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  Mahjong XVI-XVIII 
 
 

Не бојте се, дакле; ви сте бољи од много врабаца. 
Мт 10:31 

 
 

... Jednim delom, putevi su išli pravcem velikih reka, Dunava, Drave, Save, Morave i Vardara, drugi 

su se pružali na Jadransko more, treći su spajali panonske puteve s primorskim lukama, dok je Via 

Egnatia, put možda najznačajniji, povezivao Jadransko s Jonskim morem. Na zapadu, jedan put je 

spajao Akvileju, odakle se iz Italije polazilo za balkanske provincije, sa Dunavom blizu današnjeg 

Beča, i to preko Emone (Ljubljana), Celeje (Celje) i Petovije (Ptuj). Od ovog puta su, ka istoku, vodila 

dva kraka koji su se spajali kod Sirmijuma (Sremska Mitrovica): jedan je polazio od Emone i išao 

preko Siscije (Sisak), a drugi od Petovije preko Murse (Osijek). Od Sirmijuma se išlo ka jugu preko 

Singidunuma (Beograd), a zatim dolinom Morave i Vardara do Soluna putem koji je prolazio kroz 

Naisus (Niš), Skupi (Skoplje) i Stobi. Ovaj put, koji je nazvan vojnim i koji će se kasnije jednim 

krakom spojiti sa Carigradom, bio je skopčan s komunikacijom velikog strategijskog značaja, onom 

koja je dolinom Dunava vodila ka Dakiji. Put za Dakiju odvajao se kod Viminacijuma (Kostolac) i 

prolazio kroz Đerdap, ostavivši tu svoje tragove uklesane u stene. Glavni put koji je od Akvileje vodio 

kroz Dalmaciju bio je povezan sa unutrašnjošću te provincije i sa Panonijom kopnenim transverzalama 

koje su stizale do Siscije i Sirmijuma. Pomenuti drum Via Egnatia spajao se sa dalmatinskim putem 

kod Epidamnosa i vodio do Soluna.
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Временска оса српске историје 

2
 

 

ПРАИСТОРИЈА:  
   Камено доба  Палеолит 
      Мезолит 
      Неолит 
 

   Метално доба  Енеолит/Бакарно доба 
      Бронзано доба 
      Гвоздено доба 
 

ИСТОРИЈА: 
   Стари век  Предримско доба 
      Римско доба 
 

   Средњи век  Пре Немањића 
      Од Стефана Немање до Краља Милутина 
      Од Краља Милутина до распада Царства 
      Од распада Царства до пада под Турке 
 

   Нови век  Од пада под турску власт до Велике сеобе 
      Од Велике сеобе до Првог српског устанка 
      Од Првог српског устанка до Првог светског рата 
 

      Савремена историја 
 

                                                 
1
 Opšta enciklopedija Larousse, Tom 3, Istorija, Jugoslovenske zemlje u praistorijsko i antičko doba, str. 287, 

Vuk Karadžić, Beograd 1973 
2
 Временска оса, Споменици културе у Србији, 13.2.13 
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҈҈҈ 

 
 BANOŠTOR, selo u novosadskom srezu na Dunavu, Vojvodina, arheol. nalazište,  
utvrđeno rimsko naselje Bononia ili Malata na limesu, sedište jednog odeljenja dalmatinske 
konjice i komandanta kohorte, kao i pojedinih jedinica legije VI Herkulije, V Jovije i II kohorte 
Alpinaca, o čemu pružaju podatke žigovi na opekama. Ostaci rimskog utvrđenja sa temeljima 
nađeni su na obali Dunava, a na više mesta otkriveni su rimski grobovi, kao i rimski natpisi, 
te žrtvenici posvećeni Jupitru Neptunu. Postoje i nalazi sitnijih rimskih predmeta. – Tu je 
(između 1142 i 1163) osnovao benediktinsku opatiju Beloš, stric Nemanjin i sin velikog 
župana raškog Uroša I, tada ugar. palatin i hrvatski ban (odatle mađ. naziv Bán monostora 
Banov manastir). Manastirska crkva nije očuvana (verovatno je to bila trobrodna bazilika, 
kakve su gradili benediktinci). O važnosti manastira govori odobrenje pape Grgura IX da tu 
bude rezidencija novoosnovane sremske biskupije (1229). Manastir je propao 1521-29, kad 
je Srem potpao pod Turke. – Duže se održao utvrđeni grad, podignut u XIV v. Grad je imao 
svoga kapetana još u poslednjoj deceniji XVII v.; danas ni od grada nema traga (...) 

 
 BANJA, 1. manastir na Limu, kod Priboja, koji se u Srednjem veku zvao Sv. Nikola u 
Dabru. Ime B. dato je manastiru u novije vreme, po lekovitoj vodi koja izvire iz velikog grotla 
u kompleksu manastirskih zgrada. U neposrednoj okolini su tragovi preistorijskog i rimskog 
naselja. Organizujući (1219) srpsko-pravoslavnu arhiepiskopiju, sv. Sava je ovde postavio 
sedište dabarske episkopije. Građevine iz toga doba nisu očuvane. Današnju crkvu 
posvećenu sv. Nikoli podigao je 1329 Stefan III (Dečanski)  (...) 
 

Još jedan manastir nosi ime Banja – podignut između Risna i Perasta u Boki Kotorskoj, po 
predanju, u doba Stefana Nemanje, a posvećen sv. Đorđu. Obnovljen 1654.  

 
 BANJA KOD DRENICE, polurazrušena crkva posvećena sv. Nikoli, na putu Kosovska 
Mitrovica – Peć. Podigao ju je, verovatno u drugoj deceniji XV v., vlastelin Rodop, čiji se grob 
nalazi pred ulazom u crkvu. On je priložio svojoj zadužbini i zvono (1432), koje se sada čuva 
u Pećskoj patrijaršiji. Crkva, zidana tesanom sigom i peščarom, ima oblik jednobrodne 
građevine i istaknutu apsidu, koja je spolja sedmostrana. Spoljna fasada građevine 
raščlanjena je lizenama, a kameni okviri zap. i juž. vrata bogato su profilisani. Crkva je bila 
razrušena, pa je u kasnijim vremenima neuko prezidana. Tragovi živopisa nisu očuvani. Oko 
crkve se nalazi staro groblje (...) 

ELU
 3 
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Доба II крсташког рата 
 

 „Пролаз крсташа кроз византиске земље, праћен уобичајеним изгредима, тешко 
је помутио односе између Византинаца и Немаца.4 (...) Као некада Алексије I, и 
Манојло је настојао да што пре пребаци крсташе у Малу Азију и тражио од вођа 
крсташа да му положе вазалну заклетву и да признају византиски суверенитет над 
свим земљама које буду освојили. Више због приближавања Француза но због 
Манојловог наваљивања, Конрад III се решио да пређе у Малу Азију. Међутим, тамо је 
његову војску снашла жалосна судбина: при првом сукобу с Турцима она је била 

                                                 
3
 Prema: Encikolpedija likovnih umjetnosti, 1 A-Ćus, Zagreb MCMLIX, Izdanje i naklada Leksikografskog 

zavoda FNRJ 
4
 Доба Манојла I Комнина (1143-1180), „владара великих и многостраних способности“, „храброг 

војсковође а још више вештог дипломате и државника смелих и замашних идеја“: „То је био прави 

Византинац, прожет идејом универзалног царства и страшћу за теолошким дискусијама, а уједно витез 

западног кова.“  Његова два брака са западним принцезама (први, са рођаком Конрада III, Бертом од 

Зулцбаха која је у Византији добила име Ирина) доносе нове навике, „нову витешку елеганцију западног 

типа“ и странце на високим положајима – „на велико незадовољство Грка“ (Острогорски). 
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потпуно потучена. После дужих преговора и препирки прешао је у Малу Азију и Луј VII. 
Његова војска ујединила се с остацима немачких трупа, али су крсташи одустали од 
намераваног похода против Иконије и кренули у правцу Аталеје. Пролаз кроз тежак 
терен, пропраћен насиљима над месним становништвом, размирицама између 
Француза и Немаца , сукобима Латина са Грцима, коначно је исцрпео снаге крсташа. 
Конрад III се на путу разболео, па је у Ефесу напустио крсташку војску. У Аталеји се и 
Луј VII укрцао са својим баронима за Сирију, препустивши своје људе судбини (...)5 
 
... у тренутку кад је најзад требало да почне византиско-немачка борба против 
Нормана Конрад III је умро (1152). С његовим наследником, Фридрихом I Барбаросом, 
Манојло није никад могао да се споразуме, упркос често вођеним преговорима. 
Политика и једног и другог руководила се идејом царства са свим њеним 
максимализмом и свом искључивошћу. У ово доба Запад је почео да се упознаје са 
Јустинијановим римским правом, које је и тамо јачало претставу о узвишености и 
универзалном карактеру царске власти. Фридрих Барбароса се успротивио 
византиским претензијама на Италију и с крајњим неповерењем посматрао је 
универзалистичке тежње Манојла I, који је за њега био само грчки краљ. Уместо савеза 
дошло је до супарништва између два царства. И једна и друга страна тражиле су за 
себе искључиво право на царску круну и римско наследство. Уместо да сарађују 
против Нормана, и Фридрих и Манојло покушавали су у првом реду да предухитре 
један другог у Италији (...)6 
 
Упоредо са ратовима у Угарској, водиле су се борбе са Србима, који су се у борби за 
ослобођење од византиске власти ослањали на суседну Угарску. Устанци Срба су 
учестали, Рашка је постала за Византију легло сталних немира. Истина, Манојло је 
успевао сваки пут да угуши те устанке, али он није могао да им учини крај, ма колико 
да је често мењао неверне рашке жупане. 1166 г. постављен је  за великог жупана 
Стефан Немања, али се и он ускоро одметнуо од византиског цара. Међутим, велики 
Манојлови успеси према Угарској променили су ситуацију, одузевши Србима угарску 
подршку. Савез са Млецима показао се недовољно ефикасан, и кад је цар 1172 г. ушао 
у Рашку с јаком војском, Немања је одустао од отпора који је постао безизгледан. 
Морао је да изјави своју покорност према ритуалу, примењеном већ код потчињавања 
Рајнолда Антиохијског (в. стр. 363),7  и да приликом свечаног царевог повратка у 
Цариград корача у његовој тријумфалној поворци. Победа над непокорном словенском 
земљом и њеним великим жупаном слављена је у патетичним говорима дворских 
ретора8 и приказивана на фрескама у царском двору.“9   

                                                 
5
 Све у овом делу, према: Г. Острогорски, Историја Византије, Просвета – Београд, II фототипско издање, 

Сабрана дела Георгија Острогорског, Књига шеста, стр. 357, 359, 361, 363, 364, 365, 367 
6
 Барбароса (дин. Хоенштауфоваца), у жељи да царској власти поврати стари сјај, велики борац против 

осамостаљених италијанских градова, он „свуда тежи да потчини цркву“;  у походу 1162. године 

разрушио је  и Милано. (Larousse) 
7
 Kinnamos 287.  „Антиохиски кнез Рајналд признао је суверенитет византиског цара и обавезао се да ће 

му слати помоћне трупе. Поврх тога византиски цар је задржао право постављања антиохиског 

патријарха. У знак потчињености Рајналд је дошао у царев логор гологлав, бос, с конопцем око врата, 

носећи мач у левој руци.*  (...)  Узвишени став који је византиски цар заузео према латинским државама 

на Истоку манифестовао се на занимљив начин приликом свечаног Манојловог уласка у Антиохију 1159 

г. Са свим царским инсигнијама, цар је јахао на коњу; јерусалимски краљ пратио га је јашући далеко иза 

њега и не носећи никакве инсигније; антиохијски кнез ишао је пешке поред царевог коња и држао царево 

стреме.** То је био импресиван призор у коме се јасно огледала хијерархија хришћанских владара.***  

Тешки проблеми пред које је стварање крсташких држава на Истоку ставило Византију и са којима се 

она деценијама борила, били су сада решени и византиска хегемонија успостављена. Византиски цар је 

извојевао положај поглавара целог хришћанског Истока, па су и саме латинске државе, угрожене од 

Турака, гледале у њему свог браниоца.“  
*  Kinnamos 182, 13.  ** Kinnamos 187 sq.  *** Cf. G. Ostrogorsky, Die byzantinische Stattenhierarchie, S. K. 8  (1936) 56 sq. 

8
 Евстатије Солунски: Regel, Fontes rer. byz. I, 43 sq.; Константин Мaнасес: Kurtz, B. B. 12 (1906) 89, 44 sq. 

9
 Cf. Grabar, Empereur 40 sq., 84 
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Византија и Млеци против Нормана, против Угара: „...1171 г. избио је оштар сукоб. Сви 
Млечани у Византиском царству похапшени су а њихови бродови заплењени.“ 
Заузврат, Млечани окупирају Хиос и Лезбос. Односи у прекиду наредних десетак 
година. Нова савезништва. „Дубока мржња“ између Грка и Латина.  
 
Барбароса вешто улази у односе са Селџуцима; после почетних дипломатских и 
политичких успеха, преокрет и тежак пораз Византије од Икониског султаната: „Како је 
дубоко био уздрман углед византиског цара показује писмо које је Фридрих Барбароса 
упутио Манојлу ускоро после Мириокефалонске битке. У њему Фридрих, као римски 
цар, позива 'грчкога краља Манојла' да му укаже дужну послушност...“ 

 

҈҈҈ 

 
XV v.- Despotovina 

Srbija je konačno pala pod Turke predajom Smedereva, 20. juna 1459. godine. Pre toga je despot 

Lazar, sin i naslednik Đurđa Brankovića, početkom 1457. godine sklopio sa sultanom mir, ali je u 

zemlji nastao rascep između dve političke struje, jedne naklonjene saradnji s Turcima, a druge 

pregovorima sa Ugarima. Poslednji pokušaj da se spreči tursko osvajanje bio je u trenutnom 

ujedinjenju Srbije i Bosne, kada je Stefan Tomašević, sin bosanskog kralja, došao u Smederevo i 

venčanjem sa unukom despota Đurđa preuzeo naziv despota. Ali, on nije mogao odoleti turskom 

pritisku.  
DRŽAVA NEMANJIĆA, Jugoslovenski narodi u srednjem veku, Opšta encikl. Larousse, Tom 3 Istorija 
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Средњовековне игре: царства и краљевства 
 

ШКОЛИЦЕ: Енглеска – увијена трапезоидна поља којим се доспева до средишњег, 21. 
  поља означеног са P (Paradise – рај) 
  Аустрија – четири напред (од којих је прво Po – пакао), затим два лево и 
  десно, једно напред, два лево и десно, једно напред и крајње кружно 
  поље – М (Heaven – небеса).10 Укупно 11 поља. 
  Италија – широка поља образују стазу и, од 4. поља надаље, носе следеће 
  ознаке: Pan (Complainer - жалилац); Pi (Rest - одмор); T (Purgatory -  
  чистилиште); Pi; T; са последњим, лучним - K (Crown – круна). Укупно 9. 
  Мађарска – три напред, два лево и десно, једно напред и два лево и десно. 
  Два последња носе ознаке: лево, Po (пакао); десно, М (небеса). Укупно 8.  
 

