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МАЧЕВАЊЕ Y СРБИЈИ ОД 1808. ДО 1914. ГОДИНЕ

Историја мачевања y Србији je прили- 
чно непозната иако веома занимљива, a 
има богату традицију y оквиру физичке 
културе и спорта.

Пошто ce више од четрдесет година ба- 
аим овим спортом, прво као такмичар, a 
затим као аматерски спортски радник, био 
сам и још сам увек y могућности да упоз- 
нам велики број спортиста и спортских 
радника, те свих оних који су везани за 
мачевалачки спорт, и да забележим све 
што ce дешавало y овом спорту и око ње- 
га, a љубав и трајна везаност за мачева- 
ње била je она покретачка снага, која ме 
je терала да ce упустим y овакав муко- 
трпан, али необично интересантан посао.

Сакупљену грађу —  податке, на које 
сам наилазио y архивама, часописима, дне- 
вној штампи, музејима и приватним збир- 
кама, y разговору са свима који су били 
везани за тај спорт, те члановима њихо- 
вих породица, a и подаци из разних других 
извора, омогућили су ми да све компле- 
тирам, и то што пишем подредим само веро- 
достојним и више пута ггровераваним чиње- 
ницама, и да ми то буде основни критери- 
јум y раду.

Мачевање y Србији je део мог вишего- 
дишњег истраживачког рада, из општег 
циклуса —  мачевање y свету и y Југосла- 
вији.

Човек свестране културе, велики поз- 
навалац и истраживач y спорту, човек, ко- 
ји ми je y почетку мог рада давао основна 
упутства, a касније охрабривао и помагао 
y раду, није више међу живима. Био je 
то дипл. инж. агр. Миливој Радовић из За-

греба. Њему дугујем велику и вечну за- 
хвалност. Иако тако и свим својим прија- 
тељима који су ми пружали свесрдну по- 
моћ.

Пишући о нашој спортској прошлости, 
желео бих да цитирам једну велику ми- 
сао као поруку садашњим генерацијама:

„Само неуки и неразумни људи мисле 
да je прошлост мртва и непролазним зи- 
дом заувек раздвојена од садашњости. Ис- 
тина je, напротив, да све оно што je човек 
пекада радио, осећао и мислио, нераскиди- 
во je уткано y оно што ми данас радимо, 
осећамо и мислимо“ .

*

Освајачким походима Турака на Бал- 
панско полуострво и пропашћу средњеве- 
ковне српске државе, ток културног раз- 
воја био je прекинут и онемогућен за не- 
колико векова. Нестанком српског плем- 
ства, великаша, бројног нижег и вишег 
свештенства као носиоца културе, уназа- 
ђена je и сама та култура. Народне масе 
прилагођавале су свој живот захтевима но- 
вог освајача. Србију je потпуно покорио 
1459. године Мехмед II Освајач, a 1499. Тур- 
ци су завладали Балканом. Султан Сулеј- 
ман 1521. године осваја Београд и од те го- 
дине, овај град дели судбину Србије.

Требало je да прође више векова да ce 
створи нова српска држава, и да култур- 
ни живот поново ојача. Стварање нове 
српске државе почетком X IX  века имало 
je јачег утицаја само унутар њених грани- 
ца. Нешто касније, тај утицај прелази гра-
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нице малене Србије која je била y окви- 
рима Београдског пашалука, и почиње да 
продире y остале српске крајеве, нарочи- 
то јужне. Требало би имати на уму да je 
Србија била полувазална све до Берлин- 
ског конгреса 1878. године, да ce прошири- 
ла y многим ратовима, тражила себе y ди- 
настичким борбама, бунама, заверама, y 
пробијању социјалистичке мисли, y поли- 
тичким и друштвеним превирањима y ус- 
ловима културне заосталости и непросве- 
ћености —  баштине вишевековног ропства.

Физичка култура и спорт y савременом 
значењу тих појмова, јавили су ce y Бео- 
граду и Србији средином X IX  века, a ја- 
чи развитак су достигли y последњој де- 
ценији истог и првој деценији XX века, што 
представља велико закашњење y односу 
на низ већих градова y напреднијим држа- 
вама. Међутим и то закашњење, као и y 
многим другим областима живота, после- 
дица je изузетних прилика. Свакако je ка- 
рактеристично да ће и овде српска омла- 
дина за то показати интересовање чим јој 
допусте прилике и, y тежњи да надокна- 
ди пропуштено, ухватити корак са другим 
напреднијим срединама, прихватити њихове 
тековине, па и физичку културу и спорт. 
Тај рад сматраће ce националном дужно- 
шћу, патриотизмом, што ce огледа y про- 
грамима и називима првих организација 
насталих на тлу Београда који je y том по- 
гледу био водећи град y Србији. С друге 
стране, y Београду су ce понајвише осећа- 
ли утицаји Европе. Овамо je долазио ве- 
лики број просвећених Срба из других кра- 
јева и земаља који су желели да помогну, 
y „витештву" и y „борењу“ , што су и први 
термини којима ce обележавају активно 
сти на пољу физичке културе и спорта.

Београд je међу првима добио школе, 
које су окупљајући омладину биле погодне 
за организован рад. Коначно, Београд je 
од устаничких дана, био и остао већм вој- 
ни гарнизон, a то je други значајни фактор 
који je утицао на појаву физичке културе 
и спорта, што je било искуство готово свих 
европских земаља y којима су ce физичка 
култура и спорт најпре јављали међу уче- 
ницима и војницима, било y оквиру на- 
ставе, било y оквиру редовног „егзерцира“ 
или вежбања.

Мачевање (фехтовање, борење) има ду- 
гу традицију y Србији и води порекло још

из раног периода средњег века када je 
властела приређивала витешке турнире, 
на којима ce поред других вештина надме- 
тало и y мачевању. Вештина руковања ма- 
чем преносила ce с генерације на генера- 
цију и била део породичног васпитања y 
пашем патријархалном друштву. Многе 
српске народне песме пружају доказ о ма- 
чевању као традиционалној дисциплини y 
Србији.

Ослободилачки покрет српског народа 
почетком X IX  века створио je услове за 
школовање, али y исто време наметао по- 
требу да ce y школама обрати пажња изу- 
чавању војних вештина и фехтовању. Та- 
ко први помен о једном ,,спорту“ y Бео- 
храду и Србији налазимо y аналима тек 
спворене Велике школе 1808. године y вре- 
ме када су универзитети y Европи славили 
вековну традицију свог постојања.

Отвараљу Велике школе претходило je 
одржавање Скупштине Правитељствујуш- 
чег Совјета народа сербског 1807. године, 
на којој je поред осталог одлучено ,,да ce 
пајживље поради на унапређењу просве- 
штенија“ . За остварење ове итгицијативе, 
највише и најуспешније ce заложио Доси- 
теј Обрадовић којем je тај задатак пове- 
рио ..Верховни народа Сербског Вожд Ге- 
оргије Петровић“ и који августа 1807. 
прелази y Србију.1 Већ 1808. године он по- 
стаје управитељ свих основаних школа.

Велику школу y Београду основао je 
Мван Југовић, бивши професор Карловач- 
ке гимназије, по струци јурист, веома об- 
разован човек и зналац многих страних 
језика. За школу ce мора рећи да je била 
срганизована по угледу на аустро-угарске 
академије, y којима je питомац био обра- 
зован за разне функције y државној слу- 
жби. Тадашње аустро-угарске академије 
су још увек носиле печат западноевроп- 
ских, y којима ce поклањала велика паж- 
ња фехтовању, не само из војш-ix потреба 
већ и из сталешких односа, према којима 
je више чиновништво требало да поседује 
витешке одлике какве су, по правилу, из- 
грађиване фехтовањем. Тако je и Велика 
школа коју су организовали њени профе- 
сори, Срби из Аустро-Угарске, међу пред- 
метима одређеним наставким планом има- 
ла и фехтовање. У устаничкој Србији која 
je крварила, њиме je пре свега задовоља- 
вана значајна војна потреба.
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Велика школа, ако je и имала узор са 
стране, имала je и свој особени дух. Но- 
сила je печат времена служећи поред ,,во- 
сиитној мери“ , потребама народа и осло- 
бодилачкој мисији напајајући ученике зна- 
њем и патриотизмом.

Ова школа je свечано отворена 31. ав- 
густа 1808. године y присуству Младена 
Миловановића, председника Правитељству- 
јушчег Совјета народа сербског, митропо- 
лита Леонтија, Доситеја Обрадовића, Во- 
жда Карађорђа, и осталих виђенијих људи 
и бројних званица. Доситеј Обрадовић je 
y свом поздравном говору, између осталог, 
рекао: „ . . .  науке су орудија и сретства 
чрез која ce проучавају знањем која ce 
човеку, како мислећем и умном сушчеству 
приротна и неотложно нужна“ . Школска 
година je започела 1. септембра 1903. годи- 
не. Било je уписано двадесетак младића и 
дечака, међу којима су били Алекса син 
Карађорђев, Вук Караџић, Милосав Здрав- 
ковић-Ресавац, Сима Ненадовић, Ђорђе Ча- 
рагшћ, те синови и рођаци устаничклх вођа. 
Програмом наставе обухваћени су предмети 
које je изабрао сам Доситеј Обрадовић: ис- 
торија, земљопис, рачуница, немачки језик, 
крокирање, статиепика, право нардно, право 
државно, начин суђења, морална наука, 
црквено пјеније, егзерцир, руковање пуш- 
ком са бајонетом и фехтовање сабл»ом. Пи- 
топмци су пушке и сабље добијали од Пра- 
Еитељства из војиих арсенала варонш, на 
доживотно коришћење. Егзерциру je питом- 
це школе учио „један официр и два наред- 
ника руског Нишљонског полка, докле je 
свај y Сербији налазио се“ . Егзерцир и веж- 
бе с пушкама одржавани су на Калемегда- 
ну, где je од новембра 1808. вежбала и ре- 
гуларна војска са старешииама обученим 
y овим вештинама још из времена фрајко- 
раца, добровољаца из доба Кочине крајине.2

Фехтовању je питомце обучавао капе- 
тан београдских коњаника Петар Ђурко- 
вић, човек о којем je оставио помена и 
Сима Милутиновић Сарајлија y „Србијан- 
ци“ . О овом наставнику фехтовања ce зна 
и то, да су га Лазар Мутап и Милош Обре- 
новић, по Карађорђевом наређењу 1813. го- 
дине, пренели y Београд на „видање“ што 
je знак да je учествовао y борбама протип 
Турака.3

Следеће, 1809. године, 31. маја, шест ки- 
лометара северно од Ниша, на узвишењу

Чегар код села Каменица, дошло je до ве- 
ликог пораза устаника и херојске погибије 
ресавског војводе Стевана Синђелића, a 
Турци су дошли до Дунава.4 Београд ce ис- 
празнио од становништва. Побегао je и Ро- 
дофинскин, представник руске дипломати- 
је. Велика школа je те године била затво- 
рена, a завршни испити нису ни одржани. 
Међутим, већ следеће године, она je наста- 
вила са радом.

Велика школа je имала задатак да по- 
могне подизање домаћег чиновничког ка- 
дра за задовољење основних потреба ново- 
створене администрације. У  њој ce шко- 
ловала прва домаћа интелигенција, која je 
добијала и основе витешког васпитања и 
то y време када физичка култура није би- 
ла саставни део васпитног система неких та- 
дашњих развијених градова и држава са 
богатијом «ултуром  и просветном тради- 
цијом. Ослободилачкој мисији устаника 
биле су потребне умно способне и крепке 
генерације. Слобода ce освајала пером и 
мачем. Да Србија није морала и даље да 
плаћа данак турском робовању, настава 
физичког васпитања би добила свој пуни 
удео y образовно-васпитном систему.

Школа je била смештена y омањој згра- 
ди (данас улица Господар Јевремова 22) с 
горње стране, y дворишту. Зграда je кас- 
није мењала власнике и преправљана je. 
У пролеће 1809. године Велика школа je 
премештена y зграду „преко пута сокака“ 
(данас улица Господар Јевремова 21) y ко- 
јој je од 28. фебруара 1949. смештен Музеј 
Вука Караџића и Доситеја Обрадовића. 
Тамо je била до 2. августа 1813. Сама згра- 
да je подигнута y X V III веку и првобитно 
je припадала једној турској породици. Згра- 
да je касније мењала власнике више пута.

На Скушптини свих народних старе- 
шина —  Народног Собранија, одржаној од
8. до 11. јануара 1811, када су образована 
и прва министарства, „најученији Србин“ 
тога времена, ректор Велике школе Доси- 
теј Обрадовић именован je и постављен за 
„члена Совјета и Попечитеља Просвеште- 
нија Народњега“ . На жалост, на тој дуж- 
ности остаје кратко, од 18. јануара до 21. 
марта 1811. када умире. Ректор Велике 
школе постаје Иван Југовић, још један о- 
бразован човек тога времена, рођени Сом- 
борац.
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Падом Карађорђеве Србије 1813. годи- 
не, Велика школа je престала са радом. 
Године иза тога су испуњене борбом за 
поновио ослобођење Србије, тако да ће сс 
фехтовање јавити доста година касније.

Вожд Карађорђе прелази y Аустрију 3. 
октобра 1813, a враћа ce поново y Србију 
тек 11. јула  1817, где je ускоро убијен од 
стране људи Милоша Обреновића, 24. јула 
1817. године. Клваз Милош (Теодоровић) 
Обреновић граби власт и 1820. бива цар- 
ским Ферманом постављен за врховног 
кнеза Србије, a 1830. постаје наследни 
кнез.5

Што ce политичклх прилика тиче, Ср- 
бија je y то време била подељена на па- 
шалуке.6 Највећи њен део био je обух- 
ваћен Београдским лашалуком, a остали je 
иотпадао под друге пашалуке y оквиру 
Турске царевине: Босански, Скадарски,
Румелијскм и др. У Београдском пашалу- 
ку je било 14 нахија. Објављивањем Хати- 
шерифа7 Махмут Кана II који je про- 
читан 12. децембра, прво на турском, a за- 
тим 13. децембра 1830. на српском језику, 
на пространој пољани испред данашње црк- 
бо Св. Марка8 на Ташмајдану, Турска 
je ггризнала Србији унутрашњу политич- 
ку самоуправу. Србија je претворена y ва- 
залну кнежевину са правом да отвара шко- 
ле, болн.ице, штампарије, води трговину и 
друго. Завладало je велико национално о- 
душевљење. Te, 1830, београдске улице до- 
бијају прве фењере a отвара ce и прва 
апотека. Следеће 1831. отвара ce прва 
штампарија која ће 1838. издати први срп- 
ски букзар.

У склопу нових промена, књаз Милош 
Обреновић je за припремање официрског 
кадра „устројио" y Пожаревцу 25. априла 
1830. године Гвардијску школу y коју je 
Сило уписано 150 кадета, отреситих сеос- 
ких младића, који су пре подне учили ос- 
нове писмености, a поподне војне науке и 
вежбања. Ова школа je с пролећа 1837. го- 
дпне премештена прво y Београд, a затим 
y Крагујевац, где јој ce мења и назив. Са- 
да je то Војна школа. Била je  смештена y 
„касарни крај чесме“ . За управника шко- 
ле постављен je Стеван Хркаловић, лајт- 
нант y Регименти по имену Доње Музел 
№ 39 y Бечу. Сигурно je да су питомци 
Војне школе упражњавали неке видове 
физичког васпитања, a нема сумње да je

и фехтовање било саставни део наставног 
програма. Ову констатацију потврђује и 
то што je Стеван Хркаловић доставио 20. 
новембра 1837. године књазу Милошу Об- 
реновићу план предмета који би требало 
да ce уче и потребе y наставном кадру, a
међу њима и једног професора који би
предавао француски језик и фехтовање. О 
раду Војне школе ce озбиљно мислило.
Зграда y којој je била смештена није задо- 
вољавала потребе. Тако je Попечитељ Про- 
свештенија и Верховни надзиратељ каран- 
тмна, генерал-мајор Стефан Стефановић-
-Тенка обавестио књаза Милоша Обрено- 
вића 22. маја 1838. године, да je дао да ce 
направи пројекат за зграду Војне школе y 
којој ће бити и просторије за телесно ве- 
жбање, и молио je да га усвоји.

Политичке прилике, a и затварање Вој- 
не школе y јуну 1838. године, омеле су зи- 
дање зграде. У  историји школства y Срби- 
ји, ово je први познаги захтев државних 
органа да ce подигне зграда која би задо- 
вољавала и потребе телесног вежбања. Ме- 
Kv оставштином школе, уступљеном после 
престанка њеног рада Попечитељству вну- 
трених дела, налазили су ce реквизити и 
опрема намешени обуци фехтовања.

Интересантно je овде напоменути кад 
je реч о школама, да je 1832. године Ср- 
бија, која ce простирала y границама Бео- 
градског пашалука, имала школе са 43 у- 
читеља y 38 места. Брига о школама дз 
1835. године била je препуштена приватној 
иницијативи, a од 1835. Кнежевина Србија 
преузима бригу о њима, тако да већ на- 
редне године има 72 школе са 2.514 ђака.

Ако су прва два Хатишерифа, 1829. и 
1830. и Берат Књазу 1830,* били јавно- 
-правна акта којима су положени темељи 
српске аутономије, трећим Хатишерифом 
из 1833. године, Кнежевина Србија je  те- 
риторијално и правно заокружена y грани- 
цама првог устанка, a питаље висине дан- 
ка Турској регулисано je збирањем свих 
дажбина и плаћаљем одсеком. Турцима ce 
пабрањује живот ван градова. Међутим 
српска револуција ce завршава тек када су 
после Милетине буне 1835. године укину- 
т>1 и последњи облици феудалних давања 
(кулук и десетак). Слободни сељачкл по- 
сед улази y темеље државног устројства 
Кнежевине Србије. Ово раздобље je својим 
значајем прекршио кнез Милош, ,,Отац

182



М АЧЕВАЊ Е У  СРБИЈИ ОД 1808. ДО 1914. ГОДИНЕ

Отечества“ и „Ослободилац Србије“ , го- 
сподар који je и после стицања аутономије 
као какав „везир српске народности“ вла- 
дао аутократски, навикнут на оријентално 
схватање власти y којем нема битније раз- 
лике између државних и његових личних 
интереса.

Процес друштвеног изграђивања Кне- 
жевине на размеђи феудалног и грађан- 
ског друштва, носио je многе противуреч- 
ности. Ослобођено брига о националном оп- 
станку, српско друштво стремило je бржој 
унутрашњој консолидацији. Питање устав- 
пог организовања земље постаје тачка кроз 
коју ce преламају сва унутрашња преви- 
рања. Борба за огранлчење кнежеве вла- 
сти слила ce y Милетину буну 1835. годи- 
не, која означава прекретницу y унутраш- 
љем развоју Кнежевине Србије. И облас- 
не старешине и сељачке масе захтевали су 
„конштитуцију“ , великаши удео y власти, 
a сељаштво правну и економску заштиту. 
Народном буном изнуђени Сретењски ус- 
гав 1835. године суспендују Русија и Тур- 
ска као сувише либералан —  „француски 
расад y турској шуми“ . Брза суспензија 
Устава који je само делимично био либе- 
ралан, заоштрила je борбу за ограничење 
кнежеве власти коју je, једном гтретежно 
аграрном друштву, без развијеног грађан- 
ског слоја, предводила великашка опози- 
ција —  Совјет. Настојећи безуспешно да 
Србију отргне од протектората Русије и 
сгави je под заштиту европских сила, Кнез 
губи подршку Москве, a један унутрашњи 
проблем, какво je било уставно питање, 
непотребно ce интернационализује. ,,Тур- 
ским уставом“ 1838. године (четврти Хати- 
шериф), октроисаним y Цариграду, власт 
Кнеза je сведена y оквире уставног вла- 
дара, a Кнежевина Србија ce уређује као 
правна држава. Оснивач модерне српске 
државе неспреман да као уставни владар 
дели власт са Совјетом, напушта Србију 
1839. године.

