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ИБАР. 1. Десна притока Западне Мо- 

раве. Протиче кроз Црну Гору, Јужну Ср- 
бију и Србију. Извориште му образују 
велики број потока, који извиру са Сми- 
љевице (Скривена 1.700 м) и Крушевице 
Планине (Муоина Јама 1.554 м). Одатле 
до Рибарића И. је већином дубоко усе- 
чен у каљонима, и тече ка истоку-северо- 
истоку, затим на исток-југоисток, а код 
Митровице нагло скреће на север, н углав- 
ном тако тече све до утока, 5 км испод 
Краљева. И на доњем току, од Рашке до 
села Прогоретице, И. је дубоко усекао ко- 
рито, те већим делом тече кроз клисуру. 
Главне И. притоке су с десне стране Сит- 
ннца и Јошаница, с леве Рашка н Студе- 
ница. Дужина И. тока је 241 км, површина 
слива 8470 км2, средња величина тада
2-97 м/км. По толиком наду 0 . располаже 
знатном хидрауличком енергнјом: прнсред- 
њем најнижем водоотају са 107.000 НР.

П. В.
2. Предео око реке Ибра, у Рашкој 

Облаети, северним делом у Северној, јуж- 
ним у Јужној Србији. Зове се по рецн И. 
Област И. пружа се меридијанским шрав- 
цем долином реке 0., од старе жупе и 
тврђаве Звечана на југу, око ушћа Сит- 
ниде, у дну Косова Поља, иа на север до 
клисуре код старога града Маглича, из- 
међу планина Троглава и 'Столова. И. за- 
хвата у дужину ово 80 км. Предео око 
реке И. више Звечана образује жупу Ста- 
ри или Ибарскн Колашин, а ниже Магли- 
ча, до ушћа у Западну Мораву, жупе 
Надибар н Подибар. На иетоку је И. за- 
творен висовим билом Копаоника и ње- 
говим северним огранком Жељином, а на 
заладу Рогозном и Голијом и њиховим 
огранцима. У ширину захвата И. око 
20 км, а бочно се јаче прошнри само ово 
И. притоке Рашке, Студенице и Јошани- 
це, чи.ји сливови не спада.ју у о-бласт И., 
већ образују заоебне жупе.

Овакав обласни појам И. нотиче из нај- 
ранијих орпских времена. Тако је велнки 
жупан Стеван Немања ожо 1196 иодарио 
нека села »у И.« својој задулсбини мана- 
стиру Ст.уденици. А у врхбрезничком ро- 
дослову наводи се Да је Немања подигао 
»у И.« цркву Св. Николе (Никољача или 
Кончул). И два века доцније имамо о И. 
као области сличне помене. Таљо ,је кнез 
Лазар 1387 нотврдио властелнну Обраду 
Драгосаљићу његову задужбину »у И.« 
цркву Ваведења, и даровао јој је еела и 
засеоке. Мало затим (1389) и патријарх

Опиридон нотврдио је ову задужбину »у 
И.« Најпосле, око '1392, кнез Стеван Ла- 
заревић одузео је властелину Обраду ба- 
штнну »у И.«, и дао је другом властелину 
у пронију, а љегову задужбнну даровао 
је Хиландару.

'Своро већ у доба лрвих помена, извори 
разликују у И. две жупе. Тако је краљ 
Стеван Првовенчани око 1220, обдарујући 
евоју задужбину манастлр Жичу, наредио 
да буду »оба И.« и још две суседне жупе 
Јелшаница (Јошаница) и Пнука (Дежево, 
у сливу Рашке) »от протопоп свободне«. 
Скоро читав век доцније (1313—1318) 
краљ Милутин је подарио својој задуж- 
бнни, манастиру Св. -Стевана у Баљској, 
једно село »у И.«, а затим је у истој ло- 
вељи одредио, да духовна о-бласт рашвог 
епиокопа буде »по Ибру Горњему«, лоред 
још неких др.угих суседних жупа (Јелша- 
ннца, Ситница, оба Лаба и Држковина). 
Доњи И. оставио је свакако манаотиру 
Жичи. Познато је да ,је град Маглич, у 
Дољем И., припадао српском архнеписко- 
пу, чија је прва столица била Жича.

(Поред жупа Горљег и Доњег И. у лра- 
вој облаоти И. издсвајала се н трећа жу- 
па, Брвеник, око истоименог града на 
ушћу реке Брвенице, леве притоке реке 
И., ниже ушћа Рашке. Жупа и  град Брве- 
шгк држао ,је до 1363 челнив Муса, зет 
кнеза Лазара, жада је, по одобрењу цара 
Уроша, узео у замену жупу и град Зве- 
чан. Од жупе Брвеника наниже лружала 
се жупа Доњи И. до испод града Магли- 
ча, а жупа Горњи И. захватала је долину 
реке И. од ушћа Рашке па на више, до 
жупе Звечана, односно до Бањске на ле- 
вој п града Трепче на десно.ј страни до- 
лине ниже Звечана. Баштина и задуж- 
бина Обрада Драгосаљића налазила се у 
Горњем И. — Доцније, под Турцнма и у 
наше време, име И. ни.је узимано за на- 
зив управне јединице, те је сад појам о 
области И. слаби.ји и ређе у употребн код 
народа.

0 . је у средњевековној српској држави 
бпо средишна и врло значајна област. 
Овде и у оуседним ибареким жупама на- 
лазе се краљевске задужбине, ту је била 
архиепископска столица, а ту су биле'и 
престонице срлоких владара. — У 0., у 
подгорини Копаоника, било је јако раз- 
ви.јено рударство, о коме има трагова и 
још из римског доба. У средљем веку 0. 
је имао више рударских и трговачких ва- 
рошн, из ко.јих се кретао жив трговински
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саобраћај, нарочито према Приморју. У 
Брвенику је била колонија Которана, жо- 
ји су ту поджгли цркв1у заштитника грат- 
ског Ов. Трифуна. А у Трепчи су седели 
Оаси и Далматпнци, ко.ји су подигли ка- 
толичку цркву Св. Богородице. И у Пла- 
ни, на десној обали реке И., ниже ушћа 
Јошанице, било је та.кође велико рударско 
насеље и трг, ко.ји се често помиљу у на- 
шим старим сломеницима (1346—1415). 
— Кроз И. је водила и врло значајна 
саобраћа.јна линија, која ,је спајала се- 
верне српске обласги са јужним: Бео- 
град—Рудник — Борач—Жича —• Маглич — 
Отудешица—Рас—Пећ—Дечанп—Ђаковица 
—Призрен и даље. Од Жиче је одва.јао 
деоном страном реке И. друти крак овога 
друма за Плану, Јошаничку Баљу, Брве- 
нн'к, Павлицу, Казновиће, Трепчу, Зве- 
чан и даље преко Косова. Отари Ибарски 
Пут и у новије време добија све већн 
знача.ј. — Као што Јужна Морава преко 
ниске Прешевско-кумановске удолине до 
долине Вардара код Околља чврсто спаја 
Северну п Јужну Орбпју, тако и река И. 
везу.је ове две српске земље, јер је про- 
била велико планинско развође између 
области северно и .јужно од Рогозне и 
Колаоиика, н у слив Западне Мораве уву- 
кла пространу косовску област, преко ко- 
,је се, сасвим нискнм развођем, у јужном 
делу Кооова Поља, долнном Неродимке п 
Лепенца, пређе у долину 'Вардара код 
Окбпља. Ова друга саобраћајна линија, 
кроз област И., ко,ја за сада још није 
искоришћена, има још већи значај за ве- 
зу између Северне и Јужне Орбије. Ибар- 
ска комуникаци.ја, која би преко Шума- 
ди.је л Косова спајала Београд са Окоп- 
љем и Призреном, не би била ивнчна. у 
нашој земљи, као што је Моравска доли- 
на на линији Нпш—Окопље.

Л и т е р а т у р а: Р. М. Илић, Ибар (На- 
сеља, 3, а905) 521—692); Ст. Новаковић, 
Законски споменици српских држава 
средњега века ‘(1912), 569, 573, 624, 629, 
775—777, 458, 316; Ј. Цвијић, Конформни 
и инверсни рељеф, шолигенетске долине п 
накалемљени меандри (Глас.нпж Географ- 
ског Друштва, Београд, 5, 1921, 94—112;; 
К. Јиречек, Историја Орба, 2 (1923), 22, 24.

В. Радовановић.
ИБАРИСКИ КОЛАШИН. В. Стари Ко- 

лашин.
ИБАРСКИ ПУТ. В. Ибар 2.
ИБЛЕР ЈАНКО, кљижевник н нубли- 

цист (19/4 1862, Отара Градишка). Свр- 
шио је основну школу у Броду на Саши, 
а гимназију у Винковцима, Загребу и на 
Реци, где је, још као матурант, радио у 
редакцији сушачке Слрбоде. Посветно се 
иублицистицп. 1886—1909 био ,је у редак- 
цији Народних Новина, прво као сарад- 
ниж, а доцније као редактор. 1909 је пен- 
сионисан. — И. се шрви иут шстакао у 
колу кљижевника, који претстављају хр-

ватски реализам у правашким, политич- 
ким и |белетрисгичким листовима (Слобо- 
да, Хрватска Внла, Хрватска). Под псеу- 
донимом Десидериус писао је фељтоне и 
кљижевне критике. 1883 живео је неколи- 
ко меоеца у Београду. Улознавао је хр- 
ватску јавност са савременом срлском 
литературом. Као публицист писао је вр- 
ло много о актуелнин политичким и со- 
цијалним питаљнма. Издао је засебно две 
књиге, Хрватска политика 1903—1914 
(1914, 1917), и у Забавној Библжотеци ро- 
ман Зора (1920, 159—60).

Л и т е р а т у р а: Д. Прохаска, Преглед 
савремене хрватско-српске кљижевности 
(1921, 146). Б. В.

ИБРИШИМОВИЋ ЛУКА ФРА, народни 
борац против Турака (око 1620, Пожега 
— у марту 1698, Пожега). Основне науке 
учио је у манастиру Величком, код Цо- 
жеге, а впше по свој лрилици у Италији. 
Био је члан фраљевачжог реда државе 
»сребрне«, гвардијан у Великој н Наши- 
цама, а 1675 дефинитор фраљевачке др- 
жаве »сребрне«. Старао се много за на- 
предак католичке цркве у Олавонији и 
за школе под турском влашћу. Двадесет 
година вршио је зваље викара загребач- 
ког бискупа у турској Олавонији. За вре- 
ме рата за ослобођеље Олавоније иопод 
туреке власги осуђен је И. од Турака на 
смрт, али је срећно пзмакао сигурној 
смрти, одметнуо се у хајдуке и ставио се 
на чело хрпшћаноком устанку у Славо- 
нији. У колу народннх усташа помагао је 
царску војску у борби и речју л  делом 
(»Мудро збори Ибришпм Соколе«, »Соко- 
ле је момче иа оружју«). Нарочито се 
прославно победом над Турцима на брду 
Ооколовцу, код Пожеге (12/3 1689). И. је 
војевао у усташким редовима до потпу- 
ног ослобођења Славоније.

Ј1 и т е р а т у р а: Р. Лопашнћ, Два хр- 
ватска јунака Марко Месић и Лука Ибри- 
пшмххвић (1888).

М. П-г.
ИБРОВАЦ МИОДРАГ ДР„ шрофесор 

Университета, књпжевни лсторичар (24/8 
1885, Горњи Милановац). Овршио је гим- 
назију и философски фажултет у Београ- 
ду 1907, а докгорат књнжевности у Па- 
ризу 1923. Био је једно време суплент, 
па 1911 професор беотрадске реалке, а 
1912/13 на раду у Миниетарству Просве- 
те. 1915 био је у софиоком посланству, а 
1919 један од редактора француског бил- 
тена наше делегације на жонференцији 
мира. Учествовао је у покрет.у југосло- 
венске омладине од 1904, п био је један 
од покрегача Оловенског Југа и Југосло- 
венске Библиотеке. За време избеглиштва 
држао је у Француској више предавања 
и објављивао чланке о нашем национал- 
ном проблему, кљижевности и уметности. 
Предавао је' српскохрватски језик 1918 
до 1923 у Школи за источне језике и у 
Друштву 'за гаиреље страпих језика у

2



ИВАН (АНЖ)

Паризу. 1923 изабран је за ванредног 
проф-есора београдског Уннверситета, за 
катедру француског језика и жњижевно- 
сти. — Главни И. радови еу: Јозе-М аиа 
Је НегесИа, за у!е, зоп оеиуге (1923), Иез 
зоигсез Јез Тгорћеез (1923, наградила 
Француска Академија), ћа 1ап^ие зегћо- 
сгоа1е (1918), ГГп рое!е Је Ка^изе (1918), 
огледи о неким орпским и бугарским пис- 
цима, преводи стихова, прича и романа 
са француског и с бугарског.

В. П.
ИВАКИЋ ВЛАДО, лисац (30/10 1880, 

Слаковци). И. је учитељ, и сада је са 
службои у Осеку. Радио је шаре из на- 
родне орнамент.ике и објавио је више 
приповедака из живота хрватских сељака.

У. Џ.
ИВАКИЋ ЈОЗА, кљижевник (18/3 1879, 

Винковци). У Винковцима је свршио гим- 
назију, а у Загребу фило-софију (класичну 
и срнскохрватску филологију). Служио 
је на средљим школама као профеоор,
1915—1917 био је директор драме осечког 
позоришта, 1917—1919 секретар Друштва 
хрватских кљижевника, 1918 редактор ча- 
сописа Омладина, а 1919, са А. Милчп- 
новићем, уредник Савременика. Од 1920 
је драматург Народног Казалишта у ба- 
гребу. — И. је приловедач н драматичар. 
Као приповедач издао је посебно кљиге: 
збирку новела Из нашег сокака (1905), 
Младост н жнвот, повпјест једне љубави
(1912), збирку новела Оело и варош (1912) 
и Кљига од жена и од љубави (1912) и 
напокон роман Капелан (1918). Иаписао 
је драме: Поуздани -састанак, комеди.ја у 
3 чпна, Прослава савеза пјевачких дру- 
штава, лакрдија у 3 чина, Иноче (Матица 
Хрватска, 1919), Мајсторица Ружа, драма 
у 3 чина, и Самоборски колодвор. И. су 
поједине драме лриказиване у Народном 
Казалншту у Загребу, Осеку и другим гра- 
довима. Драма Иноче штамшана је у че- 
шком преводу Ј. Худеца. Као критичар 
сарађивао је И. у разним часописима, а 
лосебно су изашле раслраве: Кљижевни 
рад Јосипа |Козарца (1907) и Село у хр- 
ватско.ј кљижевности (1914). Б. В.

ИВАН, архиђакон горички, историско- 
правнички писац 14 века (око 1280, око- 
лина Дарувара — после 1353). Пореклом 
.је био из племићске породице Толинега. 
Школе је -без сумље учво најпре код Бе- 
лостенских бенедиктлнаца, а касније у 
Болољи теологију и правне науке. Са сво- 
јим великим правничким знањем И. ,је 
мното послужио средини, у жојој је ра- 
дио. 1319 *био је каноник загребачког кап- 
тола, у време кад" је загре-бачком -биску- 
ли.јом управљао чувени биску.п Аугустин 
Казоти (1303—1322). Већ у првим својим 
јавним радовима, за које нам извори го- 
воре, И. је бранио разна угрожена права
з-агребачког каитола, л  то са стране су- 
седне олштине Грич (Загреб), појединих 
племића, а и самих кметова. И. је радио

и у питаљима, у којима је каптол као 
1осиз сгеЛБШз решавао нравне спорове н 
изрвцао иресуде. Као спреман, учен, и 
веома моралан човек, што је у оно време 
много значило, И. се попео н до високе 
части горичког архиђакона. — Као заступ- 
ник каптола вршио је И. и дипломатске 
дужности, а одлазио је н на саборе д на 
двор угарско-хрватсвих краљева, да ин- 
тервеннше у жорист каптола. Ради жап- 
толских ствари одла-зио је и у Францу- 
ску, у Авиљон, ла.пи Бенедикту XII (1338). 
1343 био је именован за генералног внкара 
загребачке ди.јецезе 1п зрАИиаНБиз е! 1еш- 
рогаНБиз. Његовом иницпјативом и даро- 
вима основана је 1343 и жолонизована 
Нова Вес (предео до загребачког каптола, 
данас пернфериска улица Зашреба), п 
жупа Св. Ивана. Последљн пут се спо- 
миље И. 1353.

И. ,је литерарно и нсторнски знаменит 
особнто стога, што је сарађивао на кап- 
толсвом статуту, који је у Дрво.ј редак- 
цији постао 1334, а у другој између 1352 
и 1354. Зборнпк тих права и дужности 
зове се А1Бит сарИи!аге и ли  1лБег асс1а- 
ча1из (јер је ланцима био пржвован у 
катедрали за главни жртвеник). Колико 
је важан био, ,и чувен у оно доба овај 
зборник, видн ее по томе, што је вара- 
дински каптол 1374 нзрадио овој отатут 
ирема овом загребачком. Овај је зборник 
нрвокласни историски и правни споменнк 
приватно-правних односа Хрватске 14 ве- 
ка. Зборник је од еминентне важности, 
сем тога, и за истори.ју, географију, кул- 
туру и лраво Хрватске и Слав-оније. Збор- 
ник је подељен у 4 дела, а ти делови у 
поглавља (сарИи!а). Зборник је иадао Иван 
Ткалчић 1854 у Мопитеп1а ШзЉпса ер1- 
есораШб 2а^гаБ1еп815, II. И. архиђакон 

'капиЈсао је .још и Сћгошсоп (историју 
Олавоније). Но на жалост то се дело из- 
губило. Још у време Крчелића било је 
познато, јер га је он употребио за своје 
дело о истори.ји вагребачке бискулије.

Ј1 и т е р а т у р а: Ф. Рачки, Оцјена ста- 
ријих извора за хрватску и србску ло- 
вјест средњега виека '(Кљижевник, I, 1864, 
548—557); И. Ткалчић, Иваи, архнђакон 
гооички, домаћи писац у 14 виеку (Рад, 
79); В. Клаић, Оцјона одломка из хроноло- 
гије и љетолиса Ивана архиђакона (1874).

В. Новак.
ИВАН (АНЖ), крчкн кнез, бан хрват- 

око-далматииско-славонски 1392—1393 (— 
29/11 1393, Сењ). Оин је Бартола (VIII), 
ко.ји .је после мира у Задру (1358) завла- 
дао читавим поседом лородице. Бартол је 
оставио сво.ј лосед синовима Стјепану и 
Ивану (Анжу) V. Оба брата помагали су 
краља Лудовика I у уређивању, ново сте- 
чене Далмације. — После смрти Лудо- 
вика I (1382) истакао се Иван као одли- 
чан лристалица његове кћери .Марије, док 
,је старији брат Ст.јепан нагшњао Карлу 
Драчком. За услуге жраљици Марији, коју
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ЖВАН VIII

је ослобадио (1387) ропства, добио је од 
Оигисмунда за сва .времена град Цетин 
с клокочким котаром {25/11 1387). После 
смрти брата 'Отјепана (1390) био је кнез 
Иван једини господар велнких поседа. 
Ивана су нарочито ценшш у Млецима, па 
и у другим талнјанским врадовина (Ан- 
кони и Фиренци) имао је пријатеља. Кад 
ј.е Отједан Твртко овладао целом Далма- 
дијом до Вадра н Хрватском од Цетнне 
до Зрмање, једини .је Иван остао веран 
Марији и Сигиснунду. 1392, после Тврт- 
вове смрти, кад су неки великаши при- 
стали уз Ладислава Напуљца, а неки уз 
босанског краља Дабишу, именовао је Си- 
гисмунд Ивана јединим баном хрватским 
(1392—1393).

Л и т е р а т у р а .  Клаић, Крчжи кнезови 
Франкапани (1901). М. П-г.

ИВАН VIII, папа 872—882. Био је 20 го- 
дина архиђакон римске цркве, и као та- 
кав сарадник Николе I и Хадријана II. У 
духу ових *велижнх нретходника, II. се 
енергично борио за универоалност цркве, 
и у ту сврху тражио је веза са Францу- 
зима, Оловеннма и са Византијом. — И. 
је имао много разумеваља за идеје Св. 
Ћирила и Метода. Оа великом одлучношћу 
отео је Ов. Метода из руку баварских би- 
скупа (873). Једнострано информисан, за- 
бранио је 873 словенско богослужење, 
можда баш зат-о, да бн могао лакше бра- 
нити Методову црквену организацнју про- 
тив немачкнх противника. Но после раз- 
говора са самим Ов. Методом, одобрио је 
словенску литургију {880). Пошто је био 
у пријатељским односима са Ов. Мето- 
дом, успео је да задобије повереље сло- 
венских кнежева. Био је у пријатељским 
односима са моравским кнезом Оветопу- 
ком, панонским Коцељем, хрватсжим До- 
магојем, Седеславом и Бранимиром, са 
српским кнезом Мутнмиром, са словен- 
ским, далматинскшм бискунпма и са бу- 
гарским кнезом Миханлом. Мутимиру је 
873 препоручио да призна црквену власт 
панонског архиепископа Метода. Особпто 
су пријатељски били И. односи са Хрва- 
тима лод кнезом 'Бранимпром (879—892). 
Моравски кнез Сшетопук желио је да стави 
Моравску под покровитељство И., и био 
је спреман, да за то жртвује Метода и 
словенско богослужје, али И. је бранио 
Мегода и против Светолука. У жељи да 
оолободи .јужну Италију од Сарацена тра- 
жио је И. помоћ и од Византнје, и ва 
цену ове помоћи признао .је цариград- 
ског патријарха Фотнја. — И. је био чо- 
век великих способности и ванредне енер- 
гије, али мало опрезан у бирању сретстава, 
а политичке прилике нису биле повољне 
за љегове смеле планове. Ф. Гривец.

ИВАНЕЦ. 1. Село у Хрватској, у жу- 
панији Вараждин, жотар Иванец; на се- 
верном подножју горе Иванчице, у до- 
лини реке Бедље; железничка станица 
пруге Вараждин—И.—Голубовец. Има 1837

становника, пошту, телеграф и телефон, 
опшгинско логлаварство, котар-ску област 
(Иванец), котарски суд, рнмокатодичку 
жупу, 2 основне школе. И. је главно ру- 
дарско место у Иванчицп. Угљеничко-Ин- 
дустриско Д. Д. копа добар лигиит (1922 : 
61.814 тона), 0 млина. — Отари двор у И., 
који су од почетка '16 века држала вла- 
стела РеЉеб Је Оегзе, а од 1740 Ердеди. 
добили су касније потомци -Петеоваца Ку- 
куљевићи. Ј. М-н.

2. Рудник угља, код истоимене станнце 
у Хрватској. Својина је Угљенокопног Ин- 
дустрнског Д. Д. Угаљ је лигнит, има 
преко 3000 калорија. Зашослено је око 400 
раднпка, а производња се креће око 60.000 
тона годишње. С. П.

ИВАН РАВЕЊАНИН (Јоћаппез Је Ра- 
уеппа) презименом МаћраЈДбш, талијан- 
ски научник (око 1345, Ра-вена — око 1420, 
Фиренца). Био је .један од првнх тали- 
јанских хуманиста п ученик Пеграркин, 
у чијо.ј је кући у Па.дови живео преко 
три године као писар. Учно се и учио је 
у разним талијанским градовима; 1384 до 
1387 био је -нотар у Дубровнпку, а нај- 
после је био учитељ високе школе у Фи- 
ренци. Из времена када ,је био у Дубров- 
ипку остале су нам од њега две још не- 
издане отвари: збнрка писама разним при- 
.јатељима у Италији н Шз1опа- Ка̂ изи, 
која је управо само опнс Дубровника и 
његова државног уређења, са нешто исто- 
ричких података до његава времена. Обе 
ствари за нао су врло важне, ,јер је И. у 
њима исказао своје, врло неповољно, ми- 
шљење о културном и интелектуалном 
животу тадашњег Дубровника.

Л н т е р а т у р а :  Ф. Рачки, Прилози за 
повиест хуманизма (Рад, 74).

М. Р.
ИВАНИЋ-ГРАД у Хрватској. у жупа- 

нпји Беловар-Крпжевци, -котар Чазма-, на. 
лево.ј обали Лоње; железничка станица 
на прузи Дуго Оело—И.-1Г.—Новска. Има 
888 становника, пошту, телеграф и теле- 
фон, општинско поглаварство, римокато- 
личку жупу, православну па.рохију, оонов- 
ну школу, штедионицу. Од И. 4 км северо- 
истоку налази се општинско и жунно ме- 
сто Клоштар И-ванпћ с фрањевачким са- 
мостаном.

II. је старо место. Већ је од 12 века, као 
и Чазма п Дубрава, првпадао загреба.ч- 
ким бискупима, којима га је по свој при- 
лици даровао краљ ЈВладислав I, кад је 
основао загребачку •биокупију (1094). Ис- 
прва. је »горњи« Клоштар Иванић био 
знатнији од »доњега« И. Онде је био ко- 
лудрички самостан (1226—1551), по коме 
је ваљда и месту ознака »Клоштар«, и 
град СазНшп, столлца жупаније иванић- 
ске, којој је жулан био загребачки бискуп. 
Већ је 1295 И. добио неке повластице од 
бискупа Ивана I, које оу лропале 1386, 
кад .је бан Владислав од Лученца опле-
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ИВАНИЋ

нно II. 1406 добио је И. о'д биокупа Вбер- 
харда нове ловластице, које је потврдио 
краљ Сигиомунд 1407, а 1438 краљ Ал- 
берт. И. је утврђен 1567, по закључку хр- 
ватоког сабора. У оно доба опомиње се И. 
више пута као важан браник против Ту- 
рака. И порука '(19/1 1530) бана Фр. Баћа- 
нија, премда негативна, да се -сабори краље- 
вине Ољавоније не држе у И., већ у Кри- 
жевцима, т  1осо 8о111о, сведопи, да је И. 
био онда знатно место. 1746 оба су И. 
била додељена вараждинокој жупанији. 
1786 десио се у И. цар Јосиф П. Он је 
хтео оба И. сјединнти у једну гратску 
општину, али томе су ое противили гра- 
ђани И. Ј. Модестин.

ИВАНИЂ ДЕЛФА, лотпретседница Кола 
Српоких Сестара (б/З 1881, Подгорица). 
Родила се у збегу у Подгорици, камо јој 
је отац, војвода Иван Муоић, лобегао по 
окупацији Херцеговине. Средњу школу 
свршила је у Београду, а философске 
науке учила је у Женеви. Била је на- 
ставница на српској женско.ј гимназији у 
Свопљу, ко.ју је службу напустила, пошто 
се удала за Ивана И. — И пре своје удаје 
н после радила је И. врло много на жен- 
ском покрету код нас. Суделовала је као 
оснивач и сарадник иотово свих женоких 
и хуманих локрета код нас, као и код 
нокретаља наших листова за женски по- 
крет. Била је од главних оснивача Кола 
Српских 'Сестара и по^ретач и главни 
радник Резервне Болнице Кола 'Српских 
Сестара, која је учинила велике услуге 
српској во.јсци у рату. У избеглиштву, за 
време Светског Рата, локренула је И. и 
организовала шиљање пакета интернира- 
ним и заробљеним Орбима, и одржала 
знатан број предавања о орпском народу 
и српокој жени. Д. П.

ИВАНИЋ ИВАН, шеф Одељења за Штам- 
пу Министарства Иностраних Дела у пен- 
сији (24/6 1867, Бачко Градиште). Гимна- 
зију је учио у Новом Саду, Новом Врбасу 
и Карловцима, а права, као ванредни слу- 
шалац, у Будимпешти. Живо је учествовао 
у националном животу Срба у Угарској. 
Као такав, био је политички много го- 
њен, затваран и интерниран. Из интер- 
нације пребегао је у Србију, одакле је за 
владе Николе Христића протеран у Руму- 
нију, где је остао годину дана. Пооле абди- 
кације краља Милана (1889) вратио се И. 
у Србију, ступио у државну службу, те 
је био консуларни чиновник у Будим- 
-пешти, Приштини, 'Солуну, Битољу, 'Скоп- 
љу, затим у посланству у Цариграду, и 
најпосле шеф Прербироа. 1912 био је се- 
кретар за страну преписку у штабу III Ар- 
мије, а ва време српско-бугарског рата 
чиновник ратног Лресбироа Врховне Ко- 
манде у Окопљу. По ослобођењу При- 
морја био ,је прво начелник лешког среза, 
затим драчког, а после Оветског Рата др- 
жавни комесар у Вршцу. — Еио ,је уред-

ник разних листова: Трговинског. Гла- 
сника, Цариградског Гласника, Дневног 
Листа у Београду, Сремца у Илоку и Воље 
Народа у Панчеву. Сарађивао је на За- 
ставн, у Новом 'Саду, Од.јеку у Београду 
и Орпству у Вршцу, н био је дописннк 
разних страних листова. Написао је: Ма- 
кедонија и Македонци, 'Из црквене исто- 
рије Срба у Турско.ј у 18 и 19 веку, Бу- 
њевци и Шокци, На Косову и др.

Д. П.
ИВАНИЋ МОМЧИЛО, лрофесор гимна- 

зије и филолог (2/3 1853, Пивнпце, у Бач- 
кој — 23/4 1916, Београд). Свршио је 
основну школу, гимназију и Велику Шко- 
лу у Београду, као ђак Данпчића и Но- 
ваковића. 1879 био је предавач гимнази- 
је, 1885 професор београдске реалке, 1898 
упућен је на рад у Лексикографски Отсек 
Орпсве Академије. Помагао је у радовима 
Даничићу и Новаковићу, преводио је 
научне и популарне чланке, писао је при- 
казе и реферате, али оамосталних радова 
нема. Купио је вредно грађу за великп 
речннк Српске Академшје дуго година и 
на-писао је Оглед (Српски речник књи- 
жевног и народног језшка, 1913) тота реч- 
ника, како га је он замишљао.

А. Б.
ИВАНИЋ МОМЧИЛО ДР., професор,

протозоолог (8/9 1886, Мали Мокри Луг, 
срез врачарски). Гимназију је свршио у 
Крагујевцу, природне науке на београд- 
ском Университету. Дипломирао је 1910. 
До 1912 био ,је државни питомац у Мин- 
хену. Докторат је положио у Београду 
1913 (промовисан је тек 1920). За време 
рата радио је у лаборатори.ји професора 
Саи11егу-ја. Био је асистент зоолошког 
института београдског Университета. И. 
ради научно у сталној бактернолошкој 
београдској станици. — И. научни рад 
састојн се углавном од серијс расправа 
из области протистологије (испитивањ-а -о 
слободним и параситским амебама 1—6, 
први део је уједно дпсертацпја, остали су 
тптампани по већини у Раду). Цитолошки 
.је рад: Трагови промитотичке деобе у не- 
ких метафита (Рад, 228). Публиковао је 
и неколико мањих радова на немачком 
језику. Ј. X.

И. се бави и политиком. 28/11 1920 иза; 
бран је за народног посланика Уставо- 
творне 'Скупштине. Као противник 06- 
знане и због размимоилажеља у уставном 
питању одвојио се, као независнн ради- 
кал, од радикалне странке, и био је 
главни сарадник и уредник листа Ради- 
кал, чији је власник био Стојан Протић. 
Кад је организована независна радикал- 
на странка, И. је постао први секретар 
њеног главног одбора. Ранпје је био глав- 
ни оарадник Самоуправе, а радпо је и на 
Трибуни, Трговинском Гласнику, Обзору, 
Новом Животу, Новостима и др.

