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Београд je рано, с иочетка 19. века, раз- 
вијао своје високошколство. Упоредо са 
револуцијом и дефинитивннм ослобађа- 
њем од тиранина и завојевача, Срби су 
градили своје боље сутра, Уннверзитет, 
своје образовање, своју младу науку. Само 
четири године послс устанка, y Београду 
je  1808. године основана Устаничка вели - 
ка школа. Тако je  започело, да би данаш- 
њи Београд обележавао 150-годншњицу 
свог Универзитета (1838— 1988).

Наводимо све велике ш коле Београда 
тог времена:

1. УСТАНИЧКА ВЕЛИКА ШКОЛА 
(1808—1813)

2. КНЕЖЕВ ЛИЦЕЈ (1838— 1963)
3. ИНЖ ЕЊЕРИЈСКА ШКОЛА (1840— 

— 1849)
4. ВОЈНА АКАДЕМИЈА (1850— 1941)
5. ВЕЛИКА ШКОЛА (1863— 1905)
6. УНИВЕРЗИТЕТ Y БЕОГРАДУ

(1905— )

Овде бисмо поеебно издвојили В ојну  
академију, као нашу великош колску уста- 
нову основану 1850. године под нлзивом 
Артиљеријска школа. Ово има своје оправ- 
дање, a понајвиш е у  томе што су матема- 
тика, механика и физика све негдс до нр- 
вог светског рата, више, боље и јаче изу

На уздарје и добру реч про- 
фесору Радивоју Кашанину, на- 
шем великом ратпику и солунцу

чаване на Војној академ ији  него на Уни 
верзитету y Београду.1

Д а бисмо ш то боље потврдили наведе- 
ну тврдњу, овде смо изабрали дело пожр- 
твованог ректора универзитета B opha М. 
Станојевића (1858— 1921), ко ји  je  y  својој 
научној кари јери  прво био проф есор Вој- 
не академије. И страж ујући  дело п р о ф ссо  
ра С танојевића посредно анализирам о <ла- 
савање механике и ф изике на Војној ака 
демији. Заправо, пишемо о професору ме- 
ханике и физике Б орђу Станојевићу, кога 
нгипа културна историја памти као фон* 
датера електричне енергије y Београду 
градитеља Београдске електричне центра- 
ле, поставл>ача прве електричне сијалице 
y Београду, градитеља нрвих хидроцентра 
ла y Србији (Ужице, Л есковац, Гамзиград 
и др), оснивача наш е индустрије фрижи- 
д е р а . . .  He заборавимо да je  професор 
Станојевић инсталирао y својој лабораго- 
рији y Капетан-М ишином здањ у ирви 
рендген-апарат за преглед — снимањ е 6о- 
лесника, и то свега осам месеци пошто je 
ироизведен први овакав апарат. К ао сабо- 
рац н добар друт из зави ча ја  Свенату Мок- 
рањцу, С танојевић je  дугогодињш и пред- 
серник Београдског певачког друштва, ба- 
вио ce успеш но ф отограф ијом  и  још  
1889/90. године снимио све српске мана- 
стире.2 Вредан профеоор, први je  тсод нас 
исграж ивао фотограф ију y  боји , a био je  
и добар професор експерименталне физи- 
ке, са  добрим резултатима y  физици Сунца.
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I. — Bophy М. Станојевићу било je 29 година 
када je почео радити на Војној академији у 
Београду као професор механике и физике,
II. јун 1887. (Из фототеке Д. Трнфуновића,

оригинал).

1. — Dorde Stanojevic was 29 years old when 
he started lecturing at the Military Academy 
in Belgrade teaching mechanics and physics, 
June 11, 1887 (photo-library of D. Trifunovic, 

original).

Д иректни мзвори o Војној академији cy 
нестали, a историјских извора има веома 
мало. Изузетак су једино две објављене 
споменице о Војиој академ ији  и Снмови- 
ћева сгуди ја .’ Из ових разлога, наш а ис- 
траж ивањ а су имала знатно теж е пугеве, 
слабије могућности, па y светлу тога тре 
ба процењивати значај резултата до којих 
смо дошли y опом раду.

Као војни стипендиста, одмах rio дола 
ску y Београд са специјализације (Париз, 
Лондон, Берлин, ГТетроград), Борђе Стано- 
јевиИ je краљевим указом од 11. јуна 1887. 
поставл.еп за професора мехаиике н физи- 
ке ма Војној академмји y Београду. Тако 
je млади Станојсвић почео да одужује сво- 
је четворогодишње школовање ван земље. 
Од тада па до 6. новембра 1892. СтаноЈе- 
Bnh je предавао као редовни професор, 
a од овог датума па до 1. јула 1895. као 
хонорарни професор, јер  je прешао • ia Ве- 
лнку вколу за професора експериментал- 
не физике. Одлуком министра лросвете н 
црквених послова Јована Бошковића (1834 
— 1892), од 6. новембра 1892. С танојевићје 
прешао на Велику школу, уз услов да му 
Војма академија најкасније за грп године 
uabe доследну замену. Као што je познаго, 
ово ce остварило 1. јула 1895,4 доласком 
новог професора механике и физике Бор- 
ba П. Рокнића.

Одмах запаж амо да je млади професор 
Станојевић добио два предмета: физику и 
механику, што je  ua почетку наставничког 
рада од Станојевића захтевапо велики pan 
на припремању нредавања. На Војној ака- 
демији Станојевић је заменио два профе- 
сора — Стевана Здравковића (1835—1900), 
за предмет механика, и Косту Алковипа 
(1836— 1909), за предмет физика. Ова „д в о ј - 
ност“ физике и механике y раду ј с д н о г  
професора показала ce y стручном погле- 
ду нецелисходна. To je, рецимо, осстио и 
Коста Алковић и 70-их година на Великиј 
школи моли Академски савет да ие пре- 
даје више механику и физнку, него моли 
да задрж и само физику.'’ Y оваквнм слу 
чајевима професор јс склон да предаЈе 
ф изичку механику, a не механику као са- 
мосталну науку. Верујемо да то нијс био 
случај са Борђем Станојевићем на В о ј н о ј  
академији, a потврда томе je и маписан 
уџбеник механике за војне питомце.

Како je све ово изгледало младом Сга- 
нојевићу y ондашњем Београду са при- 
блнжно 30.000 становника? Корачао je no 
том Београду са угледом професора Војне 
академије и жељом да што више буде при 
сутан y наставно-научном пентагону: be- 
лика школа — Војна академија — Српска 
краљевска академија — Гимназија — Оп 
серваторија. Y Војну академију одлазио
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je  данашњом улицом Великог Милоша, ко- 
јом je некада, као студент, шетао корзоом
и, баш код Војне академије са другом из 
завичаја Стеваном Мокрањцем, правио 
окрет (угао данашњих улица Кнеза Мило- 
ша и Немањине).