Разлике између Србије y периоду сти- 
цања аутономије и Кнежевине y деценији 
која je уследила, показују фундаменталан 
значај стечене аутономије. Исељено je му- 
слиманско становништво, добијене су цр- 
квена аутономија и државне инсигније 
(грб, застава одредбама Сретењског уста- 
ва)10, отварају ce конзулати европских си- 
ла, Аустријски 1836, Британски 1837, Ру-

ски и Француски 1838, a Кнежевина Срби- 
ја отвара своју агенцију y Букурешту. О- 
снажен je укупан положај Кнежеаине y 
међународним оквирима. Једини облик под- 
ређености оПрти, поред данка који je ве- 
LiiTO M  финансијском реформом 1839. годи- 
ке износио тек 11% y буџету, било je војно 
присуство турских посада y градским твр- 
ђавама. Пуна независност y унутрашњој 
управи отворила je пут привредном успо- 
ну земље. Он ce одвијао y знаку превласти 
земљорадње која потискује дотле доми- 
нантну сточарску привреду. Расте трговин- 
ска размена са Аустријом и Турском. Уз 
стабилну економију, напредак доживљава- 
ју  просвета и образовање уз значајну по- 
моћ школованих Срба из Аустрије. Србија 
ce споро ослобађа баласта феудалног на- 
слеђа и y мишљењу и y менталитету, али 
je напредак био видан y свим областима 
живота. Успон Кнежевине Србије учинио 
je да постане центар миграције свих срп- 
ских и јужнословенских земаља.

Хроничари бележе да су тих четрдесе- 
тих година X IX  века y Београду одржани 
и први балови. На овим својеврсним игран- 
кама привлачним за тадашњи београдски 
живаљ, окупљао ce прилично велшш број 
жена и мушкараца. Била je  то прилика да 
ce види и велика шароликост y облачењу, 
од жена обучених y модерне хаљине тек 
пристигле из Беча и Париза, до оних које 
су још увек носиле стару патријархалну 
одећу. Београђани су почели са учењем 
,,модерног“ плеса тек 1858. године када je 
стигао и први учитељ играња.

Културна историја Кнежевине Србије 
настајала je  готово истоветно са ратном; 
први српски ђаци кренули cy y X IX  веку 
на високе школе y Беч, Пешту, Праг, Па- 
риз, Хајделберг и друге градове Европе, a 
враћали ce доносећи са собом знање, дух 
и просвећеност Европе.

Војну школу je Порта 1838. године за- 
творила јер није дозвољавала Кнежевинм 
Србији да има стајаћу војску, већ само 
лолицијске и пограничне страже. Преста- 
нак рада Војне школе временски ce покла- 
па са отварањем Лицеја, највишом школом 
y Кнежевиии Србији, y  Крагујевцу, који je 
од 1838. године када ce кнез Милош Обрено- 
вић преселио из Црнућа, постао српска 
престоница. Осим Лицеја, постојала je и 
Гимназија, a ту cy ce налазиле извесно
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време штампарија, позориште, Народни 
суд, Совјет и друге установе, те je Крагу- 
јевац тако постао административни и кул- 
турни центар Кнежевине Србије све до 
1841. године, када ce све поново сели y 
Београд. Кнез Милош Обреновић 13. јуна 
1839. године због политичких прилика од- 
лази из Србије, a власт предаје старијем 
сину, болесном Милану Обреновићу II ко- 
јк убрзо после тог догађаја и умире, 9. јула 
1839. те на власт долази кнез Михаило 
Обреновић III и на њој остаје до 6. сеп- 
тембра 1842. године.

Иако званичним школским програмом 
обавезно, телесном васпитању није прида- 
вана важност. На занимање Попечитељ- 
ства просвештенија и црквених дела 1839. 
године покушано je да ce заинтересују нај- 
виши кругови и да ce ученицима Лицеја 
и Гимназије y Крагујевцу омогући бавље- 
ше фехтовањем и отварање Ш КОЛЕ ФЕХ- 
ТО ВАЊ А. У том смислу je упућено 18. ав- 
густа 1839. године Попечитељству внутре- 
них дела следеће писмо: . .. „Поводом тим 
што je Попечитељство Просвештенија тог 
намерања да учешће ce y Лицеуму и Гим- 
назији Књажества Српског одличније и 
одрастније младиће Српске y гимнастич- 
ким упражњенијама поучити даде, долази 
исто, Попечитељство внутрених дела зва- 
кично упитати, находе ли ce y војеном 
Магацину правитељством нужда к тому о- 
рудија, као древне пушке, рапири, рука- 
вице и проч, која ако ce находе, нека из- 
воли Попечитељство ово о количеству та- 
ково известити, да би y случају недостатка 
потребно число таково набавити могло ..

Одговарајући на ово писмо Попечитељ 
внутрених дела, полковник каваљер Ђорђе 
Протић обавестио je 9. септембра 1839. го- 
дине Попечитељство просвештекија и црк- 
вених дела . . .  „да ce no известију Главног 
Војеног Штаба y Магацину Војеном 10 ко- 
мада рапира, 4 пршњака од коже, 4 капе 
од жице исплетене и 8 комада рукавица 
налази.. .“ и

Добивши податке о потребном инвента- 
ру за обучавање питомаца Лицеја y фехто- 
вању, Попечитељ просвештснија и цркве- 
ких дела издао je усмени налог ректору 
Лицеја Атанасију Николићу да припреми 
све што je потребно да би Ш КО ЛА ФЕХ- 
ТО В А Њ А  отпочела са радом. Тим пово- 
дом, Атанасије Николић je обавестио По-

печитељство просвештенија и црквених 
дела 14. децембра 1839. године да ће фех- 
товање предавати помоћник начертанија 
Никола Петровић „доста прилична веже- 
ства y фехтовању има“ , и моли да ce ШКО- 
Л А  Ф ЕХ ТО ВАЊ А отвори „док ce не би 
за то нуждни y овом вежеству искусан 
мајстор набавио, за које je Ректорат већ 
и нуждне корачаје учинио“ . Нагласио je, 
да ће Никола Петровић предавати фехто- 
вање ,,драговољно за време без икакве на- 
граде“ . Обавестио je Попечител>ство тако- 
ђе да „у случају одобренија најпристојни- 
ја би соба била y код Цркве овдашње нао- 
дећем ce Комесаријатском зданију, y ком 
ce y једној соби сада Каталог држи, a y 
другој опет великој могла би ce ова упраж- 
ненија држати“ . Молио je да ce нужне 
ствари за фехтовање предају и да му ce 
уступе тражене просотрије. Попечитељ ce 
сагласио са мишљењем Атанасија Нико- 
лића, али je ,,да ce не оставља деци на во- 
љ у  који оће и који неће ићи, но да ce 
определе сати тако, како ће сваки ђак и 
изван ови који оће да фехтују". A 22. де- 
цембра 1839. године Попечитељ просвеш- 
тенија и црквених дела je молио Попечи- 
теља внутрених дела да му „пошаље тра- 
жена оруђа из Магацина војног, да би ce 
могао уверити колико му je нужно ору- 
дија за именовано гимнастическо упраж- 
неније питомаца Лицеума, још набавити, 
да би школу ту и y Отечеству нашему за- 
вести и установити могао“ . Попечитељ вну- 
трених дела препоручио je 29. децембра
1839. године Главном војном штабу ,,да сва 
она к Гимнастическом упражненију нуж- 
на орудија“ преда Попечитељству просве- 
штенија и црквених дела.

Атанасије Николић, дејствителни про- 
фесор математике, земљом и начертанија, 
ректор Лицеума, известио je Попечитељ- 
ство просвештенлја и црквених дела 9. 
марта 1840. године ,,да ce неки Антоније 
Ени кадет фелдфебел y Аустријској Реги- 
менти Ерцхерцога Леополда № 53 који фех- 
товати зна са сабљом, са шпадом12 и ба- 
јонетом врло добро, и био би через две 
године y истој Регименти и мајстор фехто- 
вања, прекрасно цајхнује, плива и волти- 
жира, говори Сербски, Немачки, Талијан- 
ски и Мађарски совершено, решио амо за 
мајстора фехтовања доћи“ . Моли да му ce 
одговори да ли би могао бити примљен за
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учитеља фехтовања и колика би му била 
плата, да би могао да тражи отпуст из Ре- 
гименте. Попечитељство просвештениј a и 
црквених дела je доставило рапорт Атана- 
сија Николића, којим он предлаже Анто- 
нија Ени за учитеља y фехтовању „за у- 
чећу ce младеж y Лицеуму и Гимназији“ 
кнезу Михаилу Обреновићу 18. марта 1840. 
године, са следећим образложењем: . . .  ,,же- 
лећи Попечитељство ово искусног мајстора 
тог y фехтовању за нашу младеж, која je 
врло мало сад y тому и то кад и где који 
уиражњавајући ce ,успела имати, предла- 
же Вашој Светлости предименованог Ан- 
тонија Ени с том званичном молбом, да би 
ce избор овај заједно с платом која би му 
ce за 200 талира годишње определити мо- 
гла, одобрити и Попечитељству на изврше- 
ње дати изволела . . .  “ Кнез Михаило 06- 
реновић III je одговорио 23. марта 1840. го- 
дине Попечитељству да ce исто, за постав- 
л>ање учитеља фехтовања ,,за учећу ce 
младеж y Лицеуму и Гимназији1* обрати 
Совјету „као што je y Устројенију Цен- 
тралног правленија прописано“ . После о- 
ваквог одговора, Попечитељство je предло- 
жило 27. марта 1840. године Совјету, Ан- 
тонија Ени за фехтмајстора при Лицеуму 
и Гимназији и молило je да саопшти своје 
решење.13 Совјет je одговорио 1. априла
1840. године . . .  „да за сада не може одобри- 
ти да ce ово званије постави“ . . .  Председ- 
ник Совјета y то време je био генерал мајор 
кавалир Јеврем Обреновић. О озој одлуци 
Попечитељство je обавестило ректора Ли- 
цеума 3. априла 1840. године.

Историја ШКОЛЕ Ф ЕХ ТО В АЊ А y 
Крагујевцу, макар и епизодна, верно до- 
кументује настојање надлежних органа да 
ce школској омладини омогући бављење 
фехтовањем.

Сложена унутрашња и спољна полити- 
чка констелација била je од пресудног ути- 
цаја на опстанак ове школе, али и сама 
њена појава y време кад ce Кнежевина Ср- 
бија борила за националну самосталност. 
раздирана уз то унутрашњим борбама за 
успостављање либерално-демократског ре- 
жима, доказује њену виталну решеност да 
ce и поред оскудних материјалних могућ- 
иости уврсти y ред земаља y којима фл- 
зичка култура има дугу традицију.

Преузимајући примат y културном и 
економском погледу, поставши српском

престоницом четрдесетих година X IX  века, 
Београд такође ствара услове за развитак 
фехтовања.

Но, вратимо ce нешто уназад. У  Гимна- 
зији y Београду, која je отворена 18. јуна 
1839. године и y којој ће ce дванаест годи- 
Hci касније догодити први ђачки штрајк 
због строгих дисциплинсклх мера школ- 
спих власти, „телоупражњеније“ није би- 
ло заступљено као школски предмет, a 
школске власти су чак ускраћивале и при- 
ватну иницијативу ученика да ce баве не- 
ким видовима телесне културе и спортом.14 
Професорски савет Гимназије донео je 20. 
октобра 1843. године „Закон школски за у- 
ченике Гимназије Београдске“ којим ce y 
дзанаест тачака излажу дисциплинска пра- 
пила за ученике, a y десетој тачци ових 
правила забрањује ученицима бављење 
физичким активностима. Сигурно je да су 
и односи са Турском утицали на упраж- 
^авање телесне културе, јер су Турци не- 
радо гледали на телесна вежбања, војна ег- 
зерцирања, витешке игре омладине и све 
видове физичких манифестација. Уставо- 
бранитељи су пак били заузети бројним 
проблемима y унутрашњој и спољној по- 
литици, те ce нису могли бавити питањем 
телесног васпитања омладине. Сем тога, 
Кнежевина Србија je била скучена полу- 
вазалним односом према Турској. И поред 
тога ce поуздано зна, да су ученици и ос- 
тала младеж упражњавали поједине спор- 
тове. Тако су „Новине српске“ од 17. новем- 
бра 1843. године донеле следећу вест:

,,Г. Начелник Контроле правител>стве- 
них рачуна Јован Нинић из родољубља 
свога решио ce овде y Београду плаћати, 
и већ плаћа једног учитеља, који сирома- 
шне добре младиће борењу наставља и о- 
бућава“ . Поуздано ce зна да je  y тој при- 
Еатној школи фехтовања учитељ фехтова- 
ња био из иностранства и да га je плаћао 
сам Јован Нинић из државне касе, али ce 
lie зна колико je та Ш КО ЛА временски тра- 
јала.

Тих година y Кнежевини Србији je би- 
лс више гимназија, и то y Шапцу, Чачку, 
Зајечару, Неготину и Ужицу, сем већ спо- 
менутих y Крагујевцу и Београду. У про- 
граму наставе нмје био предвиђен иикакав 
вид телесног вежбања, али не за дуго јер 
ce ускоро збио један значајан догађај. Ус- 
тавобранитељи су 23. септембра 1844. го-
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дине донели низ закона, па и Закон о шко- 
лама —  „Устројеније јавног училишног на- 
стављенија". Важан je због тога што je за 
ученике Гимназије предвидео предавања 
из ,,телоупражњенија“ . Творац je био Јо- 
ван Стерија Поповић, познати књижевник 
и јавни радкик, који ce тада налазио на 
дужности начелника y Попечитељству про- 
свештенија и црквених дела. Тај нови 
предмет ће ce предавати од I до V I раз- 
реда, али није био образован за све уче- 
нике, и на молбу родитеља ученици су мо- 
гли бити ослобођени тог предмета. Свејед- 
но, важно je било да су ударени темељи 
и озакоњено јавно бављење телесном кул- 
туром. Тако je 1845. године y Београду би- 
ло неколико ,,претстава“ које су добро по- 
служиле за пропагандне сврхе на том по- 
љ у  и које су заинтересовале Београђане за 
телесно вежбање и оне вештине којима ce 
човек „физичкм крепи и снажи".

У  Београду je 10. маја 1844. формално 
основан Народни музеј, a 8. новембра 1845. 
завршена je Саборна црква чија je изград- 
ња започета 28. априла 1837. Почетком 1846. 
године отвара ce Читалиште „привлачно 
место за интелектуалце ове вароши“ . Већ
4. јануара 1847. Читалиште почиње са из- 
давањем „Новина Читалишта београдског“ , 
a y мају je основано књижевно удружење 
Лицејаца под називом „Дружина младежи 
Српске“ .

За развитак и пропаганду фехтовања y 
Кнежевини Србији значајан je боравак 
Ћорђа Марковића-Кодера y Београду (1806 
— 1891). Рођен je y Сремској Митровици. 
Био je необично јаке телесне грађе. По 
томе како je живео, шта je све учио и знао, 
како je писао, како je прихватан и штам- 
пан, Кодер je изузетна појава y целој исто- 
рији српске поезије и физичке културе. За 
живота je објавио само једну кн>игу поези- 
је  — „Радоманку“ , 1862. године, коју je 
Скерлић назвао „полусуманутом и најлу- 
ђом књигом нашег романтизма“ , иако je 
касније оцењен као претеча модерне пое- 
зије. Кодер je много путовао, лутао и пе- 
шачио по Европи, Малој Азији и Африци, 
учествовао y Револуцији 1848. Био je де- 
мократа и космополит, студирао многе на- 
уке, a познавао je и једанаест језика. Био 
je врстан гимнастичар и као такав био нас- 
тавник телоупражњенија y Сегедину и Но- 
вом Саду, те учитељ фехтовања, па je фех-

товању учио и познатог српског сликара 
Стевана Тодоровића. Боравећи извесно вре- 
ме y Београду, 1848. године je отворио ПРИ- 
ВАТН У Ш КО ЛУ Ф ЕХТО ВАЊ А чији je у- 
једно био учитељ. Школа ce налазила y 
тадашњем предграђу Београда, на Пали- 
лули, близу цркве Светог Марка на Таш- 
мајдану. Окупио je доста младежи која ce 
одушевила тим спортом и y Ш КОЛИ им 
je преносио своје богато искуство.

Кнежевина Србија je тих година имала 
936.046 становника који су живели y 17 
нахија. Драгутин (Карло) Карловански 25 
маја 1847. отвара испод Калемегдана ,,Пр- 
во Српско пл^шалиште и купалиште“ са 
учитељем пливања. Te године долази и пр- 
ви зубни лекар, извесни господин Мориц 
Лефнер.

Како смо већ рекли, Војну школу отво- 
рену 1837. године затворила je Порта, те 
je од посебног значаја за даљи развој фех- 
товања, поред ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ ФЕХ- 
ТО ВАЊ А Ђорђа Марковића-Кодера, било 
осниваље Артиљеријске школе 1850. годи- 
не, која има и своју предисторију. Војне 
акције 1848. послужиле су српској влади 
као поука да организује војне снаге Кне- 
жевине Србије. Попечитељ внутрених де- 
ла Илија Гарашанин обратио ce те године 
Државном Савету да оснује Оружницу.15 
Кнез Александар Карађорђевић je дао свој 
пристанак, те je управитељ Оружницс, 
Максимилијан Његрен обучавао младиће 
ливењу сваке врсте ђулади и топова. Сле- 
деће, 1849. године, прихваћен je нови пред- 
лог Илије Гарашанина, да ce српска Оруж- 
ница организује тако да младићи који раде 
y њој могу постати официрима, па je тако 
Оружница 14. маја 1849. године добила чист 
зојнички карактер, поставиш школа за срп- 
ске официре. Добивши назив, Артиљериј- 
ска школа je отпочела са радом 6. марта 
1850. Зграду школе je подигао Чех Јан Не- 
воле, a налазила ce на углу данашњих ули- 
ца Кнеза Милоша и Немањине. Срушена 
je пршшком бомбардовања Београда 6. ап- 
рила 1941.

Први управитељ Артиљеријске школе 
био je истовремено и њен идејни творац
— артиљеријски пуковник Фрања Алек- 
сандар Зах, пореклом из Моравске. У  шко- 
лу  су y почетку примани младићи без при- 
јемног испита и конкурса, a касније, само 
на основу конкурса. Према ,,устројенију“
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ове школе, a y оквиру наставног програма, 
били су предвиђени и предмети: јахање, 
пливање и фехтовање. У школи je телес- 
но вежбање било основни вид физичке 
спремности. Године 1880. Артиљеријска 
школа мења назив y Војну академију.