ЛУТРИЈА: извлачило се често из два ћупа – дете или младић, једном руком из једног 
  ћупа имена учесника а другом истовремено из другог купоне са  
  наградним бројевима или – празне. Тако се 1575. године у Стразбуру 
  извлачило 275 награда, укључујући једну вредну 115 златника. Награде у 
  новцу додељиване су вероватно по први пут 1504. године у Цириху, када 
  је продато 40000 тикета , чак и купцима из Келна и Венеције. Познато је и
  име добитника главне награде: Лудвиг Гец, грађанин  Ридлингена.  
  Добротворна лутрија, за изградњу цркве (Malines, 1519); прва пословна 
  лутрија (Paris, 1539); за отплату дугова испражњених општинских каса 
  (Osnabrück, 1521); Фиренца и Хамбург 1612. Венеција – прикупљање новца за 
  ратни поход. 

                                                 
10

 Слова су према ознакама на мађарском, дата са енглеским преводом.  Све у овом делу према:  

Fun and Games in Old Europe by Walter Endrei and László Zolnay, Corvina Kiadó, Budapest 1986/1988 
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 Gioco del lotto – од 1530. и у облику улога полаганих на номинације одборника 
 Републике Ђенове. Од 90 грађана, петорица званичника бирана су   
 извлачењем. 
 Birbis (итал. biribi), нова форма лутрије, забрањивана у Мађарској. Жетони  
 слични маслинама означени бројевима извлаче се из вреће.  Победник  
 има срећан број. „Једну варијанту те игре, под именом hoca, у Француску  
 је увео кардинал Мазарен. Тек после кардиналове смрти 1661. откривено  
 је да је он путем hoca-казиноа направио огроман профит и та казина су  
 затим затворена. Игра ипак никад није постала популарна као што су то  
 данас лото и рулет.“ 
 

ТРЕЗВЕЊАК:11 ако се кроз коцку пробуши рупа и затим се причврсти за осовину једног 
  точкића, изгубљена су њена два лица али преостала четири могу да 
  послуже за игру коцке која постоји још од шеснаестог века.  
  На француском, toton, изведено из римског (латинског) totum, али се 
  постојање игре у класична времена не може доказати. 
  Рабле игру помиње под оваквим називом: pille, nade, joque, fore, и он баца 
  светло на саму њену природу. Четири слова на четири стране означавала 
  су следеће речи:   P  (фр. piller; ит. pigliare - опленити);  N  (шп. nada –  
  ништа);  J  (ст.фр. jocque  или  лат. jocus – игра);  F  (ит. fore или ст.фр. fors – 
  напоље).  По тачкама, P – играч узима свој улог са талона; N – не дешава 
  се ништа; J – почетни улог се дуплира (обавезно); F – играч купи све и 
  излази из игре.  Ређе су коришћена латинско-француска слова:  A (accipe);  
  R (rien);  D (da);  T (totum).  
 

 Ова коцка је касније у облику хексагоналне призме постала позната под именом 
 pirouette, и тако пренела име једном балетском покрету.  Јеврејска игра, dreidel. 
 Чигра. 
 

КЕНТЕН: међу једноставнијим играма проистеклим из турнирских вежби је јуриш 
 на кентен (quintain), дрвену лутку „што за нишан служи“,12 начињену у 
 обличју Сарацена или турског ратника.  Јуришало се на коњу а требало 
 је копљем погодити лутку у главу - између очију.  Глава је била  
 причвршћена опругом и одлетела би уназад али би невешт такмичар 
 могао добити снажан повратни ударац  па и бити оборен с коња.  
Мађарски национални музеј  чува неколико примерака такве осликане 
дрвене главе са видним траговима оштећења оштрицом копља. Прича се 
да је један турски емисар у чију је част приређена светковина и у оквиру 
ње јуриш на кентен суво приметио: „Не чини ли вам се мало вероватним 
да би Турчин стајао мирно?“ 

 

 Игра је добила многе облике па је најзад ушла и у народне обичаје – свадбене 
 игре. Младожења који не би успео да обори мету морао је новцем да откупи 
 право на брак. Из ове, изведене су различите игре са прстеном (jeu de bague) – у 
 једној, коњаник мора копљем да скине прстен окачен на стуб.13  
 

҈҈҈ 

                                                 
11

 Енгл. Teetotum, када се узме у обзир доба, вероватно би се најбоље превело турцизмом  титиз – 

шкртац, тврдица; зановетало, ћудљива, мрзовољна особа (прим. Б.Н.) 
12

 Виљем Шекспир, Како вам драго, прев. Б. Недић  и  В. Живојиновић, Култура, Београд, 1963 
13

 Као у Сињској алци  (прим. Б.Н.) 
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Устанак у Банату 1594. 
 

„Владика вршачки Теодор Несторовић, духовни вођа банатски Срба са краја 16. века, у 
народном предању је запамћен као примерен архијереј, благе нарави, скроман и 
православљу потпуно предан (...) 
 

Када је у Вршац стигао глас да су се јаничари у Стамболу побунили, владика Теодор 
се понадао да ће се ови зулумћари повући из Баната и других поробљених српских 
земаља. Kод владике Теодора, 1593. године, долазе народни прваци и обавештавају 
га да су створени услови за подизање устанка. Владика Теодор им поручује: 'Узмите 
заставе из својих цркава, украсите их ликом Светог Саве. Као што је свети цар 
Константин победио са заставама на којима је био крст, тако и на нашим 
заставама нек се вије лик светог Саве, нашег духовног оца и бранитеља. Кренимо, 
децо моја и браћо моја, у бој за правду и слободу'.  
Устанак је почео 1594. године. И до данас је остала упамћена устаничка песма: 'Сва 
се будум земља побунила, - Шест стотина подигло се села, - Свак на цара пушку 
подигао!' 
Устаници су извојевали многе победе, али и пролили много крви. Чета од 200 
устаника, под вођством Петра Мојзеша, ослободи и вршачку паланку. Разјарене 
османлије су говориле да их не побеђују устаници, већ 'каурски светац Сава'. То је био 
и повод да спале мошти светог Саве на Врачару у Београду. Јуна 1594. године, у 
одлучној бици код Бечкерека, 30.000 Турака је напало 4300 устаника. Изгинула је скоро 
сва српска војска, а цео Банат пао под турску власт. Српски живаљ, предвођен 
владиком Теодором, избегао је у Ердељ. Ердељски кнез Батори, доделио је епископу 
Теодору за прибежиште место Тевиса. После неког времена, Турци су поручили 
епископу Теодору да ће, ако се врати у Вршац, њему и његовом народу, бити спашени 
животи. Иако је знао да се не може поуздати у њихово обећање, преовладала је нада 
да ће његова жртва бити довољан залог за престанак страдања недужног српског 
народа. Када је дошао у Вршац, Турци су га одмах утамничили и после бројних 
понижења и мучења, живог 'на мех одрали'.“ 
 

Данас је свети владика Теодор градска слава Вршца, а посвећен му је храм на 
Вршачком брегу.14 
 

҈҈҈ 

 
   лудизам

1
, -зма м [енгл. Luddism, према раднику Неду Ладу (Ludd)] ист. раднички покрет у 

Енглеској почетком XIX века којем је циљ био уништавање машина и фабрика јер су их 

сматрали узроком незапослености. 
 

   лудизам
2
, -зма м [лат. ludus игра] схватање по којем се уметност тумачи као игра; разиграност 

(на сцени), домишљатост (у глуми), импровизација. 
 

   лудист(а), -е м, мн. лудисти = лудит, -ита м, мн. лудити, ген. мн. лудита [в. лудизам] присталица, 

следбеник лудизма
1
. 

 

   лудистички, -а, -о [в. лудизам] 1. који се односи на лудизам
1
. 2. в. лудички.    

 

   лудит = лудист(а) (в.) 
 

   лудички, -а, -о [нлат. ludicus од лат. ludus игра] који се односи на игру, који има својства игре. 
 

   Лудолфов, -а, -о, одр. –ог(а) [према математичару Лудолфу ван Келену (van Ceulen, 1540-

1610)]. ▲ Лудолфов број мат. број који показује однос пречника круга и његовог обима, 

означава се грчким словом пи (π) и износи приближно 3,141592... 
 

Иван Клајн и Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза 

                                                 
14

 Свети свештеномученик Теодор вршачки, Радио-телевизија Беседа , Информативна служба Епархије 

бачке   уторак, 29 мај 2012 00:03 
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҈҈҈ 

 
Један Србин дипломат на двору Петра Великог и Катарине I 
 

Сава Владиславић је био типични израст свог родног краја: оличење Србина из 
Херцеговине, духовног колико и душевног, гипког колико и поносног, опрезног колико и 
неустрашивог, што представља карактер Херцеговца у познатој равнотежи између 
његових позитивних и негативних особина, и са његовим, скоро јелинским, осећањем 
мере. Србин Херцеговац, значи Медитеранац више него Балканац, човек маште колико 
и реалист, и човек сна колико и позитивни стваралац, Владиславић је створио себи, на 
изласку из нашег чемерног XVII века, велико име дипломате у једном великом 
словенском народу, и огромне заслуге у једном великом словенском добу, Он је и први 
поставио српски проблем у Русији као главни проблем Балкана. 
 

Рим – Букурешт, 1933-1940.    Ј.Д.15  

 
ВЛАДИСЛАВИЋ, Сава (1660?-1738), преводилац. Превео је 1722. одломак о Босни из дела 
Мавра Орбина, који је касније издао Јован Радић (Kniga istoriografia o narode slavenskom..., 
Пешта  1770); у овом Радићевом издању, штампаном латиницом, слово јат замењено је 
словом е, што би свакако ишло у потврду о том како је највећи број српских писаца 
писао екавштином. То је прва српска књига штампана латиницом. 
 

Лексикон српског просветитељства 

 
҈҈҈ 

 
 MEANDAR, ornament, čiji se elementi (trokutasto ili četverokutasto lomljena linija, 
polukružni zavoji) ponavljaju u neprekinutom povezanom nizu. Naziv m. je nastao u antiki po 
krivudavom toku maloazijske rijeke Meander (v. Ornament). 

ELU 16     

 

҈҈҈ 

 
 „Јово!  рекох  ја,  quis putas?“    
 

Доба рационализма, доба просвећености: Волтер, Бекон, Русо, Дидро... „време када је 
грађански сталеж довољно ојачао, интелектуално, привредно и морално, тражећи да 
преузме државне и просветне послове. Нови дух школства ширио се из Француске у 
Немачку, где су присталице реформи имале значајан утицај на дворовима. Већ 1749. 
године отворена је у Берлину прва немачка реалка...“17  
 

Јохан Игњат Фелбигер и Марија Терезија. Општа школска уредба, 1774. 
 

Илирска дворска депутација и прве реформе „у делу Угарске који се називао Тамишки 
Банат, посебном уредбом која је прописивала да се у свим православним општинама 
подигну народне школе за српску и румунску децу“: Ratio educationis totiusque rei 
literariae per regnum Hungariae provinciam eidem adnexas (1771).18 

                                                 
15

 Из текста Место предговора - Јован Дучић, Гроф Сава Владиславић, Један Србин дипломат на двору 

Петра Великог и Катарине I, Сабр. дела, пр. Душан Иванић, Октоих, Штампар Макарије, Јумедиамонт, 

2007.  (в. и Махјонг VIII-IX) 
16

 Encikolpedija likovnih umjetnosti, 3 Inj-Portl, Zagreb MCMLIX, Izd. i nakl. Leksikografskog zavoda FNRJ 
17

 Све у овом делу према: Душан Шкорић, Школе цртања код Срба, Платонеум, Нови Сад 2006 
18

 А. Огњановић, Граничарске народне школе и њихови учитељи на територији Војводине од 1774. до 

1872. године, Нови Сад 1964 
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Државни надзор над свим школама, са школским окрузима, главним школским 
директором и надзорницима. 
Основне школе: сеоске, школе по варошима и варошке школе; нормалне или 
тривијалне школе: трогодишње, као припрема за латинске или граматикалне 
четворогодишње школе; гимназије: петоразредне или шесторазредне.  
Српске школе у Угарској, у три округа: загребачки – Срем и Славонија; темишварски – 
Банат; печујски – Бачка. Директори школских округа: Тодор Јанковић-Миријевски, 
Стефан Вујановски и Аврам Мразовић. 
 

Цртање као обавезан предмет у четвртој класи главних народних школа: „Магистрати 
по српским градовима избегавали су да отворе четврту класу, правдајући се 
недостатком новца и простора.“ (В. Стајић, Грађа за културну историју Новог Сада, 1951) 

Чувени бечки гравер Јакоб Матија Шмуцер 1783. године издаје Упутство за цртање 
бакрорезима, по угледу на француске радове, и тај се уџбеник, поред других и у више 
издања, користи у српским „школама начертанија“.  
Други обавезан предмет у вишим разредима, калиграфија – „краснопис са варијантама 
курентног, канцеларијског, трговачког и украсног писма“ за који је уџбеник 1778. године 
израдио писац и бакрорезац Захарија Орфелин – а „за који је био богато награђен од 
бечког двора.“19 
 
Проблеми очувања националног идентитета уз стицање верско-политичких 
привилегија у условима сталног ривалитета са Хрватима и Мађарима, између Беча и 
Пеште, донели су  и пригушеност културног живота у оквиру грађанског слоја, спорије 
промене у духу рационализма и либерализма. Митрополит Стефан Стратимировић. 
 