Станојевић je дошао из Париза са до- 
бијеним и већ објављеним научним резул- 
татима из физике Сунца y Ф ранцуској 
академији наука, са угледом научника ко- 
ји  je  дошколован y центрима Европе: Бер- 
лин, Лондон, Петроград и Париз.6 Баш  тих 
дана када Станојевић ступа на дужнскл 
професора Војне академије, Ф ранцуска 
академија наука моли владу Краљевине 
Србије да одобри професору Борђу С гано 
јевићу одлазак y Јарославску губернију 
(Русија) са француском експедицијом ра 
ди испитивања Сунца y време његовог пот- 
пуног помрачења и да он буде и шеф ове 
експедиције.7 Лепо јавно међународно на- 
учно признање младом професору Борћу 
Станојевићу! Врата Војне академије ши- 
ром су ce отворила професору СтаноЈеви- 
hy, где je  био прихваћен и где му je  омо- 
гућено да развија своју струку у науци и 
мећу војним питомцима. За време Стано- 
јевићевог рада на Војној академији y про- 
фесорском колегијуму били су следећи на- 
ставници: професор математике др Дими- 
трије Данић,8 ирофесор српског језика Љу- 
бомир Стојановић, дивизијски генерал и 
министар војни Милош Васић (географија 
и ратна служба), војвода Радомир Путник 
(тактика и генералштабна служба), профе 
сор хемије др М арко Леко, професори ис- 
торије Панта Срећковић и Љ убомир Кова- 
чевић, професор права Андра БорВевић и 
други. To je, свакако, професорски коле- 
гијум какав ce само могао пожелети. Пре- 
ма ономе што je  доцније уследило, може- 
мо сматрати да ce y овом колегијуму Ста- 
нојевић снашао и да су колеге стеЈсле ле- 
по мишљење о његовим знањина и резул- 
татима.9

Раније смо писали да су професор Ko 
ста Алковић и сам Борђе Станојевић начи- 
иили „животни потез" ослањањем на сри 
ску војску y даљем Станојевићевом разво- 
ју .’° Д олазак Рх>рђа Станојевића за лросре- 
сора физике и механике на Војну акаде- 
мију био je прави потез. Више околиости 
и појединости, указују нам да je  Војна

академија y наставном и научно-технич- 
ком кадру била у многим компонентама 
јача образовна установа него Универзи- 
тет, тада Велика школа. To je  знао и сам 
Борђе Станојевић, јер  je  за време студија 
на Великој школи користио веома добре 
уџбенике са Војне академије из математи- 
ке, механике, нацртне геометрије, геодези- 
је и др., тако да je практично из књига за 
Војну академију учио и одлично полагао 
испите на Великој школи.

2. — Прва лрада Војне академије y  Beuipady. 
(Военна Академиа v Београду — Militair Aca
démie in Belgrad, Cuno von Quitzow; 1S56. r. 
литографија 18,2X15,2 цм; оригинал y Исто- 

ријском музеју Србије).

2. — The first building of the Military Academy 
in Belgrade. (Voenna Akademia u Beogradu — 
Militair Academie in Belgrad, Cuno von Quit
zow, 1856, lithograph 182 x  15.2cm; original in 

the Historical Museum of Serbia).

Војна академија je  ш коловала официр- 
ски кадар сриске војске. Y ш коловањ у loi 
кадра увек ce водило рачуна да ce п и т о м -  
цима пружн најбоље y с в а к о м  с л у ч а Ј у .  
Сам народ je у в и д е о  да Војна академија 
ш колује изузетно о б р а з о в а н е ,  васпитане и 
способне младиће. Бити свршеми пигомаи 
Војне академије са добијеним ч и н о м  пот- 
иоручника подразумевало je добро позна-
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3. — Зграда Војне академије y Београду; улица Кнеза Милоша (у сутону); зграда срушена 
после другог светског para. (Снимио oopbe М. Стаиојевић, око 1890. године; заоставштнна 

В. М. Станојевића y Историјском музеју Србије).

3 — The building of the Military Academy in Belgrade, Kneza Milosa Street (in the dusk). The 
building was pulled down alter the Second World War (photo taken by Dorde M. Stanojevic 
about 1890; personal belongings of D. M. Stanojevic housed in the Historical Museum of Serbia).

пање два свегска јези ка и елемената фуп 
даменталних маука, као: математнке, ме- 
ханике, физике, хемије, са пренаглашсмпм 
захтевима y познавању артиљерије, такти- 
ке и стратегије. Из ових разлога je сам 
парод зграду на углу данаш њ их улица Не- 
мањине и Кнеза М илоша мазвао ДКАДН 
МИЈА, иако ce тада Војна академија нази 
вала Лртиљеријска ш кола  (основана 1850. 
г). To je  изузетан пример да народ утиче 
на назив једие образовне установе код 
нас.11

Из путописа по Србији Вуковс кћери 
Мине наводимо и бележ имо y прагрича- 
пом облику један детал» који илуструје у-

глед српског официра. Ако неко у јавним 
кафанама користн прибор за јело (не Једе 
рукама), користи салвет и ne пљује по по- 
ду, знајте да je то српски официр! Некако 
је овладало мишљење да je српска војска 
добијала ратове изузетном храброшћу. To 
je гачно. Али, овоме треба додати и нода- 
так да je официрски кадар те војскс био 
изузетно образован, са војним и технич- 
ким знањем и општом културом, m ro je 
све импоновало не само војсци којом су 
командовали, већ целокуппом пароду.

Писали смо раније да ce уџбсник ме- 
ханике по којем he Ropbe Станојев 11ћ ripe- 
давати прво појавио на Војиој академији
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па доцније на Великој ш коли.12 Исти je  
случај и са уџбеником више математике. 
Тако, y предговору свом уџбенику више 
математике за питомце Артиљеријске шко- 
ле, професор Емилијан Јосимовић пише: 
,,Пре свега има ово моје дело служити као 
ручна књига при моме предавању у Арти- 
љеријској школи; но моћи he ce с њим, 
код искуснога професора, врло добро но- 
служити и слушатељи нашега ЈТицеЈа, кад 
ce тј. и y тој школи буде предавала зиш а 
математика".13

Професорски колегијум Војне академи- 
је, коме ће Борђе Станојевић припадати y 
периоду од 1887. до 1895. године, носио je  
прогрес и преносио војним пнтомцима нај- 
боља знања и савременс проблеме науке, 
технике и ратне вештине. Од овог процеса 
je  на релацији професори — војни питом- 
ци и све и зависило. Наведимо нека имена 
која су предавала на Војној академијн, као 
илустрацију о квалитету професорског ка- 
дра: Емилијан Јосимавић, М атија Бан, Ми- 
лојко Леш јанин, Михаил Рашковић, др 
Владан Борђевић, Димитрије Стојановић, 
Љ убомир Ковачевић, Гига Гершић, Милан 
Андоновић, др М арко Леко, Радомир Пут- 
ник, Ж ивојин  Мишић, Степа СтепаноБић. 
Богдан Поповић, Павле Поповић, др Борђе 
Петковић, др М иленко Веснић, др Мило- 
рад Јовичић, Александар Белић и др.

Ето, y такву образовну установу — Вој 
ну академију дошао je  11. јуна 1887. мла- 
ди професор Борђе Станојевић да предаје 
физику и механику будућим офидирима 
српске војске.

За време Станојевићевог рада на Вој 
ној академији дужност управитеља je  вр- 
шило неколико угледних генерала. Наво- 
димо угледних  стога јер  су то обично били 
људи са заврш еним високим војним шко- 
лама y земљи и иностранству (махом Фрап 
цуска и Русија), великим војним искус- 
твом и умом, са оригиналним доприноси- 
ма y науци, техници и теорији ратовања. 
Међу таквим управитељима било je  и „бе- 
смртних људи", чланова Српског ученог 
друштва, односно Српске краљевске ака- 
демије, који су знатно доприносили науч- 
ном животу земл>е. Свакако да je  и Мини- 
старство војно имало високе захтсвс за 
управитељско место, и то y оба смера: вој 
но-ратничком и уско стручном y области

којом  ce управитељ бави. Све je  ово чиње- 
но ради обезбеђењ а неопходног аугоритс- 
та управитеља, и код питомаца и код про- 
фесорског колегијума.

Поменимо прво управитеља Војне ака- 
демије генерала Стевана Здравковића, ко- 
ји  je био на овој дуж ности када je  Bopbe 
Станојевић преузео дуж ност професора 
физике и механике. Случајност je  довела 
до ситуације да Станојевић преузме упра- 
витељев предмет — механику. Наиме, Сте- 
ван Здравковић je  н а  Војној а к а д с м и Ј ^  
предавао механику виш е од двадесет годи- 
на, од 18. децембра 1865. до 7. новсмбра 
1887. год., када Б орђе С танојевић почиње 
са радом на Војној академији. Поменимо 
да je  y овом периоду Стеван Здравковип, 
поред механике, прсдавао и следеће нред 
мете: елементарну математику, виш у ма 
тематику, премеравање и геодезију.