Од оснивања 1850. до 1902. године, y Ар- 
тиљеријској школи, касиије Војној акаде- 
мији, фехтовање (борење) су гтредавали:
1. Јован Замастил (Чех), контрактуални 

учитељ фехтовања, од 25. септембра 1851. 
до 1856.

2. Ђорђе Марковић-Кодер, учитељ фехто- 
вања, од 1858. до 1860.

3. Предраг Предраговић, учитељ гимнасти- 
ке и фехтовања, од 1861. до 1862.

4. Фердо Миокоиић, пешадијски мајор, од 
1863. до 1887.

5. Љубомир Илић, учитељ гимнастике и 
борења, од 1886. до 1891.

6. Милош М. Вааић, дивизијски ђенерал, од
1891. до 1899.

7. Светислав Г. Мишковић, пуковник, од 
1895. до 1897.

8. Драгомир Т. Николајевић, артиљеријски 
пуковкик, од 1900. до 1902.

9. Шарл Дусе (Белшјанац), учитељ боре- 
ња, од 1891. до 1923.
Артиљеријска школа je значајна по то-

ме што je била прави расадник учитеља те- 
лесне културе, који су деценијама водили 
главну реч y школама a каеније и y спорт- 
ским организацијама Србије.

Привлачност фехтовања, овог витеш- 
ког спорта, довела je до отварања још јед- 
не ПРИВАТНЕ Ш КОЛЕ Ф ЕХ ТО В АЊ А y 
Београду, y којој je учитељ фехтовања 
био Холанђанин Карл Вилмес. Ш КО ЛА ce 
налазила y Господарској улици (данас 
Бранкова), y кућм Димитрија Црнобарца 
који je фехтовање заволео још док je био 
питомац Војне школе y Крагујевцу.1* О том 
иериоду Бранислав Нушић пише: „ . . .  И 
сад већ сваке године прирашта број ових 
„културтрегера“ и јављају ce већ година- 
ма, a сви нам стижу из Новог Сада, Пе- 
ште, Беча, Париза, Берлина, па чак и је- 
дан господин из Холандије извесни госпо- 
дин Карл Вимес „фектмаистер из Недер- 
ланда“ који часове из борења даје“ 17. Ни 
и ПРИВАТНОЈ Ш КОЛИ Ф ЕХТО ВАЊ А 
Ђорђа Марковића-Кодера, ни о учитељу 
фехтовања Карлу Вилмесу нема више по- 
датака.

Године 1849. кроз Београд je гтрошао по- 
следњи трговачки караван са камилама, a 
четири годлне касније почела je да ради 
Народна библиотека. Књажеско-сербски 
Лицеум ce оснива 2. септембра 1853, a смеш- 
тен je y просторијама Конака кнегиње Љ у - 
бице. Касније ће да прерасте y Велику 
школу и коначно y Универзитет.

После Кримског рата y којем je Кне- 
жевина Србија била неутрална, београд- 
ска буржоазија je  добила још више поле- 
та y економском погледу. Београд je све 
вкше привлачио стране и наше сународ- 
нике. Ослободилачке тежње су све више 
окупирале мисао и акцију родољуба, па 
ce чекао час када ће ce раскинути ланци 
вишевековног ропства. Иако ce званично 
Кнежевина Србија клањала Турској, рас- 
ноложење српског народа je расло чврстом 
одлуком да ce отоманском угњетачу зада 
последњи ударац. To расположење je јас- 
но испољавала младеж. Она ce није устру- 
чавала да покаже своју готовост и спрем- 
ност да ce ухвати y коштац с Турцима, a 
Београд je киптео од мржње према више- 
вековном окупатору.

У  такву средину и атмосферу, 1857. го- 
дине, из Новог Сада y Београд долази Сте- 
ван Тодоровић (1832— 1925), млади сликар, 
есејиста, глумац и теловежбач. У  време 
када je дошао y Београд, ова варош je и- 
мала око 20.000 становника, Срба, Турака, 
Јевреја, Цигана и доста странаца, Немаца, 
Мађара, Чеха и Италијана. Имала je Ли- 
цеум, Богословију, Гимназију и Полугим- 
назију, Трговачку школу, неколико муш- 
ких и женских школа, те Спачеков завод
-  приватну школу за образовање девојчи- 
ца. У  вароши су највише земал»ске власти
— Кнез, Совјет, Попечитељства, Митропо- 
лит, Апелациони суд, те Друштво Српске 
словесности. Дипломатски кор je састављен 
од генералиих конзула Аустрије, Британи- 
је, Русије и Француске. У  Београду je би- 
ло доста интелектуалаца, али ce ниједан 
није наметнуо школској младежи својом 
универзалношћу и ентузијазмом као Сте- 
пан Тодоровић, који je  својом популарнош- 
ћу стекао опште симпатије Београђана, a 
нарочито школске младежи.

Рођен je y  Новом Саду 1832. године, a 
од седме до дванаесте године je живео y 
Сегедину где je завршио основну школу и 
пет разреда гимназије, и учио теловежбу
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и фехтовање код Ђорђа Марковића —  Ко- 
дера. Половином 1846. одлази y Беч и за- 
вршава VI и V II разред, a потом ce упи- 
сује y Лицеум где je учио до избијања Ре- 
волуције 1848. године. У Бечу и Минхену 
je учио сликарство бавећи ce активно те- 
ловежбом и фехтовањем. Враћа ce 1855. y 
Нови Сад и ту упознаје професоре српске 
Велике Гимназије — др Ђорђа Натошеви- 
ћа, Јована Ђорђевића и Јована Гавршто- 
вића, те са њима y просторијама Гимназије 
г.ежба теловежбу и фехтовање.

Београд 17. марта 1855. године слави ве- 
лики догађај успостављања телеграфске 
везе са Европом. Преко Земуна y Београц 
стижс и први телеграм послат из Париза.

Крајем 1856. године Стеван Тодоровић 
ce враћа y Беч, y приватну школу сликара 
Карла Рала, a затим априла 1857. долази 
y Београд y којем остаје, са мањим преки- 
дима, до краја живота.

Поред сликарства y прлватпој школи, 
која ce налазила y кући сликара Милоја 
Марковића-Распопа на Косанчићевом Ben
ny, предавао je ученицима певање, глу- 
му, гимнастику и фехтовање.18 Увидевши 
да ce једна група његових ученика, углав- 
ном ученика Гимназије и ггитомаца Лице- 
ума нарочито интересује за фехтовање, до- 
лази на помисао да оснује друштво које ћз 
радити на развоју гимнастичког и борачког 
покрета. Идеју je остварио y лето 1857. го- 
дине, када je no одобрењу власти основао 
ПРВО СРПСКО ДРУШ ТВО ЗА ГИМНАС- 
ТИ К У  И БОРЕЊЕ. У  том Д РУШ ТВ У ce на 
почетку окупило шеснаест младића, a све 
г;отребне реквизите je набавио о свом тро- 
шку.

Колико ce зна, то je прво такво дру- 
iu t b o  на тлу данашње Југославије и  ме- 
ђу првима на Балкану.

ДРУШ ТВО je имало своје просторије за 
вежбање y повећој магази која ce налазила 
на «имању београдског трговца Саве Спахи- 
је код Саборне цркве.19 Међу првим веж- 
бачима налаз-или су ce многи који ће кас- 
није заузимати високе положаје y држав- 
пом, политичком и друштвеном животу 
Србије —  Владан Ђорђевић, оснпвач „Првог 
београдског друштва за гимнастику п бо- 
рење“ 1881. године, Андра Николић који 
je био Мппистар просвете и издао декрет
1908. године о осниваљу Државне гимнас-

тичке школе y Београду, затим Чедомиљ 
Мијатовић, Љубомир Каљевић, Милач 
Кујунџић, Милош Миливојевић, Стеван По- 
повић-Црни и многи други.

У том ДРУШ ТВУ je Стеван Тодоровић 
оставио верну документацију, личии сли- 
карски рад. На слици je, уз аутопортрет, дао 
ликове неких својих ученика међу ко- 
јима су гимнастичке справе. Слика која ce 
чува y Народном музеју y Београду, нај- 
боље je сведочанство о овом пионирском 
подухвату на развоју физичке културе y 
Београду.

Политичке прилике y Кнежевини Ср- 
бији тих година су такве, да после Свето- 
андрејске скупштине одржане 1858. годи- 
ке престаје владавина династије Карађор- 
ђевића. Кнез Александар Карађорђевић, 
који je дошао на власт 14. септембра 1842. 
абдицирао je 23. децембра 1858. и пребе- 
гао y Земун. На абдикацију га je приморао 
српски књижевник Јован Илић уперивши 
y itéra пиштољ. На власт тога дана дола- 
зи поново сада већ остарели, кнез Милош 
Обреновић који ће владати Кнежевином 
Србијом све до смрти 26. септембра 1860. 
године, a наследиће га кнез Михаило Обре- 
иовић III. Тако један приватно богат човек 
постаје владаром сиромашне Кнежевине. 
Био je то веома образован владар, прија- 
тељ и мецена српских кшижевнмка и умет- 
пика, a између осталог и писац песама. 
Творац je модерне вароши y коју доводи 
Европу, те шири аутономију Београда. За 
време своје владавине, 1868. године, запо- 
чета je изградња Народног позоришта a ње- 
гов прилог je износио 5.000 дуката. Ову 
зграду пројектује Александар Бугарски. 
Кнез гради неколико школа, болницу, a о 
свом трошку и огромно степениште са 140 
степеника, које je повезивало „Доњу и Гор- 
iby варош“ . Пошто je волео коње, од маја
1863. уз помоћ његових субвенција, почео je 
нагли развој коњичког спорта. Кнез je до- 
водио позпате европске циркусе y варош, u 
за време његове владавине, поред осталог, 
донет je 10. марта 1865. године Закон о насе- 
љавању странаца y Кнежевини Србији. 
Две године раније, појављују ce први по- 
штански сандучићи на улицама вароши. У 
политичком смислу настаје процес еман- 
ципације од Турске царавине. Преображен- 
ска скупштина из 1861. године и форми- 
рање народне војске, начиниле су прео-
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крет y односима између Срба и Турака, о 
готово сасвим отворено су прекинути по- 
литички односи Кнежевине Србије са Пор- 
том. После низа провокација долази до по- 
знатог инцидента на Чукур чесми и бом- 
бардовања Београда 15. јуна 1862. године. 
Београд je преко ноћи претворен y војнич- 
ки логор.

Месец и по после бомбардовања варо- 
ши, дошла je y Београд ггреко Бечкерека ч 
Панчева, Хрватска позоришна дружина 
Казалишта из Загреба, под управом Адама 
Мандровића, која je иза барикада прика- 
зала седам комада. Представама „Мејри- 
ме“ , „Потурице“ , „Никола Зрињски“ , Хр- 
ватсжа верност", „Ђурађ Бранковић“ и дру- 
гим, Дружина je подржала пркос ги борбе- 
ност српске омладине. Све су представе 
одржане y знак братимљења Срба и Хрва- 
та. Симпатије београдске публике дошле 
су до пуног изражаја на банкету коју су 
великошколци приредили хрватским глум- 
цима на самим барикадама, y близини упе- 
реиих турских топовских цеви. Ta трупа je 
остала y Београду до средине августа 1862. 
године. Ту повезаност Срба и Хрвата y ве- 
зи са овим гостовањем Дружине, францус- 
ки путописац Луис Легер описује овако:

.. Загреб м. Београд су сада два пола, две 
жиже југословенског света. Завреб, прес- 
тоница троједне Краљевине, средиште je 
отпора Словена под Аустријом против Ма- 
џара и Италијана. Београд, престоница 
Српске Кнежевине, средиште je  делатнос- 
ти Срба противу Турака. Између ова два 
града-брата, Сава служи као спона, она 
протиче поред Загреба чије je  бедеме не- 
када запљускивала; пловна je  од Сиска .. .20

Кнез Михаило Обреновмћ III искорис- 
тио je бомбардовање Београда за истерива- 
ње Турака из вароши. Спољнополитичком 
активношћу подигао je углед Кнежевине 
Србије y Европи, нарочито на Балкану, јер 
je склопио савез са Црном Гором 1866. го- 
дине, a затим са Грчком и Румунијом. Одр- 
жавао je везе са хрватским политичарима 
југословенски оријентисаним. Донео je За- 
кон о устројству народне војске који му je 
смогућио стварање оружане силе од 150.000 
војника које je снабдео модерним наоружа- 
њем. Одржани су и први војни маневри 
приказани јавности септембра 1866. бли- 
зу Пожаревца, уз учешће близу 40.000 вој- 
ника свих родова. Европске силе врше при-

тисак на Порту y вези оа Кнежевином 
Србијом. Султан Абдул Азис упућује Фер- 
ман „Његовој Светлости Књазу Србсксш 
Михаилу М. Обреновићу Ш “ 29. марта
1867. y којем ce градови Београд, Фетислам21 
Смедерево и Шабац „предају y служ- 
бу њему“ . После неколико дана одржана 
je свечана предаја кључева ових градова, 
са церемонијом која je започета y четвр- 
так 6. априла 1867. y 10 сати код данашњег 
главног улаза y Калемегдан.22 Послед- 
ње турске трупе напустиле су Београд 6. 
маја 1867. за сва времена. Турска влада- 
вина Србијом je трајала пуних 408 година. 
Te године je Београд, ггрема попису, имао 
25.178 жител>а и 3.500 кућа.

Кнез Михаило Обреноаић III je 29. ма- 
ја 1868. године за време шетње y Кошут- 
::-.аку, пао као жртва атентатора браће Ра- 
довановић и шихових помоћника. Велика 
Народна Скупштина Кнежевине Србије je 
након тог догађаја именовала Намесни- 
штво од три члана, које ће управљати 
Кнежевином до избора новог владара.

Развој ПРВОГ СРПСКОГ Д РУШ ТВА ЗА 
ГИМ НАСТИКУ И БОРЕШЕ коч/иле су ма- 
теријалне тешкоће, али нису биле мале ни 
тешкоће друге природе. И поред све већег 
интересовања младежи за гимнастику и бо- 
рење, рад Стевана Тодоровића наилазио je 
на отпор патријархалне средине, конзер- 
вативних схватања о улози и потреби те- 
лесног вежбања. Он je дошао y сукоб са 
родитељима неких вежбача, јер како су ро- 
дитељи схватали Стеван Тодоровић je
..... завео такову игру где деца могу сло-
мити ноге и руке . . те су упутили пред- 
ставку варошкој полицији тражећи да му 
ce забрани рад ДРУШ ТВА са мотивацијом 
да „ . . .  изводи по живот и здравље мла- 
дежи опасна упражненија . . Међутим,  
срећа je, те ce међу вежбачима налазио 
Драгиша Станојевић23 оин Министра про- 
свете и црквених дела и члана Државног 
савета Јеремије Станојевића. Убрзо je ус- 
ледила његова интервенција. Стевану То- 
доровићу je стигло писмо y којем je изме- 
ђу осталог писало: . . .  молим Вас да наста- 
вите рад телесног вежбања y корист под- 
млатка . . <и тиме je поново одобрен рад 
овог ДРУШ ТВА. Према тврђењу Милана 
Кујунџића, и школске властл су одвраћа- 
ле ученике од телесног вежбања, чак им и 
забрањивале да ce баве гимнастиком.
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После овог догађаја, Стеван Тодоровић 
je своје ДРУШ ТВО преселио y зграду Тур- 
ског хана, која ce налазила y данашњој 
Васиној улици, на месту где je данас нова 
зграда Филозофског факултета. У  тим про- 
сторијама, на трећи дан Ускрса 1860. годи- 
не, приредио je свој први „јавни час“ на 
којем су биле изведене гимнастичке и бо- 
рачке вежбе, рецитоване песме, a отворена 
je и изложба ученичких ликовних радова, 
цртежа и акварела. Јавном часу je прису- 
ствовао и кнез Михаило Обреновић III. Ко- 
лико je познато, ово je била прва јавна при- 
редба ове врсте одржана y Београду тл Ср- 
бији.

Рад Д РУШ ТВ А  бива почетком 1861. го- 
дине прекинут, јер je Стеван Тодоровић от- 
путовао y Беч код Карла Рала због нас- 
тавка студија сликарства. Међутим, због 
тешких материјалних прилика ускоро ce 
враћа поново y Београд, будући да je изгу- 
био хонорар који je добијао за давање ча- 
сова црташа и гимнастике унуцима вели- 
ког српског добротвора капетана Мише 
Анастасијевића. По повратку y Београд, 
средином исте године, настанио ce y гости- 
оници код Калемегдана, на месту где je би- 
ла зграда Народне библиотеке. Ту je сме- 
стио сликарски атеље и гимнастичке спра- 
ве. Пошто није могао да подмири трошко- 
ве станарине, гостионичар му je отказао 
стан и изложио јавној продаји његове сли- 
карске радове и гимнастичке справе да би 
иаплатио дуговану станарину. Своје мате- 
ријалне прилике С. Тодоровић je средио 
тек пошто му je кнез Михаило Обреновић
111 поверио да васпитава његовог ванбрач- 
ног сина Велимира Тодоровића. За свој рад, 
осим плате, додељен му je стан са две сале 
на првом сгтрату y Старом здању, где je y 
једној просторији сместио гимнастичке 
справе и борачке реквизите за вежбање 
зими, a који су набављени о кнежевом 
трошку. Зграда ce налазила y данашњој 
Улици 7. јула, испод данашње Народне бан- 
ке СР Србије која je грађена 1841. године. 
Уз помоћ кнеза, за потребе Д РУШ ТВА по- 
дигнута je  y лето 1862. године летња веж- 
баоница која ce налазила на месту где je 
сада летша башта ресторана ,,Парк“ , на 
углу улица Васине и Тедеуша Кошћушка, 
преко пута улаза y Калемегдан.

Стеван Тодоровић je радио y сређеним 
материјалним и другим приликама све до

1864. године, када je поново отишао y ино- 
странство, y Фиренцу a затим y Минхен. 
Његовим поновним одласком, почео je сла- 
бити организовани рад ДРУШ ТВА, те je
1865. године ПРВО СРПСКО ДРУШ ТВО ЗА 
ГИМ НАСТИКУ И БОРЕЊЕ престало са ра- 
дом и поред поновног повратка Стевана То- 
доровића y Београд. Он je 6. септембра 1865. 
постављен кантрактуалног професора црта- 
ња y Првој београдској гимназији, a 1. но- 
вембра 1865. премештен y Реалку.

Независно од прекида који су настаја- 
ли y раду овог ДРУШ ТВА, оно je тих осам 
година постојања представљало први знача- 
Јан корак y организованом раду на унапре- 
ђењу телеоне културе y Београду и Срби- 
ји. Трајан спомен на тај период његовог 
живота и рада оставио je Стеван Тодоро- 
вић, поред слике, и y својој „Аутобиогра- 
фији“ . До краја живота уживао je пуно 
поштовање и углед преданог просветног и 
спортског радника. Умро je y 93. години 
живота y Београду, године 1925, и сахра- 
iLeH на Новом гробљу.