„У сталном страху од уније, грађанство је заједно са Стратимировићем, 1791. године 
основало гимназију у Карловцима, а у Новом Саду 1810. године. У Сентандреји је 1812. 
године основана учитељска школа која је 1816. године прешла у Сомбор и прерасла у 
расадник просветног и културног кадра. У таквим полетним условима Стратимировић је 
основао цртачку школу у Карловцима 1809. године, која је имала велики значај, све до 
револуције 1848/49. године.“ 
 
Идеје Француске револуције и енциклопедиста, реформе и новостечена грађанска 
права... Уз Стратимировића, у политичко-културним реформама у Угарској и Србији, 
Доситеј Обрадовић и Сава Текелија.    
„Скоро неопажено, српско грађанско друштво изместило је Беч из културног жаришта и 
деловање пренело у Пешту, а одатле у Карловце.“20 
 

Успон капитализма и мир са Наполеоном (1809) погодују развоју и интеграцији 
грађанског слоја – уз Школски устав из 1805. почиње и отварање цртачких школа: 
цртање и сликање постају део грађанског васпитања.   
Арса Теодоровић, Константин Пантелић, Димитрије Аврамовић, Никола Алексић, 
Павле Симић, Анастас Јовановић, Новак Радонић, Стева Тодоровић... 
 
Развој занатства и деловање цеховских организација: „Уређење еснафа у Војној 
крајини било је у надлежности Дворског ратног савета у Бечу. Еснафским правилима 
били су обухваћени односи мајстора, калфи и шегрта.“ 
Пофторне школе - за шегрте: основи кореспонденције, физике, аритметике, 
геометријског цртања, лепог писања, уз часове веронауке. 
Калфе – „мајсторски момци“ на обавезном вишегодишњем „вандровању“ по занатским 
центрима широм Европе. Познат је био проблем њиховог избегавања градова у којима 

                                                 
19

 Славенскаја и валахијскаја калиграфија или настављеније к правилному писанију во употребљеније 

учашчијсја в малих школах славено-сербскија и валахијскија јуности  (1778).   Орфелин је и аутор „једне 

обимне историје Петра I Великог, којом је обновљена политичка повезаност Срба са Русијом.“ (Larousse) 
20

 С. Гавриловић, Срби у Хабсбуршкој монархији (1792-1849), Нови Сад 1994 
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су постојале цртачке школе. Обавезно похађање цртачке школе за ове занате: 
зидарски, коларски, штукатурски, столарски, клесарски, стакларски, браварски, 
златарски, појасарски, звоноливачки, котларски, позамантеријски, дугметарски, ткачки, 
седларски, лончарски, ременарски, оруђарски и мједарски.  
 

Српски наставници, у ово време, са завршеном једном или две цртачке школе: Лазар 
Бајић, Атанасије Николић, Евгеније Ковачић,21 Софроније Милинковић; официри, као 
Драгутин Јовановић; богослови: Јован Поповић и Јован Марковић; или - без података о 
школској спреми, као у случају Николе Петровића, Николе Алковића или Григорија 
Јовановића. Више странаца, као Хуго Конрад фон Хецендорф и његов брат Ото, 
штићеници грофа Пејачевића, у Руми, Јонас Серенчеш у Суботици, Дубровчанин Јован 
Дероко (препорука Матије Бана) у Београду, Франц Софка у Панчеву. 
 

Школа начертанија, Scholae graphidis, Zeichnungschüle, школе флехтовања. Приватне 
школе. Цртаће табле и хартија; оловка, туш, бајц и акварел; прегледалице и рамови. 
„Учиниле (су) да јаз од тоталне ликовне неписмености до отворених врата за наше 
будуће сликаре, вајаре и архитекте у неком од европских центара буде мање болан.“  
 

У „школи рисовања“ у Сремским Карловцима, уз прегледалице, за копирање служи 
„цвеће пресовано у старим хербаријумима“ за израду „најлепших акварела, сасвим у 
духу бечког бидермајера.“ Основни појмови о геометријским телима, цркве и зграде у 
Карловцима: „оближње речне аде и фасаде, са размерама“; реткост, мртва природа; у 
духу класицизма – пејсаж, развалине и антички храмови; средишња преокупација је 
људско тело и његови делови: „Један од најлепших радова из ове групе је цртеж руке 
Љубомира Обрадовића из 1824. године.“ Физиогномика.  
Наслови графичких предложака: Palatinus / Dux / Xerxes / Belgradum / Turca / Hungaricus 
/ Hygea / Venator / Stephanus Nemanics, Imperator Serbiae. 
Арса Теодоровић, Vera icona (Христов лик - из 1809.) и 35 других цртежа школи на дар. 
Светолик и Милена, цртеж у тушу, копија бакрореза, према скици земунског сликара 
Константина Лекића за књигу Василија Јовановића. Урош Кнежевић. 
 

Нови Сад је, опет, „три године радио на томе да оснује и угуши цртачку школу“. Затим, 
„сва дешавања око новосадске цртачке школе повезана су са именом Атанасија 
Николића, ретко свестране личности, која је оставила дубок траг у српској култури XIX 
века.“ Рођен 18. I 1803. г. у Брестовцу у Бачкој од оца Николе и мајке Марије, рођ. 
Деспотовић (из Сомбора), студира филозофију, графичку уметност и архитектуру у 
Ђуру, а пуковско-артиљеријску школу завршава у Бечу. 1825. године основао је Трећу 
дилетантску позоришну дружину у Новом Саду, са представама „Урош, цар Срба“ и 
„Зао отац и неваљао син“. „Хваљен је његов труд да помоћу позоришних представа 
добије средства за рад цртачке школе.“ У списима Магистрата има звање artis 
delineatoriae magister а часови цртачке школе одржавају се у згради основне школе код 
католичке порте – за шегрте и калфе. Сенатор Јохан Кербер; парох Леонард Новак. 
Капетан полиције Јован Камбер. Пошто је његов наставнички рад позитивно оцењен, 
преостало је да се преговара о условима али се све претворило у сукоб католика и 
православаца и најзад донето мишљење „да оснивање цртачке школе треба одгодити 
за срећнија времена.“ Николић је две године предавао цртање у новосадској гимназији, 
четири године је бесплатно радио као геометар код Бачке жупаније узалуд се надајући 
сталном запослењу. Безуспешно је покушао (преко Вука и барона Сине и њихових 
бечких веза) да испослује посао геометра у Русији, а све до 1839. године радио је на 
имању Петра Чарнојевића у Мачу „у арадској вармеђи“ кад је наименован код грофа 
Шенборна у Мункачу „са добром платом“ – ипак, на позив Димитрија Исаиловића, 
обновитеља Велике школе, он прелази у Србију да предаје математику, земљомерје и 

                                                 
21

 „Изузетно даровит цртач“, Лаокон и група – копија; поред  другог, од 1884. до 1890. објављује у 

сомборском „Голубу“ (1.IV1884. Мали крадљивац). Учитељске школе у Баји и Сомбору – и гимназија. 
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„художество начертанија“. Добија место професора крагујевачког Лицеја (касније први 
ректор). Заснива позоришни живот у Крагујевцу и отвара школу цртања. Уз Лицеј и он 
прелази у Београд (1841), најпре као његов професор, да би затим заузео положај 
начелника Министарства унутрашњих послова. Отишао је у пензију 1859. године, а 
преминуо у Београду 1882.  Политичар, књижевник и културни посленик: бавио се 
урбанизмом, писао драмска дела, књиге – уџбенике, сарађивао у листовима. Театар на 
Ђумруку. Са  Стеријом  је радио на оснивању  Друштва српске словесности  (касније 
Српско учено друштво  и  Српска академија наука).  
 

Крагујевац и Београд:  пре „инџинира Николића“ позван је „из Београда инџинир Јанко 
ради предавања художества начертанија у Лицеуму нашем“ – Франц Јанке. Од 1839. 
и Фридрих Маркмилер, који после прелази у Београд а одатле у Сремске Карловце.         
„Занимљиво је да се као први професор цртања спомиње Никола Алковић, али је то 
било вероватно само за кратко време, тако да није остало архивског трага. Или је 
Алковић био постављен у гимназији, тако да се не спомиње у Лицеју.“ 
Као помоћници начертанија, два Петровића – Никола у гимназији (из Сомбора, по 
препоруци Јована Хаџића) и Михаило, по занимању тишлер, у Лицеју.  Касније је још и 
поднета молба Попечитељству за отварање „школе фехтовања“.   
Кнез Михаило 1841. одобрава пресељење Лицеума у Београд.  
Анастас Јовановић, сликар и литограф, поклања цртачкој школи 28 својих радова са 
бечке Академије за збирку предложака.  Конак кнегиње Љубице.  
 

1842. године бурни догађаји и унутрашњи немири (Вучићева буна) прекидају рад 
београдске цртачке школе при Лицеуму – њени наставници, Петровић и Маркмилер 
учесници су догађаја током буне, на страни кнеза Михаила. Следеће године, ипак, у 
плану се износи потреба за музичком или цртачком школом. Од 1844. год. цртање је 
обавезан предмет у настави гимназија, полугимназија и послено-трговачког училишта. 
Први уџбеник цртања у Србији – Јован Дероко, „Упражњенија начертанија 
слободоручног“, штампан 1853.  Сложен програм, по европским стандардима. 
 

Д. Милутиновић води недељне школе цртања; Стева Тодоровић и приватна уметничка 
школа 1865. – уз уџбеник; један Чех, Кирил Кутлик 1895. отвара приватну школу 
цртања и сликања која прераста у уметничку школу – преузели су је Риста и Бета 
Вукановић. Јован Шоле из Прага објављује још један одличан уџбеник. 

 
Необичан случај цртачке школе Димитрија Јакшића у Београду 1838/39. године „која је 
после тога вероватно укинута јер би се нашло нешто од података у београдској 
штампи“ а о којој се сазнаје из саме молбе коју Јакшић подноси Министарству просвете 
у Београду 1859. године. Србију је морао да напусти 1839. када је са престола свргнут 
Милош Обреновић а затим се настанио у Влашкој где током наредних 20 година држи 
школу цртања у Крајови и, заједно са Леком Константином ради за цркву Свети Илија и 
Мадона Дуду. Раније је, после Академије у Бечу, завршавао сликарске обавезе свога 
оца за Топчидерску цркву.     
 

Још један необичан случај, у Великом Бечкереку (Зрењанин) где је прва формална 
цртачка школа отворена тек 1870. године.  
Раније је чувени Константин Данил предавао у свом атељеу уз свој одличан метод - 
поступност: подлоге и боје, припрема четака; најпре цртање са предложака, најзад 
сликање. Многи познати сликари прошли су кроз тај атеље.  
У локалном Вохенблату (Wochenblatt) од 26. II 1870. појавио се оглас под насловом 
„Приватна школа цртања“ („Privat-Zeichenschule“) намењен заинтересованима „ако 
имају талента“ уз погодност плаћања у више рата.22  Школу је током наредне две 
године водио „ондашњи гимназијски учитељ цртања Јозеф Шпољарић“ док није избио 
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 Ј. Кнежевић, Прва приватна сликарска школа у Зрењанину, Гласник музеја Баната, децембар 1995 
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скандал када извесни Карл Мелкун 1872. у истом листу износи низ жалби на рад те 
школе и немар учитеља. Иако Шпољарић већ у следећем броју износи низ оправдања 
уз позивање на свој успех у гимназијском раду и похвале и комплименте које је примио 
у писму од Константина Данила, ствар се завршила на његову штету.  
Замењује га Маћаш Хофман а с доласком Антала Штрајтмана и кроз његове четири 
деценије рада све се мења. Прва радионица за израду тепиха. Прве изложбе дечијих 
радова са предавањима. Педагошки метод за европску славу. 
 

У Суботици, једно значајно уметничко име: Аксентије Мародић (Студија човека са 
брадом). Фрањевац Јонаш Серенчеш води 260 ученика и пројектује позоришну зграду – 
хотел „Пешта“.23 
 

Од 1871. године и укидања Војне границе, војвођански Срби потпадају под угарски део 
Двојне монархије, у школе се уводи мађарски језик и протерују немачки учитељи. 
 
У Панчеву, Угарско-краљевску државну вишу реалку завршавају Урош Предић и – 
Михаило Пупин. Приватне школе се отварају са дозволом школских власти или без ње: 
женске школе такође, понекад и четворогодишње. Приватна школа Каролине Мулин у 
којој је „цртање слободном руком“ предавао Фердинанд Мајер; у школи Емилије 
Преведен – Франц Софка. 
 

У Руми, Хуго Конрад фон Хецендорф је „и своје ученике изводио у природу да цртају 
пејсаже, на једном цртежу је забележио и женске фигуре у дугим бидермајер 
хаљинама како у руци држе скицен блокове и цртају циганску чергу.“ Цртачку школу у 
Руми, похађале су, дакле, и „девојке из бољих кућа“.    

 
҈҈҈ 

 
НОВАКОВИЋ, Јулијана (Нови Сад?, прва половина XIX ст.), грађанска песникиња, чије 
је стихове објавио Атанасије Николић у Српском славују (1829).  Композитор Алојз 
Калауз доноси у свом зборнику напева (1850) њену песму „Тешко мени овог света“. 
 