Б орђе С танојевић није лично познавао 
управитеља Здравковића. Као студент к о  
ристио je  Здравковићеве уџбенике из ме- 
ханике, ко ји  су уједно били и први унк- 
верзитетскл уџбеници из овог прсдмета 
код нас.14 П рофесор Љ убомир Клерић још  
није био објавио превод Вајзбахове меха- 
нике, тако да мож емо слободно претпоста- 
вити да je  Станојевић механику учио и на- 
учио из Здравковићевих књ ига.15 Вероват- 
но да je  Станојевићу импоновала и ситуа 
ција што je  један  такав угледан високи 
официр и научни радник родом из И с т ч  
не Србије. Наиме, Стеван Здравковић ce 
родио y селу Ж ивица (код Пожаревца) 16 
априла 1835. Y Београду je  заврш ио Арти- 
љ еријску ш колу (ранији назив за Војну 
академију). Био je  држ авни питомац. Y 
Паризу je  студирао на Политехничкој ш к о  
ли (2 године) и Војној инж ењ еријској шко- 
ли (Ponts e t chaussées). Y ратовима 1876—
1878. показао je  посебну храброст. Ужа 
струка му je  била грађевинарство, a био je 
једно време и министар грађевина. Као 
члан Српског ученог друш тва и Српске 
краљ евске академије много je  урадио у 
области научног ж ивота ондаш ње СрбиЈе. 
Поред наведеног уџбеника механике y 
шест делова, Стеван Здравковић je  из сво- 
је  струке објавио запаж ене и дуго кориш- 
ћене књиге: Потсетник или  помоћна књи- 
га за ииж ењерске официре, Београд 1881; 
Граћевинска механика, Београд 1883; Сгал-

125



Д Р А Г А Н  Т Р И Ф У Н О В И Ћ

на и noAycrcL'ina фортификација, Веоград 
1887; Напад и одбрана T e p h a e a  или град- 
ска војна, Београд 1891; и друго. Смрг га 
je  затекла y Београду 4. августа 1900, док 
je  припремао рукопис за књигу Виша ма- 
тематика за питомце Војне академ ије.16 По 
доласку Б орђа С танојевића на Војну ака- 
демију Стеван Здравковић убрзо одлази 
на нопе дужности y аиарату држ авне вла- 
сти.17

Д оцније, за време Станојевићевог рада 
на Војној академији као редовни професор 
(1887— 1892) управитељи су били генерали 
Петар Топаловић и Д им игрије Бурић, a 
за  време хонорарног рада (1893— 1895) уп- 
равитељи су били генерали Стеваи Н аш е- 
лић и Јован Петровић.

Од оснивања Војне академнје (1850. го  
дине), па све до 30-тих година овог вска, 
било je  мало ирофесора механнке и физи- 
ке.18 Да бисмо рад Борђа Станојевића са- 
гледали y општој слици ове наетавно-на 
учне установе, доноенмо хронолош ки ре- 
дослед профееора који су предавали ово 
два веома важ на предмета y школовању 
војних питомаца.

ПРОФЕСОРИ МЕХАНИКЕ HA ВОЈНОЈ 
АКАДЕМИЈИ

1. ЕМИЛИЈАН ЈОСИМ ОВИБ (од 6. селтем- 
бра 1850); предавао још  математику и 
геодезију.

2. МИХАИЛО ПАНИБ (од 1. децембра 1852. 
до 25. децембра 1877); предавао још  ма- 
тематику, физику и практичну геометри- 
ју  с  премеравањем.

3. СТЕВАН ЗДРАВКОВИБ (од 18. децембра 
1865. до 7. новембра 1887); предавао још  
математику, премеравање и геодезију.

4. ДАНИЛО БАРКОВИБ (ш колска 1880/51. 
година).

5. БОРБЕ М. СТАНОЈЕВИБ (од 11. јуна 
1887. до 1. јула 1895); предавао још  фи- 
зику.

6. БОРБЕ П. РО КН И Б (од 1. јула 1895. и 
даље); предавао joui физику. 
П риблнжно за 80 година мехамнку je

предавало шест наставника. Н ајдуж е су 
механику предавали Борђе П. Рокнић, Сте- 
ван Здравковић, па Михаило Паннћ. О ie- 
нералу Стевану Здравковићу смо већ пи-

сали.19 Услед спречености генерала Здрав- 
ковића државничкнм пословима, такозва- 
ну замену часова y настави механике y 
ш колекој 1880/81. години изводио je арги- 
љеријски капетан II класе Данило Барко 
вић.20 За пр>офеоора Михаила Панића треба 
истаћи да je био угледам члан Српског у- 
ченог друштва, да га 'je Друштво често по- 
зивало y разне комисије, a био je редовни 
прегледач и оцењивач научних расправа 
ириспелих Друштву ради објављиваља y 
Гласнику. Ово je Панић најчеш ће радпо са 
професорима Димитријем Нешићем и Cie- 
ваном Здравковићем.21

Посебно je значајпо истражити иаучно 
дело Емилијана Јосимовића y областн ма- 
гематичких и механичких наука.22 Он je  ви- 
ше година предавао механику на Војној 
академији и Великој школи y Београду 
Написао je кљигу П опуларна механики и 
наука о машииамап, a joui 1861. je  панисао 
и уџбеник механике, до чијег о б Ј а в љ и в а -  
ња није дошло из више различитих разло- 
га.24 Јосимовић je, ипак, најпознатпЈи као 
писац првог нашег уџбеника из више .иа 
тематике.25 Овај паш познати поелеиик 19. 
века некако још  стоји  по страли, мимои- 
шла га  je културна историја наше! народа 
y области математичких и механичких на- 
ука. Он je пуно пружио машој држави, 
али je, на жалост, мало захвалност и од 
ње добио.

ПРОФЕСОРИ ФИЗИКЕ HA BOJIIOJ 
АКАДЕМИЈИ

1. ЈОВАН ЛАМБЛ (од 16. октобра 1851); 
предавао још  и хемију.

2. МИХАИЛО ПАНИБ (од 1.децембра 1852 
до 25. децембра 1877); предавао још ма 
гематику, механику и практичну гсо 
метрију са иремеравањем.

3. АТАНАСИЈЕ ВУЧКОВИБ (школска 
1868/69. година).

4. КОСТА АЛКОВИБ (од 1. децембра 1878 
до 30. августа 1887).

5. БОРБЕ М. СТАНОЈЕВИБ (од 11. јуна 
1887. до 1. јула 1895); предавао још  ме- 
ханику.

6. БОРБЕ П. РОКНИБ (од 1. јула 1895); 
предавао још  механику.
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ВАСИОНСКА ШРГИЈА
И

МОДЕРНА ФИЗИКА.

У В О Д Н О  П Р Е Д А В А Н .Е

п р о ф е с о р а  X- М. Ставојевв&а

ДРЖАНО 22. СЕПТЕМБРА 1887. ГОД. ИРИЛИКОМ 
СТУНАЊА НЛ КЛТЕДРУ ФИЗИКЕ НЛ ВОЈНОЈ 

ЛКАДЕМИЈИ У БЕОГРАДУ.

Б Е О Г Р Л Д
К Р  А Л К  « С Е О - С  I

нимо овом приликом инж ењ ера архитекту 
Јан  Невола, чије je  градитељство урезано 
y историју Београда, a нарочито љегово 
дело Капетан-М ишино здање; музичара 
водитеља „књ аж евске банде" Ш лезингера 
и многе друге. У кажимо и на податак да 
je први управитељ Војне академије (онда 
Артиљеријска школа) био Словак генерал 
Фрањо Зах (1850— 1859), који je  предаваи 
више предмета (географија, француски je- 
зик, стратегија и др).26

П рофесор Атанасије Вуковић предавао 
je  y Академији само једну ш колску годи 
ну, y ствари замењивао je  професора Ми-

МИНИСТАРСТВО BOJEHO

IV , V I  YI ДЕО.