Престанком постојања ПРВОГ СРПСКОГ 
ДРУШ ТВА ЗА ГИМ НАСТИКУ И БОРЕ- 
ЊЕ није прекинуто постојање борачког 
спорта. Од 1863. године, борење ce вежба 
и y ПРИВАТНИМ Ш КОЛАМ А БОРЕЊА, 
a постаје и саставни део гимнастике. Лист 
,,Еидовдан“ y свом броју 57. од 16. маја 1863. 
године објавио je вест „ . . .  да ce y Београ- 
ду бави Асканиус Седлмајер, турнмајстер 
из Ландхута24 и који je рад y Београду 
да установи Гимнастички Завод . ..“  Исти 
лист га препоручује грађанству, тврдећи 
„ . . .  да je он провео као учитељ гимнастике 
преко 12 година по Гимнастичким Заводи- 
ма y Немачкој и другим страним земљама, 
a имао je такав Завод y Минхену . . Ми-  
нистарство просвете и црквених дела 1. де- 
цембра 1863. године поставља га при Првој 
гимназији y Београду за учитеља гимнас- 
тике и борења са обавезом да предаје овај 
предмет свој београдској школској младе- 
жи која je за ово испољавала интересова- 
ње. Седлмајер je уговор потписао 9. децем- 
бра 1863. и био плаћен 300 талира годиш- 
ње из државне касе.

Асканиус Седлмајер je ускоро предло- 
жио и доставио Министарству Просвете и 
црквених дела „Пројект физичког васпита- 
ња и Гимнастике y Кнежевини Србији“ пи- 
сан на немачком језику. У њему излаже
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своје виђење обуке y гимнастици. To ce 
збило y време отварања Велике школе 
1863, која je произашла из Књажеско-серб- 
ског Лицеума. Била je то велелепна згра- 
да y стилу „византијско-романске ренесан- 
се“ , коју су од 1857. до 1863. градили арх. 
Невола и грађевинар Штајнлехиер на ме- 
сту које je некада било Турско гробље. Ве- 
лики српски добротвор капетан Миша Ана- 
стасијевић je поклонио ову зграду „Отече- 
ству“ y добротворне сврхе.

Асканиус Седлмајер je обавестио Ми- 
нистра просвете и црквених дела 3. окто- 
бра 1864. године, да je за потребе гимнасти- 
ке набавио између осталог: „ . . .  оклопе за 
главу са два лица*5, 2 сабље за фехто- 
вање, једну сабљу за резерву, 2 мача са 
заклоном око балчака и 4 мача за резер- 
в у . . . “ , те je затим по његовим захтевима 
и плановима уређено и летње вежбалиште 
на плацу код Делијске чесме. Ту cy ce 
држала летња вежбања све до 1881. годи- 
не када je овај простор уступљен данаш- 
iboj Српској академији наука и уметности. 
За вежбања y  току зиме користио je про- 
сторије y Капетан-Мишином здању и прос- 
торије других школских зграда. Речено са- 
временим језиком, летње вежбалиште je 
првл београдски спортски полигон на ко- 
јем ће омладина вежбати више година. Од
1865. ту ће вежбати и богослови, све док y 
дворишту Богословије 1873. није за такву 
врсту активности уређен потребан простор 
са справама.

Асканиус Седлмајер je био човек вели- 
ке телесне снаге и умешности y раду. Сла- 
бо je познавао српски језик и често je за 
време часова долазило до комичних сце- 
на, као када би говорио ђацима „крудиш на 
поле“ (груди напоље-испрси ce).

Од културних догађаја тих година по- 
менућемо да je зграда Народног позориш- 
та на простору Стамбол-капије свечано от- 
ворена 17. октобра 1869,28 a годину дана 
касније основана je y Београду Прва глу- 
мачка школа y којој су подучаваки следе- 
ћи предмети: „Глумљење, Српска и туђа 
кшижевност, Српски језик, Певање, Музи- 
ка, Борење, Гимнастика и Јахање“ . Међу- 
тим, после свега осам месеци рада ова шко- 
ла je банкротирала.

За разлику од претходног периода, гим- 
настика je нашла место y наставном про- 
граму школа, па ce међу наставним особ-

љем y  Гимназији и Полугимназији нашао 
поново Стеван Тодоровић, који je  од 1865. 
године, уз цртање, водио и часове гимна- 
стике. Тој промени je допринео и педагог 
др Ђорђе Натошевић, који je од септембра
1867. постао референт Министарства про- 
свете и црквених дела, и залагао ce за те- 
лесно васпитање младежи. О стању y шко- 
лама, y завршном делу извешатја, он je 
иисао: „ . . .  душмани би нам ce чудили и 
пљували нас што своју рођену децу овако 
убијамо . . Уз  постојеће законске пропи- 
се, Министар просвете и црквених дела 
Димитрије Матић издао je  10. децембра
1868. године посебно упутство које je уне- 
то y Закон од 17. септембра 1871. године, 
којим je гимнастика постала обавезал 
предмет y свим школама Кнежевине Ср- 
бије за сва четири разреда мушких и жен- 
ских школа. Године 1873. излазе из штам- 
парије „Кратка упутства за предавање гим- 
настике y основним школама'4 Предрага 
Предраговића. Сам писац je као војни бе- 
гунац из Беле Цркве прешао y Београд и y 
Артиљеријској школи од 1861. до 1862. пре- 
давао гимнастику и борење.

У  осталим крајевима наше данашње те- 
риторије, тмнастика ce јавља као обаве- 
зан школски предмет, прво y Словенији
1869. y Хрватској 1874, те y  КнеЈкевини 
Црној Гори 1888.

Далеко већу подршку су гимнастика и 
физичка култура y Кнежевини Србији до- 
бијале од војске, y оквиру редовне обуке, 
поготову од 17. септембра 1871. године, по- 
сле успеха Турске y  рату са Француском. 
To je довело до увођења наставе гимнастике 
и војничког вежбања и y редовне школе, 
што je обезбеђивала војска. Требало би 
рећи да je 1877. године y Кнежевлни Ср- 
бији постојало 619 мушких и 82 женске ос- 
новне школе, са 639 учитеља и 162 учите- 
љице.

Поред Ш коле гимнастике, Асканиус 
Седлмајер je y Београду држао наставу гим- 
настике и борења y многим школама, пу- 
них десет година. Радио je много и учиниз 
много на пољу физичке културе. Умро je 
изненада y четрдесетој години живота, 15. 
маја 1873. y Београду. Материјално стање 
његове породице je било веома скромно, те 
je сахрањен благодарећи добровољним при- 
лозима што су их  прикупили наставници 
Гимназије.
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Што се тиче политичких прилика y Кне- 
жевини Србији, то je било доба Светозара 
Марковића, развоја социјалистичке мисли 
и радничког покрета. Намесништво прогла- 
шава 11. јуна 1868. године за кнеза Србије 
унука господар Јеврема и јединог мушког 
потомка Обреновића, малолетног Милана 
Обреновића IV (касније „Грофа од Такс- 
ва“ како ce потписивао), који je тек 10. 
августа 1872. стугшо на престо, и тиме je и 
престао надзор над њим од стране Наме- 
сништва. Средином јула  1875. избија босан- 
ско-херцеговачки устанак, a 1876— 1877. до- 
лази до српско-турских ратова, те објаве 
рата Руоије Отоманској царевини. Кнеже- 
вина Србија 1876. расписује први српски 
народни зајам од 12 милиона динара за 
јачање народне одбране. Санстефанским 
уговором Русија je 1878. створила Велику 
Вугарску и ојачала њене аспирације пре- 
ма Македонији. Да би избегла рат са Ау- 
стријом, нудила јој je анексију Босне и 
Херцеговине. Међутим, овакву равнотежу 
на Балкану нису признавале друге силе y 
Европи, па je јуна 1878. потписан Берлин- 
ски уговор којим je промењен положај Кне- 
жевине Србије. Она je постала независна 
држава и отресла ce вазалства султана. 
Овим уговором Кнежевина Србија ce тери- 
торијално проширила добивши 4 округа. У 
овим областима ce поклаша велика пажља 
отварању школа, па je и гимнаетика засту- 
пљена y наставном плану тих школа.

Смрћу Асканиуса Седлмајера за неко- 
лико година je y Београду престала наста- 
ва гимнастике и борења, сем y II одељењу 
Богословије. У  њему су, издвојено од ос- 
талих богословаца, учили питомци из још 
неослобођених крајева, као благодејанци 
српске владе. Питомци овог одељења cy ce 
no завршетку школовања враћали y своје 
храјеве, постављани за учитеље и свеште- 
нике и били y исто време и мисионари ос- 
лободилачких акција. Због тога су мора- 
ли да савладају и војну науку. Наставним 
програмом за ово одељеше било je пред- 
виђено да ce y зимском периоду учи боре- 
н>е. Када je за наставника овог одељења, 
за предмет телесног и војног васпитања 
постављен 1874. Павле Ђурић који je за- 
вршио Артиљеријску школу y Београду, 
затражено je од Министарства просвете и 
црквених дела 16. повембра 1874. да ce на- 
бави опрема за борење ,,30 сабљи са кор-

пама, 30 пари рукавица од јеленске коже и 
30 корпи за главу“ . Од опреме за борење 
требовано je 30. априла 1875. године „35 
пари рукавица и 35 комада мачева“ , a 12. 
фебруара 1876. „4 праве бодље с браници- 
ма, 40 наличгвака за чување лица и 40 
грудњака за чување проију".27

У склопу наставе гимнастике, борење je 
било заступљено и y Учител>ској школи y 
Београду. Школа која je основана 27. јану- 
ара 1871. y Крагујевцу, y лето 1877. преме- 
штена je y Београд. У прво време, гимна- 
стика није била међу предметима настав- 
иог плана, па ce управитељ Стеван Д. По- 
новић обратио 5. априла 1878. године Ми- 
нистарству просвете и црквених дела овим 
речима: ,,. . . како ce y овом Заводу не пре- 
даје сада никако гимнастика, уз коју пре- 
ма изложеном уређењу ове школе иду и 
зојна вежбања . ..“ , моли да поставе једног 
иаставника за предавање овог предмета. 
Зато je за предмет Гимнастика и војно веж- 
бање постављен 4. августа 1878. године Ју- 
лчус Опенхајм са 100 талира годишње на- 
граде. Ов je преко управитеља школе мо- 
лио Министарство просвете и црквених де- 
ла, да издејствује код Министра војног, да 
ce из војног депоа овој школи пошаље: 
„. . . 7 комада сабаља за борење, 4 ко.мада 
рапира за бореше, 4 комада рапира за бо- 
рење, 2 велике маске за лице, 2 мале маске 
за лнце, 2 велике рукавице за сабље, 2 ма- 
ле рукавице за рапире. Ове ствари не мо- 
рају бити нове, могу подмирити потребу и 
као половне ако су читаве и солидно на- 
чињене .. .“

Јулиус Опенхајм je обављао дужност 
учитеља гимнастике до 28. септембра 1879, 
јер je због болести морао да ce повуче са 
тс дужности. Иначе, он ce званично водио 
као учитељ гимнастике при Вишој женској 
школи y Београду где je његов рад био 
много запаженији. Интересантно je нало- 
менути, да je y овој истој школи, од апри- 
ла 1871, једну годину гимнастике предава- 
ла Василија Седлмајер, жена Асканиуса 
Седлмајера, и она je била прва учитељи- 
ца гимнастике y тој школи. Овим je она 
кстовремено обележила и почетак вежба- 
it>a гимнастике y тој школи и на Балкану.

Иницијатива за обучавање ученика бо- 
рењу постојала je и y гимназијама других 
градова Кнежевине Србије. Међугим, оз- 
биљна препрека тој иницијативи je био не-
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достатак реквизита. Познато je, да je под- 
наредник Прве пожаревачке батерије Ја- 
наћије Миладиновић, учитељ гимнастике 
Гимназије y Пожаревцу, 16. септембра 1881. 
године послао Министарству просвете и 
црквених дела Програм по којем ће обу- 
чавати ученике гимнастици и војном веж- 
бању од I до V разреда. За III и IV разред 
y Програму je . . све пешачко и војно уче- 
ње без пушке. Ако би ce набавиле мале 
сабље могло би ce фехтовању упражња- 
вати. . Te године je y Гимназију било 
уписано 168 ученика и 45 ученица.

Народна скупштина, отворена престо- 
ном беседом 30. децембра 1880. године y 
Београду, обећавала je обилатију помоћ 
просвети и војсци. Предузете су значајне 
мере за реорганизацију свих школа y Кне- 
жевини Србији и y војсци. Закон о уређе- 
њу гимназија од 19. марта 1881. прописује 
између осталог, да ce y свим вишим и ни- 
жим гимназијама предају шмнастика и 
војно вежбање, a наставним планом од 20. 
априла 1882. одређено je no 3 часа недељ- 
но за наставу телесног и војног вежбања 
y свим средњим школама, и то y V I раз- 
реду борење штапом, a y V II борење шта- 
пом и бајонетом (двобој).

Кнежевина Србија 1. јула 1881. године 
расписује други српски народни зајам, ра- 
ди исплате првог зајма из 1876.

Кнез Милан Обреновић IV проглашава 
ce 6. марта 1882. за краља „вољом Господа 
Бога и жељом драгог народа“ , и постаје 
првим српским краљем после Косова, a 
Кнежевина Србија постаје Краљевина. 
Прихватио ce организације војске и 1883. 
године донет je Закон о укидању народне 
војске и установљењу стајаће војске која 
би бројала 100.000 људи. Такође je Зако- 
ком утврђено да предмете и програм на- 
ставног плана утврђују Министарства про- 
свете и војске. За Вишу школу, Богослови- 
ју  и Учитељску школу донет je 12. децем- 
бра 1883. године Војни наставни план по 
којем je y Вишој школи, за прву годину y 
првом течају предвиђено борење по једаи 
сат недељно, a исто и за другу, трећу и че- 
тврту годину. У Богословији и Учител^ској 
школи, за борење je предвиђено по један 
сат недељно за трећу и четврту годину.

Војно и телесно вежбање временом je 
изгубило скоро све елементе гимнастике и

својим садржајем ce утопило y изучавање 
чисто војних наука. Министар војни je 
тражио 26. јануара 1884. године сагласност 
од Министра просвете и црквених послова 
да постави надзорнике за војна и телес- 
ка вежбања, јер овај посао не могу да обав- 
љају старешине средњих школа пошто су 
нестручни и ненадлежни за то. Министар 
Просвете и црквених послова je дао своју 
сагласност, те je 3. марта 1884. године Ми- 
кистар Војни извршио распоред војних 
надзорника по градовима Краљевине Ср- 
бије.

Године 1884. познати српски сликар Па- 
ја Јовановић почео je да слика једну од 
својих најпознатијих слика, „Отац учи си- 
на мачевању“ .28 Кренуо je први воз са 
новоизграђене железничке станице y Бео- 
граду, 23. августа 1884. ,,у пола девет ују- 
тро“ . Пут Ниша je кренула локомотива ЦС 
нумеро 1 са вагонима. Била су два колосе- 
ка. Двадесет дана пре тога, завршен je и 
београдски железнички мост преко Саве. 
Станицу je пројектовао бечки архитекта 
фон Флатих. Београд je тада имао 35.480 
становника. У  јеку реформи наставног 
плана и програма за телеоно и војно веж- 
бање, избио je 2. новембра 1885. године 
српско-бугарски рат. Краљ Милан Обре- 
иовић IV, који ce показао недораслим за 
велике операције и због пораза Краљеви- 
не Србије y том рату, абдицирао je 22. фе- 
бруара 1889. године уступмвши команду 
над војском генералу Хорватовићу. Мало- 
летни, тринаестогодишши Александар Об- 
реновић V преузима 6. марта исте године 
владавину над Краљевином Србије, уз 
надзор Намесништва.

Донет je нов школски програм, усагла- 
шен са потребама и војним задацима који 
су настали као последица овог рата. Бого- 
словија и Учитељска школа y погледу на- 
ставе гимнастике и војног вежбања сврста- 
вају ce са гимназијама, као и 1882. године, 
a за Велику школу ce доноси нов план, по 
којем ce y првој години уводи борење ра- 
пиром, сабљом и бајонетом и то y I семе- 
стру један, a y II семестру два часа недељ- 
но. Тако je и y другој години, с тим да ce 
y II семестру настава прошири за још један 
час недељно. У  трећој и четвртој години, 
борење није било y програму, али je донет 
нривремени програм и то само за школску 
1886/1887. годину, на основу којег je боре-
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ње рапиром, сабљом и бајонетом предви- 
ђено за све четири године.

Према Закону о устројству војске од 1. 
новембра 1886, усвојен je фебруара 1887. 
године нов наставни програм за средње 
школе, на основу којег je борење изостав- 
љено, a више пажње ce поклања војним 
наукама. Исто то je учињено и са Вели- 
ком школом, али je y њој задржана борба 
пушком и сабљом. У овом периоду посто- 
јања наставног плана и програма за те- 
лесно и војно вежбање y Великој школи, 
борење ce иредавало по два часа недељно 
и то средом и петком од 5 до 6 сати после 
подне. Велике тешкоће су биле y томе што 
су недостајале просторије за вежбање бо- 
рења. Покушавано je да ce за ову наставу 
добију просторије y згради Црвеног крста 
где je вежбала Д РУЖ И Н А БОРЕЊА, али 
je то остало без успеха.

Ректор Велике школе Панта С. Срећко- 
вић молио je 7. новембра 1884. године Ми- 
нистра просвете и црквених послова, да 
заједно са Министром војним нареди где 
ће ce одржавати часови борења. Министар 
војни, пуковник Јован Петровић одобрио 
je 17. новембра 1884. године да ce учени- 
цима Велике школе предаје борење y гим- 
настичком локалу Војне академије, где ве- 
жбају и питомци, и то средом и петком од
5 до 6 сати после подне. Због недостатка 
онреме, a на молбу ректора Велике шко- 
ле, пуковник Јован Петровић je 13. марта 
1885. наредио управи Војне академије да 
ce ученицима Велике школе уступе ,,вели- 
ке сабље ради вежбања y борешу“ . Од 17. 
јуна 1885. за наставника борења постав- 
љен je Обрен Милићевић, a од 7. априла
1887. године кошички капетан II класе Ми- 
лосав Куртовић за борење y првој, другој 
и четвртој години.

У  Београду излази први број првог 
спортског листа ,,Велосипедски лист“ , 8. 
јануара 1887. године.

Једно време постављало ce питање ко 
je надлежан и обавезан да плаћа хонорар 
наставницима телесног и војног вежбања 
y школама. После дугих прегањања изме- 
ђу Министра просвете и црквених послова 
и Министра војног, 27. септембра 1888. го- 
дине, с обзиром на важност предавања вој- 
них наука y Великој школи, Министар 
војни je преузео обавезу исплате хонора- 
ра из војног буџета, па су за наставнике

борења постављени Јован Маринковић и 
Милош Васић. У исто време, по представци 
предавача војних предмета y Великој 
школи, одлучено je да ce борење сабљом 
и пушком уведе као обавезна настава за 
све четири године.

Ректор Велике школе 17. октобра 1888. 
године моли да ce за наставу борења и 
друга војна вежбаша сагради једна шупа
о трошку Министарства војног. Одговор 
стиже 10. новембра 1888. године, да за то 
нема новца. Нови предавач борења y Ве- 
ликој школи тражи y новембру исте годи- 
не да ce за његова предавања набаве: ра- 
пири, напршњаци, штитови, рукавице и са- 
бље али je уместо тога, због недостатка фи- 
нансијских средстава, добио 100 комада ста- 
рих пушака. Због недостатка опреме и 
реквизита за борење, Академијски савет 
Велике школе на седници са предавачима 
војних наука, маја 1889. године, међу оста- 
лим одлукама доноси следећу: „ . . .  да ce из 
науке о борењу не полаже испит ове го- 
дине, пошто због недостатка материјала за 
ту вештину и због немања локала ђаци ни- 
су могли практично да вежбају . . После 
тога долази до промене наставника боре- 
ња, па je од 17. априла 1889. нови настав- 
ник y Великој школи коњички поручник 
Миливоје Николајевић.

