav Nobl (Noble), 
uz druge čak i zaklana kokoška, dame Copeé (que Renard a ainsi éclopée...) – njen slučaj 
se razmatra na suđenju liscu, a na njenom grobu se kasnije dešavaju čuda...  
Glavni likovi su poznati iz ranijih dela – kao Reinardus i l`Ysengrinus, likovi iz dela Flamanca 
po imenu Nivard. Neverovatna popularnost i obilje dela koja se bave ovim pričama i 
prerastaju u čitav alegorički žanr. 
 

҈҈҈ 

 
XIII в. 
 

14. септембар 1219. године, дан проглашења аутокефалности Српске православне цркве. 
Ромејски (византијски) цар Теодор Ласкарис и никејски патријарх Манојло Харитопул. 
„Аутокефалност је издејствовао Сава Немањић, који је изабран за првог српског архиепископа 
са седиштем у манастиру Жича. Цар Стефан Душан Немањић је 1346. године уздигао српску 
цркву у ранг патријаршије. Успостављање српске патријаршије значило је остваривање 
духовног јединства српског народа са осталим народима који су живели у Душановом царству. 
Оно је, међутим, значило и сукоб са обновљеном Византијом и цариградским патријархом. 
После пада српске државе под турску власт, патријаршија је престала да постоји. Обновљена је 
1557. године, на заузимање Мехмеда Соколовића, који је за патријарха поставио свог брата 
Макарија.“

10
                                                                                                                                            

        извор:  Времеплов, РТС  14/09/2012 

                                                           
9
 Nikola Banašević, „Građanska književnost“, Francuska književnost srednjeg veka / Grupa autora , Francuska 

književnost (od srednjeg vijeka do 1683.), IGKRO „Svijetlost“ Sarajevo, „Nolit“ Beograd 1976, str. 44-48 
10

 „Икона Пресвете Богородице у православном манастиру Будисавци на Косову и Метохији проплакала 

је на празник Светог Јована Златоустог 26. новембра (2012). То се догодило за време акатиста Пресветој 
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҈҈҈ 

 
Један век раније, и не далеко: 
 

„У доба када се јавља у угарским исправама, Босна је већ била под врховном влашћу 
Угарске. На сабору у Острогону, у другој половини 30-тих година 12. века краљ Бела II 
(1131 -1141) дао је босанско херцештво (Bosnensem ducatum) свом малолетном сину 
Ладиславу. Како је Ладислав био још у дечачком узрасту у његово име Босном су 
управљали банови под врховном влашћу угарског краља. Бан Борић је први од ових 
банова чије је име остало посведочено у изворима. Историчар Тибор Живковић 
претпоставља да је бан Борић могао бити повезан са лозом босанских банова која је 
потекла од бана Стефана, кога је на власт у Босни поставио дукљански владар 
Константин Бодин 1082/83. године. Како познији дубровачки писац Мавро Орбин 
описује битку код Требиња коју је против Дубровника водио бан Борић, левим крилом 
босанске војске командовао је Томаш Вукмирић, брат Борићеве супруге Лавице. 
Претпоставља се да је Томаш био потомак Вукмира, сина кнеза Стефана, 
највероватније Вукмиров унук (... ) Брак бана Борића са сестром Томаша Вукмирића 
указује да није био у крвном сродству са члановима владарске династије која је 
потекла од бана Стефана. Ако се узме у обзир релативно често помињање Борићевих 
потомака на територији Славоније у 13. и 14. веку може се закључити да је Борић на 
место бана Босне постављен као угарски штићеник. Борић је Босном владао 
приближно од 1150. до 1164. године. Како је био угарски вазал његово војнополитичко 
деловање може се разумети у контексту политике угарских краљева на њиховим 
јужним границама, а потом у контексту унутрашњих дешавања у самој Угарској.“ 
 
Угарски бан Белош; рашки велики жупан Деса; Манојло I Комнин, византијски цар (1143 
– 1180); рашки велики жупан Урош II; Андроник Комнин, завереник, намесник Београда 
и Браничева; Геза II. 
 
1154. године, према Мавру Орбину, одиграо се рат између Босне и Дубровника. Овом 
сукобу „претходио је некакав спор између епископа Босне и архиепископа Дубровника.“  
 
Затим: „Бан је био спреман да са војском крене у поход тек наредне године и то је 
сукоб који описују Мавро Орбин и Јаков Лукаревић. Обојица дубровачких писаца 
вероватно су се користила неким веродостојним извором јер сукоб приказују уз обиље 
детаља, прецизан опис бојног распореда и набрајање чланова угледних породица из 
Дубровника, Улциња, Котора и Пераста који су стали на чело војске коју су чинили 
дубровачки и одреди њихових савезника.“   
Иако је на својој страни имао угарску коњицу, бан Борић је претрпео пораз. У његово 
име, епископ Требиња одлази да преговара са Дубровчанима. Дукљански приморски 
градови ратују на страни Дубровника, пристајући уз Византију, иако је „познато да је 
пред сам сукоб између Борића и Дубровника постојао и црквени спор између 
Дубровачке архиепископије  и више епископа са подручја Дукље.“  

 
Драматичне династичке борбе у Угарској прате смрт Гезе II 1162.: Стефан III против 
Ладислава II, затим против Стефана IV, принцип сениората против принципа 
примогенитуре. Уплитање Манојла Комнина на страни стричева и у Угарској већ 
увреженог начела наслеђивања по старешинству; римски папа на страни острогонског 
надбискупа Луке Банфија и младог Стефана III.  Затварање, екскомуникације, сумњива 
смрт непризнатог и изопштеног краља Ладислава.  
Калочко-бачки надбискуп Мико, бан Белош и бан Борић у овом сукобу на истој страни 
са Византијом. Једно сведочанство, повеља Стефана IV из 1163. у којој се наводи „да 
је Борић за спас своје душе (pro remedio anime sue) поклонио темпларима село Здеље 
                                                                                                                                                                                     

Богородици који је читао игуман Алексеј, известио је један верник (...) Манастир је 1568. године обновио 

патријарх Макарије Соколовић (1557-1571).“  Blic online  (Srna)  01.12.2012. 
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(Esdel) у Славонији.“ Исти податак понавља се у повељама још двојице угарских 
краљева уз напомену да су „Борићеви унуци проширили ове темпларске поседе“. 

 
Јуна 1163. Стефан lll код Стоног Београда односи победу над војском свога стрица 
тако да се овај повуче на византијску територију. „После 1163. године из извора (се) 
губе и Борић и Белош. Обојица су наиме вероватно изгубила своје позиције, Белош 
бана Угарске, а Борић бана Босне. Почетком 1164. угарска војска је потиснула 
византијску војску у Далмацији. Манојло је прекинуо припреме за рат у Италији и у 
пролеће 1164. прешао је у Срем. Када се сусрео са великом Стефановом војском 
одустао је од подршке Стефану lV. То је  Стефана lV довело до потпуног слома и њега 
су у Земуну 11. априла 1165. убиле дотадашње присталице које су због тога биле 
амнестиране. Могуће је да је Манојло на лето исте године извео поход на Босну где је 
свргао тамошњег владара и поставио византијског штићеника...“  

 
1166. Манојло Комнин предузима поход на Срем. Мир је склопљен 1167. поделом 
Срема на део северно од Саве – Угарска, и јужни – Византија.  
 

Бан Борић је умро „вероватно већ 1164. године.“  
 

Према:  Бан Борић, Историјска библиотека
11

  

 
҈҈҈ 

 
Марко Поло (1254 – 1324), венецијански трговац, светски путник и путописац. Један од 
првих Европљана на Путу свиле, од Средњег истока до Кине.12 Приликом боравка у 
родној Корчули, током поморске битке између Венеције и Ђенове пао је у ђеновљанско 
заробљеништво и тамо, у тамници, другом сужњу, Рустичелију, причао о својим  
догодовштинама током седамнаестогодишње службе на Далеком истоку. Овај је на 
француском језику саставио књигу Livre des merveilles du monde (Књига о светским 
чудима). Кажу да је, под италијанским насловом Милион (Il millione) то трећа 
најпревођенија књига на свету – после Библије и Курана. Кажу да је и сам број милион 
постао по њему, јер је причајући о својим доживљајима, често говорио о хиљадама и 
хиљадама...  Пуно име му је било Марко Емилио Поло. Роба Татарина који га је пратио 
на путовањима по Азији тестаментом је пустио на слободу а имање разделио – пола 
цркви у којој је сахрањен а пола породици, супрузи и трима кћерима на равне части. 
 

Марко Поло описује мост, камен по камен. 
„Али, који камен подржава мост?“  упита Кублај кан. 
„Мост не подржава овај или онај камен,“ одговори Марко, „већ линија лука који они 
образују.“ 
Кублај кан заћута, размишљајући. Најзад, Велики кан додаде: „Зашто ми говориш о 
камењу? Мени је важан само лук!“ 
Нашта Поло одврати: „Без камена нема лука.“ 
 

Итало Калвино  Невидљиви градови13 

 

҈҈҈ 

                                                           
11

 Изворна страница: Бан Борић at http://www.istorijskabiblioteka.com/art:ban-boric  
12

 Његов отац и старији брат су још пре Марковог рођења постали познати трговци; обогативши се на 

Блиском истоку, боравили су и у Константинопољу одакле су 1260. године, предвиђајући неповољне 

догађаје увек бурне византијске историје, отпутовали чак у Пекинг великом монголском Кублај-кану. 

Претходно су све своје богатство претворили у драго камење.  
13

 Према: Marco Polo and Korcula, KorculaINFO.com  (прев. И.К. према енгл. тексту) и  Marko Polo, 

Wikipedija 

http://www.istorijskabiblioteka.com/art:ban-boric
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XV в. 
 