Ј. П.'
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ИВАНИЋ СТЕВАН, шеф сталне бакте- 
риолошке станпце у Београду (25/12 1884, 
Мали Мокрн Луг, 'отарут београдоки). Гим- 
нази.ју .је свршио у Крагујевцу, медицину 
у Бечу 1910. Специјалисао се у бакте- 
риологији у Бечу, Хамбургу и Варшави. 
Био је сресни и окружнн лекар, од 1922 
је на садашњој дужности. У ратовима је 
био трупни лекар. Као гнмназиста нисао 
је песме п нриповетке, доцније је сарађи- 
вао на социјалистпчким ллстовима (Борба, 
Раднпк, Радничке Новине). Штампао је 
велики број популарних и стручних ме- 
дицинских чла.нака у дневним листовима 
и часопиоима (Гла.сник Ми^нистарства На- 
родног Здравља, Архив, Здравље, Време, 
Трезвеноот). На.јзнатнији су му радови: 0 
дезинфекцпји, Упутство за узимаље за- 
разног матери.јала, АпорћеЈез тасиК решз 
ез1-П ћоторћИе, 0  белој огљ ици  код 
оваца, 0 ангорској болести код коза (По- 
следња два рада у друштву са проф. 
Џунковским). Б. (7.

ИВАНИШ БЕРИСЛАВ, деспот српеки 
од 1503, јајачки бан од 1511 (— крајем 
1513). После смрти деспота Јована Бран- 
ковића (10/12 1502) шреудала се љегова 
удовнца Јелена, кћи Отевана Јакшића, 
нађлачког властелина, за И. Б., члана чу- 
вене славонске властелинске породнце 
Берислава од Грабарја, којој су прнпада- 
ли мнош градови и снахилуци у Славо- 
нији и северној Босни. Услед женидбе 
са удовом деспотицом Јеленом пренео је 
краљ Владислав на И. Б. достојанство 
ерпског деспота и деспотске градове у 
Орему, Купиник, Оланкамен и Беркасово. 
Напори којима је био изложен као ја- 
јачки бан, нарушили су И. Б. здравље, те 
се он, због болести, захвалио на банско.ј 
части (25/5 1513), а убрзо дотом је и 
умро. За -собом је оставио удовицу Јеле- 
ну, синове деспота Стефана и Ђорђа од 
Брода, и две кћерке. А. И.

ИВАНИШ КОРВИН, херцег и бан хр- 
ватски 1490—1493, 1495—1498, 1499—1504 
(1473, Вратислава, Шлеска — 12/10 1504, 
Крапина). И. је био незаконити оин кра- 
ља Матије Корвина. Отац га је пажљишо 
васпитао, а како (е имао сјајних способ- 
ности, мислио је отац, да му обезбеди 
наслетство. Дао му је, између осталога, 
свој град Хуљад у Ердељу, да‘ би се зна- 
ло, да је И. прави лотомак Оибињанин 
Јанка, и именовао га је војводом липтов- 
скнм, опавским и шлееким. 1487 заручио 
се И. с Бланком -Маријом, сестром милан- 
ског војводе СЈап Са1еа2га. Венчаве се 
имало извршити кад И. буде био изабран 
за краља. Великашн и слободни градови 
положили су краљу Матији заклетву, да 
ће И. после љегове смрти изабратп за 
краља. Међутим, после Матијине смрти, 
изабрали су великашп за краља Влади- 
слава Јагеловића, а И. се задовољио 
чашћу васледног славонског херцега (Јих), 
затнм је изабран и за бана хрватско-дал-

матинског, а рбећано му је, да ће га нови 
краљ окрунити и за бооанског -краља, али 
до тога није дошло. Поред тога, И. је на- 
следно краљевскр благо свога оца и сва 
имаља у Хрватској, Славонији, Угацској 
и Ердељу, Аустрији, Штајерској и Краљ- 
ској. И. се зато одрекао свога- права на 
хрватско-угарски лресто, и лонагао је 
краља Владислава у бор-би против Макси- 
милијана п краљева брата Алберта, који 
су хтепи да му отму престо. Првих годи- 
на свога херцештва. и бановања мо-рао се 
И. борити стално с Турцима, а и са неким 
великашима, који су му хтели отети ба- 
штину. Кад су кнезови Франкопанн хтели 
да му отму 'Оељ, и кад су се и међусобно 
завадили, и порекли нраво И. жао бану 
да им суди, тврдећи да то право припада 
само краљу, огорчило је то тако И., да се 
одрекао х-ерцештва и баноке части (1493). 
— 1495 на сабору у Внровнтици, што га 
је оазвао краљ Владислав II, примио је И. 
опет на понуду хрв-атских сталежа бан- 
ску част. 1496 венчао се И. с Беатричон, 
кћерком Бернардина Фра-нкопана. Од тада 
је становао у Бнхаћу на Уни, или у Кра- 
пини, у Загорју. Из Бихаћа много је ра- 
товао с Турцима, н нарочито се старао 
за одбрану Јајца (1501 победно је Турке 
код Јајца). Ма да су Турци склопили 
с жраљем 1Владиславом седмогодишље 
примирје, ипак четоваља нису престала. 
1504 почео .је И. у Далмацији с маленом 
војском четоваље. У септенбру се суко- 
би’о с Турцнма код Кннна. Турци су му 
р-астерали војску, а II. је једва умак-ао. 
Ту је оболео и вратио се у Кранину, где 
је брзо после тога умро, у 32 години жи- 
вота.

Л и т е р а т у р а :  Р. Хорват, Иван Кор- 
вин, бан хрватски (1896); И. Кукуљевпћ, 
Беатрича Франкопанка и љезин род (Вие- 
нац, 1885); В. Клаић, Повјест Хрвата. IV 
(1904, 148—'288). М. Првлог.

ИВАНИШЕВИЋ ИВАН, песник (1608, 
Дол, на отоку Брачу — 1665, Брач). Фи- 
лософију и богословпју учио је у »илир- 
еком семеништу« у Лорету (Италпја). 
Млад је постао каноник, па доктор и про- 
фесор у хварском семеништу. 1641 је на- 
именован за генералног вик-ара цркве 
хварске и брачке. Издао је. збирку Кита 
цвитја разликова (1642), рефлексивне и 
побожне песме у наречју овога -краја.

Л н т е р а т у р а :  И. Ку-куљевић, Гла-
совити Хрвати (1866, 206—224).

Б .  В .

ИВАНИШЕВИЋ ЈОВАН, -мувичар (Де- 
тиље — 23/12 1889, Праг). У Београду је 
свршио чети-ри разреда гимнази.је и учи- 
тељску школу. По свршеној учитељс-кој 
школи, а након две године, отишао је у 
Праг, и био је ученик Фибихов на кон- 
серваторијуму. 1889 иоложио је завршне 
испите, али га је те године и смрт заде- 
сила. — И. је компоновао соло песме 
(Кажи ми кажи, Сећаље, Ала је леп) уз
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иратњу кпавира и хорове. Од хореких пе- 
сама најлепша му је Девојчпн ж славу- 
јев сватовац за мешовнт хор.

К. М.
ИВАНИШЕВИЋ ЈОВАН (ЈОШО), новн- 

нар (2/6 1868, Цетин.е). Основну школу н 
ннжу гимназију свршио је у родном месту, 
а 1886 постао је учшгељ. 1893 напустио је 
Црну Гору н прешао у Босну. Од 1897 
стално је у редакцнји службенот Оарајев- 
ског Лнста, а од ослобођеља 1918 гла.вни 
је уредник новог службеног лнста, Народ- 
но Јединство. Сем публпцистичких радова 
И. се много бавио и фолклором, и дао је 
неколико корионих прилога: Оро, црно- 
горска иародна игра, Покајање, покајнице 
и короха, народне пришоветке о Вуку Зло- 
ћевићу и др. Важан му је спис: Именик 
народних назнва родбине н сродбине.

В. Ћ.
ИВАНИШЕВИЋ ФРАНО, свештеник и 

«ш>ижевник (1863, Јесеница, код Сплита). 
Основну школу свршио је у Јесеницама, 
гимназију у Сплиту, а богоеловију у За- 
дру. 1887 заређен је за 'свештеника. 1887 
до 1894 био је префект у биокупеком се- 
меншпту у Силиту, а' истовремено је пре- 
давао на реалци срискохрватски језик. 
1895 постао је управитељ жупе у Вра- 
њицу, код Солина, 1897 жупник у Јесе- 
ницама, где је много радио за просвету. 
Био је жупннк до 1913, када је тражио 
пенси.ју, да се сав посвети кшижевном и 
публицистичком раду. 1891—1895 био је 
уредиик Пучког Листа у Сплиту, 1910 
уредник Пучких Новина и Задругара, ор- 
гана Задружног 'Савеза у Сплиту. Посве- 
тио се подизаљу про-свете и националне 
свести код омладине и сељака, за које 
.је нарочито оснивао сеоске благајне, и 
тиме много помогао економоком подиза- 
љу сиромашних сељака. У националном 
погледу следио је идеологију Штроемаје- 
ра. и Рачкога. 1907 изабран је у котару 
Врлике-Оиња за народног лосланика у 
царевинско веће у Бечу. Као иретседник 
Народне Просвете и лотпретседник Југо- 
словенске Матице у  Оплиту приређивао 
је предавања за широке слојеве народа. 
Сарађивао је у многим политичким днев- 
ницима и вњижевним ревијама, пишући 
чланке из економских, социјалних и оп- 
ште просветних п.итања, па и политике. 
Главна су му дела: Сеооке благајне (Из- 
дање Матице Далматинске, 1896), 0 те- 
жачкој вересији (1898), Отатнстика (1910), 
Миховиљ Павлнновнћ (1917). Велико фол- 
клористичко-историско дело Пољица, На- 
родни живот и обичаји, издала је Југосла- 
венска Академија 1906. 1920 штампао је 
Права и дужности -у новој држави, а 1921 
покренуо је у Оплит.у нлустровани ме- 
сечник Пучка Просвјета, чији је уредник.

В. Повак.
ИВАНКОВАЦ, еело близу Параћина, 

где је била борба између Орба и Турака 
1805. В. Ћ.

(Бој  к о д  И в а н к о в ц а  6/8 1805.-После 
протернвања дахија, устаннци су очисти- 
ли од Турака цео београдски пашалугк, 
а Порта је послала Хафпсшашу, да вас- 
постави султанску власт. Хафис-паша је 
прикупно војску и крајем ,јула 1805 до- 
шао у Параћин. Уотанички вођи прику- 
пили су устанике на граници београдског 
н лесковачког пашалука, њ одлучили су, 
да спрече Хафис-паши пролаз ка Бео- 
граду. Во.јиште је висораван око Ћуирије 
и Параћина,. са обе стране Мораве. Уста- 
ницн су посели положај од Кавадара до 
Иванковц-а закључно. Положај ,је био оја- 
чан утврђењима, на оба крила су била по 
два утврђења, а у центру о-копи. Утвр- 
ђења су била ојачана палисадима и бр- 
кљачама. 'Снаге: турска 15.000 коњаника 
и пешака; устаничка око 8—10.000, од ко- 
јих 2.500 пешака и 1 топ на левом крн- 
лу у Иванковачким утврђењима; резерва, 
4.000 војника, била је код Тополе. Морал 
код устаника био је висок. План Хафис- 
паше био је, да нападне свом снагом лево 
орпско крило и прокрчи пут ка Београ- 
ду, а устанички, да се држе одбранбено 
у утврђењима, а резервом да нападну по- 
задину Хафис-пашину. Хафис-паша је по- 
кушао лукавством да прође, но кад није 
успео, наредно је 6/8 напад. Коњичкн 
турски напад био .је одби.јен, а пешадија 
је успела, са великим тубитцима, да пред 
мрак заузме мали Иванковачки шанац. 
Устаници су онда отступили у велики 
шанац. Ноћ је прекинула борбу. Кара- 
ђорђе је међутим са резервом прешао Мо- 
раву и ноћу стигао на Иванковац. Ноћ- 
ном борбом устаници су приморали Тур- 
ке, да напусте мали шанац и да отступе 
у Параћин. 7/8 устаници су заузели ви- 
сове око (Параћина. —■ Резултат боја био 
је велики плен и морална -победа, јер је 
ово био прв-и бој са султановим везнром 
и царским трупама. Последица боја било 
је успешно развијање устанка.

В. Велић.
ИВАНОВ ЈОРДАН, филолог, лсторнк и 

археолог (16/1 1872, Ћустендил, Бугарска). 
Основне и средње школе свршио је у ме- 
сту рођења, словенску филологију слушао 
је на Универснтету у Оофији, -а р-оманску 
у Лозани. Олужио је као лрофесор гимна- 
■зије у Сливену и Софији, као лектор Уни- 
верситета у Софији и професор на школи 
за источне језике у Паризу. Сада је про- 
фесор за словенску филологију, ос.обито 
за бугарску и српску књижевиост, на Унп- 
верситету у Софији. — Рад му је обилан 
и многостран. Еашисао .је читав низ школ- 
оких књига и политичких брошира. Од 
важнијих радова су му: Критични -бе- 
лепши по фонетиката на ћустенднлокија 
говор (1894), Култ Перуна у Ју-жних Сла- 
вјан (1903), Оеверна Македонија (1906), 
Блгарски старини из Македо-нија (1908), 
Цар Самуиловата столица в Преспа (1910), 
Асеновата крепост над Отанимаха и Бач-
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ковскијат монастлр (1911), Ешархиите 
в Охридската архиепископија шрез наче- 
лото на 11 век (1911), Старински цркви 
в .југозападна Блгарнја (1912), Историја 
славеноблгарскаја, собрана и нареждена 
Пајсијем јеромонахом, в лето 1762 (с до- 
брим уводом, 1914), Свети Иван Рилски 
и неговијаг монастир (1917), Ботомплски 
книги и легенди (1925), Н. Р.

ИВАНОВА КУЛА, град југоисточно од 
Куршумлије, у .Орбпји. На доминантном 
је локалитету (у околини још 6 градова), 
има правоугаону кулу на 'брду (7'70 м 
дужине, 5'80 м ширине), до ље овални 
обор (40 м дужине), норушен до темеља, 
док је кула још 14 м висока. Ђ. С.

ИВАНОВИЂ ЈЕФТИМИЈЕ, шрота и пи- 
сац (20/1 1773, Кувеждин, Срем — 28/1 
1849, Оремска Митровица). Гимназију са 
философпјом свршио .је у Сегедину (1796), 
а богослови.ју у Карловцима (1798). Био је 
ирофесор жарловачке гимнази.је до 1806, 
а затим парох и прота у Карловцима, Ши- 
ду, Земуну, Вуковару и Митровици. 1-1. .је 
био немиран дух, али врло вредан и ко- 
ристан радник. У Земуну је основао 
школски фонд н налисао му статут. Био 
је ревностан проловедник л  штампао је 
две кљиге својих беседа, израђених по 
разним страним проловеднпцина (Кратке 
поучителне беседе I и II, 1838 и 1841). Уз 
то је нздао и 4 кљиге биографија знаме- 
нитих људи целога света, по Бланшару и 
Шолеру, додавши им и биографије Ду- 
шана Силног, Карађорђа, Немање, Св. Са- 
ве и Јована Рајића (Новн Плутарх, I 1809,
II 1834, III и IV 1840 и 1841). бвај му је рад 
врло лепо примљен од љеговнх савреме- 
ника, -а донео му је и надимак Плутарх.

Р. Г.
ИВАНОВИЂ КАТАРИНА, сликарка (1811 

илн 1819, Стони Београд, Мађарска — 22/9 
1882, Стони Беотрад). И. је рано- лочела 
да ее бави цртањем, али као дете сиро- 
машног трговца, већ спочетка је морала 
да прима потпор.у свога земљака, трговца 
Ђорђа Отанковића, који јој је плаћао учи- 
теља цртаља у родном месту, а касније 
,је послао у -Пешту, у радноницу сликара 
Јосифа Пешки (Резку) и Реваја. Ту је И. 
запазила -грофица Чакн, и помогла јој .је 
да оде у Беч, и да се око 1835 упише 
тамо у 'Сликарску Академију. Она је та- 
ко брзо напредовала, да .је већ 1837 Па- 
вловићев Орпски Народни Лист донео о 
њој похвалну белешку и снимак њеног 
аутопортрета. Ло-сле бечке Академије 
огишла је на дуже време у Париз, а 1840 
походила је Загреб. У то доба, радећи у 
своме месту рођења, елала је више пута 
радове на изложбе у Пешту, те је тако 
једном и Народни Музеј у Пешти откупно 
од ње лортре цара Фердинанда. 186*6 И. 
је дошла у Београд, где се неко време 
задржала, у кући Симе Милутиновића 
Сарајлије, лортретишући неке истакнуте ; 
личности, међу њима и књегињу Љубицу. I

Такав један портре налази се и у гале- 
рији Унетничког Одељења. Из Београда 
вратила се у Стони Београд, где је остала 
до смрти.

И. је и у лородици васпигана као Срл- 
киља, но тек у Бечу ју је потпуно освојио 
нови народни дух, који је овладао у омла- 
дини, Вуковим настојањен. Тако је још 
ђаком насликала »Српског Онира«, -сле- 
пога гуслара. Та је слика касније и лито- 
графисана. Сима Милутиновић је љој по- 
светио своје Тројесестарство, а Орпско 
Учено Друштво ,ју је изабрало за свога 
члана, једину од свих истакнутих Срп- 
киња. 1874 И. је поклонила Народном Му- 
зе.ју у Београду оеам, а 1879 седам 'Својих 
слика, у лепим оквирима и с легатом од 
1000 форннти, 2115 динара, ради одржа- 
вања тих стварл. Међу тим сликама на- 
лазе се историске: Освојење Београда 1806, 
Заклетва краља Матије Корвина, Евдо- 
кија, царица грчка, Јелена, Српкнља кра- 
љица угарска и Милева, Срлкнва ца-" 
рица турска, три лортрета: Оиме Милу- 
тиновића-Сарајлије, во.јводе Стевана Кли- 
ћаннна и њен аутолортре у атељеу, три 
жанра: Богаташица н Снрота на умору 
п Италијан продавац воћ-а н две »мртве 
лрироде«, две корпе с грожђем. Народни 
Музеј има, сем тога, још један њен ауто- 
лортре, а н у Вујпћевој галерији се на- 
лази неколико њених радова, м-еђу овима 
врло успела Девојка с послужавником ста- 
кала н воћа.

И. је само дух времена нагнао да слика 
историске сдене, комлозиције, жанр ли- 
кове и призоре, јер она у опште није 
имала - дара за комноновање, шта више и 
њеним портретнма недоетаје јачп нзраз 
л моћ нндивидуалисања. Али је зато II. 
била вештак у давању матернје и у сли- 
каљу боја. Она је полатала на свој пор- 
третски рад, н ввала себе »ображарком«, 
међутим и на њеним лортретима највише 
■вреди оно, готово холанђанско, не само 
■милуцнозно, већ и страсно осећање мате- 
рије, разнолпких мекота и тврдоћа, гла.т- 
кости и храпавости, одсјаја и угаслости, 
чохе, свиле л кадифе, метала, злата и 
стакла, свежег воћа, растиња л  мртвог и 
тупог дрвета и камена.

Л и т е р а т у р а :  Орлски Народни Лист, 
1837 бр. 49; И. Кужзшевић, Словник југо- 
слалзенских умјетниках (1858); Јавор, 1874, 
317; Календар Орао, 1881; Застава, 1883, 
бр. 133; А. Гавриловић, Знаменити Орби 
19 века, II (1903); Лазар Инколић, Ориски 
сликари (1895); К. Лика (Бука), Бидер- 
мајерска уметност у Угарско.ј (1922,- ма- 
ђарски); Каталог Галерије историскпх пор- 
трета (1907, 119, мађарски).

В. Петровић.
ИВАНОВИЂ ЉУБОМИР, ђенералштаб- 

ни пуковник, почасни ађуталт Њ. Св. 
Кнеза, улравник Војне Академнје (14/10 
1836, Крагујевац — 20/3 1879, Београд). По 
овршетку полугимназије у Крагујевцу,

8
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■сгушго је 8/10 185И у Војну Академију. 
6/11 1856 унапређен је у чин артилери- 
ског потпоручника. Исте годнне послат је 
у Фралцуску, где је 1856—1857 свршио по- 
литехнику. а 1858—1859 ђенералштабну 
Академнју у Паризу. 1859 шроизведен је 
за артилерноког норучника, 1863 за ђе- 
нералштабног капетана 1 кл., 1870 за ма- 
јора, 1876 за пуковника. Као шоручник 
1859 био је на служби у опште-војном 
одељељу главне војне управе. 1860— 1868 
био је при ађутантури Њ. €в. Кнеза (Ми- 
хаила), 1865 био је детажован посланству 
у Цариграду, као војни изасланик. 1868 
до 1872 био је на служби у Министарству 
Војнон, 1872 био је начелник опште-вој- 
ног одељеља Министарства Војног, 1874 
био је први ађутант Њ. Св. Кнеза п од 
априла исте године као почасни ађутант 
Њ. Ов. Кнеза био ,је миннстар Грађевина.
1875 био је упрашник Војне Академије,
1876 био је начелник штаба Врховне Ко-
манде. По свршетку рата 1876 био је по 
други пут управник Војне Академије. У 
рату 1877—1878 био је командант 2 Шума- 
диске дивизнје, по завршегку рата по 
трећи пут управник Војне Академије, на 
ком је положају и 'умро. Сем чланака у 
војним часописнма штамиао је дело Чет- 
ничка војна. В. Б.

ИВАНОВИЋ ЉУБОМИР, сликар, гра- 
фичар (12/2 1882, Веоград). И. је свршио 
4 разреда гимназије и уметничку школу 
у Београду (1905), а потом је 1909 диило- 
мнрао, с медаљом, у минхенској Сликар- 
ској Академији, код професора Левца и 
Вагнера. 1909 постављен је за наставника 
вечерњег акта и цртаља главе и акта у 
уметничкој школи у Београду, где се и 
данас налази. Учествовао је на Првој Ју- 
тословенској Изложби, као ђак, а после 
и на свим осталим, као и на свима излож- 
бама Ладе, а 1919 ириредио је у Бео- 
граду своју колектнвиу изложбу, 1921, 
пак, с Ћ. Јовановићем вајарем заједно. 
1921/22 бавио се у Паризу на студијама 
годину дана, н тамо два пут излагао у 
Великом Сало.ну. Неколико пута је оби- 
лазио ради отудија 'Србију, а после рата 
у три маха пропутовао .је Стару Србију 
и Македонију. После школе сликао је нај- 
више портрете и ентеријере, а после се 
опецијалисао у цртежима оловком. У тој 
грани уметнооти ужива врло лепу репу- 
тацију, и код нас и на страни.

В. П.
ИВАНОВЦИ. В. Хоспиталци.
ИВАНОШИЋ АНТУН, песник. Био је 

жупник у Чађавици, у Олавонији. Осам- 
десетих година 18 века живео у Загребу, 
а онда је шостао бцутшик у Штефаљу, крај 
Крижеваца, где је ваљда и умро. — И. 
.је издао Опивање сличнорично гроба Јо- 
сипа Антуна Чолнкћа (1785), лепу але- 
гориску лригодницу поводом смрти би- 
скупа ђаковачког, и кљиг.у Свемогући 
неба п земље Створитељ (1788), где је

опевао постаље света и човека, а велики 
део књиге вапрема полемичан иредговор 
против просветитељског рационализма. У 
пригодницама Пјеома од јунаштва витеза 
Пехарника (1788) и Лисма од узећа тур- 
оке Градншке (1789), ошевао је две епи- 
зоде из рата Јосифа II с Турцима. У прве 
две књиге поводио се И. за барокном 
песничком дпкцијом А. Канижлића, а у 
последље две шригоднице певао је ло из- 
гледу на.родне песме као најбољи настав- 
љач А. Качића.

Л и т е р а т у р а :  Б. Водник, Славонска 
кљижевност у 18 вијеку (1907).

Б .  В .

ИВАНЧАН ЉУДЕВИТ ДР., каноник и 
историк (2/8 1853, Загреб). Основну школу, 
гимнази.ју и богословију свршио је у За- 
гребу. 1875 заређен је за свештеника, 1876 
постао .је капелан у Загорској Каменнци, 
па катихета у Беловару и у Загребу (1878), 
1880 жупник у Забоку, 1895 у Стељевцу, 
а 1906 калоник у Загребу. 1909 промо- 
висан је у Риму за доктора канонског 
права. Сарађивао је у Вјеснпку Земаљског 
Архива и у Вјеснику Хрватског Архео- 
лошког Друштва, солидним расправама 
историоког и литерарно-историског зна- 
чаја. Уредио је ризницу Столне Цркве у 
Загребу. Велико дело И., Повијеот загре- 
бачких каноника, спремљено .је за штампу.

В .  Н .

ИВАНЧИЦА, планина у Хрватској, део 
Хрватикот Загорја, између река: Бедље- 
горљег тока Ло(ње-Крапине-Великог По- 
тока, југозападно од Вараждина. Бидо јој 
је саграђељо од мезозојског кречљака, а 
северно и .јужно су терци.јерне творевине. 
И. је испросецана раседима, чпме јој је 
одређен правац прулсаља од запада на 
исток. Највећи су висови у томе правцу: 
Кошеница Гора 732 м, кота 798 м, Иван- 
чица 1.061 .м, Градиново 778 м, Хам 678 м. 
Северно је подгорје обрађено, смењују се 
њиве са виноградима и ливадама; бре- 
жуљци су пбкривени боровином и про- 
ређеном храстовом шумом. У вишим де- 
лонима планине шревлађу.је бувва, која 
се око врхова меша са четинарима. Јужни 
су брежуљци већином засађени виновом 
лозом. Због кречљачког састава И. на пла- 
нини ,је доста пећина, од ко.јих су позна- 
тије Жрвена, Јеленова и Господско Пешће. 
Северним поднонЦем И. .пролазе желез- 
ничка пруга и друм Варалсдпн—Голубо- 
вац, источним и јужним, Вараждин—Кољ- 
шћина — Забож — Загреб, западним води 
друм Голубовац—Белеци, а преко шла- 
нине друмов1!! Варажгдин—Заверш.је—>Бу- 
диншћина, и Гранчари.—Златар—Лобор.

П .  В .

ИВАНШЋИЦА. В. Иванчица.
ИВАЊДАНСИИ АТЕНТАТ. 24/6 1899

око 6 часова по подне Ђура Кнежевић, 
бивши ложарник, пуцао је из револвера 
на краља Милана, тада команданта актвв- 
не во.јске. Атентат се десио недалеко од
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Калжмегдана. Краљ Милан је само окр- 
знут, а вегов ађутант лако рањен. Атен- 
татора су ухватилн кад је скочно у Оаву, 
и одмах затворилн и оковали. Истога да- 
на ухваћен је у Пожаревцу шеф ради- 
калне странке Никола Пашић, опроведен 
у Београд, затворен н окован. <Сем љега, 
стављенн су у притвор, под истрагу и у 
окове још неки прваци радикалне странке. 
28/6 проглашено ,је ванредно стање у Бео- 
граду и подунавоком округу, и установ- 
љен је преки суд. Број анонимннх до- 
става против поједпних опозиционара био 
је врло велики. Извршен је претрес у ре- 
дакцији Дела и Од.јека и по другим ста- 
новима у Београду и унутрашљости. Ра- 
дикални листови обустављени су, скупови 
су забраљени. Из народа су, утицајем 
власти, из страха и из династичне ре<вно- 
сти, слате честитке за срећно опасеље 
бившег краља, и долазиле су многе депу- 
тације да му лично честитају. Било је п 
доста радикала, који су се одрекли ради- 
кализма. Истрагу о атентату водилп су 
чланови управе града Београда, Н. Трпе- 
зић и М. Ђорђевић, а после су одређени 
за пследнике Васа 'Симић, претседник 
београдског првостепеног суда и Оава Ђу- 
кић, суднја из Зајечара. За претседника 
нревог суда наименован је био Лаза По- 
повић, а за чланове Таса Кузмановнћ и 
Алекса ■Стевановић. Државни тужиоци 
били су Васа Симић и Жика Јоксимовпћ. 
Претрес ,је почео 27/8 1899. Највећи део 
оптужених држао се храбро и досто.јан- 
ствено, нарочнто Сто.јан Протић, Аца Ста- 
нојевић и Иван Павићевић. Из одбране 
оптужених и говора љихо-впх бранилаца 
јасно се видела љихова невиноот. Против 
њих није било ни-каквих доказа, сем не- 
ких тврђевза атентатора Кнежевића, од 
којих је он већи део порекао у току пре- 
треса. Оптужене је највшне теретио Д. 
Крезовић из Плеваља, за кога се е правом 
веровало, да -га ,је полици.ја уплела у лро- 
цее, као свога повереника. Готово сва срп- 
ска штампа ван Срби.је л  најбољи европ- 
ски листови узели су у заштиту опту- 
жене лрваке радижалне странке. Пре пре- 
суде, 11/9, Никола Пашић ,је дао лред су- 
дом из.јаву, да жали, што н-нје с довољно 
енертије суабијао антидинастичне елемен- 
те у радикалној странци, што није ра- 
зумео владу од 11/9 1897, што није раепу- 
стио радикалну отранку, што је увредио 
краља Милана и није га молио за опро- 
штај, и што није порадио да радикални 
кабинет 1894 допустн краљу Мплану по- 
вратаж у Србију.

■Пресуда је изречена 13/9 1899. Ооуђени 
су на смрт: атентатор Кнежевић и бивпги 
народни посланик Ранжо Тајсић; на 20 
година робије у тешком окову: Влајко 
РЕиколић, пуковнлк у пенсији, Петар Ко- 
вачевић, Михаило Димић, Дим. Крезовић, 
Прота Милан Ђурић, Радомир Милинко- 
вић, Љуба Живковић, Нван Павићевић, 
Ђока Новаковић, Стојан Протић и Анта

Урошевић, На 9 година затвора осуђен је 
Коста С. Таушановић, бивши министар^ 
на 5 година затвора Ннкола П. Пашићг 
Анђа, жена капетана Младена Јовановића, 
Га.ја Милорадовић, Јован Стевановић, Јо- 
ван Тодоровић, Милан и Јован Стевано- 
вић и Јован Рајковић. Ослобођени су као 
невнни: Аца Станојевнћ, бнвшп народни 
посланик, Урош Пантић, капетан Младен 
Јов-ановић, Т)Ока Сто.јковић, Адам Савић 
и Настас Марннковић. Пре претреса пре- 
кинута ,је даља истрага над Др. Ђоком 
Нпколпћем п Др. Владом 'Борђевићем. 
Оптужени Жлвко Анђелнћ, налелнвк окру- 
га подринског, обесио се у затвору 26/8, 
а Ранко Тајсић и А. Урошевић бнли су 
ван домашаја српских власти. Никола Па- 
шић помилован је на дан изрицања нре- 
суде. Атентатор је стрељан по прочитању 
пресуде, а остали -осуђеници пздржавали 
су своју казну до женидбе краља Але- 
ксанд-ра са краљпцом Драгом (1900), када- 
су помиловани. Ј. Продановић.

ИВАЊИ ИШТВАН, мађарскп псторичар 
(17/12 1845, Лу-ГОШ — 7/7 1917, Суботица). 
Од 1875 био је лрофесор у Су-ботицн. 
Највише се бавио историјом Суботице и 
Бачке. Од радова, који се односе на нашу. 
нсторију, најзнатннји су ЗхаћаЈка 15г1е- 
пе!е и ВасзћоЈго^ уагте^уе {о1с1гаЈ21 ез 
1ог1епе1т1 ће1упеу!ага, Д. П.

ИВАЊИЦА, варошица у Србији, у Ра- 
шкој Области. Има 950 становншка. На 
реци је Моршвици. Ореско је место. Има 
пошту. Оточно .је тржиште.

Л и т е р а т у р а :  Р. Ускоковић, Ивањи- 
ца (Гла-снвк Географског Друштва, св. 6).

Б. Д.
ИВАЊИЧКА ЗАДРУГА, Основана је 

1889. Централа Ивањица. Капптал је 
150.000 Дпн. П. С.