Пошто ce увидело да настава војних 
наука y грађанским школама не даје же- 
љене резултате, тражен je начин да ce та 
настава реформише, о чему cy ce 12. маја 
1S89. сагласили министри просвете и црх- 
вених послова и војске. To je уједно озна- 
чило крај наставе и престанак обучавања 
ученика y борењу. Много касније, борење 
хао предмет школског програма биће за- 
ступљено y неким школама, али без оба- 
везног карактера.

Одласком Стевана Тодоровића, дошло je 
до извесног застоја на организованом раду 
гимнастичких и борачких друштава. Кра- 
јем осме деценије X IX  века, млади људи 
који cy ce враћали y Србију са студија y 
Бечу, Пешти, Паризу, Прагу, Хајделбергу 
и из других градова Европе ,доносили су 
са собом знање, дух и иросвећеност Евро- 
пе и то преносили y своју средину. За вре- 
ме студија, већина ce бавила гимнастиком 
и борењем и то ће ce и те како одразити 
на даљи развој ових спортова y Краље- 
вини Србији.
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У  време када ce y Великој школи, као 
и y средњим школама наставним планом 
уводи телесно и војно вежбање са еле- 
ментима борења као обавезним предметом, 
a надзор над истим препушта војним ли- 
цима, y Београду je основано грађанско 
Г1РВО БЕОГРАДСКО ДРУШ ТВО ЗА ГИМ- 
НАСТИКУ И БОРЕЊЕ. Иницијатива за 
оснивање овог ДРУШ ТВА потекла je  од 
Санитетског одељења Министарства уну- 
трашњих дела, чији je начелник био Ми- 
лутин Гарашанин, али не само одеље- 
ња. Главни иницијатор, уз подршку ши- 
рег круга јавних и културних људи y Бе- 
ограду, био je др Владан Ђорђевић (1844—  
— 1930), лекар, књижевник, политичар и 
јавни радник.

Све je почело када ce Милутин Гараша- 
нин обратио 13. октобра 1881. године Ми- 
кистарству просвете и црквених послова 
дужим гтисмом y којем je написао и сле- 
деће: ..Ја  знадем врло добро да ce y
нашим школама до сада није могло покло- 
нити гимнастици онолико пажње, колико 
телесно развиће заслужује према убеђењу 
свију савремених педагога и лекара, једи- 
но с тога што за грану наставе нисмо има- 
ли скоро никаквог наставничког персонала. 
Али  баш зато држим да би крајње време 
било размислити о начину како да ce до- 
ђе до потребног броја добрих учитеља гим- 
настике. Ако допустите, ја ћу овде изложи- 
ти моје мишљење о томе питању. Ја држим 
да има два пута да ce дође до те цељи и да 
би једновремено требало почети радити y 
два правца. Један би био да ce y Београду 
оснује једно велико Гимнастичко друштво 
y коме би било више чланова осгошача из 
лекарског и професорског сталежа, који 
би градећи пропаганду за уписивање y то 
друштво старали ce да број чланова по- 
дигну на бареу неколико стотина . .. Учи- 
тељи y тој централној гимнастици неби 
смели бити аматери и дилетанти, већ те- 
мељито и нарочито образовани стручњаци 
y томе послу, који би ce једино и искљу- 
чиво посветили њ ем у. . .  С тога, по моме 
мишљењу други пут за постизавање ове 
цељи био, да ce y буџет повереног Вам Ми- 
кистарства за идућу годину стави изве- 
сна сума за неколико питомаца по гим- 
настичкој струци . . .  и послали их y Шток- 
холм да ce спреме за професоре гимна- 
настике.......Даље y писму предлаже да ce

сазида зграда „за гимнастиковање лети и 
зими по најновијим захтевима науке снаб- 
девена свим потребним инвентаром..

Министар Просвете и црквених послова 
je 2. новембра 1881. године позитивно од- 
говорио на многе његове лредлоге дајући 
и сам извесне сугестије.

Међутим, још пре него што je дошло до 
преписке ове двојице, Начелник санитета 
y Министарству унутрашњих послова др 
Владан Ђорђевић, упутио je 8. октобра 
1881. године писмо београдским учитељима 
гимнастике —  Стевану Тодоровићу, учите- 
љу телесног вежбања y београдској Реалци, 
Ферду Миоковићу, учитељу шмнастике y 
Еојној академији и Љубомиру Илићу, учи- 
тељу гимнастике y београдској Гимназији y 
којем их je питао да ли би, предавали бес- 
платно гимнастику y Гимнастичком друшт- 
ву. Сва тројица су дала свој пристанак. По- 
сле овог позитивног одговора 20. октобра 
1881, упућен je позив на састанак за осни- 
вање ПРВОГ БЕОГРАДСКОГ ДРУШ ТВА 
ЗА ГИМ НАСТИКУ И БОРЕЊЕ, који би ce 
одржао y сали гостионице код „Српске 
круне“ . За осншзачки одбор, позив су пот- 
писала 33 лица, међу којима су били: др 
Владан Таорђевић, Никола Пашић, Милу- 
тин Гарашанин, Милан Ћ. Мшшћевић, др 
Лаза Костић, Милорад Шапчанин, Мита 
Ценић и други.

Оснивачки састанак овог ДРУШ ТВА 
одржан je 20. децембра 1881. године. На 
њему je присуствовало 74 лица и то je био 
припремнл састанак за Скупштину. Она je 
одржана y недељу 3. јануара 1882. године 
y 9 сати y сали гостионице код „Српске 
круне“ , на којој су између осталог доне- 
та прва Правила ДРУШ ТВА, a затим je 
одржана прва седкица нове Управе. За 
председника je изабран Тихомиљ-Теша Ни- 
колић министар y пензији, a за подпред- 
седника сликар Стеван Тодоровић.

Вежбања су отпочела 17. јануара 1882. 
године. За сиромашне ђаке држана су не- 
дељом и празницима, преподне од 10 до 12 
сати, a за остале чланове сваки дан по- 
подне од 6 до 7 и од 7 до 8 сати код Црве- 
ног крста. Ту je учитељ био Љубомир 
Илић, док je y Војној академији био Фер- 
до Миоковић који je вежбао три пута не- 
дељно. Пошто je Фердо Миоковић био из- 
весно време болестан, Д РУШ ТВУ присту-

25* 195



А Н Д РЕ ЈГАРД Е Н И Н

иа др Драгиша Станојевић који ce драго- 
вољно примио наставничке дужности.

После Тихомиља-Теше Ииколића, за 
председника je 21. марта 1882. године иза- 
бран Стеван Тодоровић и на том положа- 
ју  остао до 30. марта 1886. године. Касни- 
је je изабран y још једном мандату, од 3. 
априла 1888. до 4. октобра 1889. године.

Код Делијске чесме, јула  1882. године, 
отпочели су часови борења сабљом. Већ 
првих дана рада основан je курс за ,,децу 
и женскиње“ па и курс за „малу женску 
децу и мушку децу“ од шест до десет годи- 
на старости. У женском одељењу ДРУШ - 
ТВА од фебруара 1882, учитељица гимна- 
стике и борења била je ПољакшБа Стани- 
слава Вишекова, учитељица y Вишој жен- 
ској школи где je водила часове играља и 
гимнастике. Из Београда je отпутовала y 
првој половини 1883.

У време када су вршене припреме да 
ce телесно вежбање споји са војним веж- 
бама и овај предмет преда y руке војсци, 
за слободну гимнастику и јуначке игре 
залаже ce и Драгиша Станојевић, који je 
као учитељ гимнастике Д РУШ ТВА прису- 
ствовао марта 1882. прослави 22. годишњи- 
це од оснивања највећег Друштва за гим- 
настику y Минхену, и сам учествовао y 
надметању. Изражава ж ељу да да свој до- 
гтринос да ce: „ . . .  код српске омладине
створи озбиљна воља за телесна вежба- 
ња ..“ Констатује да je српска омладина 
од вајкада неговала телесна вежбања — 
трчање, скакање, хрвање, бацање камена 
с рамена, те да ова склоност треба да ce 
искористи и да ce где год je могуће обра- 
зују гимнастичке дружине које ће ce онда 
стопити y општи савез гимнастичких дру- 
жина. Зато y пролеће 1882. поручује школ-
ској омладини: ......није довољно, млади
човече, да развијаш само умне и моралне 
своје особине, то су само две трећлне тво- 
га бића и твоје личности; и тело твоје за- 
служ ује да га ce сетиш . . . “ .

Временом je ПРВО БЕОГРАДСКО 
ДРУШ ТВО ЗА ГИМ НАСТИКУ И БОРЕ- 
IbE себи поставило за циљ, да осим веж- 
бања друштвених чланова y нарочитим 
курсевима, слрема учитеље за гимнасти- 
ку и борење. На те курсеве примаки су 
ђаци Учитељске школе. Располагало ce 
оскудним средствима, па je од Министар- 
ства просвете и црквених иослова добијен

један део опреме. ДРУШ ТВО je уживало 
помоћ и подршку угледних Београђана као 
и Министарства које je y септембру 1890. 
примило обавезу да са своје стране одреди 
плату новом учитељу гимнастике којег je 
ДРУШ ТВО ангажовало, a уступљена je и 
учионица трећег разреда Учитељске шко- 
ле ради гимнастике и војног вежбања y 
н>ој.

ПРВО БЕОГРАДСКО ДРУШ ТВО ЗА 
ГИМ НАСТИКУ И БОРЕЊЕ, те БЕОГРАД- 
СКО ПЕВАЧКО ДРУШ ТВО и БЕОГРАД- 
СКА ЧИТАОНИЦА cy 1. јануара 1888. го- 
дине основале Одбор уједињенмх друшта- 
ва са циљем да ce подигне један велики 
Друштвени дом . . y коме би биле не са- 
мо просторије за редовну радњу њихову, 
ко који би био тако удешен, да својим ре- 
довним приходима осигурава опстанак тих 
друштава, да постане жижа друштвености 
мало лепша него што je она која илича- 
ва кафанским животом . ..“ Министар на- 
родне привреде je y ту сврху одобрио 
гитамлање 250.000 срећака y вредности оц 
два динара за сваку.

Лист „Просветни гласник“ допоси 1893. 
године вест, да Министарство просвете л 
црквених послова заводи нов наставни 
план за гимназије, по којем ће оне бити 
чуманистичке. Лист наводи да ће ce y ви- 
шим разредима учити поред гимнастике, 
обавезно и борење. Главни Просветни савет 
je наредне, 1894. године разматрао тај 
предлог, за који ce још 1890. године залагао 
др Богдан Гавриловић који je предлагао да 
ce y средње школе заведе: „ . . .  што бо- 
ље и детаљније телесно вежбање, гимнас- 
тика и борење . ..“ .

ПРВО БЕОГРАДСКО ДРУШ ТВО ЗА 
ГИМ НАСТИКУ И БОРЕЊЕ са својим чла- 
новима je приређивало ,,јавне часове“ за 
грађанство. Тако je великошколац Бори- 
сав Алексић ,,извео за грађанство 22. јула 
1889. године на Булевару гимнастичке про- 
дукције“ . Нешто касније он постаје учи- 
тељ гимнастике y ДРУШ ТВУ.

Што ce тиче вежбања борења y оста- 
лим градовима Краљевине Србије постоје 
само оскудни подаци.

Управитељ Учитељске школе y Нишу, 
Милутин Влајић, пише Министарству про- 
свете и црквених послова 4. фебруара 1883. 
године, да je према Наставном плану за 
гимнастичко и војно вежбање потребнз

196



М АЧЕ В АЊ Е  У  СРБИЈИ ОД 1808. ДО 1914. ГОДИНЕ

набавити сем пушака, гимнастичке справе 
и сабље. Предавач ових вештина y Нишу 
до 27. априла 1884. био je пешадијски пот- 
поручнлк Јовица Милетић.

Нешто више података о настави боре- 
ња имамо за Шабац. Наиме, апршга 1882. 
године y том граду je основано Ш АБАЧКО 
ДРУШ ТВО ЗА ГИМ НАСТИКУ И БОРЕ- 
ЊЕ по угледу на исто такво ДРУШ ТВО y 
Београду. Иницијатори оснивања су били 
директор Ниже гимназије С. Марковић, и 
наставници Михајло Рувидић те Коста Д. 
Јездић. Они су били и главки функционе- 
ри Управе ДРУШ ТВА. Молили су писмом 
Министарство просвете и црквених посло- 
ва 1. октобра 1882. године, да док ce ДРУ- 
IUTBO не оснажи, држе своја вежбања y 
Гимназији y слободном времену „да ce 
гимнастичким вежбањем упоред са телес- 
ном снагом развија и умна снага сваком 
je данас познато, па за то видимо да ce 
y целом свету подижу гимнастичке веж- 
баонице, не само по школама но и приват- 
но за народ. Шабачко Друштво за гимна- 
стику и борење, проникнуто духом, да y 
свему добром корача за народима култур- 
но развијеним, ставило je себи y задатак 
да што више чланова y своје редове при- 
купи и овако корисну установу по народ 
прошири како би ce очувао народ од де- 
генерисања —  јер само y здравом телу 
обитава здрава душа.“ Наиме, тражено je 
да, док су лепи дани y школском двориш- 
ту држе вежбања на гимнастичким спра- 
вама, a за време лоших дана и зими, ча- 
сове борења одржавају y ходнику на гор- 
њем спрату и то: четвртком поподне од 5 
до 7 сати те недељом до подне од 10 до 12 
сати. Министар им то својим писмом од 14. 
октобра 1882. године и одобрава. Учитељ 
гимнастике и борења je до 8. новембра 
1884. године био наредник Димитрије Ни- 
колић, a после њега наредник Коста Кон- 
стантиновић. За сада, о даљој судбини 
овог ДРУШ ТВА не постоји више података.

У Зајечару и околини, први трагови ор- 
ганизованог облика физичког васпитања 
ce јављају 1883. У  систему средњег обра- 
зовања, настава телесног и војног васпи- 
тања први пут je уведена за ученике Гим- 
назије. У првој години учитељ je био по- 
ручник Илија Благојевић. Међугим, посеб- 
ко би требало напоменути да ce стварање 
грађанских организација за телесну култу-

ру јавило годину дана раније. Тако je на 
седкици Управе ПРВОГ БЕОГРАДСКОГ 
ДРУШ ТВА ЗА ГИ М Н АСТИ КУ И БОРЕЊЕ, 
одржаној априла 1882. године, др Владан 
Ћорђевић прочитао писмо које je стигло из 
Зајечара, да je тамо основано ЗАЈЕЧАР- 
СКО ДРУШ ТВО ЗА ГИМ Н АСТИ КУ И БО- 
РЕЊЕ и да je за председнгика изабран ма- 
јор Матеја Оптркић, a y Управи je било 
доста младих официра.

У београдском Народном позоришту,
27. јуна 1889. године увече, поводом обе- 
лежавања 500 година од Косовске битке 
приказана je премијера трагедије „Ј1азар“ . 
Иасловну улогу je одиграо „брат из Загре- 
ба“ чувени Адам Мандровић. Прзд сам 
крај X IX  века Београд je са око 60.000 
становника био више но упола мањи од 
оног пред I светски рат, и то ако ce изу- 
зму предграђа, a рачуна само варош. Она 
je са савоке стране ишла тада од Баре Ве- 
неције и жељезничке станице, затим ce 
пружала до краја Сарајевске улице код 
кафане „Три кључа“ и излазила горе на 
Врачарски плато са малом и старом црквом 
Светог Саве. Обухватала je још Енглезо- 
вац (Макензијева улица), a на Цариград- 
ски друм (Александрова улица) je излази- 
ла код Старог Ђерма. Укључ^ивала je још 
Пал!илулуи и Хаџи-Поповац и најзад сила- 
зила на Дунав код Кланице. Изван тог је- 
згра била су неуређена предграђа —  Чу- 
карица, Сењак, Чубура, Булбудер и ду- 
навска Јалија, нлзводно од Дорћола. У  то 
време je Београд доста жива варош на 
граници са Аустро-Угарском, са нешто тур- 
ским, цинцарским и јеврејским житељима. 
Године 1892. прорадио je први трамвај са 
коњском вучом чија je траса била од Ка- 
лемегдана до Славије. Te исте године, 20. 
јуна, y Београд долази Никола Тесла „чу- 
вени електроничар, Србин, грађанин сло- 
бодне Америке, научењак светског гласа 
чије име занима данас сав образовани 
свет“ . Што ce тиче целе Краљевине Срби- 
јз  y њој je y то време живело 2.312.484 
становника, од којих je само око 320.000 
живело y градовима. Имала je 15 округа, 
79 срезова и 1308 општина, те 22 индус- 
тријска објекта.

Након више година од оснивања, y 
ПРВОМ БЕОГРАДСКОМ Д РУШ ТВУ ЗА 
ГИМ Н АСТИ КУ И БОРЕЊЕ долази до из- 
весних превирања. ДРУШ ТВО ce, што ce
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тиче гимнастике, придржавало постојећег 
немачког система, што га je y Србију увео 
Асканиус Седлмајер. Стога je за стручнл 
рад y гимнастици, a no позиву владе 1883. 
године, ангажован из Немачке учитељ 
гимнастике Ледермајер. У  исто време y 
Војводини, Хрватској и Словенији све je 
више јачао утицај чешког соколства и Тир- 
шовог гимнастичког система, a на ширем 
плану пропагирана je идеја словенства и 
братства међу претежло поробљеним сла- 
венским народима. Због све више заоштре- 
ких односа међу присталицама овог илл 
оног гимнастичког система, долази до ра- 
зилажења y ДРУШ ТВУ. Тако оно, после 
девет година постојања, на Скупштини од
7. априла 1891. године, мења имз y БЕО- 
ГРАДСКО ГИМ НАСТИЧКО ДРУШ ТВО 
,,СОКО“ . Међутим, због ранијих несугла- 
сица због којих je и рад малаксавао, до- 
лази до расула. Један број чланова ce из- 
дваја и 1892. године оснива ново друштво 
h.oje носи име —  ГРАЂАН СКО  ГИМНАС- 
ТИ ЧКО  ДРУШ ТВО „ДУШ АН  СИЛНИ“ . 
To ДРУШ ТВО je доисло 22. марта 1892. 
године одлуку да одреди поверенике за 
упис y чланство младежи и грађана на це- 
лој територији Београда. Са вежбаљсм je 
чланство отпочело 11. маја 1892. годипе 
y вежбаоници Д РУШ ТВА које ce налази- 
ло на почетку Макензијеве улице (данас 
Улица маршала ’Голбухина).

Суревњивост ова два Д РУШ ТВА je иш- 
ла дотле, да су директори неких средњих 
школа. више наклоњенм Д РУШ ТВ У „СО- 
КО“ забрањивали својим учсницима да по- 
сећују вежбаонице Д РУШ ТВА „ДУШ АН  
СИЛНИ“ , и обрнуто. По својој друштвеној 
активности, разнозрсности вежбања, орга- 
низовању јавних наступа, омасовљавању 
чланства и другим активностима ДРУШ - 
ТВО ,,ДУШАН СИЛНИ“ je надмашило 
ДРУШ ТВО „СОКО“ .