 „Kad su Turci za konavoskog rata (1430 – 1433) došli do odlučnog utjecaja u Bosni, 
Dubrovčani su uspjeli 1430. dobiti od sultana Murata II povelju kojom im jamči teritorijalnu 
cjelovitost, slobodu trgovine s time da plaćaju određenu carinu.14 
 Dubrovčanima, unatoč sultanovim privilegijima, trebalo je i dopuštenje zapadnih sila, 
u prvom redu pape, da smiju trgovati s nevjernicima. Oni su doduše još 1373. dobili pristanak 
Grgura IX da smiju trgovati sa Saracenima (ad partes Saracenorum). Kad su Turci 
zagospodarili važnim trgovačkim središtima na Levantu i Balkanu, moćne trgovačke sile 
Venecija, Genova, Katalonija uspjele su dobiti papino dopuštenje da s njima trguju. 
Dubrovčani, čija su balkanska tržišta Turci već velikim dijelom zauzeli, žele imati takvu 
slobodu. Zato su preko Sigismunda, a pogotovu preko svog sugrađanina, tada već 
glasovitog i utjecajnog Dubrovčanina dominikanca Ivana Stojkovića, uspjeli od Bazelskog 
koncila dobiti 1433. poznati „Privilegium navigationis ad partes Orientis“. Dubrovčani smiju 
prevoziti hodočasnike i robu u Svetu zemlju i druge krajeve, trgovati s muslimanima, u 
njihovim mjestima podizati crkve, birati svoje konzule. Nije im dopušteno tamo prevoziti 
oružje, hranu, ratnu opremu i drugu zabranjenu robu. Zabranjuje se kršćanskim državama, 
vladarima i trgovcima napadati i sprečavati Dubrovčane u toj trgovini. To se posebice 
odnosilo na dubrovačke suparnike Veneciju, Genovu, Messinu, Napulj i druge. Iduće godine 
papa je to potvrdio. Dubrovčani su posebno zahvalili Sigismundu i Ivanu Stojkoviću.15 
Ravnopravno su se uvrstili među glavne i najjače trgovce s Levantom. 
 Nakon prvog pada Despotovine 1439, Turci energičnije nastupaju prema 
dubrovačkim trgovcima. Nametnuli su 1442. novi sporazum. Dubrovčani moraju godišnje 
davati poklon vrijedan 1000 dukata. Zauzvrat uživaju sigurnost poslovanja i imovine, pravo 
azila, naknadu štete, sigurnost državnih granica, utvrđenu visinu carine itd.16 
 Opskrbljeni privilegijima i zaštićeni u pravu trgovanja na prostoru Habsburške 
monarhije, Ugarske, Balkanskog i Apeninskog poluotoka, Levanta, Sredozemlja i drugih 
krajeva razvili su trgovinu i pomorstvo na svjetskoj razini koračajući ravnopravno i odlučno 
prema zenitu blagostanja i prosperiteta.“17 

 
҈҈҈ 

 
Шта после смрти? 
 

„Основна догма папског канонског права била је dignitas nunquam perit (достојанство не 
умире). Речена догма није само директно правдала установу Римокатоличке цркве 
него је преко канонског права обликовала и нововековну употребу смрти у политици.“ 
Бесмртност круне, монархијско право и стварање „месијанских образаца 
републиканске политичке културе.“  Биополитика, биоетика, танатополитика. 
 

                                                           
14

 V. Kostić, Dubrovnik i Engleska 1300 – 1650, SANU PI CDXXXVIII, Beograd 1975, 54 – 106.   (J. Lučić, 

Gospodarsko-društveni odnosi u Dubrovniku u Stojkovićevo vrijeme, Historijski zbornik, god. XXXVIII /1/ str. 

95 – 114  /1985/) 
15

 Radonić, 340 -344. – P.  Matković , Prilozi k trgovačko-političkoj historiji republike dubrovačke, Rad JAZU 

VII, Zagreb 1868, 234–236.  –  Božić, n. dj. 57–60.  –  O  I. Stojkoviću usp. najnovije A.  Tuil ier , Dubrovčanin 

Ivan Stojković i pariško sveučilište. Croatica Christiana Periodica 14, Zagreb 1984, 36 – 43.   (J. Lučić, isto) 
16

 Miklosich, 409-411. – Božić, n. Dj. 77-98. - Lj .  Stanojević , Stare srpske povelje i pisma II, Beograd – 

Sremski Karlovci 1934, 232-234.  (J. Lučić, isto) 
17

 „Društveni odnosi. Dubrovnik je aristokratska republika. Vlast je u rukama plemića, vlastele kojih je u ovo 

doba bilo 33 roda.* Zakoniti muški predstavnici s navršenih 18 godina ulazili su u Veliko vijeće po nasljednom 

pravu...“  Кнез, Мало вијеће, Вијеће умољених (Сенат). Властела; богати грађани у братовштини 

антунина; грађани којима је грађанско право додељено, међу њима и многи странци, без политичке 

власти; грађани нижег реда  - пучани, ситни и средњи трговци, мали бродовласници, занатлије, морнари... 

све до градске сиротиње. О братовштинама – fraternitates – више у радовима аутора  K. Vojnovića ,  V.  

Fore tića  и других.  (према: J. Lučić, isto) 
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Према конфучијанским схватањима, после смрти можемо се надати само части; „код 
свих хиндуистичких религија избављења јавља (се) питање: како измаћи тачку 
поновног рођења и тиме пре свега новог умирања“ – избављење од живота; класичан 
услов спасења у хришћанству: „Богу божије, цару царево“...   
„Онострано је замишљано као лепше или као ружније од овостраног и ова бинарна 
подела фиктивног на добро или лоше крајње коначиште била је у ствари претња...“ 
све до Дарвинове теорије еволуције. 
 

„Са слабљењем божје милости и са престанком вере у Страшни суд променио се и 
политички потенцијал смрти. Сваки појединац постао је индивидуа и отуда што је 
сада виђен као временски ограничено биће. Свест о коначној, а не о привременој 
смрти, била је превратничка. Био је то револуционарни слом идеје о досуђеном 
загробном групном животу у анонимном рају или паклу. Дакле, услов историјски 
одиста слободног појединца, није била његова бесмртност, него, напротив, смртност. 
Ослобађање од религије и од записане судбине тражило је храбро суочавање с 
временском дефинитивном коначношћу људског живота.“  
 

Смрт и питање националног и класног идентитета.  Смрт као политички капитал – 
ризик од смрти на бојном пољу као политички улог. 
 

према:    Др Тодор Куљић, Танатополитика: употреба леша, бесмртности и несмртности 

 

҈҈҈ 
 

O vešticama 
 

„Nadbiskup Ludvig Šik u Bambergu u Bavarskoj rehabilitovao je 816 veštica, svirepo 
mučenih i pogubljenih između 1612. i 1630. "Procesi koji su vođeni, sa našeg današnjeg 
stanovišta prava, predstavljaju nepravdu. Žrtvama i njihovim porodicama desila se grozna 
nesreća... Kao hrišćani, osuđujemo mučenje i nasilje, takođe i smrtnu kaznu. Ne možemo da 
poništimo prošlost. Ako možemo da naučimo iz nje i moramo da to prihvatimo radi bolje 
budućnosti", ističe biskup Ludvig Šik, koji je inače nedavno skrenuo pažnju na sebe 
predlogom da se u Nemačkoj donese zakon protiv blasfemije porukom da religije zaslužuju 
legalnu zaštitu od napada da bi se obezbedio ljudski dignitet (...) 
 

Pre izvesnog vremena u Rajnbahu u Rajnskoj oblasti predložena je rehabilitacija 130 veštica 
spaljenih 1631. Četiri najveća suđenja vešticama u Nemačkoj odigrala su se u Triru (1581–
1593), Fuldi (1603–1606), Virzburgu (1626–1631) i Bambergu (1626–1631). U Triru je 
ubijeno 368 osoba. 
 

U samom Bambergu najviše procesa vođeno je u 17. veku, u tri talasa kada je osuđeno 816 
`veštica`. Godine 1612/1613, bilo je 15 žrtava, od 1616. do 1619. bilo je 159, a najviše žrtava 
642 bilo je između 1626. i 1630. Taj period je u nekim hronikama opisivan kao épidémie 
démoniaque, demonska epidemija, a tadašnji biskup Johan Georg II Fuhs fon Dornhajm je 
dobio nadimak Veštičji biskup (...) 
 

Neki izvori navode da je u Evropi vođeno 25.000 procesa protiv veštica, a neki taj broj 
uvećavaju na nivo negde između 50.000 do 100.000. Prvi slučaj zabeležen je u Tuluzu 1275. 
godine, a u 15 veku i kasnije progon veštica je bio relativno intenzivan u Nemačkoj, Poljskoj, 
Švajcarskoj, Holandiji, Engleskoj, Škotskoj, i nešto manje u Italiji i Španiji. Većinu osuđenih  
činile su žene, ali na severu Evrope (Finska, Island), udeo muškaraca je oko 90 posto. 
 

Poslednji slučaj osude veštice u Nemačkoj zabeležen je 1775. godine.“       R. S. V.
18 

                                                           
18

 Rehabilitacija veštica u Nemačkoj, Vreme, Beograd, 1. IX 2012 
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҈҈҈ 

 
rózi-màhšer  m  (pers.-ar.)  sudnji dan,  kijamet. – „Jedino mogu vam haber učiniti, da nam više nema 

„begina Ogledala“, otišlo je na rozi -mahšer“ (Zembilj II 7). Česta je zakletva kod muslimana: 

„rozi  mi mahšera!“ (Interesantno je da se u zakletvi ova složenica razdvoji na odvojene dvije 

komponente). 

    < tur. ruz-i  mahşer, pers. izft. od pers. rūz „dan“ i ar. mahšär, v. mahšer. 
 

màhšer  m  (ar.)  1. mjesto gdje će se po islamskom vjerovanju, iskupiti sav svijet na Sudnji dan. – 

„Mahšer  jedna jalija, a Bog dragi kadija“ (Nar.bl. 314); „šta je svijeta kao na mahšeru“ (u ob. 

gov.) 2. masa svijeta, mnoštvo ljudi. – Kaže se: „iskupio se mahšer  jedan svijeta“. 

 < tur. mahşer  < ar. Mahšär   V. rozimahšer. 
 

Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku 

 

҈҈҈ 

 
Понешто о Ромима  
 

 „Пореклом из Индије, из касте судра свероисточне покрајине Кабула, покренути 
су из непознатог разлога, вероватно услед упада Монгола, нешто пре 1400. у Перзију... 
Они себе називају Рамничалима, што значи синови жене, а односи се на матријархат у 
којем су негда живели...“ Месопотамија, Египат, северна Африка; Сирија, Балкан „и 
даље на север, а за време Жигмонда налазе се већ у Угарској (...) На њих се не може 
применити реч 'номад' него скитач, пошто немају стоке ни одређеног занимања. Баве 
се тек по нужди ковачким и кујунџијским радом, дрводељством, гатањем, врачањем...“ 
У Угарској су њихове „свирачке банде“ музиком задивиле свет.  
 

 „Иначе, живећи по чергама (чергари), које по друмовима, које покрај села, 
својим луталаштвом, верском индиферентношћу, сталним крађама, навукли су на себе 
презир и мржњу радних становника села и градова. При свему томе, Жигмунд их је 
први оценио као коваче за војску и издао им је 1422. повељу слободе, по којој су могли 
имати свог изабраног војводу и свој народни суд са изабраним судијом за решавање 
њихових честих спорова и свађа...“ Свирачи, добошари, џелати, тамничари и копачи; у 
то доба најамничке војске, били су веома цењени „као ковачи за прављење оружја“. 
 