ИВАЧКОВИЋ СВЕТОЗАР, архњгект (10/12 
1844, Делиблато — 30/1 1924, Београд). 
Високу Техничжу Школу учц0 је у Бечу, 
а 1869—1874 учпо је -с-пецпјалну школу за 
-кла-сичну и византиску архитектуру на 
Ажадемији за пластичне уметности у Бечу. 
Радио је као архптект и инслектор Ми- 
ни-старства Грађевина. Главно му је дело 
про.јекат н изградња панчевачке право- 
славне цркве, Оспм тога, градио је многе 
цркве у предратној Орбијп. Као добар ар- 
хитект И. је био п-озван од срлске држане 
и реформи-сао је грађевпнску струку. По- 
кренуо ,је оживљавање и уједпњење удру- 
жења инжињера и архитежата. С. Д.

ИВЕЗИЋ ГЕРАСИМ ДР„ лекар (14/6 
187-6, Врус — 9/2 1915). Гимназију је свр- 
шио у Крушевцу, медицину у Бечу (1908). 
Био је -срески лекар. Учествовао је у ра- 
товнма 1912—1915. Писао је у Српском 
Архиву и Народном Здра.вљу, преводио је 
Хекла, Рунге-а. Радио је на лепој књи- 
жевности, сарађивао је на Српском Књи- 
жевн-ом Глшснику, Искри, Кол.у. -Бавио се 
и уметношћу и лз Веча је -редовно слао
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извештаје о сликарским изложбама, нај- 
више Искри (Писма из Беча).

В. С.
ИВЕКОВИЋ ОТОН, сликар <17/4 1869, 

Клаљец, вараждински округ). Учио је Сјш- 
карску Академнју у Бечу, затим је на- 
ставио студије у Минхену и Карлсруе. 
1894 вратио-се у Загреб, где је именован 
за учитеља цртаља у реално.ј гимназији. 
1908 постао је професор Уметннчке Шко- 
ле, а сада је професор на Уметничкој 
Академији у Загребу. И. је много путовао 
по балканским земљама, Италији и Не- 
мачкој. 1908 био је лретседник Југословен- 
ског Уметничког Друштва Ладе. Излагао 
је у Загребу, Београду, Љубљанн, Оофији, 
Паризу, Копенхагену, Петрограду и Прагу. 
1923 изложио је у Београду свој велики 
трипгнх: Кајмакчалан-ДобронољеШозјак.
Највнше је обрађивао мотиве из хрватоке 
исгорије. Утиске са својих пут-овања опи- 
сао је И. у чланцима: Пабнрци с пута <по 
Италији, Иверје с пута по Америци, а у 
Колу Хрватских Уметника штампао је свој 
Поглед на умјетност у Јужних Словена.

А. Ш.
ИВЕКОВИЋ ЋИРИЛ, професор Технпч- 

ке Високе Школе у Загребу (1/6 1864, 
Клаљец). Ословну 'школу свршио је у 
Клаљцу, реалну гимназију у Вараждину 
-и Загребу, а Впшу Обртну Школу у 13ечу. 
1885—1886 био је учитељ клесарства на 
обртној школи у Загребу, 1886—1889 ету- 
дирао је архитектуру на Уметничкој Ака- 
демији у Бечу, затим је практично радио 
код проф. Хазенауера на традљи дворског 
Музе.ја н двора у Бечу. 1890—1896 служио 
.је као архитекта код босанско-херцеговач- 
ке земаљсже владе у Сарајеву, а 1896—1920 
као архитекта за богоштовне зграде, у 
рангу грађевинског саветника, код намес- 
ништва у Задру. 1920 изабран је за ре- 
довног професора архитектуре средљет ве- 
ка на Виоокој Техничкој Школи у Загре- 
бу. Градио -је многе католичке и право- 
славне цркве, јавне и приватне зграде у 
Далмацији, већницу у Сарајеву и т. д. — 
И. је специјално радио на истраживању 
наших отарина у Далмацији и Црној Го- 
ри. Међу осталим је 1899—1903 и 1910 до 
1911 водио радове на ископавању у Асе- 
рији (код Бенковца), а 1912—1924 у Бур- 
нуму (код Кнстања). Резултате својих 
истраживања објављивао је у разнвм 
стручним часописима. Већи су И. научни 
радови: Б1е Еп4тск1ипј5 Је г  тШ е1а11ег- 
Исћеп Ваикипа! т  Ба1та11еп (1910), Б1е 
гб тгзсћ е  51асИ Оос1еа т  Моп1епе^го 
(1913, у зЕцједници са П. Стикоти-ем и М. 
Јелићем; издаље А^садемије Наука у Бечу), 
Ба1та1хеп8 АгсћИек1иг и пЈ П авИ к (1910 
до 1914 и 1926, свега 8 овезака атласа и 
текста), Буње, чемери, пољарице (1925, у 
Миленијском Зборнику Југославенске Ака- 
демије), Грађевно умјеће у Далмацији 10 
до ,16 стољећа (1926, у Миленијском Збор- 
нику Матице Хрватске). Р. Кушевић.

ИВЕКОВИЋ ФРАЊО ДР, (10/9 1834, Кла- 
љец, у Хрватској — 2/3 1914, Загреб). 
Учио је теологију у Загребу, Пешти и 
Бечу, где је постао доктор теологије (1866). 
1866 постао је професор библиских наука 
Стар-ога Завета у загребачком надбискуп- 
ском Лицеју, 1874 редовни професор тео- 
лошког факултета у Загребу, а од 1886 
заменио је професуру каноникатом загре- 
бачке првостолне цркве. Главна И. дела 
су: Хрватска Зриниада према Мађарској 
(Кљижевник, III. 319—335). По материјалу 
Ив. Броза и своме новосакупљеном мате- 
ријалу издао је 1910 Р.јечник хрватског 
.језика, потпунији од дотадашљих, али 
још увек недовољно лотпун. И у вему се 
не водн рачуна о језику новијих кљижев- 
ника друге лоловине 19 века. Писао је 
раоправе о .језику у Раду (162) и Настав- 
ном В.јеснику (19).

Л и т е р а т у р а :  К-атолички Лист (1914, 
11— 12); Љегопис Југославенске Акаде- 
мије (38, 63— 76). А. Б.

ИВИСИНИ. 'В. Убичини.
ИВИЧЕВИЋ СТЈЕПАН, публициста и 

поли-тичар (24/1 1801, Макарска — 16/12 
1871, Макарска). Био .је необично тален- 
тован самоук. У рано.ј младости занимао 
се филологијо-м, математиком, историјом, 
философијом и правом. 1818 постао је чи- 
новник жод претуре у Макарској. 1820 
ухапшен је тобож због договарања с кар- 
бонарима. У истражно-м затвору ,провео-је 
готово две године. — И. је почео књижев- 
ним радом у Га.јевој Даници Илирско.ј ш 
у Зори Далматинској, одушевљавајући 
се за ллнрство и словенство. 1848 иза- 
брала га је М-акарска за бечки уставо- 
творнн па-рламенат. После премештења 
уставотворпог парламента у Кромјериж, 
радио је И. веома агилно у различитим 
парламентарним одборима; упутио ,је и 
адресу Макарске бану Јелачићу за приса- 
једињеље Далмациј-е Хрватској. После рас- 
пуста уставотворног парламента, вратио 
ое И. у Макарску, где је био начелник 10 
година. 1851 публиковао је раоправу о 
увођењу хрватског .језика у далматинске 
уреде, и т.ражио је оснивање хрватоке 
гимназије. 1861 изабран је у оплитском 
котару да учествује на бан-ској конфе- 
ренцији у Загребу, али тадашљи далма- 
тински намесник спречио ,је љегов одла- 
зак у Загреб. 0 . је ипак учествовао на 
хрватском сабору 1861 као гост. Његов 
мандат за далматински сабор био .је по- 
ништен, због велеиздаје, што ,је тобоже 
починио 1820. 1871 би-о .је И. посланик на 
далматинском сабору, где је тр-ажи-о сје- 
дињење с Хрватском. Последље године 
провео је у Макарској, бавећи се књижев- 
н-ошћу и науком.

Л и т е р а т у р а :  Јубиларни број На-
родног Лиета, 1912, 62. М. Прелог.

ИВКОВИЋ ЂОРЂЕ, власнпк штампарије, 
папирнице и кљиговезнице (1858, Сомбор
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■— 1/4 1920, Нови Сад). Овршио је нижу 
гимназију у Сомбору, па се одао трговини, 
коју је изучио у Новом Саду код Браће 
Поповића. 1895 предузео је штампарију 
Арсе Пајевића у Новом Саду и проширио 
је књиговезницом. Д. П.

ИВКОВИЋ МИЛОШ, шеф Одељења за 
Штампу Министарства Иностраних Дела 
(з/5 1880, Осек). Гимнази.ју је свршио у 
Карловцима, а философске науке у Бео- 
граду (1906). До 1913 био је професор 
на другој гимназији у Београду, а затим 
је премештен у Скопље. 1920 иостао је хо- 
норарни професор на Университету у 
Окопљу, а 1922 постављен је за шефа Оде- 
љења за Штампу у Миниотарству Ино- 
страних Дела. — Бавио се школском књи- 
жевношћу, лроучавањем ерпских дијале- 
ката, екоперименталном фонетиком и но- 
винарством. У Солуну је издавао и уре- 
ђивао Српски Гласннк (1916—1918), а у 
Окопљу Стару Србн.ју (1919). Научне ра- 
дове О'бјавио је У Кеуие с!е РћопеП^ие у 
Паризу, у Јужнословенском Филологу, Прн- 
лозима у Београду, н у Кеуие Јеа ећиЈез 
з1ауез у Парнзу. ' Д. П.

ИВКОВИЋ МОМЧИЛО ДР., лекар и на- 
радни посланик (14/8 1874, Београд). Гим- 
назију је овршио у Беогр&ду, а медицину 
у Петрограду. 1901—>1920 био је ошптин- 
ски лежар у Београду, 1920—1921 левар 
Државне ' Волнице у Београду, потом је 
пенсиониоан. Доцније је изабран за на- 
родног лосла1шва и био је државни пот- 
секретар. Учествовао је у многнм друш- 
твеним, културним и лолитичкпм повре- 
тима. Био ,је претседник |Орпског, Југосло- 
венскот и Руско-Срповог Лежарсвог Дру- 
штва, привременог одбора Овесловенског 
Лекарског Оавеза, члан главног одбора 
Друшова за чување народног здравља 
и т. д. Поред многих популарнпх чланажа 
о здрављу, штампао је: Туберкулоза у 
Беотраду (1905), Сћо1ега азЈаНса (1910), 
Утицај племенсже поделе на проценат 
обољевања од ' туберкулозе (1911), Мосма- 
трања једног љежара у рату 1912—1913 
(Реферат на чешком језижу, приликом 
прославе 100-годишњице Чешљог Лекар- 
скот Друштва 1914). в. 0.

ИВОВИК-ПЛАНИНА, виоораван у Старој 
Србији, 11-5 км југоисточно од Плевља, 
са на.јвећим висом 1.321 м. П. В.

ИВОШЕВЦИ. 'В. Кистање.
ИВЧЕВИЋ ВИЦКО ДР., адвокат и поли- 

тичар (1843, Трогир — 14/11 1922, Задар). 
Учио је гимназију у Задру, а права у 
Грацу. 1873 отворио је у Задру адвокат- 
ску канцеларију. У политици се прж- 
кључио народној странцн, а припадао је 
њеном консервативни.јем делу. Од 1877 био 
је члан далматинског оабора', од 1889 члан 
земаљског одбора, а од 1901 лослашик на 
Царевинском Већу у Вечу. 1900 именован 
.је за претседника далматлнског сабора. 
После слома Аустро-утарске монархтгје бра-

нио ,је И. права земаљског одбора у доба 
талијанске окупацнје против талијанске 
контроле.

Л и т е р а т у р а: Б. Бијанкини, Вицдо 
Ивчевић (Јубиларни број Народног Листа, 
1912). М. П-г.

ИВШИЋ МИЛАН ДР,, соцнолот 28/7 1887, 
Ораховица, Славонија). Гимназију је учио 
у Пожеги и Загребу. Већ као петогимна- 
зијалац издавао је врсни ђачки лист 
Зора. Теолошке науке овршио је у За- 
гребу. За време његова претседништва у 
најстаријем хрватоком књижевном друш- 
гву Збор Духовне Младежи, достигло је 
оно врхунац -своје делатноети. Као сту- 
дент путовао је И. по европским земља- 
ма, сарађнвао је у листовима Просвјетл, 
Хрватству, Вијенцу и т. д. Као калелан 
у Феричанцима 1911—1912 основао је Хр- 
ватску Сељачку Задругу, организовао је 
уонелу колонизацнју Затораца у оне вра- 
јеве. 1912—'1913 постао је капелан у Вр- 
бовц.у, где је био аборовођа хрватског пе- 
вачког друштва Петар Зрннски, и благај- 
ник Хрватске Оељачке Задруге. Главно 
његово дело овде ,је организација технич- 
ка и артистичка чувенпх Пасионских пга- 
ра сељака у Врбовцу, приказиваних у 
лето 1913, по узору оних РабвтпзбрјеКа у 
Оћегаттег^аи.

Након практично-социјалног студија у 
Немачкој, Холандији, Белги.јн, Францус- 
вој, Швајцарској 1913/1914, постао је И. 
у ' Загребу тлавни тајнпж Хрватског Като- 
личког Народног Савеза, где је организо- 
вао сељачке социјалне течајеве. У исго 
време деловао је као шомоћни уредник 
Католичког Листа и уреднив радничког 
листа Глас Народа. ‘Од 28/7 1914 до но- 
вембра 1918 служио је на различитим 
фронтовима: у Русији, Србији, Румунији, 
као војни свештеник. Сарађивао је и кроз 
то време у Новинама, у Хрватској, Обра- 
ни, Католичком Листу, лриређпвао је по- 
луларне брошурпце (8), а уз го је жао еко- 
но^скн известптељ ратнога Минпстарства 
израђивао месечно опширне стручне из- 
вешта.је. У свим овим »ратним« радовима 
пропаговао .је иде.ју: нраво на слободан 
живот, политнчки и економски, свих на- 
рода. — Након преврата ступио је И. од- 
мах ,у организациону секцију Народног 
Вијећа у Загребу, где је деловао до 1/б 
1919. После тога наставио .је народно- 
прооветни рад као главни тајник Хрват- 
ског Католичког Народног Савеза, 1920 
(12/4) именован је свеучилишним учите- 
љем за социологи.ју на теолошком факул- 
тету у Загребу. Исге године ишао је у 
Париз, ради даљег стручног образовања у 
социјалним, економокнм и правнпм на- 
укама. У Ларизу је ступио у везу с фран- 
цусвим учењацима, писао ,је у француске 
ревије, а АсИоп РориШге издала је ње- 
гову брошуру Ба геЉиве ајЈгаКе еп Уои- 
^ов1ау1е. На Слободној Школи Политич- 
ких Наука предао .је тезу о Задругарству
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(200 страна). 1922 дипломисан је. У исто 
време сврпжо је своје студије на парис- 
ном Университ-ету и лоложио је онде ис- 
пит-е за докторат права, шолитичкнх и 
економскжх наука с одличним успехом. 
Вративпги се (1924) из нностранства у 
Загреб, на-ставио је овде свој наставнички 
рад као учитељ на б-огословском факул- 
тету. У 1925 публиковао је неколижо сту- 
дија о нажој пољопривредн на францу- 
оком језику у Кечие Есопот1дие е! Ршап- 
сиеге. Главни љегов стручно-еконамски 
рад је дело Гез ргоИ етез а^гатез еп 
Уои^о51ач1е, Ј. Јеленић.

ИВШИЋ СТЈЕПАН, професор загребач- 
ког Универоитета за словенску филоло- 
гију (13/8 1884, Ораховица, Славонија). 
Гимназију је учио у Пожеги, Университет 
у Загребу и Кракову. 1913 лостао је до- 
ц-ент Уннверситета, 1913—'1914 провео је у 
Прагу и Петрограду, 1915 постао је изван- 
редни, 1918 редовни професор истог Уни- 
верситета, Вави се проучавањем напгах 
дијалеката и глатољских споменика. Пи- 
сао-је о шаптиновачком наречју (Рад, 168), 
о посавском говору (Рад, 196, 197), о по- 
савсжом акценту у опште (Рад, 187), о 
граматнкама М. А. Рељковнћа и И. А. 
Брлића (све Рад, 194) и о другим ситни- 
јим питањима. А. Б.

ИГЛА. В. Шивалица.
ИГМАН-ПЛАНИНА, планина у Босни, 

између -река: Крупе-Зујевнне-Жељезнице- 
Пресјеннце, око 16 км југозападно од Са- 
рајева. На југозападу од И.-П. диже се 
15јелашница. Највећи висови су од северо- 
запада ка југоистоку: Игман 1.248 м, 
Трешњево 1.325 м, Дебелино Врдо или 
Хома-р 1.505 м, /Вурин Врх 1.541 м, Рађи 
Врат 1.494 м, Црни Врх 1.502 м, Јав-орник
1.667 м, Храстнпца 1.450 м, Вијенац
1.3-61 м. Северозападним лодножјем пла- 
нине пролазе друмови и желез-ничка пру- 
га Сарајево—Коњиц, а североисточним, 
друм Травник и Фојница—Кисељак—Кр- 
бљина—Невеотље и Фоча.

П. В.
ИГЊАТОВИЋ ЈАКОВ (ЈАША), књи- 

жевник (12/12 1824, СентчАндрија, код 
Вудимпеште — 4/8 1888, Нови Сад).
Осножну школу учио је у родно-м месту, 
а гимназију у Вацу, бстрогону и Буднм- 
пешти. Слушао је шрава у Пешти. Немпр- 
на духа и својеглав, доша-о је у сукоб са 
својим професорима и мора« је напустити 
Университет. Ступившн својевољно у вој- 
ску, као хусар-коњаник, И. је ипак на 
време свршио права у кечж.еметској Ака- 
демпји. Тек што је -ночео адвокатску пра- 
ксу избила је револуција 1848, у којој је 
учествовао и -он, о Кошутовим Мађарима 
против Беча. Због таивог држаља после 
мађарске капитулације емпгри-рао је и 
И. у Београд. Радио је у редакцији Срп- 
ских Новина до 1850. Тада га је нестало. 
Појавио се поново тек 1853 у Пешти. За

то време мора да је лутао по овету; из- 
гледа да ј-е доспео био чак и у француску 
страначку легнју, где му је, тобоже, у јед- 
ној борбн страдало једно око. 1854 позван 
је да уређује Српски Летопис. 1859 је 
именован за »народног оекретара« при 
патријаршији у Сремским Карловцима, 
Кад .је 1860 Св. Милетић повео против- 
бечку а мађарофнлску политику, и И. је 
улетео у борбу. 1861 и 1864 изабран је И. 
за посланика. Но када је Милегић поново 
окренуо фронт против Мађара, који су 
били изневерили св-оја обеђаља, И. не 
хтеде на.пустнтн своја мађарофилска на-. 
чела-, већ се -одвојио од народне странке, 
Због тога је био жигора-н као мађарон, и 
веома жучно нападан у срп-окој јавн-ости, 
тако да је д-о смрти живео готово изоли- 
сан од српскога друшгва. Међутим, И, 
ннје ннкада -био националнн издајник, 
нити је био плаћ-еник Мађа-ра. То сведочи 
његов тешки напо-р, да о-д пера живи. Па 
ак-о .је пред кра.ј живота и ужнвао држав- 
ну помоћ, као што се тврди, мађарска 
влада тиме није њега придо-бијала, јер он 
је целог живота био доследан мађарофлл 
и аустрофоб, као што .је био и типичан 
срп-ски шовинист.

И. је рано ночео да саставља песме, но 
праву кљижевну делатност развио је тек 
кад је ушао у Летопис. Тада је И. лочео 
ретко плодну књижевну каријеру, теори- 
ски свестан задатка, којег се подухвагио. 
Он је одмах уста-о п-ротив класицизма и 
школског, дилета-нгског подражавања ота- 
рих и туђих књижевности. Тражи-о је и у 
књижевности да буде истинско огледало 
онога друштва ,и народа, чијим се јези- 
ком пише. И одмах је сам да-о и п-римере 
за такву, -народну и* ооцијалну књижев- 
ност. Изузев неколико историс-вих прило-- 
ведака и романа — као Манзор и Џемила 
(1862), Крв за род. (1862), Ђурађ Бранко- 
внћ (1859—1880 и 1881), Краљевска снаха 
и недовршенк ДелиЧБакић (1886—1888), 
— све И. -књиге припада.ју најизворни.јем 
натурализму. За исторнске ствари И. су 
недостајали и машта и знаље и истори-ски 
смисао, стога су оне слабе. Алн његови 
»социјални« романи о=дишу и-стиноким 
животом. Његове лнчности, скоро без изу-- 
зетка авантуристе са дна друштва, у нај- 
бољем случају аморални тнпови, ванред- 
но су рељефно дате. Пре француских на- 
туралиста и романа с тезом, И. је лостав- 
љао проблеме, и умео их је снажно и 
конкрет-но претставити. И. је претеривао 
у намерном упрошћ-авању израза, те је 
његов стил чест-о баналан и бруталан, а 
композици.ја раздешена. Али И. дела дају 
не еам-о пуну илузи.ју нашег живота ло 
угарским колони.јама и у Војводнни пре 
једно-г века, него и најдрагоценије доку- 
менте о стихиској оировости наше расе, 
па и љутске расе у опште.

И. мање приловетке и неки његови 
чланци изашли су у две књите Скупље^ 
них Дјела (1874 и 1878), а романи: Трн--
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десет годнна из жнвота Милана Неран- 
џића (1860 и 1863, друто издаље 1900 у 
Орпско.ј Кљижевној Задрузи), Чудан свет 
(1869), Трнен спасен (недонршен роман, у 
Србади.ји 1874 и 1875, а прерађен у драми 
Адам и берберин, 1881), Васа Решпект 
(1875, у С. К. Задрузи, 1913), Увео лисгак 
(1875), Венити младожеља (1878 и 1910 у 
С. К. Задрузи), Старн и нови мајстори 
(1883) и, најзад, највећи и лоследњи И. 
роман, Патннца (1888).

И. је као лисац нагло ночео да пада у 
заборав, не 'Само из политичких разлога, 
већ и због чесго несварљивог стила. Скер- 
лићева је заслуга што је овај извавзредно 
даровиги, вредни и веома снажни, инвен- 
тнвни романсије поново дигнут на оно 
угледно место у нашој књнжевносги, на 
коме данас сто.ји.

Л и т е р а т у р а :  М. Савић, Из срлске 
књижевности, Ј. Игњатовић (1898); М. 
Иваннћ, Предговор Мнлану Неранџићу 
(С. К. Задруга, 1900); Ј. |Скерлић, Јаша 
Игњатовић, књижевна студи.ја (издаље 0. 
К. Академије, 1904); предшвори издањн- 
ма 0. К. Задруге иред Вечнтог младоже- 
њу <1910) и Васу Репшекта (1913).

В. Петровић.
0 научном историском раду И. не може 

бити говора, п ако он има радова, чи.ји 
би натлиси могли значити, да су лстори- 
ски. Таква је његова студија: Млсли о 
српском народу л  љегово.ј прошлости (Ле-- 
топис, 89—92; недовршено). Алп то с.у 
резоновања на основу Ра.јићеве Историје 
и глосе уз њу. Увек зањпмљиви И. .је и 
овде, п-оред мала знаља, нанизао читав 
низ духовитих рефлекоија. Још је зани- 
мљиви.ја његова расправа као из теорије 
исторпје: Мемоари, монографије, биогра- 
фије (Гла>с Иотине, 2 п Бршљан, 1), разу- 
ме се више за улознавање И. него ли 
историског метода. .Још неиооредније се 
може лроучавати И. личност у љеговим 
мемоарнма '(Бршљан, 1 и 2 ). И. је нисао 
и ретороке историске саста.ве, као: Ду- 
шан, српска слава <Б'ршљан, 2), Црногор- 
с-тво (Јавор, 1863) и т. д. П. Р.

ИГЊАТОВСКИ АЛЕКСАНДАР ДР„ ре-
довни лрофеоор медиџиноког факултета 
у Београду за интерну медиџину (4/3 
1875, Омоленск, Русија). Свршио је шм- 
назију у РЈовгороду, а Во.јно-медицинску 
Академију у Петрограду 1899. После ди- 
пломсжнх иопита задржан је у Академи.ји, 
ради уоавршавања, а затим је поолат у 
Француок.у н Немачку на трл године, ра- 
ди специ.јализирања. По повратк.у у Ру- 
ои.ју изабран је за редоввог профеоора 
варшавског Университета. За време рево- 
л.уци.је прешао је у Роотов на Дону, а 
одавде је, 1921, дошао у Београд, где је 
ускоро изабран за профеоора на. новоотво- 
реном медицинском факултету. Вио је 
секретар Рускот Лекароког Друштва у 
Петрограду, доцније итретседннк Меди- 
цннског Друштва у Ростову на Дону, а у

Београду претседник Српоко-Руског Ле- 
карског Друштва. За време рата радио је 
на фронту у руском Црвеном Крсту, осно- 
вао је и био шеф инфективног отоека вар- 
шавског фронта. Има преко 40 штампаних 
радова; најглавнијн су: Клиничка семио- 
тика, Сжривене форме прнмарне туберку- 
лозе, Турћиз ехапЈћетаИсиз, Начннн дес- 
пнфекције и взолације заразних болесника.

В. С.
ИГО ВИКТОР ЦЛсТОг-Мапе НцЗо), ве-

ливи француски песник (1802, Безаноон 
— 1885, Париз). И., чије је име испунило 
цео 19 век, подига-о је -свој глас у зашти- 
т.У напгег’народа против гурских наоиља, 
У СВ0М чланку Роиг 1а 5егНе (29/8 1876, 
прештампано доцније у збирци Бери1в 
1’ехИ, превод у С. К. |Гласнику, 29, 711).

Л и т е р а т у р а: Паулина Лебл, В. Иго 
у српској књнжевносги (0. К. Гласник, 
29, 527 и 842). М. И.

ИГРАНЕ, оело у Далмацпји, област Ду- 
брољник, котар и оппшша Макарска. Има 
луку, паробродароку постају на лини.јама 
Сплит—1Брач—Игране—Метковић н Тр- 
паљ—Игране^Макарска. И. има 831 ста- 
ковника, полтту, рпмокатоличку жупу, ос- 
новну школу, жупатило, уљарску задругу, 
сеоску благајницу. ‘ ‘ Ј. М-н.

ИГРЕ ОМЛАДИНСКЕ уведене су код 
нао у школе од како је уведена обавезна 
гимнастнка. И. нма народних, лоје народ 
игра од памтивека, п уметнпчкнх, које су, 
помоћу школе или гнмнастичкнх дру- 
штава, узете од других народа. Од Вн- 
глеза узете су птре: лон-теннс (1ачга-1еп- 
ш8), ногомет, рукомет, крпкет, крокет, хо- 
кеи и голф, а од Чеха: хазена.

У Хрватској и Славонији је земаљска 
влада (одељење за богоштовЈе и наставу 
13/5 1892), лозвала све учнтеље, да. при- 
купе народне п деч.је итре сво.је околпне, 
и да нх тачно ошппу. Сабрани материјал 
је за штампу спремио учнтељ Иван То- 
машић, ко.ји је лздао књигу под насловом: 
Гимнаотпчке игре. (1896, са 200 слика). 
У то.ј се зби.рци на.лазе оиисане игре из 
Хрватске, Славоније. Далмаци.је, Истре, 
Босне, Херцеговине, Црне Горе и .јужне 
Угароке, са додатком модершгх гпмна- 
стичких игара. Ооим ове има «  другнх 
збирки нгара (Хајдењак Андрија, Дјетиње 
сигре, 1878; Јелица Беловићева, 110 шгара 
за младеж, са .слпкама (1894); Др. Фраљо 
Бучар, Игре за друштва и школе <1906, 
III издаље 1925, са додатком модерних ен- 
глескпх игара); Др. Фрањо Б.учар и Вик- 
тор Гудолф, 1ћ1мнастика и пгре у пучкој 
школп, са сллкама, издање кр. зем. владе, 
1909); Јори Оокар и Др. Фраљо Бучар, 
В.јежбе у тлу те игре у лрнроди, издање 
кр. земаљске владе (1917, са слпкама).

Код Словенаца постоји лепа збшрка ига- 
ра Др. Људевпта Ливка: Теловадне игре 
(у три дела, 1911—1923, а неке у другом 
издању). Друга збнрка је: Др. Ива Пирца,
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Младикске ин теловада-е игре (I 1919, II
1921) .

Код Срба има неколико лепих збирки 
игара: Тихомир Ђорђевић, Српске народне 
-игре (1907); Никола Стојановић, Депје игре 
за ерпску младеж (1866); Ђо-рђе Глибољ- 
ски, Гимнастнчке 'игре (1880); Кат. Шар- 
чевић и Стјепан Николпћ, Денје игре 
1902; II издање Кат. Шарчевић, Дечје 
игре и гимнасгива (са 100 слика, 1911); 
Миленко Арсовић, Витешке игре и спор- 
тови (1911, са слнкама); Антун Браздил, 
Тимнастичке игре (са 25 слика, II издање,
1922) . Ф. Бучар.

ИГУМАН (по грчком вођ), старешина
православног манастнра. Постављао га је 
ктитор нли га је бирало манастирско бра- 
ство. Избор ,је био доживотан у киноии- 
јама, а на годину дана у идиоритмима, 
где ое стари нгуман називао ироигума- 
ном. И. у договору с братијом поставља 
остале часнике-владалце манастирске: ико- 
нома, екслиоијарха, дохијара и др. — 
Дужност је И. да буде духовник н учи- 
тељ вере и живота у манастиру. Управ- 
љао је у кнновији готово неограннчено 
манастирском имовином, у границама кти- 
торског устава. У феудално дрба вршио 
је И., као властелин, такође готово не- 
ограничено, и световну и духовну јурис- 
дикцију над манастирским поданицима, 
кметшима. Завжсносг од обласног епи-- 
скопа често .је -била мннимална. У идио- 
ритмиским манастирима власт је И. била 
много незнатнија. Ршније се није тражило, 
да игуман мора имати известан јерархи- 
ски степен, те -су и прости неписмени мо- 
наси, ка-о и образо-вани јеромонаси, поста- 
.јали манастирске старешине. Р. Г.

ИГУМАНОВ (АНДРЕЈЕВИЋ) СИМА, на- 
родни добротвор (30/1 1804, Призрен — 
24/2 1882, Призрен). Нио је трговац у свом 
родном месту. Услед турсвог притиска 
кренуо је 1836 у свет, бавећи се и даље 
трговином. Живео .је у Србији, па у Би- 
тољу, Цариграду, Одеси и Кијеву. Од 1865, 
кад је изгубио. јединца сина, сав се пре- 
дао послу за народво добро, помажући 
цркве и подижући школе у свом родном 
крају. 16/4 1871 ударио је темељ српској 
богословији у Призрену, која је дала ч-и- 
тав низ свештенижа и народних радника, 
11 која тг данас п-остоји. 1872 вратио -се 
И. .у Призрен, где је, сем прекида -од 
1875 до 1881, про-вео већи део ж.ив-ота, до 
своје смрти.

Л - и т е р а т у р а :  П. К-остић у Браств.у, 
9—10 (1902), 329—349. ' В. Ћ.'

ИДИОРИТАМ (ОСОПШТИНА), манастир, 
У ко-ме је до-пуштено, да сваки калуђер 
има своју личну имовину, да сам за 'себе 
живи, храни се и одева. И. је сасвим про- 
тиван првобитном киновиском манастир- 
ском комутжзму, који је био једини ле- 
гални начин 1М.онашкот живота у средље- 
век-овној 'Орбији. И. се по.јавио у Ов. Гори 
и развио се нарочито од 14 до 15 века.

Данас су -готово иоловина (9 од 20) свето- 
торскнх манастира идиоритми, а међу 
њима и Хиландар. Р. V.