Међу првим учитељима гимнастмке и 
борења y ДРУШ ТВУ „ДУШ АН  СИЛНИ“ 
били су: Јован Стојановић адвокат, Еме- 
рих Штајнлехнер архитекта, др Алексан- 
дар Зега хемичар, Атанасије-Теша Попо- 
вић професор и др Добросав Кнез-Милој- 
ковић хемичар. Углавном cy ce сви шко- 
ловали y иностранству где cy y тамошњим 
друштвима изучавали иостојеће вештине. 
Неки од њих су тамо положили и стручни 
испит за звање учител5а гимнастике и бо-

рења, као др Александар Зега, који je тај 
испит положио y Швајцарској. По поврат- 
ку y Београд они су радили као учитељи 
гимнастике и борења y друштвима и срод- 
њим школама.

Због све већег интересовања као и при- 
лива новог чланства, a због недостатка 
стручног кадра, јавља ce потреба за струч- 
њацима који би били ,,предводници“2В 
ДРУШ ТВА cy ce довијала на разне начи- 
ке да би довела те учитеље, a према свом 
нахођењу и могућпосгима. Тако je ДРУ- 
1I1TBO ,,СОКО“ попуњавало свој кадар 
из иностранства. Године 1893. из Прага je 
ангажован Антопин Мајер, a 1895. Густав 
Фејфар, обојица познати чешки учитељм 
гимнастике и борења. За првог ce зна да 
je био y Београду од 30. новембра 1893. до 
31. јула 1894. године. Густав Фејфар je био 
наставник пшнастике и борен.а y Првој 
београдској гимназији од 20. априла 1895. 
године и одржавао осам часова борења не- 
дељно y нижим разредима, III и IV. Ос- 
тавку je поднео 2. октобра 1896. и вратиз 
ce y Праг.

ГРАЂАНСКО ГИМНАСТИЧКО ДРУ- 
ШТВО „ДУШ АН СИЛНИ“ одлучило je да 
кадар регрутује из Србије, с тим, што he 
иовремено одржавати стручне испите по- 
сле којих ће ce добијати звање дипломи- 
раног учитеља гимнастике и борења. ДРУ- 
IIITBO je y својим редовима имало члан- 
ство које je на основу својих стручних 
квалификација могло да представл^а стру- 
чну комисију за испитивање кандидата. 
ДРУШ ТВО je дало обавештење 12. марта
1892. године, да je Управа решила да њи- 
хов кандидат Коста Јовановић полаже ис- 
пит за учитеља гимнастике и бореља. Имз 
сведоџбу V II разреда гимназије, и треба да 
покаже опште знање из српске историје 
(поглавито период из доба цара Душана 
Силног), знање из анатомије ради правил- 
ног развића, да би y случају повреде при 
раду могао с услехом дати прву помоћ 
пострадалом. Стручни испит ће ce пола- 
гати.

I. из шведске или хигијенске гимнасти-
ке и то:
а) усмени исггит
б) писмени исгеит

II. испит на справама

а) усмени испит на свим справама
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б) писмени испит само на захтев иза- 
сланика Министарства Просвете и 
црквених послопа и Министра вој- 
ног.

III. испит из борења сабљом по српској 
школи, коју je саставио на основу до 
сада познатих школа —  немачке, фран- 
цуске, италијанске и аустријске, ар- 
хитекта Емерих Штајнлехнер инструк- 
тор Министарства унутрашњих посло- 
ва y пензији и учитељ борења y 
ДРУШ ТВУ „ДУШ АН СИЛНИ" и то:
а) теоретски испит
б) практични испит

Тај први испит je одржан 26. марта 
1897. y вежбаоници y „Сали мира“ на Са- 
винцу. Историју je испитивао Миленко 
Вукићевић. професор историје и члан Уп- 
раве ДРУШ ТВА; анатомкју др Војислав 
Суботић, друштвени лекар; гимнастику др 
Александар Зега, учитељ ДРУШ ТВА80; 
борење сабљом архитекта Емерих Штајн- 
лехнер. Практични испит je кандидат по- 
казао на „јавном часу“ . Испиту je прису- 
ствовао од стране Министарства просвете 
и црквених послова секретар Љубомир 
Давидовић. На његов предлог, Комисија je 
себи за председника изабрала мајора Ђу- 
ру Марковића, изасланика Министра вој- 
ног, a за секретара, друштвеног секретара 
Анастасија М. Поповића. Сем тога, y Ко- 
мисији су поред испитивача били др До- 
бросав Кнез-Милојковић и Радосав Јова- 
новић. Пошто je кандидат на сва питања 
„врло добро одговорио, a практични испит 
са највећом прецизношћу извршио“ , по 
завршетку полагања мајор Ђура Марко- 
вић je саопштио кандидату резултат, по- 
хвалио га и пожелео му добар успех y 
обуци српског подмлатка.

Овај догађај забележен je и y новосад- 
ском листу „Народ“ y броју 70. од 28. мар- 
та 1897. године, док су ,,Мале новине“ y 
броју 87. истог датума писале, да je y не- 
дељу 30. марта 1897. године ГРАЂАНСКО 
ГИМНАСТИЧКО ДРУШ ТВО „ДУШ АН 
СИЛНИ“ заказало јавни час y друштвеној 
арени на Батал џамији на којем ће Коста 
Ј. Јовановић пред ширим аудиторијумом 
практично показати своје познавање гим- 
настике и борења.31

На основу сведоџбе испитне комисије, 
Улрава ДРУШ ТВА произвела je 11. апри- 
ла 1897. године Косту Јовановића за учи-

теља гимнастике и борења. Био je први ис- 
питани стручни учитељ. После примљене 
сведоџбе Коста Јовановић je службовао y 
гимнастичким подружницама y Нишу, Пи- 
роту и Гимназији y Крагујевцу. Радио je 
са пуно воље и одушевљења, a успех му je 
бж> одличан. Резултат преданог рада je 
био приказан на јавном часу гимнастике, 
приређеном 9. маја 1899. године y школ- 
ском дворишту Гимназије y Крагујевцу уз 
учешће свих ученика, a часу je присуство- 
Еала  бројна публика. Нажалост, Коста Јо- 
вановић je после краће и теже болести 
умро y 23. години живота, 20. августа 1899.

Испити су ce и даље одржавали према 
потреби. Новине су редовно дсиносиле члан- 
ке и извештаје са испита, па тако сазнаје- 
мо да су испити одржани, a испит положи- 
ли 15. децембра 1897. године Александар 
Каралић, Божидар Поповић, Драгутин Ва- 
сић, Сретен Павловић, Богољуб Поповић, 
Радомир Давидовић, Ђорђе Цветковић, 
Александар Ристић и Драгољуб Димитри- 
јевић; 22. новембра 1898. године Светомир 
Којић пешадијски поручник; 25. маја 1900. 
године Љубомир Стојансквић члан Народног 
позоришта; августа 1900. године Наталија 
Ристић предводница y Д РУШ ТВ У и прва 
жена y Краљевини Србији која je добила 
сведоџбу стручне учитељице гимнастике и 
борења. Испити су ce полагали y друш- 
твеној вежбаоници код „Руске круне“ . На 
тај начин су попуњавани потребни кадро- 
ви све до 1908. године, када je y Београду 
основана Државна гимнастичка школа.

Колико je придаван значај овим струч- 
ним испитима види ce no томе, што су y 
саставу комисија за испитивање кандида- 
та, поред представника Д РУШ ТВ А  „ДУ- 
ШАН СИЛНИ“ бшш и представници нај- 
сиших државних власти, a присуствовали 
су и познати јавни радници. Кандидати 
који су положили испит, добили би звање 
и стицали квалификације за предводнике 
ДРУШ ТВА и стручна звања за средње 
ихколе.

Гимнастика и борење су y Ваљеву 
упражњавани 1892. године, a часове je 
држао неки коњички официр.

У  Лесковцу, зачеци гимнастике и боре- 
ња су везани за име Живка Д. Обренови- 
ћг књижара и штампара y том граду, који 
je из Београда где je био члан Д РУШ ТВА 
„ДУШ АН СИЛНИ“ дошао y Лесковац и
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донео собом велику љубав и одушевљење 
за гимнастику и борење. Крајем 1895. го- 
дине y Леоковац су допутовали изасла- 
ници тог Д РУШ ТВ А  из Београда, профе- 
сор Танасије Поповић, управник Монашке 
школе y Раковици и предводник y ДРУШ - 
ТВУ, адковат Јован Стојановић, те дипло- 
мирани учитељ гимнастике и борења Ко- 
ста Јовановић, ради помоКи око оснивања 
ГИМ НАСТИЧКОГ ГРАЋ АН С КО Г ДРУШ - 
ТВА  „Д УШ АН  СИЛНИ“ y Лесковцу. Поуз- 
дано ce зна да je оно основано 1896. године, 
a свој први јавни час одржало 18. августа
1897. године y башти гостионице „Круна".”  
Јавни час je изведен „под предвођењем г. 
Косте Јовановића, првог српског дипломи- 
раног учитеља гимнастике и борења, и г. 
Живка Д. Обреиовића, учитеља гимнасти- 
ке y Лесковцу“ . На програму je било 10 та- 
чака, a под тачком 6 —  борење сабљом, 
кова српска уметничка школа. Ову тачку 
су извели чланови Борачког клуба. Истог 
месеца, јавни час je изведен и y Власо- 
тинцу.

Поред Д РУШ ТВ А  „ДУШ АН  СИЛНИ 
које je, као и сва остала под истим име- 
ном стајало под ,,највишом заштитом Њ е- 
говог Височанства Краља Александра“ , y 
Лесковцу je већ средином 1897. године ос- 
нован и Одбор Д РУШ ТВ А  ЗА БОРЕЊЕ. 
Десило ce то на дан цара Константина и 
царице Јелене 2. јуна 1897, када cy y Лес- 
ковцу боравили ђаци Гимназије из Врања 
са својим наставницима. У  Одбор су иза- 
брани:

Председник — Коста Јанковић, адвокат 
Подпредседник —  Миша Петровић, књи- 

говођа Штедионице
Деловођа —  Живко Д. Обреновић, књи- 

жар и штампар
Благајник —  Коста Денић, бивши срес- 

ки званичник
Чланови —  Прока Тасић, кројач

— Радоје Домановић, нредавач 
гимнастике

— Манасије Стојановић, учи- 
тељ

— Васиљевић, срески писар
— Васа Чакширановић, ме- 

ханџија
Први јавни час je одржан 21. јуна 1897. 
године y вечерњим сатима y кафани „Код 
плуга“ . Пошто ce зна да je Радоје Домано-
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вић придавао велики значај народним иг- 
рама о којима je писао и гимнастици коју 
je предавао, не знамо да ли je ово ДРУШ - 
ТВО ЗА БОРЕГБЕ y чији je Одбор и он 
изабран имало задатак, да поред борења 
и стрељаштва оснива и неке друге дисци- 
гишве.

Ове спортске организације, неке вшпе 
неке мање, заједно са ђацима и наставни- 
цима школа y Лесковцу биле су носиоци 
разаитка и јачања спортског живота y 
Лесковцу крајем X IX  и почетком X X  ве- 
ха. Наступајући ратови прекинули су тај 
развитак.

Непосредна близина Аустрије и Ма- 
ђарске, као и школовање српске младежи 
y земљама Европе одразило ce на боре- 
ње y Краљевини Србији. Крајем X IX  века 
све je више било присталица овог лепог и 
корисног спорта. Али о правој вештини 
борења може ce говорити тек ио доласку 
Белгијанца Шарла Дусеа y Београд.33 О 
њему ce зна да je 1889. године завршио, 
као први y рангу, Мачевалачку академију 
y Брислу. На позив турске Владе одлази 
y Истанбул, где бива ангажован за учите- 
ља борења y Војној академији. Тамо ce 
већ исте, 1889. године, упознаје са војним 
аташеом Краљевине Србије, генералштаб- 
ним пуковником Светозаром Неишћем који 
ra je наговорио да дође y Београд, чим то 
буде могуће. Шарл Дусе прихвата позив, 
али je y Истанбулу остао још две године. 
На позив краља Милана Обреновића IV
1891. године долази y Београд где je  пос- 
тављен за учитеља борења y Војној аха- 
демији.

Доласком Шарла Дусеа y Београд, бо- 
рење као спорт добија све више пристали- 
па. Тражио je иреко својих нових прија- 
теља да му сакупе једну групу младића 
к.оје би подучавао борењу, a онда je пре- 
ко н>их желео да шири и развија тај спорт 
међу омладином и грађанством. Идеја му 
ce остварила, тако да je после годину дана 
рада са том групом, добио солидну основу 
за даљи рад на омасовљењу борилачког 
спорта. У тој почетној гругги бораца, на- 
рочито cy ce издвајали Васа Симић, Драги 
Марковић, Јеврем-Јеша Пантелић, Ради- 
воје Суботић и др Воја Суботић. С обзиром 
нр. њихов квалитет и савладану вештину 
борења, Шарл Дусе долази на идеју да от- 
вори једну школу борења. У једном разго-
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вору са ученицима Јевремом-Јешом Пан- 
телићем и Радивојем Суботићем y кафани 
„Независна Србија“ 5. јануара 1897, који je 
трајао пуних пет сати, донета je одлука да 
ce отвори ШКОЈ1А БОРЕЊА. Просторије су 
ce налазиле на Теразијама, y згради „Ава- 
ле“ , на првом спрату. Била je то зграда на 
углу Нушићеве улице и Теразија.34 У 
ШКОЈ1И БОРЕЊ А Шарл Дусе je обучавао 
младиће и девојке борењу, највише y дис- 
циплини рапир, и то по савременој фран- 
цуској методи коју je он примењивао y 
свом раду. Наиме, пре његовог доласка, 
сви учитељи борења y Србији су примењи- 
вали „буршевску методу борења“ , тј. ме- 
тоду по којој ce учило борење y Немач- 
кој и Аустрији, тзв. прим и терц метода. 
За њу je Драгомир Т. Николајевић гово- 
рио: „учење борењу по старој и немогућој 
методи“ . Чланови су били многи београд- 
ски лекари, адвокати, ђаци, студенти те 
грађани других професија, a девојке су 
биле већином из кругова дипломатије. У 
свој ШКОЈ1И БОРЕЊ А најбољи су му би- 
ли Јеврем-Јеша Пантелић и Драгомир Т. 
Николајевић.

Мачевало ce y то време рапиром, ма- 
чем и сабљом, оружјем француске или 
италијанске производње. Оружје ce раз- 
ликовало по тежлки и правилима борења, 
али им je заједнички циљ био задати по- 
годак противнику, a не бити погођен. У 
борби рапиром и сабљом мачевало ce до 
пет, a y мачу до три постигнута поготка. 
Борац који je  постигао тај одређени број 
погодака проглашаван je победником. Ж е- 
не су мачевале само ралиром, до четири 
постигнута поготка.

Постојале су три европске „школе ма- 
чевања“ : француска, италијанска и немач- 
ка.

Борба ce водила између два такмичара 
y одређеном уцртаном правоугаоном (бојом 
или кредом) простору, ширине око 2 a ду- 
жине око 12 метара. Тај уоквирени прос- 
тор je био означен средишном попречном 
линијом, тзв. центром, тако да je свако од 
бораца имао своју половину борилишта, 
али са правом преласка на противникову 
половину борилишта y току саме борбе. 
Оба борца су морала да познају тадашња 
правила борбе за одређену дисциплину 
оружја и да поштују „fair play“ y борби и 
одлуку централног судије.

Мушкарци су били обучени y мачева- 
лачка одела: горњи део беле боје, заштитни 
део са дугачким рукавима од дебљег плат- 
на, панталоне црне са закопчавањем ис- 
под колена. Носили су црне чарапе до ко- 
лена и црне кожне мекане ципеле. Шака 
je била заштићена кожном рукавицом, a 
глава маском. Жене су имале дугачке 
црне сукње, пантлику преко чела и косе, 
a све друго исто као и мушкарци.

Учитељи мачевања су имали црна ма- 
чевалачка одела, заштитни дебели груд- 
њак, a све остало као и борци.

Враћамо ce нешто уназад, y време када 
je Министарство војно инсистирало да ce 
војна настава обавезно врати y школе, и y 
том смислу je сачинило „Пројект закона о 
војној настави y средн>им школама“ . У 
Пројекту je тражено, између осталог, уво- 
ђење борења y средње школе као обаве- 
зан предмет, и предлог je достављен Глав- 
ном просветном савету на оцену и преглед. 
У вези са овим Пројектом Шарл Дусе ce 7. 
децембра 1894. обраћа Министарству про- 
свете и црквених послова писмом, y којем, 
између осталог пише: .. Готово по свим
земљама целе Европе па и Америке, по 
свим средњим заводима, давно je уведена 
настава борења, као једна врло важна и 
корисна установа, не само по телесно раз- 
вијање подмлатка, већ и као једна чиње- 
ница која много утиче на умно јачање и 
иктелигенцију младежи. Данас ce вештина 
борења најпажљивије гаји код свију обра- 
зованих народа, њени су представници 
најугледније личности, a међу члановима 
налазе ce највећи знанци, уметници и по- 
литичари свог времена. Сама важност ове 
установе, кормсти које ce од ње добијају 
и пажња која јој ce свуда поклања, нај- 
јасније казује колико би наша школска 
омладина добила, колико морално и физич- 
к.и напредовала када би јој ce дала могућ- 
ност и пршшка, да ce са овом вештином 
упозна. Полазећи са те тачке гледишта, 
налазећи да je она и сувише умесна л 
оправдана, учтиво сам мишљења, да би би- 
ло врло згодно, отворити врата наших 
средњих школа и тој уметности, спојити je 
са гимнастиком и давати јој снаге.

Како би за наставу борења биле потреб- 
не претходне спреме из гимнастичког веж- 
бања, то би ce оне могле одмах предузети, 
док ce не набаве неке мале потребе, које
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су нужне за наставу борења. У  мотрењу 
ове новине, могло би ce одмах приступити 
Првој београдској гимназији, која je без 
наставника гимнастлке и тиме би ce по- 
стигле две добити, прва што ученици би 
продужили гижнастичка вежбања за неко 
време, a друго што би ce после тога упоз- 
нали са овом тако корисном и важном на- 
ставом ..

Главни просветни савет je одлучио 
. . да ce ово питање одложи докле ce не 

дође на дневни ред претресање програма 
из гимнастике y средњим школама . . Ме- 
ђутим, као што je познато, новим настав- 
ким планом који je проистекао из Закона
о средњим школама од 14. јуна 1899. годи- 
ке, гимнастика je ослобођена свих војних 
елемената, лишена наставе борења и све- 
дена углавном на игре.

После отварања IUKOJIE БОРЕЊА, 
Шарл Дусе и његови ученици почињу да 
разрађују идеју о оснивању једног борач- 
ког друштва y Београду. Коначно највише 
захваљујући самом Ш арлу Дусеу, одржана 
je 1. маја 1897. године оснивачка скупшти- 
на БОРАЧКОГ Д РУШ ТВА „СРПСКИ 
М А Ч “ уз учешће већег броја ђака из ње- 
гове UIKOJIE БОРЕЊА, као и једног броја 
грађана. To je било прво, чисто борачко 
(мачевалачко) друштво y Краљевини Ср- 
бији, те ce тај датум може узети и као по- 
четак организованог развитка модерног 
мачевања y Београду и Србији.