„Тако је и Јагелонац Владислав I 1496. опуномоћио неког војводу Палгара, који је 
двадесет и пет черги имао под својом влашћу, да га нико не узнемирава, пошто 
израђује пушчане метке за њега и за печујског епископа.“  
 

Приписују им се језива убиства, као „уморство Доже и његових приврженика на 
усијаном гвозденом престолу са усијаном  круном на глави...“  Сматра се да су само 
они могли бити виновници: „они су и престо и круну сковали.“19    
 

„Још од Жигмунда потиче њихова организација са обухватањем целе државне 
територије. Војводу за све Цигане у држави бирао је сам палатин, а наслов му је био 
егрегиус...“20 Марија Терезија 1761. издаје наредбу о њиховој доместификацији као 
                                                           
19

 „Многи народи познају приповетке о 'превареној Смрти'. У њима се прича како је неко (обично какав 

ковач) добио од Бога дар да сваки који седне на једну извесну столицу, или на неки други предмет, мора 

за њ прионути и на њему остати; и онда је некако наговорио Смрт, кад је ова дошла да га узме, да седне 

на то магично место: Смрт се преварила, села, и више се није могла подићи. Приповетке са овим 

мотивом констатоване су готово код свих европских народа (...) Упор. и српску причу о Смрти која се 

залепила за крушку у СЕЗ, 41 (Српске народне приповетке, I), стр. 487, 13 („Брига и смрт“), и литературу 

наведену на стр. 510; тако исто и причу „Ковач и Роми Даба“, СЕЗ 42, 1928, 254 ид. Таква магична 

столица била је позната и у митовима старих Грка, на пример, она столица коју је Хефест начинио за 

Херу...“  (Веселин Чајкановић, „Магично седење“, наведено дело) 
20

 egregius, лат. придев са значењем одабран, изврстан, одличан, изванредан  
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уредних поданика: „Пре свега, требало је укинути њихово омражено име 'Циганин' и 
назвати их новим именом Неубауер. Потом, требало их је присилити да се настањују у 
селима, а најзад васпитати их за земљорадњу и тако од њих створити корисне 
поданике.“ Зато је 1767. издата нова наредба „по којој се Цигани међусобно нису смели 
женити, а њихову децу је требало поделити угледним хришћанским, првенствено 
римокатоличким породицама, земљорадничким и занатлијским, да се упуте у рад и 
уредан живот, а њихово издржавање у тим домовима да падне на терет ерара.“21 
  

 Ипак, остало је по старом, черге и повремено настањивање по шумарцима 
поред река, у земуницама и кућерцима. Врачање, гатање по румунским и српским 
селима, торбарење и бацање карата – „уз то, израђивали су сељацима покућство од 
гвожђа и дрвета.“ 22 

 

҈҈҈ 

 
Dekada Roma 2005 – 2015 
 

„Nezavisno od toga da li Romi žive na istoku ili zapadu, severu ili jugu Evrope, bogatim ili 
siromašnim zemljama, demokratskim ili nedemokratskim državama, njihov život i položaj ne 
razlikuje se suštinski. Dekada inkluzije Roma zvanično je proglašena 2. februara 2005. 
godine, kada su u Sofiji predsednici i premijeri 12 država, među njima i Srbije, potpisali 
deklaraciju Dekade (...) 
 

U Srbiji je realizacija Dekade započeta usvajanjem Strategije za unapređenje položaja Roma 
9. aprila 2009. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koji obuhvata 13 oblasti: 
obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje, kulturu, medije i informisanje, socijalnu 

zaštitu, pristup ličnim dokumentima, političku participaciju, suzbijanje diskriminacije, položaj 
žena, interno raseljena lica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji 2. jula 2009. 
godine.“ 
 

Prof. dr Rajko Đurić, Dekada Roma, poslednjih robova Evrope 

 
 
Pored navedenog teksta, na sajtu EpuS – Evropski pokret u Srbiji povodom Dekade Roma 
svoje tekstove priložili su i Petar Antić, Dragoljub Acković, Petar Nikolić i Miloš Acković. 
Pored prikaza sprovođenja dogovorenih mera, tekstovi govore o istoriji i kulturi Roma i, 
naročito, o važnosti informisanja na romskom jeziku kao i o značaju novog Muzeja romske 
kulture. 
 

„Istorija Roma jeste, dakle, istorija odražena u svesti neroma u kojoj sami Romi retko govore 
sopstvenim jezikom. Pisali su je neromi i rekonstruisali na osnovu tragova koje su ostavljali 
neromi u gradskim hronikama, sudskim aktima, uredbama ili ediktima, zapažanjima pisaca i 
slično. Zato su Romi više objekat nego subjekat te i takve romske istorije. Bar je to za sada 
tako.“  
 

Dragoljub Acković Istorija, kultura i jezik Roma kao nacionalni elementi identiteta naroda
23

 

 
҈҈҈ 

 
 

                                                           
21

 eрар, државна ризница, државна благајна; држава као носилац имовинског права 
22

 Према: Борислав Јанкулов, Преглед колонизације Војводине у XVIII и XIX веку, Нови Сад Панчево 2003, 

стр. 59-61 
23

 Evropa plus novembar 2010  
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Пролеће народа 1848 
 

 Једна од либерално-националних револуција које су широм Европе избиле у 
пролеће 1848. године била је и Српска револуција или Српски народни покрет 1848. У 
блиској је вези са Мађарском револуцијом и најчешће се посматра у том оквиру. 
 Конзервативна и полицијски репресивна држава Аустријског царства у време 
кнеза Метерниха рађа бројне националистичке покрете: Италија, Немачка, средња 
Европа; панславизам. Фебруарска револуција у Француској руши монархију и 
успоставља Другу републику. Свенемачки сабор у Франкфурту; свесловенски сабор у 
Прагу, уличне борбе и, после смене Метерниха, мађарска побуна и почетак 
револуције: Лајош Кошут. Ривалитет Мађара са Србима и Хрватима. Хрватски борбени 
покрет и бан Јелачић, одан хабсбуршкој монархији. Матија Бан.  
 

 Народни одбор заседа 6. марта  у Будиму, са председавајућим Исидором 
Николићем, и доноси закључке којима се тражи законом признато право на употребу 
српског језика, аутономија цркве и школе, народни сабор „који може општити 
непосредно с царом“ и самостално уређење Војне границе.24  
„Дана 22. марта српски револуционари су збацили општинске власти у Земуну и 
Панчеву на чијем су челу били Немци, и основали Националну гарду. Српски 
побуњеници у Земуну, Панчеву и Пешти су отворено показивали симпатије за 
мађарске револуционаре.“25 Главни организатор међу Србима, Ђорђе Стратимировић. 
Светозар Милетић, „млади шајкаш“, предводи српске пожунске ђаке у „мађарским 
подвизима“, и, одушевљен словачким романтичарима узима за себе „назив“ Свеслав.     
  

 Уз „доказе о покушајима завере између Хрвата и Срба“, Кошут одбацује захтеве 
српских депутата из Новог Сада јер „у демократској Мађарској посебна права неће 
никоме бити потребна“ – у њој постоји само један „'политички народ' – Мађари“. 
Отворен и оштар сукоб амбициозног младог Ђорђа Стратимировића и Лајоша 
Кошута.26  
 

 Објављивањем српског програма почетком априла у Карловцу, тражи се 
стварање Српског војводства, заједнички земаљски сабор Срба и Хрвата са изабраним 
баном као председником и изабраним војводом као потпредседником. Отворена 
побуна против мађарских симбола у више градова (Кикинда, Нови Сад) доводи до 
крвавих обрачуна и, с мађарске стране, до покушаја увођења преких судова.27 
 

Кнез Милош преко поверљивих људи нуди услуге Мађарима и тражи да заузврат буде 
признат за српског деспота. Београдски паша опомиње аустријске власти на „опасно 
врење“ – чују се позиви на уједињење Срба с обе стране Саве и Дунава. 

                                                           
24

 „Краљу верност, отечеству сваку жртву, Мађарима братску љубав!“ један је од „поклича“ у Акту 

Народног одбора.  (Овај, као и сви цитати где није другачије назначено, преузети су из: Владимир 

Ћоровић, Историја Срба, Октоих, Нова књига, Леокомерц 2005, стр. 688-702) 
25

 Српска револуција 1848 – 1849., Википедија, слободна енциклопедија, 11. дец. 2012 
26

 На Стратимировићев узвик да „Срби могу добити задовољење својих захтева неком другом помоћу“, 

Кошут, раздражен, такву изјаву назива „велеиздајом“ и прети „да ће тад између Срба и Мађара 

одлучивати мач“  
27

 „Народ је био нестрпљив и једва је могао сачекати сазив сабора. У Кикинди су 12. априла људи 

здерали мађарску заставу и побацали амблеме. Кад је месни гарнизон хтео да поврати ред дочекали су га 

сељаци с коцима, косама, вилама и другим оруђем и разјурили су га. Потом су настале пљачке и убијања. 

У Новом Саду спалили су људи наметнуте мађарске протоколе за цркве. Гомиле грађана са свих страна, 

као депутације и појединци, долазиле су у Карловце и енергично тражиле сазив сабора. Милетић је грмео 

против владика, међу којима су се многи бојали одговорности и буне. Мађари су прогласили преки суд и 

дали широку пуномоћ њима оданом грофу Петру Чарнојевићу, али су тим свет више раздражили него 

уплашили.“ 



Mahjong XII-XIV                                                                                                                                                   13 

 

„На почетку буне 1848. године Рајачић је, као члан угарског Горњег дома, суделовао 
при образовању прве угарске одговорне владе у којој се налазио и Кошут... Али, 
народно расположење понело је, на крају, и њега.“28   

 
Мајска скупштина 
 

 „На велику народну скупштину, сазвану у Карловцима 1. маја 1848, слегао се 
силан свет. Било је неколико лица из Србије, међу којима стари Прота Матеја 
Ненадовић и млади Јован Ристић. Сав је град био у узбуђењу. Улицама су се мешале 
родољубиве и црквене песме, звонила су звона, а гуслари су певали о старим 
јунаштвима. На свима устима беху имена Душана и Лазара; тражио се њихов дух, и 
њихов замах.“  
 

Проглашене су патријаршија и војводина: патријарх – митрополит Рајачић, војвода – 
граничарски пуковник Стеван Шупљикац.29 Српски народ се прогласио „за народ 
политично слободан и независан под домом аустриским и обштом круном угарском.“ 
Такође, политички савез Српске Војводине са Троједном краљевином Хрватске, 
Словеније и Далмације. Посебан проглас упућен је 17. маја влашком народу а затим и 
Немцима.  
 

 Бечка влада покушава да стиша мађарску побуну уступцима, стављањем Војне 
крајине под мађарску управу и свргавањем бана Јелачића. Срби и Хрвати су у 
сарадњи чак били стигли дотле да  се „имало, уколико се могне, расправити питање 
уређења односа и компетенције између Војводине и Србије с једне, и Хрватске и 
Словеније с друге стране...“   
 

Нескладни ставови представника различитих политичких струја у Србији: „стари Вучић“ 
у опозицији и ослонцу на руског конзула, Петронијевић уз кнеза, Гарашанин и његова 
франкофилска политика; кнез Милош путује у Загреб, кнез Михаило у Нови Сад. „Под 
утицајем њихове агитације, да се они не би дигли на његову штету, решио се и кнез 
Александар да и Србија, преко својих добровољаца, узме учешћа у устанку.“30  
 

 После Стратимировићевог борбеног прогласа српском народу, и пошто је влада 
показала спремност да им у Хрватској изиђе у сусрет, Мађари све што су Срби 
постигли проглашавају незаконитим и наређују проглашење ванредног стања и 
употребу силе. Народни одбор даје изјаву по којој се ставља у службу „цара и краља 
Фердинанда“ и у одбрану његову против Мађара. Беч је у то време још био уздржан – 
Срби су „овог пута истрчали унапред и иступили су против Мађара пре него што је то 
ико други у Аустријској Монархији учинио у тако оштром облику.“ Српска депутација, с 
патријархом на челу одлази цару - у Загребу 24. маја Срби и Хрвати склапају савез.  
 