Лексикон српског просветитељства 

 

҈҈҈ 
 

Сукоб у школи 
 

„... О грчким школама, њиховом уређењу, наставном плану и наставницима знамо, на 
жалост, врло мало. Нешто боље познате су нам грчке школе у пречанским крајевима, 
нарочито о грчким школама у Земуну и Новом Саду.24 
 Најстарије помене о грчким учитељима у Земуну имамо из четрдесетих година 
XVIII века. Тада је дужност 'рацког и грчког' учитеља вршио поп Теодор Стеријади 
(Стеријевић). Поред њега су вршили учитељску дужност и неки трговци (као, 1746, 
Јанаћ Аргир и Насто Димо) у својим становима. Од 1745 био је учитељ неки Георгије 
Спида. На грчком језику се почело, као што видимо, доста рано учити.25  Од 1791 у 
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 Истраживао Иштван Ивањи – његова књига изашла је у Суботици 1886. године 
24

 Д-р Д. Ј. Поповић, проф. Универзитета, О Цинцарима: прилози питању постанка нашег грађанског 

друштва, репринт другог знатно допуњеног издања (1937), Прометеј Београд 1998.  
25

 „Претпоставља се да је некаквих школа било међу Србима одмах након Велике сеобе. Једна од таквих, 

коју је водио Кипријан Рачанин, била је у цркви св. Луке у Сентандреји, друга – у Коморану.“ 

Вероисповедне школе. Руски учитељи, школа у Сремским Карловцима од 1726; Рускословенска школа у 

Београду 1727. Митр. Павле Ненадовић 1750. издаје наредбу о обавезном слању српске деце у школу – 

„забранио је чак одржавање литургије у Руми све док се механа поред цркве не претвори у школу.“ 
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Земуну је учитељ, тада већ чувени, Димитрије Ник.  Дарвар, како се он пише, 
'слободних наука учитељ'. Тих година покренули су Грци и Цинцари питање 
отварања сталне јавне школе. Главни иницијатор био је Никола Роси (Руси, Русидес). 
Приликом његовог имендана 1793 скупљена је, у ову сврху, у његовом стану знатна 
свота. Исте године поднели су они земунском магистрату молбу да им се, у српској 
школи, уступе просторије за њихову школу. Међу потписницима био је, осим Росиа, 
Константин Дарвар, Константин Дума и Константин Сигурис. Ствар није ишла тако 
лако, бар не код месних власти, где су Срби ипак имали одлучан уплив. Њих то није 
збунило. Они су покушали преко виших власти код којих су они добро стојали, јер док 
су они наредне године дали добровољних прилога за ратне сврхе 2000 форинти, Срби 
су дали само 80...“  Потврду статута дочекали су тек 1816.     

 
Аромуни – Ромеји, Римљани; Арванитовласи – Арнаути, Албанези; Романовласи – 
Македонци, Македовласи и Бугари; Бугари и Гоге; Старосрбијанци... 
 „Влах и Арбанас, брат“; „Арнаути, просто названи Цинцари“ (Вук); у „заједници Грка 
и Македовлаха“ како се звала грчка школска општина у Земуну, „Цинцари су се 
разликовали од Грка по језику: они су  'влахофони Јелини'  (тј.  Јелини који говоре 
влашки) из  Македоније  која је, као што је познато, Грцима дала Александра Великог.“ 
„Грековалахи“  и „Романовласи“.  
 

Пештански студент медицине Георгије Константин Роза (Rosa – „ово име може се 
читати и Роса и Рожа, а можда и Рошу“) 1806. године у Пешти штампа, упоредо на 
немачком и грчком, књижицу насловљену  „Истраживања о Романима или тзв. 
Власима који станују с оне стране Дунава“ и продаје је у 639 примерака у самој Пешти 
као и у Бечу, Мишколцу, Будиму, Темишвару, Новом Саду, Осеку и Бечкереку – нешто 
је отишло и у Пољску.  По њему, Цинцарима је место међу Румунима:  Романи или 
Рамани, а никад Власи, јесу „потомци старих Римљана који су дошли у Тракију“, и за 
које је име Цинцарин „потсмевачко“.  Он, ипак, изводи  то име из латинског sincerus, 
исправан, затим из  sensare  због плаћања  Zins-а  (названи зато 'welsch sensari'), па чак и 
из 'син царев' – „на крају, додаје он, реч је настала тако што је, по једној верзији, у доба 
њихове највеће славе њима управљало пет царева  - 'cinci car' !“  
 
„Највеће и најславније насеље цинцарско, Москопоље, лежало је у чисто арбанашком 
крају...“ - Мосхопоље, Мускопоље -  славно по патриотском покрету, оно је  „центар 
трговине између Македоније, Албаније, Епира, а преко Босне са Аустријом и 
Млецима...“  Штампарија: штампане службе  Св. Јовану Владимиру, св. Науму и 
апостолима, посебно св. Клименту. Грчке школе. Школа у Москопољу обновљена је 1840. 
– њу је углавном издржавао барон Сина, један од највећих европских богаташа свога 
доба,26 а међу приложницима је и кнез Милош.   
Становници: Москопољци или „Мосхополите“. 

                                                                                                                                                         
Запретио је и искључењем из цркве сваке црквене општине која се не залаже за отварање школа. 

(Мирјана Д. Стефановић, Лексикон српског просветитељства, Службени гласник, Београд 2009)       
26

 Породица Сина „кренула се“ из Москопоља око 1750. године и, по једној верзији, „прво ударила на 

Велес“, да би затим преко Сарајева (где се задржала једну генерацију) и Славонског Брода, а можда, како 

се прича, и Београда, стигла у Беч. Барон Ђорђе С. Сина, трговац: „Стекао је огромних заслуга за 

подизање путева и унапређење саобраћаја. Он је финансирао градњу железнице од Беча до Ђура. Био је 

један од главних акционара Дунавског паробродског друштва. Његовом заслугом уређен је саобраћај 

Дунавом између Беча и Будима. Његово највеће дело јесте градња ланчаног моста између Будима и 

Пеште. Године 1838 подигао је он 'о свом трошку' мост од дванаест масивних ланаца од кованог гвожђа 

(...) На првом стубу, на гранитној плочи, поред царевог имена и имена грофа Стевана Сечењија, 

забележено је златним словима и име барона Ђорђа Сине.“  Његов породични грб носио је девизу: 

'Servare intaminatum'. 
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Друга места: Блац – „у минијатури Москопоље“; Шатисте (Сиатиста, Сачиста) у 
Грецији; Кожане (Козјане, Козјани) - „место положено на догледу Олимпа, одувек је 
сматрано као жариште грчке културе“; Селица; Влахоклисура или Клисура – 1869. има 
„пет грчких а само једну румунску школу са 60 ученика“; Негоши (Негош, Његош, 
Њауста) – родно место Димитрија Анастасијевића Сабова, оснивача прве српске 
гимназије у Карловцима; Воден, „раније насељен само словенским становништвом“; 
„Мавровско-рекалиска“ област даје јунаке, нарочито Кочине крајине а и I устанка. 
 

Кнез Милош Обреновић 1827. године издаје наредбу „да се ниједан од житеља 
београдских силом не грчи, нити се Бугарин или Цинцарин под Грке потурује; сваки 
свој род да љуби и сваки име свога рода да чува.“ 
 
 По „маћедонски“ -  „турско“ и „немецко“ одело: 
 

„Један значајан дан, пише ми један интелектуалац, који одваја период 'цинцарске' 
културе од периода западне културе, јесте долазак кнез Михајлов из Цариграда после 
пријема градова. На савском пристаништу дочекала га је маса света у европском оделу. 
Тај дан био је крај  'антеријама'  и  'јапунџетима'.  (...)   
Исто тако у савској чаршији губиле су се фирме 'цинцарске'.  Житарски 'мали пијац' 
прекрилили су већ били Босанци и Херцеговци, а и Сава је прелазила у српске руке. 
'Ћумрук' је привукао био неколико Јевреја, међу којима памтим Левензона, једног 
отменог човека.“  
 

҈҈҈ 

 
Београд – „Не знам је ли вам познато какав је прекрасан Београд наш српски што се 
каса местоположенија. Ја сам подоста градова и места видио, али ове предивне, здраве 
и великолепне ситуације, кроме Цариграда, чини ми се да на земљи нема! Заисто јесте 
нешто обајателно! А шта ће још бити кад га мајсторија уреди и украси!“; овако 
одушевљено пише Доситеј који од 1807. живи у устанички ужагрелом граду и у њему 
види и оно што други не виде нити слуте, будући да је његова визија маштовити идеал 
среће што је међу својима; слично, осамдесет година касније, на путу у Цариград, овај 
град доживљава и Адолф Вебер ('топим се по дивотној околици').“ 
 

Лексикон српског просветитељства 
 

҈҈҈ 

 
Капетан од марине и „Два раба“ 
 

Дунавски пловни пут повезује Запад са Оријентом и почетком XVIII века на леву обалу 
Дунава, у аустријску Оршаву доноси „колонију бродара, трговаца, учитеља, свештеника, 
досељених из Далмације.“ 1835. године у Брзој Паланци изграђена је корвета коју кнез 
Милош поклања султану „не би ли заузврат издејствовао да српски бродови плове под 
српском заставом.“

27
 

Двадесетак година касније, приликом повратка кнежевог на престо, у Србију га превози 
Фрањо Франасовић, „изданак старе поморско-градитељске обитељи“ са Корчуле која је 
дала свој допринос развоју хрватске културе, па и хрватској историји.  
 

Кнежев „човек од поверења“, некадашњи службеник тршћанског Лојда у Земуну, потом 
„ЕДГТ, аустријске превозничке фирме на Дунаву, у Оршави, преко пута српске Текије,“ 
примљен је у „српско сажитељство“: 

                                                 
27

 Ранко Јанковић, Далматинци на српском двору – прича о Франасовићима, Културни додатак Политике, 

субота 10. август 2013  
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 „Приликом поклоњења кнеза Михаила Обреновића султану уз добијање фермана 1867. 
којим се Београд, Фетислам (Кладово), Смедерево, Шабац, Соко и Ужице предају Србима 
на управу, у саставу Михаилове свите, налазио се Фрања Франасовић – у својству 
управитеља пароброда и врсног познаваоца пловног пута те као неко ко је четврт века 
раније живео у Цариграду/Истанбулу. На историјској фотографији П. Зебаха начињеној у 
турској престоници тим поводом овековечен је и он, у истом реду са српским сувереном, 
друга стајаћа фигура на слици лево. Франасовићев 'Делиград' имао је мисију одвожења 
последњих турских војника из Београда и Кладова за Рушчук, 1867.“  
 

Франасовићев син, Драгутин–Карло, био је у то време у Истанбулу: школовао се у Бечу а 
1862. ступио у српску војску. Године 1879. постављен је за ађутанта краља Милана; 
генерал 1894; „вршио је дужности 'посланика и опуномоћеног министра у Краљевини 
Италији', министра војног, министра иностраних дела.“ Туђинац културом, „Франасовић је 
своју оданост 'отаџбини и престолу' најбоље доказао 1882. Тада је својим телом у 
београдској Саборној цркви заштитио краља Милана приликом покушаја Илке – Јелене 
Марковић да га усмрти пуцњем из ватреног оружја.“

28
  

 

Сахрана његове мајке, којој је присуствовао и краљ Милан са официрском свитом, 
подударила се са сахраном српског хероја Михаила Катанића: Бранислав Нушић тад 
саставља сатиричну песму  „Два раба“ –  због  увреде владара  осуђен је на робију.  
Изасланство у Русију 1896. – „са циљем усаглашавања ставова“ о унији балканских народа 
(Њујорк тајмс), планови о „склапању конкордата са Светом столицом којим би био 
побољшан положај Хрвата у Србији.“ 
 

Франасовић је после Мајског преврата разрешен државне службе – умро је 1914. године у 
Аустрији, у Калтенлајгебену.  Друга грана заузима висока места у Румунији.

29
  

 
҈҈҈ 

 
LAOKOONT (grč. Laokóōn, lat. Laocoon) – Apolonov svećenik u Troji, tragični junak posljednjeg 

dana trojanskog rata. 
 

       Kad Ahejcima u devet godina ratovanja nije pošlo za rukom osvojiti Troju oružjem, odlučili su 

dobiti je lukavstvom. Na prijedlog itačkoga kralja Odiseja sagradili su golema drvenog konja, sakrili u 

njegov trbuh najbolje svoje ratnike, spalili svoj vojni logor i tobože otplovili put domovine (...) 
 

       Dok Trojanci prije toga nisu bili složni u tomu što treba učiniti s konjem, nakon Sinonova 

odgovora počeli su složno rušiti zidove jer konj nije mogao proći ni kroz golema Skejska vrata. Jedini 

Laokoont nije izgubio pravu mjeru potrebna opreza. Izjavio je da ne vjeruje neprijatelju ni kad ostavlja 

darove i predložio da konja unište na licu mjesta. Ali usud je odredio da Troja mora biti razorena: 

bogovi su zbog toga bili prisiljeni ušutkati Laokoonta. 

       Kad Laokoont za svoj prijedlog nije dobio ni najmanje podrške, dohvatio je koplje i sam pokušao 

uništiti konja. Ali u tom času izronile su iz mirna mora dvije strašne zmije. Krenule su najprije prema 

dvojici Laokoontovih sinova, obavile im se oko tijela i počele ih daviti. Laokoont se okanio konja i 

pohitao sinovima u pomoć, ali one su se obavile i oko njega. S očajničkim naporom Laokoont se 

pokušavao osloboditi smrtonosna zagrljaja, ali zmije su bile jače: bijesno su zarile svoje otrovne zube 

u njegovo tijelo i usmrtile ga zajedno s njegovim sinovima... 
 

Junaci antičkih mitova 
30

 

                                                 
28

 Рођ. Бајић. Тодор Хаџи-Бајић био је ожењен Перком, ћерком кнеза Милоша Обреновића, а 1875. је 

добио аустријско племство; његов син Милош добио је угарски баронат 1881 - барон М. Бајић. 
29

 Рихард Франасовић, на министарским положајима у влади Румуније, познавалац уметности, као члан 

комитета за подизање споменика Јону Братијануу издејствовао је да овај посао буде поверен „познатом 

југословенском вајару Ивану Мештровићу“ – споменик је исклесан из једног комада камена, у Сплиту. 

Мештровић је радио и споменике Каролу Првом и Фердинанду Другом.  (Ранко Јанковић, Далматинци 

на српском двору – прича о Франасовићима) 
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Brojna umetnička dela, u svim granama umetnosti, od antičkih vremena do danas ponavljaju poruku 

proslavljene Laokoontove skupine, „jednog od vrhunskih djela helenističkog kiparstva, a još više 

cijelog niza neobjašnjivih okolnosti vezanih za nj. Kip je pronađen 1506. god. pri kopanju temelja 

jedne građevine na brežuljku Eskvilinu u Rimu. Kako je bio znatno oštećen, a neki su dijelovi 

nedostajali, papa Julije II zatražio je od Michelangela da djelo obnovi. Michelangelo je to odbio jer taj 

posao, prema njegovoj izjavi, 'nadilazi njegove mogućnosti'...“ Ko je, gde i kada isklesao kip, predmet 

je brojnih rasprava. Plinije Stariji pominje imena Agesandar, Atenodor i Polidor (1. vek pre n.e.).  