ИДРИЈА, варош у талијанској Слове- 
начжој. Лежи у дубоко-ј, а тесној долини 
на рецн Идријци. И. има 5.427 становника.
— Почета-к И. је у уско.ј вези с п-о-четком 
рудника за живу. Око 1490 -неки сељак 
случа.јно је нашао у невом -бунару живу. 
Од тога доба мн-оги рудари су покуша- 
вали да прр-нађу ту екупоцену руду. 22/6 
1508- пронађене су богате жице шкрп-ље- 
ваца, у који-ма се налазила жива. Ускоро 
.је ту дошло доста рудара и пронзводња 
ж-иве -брз-о .се ловећала. — 1500 постала је 
И. с осталим иоседима горичкнх грофова 
власништво Хансбурговаца, а остала је 
део Горнчке. 1783 ујединила се И. са 
■Крањском. — Рудник је би-о у вочетку у 
рукама приватвжх лица, а 1580 посгао 
је аустриска државна својина. Рудари су 
дошли прво из Корушке и Салцбурга, 
због тога се звала нова насеобина у -по- 
четку и  Немшка И. У млетачко-хапсбур- 
шко-м рату Млечани су 1509 о-својнли И.. 
а после њиховог одласка (1520) подигнут 
је град, ко.ји је утврђен зидом и јарком.
— Руда се извозила преко Жнра у По- 
љавску Долину на Локу и Краљ, и  одатле 
даље. У новије д-оба усавршен је идриски 
рудник тако, да је поред аппанског Алма- 
дена највећи европски рудник за живу. 
-Производња је -изнооила годипгње 500 до 
600 тона живе и  било је посла за 1.200 
рудара.

У И. има много пилана. И. је средиште 
трговине дрвима, јер је околина врло бо- 
гата са шумама. У И. и  околинн је -и јако 
развнјен ванат изр-ађивања чипака, а у 
вароши постоји и школа за чипке. Осим 
тога, имала је И. и државну реалку. По- 
сле 1918 Италијани су пренели у И. -сло- 
веначку -гимнази.ју из Горице. П-оследњих 
година затворене су реалка и гимназија, 
а Талијани -су основали само некакву гра- 
ђанску школу. У 0 . је седиште потпре- 
фектуре, суда, порезног уреда, шумске 
уредбе, малих новчаних завода ж култур- 
них друштава. А. Мелик.

ИЖ, острво у Јадратгск-ом Мору, из- 
међу Уљана и Дугог 'Отока, око 11 км 
југозалтадно од -Задра. И. је врло издужен, 
дугачак 12-5 км, широк до 2-5 км, а повр- 
шнна му је 18-8 км2. Оетрво .је стеновито, 
на. јужно-м је кра.ју делом 'пошумљено, а 
највиши виоови су од северозапада на 
југоисток: Отража 125 м, К-ориљак 170 м, 
Орсењ Врх 124 м, кота 135 м, Водењачки 
Врх 116 м и Сухи Арат 90 м. На И. има 
некол-и-ко насеља, од којих су најважнија 
Вељи Иж, Пор-овац и Мали Иж.

77. Б.
ИЗ СТАРИХ РИЗНИЦА, недељни дода- 

так листа Напред, којп је 1916—1918 пз- 
давао у Бизерти (Тунис) пр-оф. В. М. Чај- 
кановнћ. М. И.



ИЗАЧ0Ћ-ГРАД

ИЗАЧИЋ-ГРАД, село у Бости, северо- 
западно од Бвхаћа, са остатцима града И. 
Има 658 становника. — У средњем веку 
овде је била племићска општнна Бери- 
шић. Доцнкје се место звало Дол. Име је 
И. добио по породици Изачића, која се 
.јавља крајем 15 века. 1592 заузели су И. 
Турцн. Често је страдао од аустриске вој- 
ске, последљи пут 1836.

Л и т е р а т у р а :  Лопашић, Вихаћ и
Бихаћка Крајина (1890). М. Ф.

ИЗВЕСТЈЕ ДРУШТВА ЗА КРШЧАН- 
СКО УМЕТНОСТ, перијодична публикаци- 
ја, посвећена црквеној уметности у Сло- 
венанкој. 1894—1912 изашло је 5 свезака. 
Последљи уредник је бно Јос. Достал.

Ф. С.
ИЗВОЗ. Главна грана привреде у на- 

шим земљама било је у старнја времена 
сточарство, које је н данас једна од нај- 
главнијих наших привредних грана, по- 
ред земљорадље и шумарства. Према то- 
ме су и у стара. времена главни предмеги 
И. из наших народнпх држава били про- 
изводи сточарства, земљорадље и шумар- 
ства. Уз њих се извозило, за време цве- 
таља наше отаре рудароке нндустрије у 
Орбији и Боони, и доста производа ру- 
дарства. Главни предмети И. т  наших 
средљевековних самосталних држава били 
су: стока, суво месо, масло, маст, сир, су- 
ва риба, жнто, брашно, варпва, крзна, 
конопља, вино, мед, восак, катран, луч, 
дрво, сребро, злато, олово, бакар, гвожђе.

Извозна трговина била је у на.пшм ста- 
рим државама углавном у рукама Ду- 
бровчана н других Примораца, те је и 
главни И. ишао у Приморје, нарочито у 
Дубровник, у коме су се наши производи 
често прерађивали, ради даљег И. Зна се, 
да су у Дубровнику постојали млинови, 
којн су млелш шпеницу, довезену из за- 
горскпх земаља. Поред тога, у Дубровни- 
ку су прерађнванн и сирови метали, нз- 
везени из вагорских земаља.

■Оа нестанком нашнх самосталних држа- 
ва., дотадашља И. трговина по-стала је 
унутрашља трговина у Турској н Аустро- 
УТарској, или И. трговина тнх двеју др- 
жава, тако да се више не може говорнти 
о нашем И. у међународном смислу све до 
Карађорђевог устанзка за Орбију, односно 
до уједнљеља за Краљевину СХО.

Када је избио Карађорђев устанак 1804, 
Србија је сва била покривена гуетом шу- 
мом, у којој је одгајиван велшки број сви- 
ња и, мање, коза и говеда. Земљорадња 
је блла заоотала, а услед устанка, који је 
онемогућавао миран живот, свакако је 
пољолривредна шрои13водва још више 
уназађена. Чим су се прилике мало оре- 
диле (1807), почела је да се развија и И. 
трговина, тако да је те године 'извезено, 
у првом реду стоке, за преко 3,000.000 
гроша, што одговара сумп од 4,500.000 
златних динара, при чему треба имати на 
уму, да је Карађорђе дотле био ослободио

само. један део доцније Кнежевине Орбн- 
је. Извозила се храна, шишарке, шљиве, 
вуна и коже, и то углавном у ' Аустрнју, 
а маљим делом у Босну. Оточно богатство 
морало је бнти огромно, јер се нз пода- 
така за доцније године (1827, 1828, 1829) 
вндИј да је тих година извожено врло 
много стоке. Тако по тефтерима ногранич- 
них царннарница код океле шабачке, ми- 
тровачке, вишњнчке, смедеревске н т. д.- 
видн се да је извезено:

1827 1828 1829
свиља (округло) 100.000 230.000 170.000' 
говеда „ 10.000 11.000 12.000'

Поред тога извозило се на. много тачака 
преко суве границе.

Врадност тота И. не може се данас 
тачно утврднти, али се љегова важност 
види из самог броја нзвезених брава п 
грла. У маљем броју извезено је и коза, 
коља, и других предмета. — Што су се 
више крчиле шуме, повећавана је н зем- 
љорадннчка нроизводња, и у шознијпм 
годинама шочелн су у све већој мерн да 
се извозе и земљораднички производи, и 
то ноглавито у Аустрију (доцннје Аустро- 
Угарску), која је у току целог 19 века 
бнла главна и увозна н П. држава за Ср- 
бију. Поуздане статистике за II. нема све- 
до ооамдесетнх година, али се из шрн- 
ближне статистнке ва 1866—'1870 нидн, 
да је просечшн годишљн И. износио тнх 
година 30,600.000 Дин, од чега је у Аустро- 
Угарску извожено за 23,500.000 Днн, да- 
кле 4/о целокупног И. Тај однос остао је- 
и даље, захваљујућн трговннским угово- 
рима којшма је Аустро-Угарска умела се- 
би да сачува монопол И. н увоза.

И. се 1864—'1911 кретао овако (у ми- 
лионима златних Дин):

у Аустро-Угарску
1864 154 1889 36-0 34-3
1865 18-0 14-9 1890 46-0 39-3
1866 19-0 17-1 1891 52-3 45'7
1867 25-0 20-5 1892 46-4 41-0
1868 38-0 234 1893 39'0 43-2
1869 34-0 20'7 1894 46-0 41-1
1870 30-6 22-2 1895 43-0 38-Т
1871 27-6 234 1896 53-4 47-0
1872 зз-о 23-0 1897 56'0 49-1
1873 32-0 19-0 1898 57-0 51-0
1874 35-4 25-0 1899 66-0 '55-0
1875 35’0 254 1900 66-5 56-5
1876/77/78 рат 1901 66-0 55-&
1879 39-0 1902 724 57-5
1880 35-2 1903 60-0 51-3
1881 404 294 1904 624 55'4
1882 40-3 38-8 1905 72-0 64-7
1883 40-2 404 1906 71-6 31-3'
1884 40-0 40-0 1907 82-0 12-9
1885 37-6 30-7 1908 77-0 21-5
1886 40-7 27-9 1909 93-0 29-2'
1887 36-1 26-3 1910 98-0 17-8
1888 39'0 33'4 1911 116-9 48-4

До 1906 II. у Аустро-Угарску стално је 
растао, алп те тодине пзбио је између Ср- 
бије и Аустро-Утарске царнлскш рат, ко- 
ји .је изазвао важан преокрет, не оамо у
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извоз

тртовинхжој, него и у нндустриској поли- 
тици Србије. Од закључења првог трго- 
винсаог уговора <и тајне конвенције 
е Аустро-Угарском) 1881, И. живе стоке, 
као најважннјег И. артикла, био је р-егу- 
лнсан т. зв. ветеринарннм конвенцијама, 
које је Аустро-Угарска употребљавала као 
принудно сретство против |Србије, кадгод 
је била незадовољна' љеном спољном по- 
литиком. Забрана И. живе стоке ие Орби- 
је у таким тренутцима, наносила је срп- 
ским привредницима огромне штете. 1905, 
када је бугарско Собраље примило проје- 
кат закона о царинској унији са Орбијом, 
Аустро-Угарока- је прекинула започете тр- 
говинске преговоре, и 1906 дошло је чак 
до затварања њене граннце за највећи део 
ерпског И. Такво држаље Аустро-Угарске 
примсрало је Србију, да тражи нова тр- 
жишта за сво-ј И., и она их је нашла у 
Леванту, Француекој, Италији и Немач- 
кој. Али због даљине нових тржишта и 
и-з других разлога, у место дотадашњег И. 
сировнна морало се прећн на И. прерађе- 
вина нли полупрерађевина; у место живе 
стоке почела се извозити маст и месо, 
у место пшеннце брашно н т. д. У земљи 
су подпгнуте кланице и повећани млино- 
ви, тако да је Аустрија својом наопаком 
политнком постигла супротно од оног, што 
је желела, и допринела је и нехотице по- 
јачању домаће индустрије у Србији. Со- 
лун је постао главно И. иристаниште са 
Србију. Аустро-Утарска је из царинског 
рата взашла побеђена, тако да и отосле 
закључеља новог трговиноког уговора, ко- 
ји је стулшо на снагу 1/1 1911, она ннје 
више могла да новрати свој дотадашњи 
положај у Србији. И. је после цариноког 
рата јако порастао и достигао ,]е цифру 
од 116 милиона Дин, али је -од њега ишло 
,у Аустрију само за 48 миожона (око 2/5), 
док су 2/5 ишле у Немачку и Турску (29 
и 12 милиона), а остатах-с у остале државе 
(у Француску 3-8; у Ам-ерш-су 3-68, у Ру- 
мунију 6-1; у Велгију 6-1; у Италију
4-4 милиона Дин). Главнн И. -предмети 
билш су: жива стока, жито, воће (нар-о- 
чито шљива) и -сточни прои-зводи.

За време ратова 1912—1918 нцје било 
нормалне И. трговине, јер је И. -забрањи- 
ван због снабдев-аља во-јоке, што је један 
део границе био за-творен ратннм онера- 
цијама, и што је цео привредни живот 
био хгригушен.

Уједињење 1918 затекло је покрај-ине, 
које су припале СХС држави, у неједна- 
ком привредном стању. Орбија је била 
исцрпена, стока је уништена од непри- 
ја-теља; у земљи ско-ро није било ни ко- 
ња, ни оваца. Пољопривредне производе 
.је одузимала 01супаторска власт. Други 
краџеви су такође доста претрнели од ра- 
та, али је у Војводинн бнло жита и сток.е, 
а у Хрватској мното стоке. Покрајине из 
дотадашње Аусгро-Угарске задржале су 
многе устан-ове -ратне л-ривреде аустро- 
угарске. Српска вл-ада донела је са собом

с К-рфа забрану И., јер се држало, да су 
све намнрнице у земљи потребне за ис- 
храну становннштва. -Поједине покрајине 
су забрањивале И. намирннца у друге по- 
крајине, а допуштале су И. само ако -се 
из друте по-крајине увезла -одговарајућа 
количпна других намврни-ца. -Закључива- 
нн су скоро међународни уговорн између 
појединих покрајина. Али како је земљи 
требало да увезе много предмета за обно- 
ву, а није пмала новаца да их плати, а 
и државе, из којих су се тн предмети 
могли увести нису хтеле да п-риме новац, 
него намирнице, морало се наћи сретство, 
да се регулише та ра-змена лрои-звода из- 
међу -наше државе и других држава.

Тога ради основана је 31/3 1919 Цен- 
трална Управа са' т-рговинеки промет 
с ино-странством, која (је закључивала 
т. зв. рекомпенсационе уговоре с Аусххри- 
јом, Чехословачком и др. Поред тога, она 
је давала и дозволе за И. (извознице). Из- 
во-знице су давале и поједине покрајин- 
ске унраве, а поред тога извожено је доста 
и кријумчарскнм нутем. -Настао је прави 
хаос у трговинекој иолитици, у коме су 
се -нагло богатили онн, који су успевали 
да добију извознице. Да бн -се успорио 
И., а и да би се државн створио но-в из- 
вор прихода из разлике цена у нашој 
држави и у иностранству, заведене су 
5/11 1919 И. царнн-е, жојима је оптерећен 
највећи део наших -производа. Када се по- 
казала штетност система нзво-зница, које 
су давала, поред Централне Управе, и 
Министарство Финансија и Миниетарство 
Исхране и Обнове Земље, укинута је Цен- 
тр-ална Управа 17/4 19-20, а место ње је 
29/4 1920 основа-на Оредашља Задруга за 
И., која је требала да монополише сав И. 
Али је по-сле п-рвих неуспеха и он-а укн- 
нута. Једини регулатив И. остале су И. 
царине, к-оје су највећим делом укжнуте 
1/12 1925, тако да оне данас лостоје још 
само за малн -број нрои-звода.

-П-рве 2—3 годнне по-сле рата биле су 
првен-ствено испуњ-ене радом на обн-ови 
земље. На спстематском -појачању И. није 
рађено, јер су недостајали -вда«нн услови 
за интенс-ивни И.: уређен -саобраћај, до- 
вољан кредит за И. -сезону, уређени трто- 
вински односи с иностранством, довољна 
слобода ра-сполагања платежним -сретстви- 
ма и т. д. Поред тога, стаље је још погор- 
шано двема у-застопним -слабим жетвама 
1921 и 1922, тахсо да је тек богата жетва 
1923 омогућила интенсивни-ји И., хсоји .ј-е 
од та.да растао сваке године. За  разлику 
од И. Краљевине Србије, броо' предмета 
који се изво-зе из наше данашње државе 
много је разноврснији, и индустриске из- 
рађевине з-аузимају данас врло важно ме- 
сто у целом -нашем И. Поред тога, важно 
је, што се данас, услед те ведике разно- 
врсиости предмета, који ое извозе, извози 
преко целе годгане, тако да се .по.јам И. се- 
зоне мора ограничити само на пољоп-ри- 
вредне производе.
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По годинама кретао се наш И. од ује-
диљеља овако: 

годин'а милиона златних Дин
1919 164 -
1920 284-6
1921 321-6
1922 259-2
1923 -477-9

-' ' 1924 67Г2
11/12 1925 722

|Цо врстама жзвезенпх предмета И. је из- 
носи-о у папи-рннм Дин:

11/12
1922 1923 1924 1925

дрво за грађу 520-1 1.286-2 1.620-2 1.217
дрво за горшво 35-9 15ГЗ 166-6 118
.пшеница 116-5 381-5 683-6 393-
остал.о жито 16-2 9-8 12Г1 201-
жива говеда 333-8 845-9 745-3 396-
Јај-а 32Г2 530-9 618-6 584
кукуруз 42-8 333-7 585-2 1.952
ме-со и

производи 342-3 538-2 538-4 297-
сиров бака-р 122-9 172-4 346-5
брашно 136-3 233-2 343-1 185
живе свиње 220-5 448-1 27Г4 105-
живи коњи ИГ4 207-9 231-7 116-
цемент 72-2 143-2 189-4
шљиве 222-9 344-6 179-1 161-
кудеља 107-2 93-5 158-2
пасуљ 26-3 77-6 155-7 71
гвоздеие руде 4-6 59-9 142-5
олово 29-5 95-4 122-8'
кашкаваљ 48-9 117-5 108-1 55-
И Т. д.

Укупна -сума И. у лаиирним Дин и-зно- 
сила је:

3.691-1 8.043-8 9.538-7 . . . .
■По главним земљама, у које је извожено, 

статистика је за 1924 у милионима п-апнр- 
лих Дин:

Италија, укупно 2.757 (28-9%):
дрво за грађу 1.171-1
дрво за гориво 78-2
говеда 339-9
коњи 119-6
месо Г0 проивводн 107-7
пасуљ 89-8
■јаја 65-8

Ауотрија, укупно 2.332 (24-5%):
месо н производи 346-1
КУКУРУЗ 285-9
волови 223-2
јаја 188-4
свиње 172-1
брашно 167-9

Нехословачка, укупно 943-7 (9-89%):
жито 184-5
кукуруз 146-2
брашпо 119-6

Мађарска ■укупно 756-1 (7-93%)
Грчка ,, 676-2 (7-09%)
ПГвајцарвка 389-5 (4-08%)
Немачка Ј} 388-9 (4-08%)
Француска ,, 362-9 (3-80%)
Румунија ,, 252-9 (3-65%)
Енглеска 131-5 (Р38%)

По количинана И. је износио. округло у 
хиљадаиа тона:

1922 1923 1924 1925
дрво за грађу 588- 844 1.046 2.311
дрво за гориво 113 352 509 320
пшеница 24 96 172 132-7
ЈаЈа 13 17 20 26
кукуруз 11 102 245 939-8
месо н ПрОИЗВОДЕ 21 22 19 14
брашно 22 38 59 . 34-6
цемент 182 235 341
шљиве 40 66 20 29-7
пасуљ 74 
а у конадима (округло):

13 32 23

коњи 26.730 52.480 55.200 31.100
говеда 105.390 206.515 168.100 105.000
свиње 117.400 140.440 86.180 57.200

Ј1 и т е р а т у р а: Ј. Петровић, Наша
спољна трговина (Економист, 4, 10 и 5, 4); 
Ј. Петровић, Кеуие есопопндие е! Нпап- 
с!еге Је  Ве1$5гас1е; Повремени прегледи у 
Привредном Прегледу и Трговинском Гла- 
снику; 'Отатистика Генералне Дирекције 
Царина; Отатистпчки годишњаци Краље- 
вине Орбије до рата. С. Предић.

ИЗВОЗНА БАНКА, Београд. Основана 
је 1901 (завон о повластицама од 9/1 1901) 
у циљу потпомагања и унапређења зе- 
маљске извозне трговине, са калиталом 
од 5,000.000 Дин. Уплатом шрвог кола 
акци.ја- и спајаљем са Српском Трговап- 
ком -Задругом (ос-нована од Косте Тауша,- 
новића), добијен је капитал од 3,135.000 
динара, којн је остао -све до 1908. Услед 
царинског рата са Аустро-Угарском и да- 
ваља новог нравца изво-зној трговини, 
српска прив-реда п трговин-а, а са љима и 
И. Б., претрпели су знатне штете, тако да 
је 'И. :Б. за отпис својих штета употребила 
цео резервни фон-д и -редуцирала калн- 
тал на 2,500.000 Дин. Од тада је имала, 
лод управом пок. М. Драшвовића, перијод 
сређиваља, лреиорођаја и јачаља, све до 
1914, када. ,је повећала капитал на
5.000. 000 Дин. У почетк.у Оветског Рата 
преселила је И. Б. евоју имовину у Кру- 
шевац, затим у Ниш, а при повлачењу нз 
отаџбине у Марсељ. У почетку 1919 вра- 
тила.се у земљу н наставила је рад. У 
1920 повећала је капнтал на 10,000.000 ди- 
нара, у 1921 на 15,000.000, а. у 1922 на
30.000. 000 Дин. — Бави се банкарскнм,
извозним -и коми-сионим пословима. Гото- 
вина је 4,285.000, потраживаља 182,183.000, 
есвонт 35,056.000, непокретнооти 29,175.000, 
хартије од »редности 14,500.000, резервни 
фондови 24,345.000, обавезе по текућнм 
'рачуннма 196,352.000, улози 8,286.000, чи- 
ста добит 6,312.000 Дин. Дивиденда 100 
динара (16-6%) ло акцији (1924). Прет- 
седник управног одбора Аца Н. 3. Попо- 
вић, главни директор Др. Влада Т. Мар- 
вовић. Н. Станаревић.

ИЗВОЗНА И ПРОМЕТНА БАНКА осно- 
вана је 1920. Ценграла Скопље. Капитал
5.000. 000. Фондови 262.900, остале реверве 
387.535, улози 749.580, меннце 7,777.500,
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3'ајмови ва -запоге 112.369, дужници 
4',056.995, непокретности 334.890, в.редећи 
напири 264.870, добит 689.214 Дин, ДИВИ- 
денда 10%. Претседник Милош Савчић, 
потлретседник Мих. Драгићенвћ, директор 
Драг. Димитријевић. Н. С.

ИЗВОЉСКИ АЛЕКС. ПЕТРОВИЋ, рус- 
ки државник '(18/3 1856 — 17/8 1919). Био 
је министар спољних тгослова 1906—1910, 
затим до јуна 1917 руски амбасадор у 
Париз.у, где -је и умро. За рреме анексио- 
не кризе, балканског и ‘Светског Рата раз- 
вио је велику делатност. В-љ. П.

ИЗВОР, речица у Македони.ји, лева при- 
тока Белог Ибра. Извориште 0 . је на Кари- 
нику (2.210 м) и Мокрој Лланини (1.830 м), 
оа кога теку неколико потока ка југу, а 
И. ток има правад југоистока. Улива се 
2 км јужно од села Брекова. Дужина тока 
је 22-2 км, а новршина слжва 249‘3 км2.

П .  В .

ИЗВРШНИ НАРОДНИ ОДБОР изабран 
је на седннци Подгоричке Велике Народ- 
не Скупштине 13/11 1918 са мисијом, да 
привремено управља Црном Гором, и  да 
сврши ове, што ,је цотребно за прелазак 
власти у руке органа, ко.је буде поставила 
централна влада из Београда. И. Н. 0. 
прнмио је дужност 15/11 1918. Изабравши 
са Скупшгином делегацију, која ће изве- 
стити владу и краља у Београду о изгла- 
саион вародном уједиљењу и осталим од- 
лукама Подгоричке Велике Народне Скуп- 
штине, И. Н. 0. је о свему томе известио 
и бившег краља Николу и савезничке тру- 
ие у Боки и Албанији. Истовремено И. Н.
0. објавно је народу, прокламацијом, ује- 
диљеље Црне Горе са Србнјом, и позвао 
је чиновнике, официре и во.јнике, да по- 
ложе заклетву ва верност И. Н. 0., и да 
се стаље на расволожење новоме стаљу. 
Од оданих официра и војвика образовао' 
је И. Н. 0. Ншродну Гарду са задатком, 
да чува слободу н јединстао, док се не 
<Ј»рмирају нове државне власти, и док не 
стигне државна војска. Како је из Бео- 
града тек 12/1 1919 претседник мивистар- 
ства, Ст. Протић, одговорио, да влада при- 
ма на знање одлуке Шодгоричке Велике 
Народне Скупштине од 13/11 1918, И. Н.
0. је имао да издржи и цетиљску божић- 
ну лобуну и све друге незгоде и интрите, 
које су давале наде сепаратистима и со- 
колиле их на акци.ју. После угушене бо- 
жићне побуне и извршене анкете од стра- 
не међусавезничке комвси.је, маршал 
Франше д’Епере, претседн.ик те комисије, 
честитао је И. 0 . 0. и констатовао је, да 
се цела Црна Бора изразила за уједпље- 
ње, а против бввшег краља Ни.коле. Власт 
И. Н. 0. трајала је 15/11 1918—23/4 1919. 
Тога дана И. Н. >0., у коме је било пет 
раввоправних члавова: во.јвода Стево Ву- 
котић, Марко Давовић, Сваооје Пилетић, 
Лазар Дамјановић и Ристо Јојић, поднео 
.је оставку Подгоричкој Велико.ј Народно.ј 
Скунштини, која .је пренела власт над

Црном Гором на новопостављеног повере- 
ника централне владе 'из Београда, Ив. 
Павићевића. М. Миленовић.

ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ЗАКОНОДАВСТВА. У
Краљевини Срби.ји, се је од више година 
пре европског рата почело радити на шро- 
јектима приватног и кривичвог законо- 
давства, који би имали замениги посгоје- 
ће зшконике. 1914 комисија за -пројекат 
грађавског 13-аконика предала је општи део 
шројекта с неким отсецима посебног дела 
М'инистаротву Правде. Пројекат грађан- 
ског сутског постулка1 био је завршен
1915. Пројекат трговачког законика био 
је довршен још 1912, и нсте је године 
службено објављен. Пројекат стечајног по- 
ступка имао је више вомиоисвих редак- 
ција, од »0'јих је последња од 1909. Проје- 
кат меничног закона је био довршен 1912, 
и исте је шдине службено об.јављен. Ко- 
мвсија за пројекат, кривичног законика,
об.разована 1908, довршила је рад 1910, и 
иете је године љен пројекат, с опсежним 
мотивима, 'Службево објављен.' Шира ко- 
миси.ја за преглед истога, образована 1911, 
довршила је била сво.ј посао 1912. 1912
била је образована вомиси.ја за пројекат 
кривично-сутско1Г поступка, али она до 
рата није -била завршила израду овог про- 
јекта.

После уједињења Орба, Хрвата и Сло- 
венаца, 1/12 1918, остала су у поједивим 
обласгима и даље у  важвоети затечена 
законодавства. У том ногледу дели се 
Краљевина још и данас у 6 области: Ср- 
бија, Црна Гора, Босна п Херцеговнна, 
Далмација, Во.јводина, Хрватска са Сла- 
вонијом. Ради изједначења законодав- 
ства 0'бра-зовано је 1919 посебно мини- 
старство, Миниетарство за жонституанту 
и изједначење законодавства. Али се ово 
Министарство огравичило на израду про- 
.јеката Уотава и улравних закона, који су 
,у вези с његовим нзвршењем. Пооао око 
изједначења кривичног и ирпватног зако- 
нодавства предузело је Миннстарство 
Правде. При њему је тога ради образован 
кра.јем 1919 Стални баководавни Оавет, 
подељен у три отсека, пржватно-правни, 
кривично-правни и јавво-правни, сваки 
са по 7 сталнвх чланова. Задатак .је овога 
Са.вета: 1. израда пројеката заједничвог 
законодавства из области Министарства 
Правде; 2. израда и  лреглед про.јеката за- 
.једничког законодавства из реоора других 
министарстава; 3. рад на лројекткма из- 
мена и допуна таостојећег заководавства. 
Остала су мннистарства 0'бавезна, да за- 
конске пројекте, од њих израђене, шаљ.у 
на преглед Оа-вету. При Савету пбсто.ји 
.један ужи одбор, .ко.ји има три члана, ио 
једвога из сваког отсека. Вадатак ,је овог 
одбора, да се стара-о томе, који се закон- 
ски пројекти треба да израде од иоједи- 
них отсека, као и да л.регледа --про-је-кте, 
израђене од других ми-нистарстава, уко- 
лико их не упути појединим -отсец-има, п
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да даје мишљеша по шојединим закон- 
ским питанлша.

Кривинно-правни отсек 'Савета је до са- 
да нзрадио про.јекат нривичног завоника, 
о кратвим мотивнма (објављен службено 
1922), пројекат кривичног сутског поступ- 
ка (довршен 1922), пројекат закона о 
нступима с ноступком за њих, с кратким 
мотшвима (довршен 1923), пројеват заво- 
на о поротн и шројекат закона '0 изврше- 
њу казне (довршени 1922). |Приватно- 
правни отсек је до сада израдно нзвесан 
део пројекта грађанског законива, затнм 
пројекат редовног трађанско-сутског шо- 
етулка н у неволиво пројекат трговачвог 
завоника, про.јекат завона о меницама н 
чековима и пројекат стечајног поступка. 
Оба су отсева за.једво израдила про.јекте 
закона о уређењу судова, закона о судш- 
.јама н завона о јавним нравозаступници- 
ма. Нн један од поменутих довршених 
пројеката није још постао законом.

Мннистарство за- Из.једначење Законо- 
давства је од овоје стране израдило про- 
јекте више управннх закона, потребних 
за извршење извесних адмнннстративних 
уставних одредаба. По доношењу Устава 
од 28/6 1921 више шројеката ових закона, 
израђених пре или по том, поста.ли су за- 
конима. Тако је од овог министарства по- 
текао Закон о општој управи од 26/4 1921, 
Закон о обласвој и сресво.ј симоуправи од 
26/4 1922. Тако су исто п друта нини- 
ста.рства израдила пројекте више завона 
из /свога ресора, и од њих су неки после 
обнародовања Устава посталп законима. 
То је случај на пр. са Законом о заштити 
јавне ббзбедностн и поретка у држави од 
2(8 1921.

Радн задовољења новошојављених шо- 
треба и ради изједначења законског рету- 
лисања извесних правних односа, чије се 
изједначење сматрало неодложнкм, а због 
немогућностп законодавног рада од стра- 
не 1 Привременог Народног Претставнпш- 
тва, које је требало да врши улогу зако- 
нодавног тела пре Уставотворне Окуп- 
штине, изабране 28/11 1920, Влада ,је била 
узепа на себе завонодавну функци.ју. Та- 
но су >се пре Устава дојавиле многобројне 
уредбе и указн, са сллом закона, н прн- 
временш закони. То је случа.ј с уредбом 
о стаповима од 29/5 1920, замењеном уред- 
бом о становихма и закушима зграда у оп- 
ште ОД.8/4 1921, с указшма ОД 22/2*1919 
И ОД 16/3 1921 о прошнрењу гл. 9 и 10 
српског казненог завоника ла целу држа- 
в.у, о привременим законом за шзборе оп- 
штинсвих часншва од 12/5 1920, с увазом 
ОД 19/8 1919, ко.јим су Војни Иазненш За- 
вонш.к, Завон о шоступку в-ојних судова у 
кривичнихМ делима и многн други војнш 
закони прошшрени ша целу -државу.

'Ка>ко бп се при редовном законодавном 
поотупку Народне Скушштине тешко мо- 
гло за краћш низ година. извршити изје- 
дначење целокушног законодавства, уста- 
новљен ,је у чл. 133 Устава скра.ћени за- I

конодавни поступак, Према њему једаж 
ужн скупшгинскн одбор, т. зв. Ваконо- 
давни Одбор, састављен од 42 члана, вр- 
ши углавном законодавну функцнју На- 
родне 'Скупштнне, уколнко је у питању 
изједначење постојећег законодавства. Ова.Ј 
скраћенн шостунак може се применшти за 
пет година шо стушању на снагу Устасва. 
Благодарећи овом кратком постушку изјед- 
начен је до сада известан део заководав- 
-ства.