Илирски покрет – књижевни, национални и духовни подвиг и за њега нарочито 
заслужни словачки родољуби, Јан Колар, Људевит Штур и научењак Павле Шафарик. 

                                                           
28

 „Карловачки митрополит Јосиф Рајачић, који ће имати једну од главних улога у покрету, није с 

почетка био за сувише радикалне мере. Рођен у једном личком граничарском селу 1785. године, он је, за 

време ових догађаја, био превалио шездесету годину и разумљиво је што је и по васпитању и по 

годинама био уздржљив. Као епископ у Далмацији он се трудио да ојача православље и сузбија 

католичке покушаје са унијом, али се показао и као 'службоуљудан' чиновник. Из Далмације је био 

премештен у Вршац, а 1842. је постао карловачки митрополит.“  
 

29
 Стеван Шупљикац (1786-1848), у аустријској војсци од 1805, после стварања Илирских провинција 

1809. прешао у француску војску где је ађутант маршала Мармонта. Учествовао у походу на Русију 1812. 

са 1. и 3. хрватским пуком, у саставу француске армије. Одликован орденом Националног реда Легије 

части. Поново у аустријској војсци 1814. Током службе под командом Јозефа Радецког, одликован за 

заслуге орденом Великог крста Царског реда Гвоздене круне. Избор за првог војводу Српске Војводине 

затекао га је у Италији, у борбама против италијанских револуционарних снага током Италијанског рата 

за уједињење. (према извору Википедија, 23. окт. 2012) 
30

 И у овом делу сви цитати најчешће из наведеног дела В. Ћоровића 
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 „Око Карловаца и Новог Сада скупило се неколико хиљада бораца, са доста 
граничара, који беху довели и своје топове...“ Генерал Храбовски који „не зна за српско 
име и српску народност у Аустрији“, пошто су његове чете пред Карловцима одбијене, 
приступа преговорима да би избегао грађански рат. „И доиста, 12. јуна потписан је 
споразум између Народног одбора и Храбовског и Чарнојевића с друге стране, који је 
био доста либералан...“ Чекао се царски одговор на ситуацију.  
 „Војвођани су у то опасно доба борбе били без војводе. Стеван Шупљикац, на 
ком су се сложили после извесних тешкоћа с другим кандидатима, није био човек од 
нарочите енергије. Он се из почетка чак устручавао да прими понуђену част. Као добро 
васпитани граничарски официр, најпре је хтео да добије за то одобрење од својих 
власти и од цара. Избор га је затекао у Италији, у војсци која је оперисала против 
Талијана. Како је цар у то време, под утицајем Мађара, био противан народним 
жељама, Шупљикац је остао на свом месту. Вођство је стога запало Стратимировићу. 
У Главном одбору, поред њега, није било јаких људи од ауторитета. 'Све сами скоро 
млади људи и тако рећи бескућници', каже Јован Суботић.“  
  

 Аустријски двор се најзад ставља на страну Мађара, јер су Србима помагали и 
Срби из Србије.   
 

 Војна граница у Срему и Банату у потпуном расулу. Граничари се стављају на 
расположење Народном одбору, народ се диже на оружје, у све већем броју пристижу 
добровољци из Србије. 30. јула прелази са четама „код Ковина и сам Стеван Книћанин, 
лични кнежев пријатељ.“  
 

 Грађански рат узео је пун замах после прве битке код Сентомаша (Србобран, 
после још неколико битака, по имену главног одбрамбеног шанца, званично од 1918.). 
Патријарх је запретио да ће Срби „не нађу ли правог разумевања за своја права код 
надлежних“, повући своје људе – граничаре из Италије, склопиће савез са 
Италијанима, позваће све Словене, бациће се „у наручја“ Русији и Турској. Прекорео је 
и бана Јелачића. „По захтеву Мађара двор је, усред те кризе, 21. јула донео одлуку да 
се патријарх свргава са свог достојанства, а да администрацију Карловачке 
митрополије има примити бачки владика Платон Атанацковић.“  
 

 У августу, пошто Мађари одбијају да направе цару тражене уступке, бан 
Јелачић на захтев из Беча објављује рат Мађарима.  
 

 Срби без врховног заповедника. Мајерхофер као шеф штаба,  патријарх једно 
време са влашћу општег старешине. Расцеп у вођству – Стратимировићу одузета 
команда. Коначно у Карловце стиже „и давно и жељно очекивани војвода Шупљикац, 
кога су аустријске власти сада пустиле, кад је прекид са Мађарима био потпун. “  
 

 Најзад, у јесен 1848, Мађари увиђају да је опасно борити се на два фронта и 
Србима нуде „равноправност, слободу вере и народног језика, потврду патријарха и за 
Србе посебног бана равна бану Хрватске. Тек тада решили су се у Бечу да задовоље 
народне захтеве и да потврде закључке мајског сабора. Шупљикац је 19. новембра као 
изабрани војвода потврђен у том звању и према том је начелно одобрено и стварање 
Војводине. Али и у часу највеће опасности Беч није хтео да се изјасни о њеном опсегу, 
ни о њеној компетенцији.“  Мађари су Јеврејима вратили грађанска права.  
 

 После смене на престолу, нови цар Франц Јозеф својим патентом од 3. 
децембра Србима као „храброј и верној нацији“ потврђује патријарха и војводу. 
„Шупљикац је именован за 'војводу српског народа', а не шефа српске Војводине. 
Патријарх је то одмах видео и оштро протествовао.“  
 Сукоб Аустријанаца са Мађарима се заоштрио – Мађари нису признали новог 
цара! Српске трупе: 21084 војника са 104 топа; доста искусних граничара уз „доста 
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србијанских добровољаца које је позивао патријарх, обећавајући, с аустријским 
конзулом, накнаду трошкова за ту помоћ. Вршећи смотру једног тек приспелог одреда 
из Србије код Панчева, војводу Шупљикца је ударила кап 15. децембра, у часу кад је 
био најпотребнији...“ Сахрањен је у манастиру Крушедол. 
После извесног времена, команда је поверена генералу Кузману Теодоровићу. Војна 
управа је за Банат поставила другог генерала. „Општа пометња и разбијеност“ настале 
су поновном појавом „необузданог Стратимировића са својим амбицијама.“  
 

 У Србији се радило на споразуму са Мађарима. Французи, Пољаци, Италијани 
преко својих дипломатских представника раде „против Беча за нов поредак у дунавској 
долини.“ После консултација са Русима, Србија решава да опозове своје добровољце 
и обавештава о томе патријарха. Руси су на страни Хабсбурга јер је влада цара 
Николаја I била „одлучна против мађарских револуционара, зато што су 
револуционари и што су се држали с Пољацима.“ И Порта опомиње српску владу. 
 

 Најзад, Војна граница остаје саставни део војске, а Војводини је осигурано 
очување црквене заједнице  и народности, без икакве одлуке о њеним границама.  
Мађари постижу значајне војне успехе. Страда око 5000 војника и цивила. Пад 
Србобрана. Само дан раније, цар патријарха именује „комесаром области која је 
обухватала неграничарски део Сремске и Торонталске жупаније, Бачку жупанију и 
вршачки крај, а као војног команданта поставио је Мајерхофера, кога је унапредио за 
генерала.“ Бес Мађара излива се на Србе, сада препуштене себи. Расуло и безнађе. 
Бомбардован Нови Сад. Патријарх се за помоћ обраћа руском цару али добија одговор 
да треба да се обрати „сопственој влади“. Мађари покушавају да преговарају са 
Книћанином, затим са Гарашанином на кога их је овај упутио, али не постижу много јер 
„Срби из Србије нису могли преговарати на штету својих сународника у Војводини, а 
између Војводине и Мађара није било лако наћи потпун склад интереса.“ 
 
Војска цара Николаја ушла је у Угарску и сломила отпор Мађара. Оружје су положили 
на Вилагошу, 1. августа 1849. 
 

 „Срби и Хрвати, говорило се тада, били су награђени оним чим су Мађари били 
кажњени.“ Војводина је остала без српског војводе. Цар је патентом од 6. новембра 
1849. Српском Војводству дао области са већинским српским али и Банат са 
већинским несрпским становништвом. „Средиште те области постао је скроз несрпски 
Темишвар, са службеним немачким језиком. Грађански и војнички заповедници били су 
редом странци; ни један једини Србин није дошао на то место. Срби су раније тражили, 
у нади да ће то очувати Војводину, да аустријски цар узме назив великог војводе 
Војводства Србије, и он је то и учинио, тобоже да испуни народне жеље. Али му то 
после није сметало да 15. децембра 1860. прогласи да се Војводина и тамишки Банат 
спајају поново са Угарском.“ 
 

҈҈҈ 

 
Анастас Јовановић, литографија, ручно бојено, 49 x 36 цм, Беч 1845 (печатао: J.Херлих/J.Heflih):  
Стефан Шуплъикац Витежкій, войвода српскій / Stefan Šupljikac von Vitez: serbischer Vojvode  
                                                                    Virtual Library of Serbia COBISS SR-ID: 129978892 
 

Павле Симић (1818-1876), Проглашење Српске Војводине 1848, уље на платну 
 

Стеван Шупљикац, статуа у Панчеву пред градском болницом, рад Оље Ивањицки  
                                                                                                                             (после 2000.) 
 

҈҈҈ 
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О сликарству 31 
3 

„Убрзо после Велике сеобе, уметничко стварање код Срба биће обележено и 
постепеним гашењем традиционалних облика заснованих на дуготрајном византијском 
ликовном искуству, упркос деловању бројних зографа, који упорно, све до средине 18. 
века, одолевају новинама.“ Двор патријарха Јовановића и „барокизована украјинска 
уметност.“ Дворски сликари. Христофор Жефаровић. Јов Василијевич и крушедолско 
сликарство: „Силина украјинског барока дала је српском сликарству нове подстицаје, 
зауставивши бар на тренутак и наше непосредно споразумевање с уметношћу 
Запада.“ У Подунављу настаје „нова грађанска култура, усмерена на докрајчавање 
вишевековног примата српске цркве.“  
На крају уметничке епохе 18. века, Стефан Гавриловић, Арса Теодоровић и „нов 
ликовни и естетски идеал“. 
 

„Слично као и у Аустрији продужен је и код Срба век барокног црквеног сликарства и у 
19. столећу. Промене до којих је неминовно дошло везују се за стилски утицај веома 
снажне групе бечких назарена, чије тежње продиру и у српско црквено сликарство.“ 
 

Портретно сликарство под снажним утицајем бечког класицизма – бидермајер - уз 
очувано аутентично „колористичко осећање“: А.Теодоровић, Павел Ђурковић и Никола 
Алексић, „а нарочито код Константина Данила, без сумње највећег српског сликара 
којег је код нас изнедрио бидермајер.“32 Сви виши слојеви младог грађанског друштва 
могу се видети на портретима тога доба, рађеним по поруџбини. У Србији, портрете 
устаничких вођа израђује, на првом месту, Урош Кнежевић. 
 