& И Б Л ,. '1 0 Т Е К А  
МАТ£Мл1.,ЧКи; ИНСТМТ)

Бр. - ^ 4 .
1ИДРОСТАТИК4, ХИДРОДИНАМИКА, И ХИДРАУЛИЧКИ МОТОРИ.

УЧЕНИКБ B0JEBF. АКЛДКИИЈЕ н внши п ш ш  т срвији.

1887.

4. — Насловна страна Yводног предавања 
Bopba Станојевића на Војној академији у Бео- 
граду одржаног 22. септембра 1887. (из Биб- 

лиотеке сепарата Д, Трифуновића).

4. — Title page of the Introductory Lecture of 
Dorde Stanojevic delivered at the Military Aca
demy in Belgrade on September 22, 1887 (from 

the library of offprints of D. Trifunovu5).

р Т Е В А Н  р ^ Р А В К О В И Ђ

Ca ItS  u > H  J  т*«етт.

To су углавном, исти професори као за 
предмет механика. Наставу физике на Вој- 
мој академији започиње Чех др Јован 
Ламбл, који je  као контрактуални ирофе- 
сор предавао физику и хемију од 16. окго 
бра 1851. To je време када y нашу зсмљу 
долази више Чеха и Словака — градител»а, 
музичара, професора, занатлија и др. Ср- 
бија, која je  почела да стиче независност, 
била je „обећана земља" за странце који 
су y њој желели да раде и стварају. Поме-

7 ВВОГТАДУ.
» ДГЖШНОЈ ШТАМПАРВЈ*

>880

5. — Насловна страна друге књиге Здравкови- 
ћевог уцбеника из механике за питомце Војне 
академије у Бсограду, a коју je користио 
Борђе Станојевић y својим предавањима. 
(Библиотека Математичког инсгитута у Бео- 

граду).

5. — Title page of the second volume of Zdrav- 
kovic’s textbook on mechanics for cadets of 
the Military Academy in Belgrade used by Dor
de Stanojevid in his lectures (the Library of 

the Mathematical Institute in Belgrade).
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хаила Панића. Вуковић je  доцније радио 
као професор физике y Првој београдској 
гимназији.27

Борђе Станојевић je  дош ао на Војну 
академију када je  она већ претрпела нај- 
коренитију реформу. Y ствари, Законом  од 
1880. године дотадаш њ а Артиљеријска 
ш кола  добила je  назив Војиа академија и 
при томе je  подељепа на Н нжу ш колу и 
Вишу школу. Н иж а ш кола имала je  улогу 
универзалне официрске ш коле, ко ја онре- 
ма масу официрског ш колованог кадра за 
све родове, док Виша ш кола даје више о- 
бразовање, потребно за генералш абну 
служ бу и за више команде.

Y Н иж ој ш коли Станојевић je  предавао 
механику на другој години оба семестра и 
ф изику на трећој години оба семестра. И- 
стодобно, математику су војни питомци 
изучавали све три године, a такође и два 
страна језика. Y наредном списку прика- 
зани су предмети који  су ce предавали на 
Н иж ој ш коли Војне академије y времену 
рада Б орђа Станојевића:28

1. М атематика (1, 2 и 3),
2. Н иж а Геодезија (2),
3. Н ацртна геомстрија (2 и 3),
4. М еханика (2),
5. Ф изика (3),
6. Инжињерско-техничка пастава (2 и 3),
7. Пол>ска Ф ортиф икација (2 и 3),
8. Основи Сталне Ф ортиф нкације (3),
9. Артилерија са Балистиком (2 н 3),

10. Тактика (1, 2 и 3),
11. Појмови из Стратегије (3),
12. Географија (1 и 2),
13. И сторија српског народа (3),
14. Х емија (2 и 3),
15. Војна Администрација (3),
16. Војно Судство (1),
17. Х игијена (1),
18. Хипологија (2),
19. Српски јези к  (3),
20. Ф ранцуски јези к  (1, 2 и 3),
21. Н емачки јези к  (1, 2 и 3),
22. Правила пеш ачке службе (1),
23. П равила артилериске службе (I и 2),
24. П равила коњ ичке службе (1),
25. Пеш ачки егзерцир (1, 2 и 3),
26. Артилериски егзерцир (1 и 3),
27. Ратна служ ба (1),
28. П равила службе (1),
29. Опис пушке и настава за гађање (1),

30. Цртаље и краснопис (1, 2 и 3),
31. Јахаље (1, 2 и 3),
32. Гимнастика и борење (1, 2 и 3).

ПРОГРАМ НАСТАВЕ МЕХАНИКЕ НА
ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ Y BEOTPAAY 

ЗА ПЕРИОД 1865— 1914. ГОДИНД

I. ДЕО

1. Кретање без обзира на узроке, тачке 
y опште, 2. Једно-мерно кретање тачке, 3. 
Једначина једно-мерног кретаља, 4. Мен- 
љиво кретање тачке y опште, 5. Једпомер- 
но менљнво кретање тачке, 6. Право пруж- 
но менљиво кретање, 7. Општи изрази пра- 
во-пружног кретања, 8. Криво-пружно кре- 
тање тачке, 9. П ројекција кретаљ а па неку 
сталну равнину, 10. П ројекција кретањ а ма 
неку сталну осу, 11. Графичка предсгавг 
закона кретање y опште, 12. Употреба гогг 
на: I. Једномерно кретање, II. Мев.виво 
кретање, III. Једнако (једно-мерно) менљи- 
во кретање, 13. Закон падања гела, и \по- 
треба овог закона на неколико иримера.
14. Сложена кретаљ а тачке 15. Сла\ање и 
разлагање кретања, 16. Слагаље брзина. I 
Паралелограм брзина, II. Полигон броина,
III. Паралелипипед брзина, 17. Разлагање 
брзина, 18. Кретање тачке однешено на 
право-пружне координате, 19. П ројекцијз 
полигона брзина, 20. Кретање гачке одне- 
шено на поларне координате, 21. Начии 
Roberval-a, no коме ce могу тангенте на 
криве пруге да повуку, 22. О акцеперацн- 
јам а једно-времени кретањ а, а. Право пру- 
жно кретање, b. Криво-пружно кретање
23. Оишга теорија о акцелерацији при кри- 
во-иружном кретању, 24. Тотална акцеле- 
рација, 25. П ројекција кретања на неку 
равнину, 26. Тангенцијална и нормално 
лројекција тоталне акцелерације, 27. Кре- 
тање чврсти тела, 28. Напредно прачо пру- 
жно или криво-пружно кретаље тепа, 29. 
Обртање, 30. Просто елементно крстаље 
тела, 31. Елементно кретање неке слике y 
својој равнини, 32. Елементно кретање пе- 
ког тела, равноодстојно са једиом исгом 
равнином, 33. Елементно кретаљ е неке 
сферне слнке rio својој сфери, 34. Елемеит- 
но кретање тела, кога једна тачка осгајс 
пекретна, 35. Елементно кретање иеког те-
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ла, које ce ма како y простору креће, 36. 
Непрекидно кретање неке слике y равни- 
ни, 37. Непрекидно кретање неког тела, ко- 
је ce равноодстојно креће са неком стал- 
ном равнином, 38. Непрекидно кретањ е не- 
ког тела, кога једна тачка остаје некрстна. 
39. Непрекидно кретање тела, које ce ма 
како y простору креће, 40. Слагање једно- 
времени кретања неког чврстог тела, И 
Слагање једновремени елементни кретања 
тела, I. Слагање и разлагање напредни кре 
тања, II . Слагање и разлагање обртања, 42. 
Слагање два обртања, коих ce осе пресе- 
цаја y  једној тачки, 43. Слагање једног на- 
предног са једним обртним кретањем, 44. 
Слагање обртања око равноодстојни оса 
45. Особити случај два равноодстојна јед- 
мака и противположена обртања, 46. Слага- 
ње ма коликог броја равноодстојни обрта- 
ња, 47. Спрега обртања, 48. Употреба спре- 
ге обртања. — Премештај неког обртања 
равноодстојно са његовим првобитним по- 
лож ајем , 49. Слагање два обртања око оса, 
које ce неналазе y једној истој равнш ш , 50. 
Слагање ма какви кретањ а тела, 51. Разла- 
гање ма каквог елементног кретањ а неког 
тела, на три напредна кретањ а, равнодо- 
стојна са трима у једној тачки прессцају- 
Иим ce осама, и на три обртања, око ових 
оса, 52. Слагање акцелерација при релатив 
ном кретању, 53. I. Случај. Слагање акце- 
лерација кад ce систем сравњ ивањ а ча- 
предно креће, 54. II. Случај. Слагање акце- 
лерација кад ce систем сравњивања oôplie 
55. Центрифугална акцелерација, 56. Рела- 
тивна кретања тела, 57. Теорија котрљања 
и клизањ а тела, 58. К онструкција тренут- 
ног средишта обртања, 59. Рачунаље лука 
клизања, 60. Разни задатци односећи ce на 
напред-изложену теорију.