У Уставу ,је такође установљен скра- 
ћени поступак за озавоњење шоменутих 
многобројних вла.диншх уредаба, указа п 
шривремених закона, да би им се што пре 
дао карактер шравих закона. То је учи- 
њено у чл. 130. За њпх .је овде прописано, 
да ће и у будуће важитж као закони, док 
се не измене или не увину. Али их Влада 
м-ора у року од месец дана по ступању на 
снагу Устава од 28/6 1921 поднети ради 
прегледа поменутом Законодавном 'Одбо- 
ру. Одбор мора у року од пет месеца до- 
нети одлуку о свакоме у своме пленуму, 
да ли га задржава без нзмене или га ме- 
ња или укнда, н те се одлуке морају као 
законп обнародоватп. Уредбе, о којпма 
Одбор у овоме року не донеее нпкакву од- 
луку, важе и у будуће у целнни, а оне, 
које Влада у лон.енутом рожу није по- 
слала Одбору, престају да важе. Највећи 
део владивнх ^уредаба, указа и прнвреме- 
них закона, издатпх пре Устава, узакоњен 
.је на ова.ј начин. Онл од љих, који су од 
Законодавног Одбора пзмењенн и допу- 
њени, обншродовани су као завонш, док 
су осталш ваЈДржали свој сгарп назив. Та- 
ко је уредба о становима ш закушпма 
зграда у ошште од 8/4 1921 обнародована 
као Закон о отановима од ,30/12 1921, док 
је уредба о убрзању рада код сутских и 
ш-следннх власти од 22/6 1921 остала и 
даље у важносги вод тим истим називом, 
и ако ,је она од тада постала шршвим за- 
вон.ом.

Л п т е р а т у р а :  Т. СНуапочИсћ, Б'е1а1 
Ри ћгоИ е! бе 1а зсјепсе јипсћрие зегће 
е! 1е 1гауаИ 1ефз1аН{ Иапз 1е Коуаигае 
с1ез 5егћез, Сгоа1ез е! 51оуепез, у Ви11е- 
Ип <1е 1а 5ос1е1е с1е 1еЈ5јз1аИоп сотрагее 
(1925, 437—451).

Т. Живановић.
ИЗМОРНИК. В. Мораиа ЈЗинча.
»ИКАРУС« А. Д. ПРВА СРПСКА ИН- 

ДУСТРИЈА АЕРОПЛАНА, АУТОМОБИЛА 
И СТРОЈЕВА, у Новом Саду. Основано је 
1923. Капитал је 5,000.000 Дин. Израђује 
аероплане. С. П.

ИКОНИЋ ДРАГОМИР ДР., п.рофесор, 
новинар (5/10 1883, Чачак). Свршио је 
учитељоку школу у Јатодини, а- философ- 
■ски факултет (груша педагошк.о-пспхо- 
лошка) у Цириху. Провео је као учитељ 
у Миланци и Лазаревцу пет година. 1908 
до 1912 био .је на студијама у Шва.јцар- 
ско.ј, ио.је је због рата морао прекнн.ути. 
Крајем 1913 промовисан је на циритпком
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Ун-иверситету ва - доктора философнје. По- 
четком 1914 шостављен је за суплента 
учитељске школе у Јагодини. До нашег 
повлачеља кроз Албанију био је на вој- 
ној дужности. Крајем' 1915 изабран је од 
Министарства Просвете да ирати ученике 
у Француску. — Пре Оветског Рата радло 
је на педавошком часонису Наша Школа 
и на политичком листу Одјек. За време 
рата 1916 основао је у Паризу на фран- 
цуском језику ревију Ва Ра1пе Зегће. 
Био је и власник и уредник тога одлич- 
но уређеног- чаоопи-са, на коме су радиле 
најбоље књ-ижевне и политичке снаге на- 
шег народа, а који је ст-екао симпатија и 
у Француској. Лист .је излазно две годи- 
не. Уз тај лист излазио је на српсвом .је- 
зику додатак: Наша Отаџбина. По сврше- 
ном рату И. ,је премештен из Јагодине у 
Београд и био је на.јпре референт за 
основну наставу, а онда проф-еоор III гим- 
назије. Премештен нз политпчких разлога 
у Берале (1921), дао ,је оставку на др- 
жавну службу. Од тада -се бавн искључи- 
во новннарским рад-ом. Био је директор 
Републике, а сада је главни секретар Ју- 
гословенске Републиканске Отранке и 
главнш сарадник њеног партиског органа. 
Сарадник је књлжевно-политичке ревије: 
Буктиња. -За штампарске кривиде издр- 
жао је 1 'Во-дину затвора. — Штампао је 
на немачком језику -своју докторску ди- 
сертацију Вепекез Ег21ећип^з1ећге ч о т  
81аш!рипк1е Јег пеиегеп етр јп б сћ -р а (1 а |. 
РогзсћипјЈеп ће!гасћ1е1. Превео је Основе 
содиолошје од Паланта.

Ј. Продановић.
ИКОНОМ, први међу манастироким час- 

нидима, после игумана. Дужност му је 
била, да се ба-ви манастирском привре- 
дом. Заступао ,је игумана. У -оредњрвевов- 
ним великим манасгирима И. су зватги ® 
монаси, који су шиљани у метохије на 
управу економијом. Главни И. -називан је 
и велик-им И. -Овај је обично имао и по- 
моћника, који се звао -пара1Иковом.

Р. Г.
ИЛАЛИО ДОМЕНИКО -(ШаНо), архитек- 

та. В. Делаљо (Бе1аф1о) Доминик.
ИЛАРИОН МЕГЛЕНСКИ, епискол, ми- 

сионар и светитељ у Меглену у Македо- 
нији (око 1100 — 21/10 1164, Меглен). И. 
је -био власте-оски син, био је добро вас- 
питан и научен књизи. Замонашио се у 
18 (години, и ускоро је постао игуман. 
1134 иоставио га ,је за епвскопа у Мегле- 
ну охридски арх1иепис»оп Евстатије. И. 
је издржао тешку бо-рбу са Манихејима, 
Јерменима и богомилима, жо.јих ,је било 
врло много у његовој епархи.ји. Претрпео 
.је од љих и мучења, али .је својим по- 
ступцима најзад успео, да их многе обра- 
зуми и поврати у православље, те је 
усворо и сасвим нестало тих ј-еретика у 
мегленск-ој епискоиији. Црква га .је про- 
гласила за -светитеља и слав,и га 21/10. 
1204 пренео је његове мошти бугарсви

цар Ј-ован Аоен из Меглена у Трново. У 
доба турских освајања еакрили су их 
Турци у нодземље, а- у 19 веку пр-онађене 
су и  пренесене у Цариград. Култ Св. 
Илариона -Мегленског био је раширен п 
по свој српско.ј цркви.

Л и т е р а т у р а :  Отарине, 1, 66—85; П. 
Оирку у -Зборпику руске Академије, 71 
(1901); Ф. Черниговски, Свеци Јужних 
Оловела (1894, руски). Р. Р.

ИЛЕШИЋ ФРАН ДР., књижевни нсто- 
ричар (30/7 1871, Шт. Јурпј на Шчав- 
ници, марнборска област). Свршио је 
гимназију у Марибо-ру, а философски фа- 
култет у Грацу. Промовисан је 1901. 1896 
до 1898 био је суплент више внмназије у 
Љубљани, до 1910 професор женске лчи- 
т-ељске шволе у Љубљан-и, затим је по- 
стао професор друге државне гимназије 
у ЈБубљани. Од 1914 био је приватни до- 
цент за словеначки 'језик и књижевност 
на Универсптету у Загребу. За време рата 
1914—1918, као нолитички сумњив, био 
је суслендован. Од 1919 је профеоо-р Уни- 
вероитета у Загребу. — И. је -објавио у 
извештају више вимназије у ЉубЈеани 
дисертацију Драматика ин сло-венско слов- 
ство, 1898 почео је еарађивати у Љубљан- 
ском Зволу и проучавати илирсво доба. 
Главна су му дела: О поуку слов-енскега 
језика (1902); у Часопису за Згодовино ин 
народописје: О словенскем Штајерју в јо- 
жвфински добн (1904), Из првих чаоов 
ром-антике, Из б-о-рбе мед илнрско ин ма- 
џарофилско странко 1848—49 (1905), По- 
четкл шта.јерско - словенске књижевности 
в 18 столет.ју (1906); у Зборнику Оловен- 
ске Матице: Похлинова ВЉКоШ еса Саг- 
шоКае (1904), Кореспонденца Др. Јос. 
Муршца (1904, 1905), Чешко-словенска
взајемност в минулих добах, Јован Рајић 
ин Урбан Јарник (1906), (Оловенски р-о- 
вопис из л. 1551 (1908), Ив. Ант. Жупан- 
чич (1912) и др.; у Иаду Југославенске 
Академије: Хрватоки утјецаји у старијим 
источно-штајврским текстовима (162), Ђуро 
Мат. Олорер (218); у Грађи: Отанко Враз 
у шк-олама (V, 1907). И. ,је сарађивао п 
у Извеот.јама Музејокега Друштва за Крањ- 
с-ко, Оловану (уредник 1910— 1913), Олов. 
Пшехлед.у, Матици Хрватсвој, А гсћА  1иг 
в1ау. РћПо1о§1е, Попотнику, Наставном 
Вјеснику и т. д. 0 .  је ра.дио на књижев- 
ггом и језичном уједињењу Олов-енаца са 
Хрватима и Орби-ма, а учествова-о- је и у 
политичком раду. И. Графенауер.

ИЛИЈАШЕВИЋ СТЈЕПАН ДР„ књижев- 
ник (1/1 1814, Оршовац, Олавонија — 3/1 
1903, Вараждин). Гимнази.ју ,је свршио у 
П-ожеги, а фнлософију у Загребу. У Бу- 
димпешги добио ,је 1836 докторат бого- 
словиј-е, па .је исте године заређен за све- 
гдтегшгка. Олужио .је у Загребу као подбе- 
лежник и церемонлјал вод бискупа Ала- 
г-овића, а после као бележн-ик код бискупа 
Хаулика. 1843 востао .је професор бого- 
словије у загребачком семеништу. Бан
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Јелачић нанменовав га -је 1849 за  савет- 
ника Банћког Влјећа за црквене послове, 
а 1851 посгављен је за ' школског савет- 
ника !у" Загребу. 1857 постао је. каноник 
чазман-ског каптола у Вараждину, где је 
живео до -смрти, а сахрањен .је у Аркадн 
препородитеља на Ммросоју у Загребу. — 
И. је, поред неколиво шволских уџбеника, 
издао ове-зб,ирке -песама: Изабране пјесме 
(1876), -Нове пјесме ' (1884) и Шала и са- 
тира (-189-2).

Л и т е р а т у р а :  Ив. Милчетић, Стјепан 
Илијашешић (Вијенал;, 1883, 226).

Б. В.
ИЛИЈИЋ СТЈЕПКО, књижевннк (1864, 

Отариград, на Хвару). Еао учитељ -служио 
је 'у Далмацији до 1899, у.Босни до 1917. 
Пеноионисан је и живи у Загребу. — И. 
је песник, каижевни критичар, педа- 
гошки писац и публицист. Прва му је 
песма изашла у зад-арском Нар-одном Лн- 
сту (1885). Доцн-нје ,је сарађивао у многим 
часошссима (Просв.јета, Нада, Оавремени.к, 
Восадска Вила, Бехар и т. д.). Уређивао 
је стручни чаоопие Учжтељска Зора. Из- 
дао^.је Пјеем-е у стиху и -прози (1901) и 
романтични еп из далматннско-херцего- 
вачког живота у 17 веку, Али-бег Ченгић 
-и Бисерка (1907), а допевао је Прера- 
довићеву Лопудску сиротицу (Вијенац, 
1903).

Л и т ер  а т у р а: Д. Прохаска, Преглед 
савремене хрватскочгрпске' књнжевности 
(1921, 116). в. В.

ИЛИЈЋ ВОЈИСЛАВ, несннк (14/4 1862, 
Београд — 21/1 1894, Београд). Друш син 
песника Ј-ована Иллјћа. Болешљив у де- 
тињству, није уредно овршио ни средњу 
школу. Слушао .је иредаваља на Велико.ј 
Школи ка-о ванредан ђак, и то еамо н-еко 
време. Али његовом о-бразоваљу, у првом 
реду -за јавног радника и -књижевника, 
много је припомогл-о што је дом његова 
оца био стециште најнстакнутијнх тадаш- 
њих књижевника и патриота у Беђграду. 
Тако се И. лично приближио Ђури Јакши- 
ћу, те се касније и оженио једном од 
Јакшићевих кћери. 1885 учествовао је у 
бугарском рату као добровољац. 1887 сту- 
пио је у службу као ко-ректор Државне 
Штампарије, а 1892 намештен је био за 
учнтеља у српској шжоли .у Турн Севери- 
ну. Исте године постао је писар Мини- 
старства Унутрашњих Дела. 1893 вцце- 
консул у Прнштини, но његовој жељи да 
дође на Косово. Али ње-гово слабо здрав- 
љ-е приморало та је да се врати у Београд, 
где је ускоро и умро.

И. је почео да пише песме 1878, и од та.да 
се редовно јављао п-о савременим нњижев- 
ним листовима и часописима. Брзо је 
изашао на глас као најбољи лесник свога 
нарашта.ја. Прво издање И. Иесама изашло 
,је 1887, већ 1889 друго, док је треће, про- 
ширено, штампано 1892. После његове 
смртп нзашла ■ су два потпуна издања И. 
Песама/ 1907 и 1909 у Колу Српске Књи-

жевне Задруте, а 1922 и 1923 поново у 
Дведкњиге;

И. је, нарочито у лгрво време -свог кљи- 
жевног рада, 'писао досга и у прози. По 
полишгчком уверељу тгрипадао је ради- 
кално - демократској и нацнонали-стичкој 
омладини, те се и у политнчким нови- 
нама налазл известан број његовнх чла- 
накар као Задатак уједињене омладжне, 
г о тр  који је 1887' иеашао у Новом Бео- 
градсвом Дневннку. Оеим тога написао је 
И. доста бележака, приказа и оглед-а о 
књигама и књижевним - шитаљима, - као 
Шекспир или Бекн, о пе-снику- Белушу 
Ђуре Јапшића (Јавор, Г882), о Крашев- 
ском (Србадија, 1883), о Кориолану, Шек- 
спнровој тратедији (Гусле, 1882).‘ Чинпо 
је нокушаје и у цонелистици, пишућп 
Црт-ице и 'екице, као Недеља свпће (Зим- 
зелен, 1893) и Страшни љубавник (1893). 
У почетку и И. је подлегао зарази шг- 
сања исто^риске трагедије у јам-бима, али 
се задржао са.мо на првом чину трагедије 
Радослав (Србадија, 1882). Дијалогизоване 
сцене из митологије типичне су И. песме.

Главнн 0 . рад је у стиху. Изузев неко- 
лико ј-аких политичкпх и књижевних са- 
тира н неколико дужих ноема, донекле 
епског карактера, као Мнлева, комичан еп 
Амор на -селу и 1889 ра.ђен највећи И. 
снев Рибар, И. је дао најбоље у краћим, 
лирскнм и ошгсним несмама. И. је дошао 
као реакцпја на већ нзнемоглу и Јакпигћ- 
Змајевим епигонима шаблоннзовану ро- 
мантичареку поезију с једне, и на стихо- 
вану прозу тажозваннх реалнста лжри- 
чара, с друге стране. И ако су И. песме 
већин-ом онисне, оне опадају у најбоље 
прим-ерке у ерпској лириц-и. Упркос њи- 
хо-вом објективном предмету, из његових 
стихова изви.ја се једна изванредна и ли- 
рички сугестивн-а лична нота. И. је можда, 
после Бранка, најосетннји реформатор у 
срп-ској ■књ1ижевнО'Сти. ;И. је несумњиво 
лрошлрво области српске п-оези.је, умно- 
гостручио је, и ритмички и садржајно н 
иаражајно. II. утинај на савремене и ка- 
■сни.је срлске песнике би-о је ог.роман и 
прегежан.' И. -се може навватн претечом 
српске модерне поезије н највећим пе- 
сником, кога .је до сада Орбија дала.

Л ж т е р а т у р а :  Љуб. Не.днћ, Из новије 
ерпске лирике (1893); Војислављева епо- 
меница (1905); Марко Цар, Моје оимпа- 
т-и.је (1897); Мнлан Оавић, Из српске књи- 
жевности, Војислав Ј. .Илпјћ (1898);' Ј. Ду- 
чић, Олом-еп 'Во.јиславу (Дело, 1902); Ми- 
лан Беговић, В. Ј. Илијћ (1904); Влади- 
мир Ђоровић, Војиолав Илијћ, књижевна 
студија (190б) п Још гдеко.ја о Војиславу 
(Бранжово Коло, 1907); Ј. Скерлић, Воји- 
слав Ј. Илијћ (1907); Оима Пандуровић, 
Увод скулљенлм делилга у две књиге, 1922.

В. Петровић.
ИЛИЈЋ ДРАГУТИН, књнжевник (14/2 

1858, Београд — 1/3 1926, Београд). Најста- 
ријп сш-х Јована Илпјћа, Све школе и прав- 
шг факултет свршио је у Београду. .1886 по-
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схављен је за нноара, прво у окружном 
суду у Врању, затим у београдском трго- 
вачком суду, алн .је 1887, из; лолитннких 
разлога, морао напустнгн и службу и Ор- 
бнју. Исте године .је, сем мно-гих других 
новинарских чланака, у духу тадашње 
раднкалне опозиције, објавио и брошуру 
Барони у 'Орбији, уперену против краља 
Милана и напредљака. Као емигрант ба- 
вио се у Новом Оаду, у Румунији и Бу- 
гарској, док напослетку није ушао у ре- 
дакцију загребачког Орбобрана П. Јова- 
новића. 1889 је био амнестиран. 1892 бво 
је сарадник Старога Барда, Вл. Каћанског, 
при кретаљу и уређиваљу Велике Орбије. 
После Бардове смртн основао је Лигу Ве- 
лике Орбије, за националну лропаганду у 
корист неослобођених националних кра- 
јева, у ирвом реду против окулаторских 
власти у Босни и Херцеговини и про- 
тив егзархиске акцнје у Македонији. 
Кратко време био је И, кмет пали- 
лулског кварта у Београду. Био је је- 
дан од главних организатора грађанског 
отпора и крваве демонстрације приликом 
дротериваља краљице Натали.је. Тада се 
опет морао уклонити • из отаџбине. Једно 
време, 1898, уређнвао је новосадску За- 
ставу. Као гост краља Николе задржао се 
14 месеца у Црној Гори, затим је отпу- 
товао у Москву (1900), и ступио у везу са 
старообрјадцима, који су му помогли да у 
Букурешт.у нокрене лист Правослшвни Во- 
сток, на руском и француском језику. Кад 
је руска влада забранила улаз у Русију 
томе листу, И. ое вратио у Београд, где 
је изабран за библиотешгра Народне ■Окуп- 
штине, на ком се положају, с кратким 
прекидом, налази и данас.

И. је један о-д најплодни.јих српских 
писаца. Почео је 1876 стиховима у Јавору 
и 1884 ,је издао књигу песама. Написао је 
десетак драмских састава, већином у сти- 
ху. 1878 написао је трагедију Нукашин, 
коју је Матица Српска наградила, и ко.ја 
се играла у Београду и Новом Саду. 1883 
дао је трагедију Јаквинту, затим драме: 
За веру и олободу (1890) и Прибислава и 
Божану (1897). У Живаљевићеву Колу 
објавио је трагикомедију После милијун 
година, 1903 донео је Летопис драму -Саул, 
а исте тодине нанисао је и алег-орију 
Карађорђево виђеље. У сарајевској Нади 
штампан .је оперски либрето Женидба Ми- 
лоша Обилића и, напослетку, написао је 
религиозну драму Незнани гост.

И. је писао много и у прози. Осим -мно- 
гобројних новинских чланака, И. је радио 
на приповетци, реценсијама, критици, при- 
казима и огледима о разним књижевним 
и друштвеним питаљ.има и појавама. 1892 
издао је Новеле, тгаиисао је три свеске 
Светлих слика из првих дана хришћан- 
ства, од којих је Срнска Књилсевна За- 
друга начинила један избор 1903 за своје 
12 коло. Дужа приповетка Хаџи Ђера 
штампана .је у 13 колу 0. К. Задруге 1904, 
а роман Хаџи Диша у 17 волу. 1896 из-

дало је Министарство Ивостраннх Дела/ 
под насловом Последњи пророк, И ., о.пис 
Мухамедова живота ‘и  деловаља. И. је пи- 
сао између осталих, Роман у 'Орба (Вие- 
нац, 1898)’, о Јаши Игљато.вићу (Отражи- 
лово, 1888), Дах материјализма у српској 
књижешности, ооводом .песама Јаше ■ То- 
мића (Вранково Коло, 1896), о Јовану 
Илијћу ■ (Летопис, 207), о Бранку Радиче- 
вићу (Летоиис, 141), о Луки.јану Мушнц- 
вом (Бранково Коло, 1898). И. је 1924 по- 
чео да објављује у Венцу сво.је Мемоаре, 
а за штамцу, односно позориште, овршио 
један аутобнбграфсви роман Пеома једног 
жив-ота и драмску мистерију у 1 чину 
Први грех.

И. важи као последндт претставник кти - 
жевног нараштаја, који се непосредно на- 
довезгује на плејаду великих орпских ро- 
мантичара: Змаја, Л. Костића н Ђ. Јак- 
шића. В. Петровић.

ИЛИЈЋ ЈОВАН, књижеввик, песник и 
полнтичар '(28/8 1823, Београд — 12/3 
1901, Београд). Гимнази.ју је свршио у 
Крагујевцу, лицеј у Београду, а филооо- 
фију у Еперјешу и у Бечу. Још ђаком 
и-стакао се у омладинским круговима ка-о 
либералац и вловенофил. Пред 1848 до- 
био .је место практиканта у Државном Оо- 
в.јету, играјући, уједно, видну улогу у 
Дружини Младежи Орпске. Учествовао је 
активн-о и  у народном жжрету 1848, пре- 
шавши, с Книћаниновим добровољцима, 
у помоћ војвођанским Орбима, да -се бори 
■против .Мађара. Вративши се у Орбију,- 
прво ,је заузео свој стари ноложај, -па је 
онда иоста-о коректор Олужб-ених Но.вина 
док, на.јзад, није именован за нрофесо-ра. 
гимназије, прво у Не-готану, па затим у 
Шапцу, и -налослетку у Београду. За еве 
то врем-е И. је игр-ао златну полнтичку 
улогу, као вођ слоб-одоумне -омладине при- 
премао је режимску и династичку -1про- 
мену, ио.ју је извела т. ев. Оветоандр-ејска 
Ску1пштана 1858, и ко.јо.ј ,је он би-о секре- 
тар. Одмах по повратку кнеза Милоша ,И, 
,је именован чланом' Велнког Оуда; 1869 
постао је мшвистар П-равде, 1873 државни 
саветник, са к-ог места је 1882 ленсиони- 
■сан. П-осле 1858 И. се више вије бавио- 
толико -политиком. Резултати покрета од 
1858 разочарали су И., као старог 'дибе- 
ралца.

И. је почео да лише песме 1843 у дота- 
дашњем псеу-до-класичарском духу, али 
је у-скоро п-ришао потпуно -народно-роман- 
т.ичарско-ј школи, трудећи -се -да имитује 
и облик и тон народвих .песама, а пошто 
,је! био по природи ли-ричар подражавао 
1е жен-ским народним песмама, нарочито 
босанским 1севдалннкама. Само што .је 
права песничка осетљивост н машта дигла 
И. нзнад тадашњих честих манириста, 
Чак и у И. источњачким, полутурским, 
данас теже раеумљивим песмама, -налазц 
се пзвесна толлина нскрене узбуђеџости. 
И. је за жввота издао тр-и -свеске -лироких

23



ИЛИНДАНОКИ УСТАНАК

Песама, I 1858 д II књжга 1858, и Дахњре 
1891. У руколиоу му .је вдстала збирка Слж- 
јепац. 1868 штампао ,је ждилжчни еп Па- 
стири. 'Српска Књижевна Задруга издала 
,је у 17 својо.ј књизп лзбор из тих И. зби- 
рака, с лредговорон Љуб. Стојановића. У 
Ц|рози_ је И. нацисао-1853 Кратку историју 
Грка ‘н Туража за младеж, 1859 поли- 
т-ичку студиј-у П-оглед на садашње -стање 
-наше, а 1860 шашла му ,је филолошка 
ра-справа Српока п-исменица.

Л и т е р - а т у р а :  Љ . Недић, Из новије 
ср-поке лирике )(1893); Ј. Продаиовић, Јо- 
ван Илијћ (Орпоки Књижевни 'Гласпик, 
II, 1901); Драт. Ј. Илијћ, Некролог (Лето- 
пијс Матпце Српске, 1901, књ. 207); А. Г. 
Мат-ош, Јован Илијћ. Личне успомене, 
Шранково К-оло, 1901, бр. 16); Д. Ниво- 
ла.јевић, Ј-ован Или.јћ, о стогодишњици ро- 
ђеља. В. Петровггћ.

ИЛИНДАНСКИ УСТАНАК (јула 1903). 
Неуепех реформне акције у европској Тур- 
ско.ј показао је већ шочеткон 190-2 очито, 
да се ст-ање Хришћана неће моћи попра- 
вити п-од турск-о-м управом. Напротив, 
долазак реформних офпцира заинтересова- 
вих европских сила још је више л-огор- 
шао стање. Почел-и -су >се јављати све 
заплетенији 'оукоби. С д-руге стр-ане, Бу- 
гарска је >опазила, како ее умањују из- 
гледи за лредоминантањ п-оложај бугарске 
-ствари у Македон-ији. Грчка пр-опаганда 
п-очела ,је јачати. По-ч-еле су се јављати и 
грчке чете, а српска оела, насилно шот- 
чињена бугарсжоме егзархату, стала су ее 
враћати патрпјаршији. -Процес је био дуг 
и мучан, али је развнтак бпо нееумњив. 
Бу-гарима ни.је остајаљо ништа друго, него 
да. учине један одлучан покрет, ко.ји ће 
уплштити супарнике и д-ати чисто бугар- 
ски карактер напо-р-има Македоније и 
Ста-ре Србије за слободу.

Већ с пролећа 1903 Бугари су отпочелн 
убациват-п у Стару Срби.ју и Македонију, 
у све већем обиму, и чете н -оружје. На'ј- 
чувен>ије војводе, са. Борисом Сарафовом 
н-а челу, и многн виши б.угарски официр-и 
пошли су »на терен«. Народу је било го- 
ворено, да се спреми за устанак, у коме 
ће -морати да интервет-шше и Европа и да 
д& олободу Македони.ји од Врање до Со- 
луна. Почегак устанка био ,је утврђен за 
20/7, Илиндан. Сељаци су почели своју 
чељад оклањаш у планине, а сами с.у се 
придружили четама. На Илиндан устанак 
је збиља букнуо у целом -битољском вила- 
јету, а нарочито у -срез-ов-има крушевском, 
кичевском, битољском и у Поречу. Али 
су други кра.јеви, нарочито .градовпосталн 
мирни. Поред тота Арнаути су одједном 
променили сво.је дргкање. Њихов устанак, 
који је букнуо још у иролеће те године, 
би-о је уперен углавњом п-ротив паша, ва- 
лија и мутесарнфа. Чим су 'сазиалн да су - 
се Хфишћаии дигли протн-в султана, од- 
мах су понудили гуреко.ј во.јсци и вла- 
стима своју помоћ за угуппгвање Или-н-

дан-ског устанка. )Битољ-ски вилајет се за 
недељу дана напунио војском и Арнау- 
тнма. Великн одреди са артилеријом по- 
чели с.у ићи -од села до села и у крвн 
угушдвати устанак. Спаљено је 'и опу- 
стошено преко 150 села. Војска и Арнаути 
убијал-н су свакога сељака, који би ’ им 
пао шака. Комитске чете, које су дошле 
из Бугарске -да подигну усганак, прве су 
се повукле у простране и непроходне пла- 
нине, >оставл«а,јући народ и села љиховој 
судбини. Али жако је граница према Бу- 
гарско.ј била тако -блокирања, да је по- 
вратак чета на тој -страни био потлуно 
онемогућен, бугарске војводе и четиици 
одлучили су да пређу у Србију. Онп су 
ту -билн лрнмљени врло лепо, па им је 
ч т  дата иомоћ не неамо за станове н 
хран.у, него и новчана. Одуж-или су се 
међушм на тај начин, што су већ иду- 
ћега лролећа. отпочели борбу, углавном 
не више протгав Турака, него против Срба, 
рриских села н српских првака. Такво 
б.угарско држање бнло је одл.учујуће за 
развитак српске чегипчке акције. — И. У. 
бгао .је чисто софиско дело, предузето с-а 
цпљем, да !се Македонија (подразумева- 
јући ту и Отару Срби.ју) прииоји Буга-р- 
ској. Због тога је у самој македонској унт- 
трашњој револуционарној организацнји 
дошло д-о сукоба. И док је у битољском 
вилајету букнуо устанак, источни окрузн, 
под утица.јем војводе Ј. Санданског и ње- 
гових присталица, -осталп су мирни па 
чак п противни устанку. Дубок еукоб и 
међусобна раз|рачунаваља -између агената 
двора и федералиста, тгристалица -балкан- 
ско-г споразума, заночетп поводом несрећ- 
ног II. У., узимали оу све ши-ре размере 
н нису се могли изгладиш ни до данас.

М. Миленовић.
ИЛИНСКА ПЛАНИНА, у Македонији, 

западно од изворишта Црне Реке, 19 км 
северно од -Ресна. И. П. пружа се прав- 
цем од северо-с-еверозапада ка југу-дуто- 
нстоку, а највећи висови су: Коварник 
1.910 м, Широка Рудина 1.881 м, Плаке 
1.999 м. Североисточнпм подножјем пде 
пут Кичево—Бојишта. П. В.

ИЛИРИ су били становницт западног 
дела Валканског Полуострва пре римске 
■окупаци.је и доласка Словена на југ. И. 
с.у романизован.и -и доцније пословењени, 
уколнко нису ишчезли као носиоцн св-ог 
старог, односно норомањеног језика. Име 
И. одржало се кроз историске епохе у 
већем нли мањем -обиму заиадног дела 
Балкана, -тако да је чак и ренееанса на- 
ционалног и културног жнвота заладног 
дела Јужаих Словена, у лрво,ј половини 
19 века, тгроз(ван& Илирием-ом.

Пјрема схватању Херодота, простирала 
се илирсжа земља у 5 веку пре Хри-ста, 
од Јадранског Мора до иввора Мораве, гга 
истоку, и до реке Адиже на северозападу. 
На југу донира-о је илпрски језик до гра- 
нице Епира, по свој прнлицп до реке
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Ахерона, а на северу до Дунава. После 
рнмског завојевања, цод царем Аугустом, 
била је створена дровинцнја П1уг1сит, 
нзмеђу река Раше н Мати, а ускоро је она 
увећана Панонијом. Под Диоклецијаном 
и Константином Великим јавља се нова 
упра.вна област, префектура И.пптја, која 
је захватила гогово цело Балканско По- 
луострво, сем истопног дела Тракије н 
северозападног угла. Такав географско- 
територијалви појам имао је, од прилике, 
Илирик и у почетку 7 вежа после Христа, 
када су га населили .Словени.