С поразом револуције 1848, у ери полицијске свемоћи Александра Баха, „стигло се до 
тихих, скоро ненаметљивих прелаза к романтизму...“  
Родољубиви тонови у црквеном сликарству, по црквама и манастирским конацима.  
Павле Симић, „бечки ђак, који је, школујући се у Бечу, и сам примио сликарске поуке 
тамошњих назарена...“  Композиције губе изворну драматичну снагу... 
Ово посустајање својим уметничким темпераментом превазилази један ученик 
Константина Данила - Ђура Јакшић, својим „снажним колористичким осећањем, какво 
до његове појаве није виђено у српском сликарству.“ Српска романтика с њим у 
периоду од 1850. до 1870. досеже свој врхунац („Девојка у плавом“, 1856; „Убиство 
Карађорђа“, 1862; „Одмор после боја“ или „Караула“, 1876).  
 

Пејзаж улази у сликарство: Новак Радонић и Стева Тодоровић. Као „самостална 
сликарска врста“, код сликара минхенске школе од 1870.  „Утицај минхенске сликарске 
школе продужиће се до стварања српске модерне у периоду од 1900. до краја Другог 
светског рата. Посредовањем Минхена, појавиће се у српском сликарству различити 
утицаји европског реализма, идеје француских мајстора из Барбизона, чак и поуке 
Холанђана 17. и 18. века.“ Мртва природа и „сеоске жанр сцене“: Милош Тенковић, 
Ђорђе Крстић и Ђорђе Миловановић. Реализам светло-тамних контраста. 
 

Историјско сликарство: Сеоба Срба под патријархом Арсенијем lll Чарнојевићем, 1896 
и  Проглашење српског царства, 1900, радови  Павла Јовановића; Улазак цара 
Душана у Дубровник, Марко Мурат 1900. 
 

„Међутим, упркос свим званичним поруџбинама и подршци државних власти, напоредо 
с оваквим тежњама, незадрживо се развијају и другачији сликарски процеси... једна до 
тада непозната космополитско-монденска црта, довољно снажна да ублажи могућу 
критичку оштрицу реализма. Занимљиво је да су се крајем века српски реалисти готово 

                                                           
31

 Према: Дејан Медаковић, Ликовна уметност 18. и 19. века, Пројекат Растко, Историја српске културе 

и „Заборављени сликар Леон Којен“, Дејан Медаковић, Српски сликари XVIII-XX, Просвета Београд 1994 

(Riznica srpska – Likovna umetnost, 10.12.2012.) 
32

 Данил је сликарство учио у Темишвару код Теодоровића. 
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сасвим оглушили о појаву европског импресионизма, чије се тежње у српском 
сликарству остварују тек у првим деценијама 20. века.“ Пленеристичко сликарство; 
минхенска сецесија. „Усамљен гласник оваквих тежњи био је сликар Леон Којен“, 
ученик Стеве Тодоровића и Ђорђа Миловановића, кога Медаковић на другом месту 
назива „заборављеним сликарем“. Његово „понесено стапање српских и јеврејских 
предања, грчких митова и шекспировске драме проистекло је у евокативне теме какав 
је 'Вечити Јуда' коју је насликао у више варијанти.“  
„Деспот Ђурађ дочекује ослепљене синове“; „Сара Мартин“; „Пролеће“; „Рај“; „Аполо“; 
„Харон превози мртве“; „Отмица на Дрини“. Мајстор боје; сликање на златној позадини. 
Највећи број његових дела је нестао током и после рата. Скица композиције „Турци 
отимљу Српкиње за харем“ са којом је учествовао на Светској изложби 1900. налази се 
у Народном музеју у Београду.33 
 
Ваљево 2007, изложба Симболично у српском сликарству: Паја Јовановић, Урош 
Предић, Надежда Петровић, Стеван Алексић, Сава Шумановић, Ђура Јакшић, Милена 
Павловић Барили и други великани српског сликарства „ту су пред нашим очима, 
огрнути плаштом симболизма“ - забављени симболичним које је „заједнички 
садржитељ читавог људског искуства, од формирања света до света који се 
манифестује у овом тренутку,“ како то каже Бранко Кукић, аутор изложбе.     
 
Чачак 2011, изложбом Српско сликарство Надеждиног доба обележено је 100 година 
откако је Надежда Петровић (1873-1915) отворила Уметничку школу у Београду. 
„Посредством дела чак 20 уметника, који су стварали у периоду од 1873. до 1915. 
године, публика ће се упознати са временом у којем се Надежда формирала као 
сликар, а током кога је раскинуто са академизмом, чиме је отворен пут развоју српске 
модерне уметности почетком 20. века.“ Паја Јовановић, Стеван Алексић, Надежда 
Петровић, Бранко Поповић, Ђорђе Крстић, Бета Вукановић и репрезентативан избор 
дела српског сликарства 18. и 19. века и југословенског сликарства 20. века.34  
 

Сасвим у складу са речима аутора поменуте изложбе у Ваљеву, уметници заиста имају 
посебан „значај на историјском позорју Србије“ – они „померају границе“, постављају 
темеље националне културе, „бележе или и сами бивају део наше историје“. 
 

Један од најпознатијих сигурно је Моша Пијаде. Рођен у угледној београдској 
сефардској породици пореклом из Видина у Бугарској, и сам је почетком века студирао 
на минхенској Академији уметности а затим у Паризу. Фасциниран Сезаном и Манеом 
(„Золин портрет“), 1916. слика „Аутопортрет са јапанским луткама“. По повратку у 
Београд ради као новинар и преводилац (Бодлер).35 1920. се придружује Комунистичкој 

                                                           
33

 „Најзначајнији“, „једини изворни“ сликар симболизма, „у младости се издвојио уочљиво страственим 

доживљајем виђеног“. Кројачки занат, затим учење цртања у Београду. Академија уметности у Минхену 

у Баварској после 1882. Посвећеност историјским и верским темама (његова породица је у Београду од 

XVII века, а он сам је рођен у години када је кнез Милош донео указ о верској слободи и 

равноправности). Сребрна награда Академије за платно „Јосифов сан“ изложено и на првој самосталној 

изложби у Београду. Прво Бијенале у Венецији 1899.; Светска изложба у Паризу 1900 (српски павиљон); 

живот претежно у Минхену, са стипендијом српске владе и без ње. Предлаган за професора Академије. 

Пријатељство са Кандинским, изложба групе Phalanx 1903.  IV југословенска изложба 1912. Он је и први 

преводилац на српски Ничеовог Тако је говорио Заратустра (увод).  Ментална болест онемогућила га је 

у свему.  После I светског рата пријатељи га враћају из Минхена у Београд.  Маја 1926. приређена му је 

ретроспективна изложба. Умро је у Београду 1934. године.    Према: Jevreji za slobodu Srbije 1912-1918 ; 

Naša 4 umetnika, Mirjam Rajner, Jerusalem Nov. 2005 (Riznica srpska – Likovna umetnost, 10.12.2012.) 
 

34
 У орг. Народног музеја из Београда – Петар Петровић, виши кустос, Љубица Миљковић, муз. саветник 

35
 Занимљиво је да је Стеван Алексић управо од Моша Пијаде добио врло негативну критику за слику 

„Весели Банаћани“ изложену на Четвртој југословенској уметничкој изложби у Београду 1912.: „Неки 

момак из Модоша по имену Алексић направио је невероватно лошу слику људи из Баната,“ написао је 

Пијаде. „После овог фијаска Алексић више није излагао у Београду и остао је сасвим по страни од 

београдске уметничке сцене током пола века.“ И сам минхенски ђак, ученик Гизисов, иначе аутор 
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партији и убрзо постаје један од њених највиших руководилаца. 1925. је ухапшен због 
илегалног рада и осуђен на четрнаест година робије. У затвору преводи Марксов 
Капитал на српски.  Црта: затворску ћелију, портрете другова, аутопортрет. Одмах по 
избијању рата 1941. одлази у партизане и придружује се Врховном штабу. Оснивач је 
Танјуга. Доживотно је био на високим државним функцијама у ФНРЈ. Један од 
последњих његових радова је аутопортрет из 1955. Умро је 1957. у Паризу.36  

 

҈҈҈ 

 
Српска колекција 
 

Збирка етнографских раритета српског народа допремљена са Балкана у Москву 1866. 
године, од када се налази у Русији (Руски етнографски музеј у Санкт-Петербургу). 
 

Прва сверуска етнографска изложба, организована на иницијативу Друштва 
љубитеља природних наука (А.П. Богданов, предс.) при Московском универзитету 
свечано је отворена 23. априла 1867. год. у згради Мањежа.  
Професор Московског универзитета Н. А. Попов путујући по Европи дошао је на идеју 
да се на изложбу позову словенски народи из других земаља: „... Као прво, - зато што 
западни Словени, у овом случају, треба да послуже као предмет првог и најближег 
поређења при изучавању руске народности, као племена која су у сродству; и као друго 
– зато што у Русији од западних Словена живе Пољаци, а од јужних – Срби и Бугари. 
Томе треба додати, да се као повремени становници појављују и Словаци, који путују 
по читавој Европи.“  
Доноси се одлука о успостављању контакта са научним друштвима, па и приватним 
лицима у словенским земљама и о организовању словенског одељења. Комитет је 
издвојио средства за куповину и превоз етнографског материјала из иностранства – 
Ф.М. Рајевски, свештеник при руском посланству у Бечу одлучује о намењеним 
финансијама док конзули дипломатских мисија Русије успостављају везе с „турским 
Словенима“.  Специјални позив је био послат на адресу Српског ученог друштва у 
Београду. Позив су објавиле и европске новине које су излазиле на словенским 
језицима. „Инструкција за сакупљање предмета за руску етнографску изложбу и Руски 
музеј“ тражила је и неке антрополошке податке, као на пример: „висине мушкараца и 
жена чије су ношње биле узете, као и њихове 'физиономије', тј. фотографије неопходне 
за израду 'фигура' на којима је требала да се демонстрира ношња.“ 
 

Међу најагилнијим самосталним прилагачима били су  проф. Никола Вукићевић из 
Сомбора и г-дин Александар Вукашиновић. Они су ступили у контакт са Матицом 
српском, одржавали су преписку са организационим комитетом, организовали 
фотографисање, откупљивали ношње и уз детаљан опис слали предмете даље. Уз 
остало, сазнавало се и понешто о историји, тако, да у селу Сонта Придунавска у горњој 
Бачкој живе Црногорци; да у средњој Бачкој постоји „Бачка Русија“ са селима Куцур и 
Крстур где живе Украјинци; да се „у Сремској жупанији сачувао обичај још из далеке 
старине да обични сељаци који се одликују храброшћу чине одред (чету) у коме се 
сваких дванаест четника налазе под командом поглавара који се зове харамбаша.“ 
Следи опис оружја: двоцевка, две кубуре (за појасом), наџак – топуз са „алебардом“ а 
„осим тога четници носе гвоздени ланац који виси за појасом и служи им као средство 

                                                                                                                                                                                     

највећег броја аутопортрета у српском сликарству, Алексић је наставио да истражује и варира мотив исте 

слике. Последњу верзију је направио 1922, на годину дана пред смрт почетком новембра наредне године, 

а тада је и себе увео у тај призор, постајући и сам учесник светковине. Преко двеста штафелајних слика и 

рад у преко тридесет црквених споменика. Смрт је чест мотив на његовим сликама.  