II. ДЕО

Примена Кинематике на махине

61. Општи појмови о махинама, и о пре 
носу или преиначењу кретања, 62. Махин? 
сматраие са кинематичког гледишта, 63 
Средства за осигурање правца к р \ж н о г  
или право-пружног кретања неки м ам ш ски

органа, 64. Вође право-пружног крстањ а 
65. Органи махински, кои ce употребљава- 
ју  за пренос кретањ а, /  Правац преносо  
сталан — Отношење брзина стално. Пре- 
нос кретањ а додиром. — A — Осе равно 
одстојне, а; фрикциони ваљци, b; Зубчаспи 
точкови (зубчаници), 66. Спољни ваљчасти 
зубчаници, и њиова разна конструкција. 
67. Унутарњи ваљчасти зубчаници и њиова 
разна конструкција, 68. В. Пренос крегањ а 
између осовина под углом, 69. Конични 
зубчаници и њиова разиа конструкција, 70. 
Детал, зубчаника, 71. Пренос кретањ а из- 
међу осовина, које ce налазе у  једној 
истој равнини, 72. Преиос кретањ а по- 
средством крути тела, 73. Пренос кре- 
тан»а посредством уж ета, ланаца и Ka
nina, 74. Пренос кретањ а средством теч- 
иости, 75. Разни међусобни сајузи  раз- 
ни органа махински (разни примери), 76. 
Д иференциална кретањ а, 77. I I  Правац  
кретања сталан, отношењв брзина менљи- 
во. Основне криве пруге и њина своЈСГва 
78. Пренос кретањ а додиром: Постепепо 
додирајући ce круж ни луци, зубчапици 
итд, 79. Артикуларни систем са  менљивим 
отношењем брзина, 1 Осе равноодстојне 
80. 2. Стицајуће ce осе, 81. III . П равац прс- 
носног кретања периодично менљ ив, oino- 
шење брзина стално или  менљ иво, 82. Са- 
јуз круж ног и  право-пружног кретањ а, I 
Случај. Оса обртањ а управна на правац па 
предовања, II  Случај. Оба обртањ а равно- 
одстојна са правцем напредног кретањ а 
83. II I  Сајуз два право-пружна кретањ а, 84.
IV Сајуз два круж на кретањ а, од коих јед- 
но je  непрекидно, a друго алтернативно. 
85. Сајуз непрекидног обртног и прекид 
ног правопружног кретањ а, 86. Теорија 
ексцеаггрика. — К руж ни ексцентрик, екс- 
центрик састављен из круж ни  лукова, три- 
угли ексцегггрик, 87. Разпи органи за спој, 
прекид или  преиначење кретања код по- 
једини кретни делова какве махине, 88. 
Нагли ирекид кретањ а код сн аж ни  ма- 
хина, 89. Нагла промена брзине, 90. Про- 
мена брзина премеш тајем безкрајњ ег ка- 
иша на једнаке једно до друго намеште- 
не котуре, 91. Постепено мењање брзина, 
92. М еканизми за посматрање и експери- 
ментално дознавање закоиа каквог кре* 
тања.
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1. Општи појмови и дефиниције: (ма- 
териелна тачка. Сила. Н ападна тачка, и 
правац силе. Резултанта више сила. Ошо- 
шсње сила. Разна наименовања сила), 2. 
Кретањ е магсрислне тачке произведеио 
неком силом сталне јачине — интапзигста
3. Сразмера сила и одговарајући акцелсра 
ција, 4.Мснљива сила и акцелерација, 5. 
М асса материелне тачкс и тела, 6. Сразме- 
ра сила и маса матсриелни тачака, 7. Из 
бор јединице массс и сљедства, ко ја  оту- 
да изтичу, 8. Тсж ина тела и јединица сила 
Падање тела y празном простору, 9. Оишти 
образци право-иружног мемЈБнвог кре- 
тањ а, 10. Слагаље сила, које једновремепо 
дејствују  на једпу исту материелну »ачку 
(Резултанта двсју сила. Резултанта впшс 
сила. Резултанта три силе, којих сс прав 
ци наналазе у  једној истој равнини), 11. 
Разлагањс сила, 12. П ројекција сила на 
неку сталну равш ш у, или нску сталну пра 
ву пругу, 13. Две силе, њина резултанта и 
њини угли, 14. Више дејствујући слла y 
једној равнш ш , 15. Теорија момеиата си- 
ла, које дејствују  на једну исту матсриел- 
ну гачку, 16. Представна оса момеиата, 17 
Алгебраички изрази између пројекдија не- 
ке силе, на три ортоголалне координантс 
осе и њени момената односно исти оса, 18 
Криво-пружно кретањ с материелне тачке 
(скретање), 19. Криво-пружно кретањ е ма- 
териелне тачке, произведено ма каквоги 
силом, 20. IlpiLMep криво-пружног крста- 
н>а. П араболно кретањ е теш ких тела, 21. 
П ројекди ја кретаљ а неке материслне тач- 
ке на неку равнииу. (Тангенциална сила и 
акцелерација, центрипетна сила и акцсле- 
рација), 22. Моменти брзина и сила одпо- 
сно неке осе (Теорсм иовршина), 23. Ефек- 
ти импулса и рад снла. (примедба о раду 
неке силе F), 24. Рад и моменат неке деј- 
ствујуће силе на неку материелну тачку. 
ко ја  ce просто обрће око неке сталне осе,
25. Особнти случаји  теорема живи сила,
26. Површине нивоа, 27. Привидне акцеле- 
рације и силе y релативном крстању, 28. 
Општи динамички теореми мат. тачкс y 
релативном кретан.у, 29. Једначине рела 
тивног кретаљ а материелнс тачке, 30. Рав- 
нотеж а неке материелне тачке, 31. Равноте- 
ж а неке материелне тачке на некој површи-