БОРАЧКО ДРУШ ТВО „СРПСКИ М АЧ“ 
имало je просторије y згради Народне 
Скупштине, a вежбало ce после подне од
6 до 8 сати.35 Управу Д РУШ ТВА су сачи- 
њавали:

Председник —  Владимкр Рајковић, ар- 
итљеријски капетан

Потпредседник —  др Бошко Чолак-Ан- 
тић, писар Министарства финаноија

Чланови —  А. Михел, трговац
— Михајло Барјактаревић, ко- 

њички капетан
—  Василије Божидаревић, ар- 

тиљеријски поручник
— Радивоје Новаковић, адво- 

кат

Учитељ борења je био Шарл Дусе. Прави- 
ла Д РУШ ТВ А  je нагшсао др Бошко Чолак- 
Антић y сарадљи са др Славком Грујићем.

Нешто касније, y Ваљеву je такође ос- 
новано БОРАЧКО ДРУШ ТВО „СРПСКИ 
М АЧ“ .

Београдско ДРУШ ТВО je приредило 
свој први јавни час средином маја 1897. го- 
дине y кафани ,,Булевар“ . Кафана je би- 
ла препуна света, a y јавном часу су уче- 
ствовали Сантели, учитељ борења из Бу- 
димпеште и његов млађи брат, Шарл Ду- 
се, те чланови ДРУШ ТВА.

Од 1898. до 1909. ДРУШ ТВО je дало из- 
занредне мачеваоце: др Јеврема-Јешу Пан- 
телића, А. Томашевића, Д. Ђокића, Ради- 
воја Новаковића и Љубомира Станојеви- 
ћа, који je борење учио још и код учитеља 
борења Хертла y Бечу. Што ce тиче Војне 
академије и војске као изванредни маче- 
ваоци издвајали cy ce: Драгомир Т. Нико- 
лајевић, Александар Јосифовић36, Драго- 
љуб Бајаловић, Радивоје Елезовић, Милу- 
тин Лазаревић и Богољуб Динић.

За дал>и развој мачевања од посебног 
значаја je била ОФИЦИРСКА Ш КО ЛА 
БОРЕЊА, основана y Београду 1. новембра 
1900. године, под патронатом Војне ака- 
демије. Управник je био Дамљан Поповић 
инжењеријски пуковник, учитељ борења 
Шарл Дусе, a помоћници Драгољуб Бајало- 
зић и Александар Јосифовић, обојица пе- 
шадијски поручници. По завршетку дво- 
годишњег течаја, полазници су полагалч 
завршни испит. Чланови испитне комиси- 
је су били официри Душан Пешић, ђене- 
ралштабни мајор и Драгомир Т. Николаје- 
вић, капетан. Као најбољи на течају, један 
официр ће постати помоћник Шарла Ду- 
сеа, a капетан Драгомир Т. Николајевић 
ће 1902. године бити упућен на усаврша- 
вање y Француску, y Војну академију Жо- 
анвил ле Пон y близини Париза. На сту- 
дијама je остао две године и стекао ди- 
плому професора мачевања, рвања и бок- 
са. На Медицинском факултету y Паризу 
учио je анатомију и физиологију. За вре- 
ке школовања бавио ce низом спортова, 
нарочито боксом и рвањем. Пливао je  на 
дуге стазе, a на такмичењима y Паризу био 
je једном први y трчању (маратон) и јед- 
ном други y веслању (скип). По повратку 
y Београд постављен je за наставника бо- 
рења другог курса ОФИЦИРСКЕ Ш КОЛЕ 
БОРЕЊА. Био je високог раста, физички 
пеома снажан. У мјк> je 1939. године y Бе- 
ограду.
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Управници ОФИЦИРСКЕ Ш КОЛЕ БО- 
РЕЊ А били су још Тихомиљ-Теша Нико- 
лић генерал, један од пионира y покрету 
зг афирмацију телесне културе, нарочито 
соколства, те два пута Владан Ђорђевић, 
лекар и санитетски мајор.

БОРАЧКО ДРУШ ТВО „СРПСКИ М АЧ“ 
јг  y току свог рада често приређивало јав- 
не часове. На једном од њих, приређеном 
на Коларцу 1901. године, учествовало je 
осам учитеља борења из иностранства, a 
међу њима тада познати Занело, Прукер 
и Заковаров. За ггротивнике су имали чла- 
нове овог ДРУШ ТВА.

Шарл Дусе je одлично познавао све 
врсте мачевалачког оружја и борио ce y 
свим дисциплинама, рапиром, мачем и саб- 
љом, али je ипак најбољи био y борби ра- 
пиром. Био je оддичан учитељ борења, из- 
ланредан педагог и велики ентузијаста y 
свом позиву. Сродивши ce са средином y 
којој je живео и радио, оженио ce Ново- 
сађанком Аном Лукачек. Био je средњег 
раста, веома складно грађен и јако издр- 
жљив. У  току свог радног века конструи- 
сао je нови модел дршке за сабљу која je 
прихваћена за употребу и коришћена y 
склопу делова сабље y Будимпешти и Бе- 
чу, тада најјачим европским мачевалач- 
ким центрима. Сем што je био учитељ бо- 
рења, учествовао je и као борац на јавним 
часовима и академијама y Будимпешти, 
Бечу, Софији, Паризу, Београду, Загребу 
и другим градовима.

Крајем деведесетих година X IX  и по- 
четком XX  века Београд ce све више ши- 
ри и од вароши постаје модеран град. Тих 
година ce подижу и најлепше зграде. 
Прва јавна филмска представа на Балка- 
ну одржана je  7. јуна 1896. y кафани 
„Златни крст“ на Теразијама, пет месеци 
после прве јавне филмске представе на 
свету, одржане 28. децембра 1895. y Пари- 
зу y Grand café.87 Према попису од 14. ја- 
нуара 1901, Београд има 64.140 становника, 
без војске, од тога 34.746 мушкараца и 
29.394 женског дела становништва. У  њему 
живе Срби, Хрвати, Словенци, Шиптари, 
Јевреји, Цигани, Цинцари, Грци, Руси, Чеси, 
Пољаци, Словаци, Немци, Французи, Ита- 
лијанл, Турци, Румуни и Мађари, тако да 
je Београд прави космопилитски град. По- 
јављује ce и први аутомобил на београд- 
ским улицама, марке Nesseldorfer, који ме-

ђу становницима изазива збуњеност. Оче- 
вици су усплахирено и преплашено при- 
чали о ,,аждаји која брекће и цепа све 
што јој стане на пут“ . Аутомобил je  носио 
таблицу са регистарским бројем 1, a како 
није било бензинских пумпи, горивом ce 
снабдевао y апотекама и дрогеријама. Би- 
ло je то 3. априла 1903. године. Власник 
аутомобила je био београдски трговац г. 
Божа Радуловић, a возио га je његов шо- 
фер г. Сретен Костић38. Београд добија 1. 
септембра 1899. године први јавни теле- 
фонски саобраћај са телефонском центра- 
лом (од педесет бројева), која ce налазила 
на првом спрату Коларчеве зграде. Уми- 
ре краљ Милан Обреновић IV  y Бечу, 29. 
јануара 1901. Политички потреси y Кра- 
ЈБевини Србији, када су Обреновићи y пи- 
тању, увек су били повезани са њиховим 
личним проблемима, a y војсци je све ви- 
ше расло уверење да би требало збацити 
Обреновиће. Краљ Краљевине Србије по- 
стаје Александар Обреновић V. Није ду- 
го владао. У  ноћи између 28. и 29. маја 
1903. група официра завереника убија кра- 
ља Александра, крал>ицу Драгу Машин и 
још неколико њима блиских људи. Био je 
то крај династије Обреиовић. После тога, 
Народна Скупштина 2. јуна 1903. године 
бира за крал>а Краљевине Србије Петра I 
Карађорђевића.

Професори Александар Дероко и Ми- 
хајло Андрејевић y књизи „Београд y се- 
haњимa 1900— 1918“ дају пуну слику о Бео- 
граду и развоју спорта и физичке културе 
y њему, о београдским лединама и поља- 
нама које су ce претварале y спортске те- 
рене: „ . . .  Простор, боље речено ледина око
18 хектара звана Тркалиште, y непосред- 
ној близини варошког центра, око 500 ме- 
тара од зграде Народне Скупштине, гра- 
ничила ce почев од кафане ,,Гргеч“ па ле- 
вом страном Цариградског друма39 све до 
близу Трамвајских штала. Доња граница 
Тркалишта ишла Ратарском улицом40. Ле- 
ва страна je силазила од кафане ,,Грмеч“ 
испод Правног факултета до Битољске41 
'л Старине Новака, a десна страна je y за- 
вршном делу била прекинута Гробљан- 
ском улицом42. Тај отсечени део y виду тро- 
угла, завршавао ce врхом код Студент- 
ског дома. Први je имао среће да ce издво- 
ји, те je  још 1906. претворен y спортско- 
-мегданско поље на коме ће Прво српско
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борачко лоптачко друштво „Српски мач“ 
развити активност y животу београдске 
омладине оног времена. Тркалиште, како 
му само име каже, служило je некада за 
кошске трке. Дакле, био je први хиподром 
Београда. Године 1905— 1906. буде преме- 
штено код Цареве ћуприје, где ce и да- 
иас налази. Са иселењем Тркалишта огро- 
ман простор усред вароши, служио je  прво 
као мегданско поље на коме су делили 
мегдане младићи из Палилуле и Врачара. 
Тај простор између кафана „Грмеч“ и 
,,Жагубица“ служило je ондашњој омла- 
дини за афирмацију и рекреацију, која ce 
састојала y жестоким тучама које су за- 
ночињале обично суботом или празником 
када велики број омладине није могао да 
задовољи своје амбиције y бацању камена 
с рамена или y игри мета, нити да ce уте- 
ши за изгубљеним новцем y игри крајца- 
рица.

Брзо продирање спорта y редове омла- 
дине, донело je нагло упадљиву промену
— прелазак са туча на спортска такмиче- 
ња. Спорт je, као што смо већ споменули, 
прво освојио мали терен где je сада Сту- 
дентски дом „Иво Лола Рибар“ 43. Ту je већ 
y марту 1906. године велики спортски ен- 
тузијаста тога доба, Радивоје Новаковић 
адвокат, са многим гимназијалцима осно- 
вао, као део Борачког друштва „Српски 
мач“ —  Лоптачки одсек и y њему je, по- 
ред сувише витешког мачевања, убрзо 
главну улогу почео да игра фудбал. Тако 
je омладина сзе више прихватала миро- 
љубива такмичења за своју афирмацију. 
Мегдани новог типа израстала су на Трка- 
лишту ..

Српска влада je, на позив Министар- 
стза војске Холандије, поводом стогодиш- 
шице рада на развитку физичке културе, 
послала на велики међународни Мачева- 
лачки турнир двојицу мачевалаца, капета- 
на Драгомира Т. Николајевића и поручни- 
ко Александра Јосифовића. Турнир je одр- 
жан јануара 1907. године y Хагу. Алек- 
сандар Јосифовић je y борби сабљом, из- 
међу осталих, победио Француза де Лесеп- 
са44. После завршеног турнира, на Акаде- 
мији y част краљице Вилхелмине, Драго- 
мир Т. Николајевић ce y борби рапиром 
борио са италијанским учитељем мачева- 
ља Занелом. Борба je била тако лепа да

ie Николајевић награђен медаљом и спе- 
цијалним поклоном краљице Вилхелмине.

У првој деценији XX  века која je оби- 
ловала бројни!М јавним часовима и акаде- 
мијама y мачевању, долази до успоставља- 
ња спортских односа са Загребом, a уско- 
ро и до првог сусрета најбољих мачевала- 
ца Београда и Загреба. Свечано борачко 
вече, одржано y сали „Коларца“ 21. фе- 
бруара 1908. године y осам и по увече, 
имало je прворазредни значај. Присуство- 
вали су чланови Двора и бројна публика. 
Међу учесницима борачке вечери био je и 
шампион Италије y рапиру, Ђузепе де Га- 
ланте. Мачеваоци Београда су ускоро поз- 
ванл y Загреб. На Првој међународној ма- 
чевалачкој академији y Загребу, одржаној
1. маја 1908. године, Шарл Дусе je насту- 
пио са својим најбољим учвницима, међу 
којима су били Јеврем-Јеша Пантелић и 
Јован Беламарковић.

Године 1910. Драгомир Т. Николајевић 
je поново био упућен y Париз ради при- 
купљања стручне литературе о спорту, a 
за потребе наставе y Војној академији. 
Прикупивши потребну грађу написао je 
дванаест уџбеника о разним спортовима. 
Објављена су само два, о боксу и рвању. 
Осталих десет рукописа припремљених за 
штампање (мачевање, плшзање, тенис, 
фудбал, јахање и други) пропали cy y Др- 
жавној штампарији y Београду за време
II светског рата. Драгомир Т. Николајевић 
je пензионисан y чкну пуковника Југосло- 
венске краљевске војске после рата. Спорта 
ce ни тада није одрекао. Умро je y  Бео- 
граду 1939. године.

Управе y БОРАЧКОМ ДРУШ ТВУ 
„СРПСКИ М АЧ“ нису временски дуго тра- 
јале, али су они који су створили ДРУШ - 
ТВО били стално y њему, те je рад текао 
непрекидно. На месту председника ce нај- 
дуже задржао Љубомлр Станојевић, пу- 
них пет година. После њега, за председни- 
ка je изабран Андра Николић, државни 
спветник и председник Народне Скупшти- 
не, a за подпредседника др Велизар М>и- 
тровић. За чланове Управе су изабрани 
Павле Зупљанин генералштабни мајор, 
Јеврем-Јеша Пантелић адвокат, др X. Хо- 
ровиц лекар, Ћорђе С. Новаковић председ- 
ник Главне контроле, те Владимир Рајко- 
вић артиљеријски пуковник.
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У оквиру овог ДРУШ ТВА, a на иниција- 
•гиву Радивоја Новаковића, y марту 1906. 
године основан je Ј10ПТАЧКИ ОДСЕК 
„СРПСКИ М АЧ“ . Правила су донета 15. 
марта 1906, a Управу су сачиљавали пет 
чланова овог ОДСЕКА и два члана основ- 
ног ДРУШ ТВА, Шарл Дусе и трговац Се- 
кулић.

ВИТЕШКО ДРУШ ТВО „ДУШ АН СИЛ- 
НИ“ и БЕОГРАДСКО ГИМНАСТИЧКО 
ДРУШ ТВО „СОКО“ током 1908. године 
својим акцијама доводе до још већег ома- 
совљења и повећања чланства које ce по- 
чело бавити пимнастиком и спортовима 
унутар Друштва, како y Београду, тако и 
y осталим градовима Краљевине Србије. 
Друштва су била организована на бази 
клубова, односно одељења. Обично je ос- 
новну делатност чинила гимнастика, a no 
одељењима су неговани спортови, за које 
je постојала практична могућност рада y 
матичној организацији.

Правила БЕОГРАДСКОГ ГИМНАСТИ- 
ЧКОГ Д РУШ ТВА „СОКО“ донета су на 
XX  редовној Скупштини одржаној 22. мар- 
та 1901. године y Београду, a одобрена од 
стране Управе града Београда под бројем 
14441 1. јуна исте године. Правила су има- 
ла 72 члана. Неколико важнијих чланова 
ових Правила су гласила:

Члан 4.

Циљ je овог Друштва:
а) да заједничким, систематским теле- 

сним вежбањем, излетима, пешачењем, 
борењем, пливањем, веслањем итд. ради на 
развитку и унапређењу телесне снаге и 
здравља својих чланова.

Члан 65.

Друштво ће ce старати да по могућности, 
установи:

а) оделење за борење (борачки клуб 
,,Соко“ )

б) оделење за вожњу на точковима (ве- 
лосипедски клуб ,,Соко“ )

в) оделење за гађање (стрељачки клуб 
,.Соко“ )

г) оделење за клизање (клизачки клуб 
,,Соко“ )

д) оделеше за јахање (јахачки клуб 
,,Соко“ )

ђ) оделен>е за веслање и пливање (ве- 
сларско —  пливачки клуб „Соко“ )

е) оделење за лоптање (лоптачки клуб 
,,Соко“ )

На исти начин je било организовано и 
ВИТЕШКО ДРУШ ТВО „Д УШ АН  СИЛНИ“ 
y Београду 1907. Имало je више одељења 
поред гимнастичког и то: борачко, за га- 
ђање, велооипедоко и весларско. Одељења 
(клубови) су имала изабране председнике. 
Међу првим учитељима гиннастике и бо- 
рења су били Јован Стојановић адвокат, 
Емерих Штајнлехнер архитекта, др Алек- 
сандар Зега хемичар, Атанасије-Таса По- 
повић професор, др Добросав Кнез-Милој- 
ковић хемичар. Од странаца су били Ј. Ерб 
из Мађарске и Шарл Дусе из Белгије. Ме- 
ђу члановима борачког клуба посебно су 
ce истицали Љубомир Станојевић члан 
Народног позоришта, Јеврем-Јеша Панте- 
лић адвокат и Милутин Крњајић. Борач- 
ко одељење Д РУШ ТВА уврстило je  y своје 
чланство и „десет госпа из најбољих бео- 
градских породица“ .

Што ce тиче осталих градова y Краље- 
вини Србији, зна ce да je y Чачку ВИТЕШ- 
КО ДРУШ ТВО „ДУШ АН  СИЛНИ“ имало 
пет одељења: гимнастичко, борачко, хрва- 
чко, весларско-пливачко и велосипедско.

Хроничари су забележили да je y За- 
јечару, y недељу 16. децембра 1907. године 
y кафани г. И. Јоновића био заказан збор 
грађана ради оснивања ЗАЈЕЧАРСКОГ 
ГИМ НАСТИЧКОГ Д РУШ ТВ А  „СОКО“ y
4 часа поподне. Затим ......да je било y до-
ста великом броју грађана .. Присутни су 
били изасланици београдоког и нишког 
„СО КО ЛА“ . Изасланик београдског „СО- 
К О Л А “ обећао je финансијску помоћ y 
року од десет дана, као и долазак учите- 
ља гимнастике и борења из Чешке г. Ја- 
рослава. Овом новоформираном ДРУШ - 
ТВУ директор Гимназије y Зајечару Пе- 
тар Типа уступио je на коришћење гим- 
назијсху салу за одржавање часова из бо- 
рења и вежбаоницу за часове гимнастике.

У  Београду су постојала два шмнасти- 
чка савеза: СРПСКИ СОКОЛСКИ САВЕЗ 
и САВЕЗ ВИТЕШ КИХ Д РУШ ТАВ А „ДУ- 
Ш АН СИЛНИ“ . После превазиђених раз- 
мирица долази 8. новембра 1909. до њихо- 
вог уједињења y САВЕЗ СРПСКИХ СО- 
КОЛСКИХ Д РУШ ТАВ А „ДУШ АН  СИЛ- 
НИ“ . За председника je изабран Стеван
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Тодоровић, којем je мандат трајао све до 
избијања I светског рата 1914.