         (према: Wikipedia, 18.12.2011) 
36

 Naša 4 umetnika, Mirjam Rajner, Jerusalem Nov. 2005    (Riznica srpska – Likovna umetnost, 10.12.2012.) 
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за везивање разбојника.“ Фотографијски портрет приказује Петра Брзулију, четника 
из места Ривице у жупанији Сремској. 
 

„Следећи 'Инструкцију за прикупљање предмета', сликар Стеван Тодоровић је нацртао 
шест цртежа ношњи (из Кнежевине Србије), што је представљало неку врсту 
приручника за правилно облачење лутке.“  
Кнез Србије Михаило Обреновић је поклонио две ношње: Србин слепи гуслар и Удата 
Српкиња, у градској ношњи из Београда.  Било је још ношњи, као из града Задра. 
 

Послати су још музички инструменти: гусле, гајде, фрула, карабе (дувачки 
инструменти); дрвени модели разних грађевина: куће, летње куће; предмети из 
домаћинства: клупа, сто, столице и др. Фотографије људи, насеља, цркава...  
 

Група „Слепи српски певач“, укупно 14 фигура, жена, деце и мушкараца, „становника 
разних крајева Кнежевине Србије, окупљених око слепог певача испред манастирског 
зида,“ представљала је Србе.37 Култура сваког народа била је представљена таквом 
сценском поставком са антрополошки тачним фигурама-манекенима у традиционалној 
ношњи окруженим оригиналним предметима „из народног свакодневног живота.“ 
 
Изложба је, после два месеца, затворена 19. јуна 1867. 
Експонати су ушли у састав збирки јавног музеја Румјанцева и Етнографског музеја 
Дашкова. Српска колекција РЕМ-а је гостовала у Београду од 6. дец. 2005.  до  6. марта 
2006. као изложба под насловом Колекција јесен/зима 1867.38 

 

҈҈҈ 

 
Етнографска изложба 
 

Српско учено друштво у Београду (које је 1886. године прерасло  у Српску академију 
наука и уметности) примило је од организатора изложбе у Москви позив за 
прикупљање етнографских предмета за изложбу описану у претходном делу, а Матици 
српској у Новом Саду је предложено да формира одбор који ће набавити предмете из 
Срема, Баната, Бачке и Славоније. Превод овог писма са руског језика објављен је у 
листу за забаву, књижевност и науку 'Вила' 26. августа 1866. уз текст уредника Стојана 
Новаковића у коме се објашњава концепција изложбе. 
  

„Прихватање учешћа на изложби имало је далекосежне последице у српској 
етнографији и музеологији. Први пут су наменски сакупљани предмети за излагање, а 
истоветни метод је примењен и тридесет година касније када је др Сима Тројановић 
организовао набавку ношње за Прву међународну изложбу историјског и садашњег 
одела у Петрограду 1902. и прву изложбу Етнографског одељка Народног музеја 1904. 
године... “ 
 

Организација је текла на највишем нивоу: Министарство финансија се једним писмом 
обраћа Државном савету, „да изволи одобрити: да се Србскоме ученоме друштву на 
трошкове око представе Србије на етнографскоме излогу у Москви изда 200 дуката 
цесарских“; 7. јануара 1867. кнез Михаило Обреновић одобрава исплату, и, најзад, 
министрима просвете и црквених дела и финансија стиже налог да се решење изврши.  
                                                           
37

 Ову тему је предложио Н. А. Попов и она је сматрана „симболом херојске историје словенских народа 

и њихове борбе за независност.“ 
38

 Касније су, током 1911 и 1912. трудом дописника Етнографског одељења Руског музеја прикупљене 

још две предметне збирке и две фотоколекције, широм Србије (А.З. Носов и П.П. Покришкин): на теме о 

основним врстама привредне делатности, мушким и женским пословима, одећи. Оруђа за рад, за 

грнчарство, предење и ткање. Фотоколекција: градови и села, куће богатих и сиромашних, помоћне 

зграде, цркве и гробља. Сцене из живота.     Према: Олга Карпова, Српска колекција у збиркама Руског 

етнографског музеја, Колекција јесен/зима 1867, каталог изложбе, Етнографски музеј у Београду 2005 
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На заседању „засебно формираног пододбора“, „решено је да Милан Ђ. Милићевић, 
секретар Министарства просвете и црквених дела и сликар Стеван Теодоровић, 
професор београдске реалке, обиђу све округе и одаберу и сакупе све оно чиме би се 
Србија достојно представила на предстојећој изложби.“39 
 

Ваљевски, Ужички, Чачански, Руднички, Крагујевачки, Јагодински и Ћупријски округ. 
Тако су народним ношњама, комплетним и у деловима, уз „исцрпан извештај“ 
представљени: Ваљевка, Левчанка, старац из Груже, средовечни човек из Горње 
Груже, дечко (12 до 14 година) из Јасенице, баба из Ужичког округа. 
На крају је додато одело београдске варошанке, и још једне гусле и једна чутура. 
 

„Осим тога владика ужички Јанићије дао је два зубуна и једну чутуру опшивену кожом, 
која је начињена у селу Дучиловићу. Зубун је један старовлашки, а други из чачанскога 
поморавља. Анђа Поповић, жена попа Сретена Поповића, у Чачку, родом из села 
Мајдана под Рудником, поклонила је свој зубун, који је сама израдила.“  
 

Изгледа да све прикупљено ипак није ушло у пошиљку послату у Беч, проти Рајевском.  
Слике, фотографије и цртежи са упутствима за облачење лутака – јесу. „Прикупљајући 
народну ношњу за предстојећу изложбу, сакупљачи су применили метод рада којим се 
постизала потпуна документарност.“  
 
У Програму изложбе који је уз Позив за учествовање примила и Матица српска у 
Новом Саду „односно њен Књижевни одбор“ стоји, поред већ наведеног, да се поред 
етнографског предвиђа и једно „антропологијско одељење“: „Да би се етнографијско 
одељење већма осветлило држаће се за време излога предавања о словенској 
етнографији. За антропологијско одељење траже се мумије, костури, ствари из 
гробница, лубање итд.“ Матица српска је замољена да упути позив „свештеницима и 
старешинама у Бачкој, Банату, Срему и Славонији да сакупљају фотографије и да 
прикупљени материјал с ознаком цене шаљу проти Рајевском у Беч о његовом 
трошку.“  
 

Позив је стигао у време Аустријско-пруског рата у коме је Аустрија 1866. поражена. 
После војног слома одбачен је тек успостављени федерализам (насупрот 
централизму): аустро-угарском нагодбом настаје дуализам власти крупне буржоазије и 
велепоседника као нов систем. „У таквим политичким околностима, а будући да је 
изложба у Москви имала изразито политички карактер, Матица српска није одмах дала 
свој одговор о учешћу на изложби.“ На крају је Књижевном и Управном одбору 
наложено „да издаду позив на народ за шиљање ствари на етнографску изложбу у 
Москву.“ Овим нико није био задовољан – немачке и мађарске власти агитовале су 
против одласка на изложбу а „Угарска је претила да неће давати пасоше за Русију.“      
Ту су се укључили Никола Вукићевић, професор или учитељ из Сомбора, члан Матице 
српске, и многи други, и прикупили много лепих и вредних ношњи допуњених 
фотографијама и описима модела који су позирали. 
 

Представници Српског ученог друштва путовали су преко Земуна и Пеште до Беча где 
су образовали друштво са гостима из Аустроугарске, међу којима су и А. Вукашиновић, 
Јован Суботић са сином, Лаза Костић, прота Милутиновић, прота Беговић, уз госте из 
Далмације, архимандрита Ковачевића из манастира Крке, грофа Деје-Јанковића, и др. 

                                                           
39

 2011. године на Интернету је објављено и следеће: „U posedu porodice Sretenović iz Toronta je još jedno i 

istoričarima umetnosti nepoznato platno: "Žena u srpskoj narodnoj nošnji", rad Poleksije Todorović (1848-1939) 

žene mnogo poznatijeg srpskog slikara Steve Todorovića i ćerke Matije Bana. Slika je kupljena na aukciji 

aukcijske kuće Mihael Zeler iz Lindaua.“  
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Путовали су даље, кроз Варшаву и Вилну до Петрограда где су, после обиласка 
знаменитости, били примљени код цара Александра ll у Царском селу.  У Москви су 
провели скоро две седмице.  
 

По повратку у Београд, др Јанко Шафарик подноси извештај председнику Српског 
ученог друштва „о поздравима и поклонима московских и петроградских списатеља и 
друштава“. Између осталог, „фотографисани факсимил написа на последњем листу 
рукописног Еванђеља, које је на кожи писао монах Симеон у Пећи за великог жупана 
сина Стефана Немање...“  Позив на научну сарадњу у проучавању старих рукописа у 
Одеси био је стварни израз „потребе узајамности“ и „међусобног подупирања“ 
словенских „националних индивидуалитета“. Поред прилике да Србија прикаже 
самосталност у односу на Порту, тај културни догађај је окупљањем угледних 
представника словенских народа, „низом јавних манифестација добио карактер 
свесловенског конгреса са 100.000 учесника.“ 

Валтазар Богишић и Словенски музеум као нова, никад остварена идеја.40   

 

҈҈҈ 

 

XIX/XX в.  
 

5. новембра 1893. године у Солуну је основана организација ВМРО – Внатрешна 
македонска револуционерна организација као тајно удружење чији је циљ био 
ослобођење од Османског царства и уједињење Егејске, Пиринске и Вардарске 
Македоније, „али многима и Велика Бугарска.“41 Одредбама Лондонског мира (30. маја 
1913.) Македонија је подељена између Краљевина Србије, Грчке и Бугарске. После 
Балканских ратова и Првог светског рата ВМРО је наставила оружану борбу.42  
Организација је више пута мењала име и делила се на огранке а данас у Бугарској и у 
Македонији постоје политичке партије са њеним називом у имену.     
 

1911. је основана друга тајна организација значајна за балканску историју, Црна рука , 
са геслом Уједињење или смрт. Драгутин Димитријевић Апис. Солунски процес.43 
 

Између 1903. и 1912. године против Турака су заједно ратовале комите – српске, 
црногорске и бугарске. То се савезништво распало избијањем Другог балканског рата. 
 