„Kip je, navodno, dospio u Rim u drugoj četvrtini 1. st. n. e., kad ga je rodoski senat darovao caru 

Tiberiju u znak svog pokoravanja Rimu – dar je, navodno, simbolizirao uzaludnost opiranja sudbini.“ 
 

Lessing, Goethe, Schopenhauer...  

pompejanska zidna slika Laokoontova smrt iz tzv. Menandrove kuće... El Greco (1610); A. de Vries 

(1623) – njegova skulptorska obrada danas je kao kopija izložena u Pragu. 

„Najznačajnija kiparska obrada toga motiva, od antičkih vremena do danas, bez sumnje je Laokoont 

naših dana I. Meštrovića iz 1905. god. (danas u njegovu Ateljeu u Zagrebu).“       

 

҈҈҈ 

 
Текелијанум и текелијанци 
 

"Сава Поповић Текелија (Арад, 28. август 1761 - Пешта, 21. септембар 1842) је био први 
Србин доктор права, оснивач`Текелијанума`, председник Матице српске, добротвор, 
племић, трговац, правник, филантроп и ктитор."

31
 

 

Потомак угледне војничке породице из Арада (данас у Румунији), чијем је родоначелнику, 
Јовану Текелији племство додељено 1706, Сава Текелија је завршио (српску школу у 
Араду, гимназију у Будиму) студије филозофије и права у Пешти и Бечу.  
После оснивања Текелијанума (отв. 2. IX1838.) постао је доживотни председник Матице 
српске (†1842). Као човек широких културних видика, познавалац класичних и европских 
језика, са осећајем за књижевност, науку и уметност, радио је и на прикупљању Српске 
националне збирке, са заслугама за оснивање Музеја и Галерије МС (отв. за јавност 1958).  
Године 1840. завештао је Матици српској једанаест породичних портрета – портрете је 
радило више уметника: Стефан Тенецки, Теодор Илић Чешљар, Јаков Орфелин, Георгије 
Тенецки, Стефан Гавриловић и други, страни и анонимни.

32
 

 

Политичка каријера: у државној управи од 1790. као виценотар Чанадске жупаније, 
догурао је до секретара Угарске дворске канцеларије – за питања Срба и Влаха.  
„Пошто није видео могућност даљег успона и утицаја на државне послове, 1798. подноси 
оставку на државну службу и 1802. напушта политички живот.“

33
 Повлачи се на своје имање 

у Араду и посвећује филантропском раду. Каже се и да је имао аспирација на позиције у 
ослобођеној Србији, па чак и у некој могућој Југославији.

34
 

 

Уз разумевање и подршку Доситеју у просветитељским прегнућима, био је сасвим против 
Вукове језичке реформе: „тврдокорно је заступао славеносрпски језик у науци и 
књижевности. Био је присталица идеје просвећеног апсолутизма и 'њен последњи 
представник и поборник међу Србима'.“ 
„У позним годинама“, поклонивши већ и своју богату библиотеку Матици, набавља 
штампарију и покреће издавачку делатност МС. Најзад завештава целокупну своју имовину 
Матици српској: имања, куће и новац. 

                                                                                                                                                         
30

 Vojtech Zamarovsky, Junaci antičkih mitova, leksikon grčke i rimske mitologije, drugo prerađeno i prošireno 

izdanje, Školska knjiga – Zagreb 1985 
31

 Pravnik -  PAŽLJIVO ODABRANE PRAVNE TEME – www.pravnik.rs/sava-tekelija.aspx  19.8.2013 
32

 Према: The Legacy of Sava Tekelija (1761-1842), Галерија МС – www.galerijamaticesrpske.rs/legat-save-

tekelije.en.html  19.8.2013 
33

 Pravnik -  PAŽLJIVO ODABRANE PRAVNE TEME   19.8.2013 
34

 Изгледа да се појам по први пут јавља у једној песми Матије Бана из 1835. –  њему се приписује и 

програм уједињења Јужних Словена. Дубровчанин родом, српско држављанство примио је 1844.  (W) 

http://www.pravnik.rs/sava-tekelija.aspx
http://www.galerijamaticesrpske.rs/legat-save-tekelije.en.html
http://www.galerijamaticesrpske.rs/legat-save-tekelije.en.html
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 „Умро је изненада и без дужег боловања 21. септембра 1842. године у Пешти. Гроб му се 
налази у цркви св. Николе у Араду. Ову цркву изградио је његов прадеда Јован одмах по 
доласку у Арад 1698. године. Текелије су били управници ове цркве св. Николе све док им 
се није угасила мушка лоза 1844.“ 
 

Мемоарски списи: Грађа или материјал за описаније живота (Летопис МС 1877-1879; 
Просвета 1966; објављено и у Темишвару 1993).  
Биографија: Ј. Суботић, Живот Саве Текелије, Будим 1861. 

 
Завод чије је мађарско име Tökölyanum својим питомцима обезбеђивао је смештај, исхрану 
и стипендију. Задужбина се састојала из Дома српских студената и Фонда за издржавање 
Текелијанума. „Задужбина је помагала и омогућила израстање значајне плејаде српских 
интелектуалаца, која је убрзала прелаз свог народа из средњег у модерни век:“ 

35
 Јован 

Јовановић Змај, током студија медицине једно време и управник завода, песник Лаза 
Костић, учесник у оснивању Преоднице (1860) по идеји младог Косте Руварца. Касније 
(1880) основано је ново књижевно-потпорно друштво Коло младих Срба. Каже се да је у 
Текелијануму скоро три године становао и Никола Тесла, током својих студија.  
У згради је до свог пресељења у Нови Сад 1864. била смештена и Матица српска која је 
заводом управљала од оснивања до 1878. године, „када су је власти приморале да управу 
уступи Српској православној црквеној општини у Пешти.“ Од 1902. Српски народно-црквени 
саборски одбор: „духовни надзор, укључујући и избор питомаца, припао је посебно 
именованом телу, званом Патронат.“  Стеван В. Поповић, надзорник.  
 

Ново велелепно здање завода грађено је од 1907. до 1909. године када је и усељено -  
старо је због дотрајалости порушено 1906.  
Између два светска рата број питомаца је опао јер је инфлација обезвредила фондове. 
Део зграде се издавао „под кирију“ да би се Завод одржао. Током 1941 – 1944.  следи 
известан опоравак, са тридесетак питомаца и скромним стипендијама.  
Године 1952. зграда је национализована и Задужбина је привремено престала да постоји. 

 
„Мађарске државне власти су 1996. вратиле половину зграде Будимској епархији Српске 
православне цркве. То је омогућило да Задужбина Саве Текелије обнови свој рад и да се 
отвори нада да ће се Текелијанум вратити својој племенитој улози – да буде један од 
значајних културних, духовних и образовних средишта (центара) српског народа.“ 

36
 

 
҈҈҈ 

 
XIX в. – музика романтизма 
  

Корнелије Станковић (1831–1865), први музички образован српски композитор, пијаниста, 
оснивач и хоровођа Београдског певачког друштва. 
 

Будим (Табан), Арад, Сегедин, Пешта и Беч – „Рад на бележењу и хармонизовању 
световне музике започео је убрзо по доласку у Беч. Своја прва духовна дела, две 
Литургије, написао је учећи уз бечког професора, композитора и оргуљаша Симона 
Сехтера.“ Његови узори, Фредерик Шопен и Франц Лист.  
Подржавали су га Вук Караџић, руски прота М. Рајевски и П. Риђички. 

37
 

                                                 
35

 Текелијанум – Из Википедије, слободне енциклопедије – www.sr.wikipedia.org/sr-el/Текелијанум  19.8.13  
36

 Исто  
37

 1850. Станковић долази у Беч на студије музике захваљујући помоћи породичних пријатеља, Јелене и 

Павла Риђичког од Скрибешића. Риђички је познат по томе што је „на свом путовању по Блиском 

истоку, у Луксору 1888. године купио, како се наводи у дародавном писму, 'из родољубиве намере понео 

из далеке земље [...] не за себе, него за српски народ,' праву египатску мумију коју је јула исте године 

поклонио Народном музеју у Београду.“ (Историјска библ. – Београдска мумија, 28.1.13)   Прота Рајевски 

је свештеник при руском посланству у Бечу и организатор прикупљања експоната за велику Сверуску 

етнографску изложбу у Москви 1867. на којој су учествовали и сви други Словени (в. Махјонг XII-XIV). 
 

http://www.sr.wikipedia.org/sr-el/Текелијанум
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Поред Београда, обилазио је Шабац, Чачак, Ужице, Крагујевац, и уживао велику помоћ и 
подршку кнеза Михаила и митрополита Михаила.   
Сремски Карловци, фрушкогорска Раваница – у три књиге забележени су скоро сви напеви 
српског црквеног појања – „моменат од кључног историјског значаја“; као хоровођа 
Београдског певачког друштва, „убрзо потом је хармонизовао црквене напеве за мешовит 
хор, што је изазвало различите, чак и негативне реакције јер тиме је уместо стране музике 
завладао нов национално-музички правац.“  
Збирка прикупљених и „стављених на ноте“ Српских народних песама  за глас и клавир. 
„Међу забележеним песмама налази се и 'Ускликнимо с љубављу'. Ова најстарија српска 
химна постала је популарна у народу нарочито почетком 19. века и певана је на свим 
светосавским свечаностима. Тако ју је и Станковић чуо и записао после једне прославе у 
Бечу 1858. године.“  
 

Несуђено путовање у Русију буди пажњу „аустро-угарских политичких фактора“ који прате 
развој овог уметника, „поданика двојне монархије који хоће да се измигољи испод царско-
краљевског окриља и који све интензивније показује своју наклоност према Русији и руској 
уметности.“ Пријатељ са студија, „руски официр К. Алексић“. Аустријски конзул у Београду, 
Боровицка, страхује да Руси не преотму овог „аустријског поданика са немачким 
васпитањем“, једног од „царско-краљевских Срба“: „Најзад, ја сам сигуран да мој овдашњи 
колега Рус неће пропустити прилику, а да господина од Станковића не препоручи царској 
руској влади, која ће, можда, бити склона да заслуге аустриског Југословена за певање 
источне цркве одликује признањем.“  
И заиста, Станковић је најзад произведен у „каваљера ордена св. Станислава“.

 38
 

 
ДЕЛА ЗА КЛАВИР:  Устај, устај Србине (са варијацијама), 1852; Словенски кадрил, 1855; Што се боре 
мисли моје (са варијацијама – према песми кн. Михаила), 1857; Српски народни кадрил, 1859; Бугарски 
кадрил и Српска полка 1862. 
ВОКАЛНА:  песме за драму Преоднице српске слободе или Српски хајдуци Ђ. Малетића; меш.хор 
Црногорац Црногорки; Химна Србије.  
Српске народне песме - 6 збирки: од Ој таласи, 1851. до Праг је ово милог српства, 1863.   
ЦРКВЕНА:  Две литургије, 1851 и 1852; Православно црквено појање у српскога народа – у 3 књиге, 1862-
1864; Српско црквено карловачко појање, 1822. Необјављени записи карловачког појања у 17 свезака - 
Архив САН. 

 
҈҈҈ 

 
Le superflu, chose très nécessaire.  
               Voltaire      

Волтер:  Сувишно, ствар сасвим неопходна. 

 
҈҈҈ 

 
 JUGENDSTIL (njem.; Stil mladosti), pojava u likovnom razvoju potkraj XIX st. i u prva 
dva decenija XX st. u Njemačkoj i Austriji. Ime dobio po münchenskoj reviji Die Jugend, 
osnovanoj 1895. Dio je pokreta koji se manifestirao u to vrijeme i u mnogim drugim evr. 
zemljama, a definira se zajedničkim nazivom Stil 1900 (v.) 

 
 STIL 1900 (engl. Modern style, franc. Art nouveau, njem. Jugendstil,  Sezessionsstil ), 
romantični, individualisitički, protuhistoricistički stilski pokret na prijelazu stoljeća (oko 1890 – 
oko 1910).  
 

  Javlja se gotovo u cijeloj Evropi i ima izrazito dekorativne tendencije – „fin-de-siecle“ 

ELU
 39 

                                                 
38

 Према текстовима Милана Ђ. Милићевића, Г. Стојановић и Н. Ћирић, Стане Ђурић-Клајн, аутора М. 

Мирковић и подацима из музичке енциклопедије – РИЗНИЦА СРПСКА - МУЗИКА, админ. Ангелина  21.8.2013   
39

 Encikolpedija likovnih umjetnosti, 3 Inj-Portl, 4 Portr-Ž Dodatak 



Mahjong XVI-XVIII  18 
 

 

҈҈҈ 

 

Друштво Душан Силни у Дубровнику 
 

„Дубровник је у другој половини 19 века био културни и привредни центар приморских Срба. После 

Мајског преврата 1903. јачала је активност српске омладине у Аустро-Угарској. Нови дух у Србији, слом 

режима грофа Куена у Хрватској, тешка криза режима у Босни после смрти Калајеве, буран протестни 

покрет у Далмацији, устанак у Македонији и споразум о реформама турске управе у Европи закључен у 

Мирцштету, све је то будило нове наде. Исте 1903. основана су гимнастичка друштва Обилић у Мостару и 

Српски соко у Сремским Карловцима.“
40

 

 

Крајем септембра 1903. у Сремским Карловцима, скупштина српске академске омладине решава 

о „новим задацима омладине“ – учествују ђаци из „свих српских покрајина“ описујући прилике у 

Далмацији, Војводини, Босни и Македонији.  Резултат:  Омладински гласник; неколико 

земљорадничких задруга; десетак народних књижница и - Српски соко. Покретач, Лаза Поповић, 

предлаже оснивање сокола „на све стране.“
41

 

 

Прегаоци Српске зоре на Приморју оснивају гимнастичко-трезвењачка друштва. 

Листови  Дубровник  и  Срђ  пишу о раду сокола.  Гимнастичка друштва као нови вид борбе за 

уједињење: „прва друштва на Приморју основана су 1907, Српско гимнастичко друштво Душан 

Силни у Дубровнику и Српски Соко у Рисну.“ Предлагач, Кристо П. Доминковић, омладинац, 

уредник Дубровника. На збору Срба Дубровчана одржаном 17. VIII у просторијама Дубровачког 

радничког друштва, предлог оснивања друштва 'Душан Силни' је акламацијом прихваћен. 