Уколико се, на основу сиромашних оста- 
така нлнрског језика, највише личних и 
тонографских имена, може утврдити, име 
И. имало је своју оцравданост не еамо за 
области на Јадрану, већ и за љихову 
дозадину, до дунавске линије на северу 
и североистоку. Карактеристични, су су- 
фикои имена: -ет, -етнум, -есте, -иста, 
-унтум, -онто, -ант, -он н т. д. На пр. 
С 1атће1ае (Либурнија), А1е1а и б е ге Н и т  
(Далмација), Тергесте (Истра), А г^угш М ит 
(Лнбурннја), 'Оалона {ДалмаЈЦија). У вези 
са ствараљем ових имена појављује ее, 
дрво, питање језичне лрипадности И., и 
друго, питање љиховог односа према Ар- 
банаоима, који данас живе на 1Ј. земљи- 
шту, а нису ни Романи, ни Јелини, нж 
Словени, ни Германи.

Пре се мнслило, да И. прлпадају индо- 
евролсвој кентум-прули, но већ је X. 
Хирт порицао то, а Б'АгБо18 Ј е  Ји Б ату Ш е 
прогласио .је И. западним Трачанима. Не- 
мачки лингвиста Н. Јокл држи И. језик 
за шндоевронаки сатем-идиом, и ивдваја 
Венете, код којих .налази кентум-елемен- 
те. Јокл даље признаје блиске језичне од- 
носе сротства између И. и Трачана, у ви- 
ду гласовне и морфолошке паралелности 
развоја. Зато је разумљиво, што је ан- 
тична литература убра.јала нека II. пле- 
мена ,и у Трачане.

Гентилна и топографска имена, иаро- 
чито она у шозадини цршћанског залива, 
оаначу.ју и присуство Италика, који су, 
селећи се на југ, оставили област источ- 
них Алпа и спустили се на Апевинско 
Полуострво, преко тршћанског Краса.

На основу тополомастичвнх иставетно- 
сти имена и морфолошке анализе језичне 
заоставштпне, Н. Јокл закључу.је више- 
мање теоне везе између илирштине и бал^ 
тиских језвка, као што се, према овом 
љингвисти, слажу многе језичне појаве 
Арбанаса и Балта. Јокл држи Арбанасе 
директним потомцима И., а њихов .језик 
за органски наставак античне илирштине. 
Исти пингвиста види у кавкаској Кол- 
хиди везе између тамошљих Индоевроп- 
љана старог века, и закључује, да су ее 
И. доселили са европског североистока, 
негде- из близине Балта и Фина, јер на- 
лази и финске елементе у албанштини. 
Присуство пак сатем-елемената у пре- 
историској Грчко.ј, нарочито у Пелопоне- 
зу, значи, према истом писцу, да је пра-

вац сеобе И. ишао од севера на југ, и да 
су II. дошли у јадранске и егејске земље 
крајем бакарног доба, т. ј. пре доласка 
Јелина на југ. Љубљански лингвиста К. 
Оштир, међутнм, назива шредаријевско 
становнпштво Балканског Полуострва и 
средње Европе, до Балтиског Мора, И., ко- 
ји треба да су припадали алшродвској 
породици, као ближа илн даља браћа 
Лиграца, Етрушћана, Пелазга, Хетита, 
Сумераца, кавкаоких автохтоних шлемена 
и Егилћана. Алародиски -етнички суп- 
страт И. преплавили су, према мишљељу 
Оштира, Кимеро-Трачани из јужне Сар- 
матије, као тгрви аријевски талас. Као по- 
следњи населили оу занадни део Балкан- 
свог ■ Полуострва, шо Оштиру, Арбанаси, 
пореклом из индоевропске сатем-окупи- 
пе, која је блиска Оловено-Балтима и 
Јерменима, али никако не И.

У погледу имена И. изгледа, да. ое тако 
у почетку назившло .једно јужно шлеме на 
границн Епира, нероватно оно, које Пли- 
није назива Шуги ргорпае ШсП, а већ у 
5 веку цре Хр., било је име И. проширено 
на мног-обројна сродна племена до низине 
Венета, уз северни угао Јадрана. Позна- 
тија шлемена И. су: Енхелејци, Пирусти, 
Дициони, Дасарети, Деситијати, Автари- 
јати, Таулантини, Далмати и ДаЈрданци 
и Т . Д . У З  веку пре Хјр. освојили су Кел- 
ти земљу И., и помешали се са њима. У 
горњој Мезији и Пшнонији населили су се 
Овордиски, а Јаподи у  јужн-ој Крањокој 
и горњој Хрватској претстшвљали су илир- 
ско-келтско племе, у културном ш језич- 
ном смислу. П-осле римше окупаци.је раз- 
вио ое брзо процес ро-манизацшје И., а 
на шлирском је-зичном супстршту развили 
су се разни романски говори, на пр. 
истарски и далматски, који су изумрли 
тек у 19 реку.

'Значење имена И. тумачило се на разне 
иачине. Тако Трухелка мисли да И. значи 
»слободњак«, но изгледа да ово име ни.је 
ари.јевског, већ алародијевског порекла, 
од корена илур — змија, сродцо са баскн- 
■ским лу.ур и хетитским змтгјским божан- 
ством Илурјанка. З-ато је мнтаки херос 
И., Илириос, био претстављен у виду зми- 
је. Име Бато, које су често носили И. вла- 
дшоци ж вође, значи ргшсерз, и може се 
об.јаснити из б-шскиске речи бато »први«. 
Бат-он значш ш у врузинско-м језику »го- 
сподар«. Алародиског шорекла су и шмена 
Мезија, са иначењем Шумадија, од чер- 
кеско-кабардинског мез — шума, и даље 
Ибар, -од баскискот ибари — река.

У историском погледу И. ее дуго нису 
шстакли, јер -су живели поцепанш, без 
лолитцчке концентрације и државне ор- 
ганизаци.је. Тек у 3 век.У пре Хр, створила 
се ша југу једна држава, еа 'средиштем у 
Скадру,' која се на северу простирала до 
цреко Неретве. За време владавине краља 
Агрона и краљице Теуте з-а-плела се ова 
држава у први (229—228) <ж други рат 
(219) са Римљашша. Рез.ултат шршмир.ја
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био је губитак јужног дела, а 168 лала је 
И. држаша под римсжу власт, као Шуг1с и т  
(ге^пит). Ускоро су вопелп Рнмљанж1 да 
освајају ж земље осталпх северннх И. пле- 
мена, а дефинитивно су их локорили 
9 после Хр. Од тада су давали И. рим- 
ском царотву најхрабрије летионаре, од 
којих су многи дошли чак и до царског 
престола (Трајан-Дециус, Пробус, Дио- 
клеци.јан, Жонстантин Велики и т. д.).

У 15 веку почели оу Византинци (Лао- 
ник Халкондилас) називати Орбе (Восан- 
це) И., и тај се обичај задржао жод извес- 
них писаца све до половине 19 века, у 
погрешном мишљењу, да су јужни 'Оло- 
вени западног дела , Балканског Полу- 
острва потомци старих И. Словеначки и 
хрватски песшици, нарочито Водник, Ве- 
селчКосески- и Деметер, славили су у 
сво.јим песмама. Агрона, Теуту и Батоне, 
као владаре ж јунаке словенске крви.

У антрополошком ногледу, 0. Рехе (Ке- 
сће) држи, да је горњи слој И. становниш- 
тва припадао норднској раси (ћ о т о  еиго- 
раеи$), и да се још данас доста често на- 
лазе на Јадранском Приморју људи »не- 
мачког«. изгледа, одјносно раста, црта и 
физнономије. У брдовигим цределима 
унутрашњости Илирика Рехе налази еле- 
менат много тамнн.је комплексије (ћ о т о  
Јтаггси з), п људе готово монголске спо- 
љашносги (ћ о т о  ћгасћусерћа1из уаг. еи- 
гораеа). Према мишљењу Вирта, има у 
области између Скадра и мора људи са 
ни мало ар|И.јевсвнм оообинама, јер га 
потсећају више на Дравиде, него на нор- 
диског човека. Рехе нише, да еу антични 
писцн оцртали И., и љихове рођаке Па- 
нонце, ка-о мали, -сувоњави и црномаљаст 
љ.удски сој, вероломно1Г п подмуклог ка- 
рактера, што, према његовом мишљењу, 
говори у црилог нрисуству медитеранске 
расе у И. Овом методом расне анализе 
И., тешко ее може сложити антрополошка 
наука, јер је прво требало описати пле- 
менско, расно обележ.је према преисторис- 
ким и историским епохама, лошто се ста- 
новништво свременом може преобравити 
укрштавањем са туђим расним елемен- 
тима. Већ жод доласва И. у наше земље 
с.укобила су се два елемента, наиме дош- 
љаци са ар-ијевског севера и алародисви 
староседиоци, од ко.јих су први, без сум- 
ње, припадали ксантодолихокефали.ји, а 
др.уги ' меландолихожефалији, вероват.но 
непгто помешано.ј са меланобрахикефали- 
јом. Оукобила се дакле светла комллекеи- 
ја (плава коса, модро око, бела кожа), са 
тамном комплексијом (црно или кестења- 
во око, т-амна коса, мржа жожа). То се 
може претпоставити на основу палеолнн- 
гвистичких и Преисто|риско-археолошкнх 
резултата. У појединим преисториским 
епохама вндимо у Илирику ово: У нео- 
литско до-ба имамо телеене људске. остат- 
ке из Ленђела у Панони.ји, Љубљанске 
баре, Вучедола, Бабске у Орему п Винче 
кра.ј Београда. Према тим остеоложким

остатцима било је тадашње становништво 
Илирика нежније конституције, на гра- 
ници између средњег и ниског узраста, 
издуженог облика мозга и, у погледу ком- 
плексије, по свој прилнци тамно. Лубање 
с.у биле махом издуженог оближа (доли- 
хоидне). Уколико ти неоличани нашпх 
крајева нису били аутохтони, могли су се 
дос-елитн с југа и јутоистока и -битн 
углавном хамитског порекла. Сачињавали 
су једну расну комп-оненту за етнолошки 
амалгам, који су Јелини доц-није назива- 
ли Пелазгима. Свакако се неолииска до- 
пулаци.ја Илирика одлнковала љубављу 
за аррижултуру, а имала је и уметничког 
осећаја, о чему сведочи укусно украшена 
керамика нз ЈБубљанске -баре, Бутмира и 
Вучидола, вероватно из времена пропасти 
другог насеља на Хисарлику (око 2500 
пре Хр.). Из бакарног доба откривени оу 
остатци бакарног оруђа у следећим местп- 
ма: Преотранек у Краљсшј, Бољун у 
Истрн, В.рекиљска у Хрватској, Вуковар, 
Козарац, Рипањ, (Бор, Јелашница у. Ср- 
бији. Уз бакарно оруђе -споменутпх нала- 
зишта нису нађени остеолошки остатци 
тадаљег становништва, но ово доба иден- 
тифику.ју нежи археолози -са т. зв. енео- 
лнтском епохом; према т-оме би, на пр. 
лубање нз Љубљанске баре биле карактег 
рнотпчне за доба нрве појаве бажра у 
Илирику. На домаку трупа Балканског 
Полуосгрва, у Тројади, очито претставља 
женска брахикефална. лубања из Троја 11 
крвни резултат мешавине доликефалних 
неолнтичара старо-седилаца с ратоборним 
дошљацима с истока. У почетк.у бронза- 
ног доба олажа .се ширење брахнкефалије 
у лравцу од истока западу, до-к се у то-ку 
бронзаног доба краткоглави елеменат по- 
.јачавао и ширно, и ако није сасвим лре- 
отео маха. Констатована је брахикефалија 
на маљим острвпма Егејског Мора, а на 
Наксосу се појавила мезокефалија. Бечки 
анатом Е. Цукеркандл премерио је 43 пре- 
историске лубаље из Краљске, које, према 
његовом млшљењу, већином потичу из 
броизаног доба, н конотатовао је 33-3% 
брахикефалаца, што не изгледа сасвим 
тачно. Сигурно припада овом добу лубања 
из Загор.ја код Постојне, која по своме 
карактеру претставља носиоце Уњетичке 
културе у Ческој., а то би можда значило, 
да се народ овог твпа шнрио у бронзано 
доба из Чест-се на југ, у земље источних 
Алпи и чак до западне Крањске. У Бос- 
ни, срцу Ј.ужног Словенства, а-рхеологија 
показу.је, да се нн једно неолитско насе- 
ље није продужило у доба бронзе, али да 
.је већина насеља из ове епохе продужило 
живот прелазом у перијод раног железа. 
Поотепено су се изгладиле противностл 
између аутохтона и освајача. Лубање, на- 
ђе-не у сојеннчжнм насељима на реци Уни 
(Рипач код Бихаћа) и на Сави (Доња До- 
лтша, код Бос. Градншке) показују екс- 
тремно доликефалне облике, д-ок је само 
једна лубања мезокефална. У положају
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вертикалне норме показују прве елппсо- 
идан, односно дутоовалан I оближ основне 
линије, а теме .је равно и потиљак натраг 
повијен. Брахикефална лубаља има ши- 
роко чело, дебеле кости, и сматра ее као 
мешавина између староседелаца и осваја- 
ча са истока. У Бинчи, близу Београда 
нису' откривени никакви скелети у кул- 
турним слојевнна бронзаног доба, но има 
статуета из печене земље, црне боје, и 
њихове главе ноказују хетитсжи тип, са 
напред истуреннм ередњим лицем, поло- 
женим челом и у неколико натраг пови- 
нутом брадом. Уз ове статуете откопани 
су у Винчи 1913 идоли, слични или иден- 
тични онима из предље Азије, који прет- 
стављају хетитска божанепва Тешхуба и 
Ишхару. Можда нећемо логрешити ако 
тврдимо, да је Балканско Полуо-стрво 
2500—1500 лре Хр. ' стајало под јавим 
утица.јем предње Азије у физиоегничком 
и културном шогледу, и да је много тога 
оставило трага еве дб данашљег доба. У 
бронзано доба, које је на трупу Балкан- 
ског Полуострва трајало 2000—1000 пре 
Хр., а у Јелади ночело раније, и нешто 
се рани.је завршило, Почепи су продирати 
и плави Ари.јевци према југу. У 17 веку 
пре Хр., већ су, вероватно, жишела јелин- 
ска племена у сливу Мораве и силазила 
постепено према југу, долином Вардара, 
док су, међутим, истодобно заузели источ- 
ни део балканског трупа Јермени и Ми- 
зици (шумадинци). Изгледа, наиме, да 
се у почетку 20 века пре Хр. пореметила 
равноггежа између народа, не само у 
Европи, већ и у целој Азији. Ово-1500 уз- 
макоше Јермени и Мизици, пред навалом 
Трачана, преко Босфора и Хелеспонта у 
Малу Азију, авангарде пак Јелина, Да- 
најци и Јоњани, заузели су Атику и Ар- 
голиду. Последња стража Јелина били су 
Македонци и Дорци, који су на северу 
потискиваки од И., таво да су све више 
измицали на југ, док се у 11 веку ире 
Хр., дорском сеобом, нису средиле етнич- 
ке прилике и отворила равнотежа међу 
племенима. Гооподарл западног дела бал- 
канског трупа ооталн су И. а источхтог 
Трачани.

Култур-а бронзаног доба прешла је у 
гвоздено д-оба, без јаких трзавица и ло- 
ремећаја равнотеже међу народима Или- 
рика. У другој половини ове преисто- 
риске епохе опажа се јак саобраћа.ј и 
културнн утица.ј Итали.је и Грчке на Или- 
рик. Металургиска инДустрија Вене-та до- 
минирала је у позадини Тршћаноког и 
Речког залива, док -се у Далмацпји и 
Восни познавао утицај -грчког -увоза.’ Нај- 
по-знагија је некропола гвоздено-г доба у 
.југословенско.ј земљи Гла-синачка висо- 
раван у -Босни (источно од Сарајева). Ов- 
де има око 20.000 гомила (тумула), с окру- 
глом и елшпсоидном базом и добар је део 
ових прекошан и археолошки испитан. 
Том приликом откривен .је и извесан бр-о.ј 
људских лубања, које нам донекле објаш-

њавају физички карактер тадашњег -ста- 
новнишгва у Босни. Од 63 премерене лу- 
баље са Гласвнца било је 20 долихоке- 
фалних (ЗП5%), 27 мезокефалних (43%) 
и 16 брахокефалних (-25-5%). Долихоидни 
облици (74’5%) билн су у великој већини 
п-рема кратким (25’5%), што је противно 
данашљим краннолошким лриликама Бо- 
сне и Херцеговине. -Отановници ових зе- 
■маља имали -су у гвоздено доба обично 
вер-тикално, -ређе нагнуто чело. Ова -осо- 
бина била је м-ного више скопчана -с до- 
лихоидшш, него с брахикефалн-им лично- 
стима. -Пада у -очи, што извесан мали бро.ј 
лубаља има истакнуте надочне кости 
(Агсиз зирегсИНагез), док се код већнне 
не могу ни лр-имегити. Код долихонда 
затиљаж је обичн-о летороугласт и .одоздо 
округласт, а код брах-икефалаца - је одозго 
округласт, а : одоздо широко улучен. За- 
ушне ко-сти код већине становништва б-и- 
ле су -велике, без разлике на т Ј е х  сгаш!. 
Исто је таво код долихокефала и брахи- 
кефала нос проминентан, с великим нос- 
ним костима. Богат и разноврстан кул- 
турни инве-нтар дале су некрополе хал- 
штатског (гвозденог) доба у словеначким 
земљама: Подземељ, |Слепшек и Остр-ож- 
нжк код Мокронога,- Ваче, Храстје код 
Гросупља (Крањска), Врба на обалп Врб- 
ског језера (Корушка), Шкоцјан (код Тр- 
ста), Св. Луција и Кобарид у грофији Го- 
р-ичкој и п. д. Инду-стрија п-ронађена у 
некрополама ју-гоисточне Крањске, има 
знача.ј старохалштатски, а ост-ала -налази- 
шта показуј.у необично јак утицај веает- 
-ске културе, нарочито металне индустри.је 
т  другог перијода у Есте. У. Врам, -на 
основу остеолопгк-их остатака, -тврди, да 
је тада можда зк-ивело у Крањско-ј људ- 
ство исте расе ка-о и за -време енеолит- 
скнх сојеница у Љубљанско.ј бари. Ти- 
бије из шкоцјанске пећине поред Трста 
показу.ју у попречном пресеку нзразиту 
платикнемијгу, каква је опа-жена у лре- 
микенских Тројанаца и извесних неоли- 
тичара (КШег Б е Ј  1уриз). Култура н остео- 
лошки људски остатци гвозденог доба за- 
падног дела Балканског Полуострва лри- 
падал-и су И., јер су -они, према исказу 
Херодо1та,'ж ивели у 5 веку пре Хр. на 
томе терену. Штр се тиче 'комплексије 
старпх И., имамо њихов опис од Кл. Га- 
лена (— 210 носле Хр.), који ставља црно- 
косим и гргураве косе Арапима, Египћа- 
нима и Индима, као контра-ст, народе на.ј- 
светлије комллекси.је: И., Далматинце, Гер- 
мане, -Оауромате и друге скитске народе. 
И. су се одликовали плавом косом, ко.ја 
је прелазила у црвенкасти тон, као и код 
Германа. 0 очима И., које -су свакако биле 
модре, каже А. Гели.је, да су имале фасци- 
нирајућу магичну мо-ћ. Ирема томе би 
могли казати, да су И. припадали ж-сан- 
тодолихокефал-ији, т. ј. да су имали изду- 
жен' облик мозга, светлу косу и кожу и 
модре -очи. Треба напоменути, да је -Гален 
живео и писао много доцн-ије но што -се
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завршило преиоториско гвоздено доба у 
Илприку, те љегов онис може важити за 
ту епоху оамо у случа.ју ако нпсу Келти 
донелп плаву комплексију. међу И.; у.оста- 
лом ;је доста вероватно, да је Гален; цр- 
пао материјал. и податке за своје спнсе 
из старих грчких писаца, нарочнто из 

■круга перипагетичке школе, из 4 и 3 века 
чпре Хр.

Да је међу европским народима потра- 
.јао више вежова мир, без сваке сумње би 
Итали.ја, својом развијеном цивилизаци- 
јом, утиснула печат Илирику. Но Келти 
су омсгућили културу ћ а  Т епе, сеобама, 
нобеђивањем, и поплављаљем т.уђих на- 
рода. Најпре ,је. .желтски утицај преобра- 
зио етарију културу у западној и јужној 
Немачкој, затнм у источнпм Алпима, н 
напослетку у |Илирику. У првој поло- 
вини 4 века пре Хр. по.јавилн -су се Келти 
у северном Илирнку, а одатле су продрли 
у Македонију, Јеладу, и чак у Малу Азију, 
под пменом ‘Галата. Келтскн освајачи осно- 
вали су варош МочгоЈшшт, на Кршком 
Пољу у Краљској, п већ рано,-у 4 веку, 
упали оу у Боону и 'Херцеговину, и про- 
узроковали велика комешаља међу тамо- 
шњим И. племенима. Побеђени И. Аута- 
ри.јати иселили су се у слив .јужне Мо- 
раве, и напали су одавде на Александра 
Велвког (335). Келтсже насеобине у да- 
нашњој Херцеговинн, особито у долинн 
Неретве, биле су толико .јаке, да им се 
још н крајем 2 века после Хр. није еатро 
траг, јер на надгробним каменима иалазе 
се, поред И., и келтска имена. ‘Сеоба Келта 
у југоисточном правцу наетавила се и 
после емрти Александра Великог, и они 
су једног дана осванули пред самим дел- 
фиоким храмом; Јеладе.

И ако су се Келти у Илирику населили 
у велико.ј множвни, њихова Иа Т епе, ци- 
вилнзација ни.је потлуно оово.јила терен, 
савладавшн домаћу цивилизацију гвозде- 
ног доба, већ је у источним Алпима и у 
земљама динарског горског оистема по- 
стала т. зв. »илирско-келтска« индусгрија. 
Најважније налазиште ћ а  Т епе, доба јеоу: 
Шмихел код Постојне, Идриа у Горици, 
Прозор код Оточца, Оански Мост, Језе- 
рине, Градац код 'Лесковца и горњи слој 
налазишта Ви-ше код 'Веограда. Остатци 
људоких скелена откривени с.у на три ме- 
ста, у Језеринама, на деоној обали Уне 
(0 км од Вихаћа), на Витлу'код Прозора 
(Лика.) и у Вштчи. У некро.полн Језерине, 
где су отворена свега 553 гроба, конста- 
товано је 59% слЈша.ја спаљивања. Свега 
имамо из Ла Тен доба, на тлу Идирика, 
11 лубања, и то 3 долихокефалне, 2 мезо- 
кефалне и б брахвкефалне (54-5%), а то 
кшрактерише стаиовннштво овог доба као 
већином брахикефално ,н оастављено од 
најмаље два или трн главна, сасвим разлп- 
чнта раона елемента.

Римока владавина над Нлири.јом ни.је 
имала пооледица еамо у језичпом и кул- 
турном погледу, пего н у антрополошком.

Није то била елементарна сеоба Жгалика 
на источну обалу Јадрана, али је војна 
и цивил-на админнстрација полако инфил- 
трирала старо. становништво туђом крвљу. 
нарочит-о уз Дунав. У Илирику су слу- 
жиле на.јвише кохорте, рекрутоване у Сн- 
ри.ји, Мал-ој Азији, Хиспа-нији, -Крпту 
и т. д., а но је значило- углавном инфнл- 
грацију староседилаца крвљу мед-итера- 
наца, и појачање старог еврафриканскбг 
елемента. Римске легије и ауксилијарне 
ко-хорте оета-јале су обичн-о на истом ме- 
сту ду-г низ година, а војник је бпо -обве- 
зан да служи по - 20 и 25 година, и врло 
се ретко враћао кући. Тако су многн -лз 
Сирије и Хиспаније основалп породице 
н домове у Илирику. Лодунавска војска 
била је сасгављена најзише из војника 
медитеранске -расе, који -су говорилп се- 
митски, н-берски, келтски или грчкл, а 
споразумавали се међусобно на латин- 
с-ком језику. Бракови И. жена с овим вој- 
ницима по.јачали су крв неолитокпх Пе- 
лазга, и зато није чудо, што налазпмо у 
рнмоко доба по неким варошима Нлирика, 
нарочито у пристаннштима Далмације, 
телесне остатве долихокефалног отанов- 
ништва, са скромннм капацнтетом лу- 
-баље. Од 7 лу-бања из старо-хришћанс.ке 
басилнке у -Оалони ‘(Солин, код Сплнта), 
вероватно из доба цара Дноклецнјана че- 
тнри лу-бање су долнхокефалне (тсИсез 
сгапН: 704, 7Г4, 70'7, 74'1), две мезоке- 
фалне (80-2). У моффолошком погледу 
ове су лубаље, углавном, долихондне, 
различите висине, п нагпљу нанокефа- 
лији, нмају ниско положељо чело, пљо- 
снат-о теме и нат-раг нзвучена крила' у по- 
задинн вел-иког мозга. Горња се вилица 
одликује високим алшеоларним дел-ом и 
размакнутнм нжечним луковима (1пс1ех 
НопШ-ш^аИз: б9'7), док је алвеоларни део 
лица прогнатан. Све то опомнње на евр- 
афрнканску расу. Лубање из Емоне (Љуб- 
љане), дз 2 н 3 века после Хр., врло ва- 
рнра.ју по обли-ку, но углавном -су доли- 
хоидне, те превлађује мезокефалнја: две 
долихокефалне (индекс лу-баље 72-1, 74'2), 
чети-р-и мезокефалне (75-9' 78-5, 77-1, 78-5), 
две брахикефалне <80-9, 88-19). Према
основном цртежу (п о гта  чегГсаПк), ови 
Краљци из д-оба римских царева имали 
су већином овоидне и елдпоопдне, а уз 
то и сфеноидал-не и платикефалне гла-ве.

Оасвим друкчпје развијале су -се физио- 
етнолошке прилике код становнигптва у 
брдовнт-ој унутрашњости Илирнка, куда 
су мало долазили Италици п други на- 
роди, јер -се овде -раснн амалгам народа 
развијао према ембриолошким законима 
наслеђа, -без нових утицаја п нових поре- 
мећаја. Лубање пз римског до-ба у нала- 
зиштима: Отолац код Мостара, Ходбина 
у Херцеговини, Лила код Лијевиа, Градац 
■код Неума, ‘Цатићл к-од Високог и Зеница, 
показу.ју, да ,је становнипттво Восне и 
Херцеговине било већином краткогдаво. 
Од 23 лубање само су трн (дакле 13-04%)
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долихокефалне (индекс 71-5, 72-6, 75-2), се- 
дам (30-43%) мезокефалле (76-1, 76-4, 76-6, 
87-2, 77-0, 77-7, 79-7), а апеолутна је Не- 
ћина (56-52%) брахикефална. Добар део 
овнх последњих, њих 5 (38-09%), пока- 
зују екстремно кратвоглаве округласте 
облике, хгшербрахикефалнју.

Од краја бронза-не елохе па до краја 
римског доба, непосредно лред долазак 
Словена у Илирик, становништво је ме- 
њало облик мозга у правцу мегаморфозе 
издужених облика у кратке и округласте. 
Без сумње су се промениле и оетале расне 
оообине Ћ. у току 1500 година; нарочито 
комплексија, која је према античким из- 
ворима била светла, биће да" је у вре- 
мену долаека Словена на јут већ н .по- 
тамнела.

Л и т е р а т у р а :  21рре1, Б1е гбт1зсће 
Н еггзсћаИ  т  И1уг1еп (1877); К. У1гсћо\м, 2иг 
К гато 1 о |1 е  Ш упепз (М опа1зћег. И, ргеизз. 
АкаИ., 1878); Р. Кге1зсћпег, Е иЈеШ тј*  хп 
сИе ОезсћгсШ е Иег јЈпесМ зсћеп Бргасће 
(1896); К. РаиН, Б1е Уепе1ег ипћ јћге 
ЗсћгНШ епктгИег (1891); Н. Шг1, Б1е зргасћ- 
Нсће 51е11ип^ Нез 111упзсћеп (Рез1зсћг111 
1иг Н. Ш ерег!, 1898); Н. Жупанић, 01е 
Ш упег (бНгип^зћег. Н. Ап1ћгоро1ојДзсћеп 
О езеПзсћаН, 'ЛЧеп, 1906/07); Архив за 
албанску старину, језик и етнологију I; 
Н. Жупанић Трагом за Пелазгима; Н. Жу- 
панић, 'Сисгем историсже антронологије 
балканских народа (1908); 0 . МепјЈћш, 
Б1зкизз1оп и ћег сНе Ш у п егк а^ е  (бкгип^з- 
ћ е г к ћ !е  с1. ап!гор. С ез., 1916/17); Н. Вулпћ, 
Ш у п с и т  (Раићу-ЧШ ззо^а, Реа1епсус1ора- 
сНе, IX, 1085— 88); Н. Жуланнћ, Етногенеза 
Југословена (Рад, 222); К, ОзИг, Ш уго- 
Тћгак1зсћез (1923); N. Јок1, Б1е Шугсег 
(Реа11ех1коп Н. Уогј*езсћкћ1е, VI, 33— 50, 
1925); К. Оз11г, У о п п Н о ^егташ зсћ е  ( =  а1а- 
госНзсће) 2аћ1мгог1ег аи! Н ет  Ваћкап 
(1925/26). Н. Жупапић.

ИЛИРИЈА. В. Француски утицај на југо- 
словенску књижевност.

ИЛИРИКУМ (Ш угки т), област, у којој 
су живелн Илири. И. се пружао отлри- 
лике од Јадранско-г Мора до Мораве, и 
од Епира до средњег |Дунава. Илира ,је 
било и у Италији, у њеном северо-иеточ- 
ном и југо-источном делу. Илири су били 
Индо-европљанш:, т. ј. шо .језику су били 
сродни са Оловенима, Романима, Герма- 
нима и др. народима. Њихов језик по- 
знајемо доста слабо, јер нам ое од њега 
мало очувало (доста географских и личних 
имена, нешто натпшса и т. д.). Можда је 
и данашњи арнаутски језик остатак од 
илирског. У северном делу илирских обла- 
сти становништво је било доста измешано, 
јер .је т.у било и келтских племена (код 
Београда 'Скордисци, између Истре и Уне 
Јаподи и т. д.). Илнри су били подељени 
на многобројна племена (Далмати, Мезеји, 
Дезитиати, Пирусте и т. д.). Они су дошли 
рано V додир с Грцима. Већ у 7 и 6 веку 
пре Христа ооновали су Коринћани и

Крфљани-две колоније у илирско.ј земљн, 
Аполоњију (код Валоне) н Драч, а доцније 
су заузелн извесна острва у Јадранском 
Мору (Хвар, Иса). Тако је почела жива 
трговина између Грка и Илира, особито са. 
Салоном <Солнн код Оплнта) и Нароном 
(на ушћу Неретве). Дож су 'Ипири били 
независни, -они се нису никад у.јединили 
и нису играли важнију политнчку улогу; 
они су живели патријархалним животом 
и свако плене за себе. У другој половини 
3 века пре Христа образована .је у јужном 
делу нашег Прнморја једна већа држава, 
која се пружала од прилике од ЈБеша 
до Неретве, и у којој је главно место био- 
Скадар. С овом државом водили су Рпм- 
љани први ;рат 229—228, а 219 други. 
Тим ратовима илирска је држава смањена. 
Трећп рат вођен је 168 с краљем Генти- 
.јем. Овај пут илирска је држава сасвим 
уннштена, и потпала .је под рнмску власт. 
Готово у исто време оонована је северно 
од Неретве једна нова држава, маље 
чврст-а него ранија. У тој новој државн 
главну улогу .су игралп Далматн. И еа 
том су државом наскоро отпочели Рим- 
љани рат. 155 римска .је војека заузела 
главно далматско место Делминиум (Жу- 
паљац, на Дувном Пољу). 119 прошла .је 
једна римока во.јска кроз љнхову земљу. 
78 Далмати су се побунили, али је у-ста- 
нак угушен. И око средине првог века 
пре Христа ратовали су Римљани с љима. 
50 једна је римска в-ојска сасвим поту- 
чена у далматској земљи. У рату, који 
се в-одио између Помпеја и Цезара, Илири 
су били на Помпејевој стра-ни. У виму 
48/47 опет је једна рнмска војска уни- 
штена у љиховој земљи. 46 они су се таре- 
дали Цезару. Међутим, ни после тога они 
нису сасвим били мирнн, и Римљани су 
морали често да се боре с љлма. Чак и 
после рата, који је с њима водио доцнији 
цар Август '(35—33 пре Христа), они су 
покушали више шута да збаце рим-ски 
јарам (буна 16 пре Христа; -рат доцни.јег 
цара Тибери.ја с љи-ма 12—10 пре Христа; 
далматинсво-пано-н-оки устанак 6—9 по 
Хрнсту). Ипак су оии наскоро потпуно 
покореви.