„Синоћ је наша влада, после дугих мирољубивих преговора, била принуђена да објави 
рат Турској. Од објаве мобилизације до објаве рата, протекло је двадесетак дана (...) 
Наше трупе су још синоћ прешле границу и пошле пут Косова. Објава рата 
телеграфски је нотифицирана на Порти.  Г. Јаша Ненадовић, наш посланик, већ је 
напустио Цариград. У исто време кад и Србија, објавиле су рат и Бугарска и Грчка.“44 
 

„Пре тачно сто година, 8. октобра 1912. године, када је Црна Гора објавила рат Турској 
почео је Први балкански рат који се завршио тиме што је Турска потиснута са Балкана, 
задржавши мали 'европски' појас око Истанбула. Србија и Грчка поделиле су 

                                                           
40

 Весна Бижић Омчикус, Етнографска изложба у Москви 1867. године, Колекција јесен/зима 1867, 

каталог изложбе, Етнографски музеј у Београду 2005 
41

 Први назив гласио је Тајна Македонско-Одринска револуционарна организација (ТМОРО); од 1895. 

цепа се на две струје: врховисте, са великобугарским претензијама, и централисте као борце за слободу 

(крвави сукоби).   Унутрашња македонска револуционарна организација, Википедија, 26.12.2012 
42

 Иако је забрањена 1930. године, 9. октобра 1934. један припадник ове субверзивне организације 

извршио је у Марсеју атентат на југословенског краља Александра I којом приликом је страдао и 

француски министар спољних послова Луј Барту а од више рањених неколико је касније преминуло. 

Атентатор је поседовао пасош издат у Загребу, па је због тога вероватно био довођен у везу са усташама. 
43

 Ревизија суђења је одржана у социјалистичкој Југославији од 2. до 13. јуна 1953. и пресуђено је да се 

сви осуђеници рехабилитују као потпуно невини. 
44

 Листајући Политику, 5. октобар 1912, Политика, 5. октобар 2012. 
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Македонију, Космет је враћен Србији, а на инсистирање западних сила створена је 
Албанија.“45 
 

Стогодишњица ослобађања Свете Горе од турске управе 
 

„Монашка заједница Свете Горе током новембра обележава стогодишњицу окончања 
вишевековне турске управе, почетком Првог балканског рата, а тим поводом је у атоску 
луку Дафни упловио грчки брод „Саламис“ са вицеадмиралом Козмом Хризидисом (...)
  

Грчка морнарица је 2. новембра 1912. ушла у светогорску луку Дафни. Сва 
манастирска звона поздравила су овај догађај. Мала турска јединица се том приликом 
предала без борбе. Следећег дана су се окупили игумани свих манастира да би 
потписали прихватање нове управе. Тада је на Атосу било око 10.000 монаха. Грчка је 
1927. новим уставом Атосу признала посебан статус и гарантовала заштиту.“ 
 

Политика online (Танјуг)  18/11/2012 

  

҈҈҈ 

 

XIX/XX в. – две шпијунске афере у Француској 
  

Афера Драјфус:  1894. године француски капетан Алфред Драјфус оптужен је за издају и изведен 

пред суд . „То суђење поделило је француску јавност на два табора – демократе, републиканце са 

једне и ројалисте, клерикалце са друге стране. Драјфус је на основу лажних доказа осуђен на 

доживотну робију.“   Ђавоље острво, Француска Гвајана. 

13. јануара 1898. на насловној страни француског дневног листа Зора (L`Aurore) објављено је 

отворено писмо књижевника Емила Золе председнику Републике. Носило је наслов 

Оптужујем...! (J`accuse...!).  Због неоснованог хапшења и монтираног процеса, Зола је Владу 

оптужио за антисемитизам. Емил Зола је због ове јавне демонстрације оптужен за клевету и 

осуђен на годину дана затвора. Избегао је у Енглеску а вратио се у земљу тек када је пресуда 

Драјфусу поништена годину дана касније. Виновници су извршили самоубиство. 

Капетан Драјфус је потпуно рехабилитован 1906. године.
 46

 

 
Мата Хари:

47
  холандска егзотична плесачица и куртизана Гертруда Маргарета Зеле чије је 

уметничко име постало синоним за шпијунску аферу, стрељана је 15. октобра 1917. године. 

Рођена 1876. у Леувардену у Холандији као ћерка добростојећег шеширџије, похађала је 

учитељски колеџ у Лајдену пре удаје за капетана Кембела мек Леода (шкотског порекла, служио 

у холандској војсци). Пет година су провели на Јави и Суматри.   

По повратку у Европу и после раставе, Мата Хари је почела да игра на сцени у Паризу (од 1905), 

најпре, и једно кратко време, под псеудонимом Леди мек Леод.  Изводила је „индијске плесове“, 

на сцени се појављивала „скоро нага“ а уз нови псеудоним, Мата Хари, што на индонежанском 

(малајском) треба да значи Сунце или Око Дана, представљала се као јаванска принцеза. 

Постигла је невероватан успех и постала „куртизана многих високих официра“. Током Првог 

светског рата путовала је између Енглеске, Француске, Холандије и Шпаније и каже се да је током 

боравка у Хагу од немачког конзула добила понуду за пренос информација које би прикупила 

приликом следеће посете Француској. „И заиста, током испитивања француске обавештајне 

службе, Мата Хари је признала да је неке старе, неважеће информације преносила једном 
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 Историчар Миле Бјелајац (Институт за новију историју Србије) о последицама Балканских ратова каже 

„да су ти ратови покренули Први светски рат“ јер је Србија коју је требало уништити, постала 

„светионик Словенима унутар Аустроугарске.“ Он наводи: „Те победе славе и Сплит, Загреб, Шибеник, 

Загреб скупља новац за српски Црвени крст, јачају омладинске групе, и то је позадина Младе Босне 

касније, за годину дана.“  Зашто нас буне Балкански ратови, РТС, уторак, 9. октобар 2012 
46

 Афера Драјфус / Оптужујем (писмо), Википедија, 14.12.2012 
47

 Према тексту : Mata Hari, Michael Duffy, Saturday, 22 August, 2009  (firstworldwar.com, a multimedia 

history of wwI) 
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немачком обавештајном официру.“ Изгледа, ипак, да је била двоструки агент, „мада не баш 

сасвим успешан“.  Изгледа да се у све била умешала и Британска обавештајна служба.  Ухапсили 

су је Французи 13. фебруара 1917. а после суђења пред војним судом осуђена је на смрт 

стрељањем што је извршено 15. октобра 1917. у Венсенској шуми близу Париза. 
48

 

 

҈҈҈ 

 
Eiffel Bridge, Zrenjanin 

                                                    Ајфелов мост у Зрењанину 
 

 
Design:  Gustave Eiffel`s company in Paris 

Пројекат:  компанија Густава Ајфела у Паризу 
Construction begin:       1903 
             Почетак изградње:        1903. 
Opened:                        1904 
             Отворен:                         1904. 
Closed:                         1969 
             Затворен:            1969. 

 
Велики гвоздени мост преко реке Бегеј. Први Велики мост је изграђен од дрвета 1807. 
године после великог пожара у коме је уништен велики део града.  
Градске власти су 1903. код компаније Гистава Ефела у Паризу наручиле израду новог 
моста челичне конструкције. Стари дрвени мост је уклоњен а нови, завршен у пролеће 
1904., био је израђен у стилу сецесије.  
Елизабетин мост (Erzsebeth-hid / Elisabeth Brücke) - по имену аустроугарске царице: 
располагао је таквим системом  полуга да се могао подићи за приближно 2 метра; 
лукове моста подржавали су монументални стубови геометријских и цветних мотива. 
Бечкеречка ћуприја и Четир' коња дебела. 
После l светског рата преименован је у Доситејев мост. До 1962, Велики и Мали мост 
били су једини у Зрењанину. Године 1969. је срушен, према новом урбанистичком 
плану, и замењен новим пешачким бетонским мостом 1971.49  
Много већи Ајфелов мост постоји у Португалу. 

 

҈҈҈ 

 
Na današnji dan (u novembru): 
 

25. novembar 1920. – Nakon sloma ruske armije generala Vrangela na Krimu, pod pritiskom 
Francuske, vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca donela odluku da prihvati 20 000 
ruskih izbeglica. U periodu od 25. novembra do 26. decembra u Kraljevinu prebačeno 21 300 
izbeglica.50 
 

23. novembar 1930. – Završena gradnja i izvršeno osvećenje crkve Sv. Aleksandra Nevskog 
u Beogradu. Projektovala Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji (Bgd.1878.-Dubr.1955.). 
 

14. novembar 1951. – U Beogradu zaključen sporazum o vojnoj pomoći (Military Assistance 
Pact) između vlada FNRJ i SAD, koji su potpisali Josip Broz i Džordž Alen, ambasador SAD 
u Beogradu. Prema ovom sporazumu, Jugoslavija je uključena u Program za zajedničku 
odbranu. The Avalon Project. 
 
 

                                                           
48

 „Неки историчари сматрају да је Мата Хари жртвована да би се прикрили други промашаји француске 

тајне службе. Тајни документи о овом случају ће постати јавно доступни 2017.“ Википедија, 14.12.2012 
49

 Према: Eiffel Bridge, Zrenjanin, Wikipedia, дец. 2012 
50

 29. decembar 1920. - Doneta uredba Vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, poznata kao Obznana. 

Zabranjena  svaka delatnost Komunističke partije Jugoslavije (IAB, Na današnji dan, Fb, 29.XII 2012)  
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4. novembar 1956. – Druga sovjetska vojna intervencija u Mađarskoj. Imre Nađ i grupa 
mađarskih funkcionera sa porodicama sklonila se u jugoslovensku ambasadu u Budimpešti. 
Posle višenedeljnih pregovora sa sovjetskom vladom, Imre Nađ predat sovjetskim vlastima 
uz obećanje da mu život neće biti ugrožen; Nađ je posle procesa održanog u Bukureštu 
streljan.  
 

22. novembar 1973. – Otvoren Sportski centar „25. maj“.51
   

    

Istorijski arhiv Beograda  
na Fejsbuku 

 

҈҈҈ 

 
Jedan datum: 16. jun  
 

1920. - U Londonu je održana prva sednica Društva naroda, preteče Ujedinjenih nacija, 
osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne bezbednosti posle Prvog svetskog rata. 
 

Na današnji dan 1944. godine na Visu je, u Drugom svetskom ratu, postignut sporazum 
jugoslovenske kraljevske izbegličke vlade - koja je bila pod snažnim pritiskom zvaničnog 
Londona - i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr Ivan Šubašić 
(Predsednik vlade i hrvatski ban) i Josip Broz Tito. Tim dokumentom predviđeno je da novu 
vladu formiraju "demokrate", nekompromitovane saradnjom s okupatorom i izjavama protiv 
narodnooslobodilačkog pokreta. Dogovoreno je i da izbeglička vlada prizna tekovine 
narodnooslobodilačke borbe, a da o obliku vladavine bude odlučeno posle oslobođenja 
Jugoslavije. 
 