Почетком X X  века гимнастика и боре- 
ње углавном су били y наставном прог- 
раму београдских гимназија. У  тим гим- 
назијама, предмет су вежбали следећи 
учитељи гимнастике и борења: y Првој 
мушкој гимназији Милутин Крњајић; y 
Другој Анастас Христопуло, Стеван Ши- 
јачки и Ђорђе Илић; y Трећој Радивоје 
Русовић, Франтишек Хофман и Влади- 
елав Тихи; y Четвртој Михајло Градоје- 
вић и Андрија Милићевић; те y Реалци 
Радивоје Русовић, Милан Перовић и Ми- 
лан Миодраговић.

За даљи развој спорта y Краљев-ини 
Србији нарочито je било значајно оснива- 
ње СРПСКОГ ОЛИМПИЈСКОГ КЛУБ А, 
хоји je имао и своју предисторију. Наиме, 
олимпијска идеја y Краљевини Србији je 
била позната још од почетка обнављања 
модерног олимпијског покрета, започетог y 
X IX  веку. Стицајем околносги, краљ 
Александар Обреновић V je био једин.ч 
страни владар државе, који je присуство- 
вао првим Олимпијским играма модерног 
доба одржаним y Атини 1896. Истини за 
вољу требало би рећи, да српски владар y 
Атину није путовао због Игара. Прво je 
отпутовао y Свету Гору, a затим je y Ати- 
ни провео четири дана на дипломатским 
преговорима. Наиме, балканско питање je 
већ увелико било постављено пред европ- 
ске вслике силе, a евентуални споразум 
између двеју краљевина, Србије и Грчке 
je могао биит више него користан. Прате- 
ћи краљев боравак y Грчкој, штампа y 
Србији je сасвим узгредно пратила и до- 
гађаје на Олимгшјским играма, a забеле- 
жила je и његова два доласка на стадион 
на којем cy ce одржавале Игре.

Носиоци идеје олимпизма y Краљеви- 
нк Србији били су већином на ижолова- 
њу y војнгим школама Француске, земље 
y којој je идеја о обнављању Олимпијских 
игара имала најјаче упориште и који су 
те нове, модерне идеје желели да оства- 
ре y својој земљи. За њих je то првенстве- 
но био родољубив гест y времену припре- 
ма Краљевине Србије за ослободилачке 
ратове на Југу и одолевање претњама ко- 
је су долазиле са Севера, када ce на прво 
место истицало духовно и физичко при- 
премање омладине. Уосталом, y тим годи-

нама и расположењима (Анексмона кри- 
за 1908, те Царински рат Србије и Аустро- 
-Угарске 1906— 1911. и други догађаји) сва- 
ка таква акција je носила и морала je но- 
сити обележја родољубивог посла. Повр- 
шан утисак који ce може стећи, да je СРП- 
СКИ ОЛИМПИЈСКИ КЛУБ био полувој- 
ничка организација, намећу и сачувани 
службени извештаји y којима je то недво- 
смислено изложено. Војна лица су била 
иосиоци акције, али при оцени би требало 
поћи од крајњег учинка, a поготову од ис- 
тине да ce y тим годинама и није распола- 
гало неким другим јачим снагама које би 
ce с успехом тога могле прихватити. Слорт- 
ских радника, y данашњем смислу, ван 
војних кругова није било довољно. Бољи 
познаваоци прилика y Краљевини Србији 
тога времена могу рећи да су војни кру- 
гови били скоро једини који су тај захват 
могли иницирати, добити моралну и на- 
рочито материјалну помоћ позваних, y 
првом реду државних фактора.

У таквим приликама je y Београду 10. 
фебруара 1910. године основан СРПСКИ 
ОЛИМПИЈСКИ КЛУБ, на бази спортских 
активности које cy y Београду и y низу 
градова y Краљевини Србији изражене y 
одржавању бројних такмичења y разним 
спортским гранама. Програм за рад je ус- 
Е о је н  15. фебруара и јасно показује да ce 
y средишту пажње не налазе Олимпијске 
игре. О циљевима К Л УБ А  говори ce y чла- 
ну 2. Програма:

а) да олакша оснивање витешких дру- 
штава и спортских клубова, као и да мо- 
рално и материјално, делом и саветом по- 
маже витешка друштва и клубове које већ 
постоје,

б) да приређује земаљске и светске 
олимпијске утакмице и игре,

в) да приређују путовања и пешачења 
разних група по отаџбини и ван ње,

г) да предузима мере за буђење и пот- 
сгрекавање витешког духа y народу.

У  тим првим данима КЛУБ  ce није др- 
жао основних олимпијских принципа ~л 
правила зато што их, сасвим једноставно, 
није познавао. У  члану 6. Програма стоји 
и ово: ,,у Олимпијском клубу искључена су 
сва политичка питања“ . За то постоје два 
разлога — први je да je КЛУБ  требало 
сачувати од политичких размирица и евен- 
туалних покушаја присталица политичких
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странака да ce y рад умешају и други, то 
што je официрима y то време било забра- 
њено да ce баве политиком. Требало би 
рећи да официри нису били једини осни- 
вачи СРПСКОГ ОЛИМПИЈСКОГ КЛУБА. 
Било je ту лекара, адвоката и других про- 
фесија, као и истакнутих спортских рад- 
ника. О томе сведочи и састав прве иза- 
бране Управе. К ЛУБ  je одржао Скупшти- 
ну 31. октобра 1910. године. Тада je већ y 
К Л УБ У  било учлањено 3.440 редовних 
чланова. Међу почасним члановима били 
су и др Владан Ђорђевић, Стеван Тодоро- 
вић и многа друга позната имена. На Скуп- 
штини je изабрана и нова Управа, y чијем 
су саставу била 22 официра и 33 цивилна 
лица. Просторије су ce налазиле на че- 
твртом спрату хотела „Москва" на Тера- 
зијама.

У новој Управи je било доста познатих 
имена, чланова борачких школа и друшта- 
ва као што je Драгомир Т. Николајевић, 
a такође и позната имена јавног и култур- 
ног живота Краљевине Србије, Бранислав 
Нушић књижевник, Мијат Мијтовић ин- 
терпретатор народних песама, и други.

СРПСКИ ОЛИМПИЈСКИ КЛУБ  je 
имао девет секција:

1. (за) борење и рвање (шеф Драгомир 
Т. Николајевић)

2. (за) лаку атлетику
3. коњичку
4. џокејску
5. (за) тенис и клизање
6. (за) пливање
7. велодапедаку
8. мотор —  веслачку
9. забавну
К ЛУБ  je организовао низ великих при- 

редби које су обухватале све спортове изу- 
зев борења и стрељаиггва. Te две спорт- 
ске гране су имале дужу традицију, a жи- 
веле су и деловале на себи својствен на- 
чин.

Интересовање y Краљевини Србији, на- 
рочито y Београду, за све што je везано 
за Међународни олимлијски покрет, расло 
je такорећи из дана y дан. За продор ис 
тинске олимпијске идеје y нашу земљу, 
пресудна je била 1912. година. Тада je од- 
лучено да представници Краљевине Срби- 
је путују на Олимпијске игре y Штокхолм 
и учествују y две атлетске дисциплине. 
Одржане су изборне трке. Један од учес-

ника изборне трке на 100 метара je био 
Милета Недић (1893— 1961), један од нај- 
свестранијих и најспремнијих спортиста y 
Краљевини Србији тог времена. Бавио ce 
мачевањем, боксом, фудбалом, клизањем, 
тенисом, јахањем, бициклизмом, скијањем, 
лаком атлетиком, пливањем и ,,бобслејом‘‘ . 
На такмичењима je био или први или међу 
најбољим. Школовао ce y Швајцарској.

СРПСКИ ОЛИМПИЈСКИ К ЛУБ  je 
примљен y чланство Међународног олим- 
пијског комитета јула 1912. Тако je КЛУБ, 
који je настао из сасвим других разлога, 
иостао Комитет, да би ce прилагодио ме- 
ђународном устројству и олимпијским 
нормама.

Остаје отворено питање зашто КЛУБ, 
који je y свом саставу имао Секцију за 
борење (и рвање) није послао мачеоваоце 
на Олимпијске игре y Штокхолм, када су 
они y то време постизали на турнирима 
Европе веома запажене резултате. Мож- 
да зато, што, ако je та секција и постоја- 
ла, она je, како je већ речено —  живела 
и деловала на себи својствен начин и није 
учествовала на приредбама y организаци- 
ји КЛУБА.

Тих година су одржавани бројни сусрети 
мачеваоца (као и осталих спортиста из 
разних спортских грана), чланова клубова 
и друштава из Краљевине Србије са од- 
говарајућим организацијама из Европе. Та- 
ко je СРПСКИ БОРАЧКИ БОКС КЛУБ, 
који je основан 1911. године, добио позив 
од једног клуба из Венеције да његови чла- 
нови учествују на међународном такмиче- 
љ у y мачевању и боксу. Позив je прихва- 
ћен и y Венецију су отпутовали: учитељ 
глачевања Мађар Ј. Ерб, те такмичари Је- 
врем-Јеша Пантелић, Александар Јосифо- 
вић, Милета Недић, Милан Димитријевић, 
Ј. Јовановић и Д. А. Николић. Такмичење 
Je одржано 29. и 30. јуна 1912. године. У 
укупном пласману СРПСКИ БОРАЧКИ 
БОКС К ЛУБ  je освојио прво место, a од 
појединаца je, Јеврем-Јеша Пантелић као 
победник y сабљи добио од Министра про- 
свете Италије златну медаљу те златан 
пехар од организатора. Милета Недић, ко- 
ји je наступао y боксу добио je златну 
медаљу, a Милан Димитријевић, такође y 
боксу, добио je сребрну медаљу. О успеху 
наших такмичара „гшсали су све најлеп- 
ше италијански, немачки, француски, ен-
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глески и амерички листови“ . Te исте годи- 
не овај КЈ1УБ je y Београду приредио ме- 
ђународни15 „Assaut4* на којем су наступи- 
ли учитељи мачевања Ј. Брб из Београ- 
да, Мартиненои из Загреба, Шевалие Ђ у- 
зепе де Галанте из Италије, Емиро де То- 
мацони из Граца те мачеваоци Милета 
Недић, Александар Јосифовић, Јеврем-Је- 
ша Пантелић, Д. А. Николић из Београда 
и Поповић из Панчева.

У  БОРАЧКОМ  Д РУШ ТВУ „СРПСКИ 
М А Ч “ y време док je председнмк био ад- 
вокат Радивоје Новаковић, истакнути гим- 
настичар и мачевалац, долази до сукоба, 
те ce неколицина чланова јула  1911. одва- 
ја и оснива (фудбалски) БЕОГРАДСКИ 
СПОРТ КЛУБ.

За време балканских ратова 1912. и
1913, y школама су обустављена предава- 
ња и оне су као и Војна академија прет- 
зорене y болнлце за рањенике. Старија 
омладина ce пријављује за добровољце, 
док млађа омладина своје време и даље 
користи за забаву и спорт. Мир je закљу- 
чен y Букурешту 10. августа 1913. године. 
У владајућим круговима Краљевине Срби- 
је долази до промене. Болесни и стари 
краљ Петар I Карађорђевић предаје кра- 
љевску власт 22. јуна 1914. свом сину 
Александру, који са 22 године живота по-

Н А П О

1 Верховни народа Сербског Вожд Геор- 
гије Петровић —  Вожд Карађорђе, Црни или 
Небели Ђорђе како га je тада звао народ.

2 Калемегдан —  кале-поље, мегдан-бор- 
ба (турц). Турци су га још звали и Фићир- 
баир.

3 Видање —  лечење.
4 Чегар —  стаза, путања (турц).
s Ферман —  султанов указ.
0 Пашалук —  област којом je владао па- 

ша (турц). Пашалуци су били подељени на 
нахије.

7 Хатишериф —  својеручно султаново пи- 
смено наређење које мора одмах да ce из- 
врши. Био je то највиши турски државни 
декрет (турц).

8 Црква Св. Марка —  подигнута je 1835. 
године.

9 Берат —  султанов указ (турц).
‘о Грб Кнежевине Србије —  заснован на 

српској средњевековној хералдичкој тради- 
цији. Грб je на црвеном штиту и имао je 
сребрни крст те 4 сребрна оцила (С -С-С-С ).

стаје регент и врховни командант српске 
војске.

Атентатом y Сарајеву 28. јуна 1914. на 
аустроугарског престолонаследника надвој- 
воду Фрању Фердинанда, настају тешки 
дани за Краљевину Србију, дани који 
предсказују и поред живе дипломатске 
активности скорашњи рат. Већ 23. јула
1914. године, после ултиматума, Аустро- 
-Угарска објављује рат Краљевини Срби- 
ји, a 12. августа трупе Централних сила 
прелазе границу преко Дрине.

Иако ће ce још нека спортска такмиче- 
ња одржавати, нарочито после Церске бит- 
ке 1914, идуће 1915, долази до повлачења 
српске војске и тада престаје свака спорт- 
ска активност.

Поглед уназад je довољан да ce сагле- 
дају ентузијазам и бескрајна упорност ге- 
нерација ђака, студената, војних питома- 
ца, угледних грађана али и странаца на- 
стањених y Србији, да ce макон вековне 
заосталости Србија отвори према свету 
науком, уметношћу, културом али и мо- 
дерним спортом. Иако није постигнут пун 
развитак, физичкој култури и спорту су 
ударени солидни темељи пре 1914. године, 
што ће y Србији бкти основа за нагли раз- 
вој спорта и физичке културе након за- 
вршетка I светског рата.

M E H E

G ko штита je био зелени венац; с десне стра- 
ие храстов a са леве маслинов.

11 Папир — флорет (франц).
Пршњак од коже — заштитни грудњак.
Капе од жице исплетене —  маска за лице.

12 Шпада — мач (итал).
13 Фехтмајстор — учитељ мачевања (Fecht- 

meister — нем).
14 Телоупражњеније —  телесна вежба, ка- 

сније гимнастика.
15 Оружница — тополивница.
10 Димитрије Црнобарац —  министар Ми- 

нистарства лросвете и црквених дела од 3. 
марта 1858. до 30. јануара 1859. и од 1. јануара
1868. до 25. априла 1868.

17 Бранислав Нушић —  Прве културне ла- 
сте, Српски књижевни гласник, Београд 1911.

18 Зграда Народне библиотеке.
19 Основна школа „Браћа Рибар“ y Улици

7. јула. Поводом 100. годишњице Друштва по- 
стављена je спомен плоча.

20 Louis Leger, LE MONDE SLAVE  VO
YAGE ET LITERATURE, Paris 1873.
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si Фетислам —  Кладово (турц)
22 На главном улазу, тридесет метара од 

њега, са десне стране постоји запис о том 
догађају

23 Драгиша Станојевић —  један од пио- 
нира телесног вежбања

24 Асканиус Седлмајер — рођен 1830. y 
Ландхуту, Баварска. Учио y Штокхолму орто- 
педију и био асистент y Минхену.

25 Оклоп за главу са два лица —  маска 
за лице. Заклон око балчака —  кружни штит- 
ник око сечива, чува шаку од повреде су- 
парничког мача.

20 Прва позоришна представа —  „Смрт 
Стевана Дечанског" одржана je y Београду 4. 
децембра 1841. y театру на Ђумруку (зграда 
код Сајмишта) a y новој позришној згради 
Народног позришта 30. октобра 1869. са пред- 
ставом Малетићеве „Посмртне славе Кнеза 
Михаила“.

27 Праве бодље с браницима —  рапири 
(флорети). Наличњака за чување лица —  ма- 
ска за лице (корпе за главу —  исто). Грудњак 
за чување прсију —  заштитни грудњак.

28 Паја Јовановић je до 1940. године на- 
правио више верзија ове слике.

29 Предњаци (после II светског рата) y 
ДТВ „Партизан‘\

30 Александар Зега je био седам година 
учитељ гимнастике y Цириху и једну годину

y Минхену. Крунисан пет пута за гимнасти- 
ку. Почасни члан Гимнастичког друштва y 
Цириху.

31 Данас je то простор код Народне скуп- 
штине.

32 Касније хотел „Костић“.
33 Charles Doucet рођен y Намир-у, Бел- 

гија 18. фебруара 1864, умро y Београду 29. 
јула 1929. Сахрањен на Новом гробљу.

34 Данас робна кућа „Београд“.
35 Данас биоскоп „Одеон“ y улици На- 

родног фронта.
30 Александар Јосифовић пуковник je био 

први председник Југословенског мачевалач- 
ког савеза основаног 22. априла 1928. y Новом 
Саду.

37 Данас ресторан „Душанов град“, Тера- 
зије 2, на којем месту стоји плоча на стубу са 
натписом о том догађају.

38 Аутомобил je чешко-немачка варијан- 
та, претеча аутомобила Татра.

38 Данас Булевар Револуције.
40 Данас Улица 27. марта.
41 Данас Улица Георги Димитрова.
42 Данас Рузвелтова улица.
43 Код Вуковог споменика.
44 Унук градитеља Суецког канала Фер- 

динанда Лесепса.
43 Појединачно такмичење, борба (франц).

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Архив СР Србије, Београд.
2. Новине и часописи, Народна библиотека, 

Београд.
3. Годишњи извештаји школа, Педагошки 

музеј, Београд.
4. Група аутора, Београд y сећању 1900— 1918.
5. Зборник за историју физичке културе Ср- 

бије, 1— 12, Београд, X 1967 —  XII 1976, 
Комисија за историју, архив и музеј фи- 
зичке културе Србије.

6. Никодије Трујић, Физичка култура y шко- 
лама Србије y X IX  веку, Београд 1976, по- 
себно издање Комисије за историју, архив

и музеј физичке културе Београда и Ср- 
бије.

7. Драгомир Милосављевић —  Странац, Сто 
година лесковачког спорта (1887— 1987), Ле- 
сковац 1987.

8. Београд y деветнаестом веку, из дела стра- 
них писаца, Београд 1967.

9. Енциклопедија физичке културе, Југосла- 
венски лексикографски завод, Загреб 1975.

10. Династије и владари јужнословенских на- 
рода, Интервју —  специјално издање, Бе- 
оград 16. јуни 1989.

11. Личне прибелешке.

FE N C IN G  A C T IV IT Y  IN  SE R B IA  FR O M  1808 T IL L  1914 

A nd re j Gardenin

The first description of fencing in Serbia 
can be seen in folk songs in the Middle Ages. 
As such fencing has been always connected with 
military organizations especially as a part of 
Army officiers’ education. In 1808 cavalry cap
tain Petar Durkovic was the first that trained 
fencing the students of Velika Skola (the Great 
School) of the city of Belgrade, Serbia. In the 
middle of the 19th Century some private schools 
of fencing appeared in Belgrade. At the time 
the trainers of fencing were Jovan Ninic, Dor- 
de Markovié-Koder, Jovan Zamastil, etc. The

first sports clubs in which fencing was one of 
the acbivities were organized in the second part 
of the 19 th Century, e. g. Prvo Beograçlsko 
Drustvo za Gimnastiku i Borenje (The First 
Belgrade Association of Gymnastics and Fight
ing) in 1882. The modern way of fencing was 
introduced in 1891 by a Belgian coach Charles 
Doucet. Thanks to his activity the Serbian fen
cers took participation in tournaments and aca
demies in many European towns. The First 
World War interrupted the rich fencing tra
dition in Serbia.
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