Председавајући, Антун Сухор; на челу привременог одбора, Луко маркиз Бона и др. Матија 

Грацић. Прочитани су  „телеграфски поздрави из Београда“:  „У име свих седамдесет и два 

данашња клуба Србијанског Душановачког Савеза, шаљемо драгој једнородној браћи витешко 

српско поздравље. Здраво Силни!“  Из потписа из исте преписке види се да „потпуковник 

Мишковић“ и „председник Друштва Кнез Милојковић“ предводе „пет стотина београдских 

витезова“. 
 

Друштвена правила добијају потврду власти и оснивачка скупштина се одржава 9. авг. 1908. 

Залагањем председника, др. Грацића, друштво исте године добија своје просторије и  „стара 

зграда из доба Републике, позната као 'Табакерија' у Пилама“ постаје Дом Душана Силног у 

Дубровнику. Лета 1909. отпочеле су вежбе, основан је и женски део; стигле су наручене справе 

из Прага. „Друштво је на поклон добило слику Душана Силног и слике из српске историје.“  

Преко 100 чланова. „Витешко васпитање било је истовремено телесно, морално и народносно 

васпитање. Схватање јавности да је Душан Силни акробатско друштво ометало је јачање 

друштва.“  1910. године, старјешина др. Мато Грацић, подстарјешина Иво Шуберт; барјактар 

Ерменеђилдо Јоб, заменик Влахо Рагуж; друштвени вођа Лесо Куртовић. 

 

Прва друштвена забава: била је најављена за 12. март 1910. у просторијама Српског пјевачког 

друштва 'Слога'. Био је предвиђен свечани наступ у одорама и уз Дубровачку грађанску музику: 

„На дан наступа друштва лист 'Права Црвена Хрватска' оборила се на Душана Силног називајући 

га 'србијанским друштвом'. Аустријска полиција забранила је корпоративни наступ са музиком. 

Чланови друштва су морали у малим групама да иду од својих просторија до 'Слоге'. Кад су се 

појавиле прве грађанство их је поздравило френетичним аплаузом, док је неколико 

франковачких омладинаца почело да звижди. Како је која група душановаца долазила, била је 

све одушевљеније поздрављена, тако да се усамљени звиждуци франковаца нису чули.“ У 

покушају да нападну једну групу, франковци су „нашли то што су тражили“ – вероватно су се 

лоше провели.  Програм је почео кад су сви душановци стигли:  тамбурашки збор Дубровачког 

радничког друштва извео је Станковићеву песму „Радо иде Србин у војнике“, затим су ишле 

                                                 
40

 Александар Недељковић: Друштво Душан Силни у Дубровнику, Видовдан – www.vidovdan.org  8.4.13. 
41

 Соколски покрет потекао је из Чешке у њеној необичној позицији у аустријском делу Двојне монархије 

http://www.vidovdan.org/
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вежбе мушког подмлатка, затим је Мандолинистички клуб изводио „Карневалска звона“, вежбе 

предњачког збора, декламована је песма „Душановка“ Ј. Перовића (П. Бубало), најзад је чланство 

извело Пирамиде. Српски позоришни дилетанти извели су шаљиву игру у три чина „Мој џеп“ (О. 

Поповић, А. Мандић, З. Мандић, В. Вулетић Вукасовић, Б. Бубало, М. Пушибрк, Д. Силађи, А. 

Поповић и Н. Машкарић).  Између чинова свирао је тамбурашки збор под управом Ивана витеза 

Чижека, капелника. Вежбама је управљао Александар Куртовић. 

 

Излети душановаца: 
 

 17. апр. 1910. у Цавтат – 44 члана у одорама, предвођени Дубровачком грађанском 

музиком. Дочек са цвећем, пуцањем „из прандија“. Неколико тачака мушког и женског 

подмлатка са завршном „комбинираном пирамидом“. Гозба у дворани Хрватског и српског дома. 

Здравице и говори. 

 22. маја 1910. у Слано – са Дубровачком грађанском музиком, јавна вежба, уз бурне 

поздраве. Дочекао их је Иво М. Јелић. 

 26. јуна 1910. у Цавтат и Боку Которску – бродом Дубровник до Херцег Новог и Рисна „где 

су се Бокељи у великом броју придружили излету. Кад су душановци стигли у Котор на обали су 

их дочекала сва которска друштва са заставама и музиком и маса грађана из читаве Боке. Дочек 

је био срдачан и братски. Душановце је поздравио др. Божо Вукотић, а Даница Петровић Његош 

Александрова уз неколико речи предала је киту цвећа др. Матији Грацићу.“ Јавна вежба, концерт 

и закуска пред кафаном „Дојми“.   

Нова друштва оснивају се у Котору, Херцег-Новом и Ђеновићима. О свему пише Српски Соко: „... 

одзив је лијеп, и спремамо се на посао. Наручили смо и справе и онда ћемо напријед са снагом 

соколском. Здраво!“  

 28. авг. 1910. у Херцег-Нови и манастир Савину (Госпојин-дан). Цавтатска музика. 

Срдачан дочек (Никола Ђоновић), јавна вежба и „концерат музике“. 

 19-20 маја 1911. излет чамцем од Дубровника до Котора - за 12 сати и 30 минута прешли 

су 80 км (46 морских миља).
 42

 Свуда су дочекани с „братском пажњом“. 

 

Манифестације: 
 

 9. - 12. јула 1910. Софија – слет бугарских Јунака – душановце заступају три члана у одори 

(др. Мато Грацић, Кристо П. Доминковић и Јован Л. Перовић).  

У Београду се том приликом окупљају представници „српског соколства“ из Срема, Крајине, 

Босне, Старе Србије, Приморја и Херцеговине. Поворка је сврстана у околини хотела „Славија“. 

„Душановцима из Дубровника и Скопља указана је почаст тиме што су у поворци ишли иза 

чешких сокола.“  Поздравни говори са балкона Универзитета у Васиној улици, вежбе јавне 

соколске приредбе на слетилишту у Горњем граду, уз присуство престолонаследника 

Александра. Пријем у двору краља Петра.  

После свега, „претставници српског соколства из Србије, Старе Србије и са територије Аустро-

Угарске одржали су састанак у Београду.“
43

  

При повратку из Софије, пријем код краља Петра, у Официрском дому.
44

  

                                                 
42

 Модеран чамац Душан Силни набављен је за душановачко Веслачко одељење од 8 веслача 
43

 На састанку у Београду од 7. до 9. новембра Приморје је представљао Кристо Доминковић. Одлука о 

стварању Српског соколског савеза са седиштем у Београду. „На слетовима у Загребу и Прагу наступало 

би се под заједничком савезном заставом и заједнички вежбало симболичну вежбу ослобођења. На 

састанак су дошли и капетан Милан Прибићевић, секретар Народне Одбране и војвода Јован Довженски. 

Посетио их је престолонаследник Александар. Руковао се са сваким од присутних делегата, а кад је чуо 

име Дубровник 'опажала му се очита радост и задовољство'. Позвао их је да посете Двор.“  
44

 О пријатељима краљевим у Дубровнику где је, још као кнез, боравио током неколико месеци 

(окт.1889-феб.1890): „Краљ Петар је некада становао у кући Ковачевића на врху Високе улице. 

Душановци 'доносе у Дубровник Његове поруке пуне очинске љубави и храбрења'.“ Др. Лујо кнез 

Војновић, у својим Скромним поменима о великом краљу пише о томе.  
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 24. јула 1910. прва јавна вежба на Брсаљама.  Вежбе: мушког подмлатка, Раваничке, 

предањчког одјела, просте вежбе добровољног кора Српкињица, вежбе са справама. Песме, 

монолози и дијалози: „Душановка“, „Соколић“, Соколска – музика, „Гњаватор“, „Ненаткриливи 

стихотворац“. Јавна забава и концерт Дубровачке грађанске музике.  

 21. авг. 1920.  слет у Сплиту - 40 душановаца са Музиком  

 26. дец. 1910.  у Дубровнику, забава у Бондином позоришту. 

 17. авг. 1911.  др. Лаза Поповић, старешина Фрушкогорске жупе са 40 српских сокола 

посећује Дубровник. Свечани званични дочек уз полагање венца пред споменик Гундулићу. 

Бурне овације. „У име Душана Силног Нико Ђивановић поздравио је соколе из Војводине, Србије 

и Старе Србије.“ Посета Цавтату и гробу Валтазара Богишића паробродом „Соко“. 

 19. авг. 1911. соколи, душановци и српска музика кренули су заједно возом у Требиње на 

II херцеговачки соколски слет. Поред осталог, женски подмладак је извео вежбу копљем и вежбу 

вретенима. Чланови су извели вежбу пирамиде на лествицама. 

 
Нови назив Српско соколско друштво 'Душан Силни'  усвојен на Главној скупштини друштва 4. 

фебр. 1912.  Српска соколска жупа на Приморју основана 5. маја 1912. у Херцег-Новом. Поред 

седам друштава из Боке Которске, у Жупу је ушао Душан Силни из Дубровника, Српски соко из 

Книна и Задра. Жупа је била део Савеза српског соколства у Београду а њен старешина Мирко 

Комненовић из Херцег-Новог, истакнути члан Српске зоре. 

 
 Априла 1912. Милан Теодоровић, вођа Фрушкогорске жупе, из средишта српског 

соколства у Ћесаревини, обилази сва друштва на Приморју да их, као технички стручњак, поучи 

у вежбању. 

 Јуна 1912. 40 сокола из Боке Которске и 22 члана Душана Силног из Дубровника заједно 

одлази на соколску манифестацију у Прагу. 

 
Балкански ратови. Прикупљање помоћи за Црвени крст. Манифестације подршке. 

Митинг у Бондином позоришту, 24. нов. 1912. Говоре Луко маркиз Бона, др. Влахо Матијевић и 

др. Миће Мичић, градоначелник. Одушевљење, поворка омладине и грађанства кроз град, 

овације балканским савезницима. 

Музички концерти били су „редовно забрањивани“ а дозвољени излети праћени „великим 

бројем жандара и тајних агената.“ И ђаци су били легитимисани. Омладински клуб Мјесечина. 

 
'Устај, живи, бори се, не клони!' 
 

1913. соколски слетови на Грушком пољу, у духу панславизма, са преко 500 учесника – чак и из 

Сарајева. Хрватски соколи из Далмације са солинском музиком. Грађанска музика свира „у 

почаст барјацима“: Лијепа наша домовина и Пред прси. Поворка је обасута цвећем са прозора. 

Вежбе – просте и с палицом, са сабљама, с копљем, на справама; пирамиде. Тачке припремане 

за Љубљански слет, Свеславенски слет у Прагу 1912, V слет Пољског соколства у Кракову 1910. 

„При свршетку вежби, док су соколи правили пирамиде, пиротехничар је бацао умјетне 'бомбе' у 

ваздух. Присутни су били изненађени када је из једне, која је у ваздуху прснула, излетела 

комбинована српско-хрватска застава, и просула на стотине летака са соколским мотивом: 'Устај, 

живи, бори се, не клони!'   

   Ватромет, шаљива пошта, народно коло... 
 

Жупа је издала пригодну разгледницу „на којој је приказан члан сокола наоружан ножем у 

борби са змајем који је другог сокола обавио и дави репом.“  Исписано је и већ поменуто гесло 

уз панораму Дубровника и наслов Први слет Српске Соколске Жупе на Приморју у Дубровнику . 

Пошто је реп змаја био црно-жут сматрало се да је то алузија на Аустрију и издат налог да се 

„читава наклада“ заплени. Службеник Поглаварства је „пристао да се разгледнице пусте у промет 

ако се змају премаже црно-жути реп.“ То је прво одбијено а затим ипак прихваћено. 
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На Главној ванредној скупштини 23. нов. 1913. одлучено је „да се прихвате нова соколска 

правила и душановачко одело замени са соколским.“
45

 Марта 1914. нова правила су потврђена 

од власти и друштво је изједначено са осталим српским соколима. На јавној вежби на Брсаљама 

14. јуна 1914. по први пут се наступало у соколској одори. Вежба с копљима извођена је уз песму 

Труба труби, у бој зове.  

То је била последња манифестација у Дубровнику пред рат.  

 
На Видовдан 1914. – слет крај цркве Лазарице код Книна, на Далматинском Косову, заједно са 

соколима из Боке Которске. Певачко друштво Србадија из Шибеника. Ватрени патриотски 

говори предсказују скору погибију за „народно уједињење“.  

„При поласку жандармерија је забранила све манифестације и свирку музике не саопштивши 

никоме шта се у Сарајеву догодило. На станици Перковић чуло се међу соколима 'убише 

Фердинанда'.“ 

 

„У Дубровнику је црна слутња обузимала грађане који су гледали полицајце, жандаре и 

финансијске стражаре у непрестаном шапутању са неким пропалим лицима. Бијаше јасно да су 

их подстицали на нереде.“  4. јул 1914 – задушнице за Франца Фердинанда: Душан Силни и 

Хрватски соко су решили да учествују са по два члана и без одоре. 

Пред општином, уз сеоске стрелце искупило се мноштво у Дубровнику непознатих „прљавих, 

одрпаних  а добрим делом и пијаних“ људи – њих педесетак. Почели су нереди; руља је 

захтевала да се са општине скине српска застава што је на крају и учињено. У поворци су 

кренули од једне до друге српске установе и све камењем разбили и демолирали: Српску 

штампарију, Дубровачко радничко друштво, просторије Српског певачког друштва 'Слога', 

Српску основну школу, Матицу српску, Српску музику, Српску штионицу и уредништво 

Дубровника. „Франковци су опустошили Дом Душана Силног, потопили друштвени чамац, 

скинули натпис Душан Силни са Дома, уништили намештај, слике, библиотеку и гимнастичке 

справе бацили у море. Руља је два пута пустошила зграду 'Душана Силног'.“  Претреси по кућама. 

О свему извештавају Српска зора и Дубровник.  

 
„Душан Силни био је као и сва национална друштва распуштен 25. јула 1914. По објави рата 

Србији 1914. забрањена је употреба ћирилице. Делатност Матице Српске обустављена је, а 

прегаоци затворени. Сликар Марко Мурат ухапшен је и до 1916. затворен у логору Нежидер у 

Мађарској. Поморски капетан Милан Срзентић (23 г), предњак душановачког друштва у 

Дубровнику стрељан је 17. септембра 1914. у тврђави Шпањола (Херцег-Нови). Сем њега у Боки 

Которској стрељани су 1914/15. Филип кап. Хаџија и Васа Милишић.“  Таоци. 