1958. - Obešen je mađarski državnik Imre Nađ, Predsednik vlade Mađarske od 1953. do 
oktobra 1956, kad je u Mađarskoj izbila antikomunistička pobuna. Pošto su sovjetske trupe 
skršile pobunu - za koju je Moskva krivila Nađa - osuđen je na smrt kao izdajnik. 
 

1961. - Ruski baletski igrač Rudolf Nurejev zatražio je azil u Francuskoj dok je u Parizu 
gostovao sa ansamblom baleta "Kirov". 
 

1963. - Ruskinja Valentina Terješkova postala je prva žena kosmonaut, poletevši u orbitu 
oko Zemlje kosmičkim brodom "Vastok 6". Ona je kao šesti sovjetski kosmonaut obletela 
Zemlju 48 puta i spustila se 19. juna. 
 

1977. - Umro je nemački raketni inženjer Verner fon Braun, konstruktor nacističkih raketnih 
projektila "Fau- 1" i "Fau-2", kojima je u Drugom svetskom ratu bombardovana Britanija. 
Posle rata emigrirao je u SAD, gde je rukovodio proizvodnjom raketnih projektila "Redstoun" i 
"Jupiter C", kojim je 1958. lansiran prvi američki veštački satelit "Eksplorer-1". 
 

Izvor: Tanjug  16. jun 2012.  

 

҈҈҈ 

 

XX в. – Афера Розенберг 
 

19. јуна 1953. на електричној столици су погубљени Етел и Јулијус Розенберг „због наводне 

шпијунаже у корист СССР-а на основу сумњивих доказа и барем једног лажног сведочења.“ 
 

„'Афера Розенберг' је, у контексту хладног рата и у општој хистерији антикомунистичког лова на 

вештице која је владала у Сједињеним Државама, узнемирила међународно јавно мњење. 

Комунистичке партије су на Западу покренуле кампању у покушају да се издејствује помиловање 

брачног пара којој су се прикључили и тадашњи папа Пије Дванаести и Алберт Ајнштајн.“ 
 

                                                           
51

 danas "Milan Gale Muškatirović"  
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Џулијус Розенберг је оптужен да је проследио нацрте америчке атомске бомбе совјетском 

вицеконзулу у Њујорку – данас се зна да он јесте „био у контакту са главним московским 

шпијуном“ али да је његова улога на суду сасвим погрешно представљена. „Што се пак његове 

жене Етел тиче, она је била оптужена да је куцала извештаје намењене СССР-у. Њен брат Дејвид 

Гринглас је 2001. признао да је тада лажно сведочио против ње како би спасао сопствену 

породицу.“ Гринглас је био механичар у тајној лабораторији у Лос Аламосу где је заиста и 

направљена прва америчка атомска бомба и ФБИ је 1950. преко њега дошао до Розенберга.  

„Гринглас је свог пашенога оптужио да га је регрутовао за рачун Москве и да је од њега тражио 

да украде планове бомбе.“ Брачни пар ни под притиском није одао имена главних актера. 

„Роберт Миропол, млађи син брачног пара Розенберг, оптужио је америчко правосуђе да је 

хладнокрвно послало у смрт једну невину особу (његову мајку) и ситног шпијуна (његовог оца) за 

дела која они нису починили.“ 
52

 

Глас јавности, четвртак, 19.6.2003 
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Хари Худини (1874 – 1926), илузиониста светске славе чија је врхунска тачка Кинеска 
водена ћелија за мучење, у којој га окаченог за ноге, наглавачке и руку везаних на 
леђима спуштају у танк пун воде: он треба да се из тог положаја ослободи за шта му је 
било потребно мало више од три минута - без ваздуха. Извођена је од прве представе  
1912. до свршетка  његовог живота под тајанственим околностима 31. октобра 1926.   
 

Рођен у Будимпешти у рабинској породици као једно од седморо деце, по имену  Erich 
Weisz, касније Harry Houdini - по великом француском мађионичару Жан Ежену Робер-
Удену (Jean Eugène Robert-Houdin). Почео је у Америци као дечак у једној полицијској 
станици ослобађањем руку из лисица што је убрзо претворио у тачку. Наступао је у 
Њујорку где се 1887. године преселио са оцем; 1893. се оженио Вилхелмином 
Беатрисом Ранер ( Wilhelmina Beatrice Rahner) са којом је наступао читавог живота.  
 

Обогативши се јавним наступима, почео је да се бави авијатичарством и филмом. 
Купио је свој први авион 1909. године и прелетео њим Аустралију 1910. Ушао је тако и 
у аустралијску историју као један од њених првих летача.  
 

Први филм је снимио 1901. – Чудесни подвизи славног Худинија, Париз (Merveilleux 
Exploits du Célèbre Houdini Paris).  
Снимио је још неколико филмова и основао три  компаније. Био је председник 
Друштва америчких мађионичара (Society of American Magicians).  
 

Око неких питања спиритуализма је дошао у сукоб са некадашњим пријатељем, сер 
Артуром Конаном Дојлом – Худини је држао врло трезвен став у тим стварима. 
 

После промене неколико ималаца, колекција Худинијеве заоставштине могла се све до 
2004. године видети у његовом музеју (Houdini Museum) у Еплтону, Висконсин, када је 
продата на аукцији. Многи цењени комади, укључујући Водену ћелију за мучење 
припали су мађионичару Дејвиду Коперфилду (David Copperfield). 
 

Harry Houdini, http://www.biography.com/people/harry-houdini-40056 (last visited Dec 27, 2012) 

 
                                                           
52

 Децембра наредне 1954. године погубљен је Лаврентије Павлович Берија: „После експлозија у 

Хирошими и Нагасакију, Стаљин је одредио шефа тајне полиције Лаврентија Павловича Берију да 

надзире атомски пројекат. Окрутан и безобзиран, Берија се у полицијском апарату уздигао до самог врха 

током великих чистки тридесетих година. Као најоданији Стаљинов послушник, Берија је био одговоран 

за ликвидацију многих Стаљинових непријатеља, за организовање концентрационих логора и ширење 

терора у земљи...“ Оптужен је за „издају револуције“ од стране Стаљинових наследника, Хрушчова, 

Маљенкова и Молотова. Према: Слободан Бубњевић, Ланчана реакција у Москви, Време, 18. август 2005. 

http://www.biography.com/people/harry-houdini-40056
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Три писца и неколико књига: 
 

Торнтон Вајлдер / Thornton Wilder                                  
                       The Cabala, Longmans Green Pub. 1926 
     Мост Светог краља Луја, БИГЗ 1967  (Пулицерова награда за књижевност) 
                                                              The Bridge of San Luis Rey, 1927 (Pulitzer Prize) 

 
Woislaw M. Petrovich,  Hero Tales & Legends of the Serbians   1st ed. 1921 
 „Ова књига пружа извесну информацију о српским народним предањима, народним обичајима, 
мало разматрања на тему прехришћанске религије у Србији и других српских легенди, али, ова 
књига је највећим делом о Краљевићу Марку. Иако би било сасвим нетачно рећи да он том 
опису одговара, он је у извесном смислу српска верзија Краља Артура. Све у свему занимљиво 
и забавно штиво ако вас та врста ствари интересује.“       Amazon.com 

 
Симеон Пишчевић  
  Мемоари / Извештај о доживљајима Симеона Степанова Пишчевића,  
1. руско издање Н. Попов, Москва 1883./српско издање Зборник Матице српске за књижевност и 
језик 1961-63. (Младен Лесковац, ур.) 

  Књига о нацији српској, о владаоцима, царевима и краљевима, 
кнежевима и деспотима и свима догађајима у народу српском, историја српског народа, 

поклон Н. Попова Српском ученом друштву. 
 

„Оба дела Пишчевићева и Књига о нацији српској и Мемоари остали су непознати и Србима и 
Русима кроз читаве деценије, чувана од његових потомака као породична успомена, - све до 
1867. године. Те године је у Москви одржавана етнографска изложба, тада велики догађај, који 
је узбудио сву словенску јавност и довео у Москву многе представнике свих словенских народа, 
па и Срба. То велико узбуђење словенско обузело је и Пишчевићевог праунука и у њему се 
пробудила љубав за далеке претке; он је тада Нилу Попову, као српском представнику, предао 
најпре Књигу о нацији српској а дванаест година доцније и Мемоаре.“   

Библиографска белешка о Пишчевићу, С. М. 
Српска књижевност у сто књига, МС * СКЗ, Нови Сад * Београд 1972. 
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Обележавање 850. годишњице почетка изградње катедрале Нотр Дам у Паризу 
трајаће 12 месеци, „а посебно свечано биће у фебруару, када ће чувена готска 
катедрала из 12. века добити нова звона.“ 
 

Катедрала је грађена од 1163. до 1345. а, како је на свечаности истакнуто, надживела 
је 80 краљева, двојицу императора и пет република.  
„Нотр Дам сваке године посети око 14 милиона људи. У њој се сваког дана одржи пет 
миса, а недељом седам.“ 

Јубилеј катедрале Нотр Дам, РТС, среда, 12. дец 2012 

 
҈҈҈ 

 
Константин 313 
    

Свечаном вечерњом мисом на дан светог Амброзија, 20. децембра, почело је у Милану 
обележавање 1700. годишњице Миланског едикта (Editto di Milano) којим је 313. 
године хришћанство изједначено са другим религијама у Римском царству.  
Манифестације ће бити одржане и у Риму, Јерусалиму, Цариграду (Истанбулу), Нишу, 
Треверију (Триру), Јорку – местима везаним за живот цара Константина (272. – 337.).
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privaut@gmail.com           Privaut Izlog www.privaut.info 

 25.12.2016 

„У Милану, једном од главних градова Римског царства, два аугуста – Лициније и 
Константин 313. године донела су едикт од изузетне важности, обезбеђујући слободу 
практиковања било које религијске праксе. Верски прогони су тада окончани, а нова 
ера мудрости и толеранције започета. 
Изложба је подељена у шест сегмената од којих сваки на свој начин приповеда о 
дубокој трансформацији Римског царства, а посебан акценат аутори су ставили на 
улогу војске, двора, цркве. Веома интересантан и важан сегмент изложбе посвећен је 
царици Хелени, харизматичној мајци цара Константина.“ 
 
Изложба  Константин 313  биће одржана у Милану од 25. октобра 2012. до 17. марта 
2013. године. У Палати Реале међу „најрепрезентативнијим делима из бројних 
светских музеја“ биће и 11 предмета из Народног музеја у Београду: „портрет 
Константина Великог, Београдска камеја, Лицинијев тањир, пекторал из Ритопека, као 
и неколицина изузетних нумизмата...“ 
 

Танјуг / Бета 

 
In hoc signo vinces 
 

Ниш – Наис – Naissus, родно место Константина Великог, приређује велику прославу 
јубилеја Миланског едикта.  
Очекује се долазак великог броја верника, а миса ће бити служена под ведрим небом. 
Биће изложен и делић крста на коме је Христ био разапет, дар Миланског надбискупа. 
Цар Константин нема статус свеца, већ ктитора  - бранитеља, али статус светице има 
његова мајка царица Јелена која је на Голготи пронашла крст на коме је Христ разапет. 

 
 
 

2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