За дуго -се цела област -илирска звал-а 
И. Тек у -почетку првог века но Хрн- 
сту један део добно је име Далмација, 
а други Панонија. И. је, изгледа, постао 
п-роозинцијом под Цезаром. Најпре -су осво- 
јевим римским областнма управљалн кон- 
сули из -Рима. Доцније су те области до- 
да.ване час северној Италији, ча-с Маке- 
донији. Кад је Авгу-ст поделно са сенатом 
рим-ске лровинц-ије, И. је привао сенату. 
Али пошто је Тиберије И. јако про-шп-рио 
границе и пошто је та област била у ве- 
лик-ој опасности од варвара, она буде 
одузета сенату т дата цару. Илцри су 
брзо р-оманизовани, захваљујући много- 
бро.јним варошима, трупама и добрим пу- 
товима у љих-овој зе-мљи. Илири -су да-
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ваши Ржмљанима добре вој-нжке, а дали 
су нм и више з-натних владалаца.

Н. Вулић.
ИЛИРИКУМ САКРУМ (Ш упсшп З а с г и т )

зове се велико дело црквене историје 
Јужних Словена. Штамиано је од 1751 до 
1819, у 8 -свезака, а написали су га Фи- 
липо Рићепути, Даниеле Фарлати и Ја- 
копо Колети. 9 свеска -изишла је 1902 до 
1909, као суплеменат 1Булићевом ВиНеКпо 
сИ агсћео1о^1а е зћопа -с1а1та1:а у редак- 
цији сам-ог Булића.

Ф. Ричепути <11/7 1667, Форли — 5/10 
1742, Чезеиа), је био језуита (1694), -па је 
као језуита -био венецијански војни све- 
штеник неколико година па Балкану. 1720 
вратио се Р. у Рим, и решио се, да н-а- 
пише црквену иот-орију Балканск-ог Полу- 
острва. Та.ј свој план изложио је у -шису 
РгозресШ з Шупсх засп  сишз ћ1з1опат 
ЈезсгЉ епћат 1урјзцие т а п Ја п Ји т  зизс1- 
рП Р. И1. КЗсериИ (1720). Тај план Р. на- 
ншао је на пуно разумеваље рпмских лапа 
Клжмента XI {1700—11721), Ииокентија XIII 
(1721—1724) и Бенедикга XIII (1724—1730). 
У послу би-о је Р. помагач млади језупта 
Данпеле Фа-рлати. Њих двојица су окуп- 
љали и израђивали грађу за ту црквену 
ист-орнју кроз луних 20 година. Оабрали 
су преко 300 свезака рукописне грађе. Р. 
није доживео штампаље свог и Фарлатов-ог 
труда, јер је умро већ 1742. Посао је на- 
ставио и великим делом привео крају 
његов друг Д. Фарлати.

Д. Фарлати '(22/2 1690, Фурланија, Сан- 
данијел — 25/4 1773, Падова) је учио у 
Горици, а 1707 -стулио је ,у Волоњи у је- 
зуитскн ред. Студирао је у -Падови ’ и 
Риму. Од 1722 помагао је -Ричепутију, и 
изд-ао .је п-рвих 5 томова. Али ни Ф. није 
д-овршио дело. Њему је у послу помагао 
Јакопо Колети, «а .је он предузео после 
омрти Ф. да прииеде крају Рићепути-Фар- 
латово дело.

Јакопо Колети -(2/5 1734, -Венеција — 
15/8 1827, Венеци.ја) је ,1752 ушао у је- 
зуитски ред, а у Падови је довршио 
нау-ке.

Њ С. је првара-зредно дело црквене 
историје, оон-овано на критичном приби- 
рању архнвалне и археолошке грађе. То 
је велика енциклопеднја, не -само за цр- 
квену историју Јужннх Олов-ена, н-его у 
мношме и за политич-ку ист-орију. Важно 
је и због тога, што -су ту, бнло у целости 
било у одломцнма, са-општени многи из- 
ворн, којих дан-ас више нема. -Нарочито 
је то Дело драгоцено за исто-рлју Далма- 
ције..

Прва (1751) и друга свеока (1753) -дри- 
казују истарију -римске Салоне до разо- 
реља, трећа свеока {1765) надбискулију 
сшштоку, четврта (1769) суфраганске би- 
скупије сплитоке: Београд, Скрадин, Боо- 
-ну, -Крбаву, М-одруше, Сењ, Оточац, Дув- 
но, Макароку, Нин, Хвар, Книн, Трогир и 
Шибеник, пета свеска (1775) задарску би-

скулију и њене - суфрагане: Осор, Раб, 
Крк, Оисак и 3-агреб. Ову је пету свес-ку 
нацисао још сам Фарлати, али је издао 
Кодети. Шес.та свеска (1800) -има ду-бро- 
вачку бискупнју -и љене суфрагане: Тре- 
биље, Мркан, Захум, Стон, Корчула, Ри- 
с-ан и Кот-ор, седма (1817) Дукљу, Бар, 
Др-ач уз остале арбанашке бискупије, п 
Орем, о-сма (1819) еписжопије у Србијл и 
Бугарској (Окопље, Пећ, Софија, Охрид. 
Трново и -др.). Девета свеска - садржи до- 
датке и исправке целоме делу. Написао 
.је Колети, али .је издана тек 1901—1909, 
у редакцији Ф. Булића, с написом 
Ассевзгопе® е! соггесНопез а11 Шупсит 
Засгит Је1 Р. Б, Раг1аШ сћ Р. С. Со1еН 
(1909).

Д и т е -р а т у ф а: Р. §Шс, Е псћтШ оп,
79. Ђ. Новак.

ИЛИРСКА ДВОРСКА ДЕПУТАЦИЈА,
једна врста министарсгва нри аустрнском 
двору у Вечу, у 118 веку за српеке (илир- 
ске) по-слове. Аустрији је требала једна 
ннсгитуци.ја, к-оја ће стално водити над- 
зор над Србима у аустриским областима, 
који су јо.ј увек -били сумњиви, -па је 
1745, лод изговором да излази у сусрет 
жељи -орлског -народно-црквеног сабора у 
Сремским Карловцима од 1744, царица 
Марија Терезија о-сновала Двор-ску Коми- 
сију за орп-оке ствари. Та комшсија пре- 
творена је 5/8 1747 у II. Д. Д., -са'компе- 
тенцијом, да расправља све ствари рац- 
ког или илирског народа циоаЈ геН^оза 
е! зрјгИиаНа, Протпв ове и-нсгитуције 
устала ,је енергично Угарсжа Дворска Кал- 
цепарп.ја, -која, као п остале угароке вла- 
сти, ни.је никада хтела да призна угар- 
скнм Србима никаквих посебн-их права п 
привилегован п-оложај. Али -су Срби тре- 
бали Ау-стријп, и као одлични -војницл, и 
као протутежа мађар-ским а-сп1ирацијама, 
те се -орлско министарство при бечком 
двору, под лретседнлштвом врло ' углед- 
них државника, као што су бнлл гроф 
Коловрат, барон Бартеншта.јн, барои Ко- 
лер, одржапо све до његовог поновног -не- 
успеха са доношењем уредбе илп Регула- 
мента о устројству српоке цркве у Мит-ро- 
полији Карловачкој. Угарске државне 
власти искориетиле -су народне немире, 
к-ој-и су тим ловодом из-били и царица Ма- 
рија Терезија .је '2/12 1777 ужинула И. Д. 
Д. Тада су Срби по областима угарско- 
хрватског лровпн-цнјала потлали под ди- 
ректну власт Угарске Дворске Канцела- 
рије, а Срби -у Бојној Краји-ни под Двор- 
ски Ратнн Савет. После тога учиљен .је 
,још један покушај да -се јОр&л шузму 
испод угарске власти, з-а време нолитичке 
борбе између Ау-стрије л  Угарске 1790 до 
1792. П-ота-кнути од Аустрије, Орби с.у на 
сабору у Теминпва-ру тражили екскорло- 
рацију пли засебну територију у У-гар- 
ској, па лм је цар Леополд одмах изашао 
на сусрет и као лрви корак одредио 20/2 
1791 да се установи Илирска (срлска)
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Дворока Кандедарија, и да се на љу пре- 
несу све срп-ске стварн, које се имају 
одузети од' Угарске Дворске Канделаркје. 
Али, чим су се Ауотрија и Угарска изми- 
риле, нови цар Франд II- укилуо је већ 
3/6 1792 Илирску Дворску Канцеларију, 
а све срнске послове поново пренео на 
Угарску Дворску Канцеларију, пошто су 
Срби XXVII законокнм чланком од 1791 
признати за држављане Угарске. То ко- 
начно. укидаље срлског министарства при 
аустриском двору у Бечу утврдио ,је и 
X чла-нак закона од 1792.

Л и т е р а т у р а :  Ј. М. бсћ-тскег, РоИ- 
Изсће Сезсћ1сћ1е Јег бегћеп 1п ТЈп^агп
(1880). Р. Грујић.

ИЛИРСКИ ПОКРЕТ. В. Хрвати (исто- 
рија), Српскохрватска кљижевност.

ИЛИРСКИ ТЕЛЕГРАФ, лист француске 
управе, који .је излазио у Љубљани 1810 
до 1813, и који ,је 1813 уређивао Шарл 
Нодје. И. И.

ИЛИРСКО ГОВЕДО, Ово име увео је 
Адамец у стручну литературу, као скуп- 
ни назив за краткорожно (брахицерно) 
аутохтоно говедо у северозападном делу 
Балканског Полуострва. То благо негова- 
ли су старн Илирци, што доказују вести 
из 4 века нре Христа. Овај тшп говеда 
сачуван ,је у чистој крви до данас у мно- 
внм крајевима наше државе. Према поје- 
диним пределима настале су разне багре 
илирског товеда, које се међу собом раз- 
ликују само у појединостима слољашљег 
облика, нарочито у бо.ји. Адамец убраја 
међу илирску пасмину ове багре говеда: 
у долини Босне, Дрине, Лима, Горљег Вр- 
баса, даље говедо целе Херцеговине, се- 
верне Црне Горе и у мостарском блату. 
Ту окунину назива Адамец: илирско сме- 
ђе говедо. У подручју ових багра умеша- 
но ,је црно илирско благо (Адамец). Тре- 
ћој скупини илирског говеда, светлом од- 
носно сивом илирском благу, прибраја 
Адамец ове багре: - баљалучко (оеверно од 
Баља Луке) Градачачко благо, говедо у 
долини Спрече, далматинско, острвско 
благо са Крка, ливаљоко, сјеничко и ста- 
росрпско говедо (в. Говедарснво). Овом ти- 
ну -враткорожног говеда припада и буша, 
македонско и албанско благо.

Л и т е р а т у р а :  Б. А Ја теЊ  Ше К1п- 
Јеггаззеп ипЈ бсћ1а{*е ш Возшеп, Јег 
Негге^оута ипЈ шг пбгсШсћеп ТеПе Јез 
бапћгак чоп Ноч1рагаг (1892); Б. А ЈатеЊ  
б1исИеп гиг МопојЈгарћге Јез Шупзсћеп 
КшЈез (1895, 1896). С. У.

ИЛИРЦИ. В. Француски утицај на ,југо- 
словеноку кљижевност.

ИЛИЋ АЋИМ, парох свилајначки и цр- 
квени писац (1848 — 17/1 1904, Свилај- 
нац). -Писао је више чланака и расправа 
у Оиону, Ластиру и |Веснику Орпске Цр- 
кве, а поред тога је добро .уређивао и из- 
давао календар Недељник.

Р. Г.

ИЛИЋ ВЕЛИМИР (13/8 1876, Јагодина 
— 14/9 1899, Крушевац). И аво тек -сту- 
дент геологије, доспео- је да Српско1М Гео- 
лошком -Друштву -саопшти више орити- 
налаих резултата својих лроматраља јур- 
ских терена у Србији. |Расправа 0 фауни 
и стратиграфском положају неколиких 
лијасних терена у Источној Орбији, на- 
штампана је, после његове емрти у Гео- 
лошким Аналима Балканског Полуострва 
6 део 1 стр. 74—108. Ј. Ж.

ИЛИЋ ВОЈИСЛАВ, МЛАЂИ , кљижев- 
ник (7/10 1877, Ореовица, у Орбији). Прав- 
ни факултет свршно је у Београду 1903. 
Служио је по судовина у Чачку, Крушев- 
цу, Алексинцу, 'В.уприји н Јагодини. 1919 
по-стављен је за секретара Апелације у 
Веог-раду, а од 1920 .је инспектор у Мини- 
старству Правде. — И. је почео да објав- 
љује стихове у Звезди Јанка Веселиновн- 
ћа, а после је сар-ађивао V већини орпсжих 
кљижевних часониса. И. је најпознатији 
као песник, а писао .је и лриповетке и во- 
дио је многе, олширне и жучне полемЈже 
с претставницима књижевне кр-итике. У 
кљижевности -су највише цељене љегове 
еубјективне лирске лесме, а у српском 
грађансгву .,је -стекао популарност својим 
патриот-ским стлховима, који се често ре- 
цитују. До сада ј-е објаззио ове књиге: Ту- 
ђински бисер, стиховани преводи (1901), 
Песме, Чачак (1909), Крвави цветови 
(1914), Нови крвави цветови (1915; те 
т-ри кљиге заједно су окупљене као -Пе- 
сме, 1920), Лриповетке |(1922), Целокупна 
лирнка (1924) и т. д. В. Д.

ИЛИЋ ДАНИЛО, учитељ, један од ор- 
га-низатора сарајевеког атентата (1889, -Са- 
ра.јево — 3/2 1915, Оарајево). У Сарајеву 
је свршио основну н трговачку и, по-сле 
дужег преинда, -учитељску школу. 1912 
иостао је учитељ у Автовцу и лосле у 
Фочи, али је убрзо напустио дужност, и 
сав се дао на организацију национално- 
револуцнонарне омладине. Био је сауред- 
ник социјалисшчког листа Бвоно у Оара- 
ј-еву. 1913 -био је болничар у Белееу, у 
колеричном одељељу. На вест о доласку 
аустриског ггрестолонаследника Фраље 
Фердвнанда у 'Оар-ајево организовао је 
с друговима атентат. Ради тога ,је о-суђен 
на омрт и 3/2 1915 обешен. Његови при- 
јатељш: издали су у Оара.јеву 1922 њег-ову 
Споменицу, -где су прикупљени његови 
чланци и прев-оди из руске бунтовне кљи- 
жевносви, и где је дато неколико чланака 
о љему. В. Ћ.

ИЛИЋ ИЛИЈА, адпокат (16/5 1865, Ниш). 
Овршио ,је правни факултет у Београду, 
био је судоки чиновни-к, а отлуштен је нз 
службе због тога, што је при-падао ради- 
калној странци. -Затим је постао адвокат 
,у Прокупљу. Први-пут је-изабран за на- 
родиог посланика 22/7 1901, и од тога до- 
ба био је, -са малим прекидом, у Народној 
Скупштини до избо,ра -од 28/11 1920. Као
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народнн посланшк суделовао је И. у мно- 
гим окупштинсвим одборнма, и по својим 
говорима у Скупштиви и раду у одбори- 
ма долази међу најактивније народне по- 
сланпке. Као ђак Велике ЕПколе био је са- 
радннк Народне Мисли (1890), а'љегови 
посланинжи товори штампани су у Сано- 
улравн, органу радикалне странке. Као 
претставника те странве Народна Скуп- 
штнна бнрала га је за делегата у интер- 
националној парламентарној конференцнји 
за трговину, те ,је еуделовао у радовима 
конференци.је у Паризу (1916), Риму (1917), 
Лондону (1918), Брнслу (1919), Паризу 
(1920). Ј. П.

ИЛИЂ ЛАЗА ДР., лекар (децембра 1852, 
Зајечар — 25/1 1918, Зајечар). По овр- 
шетку гимназнје ночео је да учи правнн 
ф)акултет у Београду. Затим је прешао на 
медицину, воју је отудирао у Бечу. 1876 
лромовлсан је за доктора. Био је лекар у 
Прокупљу, Чачку, Алексинцу и За.јечару. 
После атентата на краља Милана (1899) 
био ,је певсионисан, па .је доцније опет 
враћен у службу. Изабран је за народног 
посланика први пут 16/1 1892, а за се- 
натора 22/7 1901. Припадао је раджшшој 
странци и био ј-е један од њених првака. 
За време тимочке 'буне уопео је да сво- 
јим савешма спречи Зајечарце да се при- 
друже побуњегжцима. — Радио је на кљи- 
жеввости своје етруке. Први рад И. штам- 
пан .је 1881 у Побратимству (Белешке јед- 
ног медицннара нз 1876 и 1877). Доцније 
,је писао у Српском Архиву за целокупно 
лекарство и у Тимочанину. Издао је за- 
себно: Врестовачка Баља, и превео Права 
кућа и здрав стан од Др. Ј. Фодора. Био 
,је човек оталожена темперамента, толе- 
рантан и питом, а товорио је убедљиво и 
разлолсно, али без беседничке дикци.је.

Л и т е р а т у р а :  Тимочки Гласник, 1922; 
Побратимство, 1881. Ј. П.

ИЛИЂ ЛУКА-ОРИОВЧАНИН, кљижев- 
ник (1817, Орповац, Славонија — 5/2 1878, 
Новска, Олавонија), Био је свећеник: много 
година, до своје смрти жупниковао је у 
Новској. — Почео се јављати у доба Или- 
ризма, под нсеудонимом Славољуб Сла- 
вончевнћ. Посебице је издао ове жњиге: 
Славонске варошке пјесме (1844), Барон 
Фраљо Тренк и славонски пандури (1845), 
Славонски народни обичаји {1846), ШзГо- 
гјзсће З к јгге  Је г  ка15. кош (|ћ М1Шбг С о т -  
т и ш Ш  Р апсоуа (1855) и Ловорике тра- 
дишкога народнога граничарскога пука 
бр. 8 опијевају народне пјесме (1874). Нај- 
већи део љегова рада остао је нештампан. 
Матици Хрватској оставио је одоручно 
своје рукописе, од којих су најважнији: 
Старожитности краљевства Славонпје (са- 
да у Овеуч. Књижнпци), Славонске сва- 
товске лјесме и велика збирка нар. пје- 
сама, скупљених по Славонијн и Далма- 
цији. И. је сабирач народнога блага, исто- 
рик, нумизматнк и први хрватски етно-

граф. Олика љетов.а налази се у Ви- 
јенцу (1878, стр. 433).

Л и т е р а т у р а :  Лука Илић Ориовча- 
нин, Вијенац 1878, 112. В. В.

ИЛИЂ МИЛУТИН-ГУЧАНИН, нрота и 
во.јвода у Драгачеву за време нрвог устан- 
ка {1739, Гуча — 14/1 1814, манастир Св. 
Тројица, у Овчару). Већ до устанка цела 
нахија слушала је И. како се говорило 
»као светог краља«. Као драга-чевски вој- 
вода, погубио је сарајевоког Орд-агу и 
разбио му војску 1806. 1813 нпје хтео да 
бежи из отацбине нити да се преда Тур- 
цима, те се стар и болестан крио по шу- 
мана и манастирима. Р. Г.

ИЛИЋ МИХАИЛО, инжиљер, генерални 
директор државних железннца (13/3 1866, 
Ваљево). Основну школу и нижу гимна- 
зију свршио је у Ваљеву, вишу у Кра- 
гујевцу, техничку у Београду, а дипломж- 
рао је за грађевинског ннжиљера у Ха- 
новеру 1894. Радио је у Немачкој на гра- 
ђењу разнпх пруга. 1895 вра.тио се у (Ср- 
бију, и био. је инжиљер ваљевског округа, 
па подринског до 1904, када је премештен 
у дирекцију државних железница, где је 
траспрао пругу Ваљево—Обреновац, после 
чега је постао инспектор и шеф отсека за 
државне пруге. После алексионе кризе био- 
је претседник међународне комиенје за спо- 
рове на Дрннп. 1910 био је делегат срдске 
владе оа рускпм и француским трупама за 
грађеље пруге Санђоваши—Прахово. 1911 
постао је минпстар у кабинету Милована 
Миловановића ж затим Марка Трифковића, 
у коме је заступао л мннистра Финанснја 
п војног, до августа 1912, када је пзабрал 
за народног посланика за варош Ниш, што 
је оегао до пзбора за Конституанту. Био- 
је делегат српске владе за закључење уго- 
вора о мосту код Брзе Паланке, а потом 
експерт на конференцијп мира у Лондону. 
1921 постављен је за генералног дирежтора 
државних железница. Сарађивао је на 
отручним листовима, нашим и странпм, а 
дуже времена- био је директор Самоуправе.

С. П.
ИЛИЂ МИХАИЛО ДР. (1855 — 9/10

1905, Крагујевац). Учио је гимназнју у 
Крагујевцу, а философи.ју у Београду. Као- 
студент радио је 1881 на .Раднику, а 1882 
на Борби. После Илкжног атентата на кра- 
ља Милана (1882) протеран .је без разлога 
из Београда. Отишао је у Беч на меди- 
цинске науке, а одатле у Петроград, где је- 
завршио студије. Као лекар бавио се у 
Русији 15 година, па се почегком 1902 
вратио у Срби.ју, и настатшо као лекар у 
Крагу.јевцу. 8а народног посланика иза- 
бран је у ,јуну 1903 и бво је први соција- 
лисгички пославик. У Крагујевцу је неко' 
време био и уредник социјалист.пчког ли- 
ста Радник. Ј- П.

ИЛИЂ МИХАЈЛО, ђенералштабни ма- 
јор (14/11 1845, Јатодина — погинуо 24/8- 
1876, под Јавором). По свршетку 5 раз-
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реда гинназије у Београду, ступио је у 
Војну Акаденију 9/10 1861 и произведен 
је за штабног повпоручника 17/11 1866, за 
ђенерашптабног канетана 2 кл. 1874, ђе- 
нералштабног ма.јора 2/8 1876. Као потпо- 
ручннк служио је у пешадији, пионнрима 
и артилерији (4 пољској батерији). 1866 
до 1874 био је штабни официр у народ- 
но.ј војсди у ужичком и рудничком окру- 
гу’ 1874 би’о је вомандир чете и ађутант 
пешадиске бригаде ста.јаће војсве. У ра- 
ту 1876 био ,је официр за. ђенералштабне 
послове при западно-моравској дивизији, 
вомандовао је колоном, воја је оперисала 
уз Ибар, а јула 1876 био је постављен за 
шефа штаба дивизије и одмах затим за 
команданта шабачке бригаде 1 класе, па 
рудничке бригаде 1 класе, па ужичке бри- 
гаде 2 класе, на чијем је челу и погинуо.
— Поред многих чланака у разним часо-
писима (Отаџбина, Војин, Гласник Ученог 
Друштва) поглавито из географије, штам- 
пао је низ својих предаваља (1876): Исто- 
рисво развиће тактике жољице, Кољичко 
оружје и спрема, Нешто о турској кољи- 
ци, Напад а.устрнских улана у битци под 
Кустоцом, Из 10 и 11 предаваља у преду- 
готовничком курсу за кадар народне пе- 
шадије, Коњица у битци (од В. Шерфа), 
Неколика упуства за борбу (од Шерфа), 
0 турокој војној снази и т. д. Превео је 
Путоваље кроз поречину Дрина и Варда- 
ра од Ј. Хана (1876). В. Велић.

ИЛИЋ .ПЕТКО, четшгчки војвода (Старо 
Нагоричино, ожруг кумановсвн — 17/3 
1912, на Страцину). Почео ,је да чету.је 
врло млад, скоро дечко. Како је уз то био 
мали растом, другови га у први мах нису 
узимали озбнљно, али се он убрзо по- 
вазао као један од на.јхрабријих и -нај- 
вреднијих четника, па му ,је поверена и 
чета. -Оамо је његова окромност учиннла 
да је остао маље познат широј јавностн. 
Имао је само једну жељу: ако погине или 
умре, пре него што дође ослобођеље, да 
му кооти ночивају у слободној Србнји. 
Погинуо је 17/3 1912 у селу Страцину у 
борбн с Бугарима. .Мртав ,је лренет у Ср- 
би.ју и сахрањен код манаетира Св. Пан- 
телеја, у селу Лепчинцу. М. М.

ИЛИЋ РАДОМИР, професор гимназије 
(8/10 1877, Прељина, срез љубићски — 
12/5 1909, Крушевац). Ооновну школу учио 
је у месту рођења, а гимназију у Чачку 
и Крагујевцу. Овршио је историско-гео- 
графски отсек на философском факултету 
Велике Школе у Београду. 1901 постав- 
љен је за прнправника у гимназији у 
Чачку, а 1902 премештен је за суплента 
прве београдске гимназнје. Као професор 
служио је у Улеицу, Чачку и 'Крушевцу.
— Поред савесног рада у гимназији И. се 
бавио и науком, нарочито антропогеогра- 
фијом и историском географијом. Најваж- 
нији су му радови: 0 Љубићским селима, 
антропогеографска проучавања (Насеља, 2 , 
1903), Ибар, антрологеографска проучава-

ља (Насеља, 3, 1905). Мање су расправе: 
Плана, једно рударско место средљега ве- 
ка (Дело, 1902), Пржлози нашој средљеве- 
ковној топографији {Дело, 1903), 0 рели- 
гијама; врсте религија н њнхово гео-граф- 
ско распростнрање (Извештај ужнчке гим- 
назије 1903/04), Чачак у прошлости (Из- 
вештај чачанске гнмназије 1904/05), Један 
прилог географнји Орбије (Дело, 1904), 
Крушевац, цсториско-топографска моно- 
графнја (Дело, 1908). Оспм тога ј-е И. спре- 
мио ново и-здање Карићева Земљописа и 
напиоао је в.ећн број реферата у Прегледу 
географске литературе Балканског Полу- 
острва (св. 4 и 5). П. В.

ИЛИЋ ТОДОР, ЧЕШЉАР, сликар, ико- 
нограф и портретиста (1745 нли 1746, 
Чу-руг, • Бачка или Оирит, Банат — 
20/11 1793, Петрово Оело, Бачка). Све
што се зна о овом извреном уметни- 
ку, оснива се на предању. Према ље- 
му И. је био сиромашна порекла (ро- 
дитељи оу му били можда из Кумана у 
Банату, по запису на Илаштаници, ко.ју 
је он израдио за то село). Оклоност сли- 
-карству и ванредни дар показао је врло 
рано, те је без сумње п-очео да учи у ра- 
дионици ког домаћег еликара. Први већи 
посао требало би да му је -била црква у 
Мокрину, код ‘Велике Кикинде, затим ико- 
ностас у Отарој Каљижи. О-сећајући да 
нема довољно знаља за такве послове ве- 
ћега размер-а, И. је, каже се, тада, заште- 
девши нешт-о у Мокрину и Ота-рој Ка- 
њижи, -отишао у Беч, и учио је у онда- 
шљој Сликарској Академији. То је бил-о 
око 1786. 1789 био је у Италији, а затим, 
да би се уеавршио као право-славни ико- 
нописац, отпутов-ао је на шзвесно време 
у -Руснју. Почетком деведесетих годи-на 
18 века вратио се у роднн нрај, алн му 
сигур-ни траг налазимо тек 1792, кад ,је 
уговорио -с петровоселском српском цр- 
квеном општином, да јо.ј наслика нконо- 
стас и свод новосаграђене цркве. И. је 
ту израдио ева-нђелисте на своду и два- 
де-оетак икона, у пола. посла отигла га је 
смрт »од сухе -болести«. Оликање исте 
цркве наставио је један његов ученик нз 
Оремских Карловаца, »м-ного горши сли- 
кар од Чешљара«. На жалоет, та је црква 
-страдала 1848, те .ју је после »рестаури- 
са-о« Петар Чортановић. -Пре Петровога 
Села, а биће поеле путовања, исписао -је 
И. и храм мана-ст-ира Ковиља у Бачкој, 
а по на-р.уцбини славнога историчара Ра- 
јића, тадашњег ковиљског архимандрита. 
Тај храм су Мађари 1848 разрушили и са- 
горели, тако, да ,је -од И. ик-она само нешто 
било остало у скловишту манастира, а 
две мање, и веома -интересантне, налазе 
се данас у збирци Ј. Вујића. — И. се 
бавио и портретима. Београдски Народни 
Музе.ј има један његов портре, а Куку- 
љевић особито истиче онај протопресви- 
тера Николе Поповића-. Колико је И. био 
цењен у своје време као сликар види се
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и по томе, што је унијатски епиокоп у 
Великом Варадину (сада у Румунији) на- 
ручио био од њега велику шкону, компо- 
зицију, о мучеништву Ов. Варваре. 0 
истом предмету, можда .једну варијанту 
поменуте спике, нзрадио је И. и  за' срп- 
ског епископа у Пакрацу, а ту .је опет 
копшрао, по наредби бачког владике, #а 
новосадски двор, познати сликар Павел 
Хурковић почегком 19 века. Ова копија је 
пропала за време 'бомбардовања 1848.

И из оннх неколижо преосталих И. 
слика, упркос рђавом рестаурисању и гру- 
бом лакирању, сткче се уверење, да је 
И. -био -заиста добар сликар. На нетров-о- 
селоким ик-онама, рсобито на Кретитељу 
и на Снимању с жрста, осва.ја изванредно 
меко и нежно »8{ита!о« моделисање и 
сенчеље и један, за оно време, изу-зетно 
богат и фини колоризам. Каниц вели, да 
се »на љеговим лортретнма осећају мле- 
тачки узори«.

Л п т е р а т у р а :  Српски Народни Лист, 
1842, бр. 16 -и- 38; Кукуљевић, Оловннк 
југославенских умјетниках <1858, 116 п
117); Лазар и Вл. Николић, Српски -сли- 
кари (1895); И. Беркеси, Темишва.рскн 
сликари (1909, на мађарском); Ш. Бо-ров- 
скн, Монографије торонталске п тамншке 
жупаније (1909, на мађароком); Записи 
Љ. Сто.јановића, II, 4702; КапИг, 8 егћ 1еп 
(1868, 741), В. Летровић.

ИЛИЦА-ПЛАНИНА, планина у Босни, 
између речица Тишковца-лонорнице Стру- 
ге, источно од -Грахова Поља, а северно- 
североисточн-о од Динаре. Планина се 
пружа у динарском правхру, о-д североза- 
пада на југопсток, а на.јвећи су висови: 
Ооколова Греда 1.492 м, 'Врла Листања 
1.501 м, кота 1.567 м, Илица 1.654 м, Гола 
Главица 1.556 м, Цремушњак или Великн 
Врчић 1.542 м, Тишковачки Вр-х 1.310 м. 
Северним и западним подножјем И.-П. 
пролази железничка пруга За-греб—Оплшг, 
а источним и јужним друм Восански Пе- 
тровац—Дрвар—Граб—Книн. 17. В.