 
Југословенски одбор. Југославенска народна одбрана у Јужној Америци. Лондон. 

Упркос настојањима многи нису успели да „пребегну и и као добровољци ступе у војске српских 

држава.“ Нико Капут, Србин католик из Дубровника, бранитељ Београда у одреду Војислава 

Танкосића. Перо Гоце-Гучетић, Јозо Лујић, Јоб, Миџор и други. „После капитулације црногорске 

војске батаљон Бокеља добровољаца придружио се српској војсци при повлачењу преко 

Албаније.“ Мирко Комненовић код председника српске владе Пашића и министра Љубе 

Јовановића изјављује: „Долазим као добровољац, без резерве да послужим Србији“. Упућен је 

24. јула 1915. из Ниша у Русију где је међу заробљеницима и пребезима радио на организовању 

Српског добровољачког корпуса. „Соколи су пре доласка српских официра организовали 

добровољачке јединице. Добровољци су се уз велике напоре после револуције у Русији 

пребацили на Солунски фронт.“  

 

                                                 
45

 Раније исте године, друштвени благајник Јован Л. Перовић, рођени Дубровчанин, протеран је из 

Дубровника – иселио се априла 1913. Чешки заступник Немец је у јуну покушао да интервенише код 

власти али се није могло ништа учинити јер је Перовић већ био проглашен „погибељним за државу“. 

 



Mahjong XVI-XVIII  22 
 

 

1. нов. 1918. у Дубровнику спонтане  манифестације: омладина са државних зграда скида црне 

орлове. „Народне свечаности одржане су 2. новембра 1918. У Одбору народног вијећа били су 

др. Перо Чингрија, Луко маркиз Бона, и др. Стијепо Кнежевић. На свечаности била је окупљена 

велика маса грађанства, војске и сокола.“   

Клицање краљу Петру и регенту Александру. Отпевана  химна Ој, Славени. Поворка се сврстала и 

кренула до Гундулићеве пољане „да се поклони споменику песника слободе“, затим је преко 

Плаце стигла до цркве св. Влаха где су одржани говори. Концерт Дубровачке грађанске музике 

украсио је манифестацију. 
 

13. нов. 1918. српска војска под командом капетана Ђорђевића зауставила се пред градским 

вратима, побожно се прекрстила пред улазак у славни град испод лика св. Влаха поврх градских 

врата.  

 

Епилог: 
 

„На Видовданском соколском сабору одржаном 1919. у Новом Саду сви соколски савези 

ујединили су се у Соколски Савез С.Х.С. Љуба Јовановић и Грга Анђелиновић представљали су 

Српску соколску жупу на Приморју у организационом одбору сабора. На Сабору у име Српског 

соколског друштва 'Душан Силни' из Дубровника учествовали су Александар Куртовић, Иво И. 

Матић и Васо Пипер. Соколска друштва Српске соколске жупе на Приморју из Дубровника и 

Боке Которске ушла су у Соколску жупу Мостар, основану 1920. 
 

Дубровачко друштво 'Душан Силни' одржало је главну скупштину 26. октобра 1919. на којој је 

закључено да се друштво уједини са Хрватским соколом. Одржана је изванредна главна 

скупштина на којој су биле управе и 217 чланова оба друштва. Председавао је Луко Дражић, 

староста Хрватског сокола а записничар је био Васо Пипер, вођа душановачког друштва. 

Председавајући саопшти закључак Хрватског сокола, а Васо Пипер извјести о једнаком 

једногласном закључку Српског соколског друштва 'Душан Силни' са жељом да тадашња 

изванредна скупштина постави темељни камен новом соколском друштву.“
46

  

 

҈҈҈ 

 
Sufi misli 
 
Kada čovek piše, on nanosi slovne oznake na stenu, list, papir, drvo ili čelik. Kada Bog piše, oznake 
koje on piše su živa stvorenja. 

Hazrat Inajat Kan 
 
NAPORI  
Priveži dve ptice. Neće moći da polete iako će imati dva para krila. 

    Rumi  
 
GLEDANJE 
Priča se da je Avicena-filosof, rekao jednom sufi mudracu: 
„Šta bi moglo da bude viđeno kad nikog ne bi bilo da gleda?“ 
Sufi odgovori: 
„Šta ne bi moglo da bude viđeno kada bi postojao neko ko gleda?“ 

Sufi priče 
47

 

                                                 
46

 „Откривамо: Пренос моштију цара Душана 1968. изазвао панику у власти СФРЈ. Комунисти покушали 

да спрече постављање саркофага у цркви Св. Марка. Мошти цара Душана одвајкада се сматрају 

чудотворнима, нарочито кад се Срби нађу у шкрипцу, кажу историчари и теолози. Зато је пре 45 година 

пренос моштију из Патријаршије СПЦ, где су чуване у тајности, у Цркву светог Марка на Ташмајдану уз 

присуство 6000 верника изазвао велико узнемирење власти СФРЈ, открио је проф. др Вељко Ђурић.“  

Страх од Душана Силног, Б. Субашић,  Večernje novosti Online  22. фебруар 2013 
47

 Deo blaga sufi islama, preveo i priredio Milan Živković, Beograd 2003 
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҈҈҈ 

 
Гетеов знак 
 

„Ореџ, сјајни литерата: то јест, доживотни трагалац (да употребим један од његових 
омиљених навода) за 'светлошћу које никада није било на мору или на земљи',“ 
„посматрач невидљивог света“ који је у Америци провео готово седам година „као 
мисионар јеванђеља по Г. И. Гурђијеву“: после десет година уредничког рада у часопису  
Њу ејџ  у Лондону, отишао је у Француску „да служи строгом учењу овог изванредног 
човека“ у институту у Фонтенблоу, a затим у Њујорк где је остао упамћен као „Гурђијевљев 
апостол“ – организатор рада његове школе и тумач његових учења.

48
 

 

У Лондону, где се најзад и вратио, уживао је углед „значајног публицисте и књижевног 
критичара.“

 
 Почетком 1932. године позива Филипа Мејрета да сарађује у његовом новом 

часопису, Њу инглиш викли, као помоћник уредника. Делили су заједничко искуство 
познанства са учитељем једне друге езотеричне школе: његово име, Димитрије 
Митриновић, у то време аташе Српског посланства у Лондону. 
 

За Ореџа, био је то „најснажнији психо-духовни утицај“ током две-три године пре 
познанства са Гурђијевим. Мејрет каже: „Знао сам много о природи овог 
прегурђијевљевског утицаја зато што је он био најдубљи у мом сопственом искуству.“ 
Позив на сарадњу стигао је непуну годину после Ореџовог раздвајања од Гурђијева и  
управо у тренутку Мејретовог прекида са учитељем коме је био „одан четрнаест година“: 
„Овај раскид, који је повукао за собом потпуно уништење мог пређашњег начина живота, 
како породичног тако и оног везаног за питање мог позива, на врло драстичан начин ме 
бацио натраг на моје сопствене изворе...“ У том „пресудном тренутку готово потпуне 
дезоријентације“, Ореџ му је пружио могућност новог почетка. 

 
Пол Селвер, сарадник Њу ејџа, „сјајан преводилац чехословачке поезије“, упознао се с 
Митриновићем поводом једне критике његовог есеја о словенским нацијама. Било је то у 
јануару 1915, „само неколико месеци по његовом доласку у Лондон у време избијања првог 
светског рата.“
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 Критика није била повољна а Митриновић је на њу одговорио слањем 

„веома учтивог писамцета“ аутору у коме се „захвалио на неким исправкама и изразио 
жељу да га упозна.“ Митриновић је на Селвера оставио утисак „мистериозног јунака са 
Блиског истока око кога се врти заплет“: егзотична појава и хипнотичке очи, образовање и 
ерудиција, „његов енглески  пун пажљиво одабраних речи“, музикалан глас. После тог 
првог утиска и „обузетости самим његовим присуством“ од чега се „малтене губила свест“, 
провели су много сати проучавајући српске народне песме које је Митриновић знао чак и 
напамет.  

 
Круг људи који је потом Митриновић окупио око себе ценио је „нешто са чим се никада 
раније нису сусрели“: „Он је поседовао интензивност свести, непосредну интуицију оних 
малобројних људи чији инстинктивни, емоционални и интелектуални центри раде складно, 
квалитет изванредно редак код културно развијених особа.“  Нарочито се истиче да је 
његов поглед био, не сасвим хипнотички, већ – будан, чест „код оних, на пример, рођених у 
знаку Гетеа – шкорпиона.“ Фасцинантна појава: „привлачна лепота његовог осмеха“ и „на 
махове нескладан смех“; „тежина и озбиљност његових неисцрпних опомињања“ ипак 
„ублажена благим проницљивим хумором“.  Две сасвим различите слике – различите 
појаве.  Био је пријатан и непосредан у опхођењу „са свима“ – имао је шарма.  
 

Селвер налази да је необично следеће: „Изазван на самоодбрану, знао је да буде 
стравичан: кад год би својом тренутном сензибилношћу осетио да се огрешио о неку особу 
или друштво којем се обраћао одмах би оштрим нападом на неку тачку која је откривала – 
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 Ореџ, Митриновић, Гурђијев, Ф. Мејрет  (A. R. Orage, A Memoir by Philip Mairet, University Books 1966 - 

превод Дубравка Рајх), Градац 89-90-91, ТАЈНА ДРУШТВА, прир. Иван Нинић, Чачак, јули-дец. 1989 
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 Позната је његова улога као и његов значај идеолога и организатора Младе Босне. Занимљиво је да је 

његова мајка Војвођанка, учитељица која се јавила на конкурс објављен за школе у Босни – после 1878.  
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или требало да открије – њихову лошу савест, скретао пажњу. А ипак је управо у 
Митриновићу толико сломљених или потиштених људи осетило да је нашло оно савршено 
искуство Христове љубави и разумевања. Он је, наиме, поседовао оно обиље постојања

50
 

које су многи скорашњи писци покушавали да искажу у својим сећањима на Гурђијева, кога 
никада нисам видео: много тога у њиховим описима потврдио сам и разјаснио захваљујући 
мојим дугим и блиским познанством са Митриновићем. Мада веома различити по 
карактерима и својим судбинама, обојица су се разликовала од свих оних који би се раније 
могли срести по оном што бих назвао већим опсегом хуманости.“  

 
Говорнички дар уз знање и суд о уметности импоновали су Ореџу, поклонику Свифтовог 
стила. Мејрет каже: „Када сам га упознао почетком првог светског рата, он је у Српском 
посланству говорио о идеји Југославије (која ускоро треба да се оствари), а представљен 
ми је у Викторија и Алберт музеју у Кенсингтону, међу импресивним скулптурама и 
архитектонским радовима његовог пријатеља Мештровића; ту сам веома брзо био опчињен 
његовим говором о националном идеализму који је инспирисао ове величанствене радове, 
сходно његовом 'панљудском' тумачењу Мештровићеве изложбе, а још више када је мене и 
моју жену провео кроз музеј, објашњавајући естетски гениј различитих нација. Затим смо се 
срели у Бритиш музеју где је он проширио своје излагање тумачећи архаичне грчке и 
египатске скулптуре; и нисам знао да ли је гностичка перспектива светске историје за коју 
је везивао све то или је, пак, његова моћ саопштавања естетског знања била оно што ме је 
прво везало за њега као човека који је знао све што сам ја желео да знам. Његово 
познавање уметности, старе и савремене, било је енциклопедијско: као пријатељ 
Кандинског и неких других уметника у Минхену присуствовао је рођењу 'апстрактног' 
покрета у сликарству.“
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Мејрет 1917. постаје Митриновићев „најблискији ученик“ а две године касније на његов 
подстицај почиње да пише за Ореџа. Мудрац и пророк проповеда говорећи „снажно и 
блиставо“ и позива на стварање „бенигне 'отворене завере' за спасење света у име 
'панхуманости' “. Трансцендентални идеализам – вечна филозофија и хришћанско 
откривење као јеванђеље светског спаса. Древне традиције и савремене езотеричне 
школе. Касније је, пак, слао ученике да уче идеје и поједине вежбе Гурђијевљеве школе. 

 
Нова политичка линија Ореџовог авангардног часописа – дагласизам, послератни покрет 
Дагласове монетарне реформе, свео је Ореџову страст за Платона, Плотина, Ничеа и 
Махабхарату на литературу.  

 
Фројдова и Јунгова открића доносе продор психоанализе и Ореџ се декларише као 
одушевљени проучавалац нове психологије као нове „човекове гнозе“. Ипак, „пука 
моралност, ма како психолошка, није замена за религију“ – наводи се пример Ибзена. 
„Ореџ је расправљао о томе са својим пријатељима, веома угледним лекарима, и они су се 
сложили да је лакше раставити нечију психу на делове него је поново саставити: 
психоанализа би била више него узалудна без психосинтезе.“  
Формирана је група која се бавила овом темом са оваквог становишта. У њој су били по 
један близак Фројдов и Јунгов сарадник, други лекари и психолози, а повремено је 
присуствовао и Митриновић. 
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 Будући да се не ради о филозофском тексту, енглеску реч being сам преводила као постојање 

(прим.прев.).  Исто 
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 Мисли се на круг окупљен око групе Плави јахач (Der Blaue Reiter) у Минхену која је покренула и 

алманах 1911. (име је добила по једној слици Василија Кандинског). Изложбе које је група организовала 

током те, и наредне 1912. године, означавају прехретницу у немачком и европском сликарству – немачки 

експресионизам и апстрактно сликарство. Фовисти и кубисти, руска авангарда; дечији цртежи као израз 

неспутане психе. Хармонија боје и форме делује на људски дух – слобода од понављања облика из 

природе и „унутрашња нужност“ као једини важећи принцип рађају „апстрактно или апсолутно, односно 

нефигурално сликарство у дјелима Кандинског и Клееа.“ Баухаус. (према: ELU, 1 A-Ćus) 
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Упркос невероватним економским проблемима Њу ејџа, Ореџ је преузео „можда дотад 
највећи ризик“ позвавши Митриновића „да сваке недеље напише страну или  више о 
светским збивањима“. Био је дубоко фасциниран „импресивном кохерентношћу светске 
визије изложене са толико страсти и убеђења.“ Требало је да пишу обојица, под 
заједничким псеудонимом  г.г. Космој.  „Митриновић је требало да скицира чланке за Ореџа 
који ће их поново написати језиком за који је веровао да ће бити прихватљивији за читаоце“ 
– његов писани стил није био на нивоу говорног. Уредник је сматрао да су саме његове 
идеје довољно чудне, „да је боље да се даље не затамњују тако егзотичним стилом.“ На 
крају је чланке ипак писао сам Митриновић, када су се разишли у мишљењима. Нападнут је 
због својих чланака посвећених „светској мисији Јевреја“. 