ни или никој сталној кривној ттруги, 32. 
Кретање материелне тачке по датој сталној 
кривој пруги, 33. Примена напред нзложе- 
нс теорије: (кружна, циклоидна и кокич- 
на нијаљ ка), 34. Сила тро.минс нске мате- 
риелне тачке, 35. Кретање и равнотежа ма- 
териелни тела y оиште, 36. Дејство нск • 
силе нсмења сс, ако ce за њсну нанадиу 
тачку узмс ма која тачка њеног правца, 37. 
Слагање сила, којих ce правци y јсдну тач 
ку стичу, 38. Слагање равноодстојггах сила, 
39. Момеиат равноодстојни сила односно 
неке равпине, 40. Средиште равноодстоЈНИ 
сила, 41. Тачка тсжиш та, или просто те- 
жиште чврсти тела, 42. Тежиш те Ma'iepii- 
слнс равнине или површине, и матернсл- 
не пруге, 43. Тежиш те матернелми тсла 
разног облика, 44. Тежиш те равнл и према 
некој правој симетрнчки површина, 45. Те- 
жиш те обртни тела, 46. Тежиш те обртни 
површина, 47. Разни примери опредслеља 
теж иш та, 48. Гулдннов теорем, 49. Примс- 
на Гулдиновог теорема на опредсљај тс- 
ж иш та y неким случајима, и на оиредељај 
површине и запремине тела, 50. Теорем о 
кретању тсж иш та неког матсрнелног тела 
или система, 51. Тсорсм о пројекциЈИ ди- 
намнчког момснта на нску осу, 52. Теорем
о моменту динамички момената спољнн 
сила односно ма које осе, 53. Теорсгл р«*да 
и живи сила, 54. Редукција неког броја си- 
ла само на две силс, (Опредељај рсзулти- 
рајућег момента AÔ, помоћу момената си- 
ла Q, односно три осе. Услови под којима 
две групе сила могу бити једновалссћс 
Слагање момената од иеке групе сила за 
неку тачку О. Аналитични условн о р сд \к  
цији више сила на јсдну само резултанту 
Особити случај), 55. Теорија о спреги сг;ла 
(Оса спреге, пројекција спрега, Слагање 
спрега 1. Кад су осе спрега равноодстоЈне
2. Слагање ма какви спрега), 56. Употрсба 
теорије спрега на слагање сила, које с \  ма 
како y простору разпоређене, 57. Моменти 
за разне ираве, које пролазе кроз јед*1у 
исту тачку. Оса највећег момента. — Цен- 
трална оса, 58. Пренос рада код vaxHiia. 
(Прва пернода. Стављање махнне y покрег 
Друга периода. Нормални рад. Трећа пе- 
риода. Устав махине), 50. Коначни вид 
једначине рада, 60. Корисни ефект неке 
махине, 61. Регулисање кретања неке ма- 
хине.
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С т a т и к a.

Општи појмови (општа отношења нз- 
међу спољни сила), 62. Аналитични изрази 
шест једначина равнотеже, 63. Равнотежа 
подпуно чврсти тела. (Особити случај), 
64. Теорија виртуелног рада. — Извод 
шест једначина равнотеж е из ове теорије. 
(Равнотежа материелне тачке. Равнотежа 
чврстог тела. — Равнотежа материелни са- 
јуж ени тела. Разни примери), 65. Равноте- 
ж а тела са обзиром на његову гежнну, 66. 
Закон о равнотежи теш китела y опигге, са 
разним случајима, 68. Ланчаница, 69. Рав- 
разним случајима, 68. Ланчаница, 69. Рав 
нотежа чврсти y виду зглавка сајуж ени 
тела. Разни примери), 65. Равнотежа тела 
са обзиром на његову тежину, 66. Закон о 
равнотежи теш китела у опште, са разним 
примерима, 67. Равнотежа уж ета y разним 
случајима, 68. Ланчаница, 69. Равногежа 
чврсти y виду зглавка сијуж ени (apiiucy* 
лирани) тела, без обзира на трење (разни 
случаји), 70. Равнотежа природни тела, 71

Одпор каквог призматичног тела против 
изтезањ а и згњечења (Неке практичне на 
помене за изтезањ е природних тела), 72. Од- 
пор призматичног тела против савијањ а 
(Разни случаи), 73. Кривина средњи кончи- 
ћа, 74. Примена теорије на разне примере, 
75. Практични образци изведени из теори- 
је о равнотежи природни тела, 76. Одпор 
против увијањ а, 77. Равнотеж а и стабш ш 
тет неког теж ког тела, постављеног н а хо- 
ризонталну равнину, 78. Начело d'Alembor- 
tovo, 79. Трење чврсти тела. (Закон клиз- 
ног трења, уго трења. Рад трења), 80. При- 
мена теорије трењ а на неке примере. (Па- 
гнута равнина. Клино-прес. Равнотежа клн- 
на при цепању стабла), 81. Трење чсиа у 
његовом лежиш ту. (Примена на вш ао), 82. 
Трење код утврђеног котура, 73. Трење из- 
међу клизаваца и управљача (Механички 
тучак), 84. Трење између ш раф а и матрице 
85. Трење вертикални чепова и њини чан 
кова, 86. Таблице сачиниоца /, трењ а, 87. 
Котрљно трење, 88. Употреба ваљчасти те- 
ла за премештај велики терета по хоризон-

6. — Питомци Војне академије из Београда на логоровању (летовању) у Цав- 
тату с почетка овог века. (AC, Фотографије, кут. 4).

6. — Cadets of the Belgrade Military Academy camping at Cavtat, the beginning 
of the twentieth century (AS, photographs, box. 4).
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талном путу, 89. Ф рикциони точкови, 90 
Д војако трење зубчамика, 91. Крутост уже- 
та, 92. Трење уж ста и каиш а по какво.\| 
ваљку, 93. Употрсба безкрајњ ег каиш а за 
ирснос кретања, 94. Трењс код котурача 
95. Судар тела, 96. Трајањ е судара и вели- 
чина сила y тремутку судара, 97. ГуСитак 
живе силе при судару два чврста тела, 98 
Теорија момсната тромиме, 99. Начин ко- 
им ce најлакш с опредељује момепат тро- 
мине неког хомогеног тела односно дате 
осе, 100. Примепа теорије на разне приме- 
ре, 101. Тисци, који при обртању нског 
чврстог тела дејствују на његове подаоре, 
102. Кретање чврстог подпуно слободног 
тела, 103. Примена иредходеће теориЈс на 
неке примере. (Котрљање сфере, или хом о 
гсног ваљка по нагнутој равнини са обзп- 
ром на трење. Кретање хомогене сфсре по 
хоризонталној равнини), 104. Сложена ни- 
јаљ ка, 105. Балнстичка нијаљ ка, 106. Цсн- 
трифугални регулатор.

На Вишој ш коли Војне а к а д е м и Ј е  м е х а -  
ника je предвиђена y оквиру стручнил 
предмета, и то само за Инж ењерски odct к 
или са промењеним називом предмета гри- 
heeuncKa механика.29 Ову механику je Бор 
be СтанојевнИ пооремеио предавао, јер je 
законом  из 1884. године предвиђена м о  
гућност да иредмете за Вишу школу за 
сваку годину одређује управитељ са Ака- 
демским саветом, те je било школских го- 
дина када je грађевинска механика изо- 
стављана. Ф изика иа Вишој ш к о ј ш  није 
п р е д а в а н а .

Механика н фнзика je иредавана \  учи 
оници, a питомци су пролазили одрсђепа 
вежбањ а y лаборагоријн за физику и мс- 
ханнку. Н ије позиато какву je опрему има- 
ла ова лабораторија, али верујемо да je 
Борђе СтанојевиИ сигурно учинио све да 
она има неопходна учила. Испит код про- 
фесора Станојевића полагао ce само усме- 
но (цедуље са по три питања). Траж нла ce

7. — Једпа генерација питомаца, официра са професорима и управницима Вој- 
не академије у Београду. — Y другом реду с лева удесно шести по реду (само 
глава) je млади војвода Путник, a с десна улево y истом реду деветн no реду 
je генерал Стеван Здравковнћ. (Снимак с краја 19. века; AC, фотографнје

кут. 4).

7. — A generation of cadets, officers with professors and directors of the Mili
tary Academv in Belgrade. In the second row, from left to right, the sixth is the 
young voivoda Putnik (only his head is visible) and from right to left in the same 
row, the ninth, is general Stevan Zdravkovid (photo taken at the end of the nine

teenth century; AS, photographs, box 4).
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строгост, a ттредвићено je  да војни гпгго- 
мац који има слаб успех из два или више 
предмета напусти Војну академију или да 
оде y трупу за подофицира.

*

На Војној академији je  било уобичаје- 
но, исто као и на Универзитету — тада 
Великој школи — да новопостављеии про- 
фесор одржи јавно у во д н о  npedaeatoe  из 
области коју ће предавати. To je  имало 
вид свечаности, којој су присуствовали 
сви војни питомци обе школе, ирофесорн, 
управитељ, генерали, виши официри и дру 
ге званице.

Борђе Станојевић — са угледом мпадог 
човека који je  одлично заврш ио студије y 
Београду, одлично положио проф есорскг 
испит, доброг стипендисте на специјализа- 
цији ван земл>е, са већ објављеним науч- 
ним радовима у Ф ранцуској академијн на 
ука — одржао je  своје у во д н о  предавањ с
22. септембра 1887. Изабрао je физику, и 
то њене проблеме о којима je  доста сазнао 
y Паризу за време студија на Астрофизич- 
кој опсерваторији. Тема предавања je била 
В асионска енерги ја  и м одерна  ф изика .30 
Неоспорно, млад човек изабрао je  савре- 
мену тему за своје излагање.

Посебно место за време Станојевићсвог 
излагања сигурно су имали професор Ко- 
ста Алковић и управитељ Стеван Здравко- 
вић, које Станојевић замењује y H a c r a b u  
механике и физике.

Y уводном делу приступног предаваља 
на Војној академији професор механикс и 
физике Борђе Станојевић упутио je  похва- 
лне речи свом професору Кости Алковићу, 
којег наслеђује y Академији, и том прили- 
ком указује на умеће „да c e  научне исти 
не представе на што простији и што нојм- 
љивији начин . . Ево,  како j e  C T a u o je B u li  
то y потпуности исказао пред свечаним 
скупом Војне академије.

„Господо војни питомци.
Позван указом Њ еговог Величанства 

Крал»а, да пред вама иримим катсдру фн- 
зике из руку мог бившег a вашег досадаш- 
iber професора и учитеља г. Алковићл, мн- 
слим да ћу погодити вашу жељу и испуни- 
ти своју дужност, ако c e  овом приликом, 
на растанку са нашим учителЈем, сетимо с

благодарнош ћу онога труда, који  je  ou око 
нас улагао за тако  дуги низ година. Ви 
знате врло добро каквом  ce јасноћом  од- 
ликују предавањ а г. Алковића; ви нисте 
заборавили, како  сте лако  схватили и нај- 
запетљаније појаве и законе физичке; ва- 
ма je  још  y памети методично излагање 
научних истина, ко је je  y опште врло теш- 
ко постићи y једној науци као што je  фи- 
зика. Па знајући  и сам од колике je важ- 
ности по слуш аоце да ce научне истипе 
представе на што простији и ш то појмљн 
вији начин, ја  hy бити потпуно задовољ а1 
ако y својим предавањ има узмогнем по- 
стићи ону јасност излагањ а и ону лакоћу 
стила, којом су ce одликовала предавања 
г. Алковића".31

На самом почетку наставно-научног ра- 
да y земљи, Б орђе СтанојевиИ, видимо, о- 
предељује ce за једноставност приказива- 
ња науке. Њ егов програм y у во д н о м  пре- 
давањ у  на Војној академ ији  да ce „научне 
истиџе представе па што простији  и  ш го 
појмљивији начин" поново отвара просто 
ре популаризациј е науке, посрбл»авању, 
без идејног наговеш таја о раду на „чистој 
науци". Д оцније he ce све то светитн Бор- 
by Станојевићу. Овако прокламован однос 
према науци и друш тву остаће стално при- 
сутан.32 Несхватљиво je  само како  je  тај 
млади човек одмах no доласку из свроп* 
ских центара, где je  ировео четири 1 0 днне 
са штампаним научним радовима y Фран- 
цуској академ ији  наука — дигао руке од 
чисте н а у к е  (условно речено) и предао сс 
популаризацијама, проблемима ондаш ње 
иривреде Србије и слично. Зар  га je  овомс 
учио један члан Ф ранцуског института 
професор Ж ансен  за време двогодишњег 
заједничког рада на О псерваторији y Ма- 
дону? Мислимо да није. С танојевић je  сам 
до тога дошао. Он je  y себи носио такв- 
погледе на науку, живот. Обузет нашим 
фолклором y ширем значењу, он je  још 
1880. године, y време студија на Великој 
школи, исказао мисли ко је  смо исгакли  на 
неколико других места. „Н иш та није гре- 
ш није него знати неку истину a не x ien*  
je казати и другоме, који  je  не зна, и y 
свом незнању лута тамо амо, м аш ајући ce 
често и за највећу погреш ку".33 Он je  остао 
доследан себи, био je  окренут пашем чове- 
ку y смислу да удовољи свим његовим зах-
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тевима. Био je окупиран идејом  да roi Ha
m er човека уврсти међу европске л.уде, 
који су y то време имали неопходпу и .*а-

8. — Као ирофесор Војне академије Борђе 
Станојевић je често користио камеру y сва- 
кодневном жнвоту. Ово je пример једне такве 
фотографије у којој je Б. Станојевић исказао 
журбу краља Милана, одважно војничко др- 
жшће команданта активне војске, на потреб- 
ној даљини неко званично лице „грађанског 
реда“ н збуњени поглед редова-стражара са 
бајонетом на иушци. (С тш ак  нз 1887. г.; Из 

лбирке Историјског музеја y Београду).

8. — As professor of the Military Academy 
Dorde Stanojevid frequently made use of his 
camera in everyday life. This is an example of 
such a photograph in which D. Stanojevic5 
shows the haste of King Milan, bold and sol
dierlike pose of the commander of active ar
med forces, at a distance an official person of 
»civilian rank« and em barrassed look of a so- 
lider-guard with bayonet on the rifle (photo ta
ken in 1887, collection of the Historical Mu

seum in Belgrade).

видну општу културу из науке п техпикс. 
Знао je то Станојевић и хитао je том ци- 
љу. И шта ce десило? Наш човек још није 
стао y ред технички u научно р а з в и Ј е н и х  
нација Европе. Напротив! Све je р и ш е  »I 
више своје лабави  научно и техничко зна- 
ње подре1онвао технолошком к о л о н и Ј а л и з -  
му, a н а ш  јунак je остао без нових р е з у л -  
тата y науци.

Значи, Станојевићу Европа није помогла 
да ce отргне од тривијалности, прегтрича- 
ваи.а, експозиторностн u посрбљавања, a 
ппо je све радио још  као студент и про 
фесорскн прнправник пишуИи за разне ча- 
сописе Србије. Станојевића прихватал1о y 
концепту његових начела; ou je за 1 оворник 
просветитељства y науци и друипву it лао 
таквог га представљамо.