 
Ореџ пише: „Моје колеге г.г. Космој недавно су се трудиле да открију и формулишу 
актуелну психологију светског процеса. Гледајући на људски род као на Једног Великог 
Човека или Ум, дошли су до одређених закључака који се односе на функционалну 
расподелу органа и моћи Човека у рају. Колико ја то схватам, светски процес се може 
упоредити са развојем појединца...“  Метафизичка конвенција, развитак и коначно 
установљење светске државне заједнице. „Развој светске свести под вођством европског 
ума“ у чему, по Митриновићу, Британија треба да одигра најважнију улогу.  
„Британска сфинга упоредива са кинеском сфингом“, душа „Албиона“, анђеоска у својој 
„вокацији за морални и политички ред“, дијаболична „по британској ароганцији и 
фарисејству“.  Аријанизам и расна и национална судбина као „срећа лепоте“. 

 
Од јесени 1921 „у психоаналитичарској групи постало је све хаотичније“ – трагало се за 
методом психосинтезе. Др. Морис Никол, рани ученик К. Г. Јунга у Цириху, моли се за „нову 
светлост“. И, заиста, већ почетком октобра, из Цариграда у Лондон стиже П. Д. Успенски. 
После пређашњег боравка у Лондону у време избијања првог светског рата, када се видео 
са Ореџом, провео је седам година итензивног учења и вежбања са Гурђијевим: „сада је 
дошао код Ореџа са предлогом да отвори школу у Лондону у којој би подучавао 
Гурђијевљев систем.“ У сваком судару гледишта испостављало се да је Ореџ новак а 
Успенски учитељ. Опет је образована група, да проучава „Успенскијев нацрт учења и 
дисциплине Гурђијевљеве школе мишљења...“ 
Учење није било „баш ново“ али оно што јесте била је синтеза и методе учења и практичне 
реализације које је Успенски требало да пренесе својим слушаоцима. Психолошке вежбе и 
школа. 

 
„Идеје које су г. г. Космој обрађивали никако нису могле да преживе у овој измењеној 
духовној атмосфери око Њу ејџа. Последњи и најкраћи Митриновићев чланак појавио се 
само две недеље по доласку Успенског.“ 

 
Енглески огранак  Интернационалног друштва за индивидуалну психологију (оснивач 
Алфред Адлер) – „када је Митриновић извео одатле своје следбенике, они су почели да 
воде недељник за политички и друштвени идеализам, а затим велики, улаштени месечник 
и двонедељник Њу Јуроп

52
 и Њу Атлантис.“  Ореџ је сматрао да је Митриновић „веома 

слабо искористио значајна људска и финансијска средства која је могао да има у својој 
моћи.“ 

 
Ореџ много касније о свом личном духовном науковању каже: „Готово сваком у овом послу 
дође време када се запита: 'Да ли ћу изгубити старе вредности које дају подстрека и да ли 
сам у стању да приступим новим вредностима, различитог реда?' “  
 

Мистерија Ореџовог повратка „што је могуће ближе“ старом начину живота после одласка 
од Гурђијева: грешка коју је себи морао да призна, илузија од које се опоравио?  

 

҈҈҈ 
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 „Нова Европа“ 
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Malo poznata skulptura Ivana Meštrovića (1883-1962) "Devojčica u molitvi" iz 1915. godine prodata je 
na aukciji u londonskoj aukcijskoj kući "Sotbi" za 50.000 funti, saopštila je danas porodica skulptora. 
Gotovo stotinu godina je taj prvi bronzani odliv skulpture bio u vlasništvu porodice poznatog 
londonskog kolekcionara, a originalni model, koji se naziva i "Sirotica", čuva se u Gliptoteci Hrvatske 
akademije nauka i umetnosti u Zagrebu. 
Aukcija je, kako se navodi, održana u utorak, 2. jula. 
Originalni model Meštrović je poklonio prvoj supruzi Ruži Klajn, a ona ga je 1946. godine testamenom 
zaveštala Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu. Skulptura je bila izložena poslednji put prošle 
godine na prigodnoj izložbi u Zagrebu, povodom 105. godišnjice ALU. 
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 BAUHAUS   (Staatliches Bauhaus, Hochschule für Gestaltung), visoka škola za 
gradnju i umjetničko oblikovanje. Nastala 1919 u Weimaru spajanjem Hochschule für 
bildende Künste i Kunstgewerbeschule. Vodstvo Bauhausa preuzima arhitekt W. Gropius; 
njegova je osnovna ideja ostvarenje jedinstva likovnih umjetnosti pod vodstvom arhitekture, 
te povezanost arhitekture s praktičnim životnim potrebama (...) 
 

Na Bauhausu su predavali: P. Klee, G. Marcks, L. Feininger, J. Itten, O. Schlemmer, V. 
Kandinski, L. Moholy-Nagy, M. Breuer i dr.  To je dalo nastavi na Bauhausu  pečat 
internacionalizma i znatno pridonijelo širenju njegova utjecaja (...) 
 

 Zadatak Bauhausa bio je: prvo, idejno, tehničko i zanatsko obrazovanje nadarenih 
pojedinaca za stvaralački proces, osobito za projektiranje, i drugo, sistematsko vršenje 
eksperimenata, posebno u projektiranju zgrada i unutarnjeg uređaja, te usavršavanje 
uzoraka za industriju i obrt. Radionice Bauhausa postale su uskoro laboratoriji za 
projektiranje novih artikala i modela masovne proizvodnje. U njima su nastale ideje za 
mnoga praktična rješenja, koja su i danas u upotrebi (različni tipovi stojećih i zidnih 
svjetiljaka, metalno pokućstvo, novi oblici kuhinjskog posuđa i dr.). Naročita je zasluga 
Bauhausa u tome, što je inicirao i izvršio standardizaciju velikog broja građevnih elemenata. 
Građevine, ostvarene upotrebom tipiziranih građevnih dijelova, lišene su svake suvišne 
dekoracije i postaju simbol novog mašinskog doba (...) 

 

centralna umjetnička institucija: novi arhitektonski izraz; tiskarstvo, fotografija, izradba 
pokućstva, keramika, tekstil... 

uticaji kubizma, veza sa pokretom De Stijl i neoplasticizam 
 

Napadan od konzervativnih krugova, B. je 1925. bio prisiljen da napusti Weimar te se 
preselio u obližnji Dessau (...) 
 

Dolaskom nacizma na vlast (1933) prestaje rad Bauhausa. 
 

 BAUHÜTTE (njem.), radionica, sklonište, spremište alata graditelja kamenoklesara. Od 
prve pol. XIII st. ovim se imenom nazivaju staleška udruženja kamenoklesara i zidara s 
posebnim statutima i propisima. Strogo čuvaju stečena iskustva i prenose ih samo na svoje 
učenike. Formiraju se obično uz gradilišta gotičkih katedrala. B. su raširene naročito u 
Njemačkoj, Francuskoj i Engleskoj. Najstarija i matična B. formirana je u Strassburgu. Za 
renesanse odumiru. Nestaju sasvim u XIX st.  
 

 BAVANIŠTE, naselje u neposrednoj blizini Pančeva. Crkva, posvećena Uspenju 
Bogorodice, podignuta u baroknom stilu 1766 pokroviteljstvom mitropolita Pavla Nenadovića 
i vladike Mojsija Putnika. Ikonostas slikao 1818 Arsa Teodorović; to je bilo jedno od najlepših 
Teodorovićevih dela, ali je u novije vreme iskvareno restaurisanjem. Kompozicije na svodu, 
zidovima i na horu radio Stevan Aleksić.        ELU 53 
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 према: ELU, 1 A-Ćus 
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Један датум – у XX в.: 9. април 
 

 1924. Зенит отворио Прву међународну изложбу Нове уметности у сали музичке 
школе Станковић у Београду. Изложба је била отворена до 19. априла 1924. а својим 
радовима били су заступљени Кандински, Делоне, Глез, Мохољи Нађ, Архипенко, Ел 
Лисицки и др.  Часопис Зенит излазио је од 1. феб. 1921. до 1926. године. Покретач, 
Љубомир Мицић. 
 

 1928.  Кемал-паша Ататурк у оквиру верских реформи у Турској укида службену 
религију – ислам и ствара грађанско, секуларно друштво. 
 

 1933.  основан Руски дом у Београду – „Цар Николај II Романов“ 
 

 1993.  Македонија примљена у УН  

 

҈҈҈ 

 

Зенитизам  
 

Зенитизам је авангардни покрет двадесетих година XX в. покренут „у име хуманизма и 
у антиратном духу“. Манифест зенитизма саставили: Љубомир Мицић, Иван Гол и 
Бошко Токин.  
 

„На идејном плану зенитизам је био у знаку оштре критике европског цивилизацијског 
комплекса, којем је у духу иновативних тенденција понудио панбалканску културну 
концепцију, израђену на принципима неопримитивизма. “  

Вида Голубовић и Ирина Суботић 

 
Зенит – часопис, излазио од 1921. до 1926. у Загребу и Београду као међународна 
ревија за уметност и културу. Покретач и уредник, Љ. Мицић. Изашла су 43 броја. 
На почетку, међу сарадницима су били и Милош Црњански, Душан Матић и Станислав 
Винавер. Из иностранства: Александар Блок, Јарослав Сајферт, Василиј Кандински, 
Анри Барбис и др. Од 1924. у Београду, забрањен је 1926. године због текста 
Зенитизам кроз призму марксизма.   1991. г. штампан је репринт првог броја. 
 

према: Зенитизам - Из Википедије, слободне енциклопедије 
54
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 PORTLAND-VAZA  (nekad zvana Barberini-vaza), staklena posuda (visoka 25 cm), 
najistaknutiji sačuvani proizvod ant. staklarskoga umijeća.  
 

 Potječe vjerojatno iz I st. Izrađena je u tehnici tzv. prevučenog stakla: na tamnomodrom, prozirnom fondu nalaze se 
reljefni prikazi (još neobjašnjena sadržaja), izvedeni od bijele, neprozirne staklene paste. Nađena je 1630 u jednom sarkofagu 
kraj Rima; nalazila se u posjedu biblioteke Barberini u Rimu, te vojvotkinje od Portlanda; danas se čuva u British Mus. u 
Londonu. God. 1845 bila je razbijena i slijepljena. Još u XVIII st. kopirao ju je engl. keramičar J. Wedgewood u crno-bijeloj 
kamenjači. 

ELU 
55
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 На истом месту: „зенит је тачка небеске сфере вертикално изнад посматрача и то је највиша тачка на 

небеској сфери... На небеској сфери се, на истом правцу, у смеру деловања земљине теже налази надир. 

Реч зенит настала је неправилним изговором арапске речи  samt (sent - стаза), која је у средњем веку 

коришћена као део израза samt arrâs (стаза изнад главе).“  
55

 Према: ELU, 3 Inj-Portl 
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Летеће Валенде 
 

Породица акробата, жонглера, уметника на трапезу и дресера. Пошавши из 
некадашње Аустро-Угарске, седам генерација њених потомака пропутовало је свет 
бавећи се овим необичним занимањима. 
 

23. јуна 2013. Американац Ник Валенда је ходајући по жици прешао кањон Колорада 
(Аризона, САД): на 450 м висине и за 23 минута балансирања преко реке Мали 
Колорадо дуж жице дуге 450 метара и широке око 5 цм.  
 

Ник Валенда је и први који је прешао Нијагарине водопаде ходајући по жици - 2012. 

 
҈҈҈ 

 
Telstar  
 

Име различитих комуникацијских сателита. Прва два су била експериментална и скоро 
идентична. Телстар 1 лансиран је наврх Тор-Делта ракете 10. јула 1962. и преносио је 
кроз свемир прве телевизијске слике, телефонске позиве, телефакс слике и први 
телевизијски пренос уживо. Због своје несинхронизоване орбите, Телстар 1 је могао да 
емитује само када би се налазио изнад Атлантског океана – по 20 минута на свака 2,5 
сата. Антене које су на Земљи примале сигнал биле су дуге 54 м а њихов отвор 
површине 330 м2. Биле су тешке 340 тона. Биле су постављене у САД, у Британији и у 
Француској. Прве слике: америчка застава емитована Французима, затим статуа 
Слободе (Њујорк) и Ајфелова кула (Париз). Телстар 1 је „постао жртва технологије 
током Хладног рата“ – због појачане радијације услед нуклеарних проба страдали су 
му транзистори.    (W) 

 
Apollo 11 
 

датум лансирања:   16. јули 1969.  13:32:00 
спуштање на Месец:   20. јули 1969.  20:17:40  
први корак на Месецу:  21. јули 1969.   02:56 
слетање на Земљу:     24. јули 1969.  16:50:35    
 

Мали корак за човека, велики за човечанство  – Нил Армстронг на Месецу 
 

Аполо 11 је био свемирски лет којим су први људи спуштени на Месец – Американци 
Нил Армстронг и Баз Олдрин. Шест сати касније Армстронг је први ступио на површину 
Месеца и провео ван космичког брода два и по сата, Олдрин нешто краће. Заједно су 
сакупили 21,5 кг лунарног материјала предвиђеног за пренос на Земљу. Трећи члан 
мисије, Мајкл Колинс, остао је да за то време сам пилотира бродом у Месечевој орбити 
док се лунарни модул са Армстронгом и Олдрином није вратио, непун дан касније. 
Лунарни модул се спустио у Море тишине, а при повратку капсула са астронаутима 
пала је у Тихи океан.  

 

҈҈҈ 

 
Quocumque in loco sapiens beatus. 

 Прави мудрац је блажен ма где био. 
                                           лат. изрека 

 

2013. 

 
 