Упознат да je y О п ш тш т вароши Бсо- 
град још 1885. године решено ,,да ce Бео- 
град осветли светлећим гасом'*.34 Станоје- 
вић на самом почетку свог уводног преда- 
eaiba излаже појединостп о електричиој 
енергији, ставл,ајући je y први плап по 
значају за даљи развитак цивилизације У 
салн Војне академије слушао je ове Ста- 
иојевићеве речи и др М арко Леко, про|<е- 
сор хемије, који je заступао пројект 1 азн- 
фикације вароши Београд. Ту ce одвИјао 
,,нечујни двобој" двојице колега, чоји he 
бити кроз 2—3 године разрешен нанорима 
Николе Пашића — тада председника Огт- 
штине Београд — a победом СтанојевиНе- 
вих идеја. Ево ш та je  СтанојевиН г^ворио
о електричној струји. ,,Али има пештс што 
путује брж е од човека; то je љегова мксао 
и îberoBa реч. Брзина, којом ce данас нре- 
носе name мисли на све стране не .може 
ce замислити. Електрнчна струја y телс* 
графској жици преноси наше мисли брзп- 
ном која све остале брзине нревазилази. 
Цела земља јс сувише мала, да би ce елек- 
трична струја на њој забавила, јер  струја 
обиБе земљу скоро десет пута док на на- 
шем сату избије једна секумда. Ако ce да 
нас каква вест, која долазн са друге c ip a  
не наше планете задоцни за неколико ми- 
нута, ми ce жалимо на спорост, к о ј о м  ce 
врше наше наруџбиме. Запнгајте кога шез-
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десетогодишњака како су ce преносиле ве 
сти y његовом детињству".35

„ . . .  Прегледајући открића која je иаука 
остварила y овоме веку, није могуће пре- 
Нутати откриће једне нове природне снаге, 
која je за последњих 10— 15 година зиатно 
преобразила индустрију; то je елсктричнс 
струја. Рођена y почетку овога века, елек- 
трична струја, провела je прилично дуг 
век y детињству. Није давно било кад ј -  
пронађена ирва динамоелектрична маши- 
на, од тог доба нема индустријске гране y 
којој електрицитет није примењен. Beii 
смо напоменули телеграф и телефом; едек- 
грична светлост својом интензивношћу са 
ма пада y очи, треба ли ce задржавати код 
галванопластике, код електричне жел>езн11 
це, код електричног иреноса рада с једног 
места на друго — и т.д. Ви и сами знате 
да je немогуИе y овако кратком претледу 
ни наређати све примене електриците 1 <« a 
камо ли ce код њих задржавати. Y цело- 
купној историји науке нема сличног при- 
мера; ни један ce други ироналазак није 
тако јако  разгранао на све стране као е- 
лектрицитет, који налазимо свуда, почев 
од храма па до бојног пољ а/'36

Y односима науке и војске Станојевиђ 
заступа идеје које су присутне и y данаш  
њем свету сталних ратова. Добро je  знао 
да сваки нов проналазак y науци и  техни- 
ци редовно налази примену y војсцн (ра- 
товима) и да истовремено ратови доводе 
до нових и нових открића. „Немојте нн вн 
смести с ума — вели Станојевић — да je 
данаш ња ратна вештина, последњи р^зул* 
тат научних проналазака и да ce цео зада- 
так доброга војника своди на то, да што 
корисније примени те проналаске. Нсма 
открића које je наука извршила, и да није 
примењено y војсци; та сво ваше оруж је и 
није ништа друго, до веома усаврш ени фи- 
зички инструменти, конструисани но зако- 
нима које je  пронашла цела наука. Јер  док 
само напуните пушку и избаците je, полш- 
слив y исти мах на све појаве које пре то- 
га и после тога долазе, ми смо y сгању да 
нађемо промењене све законе на којима 
иочива цела данашња наука. Па како  ћете 
ви постићи добар резултат са вашим ору- 
ж јем , ако не разумете шта радите. Ако 
вам je даље на срцу да данас будете добри. 
разумите ме, добри војници, ако оћете д»

вршите савесно ваш задатак, онда нећетс 
то никад постићи ако не будете позмавали 
изближе за оне, који владају свим природ- 
ним појавама, па и оним против којих и- 
мате да ce борите".37 Станојевић ce даље 
пита: „Зар je науци задатак да усаврш ава 
ратне спрапе; зар je њена дуж носг да обу- 
чава војнике и потпомаже раздор Meby љу- 
дима; зар паука, y  место да шири на цео 
род људски благотворне резултате својих 
проналазака, да подрж ава и помаж е да сс 
хнљадама људских живота тамани?3*

B o p b a  Станојевића красиле су ососине 
племенитог, добромамерног човека. To je 
показао још  далеке 1874. године, када je 
ceo y клуие Прве београдске гимназије. llo  
y 6 e b e ib y  дубоко миротворан, мирољупив 
човек, био j e  разочаран чињеницом да h e  
на свету увек бити ратова, буна. Одавде 
и Станојевићево веровање y  немогућност 
споразумевања w e b y  људима. Ово je  мла- 
ди професор Војне академије исказао уав 
мо пре сто година (1887), a  до данас, као 
што j e  познато данаш њ ој цивилизацијп 
„која саму себе једе", ово Станојевићево 
веровање још  траје и присутно je међу на- 
ма. Мишљења смо да j e  С танојевнп нмао 
y  виду и још  H e o c n o 6 o b e n e  крајеве наше 
земље и зато j e  на такав начин говорио 
будућим официрима српске војске. „Мно- 
г и  м и с л и о ц и  д р ж е  д а  ћ е  c e  љ у д и  M o h u  с л о -  
ж и т и  д а  н е  б у д е  в и ш е  para tm  д а к л е  н и  
в о ј н и к а .  MebyTHM они заборављ ају да je 
клица рату положена онда кад ce почелз 
да прави разлика \ i e b y  појединим лично- 
стима једне исте куће, M e b y  појединим ку 
ћама исте држ аве, као и M e b y  разиим др- 
ж авама и племенима. Па како  ce и дан да- 
њи, сваком детету чим ce роди, нридену 
знаци по којима he ce оно моћи разлико- 
вати за сво време свога ж ивота изм еђ\ цс 
ле једне и по милијарде душ а, које живе 
на нашој земљи, мени ce чини, да то дете 
носи са собом све што му треба за рат. 
било неиосредно оруж јем , било ма којнм 
другим путем. Јер не треба м и сли ш  да ce 
ратује само пушком и сабљом; пајпре ce 
ратује свима другим средствима, умни, е- 
к о н о јм с к и  и т.д, па рат оруж јем  долази тек 
на последње место и то онда кад јс  победг 
извојевана, само je треба санкционисати. 
Ви видите да je  рат y  најш ирем смислу те 
речи неизбежна последица нашег самог
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постојањ а и да he њега нестати тек онда 
кад буде нас нестало."34

И крај његовог уводног предавања je 
занимљив, када Станојевић наводи прпме- 
ре из историје. Понет родол>убл>ем и храб- 
рош ћу Х ајдук Велжа, СтаиојевиН je још  
као дечак на неготинским ироеторима прн- 
премао себе да и сам једпога дана, ако за- 
треба, ирнложи нешто своје на тај светлн 
храм српског родољубља и храбростн. Тај 
дан je  и дошао, када ce наш ао y свечаној 
сали Војне академије, и добио прилику да 
говори будућим српским официрима. У 
грудима je  носио мит свог Х ајдук Вслжа 
и изговарао следеће речи држ авним иитом- 
цима. ,,Ви знате како вам je  професор оп-

ште историје са гнушањем говорио о ка- 
лифн Омару, којн je заповедио да ce спа- 
ли Александријска библиотека те дакле 
једним мигом уништио огромну количину 
знања, коју je  са великом муком накупио 
цео стари век. Ми сви и дан данас жагти- 
мо, што смо пре пет векова изгубили наш 
државни живот те смо гњечени i атарском 
расом изостали \ieby свима осталнм н*ро- 
дима. A зар би калифа Омар спалио Алек- 
сандријску библиотеку, a зар би Мурат п 
њсгови последници згазили копитом онако 
човечанске идеје наше хриш ћанскс црквс, 
да су н Омар и Мурат наишли прсда сс на 
добро наоружану пешадију и извежбану 
артшвери ј y ?'140
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T H E  M ILITA RY  ACADEMY IN  B ELG R A D E

Dragan Trifunovié

This article deals with a part of the history 
of our distinguished Military Academy, founded 
in Belgrade in 1850. It refers to the develop
ment of mechanics and physics in the Academy 
as of major subjects aside higher mathematics 
and foreign languages.

From the methodological point of view the 
exposition runs through the ascertaining of the

rector of University in Belgrade Djordje M. Sta- 
nojevié (1858—1921), who tought mechanics and 
physics at the Military Academy.

This article, as well as some earlier papers 
of the same author, proves that in the ninete
enth century many sciences were studied at the 
Military Academy before, more and in more de
tails than at Belgrade University.
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