ИЛИЧИЋ ФОТИЈА (»СТАРИ ФОЧА«),
глумац -и управник лутничког позо-ришта 
(8/7 1845, Чанад — 28/5 1911, Бео-град). 
И. ,је ступ-ио први пут на лозорницу, као 
члан трупе Ј. Кнежевића, 1/1 1862 у Орп- 
ском Бечеју. Глуми-о ,је -седам годи-на, а 
тада је постао учитељ у 'Соко-Бањи (Ор- 
бија). На то-м послу -остао је -свега годину 
дана (1869—1870), јер -се лон-ово одао 
глуми. До 1873 радио ,је у туђнм трупама, 
а те године основао је н повео своју дру- 
жнну по Бослп и Херцеговини (Бања Лука, 
Брчко, Бијељина и др.). 0 раду из тога 
времена говорио је доцније: »У Босни ме 
н муслимани леп-о предусретаху. Призна- 
вали су јунаштво Обилићево и Вељково, 
и дпвили им се исто -као и Срби«. — 1878 
поново је напу-отио глуму, и сгупио у ре- 
дове бораца за незави-сно-ст Кнежевине Ор- 
бије. Чим се рат св-ршио, И. се поново 
вратио у глумце. Оа својом трупом -про-

путовао је све српске и хрватске крајеве. 
У љеговом раду по негдашљим аусгро- 
угарским крајевима -нарочито треба истаћи 
и похвалит-и, да ,је трпео оваку невољу 
и г-ољење, али да ннкада није хтео про- 
мениги ма у које друго и-ме сво.ј назив 
Орпско Позориште. 1908 одузеле' су му 
аусгриске власти -концеси.ју, и наредиле 
му, да се одмах уклони из Хрватске и 
Славоније. —- У репертоару је, лоред оста- 
лих комада, увек имао: Свегислав и Ми- 
лева, Владис-лав, Циганин, Потурица, -Ота- 
ри бака и његов син, Саћурица и шуба-ра, 
Б-о.ј -на Ко-с-ову, Граничарн, Максим Црно- 
.јевић, Иконија, везирова мајка (коју је 
сам Ж. инсценовао за своје позориште), 
Пола. ви-на п-ола воде, Школскп надзорник. 
Ђиво, Запоља, Љуба Враљевића Марка, 
Немаља, ХајдЈгци и др. — Језгро И. трупе 
била је његова лородица (он, жена, пет 
синова, кћерка п сестра му »Сеша«, која 
је ступила на позорницу у Београду 1855). 
Даровитије чланове -своје трупе, иото као 
и сво.је оинове, упућивао ,је -на веће по- 
зорнице.

1902 про-славио је И. у београдском На- 
родном ПозоришГу 40 година свога глу- 
мачког рада н 30 година управљања пут- 
ничким позориштем. — Изв-ештаји о ње- 
говом раду, без изузетка, глас-е да је ње- 
гова инсценација била прнкладна, а ко- 
стими много бољи, -но што би се могло 
очекиватп од нутничже дружине која је 
упућена једнно на своју зараду. — Када 
је љегов оп-н Љубиша, 28/8 1911, лолазио 
у Љубљану, где ,је био а-нгажован за пе- 
■вача, стари Фоча, враћајућн се својој кући 
у ‘Скадарлнји (Београд), добије срчани 
напад и умре на улицп, недалеко од свога 
стана, да тако п овојом смрћу потврди 
с-воју судбину вечитог путнпка и идеалног 
бескућника. Р. Одавић.

ИЛИЏА, 13 км од Сарајева. 499 м ви- 
сине; у равници. -Оредња температура је 
лети 19-9° С. Извор сумпоровите’ воде 
57-5° 0. Т-ресетно блат-о из Жепча. Три ку- 
патила, хидротерапија, електротерапија, 
масажа, Ј1ечи: ревматизам, невралгије!
жен-ске -болести, скрофулозу, -сифилнс, хро- 
ничне ка.таре органа за дисаље. Овојпна 
Је А- Д- Л. 'н.

ИЛ ИЏАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, адвокат 
(24/7 1860, Крагујевац). Свршио је правни 
факултет на београдској Великој Школи. 
1889 постављен је за -судију ирвостепе- 
ног с,уда; После државног уд-ара 1894 
уклољен је нз државне службе, и ггрихва- 
тио се адвокатуре у Нишу, где и данас 
живи. Први -пут ,је бнран -за народног по- 
сланпка 1890, ка-о члан радикалне страл- 
ке. Кад се 190(1 та странка поцепала, И. 
је пришао самостално.ј радикалној стран- 
ци, и -бпо је ј-едан од њених потакнутпјих 
људп. Као члан те странке -биран ,је за на- 
родног посланика, до 1912. Ј. 77.

ИЛКИН АТЕНТАТ. Краљ Мнлан Обре- 
новић вратио се 11/10 1882 из Бугарске,
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куда је ишао у иоходе бугарском кнезу, 
и отшпао .је са свнтом у Оаборну цркву. 
Илжа-Јелена Марковнћ, удовица логну- 
к-овннка Јеврема Марковнћа, стрељшног 
1878, због тололске буне, ушла је у цркву 
пре краља. Кад се краљ -сагао да^целпва 
икону, она је из непосредне близине пу- 
цала из револвера на љега, алн га није 
погодила. Одмах је затворена, а и-стог 
да-на -стављени су у притвор: Никола Ни- 
колић, адвокат, уредник Борбе, -и сарад- 
ник Божа Вучковић, затим Илкина сестра, 
жена агента П. Мохачанина, која је у за- 
твору полудела, професор Гаврило Вит- 
ковић, његова жена и ЛенкаЈЈ-елена Кнп- 
ћанка. Претресана је редакција Борбе и 
станови притворених. Лаза Нанчић про- 
теран ,је из Београда. Како није било до- 
каза о саучесништву, суђена је само Илка. 
Пре суђеља, Ленка Книћанка нађена је 
(28/2 1883) обешена у затвору. Илка је 12/4 
1883 осуђена на смрт, али је помиловаљем 
смртна ка-зна замељена са 20 година ро- 
бије; упућена је у Пожаревац, и тамо је 
29/5 нађена угушена. Омрт овжх двеју же- 
на дала је -повода јавном -мнељу да по- 
сумља у та самоубиетва. Доцније, у јед- 
ној иолемици (1891) између бившег краља 
Милана и Милутина Гарашанина, они су 
један другог, у јасннм алузијама, оптужи- 
вали као кривце >за смрт ових жена.

Л и т е р а т у р а :  Видело и Оамоуправа 
за 1882 и 1883; Орпске Новине за 1882; 
Раша Милошевић, Тимочка буна; Живан 
Живановић, Политичка иеторија Србије, 
II; П. Тодоровић, Мал-е Новине, 1901.

Ј. Продановић.
ИЛКИЋ ЈОВАН, архитект (25/3 1857, Зе- 

мун — 9/1 1917, Нежидер, у мађарском 
ропству). Оснонну школу и реашку свр- 
шио ј-е у родном месту, отсек за архи- 
тектуру Академије Уметности у Бечу 
1883. Био је а-рхтгтект Министарства Гра- 
февина. — И. је израдио велики број пла- 
нова за приватне и јавне. грађевине, ве- 
ћином у Београду, а неке у унутрашљо- 
сти, у прекосавским ира.јевима и у Пештш, 
Од .јавних зграда лајпоз-натије -су: црква 
у Параћину, Официрски Дом у Београду, 
у друштву с М. Рувидићем, црква у Јаго- 
,дини, с Дим. Живановићем, Нова Народна 
Скупштина. По И. -скици израђен је у Пе- 
трограду дефинитивни нлан палате Ро- 
сије у Београду. И. је добио прву на- 
граду на кошкурсу за план Уметничког 
Дома, а друге награде за планове Народне 
Банке, Управе Фондова и Чиновничке За- 
др.уге. 1911 И. је радио као архитект и 
предузимач у Пешти, но .већ 1912 вратио 
се у Београд. Од И. већих приватних гра- 
ђевина постоје у Београду: Крсманови- 
ћева на Теразијама, Пшроћанчева ,у Бирча- 
нино-во.ј, Ј. Ристића у Краља Милана ул. 
»  т. д. По ллаиовима И. израђено ,је 'до 
■Светског Рата око 100 зграда.

Л и т е р а т у р а :  Српски Неимар (1912).
В. П.

ИЛОВА, река у Олавонији, лева прш 
тока Лоње. Извире са. југоисточног жраја 
Било Горе (Борова 252 м, Репупшпца 
260 м); тече према југозападу, улива се 
на Лољском Пољу, око -6 км северно од 
места Лоље. Дужнна тока .је 85-з км, а 
површина олива 4.049 км2.

Д .  В .

ИЛОВИЦА. В. Превлака.
ИЛОВШЕК ФРАНЦ. В. Јеловшек.
ИЛОК, трговиште у Орему, подно Фру- 

шке Горе, н-а’ Дунаву (133 м), у красно-ј и 
винородној околици, пола на повишем за- 
раванку, а пола у низини крај реке; па- 
робродска поста.ја према бачкој -варошици 
Паланци. Уз Дунав води цеста у Вуковар 
и у Петр-оварадин, а гк југозападу, преко 
Фрушке -Г-оре, -на железничку отааицу Шид 
(20 км). Има 5.423 'Становижка, пошту, 
телеграф и телефон, ошптинско поглавар- 
ство, котарску област и котарски суд, по- 
резни уред, шумски уред кнеза Одескал- 
кија (Ос1ебса1сћ1), римокатоличку жупу, 
православну парохи.ју, јеванђелиску аугс- 
буршжу пасторију, жидовски раби-нат, 
реалну гимнази.ју, нижу гоопода-рску шко- 
лу |(1920 преуређена воћар-ска и вин-о- 
градарска школа). Имаље овога завода за- 
према 56 И хектара. Модерно уређено шнв- 
ничарство производи фина бутељска вина 
и пенушац марке »|Илок«. У И. је ередо- 
точна пецара жесте, творница вунене робе 
(трикотажа, ћебета, штофови) Д. Д. -ооно- 
вава 1922 (дионичка главница 5,000.000 
Джн). Недалеко од И. је каменолом ЈБуба 
н циглана. У И. има три новчана завода. 
На,југледн.ије су зграде у И. двор »-срем- 
ских војвода« Одескалки.ја, е богатом 
књижницом, и црква фраЈљевачкога само- 
стана.

Ј. М-н.
У И. је -било седиште нлочких кнезова, 

од 'којшх ,,је Никола имао и наслов краља 
босанскога. Града заправо нема више, али 
,је цела горња варош опасана зидом, на 
којем се ,још делом еачувало круниште. 
Та,ј је зид ло.јачан са четири четворо- 
стране, четири полувуле и једном окру- 
глом кулом, а -сачуван ,,је и огромни ба- 
стион. Тврђава ,је из 14 и 15 вева.

Ћ С
ИЛОУШЕК. В. Јеловшек.
ИЛОЧКИ ФРАЊЕВАЧКИ САМОСТАН

основао .је илочки властелин Утрин 1349. 
У почешу је припадао вонвентуалцима, 
који су у њему 1353 и 1361 држали овоје 
капитуле. 1454, посредоваљем Ов. Ивана 
Капистранског, добили су овај самостан 
опсерванти'. -За време аустриско-турског 
рата доселили су се у самостан фраљевци 
из Олова. Они с,у том прилико-м морали 
собом донети и кадионицу у готском 
стилу, која се и  данас у Илоку чув-а. Го- 
спина слива, која .је у новије време пре- 
нета из Илока у Петрићевац, код Баља- 

| луке, не потиче из Олова, већ вероватно
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ИЛУСТРОВАНИ л и с т

од Брљаковића', који су се доселили из 
Босне у Илок, где су били самостаноки 
апостолски синдици и имали у илочкој 
цркви своју засебну калелицу Мајке Божје. 
—• -Када су -се 1757 од боса-нске редодр- 
жаве оцепили Срем, Славо-нија и Мађар- 
ска, пципа-о је и Илок новој редодржави 
Св. Ивана Капистранокога. Од 1900 Илок 
припада под-ре-додржави Ов. Ћирила и 
Методија. — Црква је, као и самостан, 
више пута обнавл>ана, на послетку 1907. 
Црква је у почетку стајала са самоста- 
-ном под заштитом блажене деве Марије, 
а од почетка 18 века ,је под зашгитом Св. 
Ивана Капистранскога, који је ту и умро 
(23/10 1456) и сахраљен. У турско доба 
нестало је тело Ов. Ивана Каписгранскога. 
Највероватније је, да су га Турци уни- 
штили, да му се освете, што их ,је 1456 
с Хуњадијем под Београдом победио. У 
И. Ф. С. васпитавала се некада редов- 
ничка младеж, -а само-станцп су подуча- 
вали и ме-он-у о-младину, док духо-вну па- 
ству још и данас воде. Жупа им -стоји 
под пагронатом -Одескалкија. Осим жупе, 
И. Ф. 0. ушравља н 4 подружницама.

Л и т е р а т у р а :  Павић, К атиз У1п|3ап118 
ОНуае (1766); Цувај, Грађа за повијест 
школства (I, 2 изд. 1910); Барбарић, По- 
вјест цркве илочке (1919); 5гаћо, Регепсг- 
гепЛек а МајЈуаг 1бг1епе1етБеп (1921).

Ј. Јвленић.
ИЛУСТРОВАНИ ЛИСТ, забавни лист. 

Првн -број изашао је 25/12 1919 у Бео- 
граду. Цокретач и власник листа је Иван 
Зрнић. У шочетку ,је И. Л. излазио један- 
пут месечно, доцннје недељн-о. Први бро- 
јеви су штампани у Бечу, доцније у Зе- 
муну. И. Л. је обј-авио, поред осталог, 
много слика из рата,

У. Џ.
ИЉАЛ’К, накит за убрађивање младине 

главе, мрежасто -нанизана -би-серна зрнад 
помешана -са златним ситннм парицама. 
Носи се у Призрену. П. 3.

ИМБРИНА, врста винове лозе. В. Кра- 
љевина.

ИМЕНДАН. В. Обичаји сељачки.
ИМОВНЕ ОПЋИНЕ постоје на терито- 

рији бивше Во,јне Кр&јине, у Хрватској 
и Славонији. Шуме у Војној Крајини чи- 
ниле су засебно до-бро, које је војничка 
управа уновчавала -где је само могла. Оне 
су биле главни извор, одакле је во.јна 
улраша добивала новац за своје војничке 
нотребе. -По тадањим су законнма имали 
отари граничари право уживаља шум- 
ских користн. Та су стара нрава грани- 
чара била -све више с.ужавана, као што 
се види из посебног спиока, управљеног 
1848 на бана Јелачића под лменом -За- 
хтјеви наро-да, у ком се излажу тегобе 
п жеље народа, и у ком -народ у тачки 
24 захтева: -Опћ-инама крајишкнм нека се 
поврате љихове шуме и пашњаци. — На 
основу старих закона имале су, осим гра-

ничарских задруга, право добивања дрва 
из шума још и месне, црквене и школске 
опћине. То је право служности у шумама 
било откупљено законом од 8/6 1871 »о 
уотановама за откуп права на дрвље, 
пашу и уживаље шумских пронзвода, што 
их крајишки становници имају у држав- 
ним шумама Војне Крајине«. Тим је за- 
коном било одређено, да се крајишким 
опћинама одвоји н у потпуно власништво 
преда половина д-ржавних шума, у којнма 
су граничари имали право служности. а 
друга половина државних шу-ма остала је 
и даље власништво државе.

Од укупне површине крајишких шу- 
ма 1,245.467 јутара процењених тада на 
257,042.875 форината, добила је држав-а 
493.543 јутара шуме, у вредности од 
128,521.423'65 форината., док су крајишке 
имовне опћпне добиле за.једно 751.933 ју- 
тара, у истој вредности, од 128,521.422-56 
форината.

Јед-ну И. 0. чине све политичке (управ- 
не опћине), које су чиниле једну кра- 
јиш-ку пуковниску област. На тај је на- 
чнн постало 10 И. 0. (без личке). Како су 
биле подељене шуме на поједине имовне 
опћине, види се из пр-егледа на следећој 
страни.

■Слободни и краљевски градови: Земун, 
Брод, Беловар, Иванић, Костајница, Сењ 
и Карлобаг, ко-ји су били на територпји 
Војне Крајине, н ко-ји -су у рно време 
уживали бесллатно све користи шуме, 
нвсу бпли тада сегрегирани. Кључ, по 
ком је сегрегација проведена, бно је од- 
ређен од др-жаве -без претходног спора- 
зума с интересентима -односно члановима 
И. 0.

Закон од 3/2 1860 фикснра права гра- 
ничара, ко.ја су имали у крајшпким шу- 
мама по зако-ну од 1850. Чл. 71 одређује 
да се потреба огрева за крајштпке поро- 
дице у-становљује са 3—7-5 кубних хвати 
(29—71 просторни метар). По чл. 68 истог 
закона добив-ало се грађе, колнво је бнло 
нужно за дом-аћу потребу. Исто тако било 
,је прописан-о, да се бесплатно даје грађа 
за новоградњу и о-државаље општинских 
зграда, цркава, школа -и осталих јавних 
грађевина.

Основа је за закониту и пра-ведну деобу 
имала бити горе наведен-а ирипадност, 
про-писана саконом од 1860. Имала- се -по 
броју кра.јишвнх пародица (кућа) уста- 
новити укупна- припа.дност сгрева и грађе 
за цело подручје једне И. 0., и осигурати 
толика површина шума, која би била у 
стању годишње све потребе покрпти. Али 
се -о томе ни.је вод-ило обзира, већ су И.
0. стављене пред готов чин горе споме- 
нугим законом од 8/6 1871 о сегрегацијси 
кр-ајишкнх шума. Та је сегрегаци.ја обав- 
љена врло површн-о, без сисгема и реда.
У шумарској -науци ни.је позната метода, 
по ко.јо.ј би -се та.ј вел-ики посао провео 
у кратком времену од 4 године. Ове је 
рађено врло лавоумно, несавесно и по-
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вршно, све од ока и од ирилике. Као чла- 
нови поверенетва за провађаље сегрега- 
ције били су од отране И. 0. неуки се- 
љаци и бивши 'шодофицири, ‘који не само 
да нису имали појма и правога разуме- 
ваља о важности деобе шума, него ®ао 
Дисципливирани војници нису опонирали 
вишим часницима, који су као шумарски 
стручњаци и суди.је у поверенству засту- 
нали државу. Заступницима народа је 
речено, да ће крајишници после сегре- 
гације добити у довољној количини шума, 
из којих ће трајно у потлуној мери и ол- 
сегу добијати дрво и све шумске користи, 
вао и за време војничке управе. Веру- 
јући тим изјавама приотали су на све, 
што су им чаоници предлагали, и најзад 
су »добровољно« потписали натодбу с др- 
жавом.

Како се . из ове табеле види прили- 
ком сегрегације државних шума нису И.
0. једнако праведно обдарене са шумама; 
и ако су дужности гранжчара у Војној 

. Кранији биле .једнаке. За неке И. 0., по- 
знате лод именом насивне имовне ол- 
ћине, иризната је одмах та неправда, те 
је царском наредбом од 15/6 1881 одре- 
ђено: »Моја угарска влада имат ће се још 
постарати, да се личкој, слуљовој, I и II 
банској имовној онћини пружи лотпора, 
у колико је доиста потребна љиховом 
опстанку«. Од почетка самосталног жи- 
вота нису те пасивне И. 0. могле плаћати 
ни државног пореза, јер им је матери- 
-јално стаље било врло лоше. Бивша угар- 
ска влада ,је то увидела, па је дала слуњ- 
ској и I бановој И. 0. новчану потпору 
од 120.000 круна. Но то није ништа ко- 
Јриотило. Тужбе пасиввих И. 0. бивале су 
све чешће и веће, док им се 1913 није 
опростио дужни заостатак државног по- 
реза.

Правоужитници многих имовних оп- 
ћина плаћају такое на дрво, пашу, жи- 
ропађу, док су у доба крајшпке управе 
све те приходе шуме бесплатно уживали. 
Поучени Личави тим примером опирали 
су се увек устро.јељу личке И. 0. све до 
данас, и аво је бивша угарска влада по- 
кушала да их силом примора, да пре- 
узму ограничене шуме личке И. 0. Они 
из државних шума добивају дрво бесплат- 
но као и у доба Во.јне Крајине.

Ђ. ЈНепадић.
ИМОТСКИ, трговиште у Далмацији, 

област 'Оплит, у »Далматинској оотрузи«, 
где ое је граница 6 км далеко у Херце- 
говину нзбочила. И. се диже (365 м) на 
пристранку брда Подине, испод^ кога је 
пукло Имотско Поље; раскршће је од че- 
тир.и цесте (у северну и јужну Далма- 
цпју, у Мостар и Љубушки). Има 1.600 
становнива, пошту, телеграф и телефон, 
општинско поглаварство, котарсво иогла- 
варство, котарсви суд, пореоки уред, уред 
за откуп дува-на, римокатоличку жупу и 
фраљевачки самостан, православну паро- 
хију, грађанску гшколу и две пучке школе.
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БМОТСКО ЈЕЗЕРО

У И. је знатна трговнна, спаб обрт (млпн, 
земљане луле). Ту је н пучка штедионида. 
Изнад трговншта диже се град И., веома 
стар, још из доба хрватских владалаца. 
Око 950 спомиље цар Константин VII хр- 
ватску жупанију Емоту (Имоту). По изу- 
мираљу народних владалаца И. је припа- 
дао хумској кнежевини, све до љеаина 
пада под Турке. У граду II. седео је не- 
кад н херцег од Св. Саве Отепан Косача. 
1503 и 1519 спомтгље се град 1тос2ка у 
турској власти, у којој је оотао све до 
1717, кад су га. оовојили Млечани под про- 
видуром А. Моченигом. Мочениго истиче 
стратешку внаменитост И. и родност ље- 
гове околине. Од онда је град И. опустио, 
а подигло се данашње трговиште. Уоред 
градских развалнна. само се још држн 
црквица. ,/. М-н.

ИМОТСКО ЈЕЗЕРО, .језерце у Далма- 
цији, 500 м северозападно од Имотског. 
Лежи у великој вртачи са окомитнм отра- 
нама, око 200 м испод њене површине. 
Око 30 м далеко од јужне обале језеро је 
дубоко 21 м, али подлежи врло великим 
колебањима и ниво му се може издићи 
још за 40 м, о чему сведоче обалске ли- 
ни.је на западно.ј страни. Површина му 
је 0-175 км2. /7. в.

ИМОТСКО ПОЉЕ, велико карсно поље 
у Далмацији, у динароком правцу пру- 
жаља (северозапад-.југоисток), изнеђу пла- 
нина: Орљаче (909 м), Осоја (Градина
868 м, Јајина 862 м) н ЈЗаб.јаче (693 м) на 
југозападу, Каплуна. (699 м), Поди (717 м), 
Нечај-ана (795 м), ГраДЦа (900 м) на севе- 
ронстоку и Малог -Малића (622 м) на југо- 
истоку. Поље ,је дугачко 23 км, широко 
До 6-5 км, на апсолутној внсини од 285 
Д’0 250 м. Оа равнице се местимично из- 
дижу хумци, а окоДни висови већнном 
су наги, опаљени. К.роз поље протнчу ре- 
чице Врлнка и Оуваја; поред њнх има 
многобројних .јаких врела. Из ових у .је- 
сен извиру огромне колнчине воде те 
поље буде довремено претворено у језеро 
оа великим бројем риба. Отална -су је- 
зера на љему Влато, североиоточно од 
села Локвнчића, л Креница, североисточно 
од Дриноваца. И. П. подлежи леријодским 
нреплавама, јер воденн токови немају нор- 
малне отоке него пониру у релативно уоке 
поноре. Површнна му је 101-5 км2. Поље 
,је названо по истоименом меоту на северо- 
иоточном ободу. 1 /7 д

И. П. .је /родно и добро обрађено. Имо- 
ћани су на гласу радише. Нарочито усше- 
ва гаукуруз и изврстан дуван, по оброн- 
цима оволвих висова винова лоза. Обилан 
је лов на зечеве и препелшце. На И. П., 
лспод самог гра.да Имотског, је Имотско 
Језеро, а 2 км даље к североза.паду још 
мањ.е Црљено Језеро (0-15 км2), које се 
тако зове због својих црвенкастих стена. 
Дивље романтична околнна побудила је 
народну фантазију, да .је и овамо сме- 
стнла -причу о немилоставоме гавану и

љеговим п.ропалим дворима. Оевероза- 
падни маљи дес И, П. з.ове се напосе Про- 
ложачко Поље (по селу Продошцу). И на 
њему има Проложачко Језеро, а у љему 
зелено о.стрвце, где је до 1609 стајао ма- 
ленн фраљевачки самостан. Ј. М-н.

ИМПРЕГНАЦИЈА ДРВА, ЕЛЕНТРИЧНА 
ПИЛАНА И МЛИН Д, Д., Карловац. Осно- 
вано је 1910, као приватно предузеће, а 
1920 ,је претворено у акционарско дрт- 
штво, с каииталом од 3,000.000 Днн. Дру- 
лгтво има отругару, фабрнку дрвене вуне, 
фабрику сандука, млин н импрегнацију 
дрва. Отругара има електрнчну покретну 
■снагу од 600 НР, нет гатера, а годипгњн 
капацитет је 15.000 кубних метара хра- 
стовине, или 25.000 кубних метара јело- 
вине. Број запослених радника је 200 до 
400. Импрегнација дрва може да нмпре- 
гннра годишње ежо 1,500.000 железничких 
прагова, и у њој је, кад ради, запослено 
око 70 радника. С. П.

ИНАРОНИЈА. В. Макарска.
ИНВАЛИДИ се ло пројекту нашега за- 

кона деле на лаке И., чнја је способност 
за рад смаљена са 20 до 40%, тешке II., 
чи.ја је споообноот за рад смаљена са 50, 
60 л 70%, пуне И„ чи.ја је радна опо- 
собност смаљена за 80, 90 или 100%. Сем 
ових постоје још и  .претешкн II., чнја је 
радна слособност см-аљена са 100% ’т. ј. 
равна 0, али им је, поред тога, још по- 
требна и туђа фпзнчка помоћ, да би могли 
да живе. Такви су: слепи И„ И. без и 
једне руке, И. пошуно одузети, и у опште 
они, који су везанн за постељу.

У нашо.ј државн, после уједиљења, има 
72.830 личнлх И. Од тога броја лаких је 
И. 48.434, тешких 17.721, пуних 6.029, пре- 
тешкнх 646. Ио чиновима' оглашено је за 
И.: 252 впша официра, 808 нижнх офн- 
цира, 3.955 подофицнра, а остало су ка- 
плари н (редови.

Међу данашњим И. наше државе има 
их: 93 нз српско-турскога рата '(1876—.1877 
и 1878), 118 нз окупације Восне (1878), 168 
из српеко-бугарсжог рата (1885), 3.580 из 
балканских ратова (1912—1913), а остали 
су из Оветеког Рата.

Од укупнога бро.ја И. нежењених је 
20%, ожењешгх 77%, удоваца 3%. Оже- 
њени И. и И. удови имали су, по подат- 
цима из 1924, 126.549 деце.

'Сем тога броја личних II. инвалиднину 
дрима још око 2.9ИЗ удовица погинулих 
официра, 179,295 удовица логинулих ре- 
дова и подофиц1ира, 19.410 ратне сиро- 
чади без оца и мајке, и  163.760 деце си- 
рочади, чији су очеви погпн.ули, а матере 
примају инвалиднину. П. Лазаревић.

ИНВЕСТИЦИОНАЛНА ЗАКЛАДА. Кул- 
турне л  господарске прилике народа у 
бившој Војној Крајиии биле су врло жа- 
лосне. Оне су једнако жалосне биле и за- 
време сегрегацнје шума и ствараља имов- 
них опћина. Да се културно н материјално
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бдагостаље народа дигне, бнло је дарском 
наредбом од 8/1 1871 наређено, да се на 
подручју Бродске и Петроварадинске пу- 
ковније, нздучн површина од 30.000 ју- 
тара старих храстових шума_ у сврху, да 
се из прихода тих шума оснује »Крајишва 
имовна, узгојна и образовна заклада« или 
краће »Крајишка пнвестидионална закла- 
да« са задаћом, да културно и господарско 
стање народа на бившем подручју Војне 
Крајине подиже и промиче, те пошумљи- 
вање Краша проводи.

Одмах, након проведеног излучеља тих 
шума, хтела је 'аустрисска влада да -све 
шуме на једампут прода, иокрчи и да на 
тој пространој површини, страни елеме- 
нат насели. Тадаљи управитељ завладе 
генерал МоКпагу, склопио је с консор- 
дпјем (кога су чпниле Франко-угарска 
банка, Англо-Хунгариа банка, Угар. зем- 
љокредитно Д. Д., барун Врлангер и Берн- 
хард Полак) уговор, по ком се цела по- 
вршина шума продаје за своту од 33,300.000 
форината, а рок сече, израде п извоза др- 
вета одређен је био на 25 година.

Но када је године' 1873 у Ввропи на- 
ступжла опћа, господарска криза, изгуби 
тај консорциј предузетноот духа, те не че- 
кајући док се коњунктуре светске пијаце 
поправе, прекину уговор и пусти да му 
пропадне кауција од 3,330.000 форината 
у корпст закладе, а осим тога пзгубио је 
још на рачун разних трошкова своту од 
2,000.000 форината.

Тако на сву нашу народну срећу, осташе 
шуме власност закладе, воја их је почела 
помало продавати и до године 1910 све 
је продала. Овота, коју је инвестиционална 
заклада из тих шума добила, зацело је 
трп пута већа од оне, коју је генерал Мо- 
Нпагу први пута постжао. У културном 
и материјалном напретку наро-да нашега 
имала је ова заклада видан удио. Већи 
део интелигенције школовао се од при- 
носа ове закладе; цесте, мостови н же- 
лезнице на територију бивше Војне Кра- 
јине изграђене су већим делом од при- 
носа закладе; школе и цркве подигнуте 
су из приноса ове закладе. Зашумљавање 
крша и изградња цистерна (накапнице) 
по Лици и Лриморју извађало се из при- 
хода ове закладе. Из остатка новца кра- 
јем године 1910 основане су посебне за- 
кладе за описане цељп, но њихов новац 
за време Светскога Рата уложен је у 
ауетро-угарски ратни зајам.

Ћ. Неиадић.
ИНДУСТРИЈА ДРВА. По олужбеној ста- 

тистици има у нашо-ј држави 7,343.973 ха 
шума; великих пилана (стругара) на пару 
и турбине 302, а малих п-илана (поточара) 
2.376, у њима се преради годишње око 
15 м-илиона нубних метара различитих 
сортимената дрва у вредности од округло 
2-5 милијарде Дин.

Важност 1индустрије дрва у нашој ив- 
возној трговини показују ови званични 
податци:

Г о - в р е д н о с т  и з в е з е н о г  д р в е т а У % а е л о -
д и н а и  п р о и з в о д а  и з  д р в е т а к у п н о г  и з в о з а

1920 392,074.198 ДиН 29-6%
1921 218,430.958 „ 8-8%
1922 660,710.896 „ 17-8%
1923 1.615,757.398 „ 20-0%
1924 1.768,360.100 „ 24-7%

Вредност целокупног нашет извоза 1920 
до 1924 износила је око 25 милијарди и 50 
милиона Дин; од тога на дрво отпада 
4 милијарде и 653 милиона Днн, што 
просечно чини 18’57% целокупног извоза 
за последљих 5 година. Валд. нстаћи, да 
у овим податцима није садржана вредност 
производа -сухе дестилације дрвета, него 
да горљи податци обухватају само дрво за 
грађу, огрев, шрагове, нзраде из дрвета, 
танпн. Ако се узму у обзир још и пропз- 
води сухе деотилације дрвета, као и дру- 
ге користи од шум-е, сигурно је, да је 
удео наше индустрије дрвета оа овима 
њеним производима у нашој извозно.ј тр- 
говини знатн-о већи, те се неће погрешити, 
ако се узме да просечно износи 20% це- 
локупног извоза.

По тежини количин-а извезених п-роиз- 
вода индустрије дрвета ,је: 1920 63.348,
1921 43.454, 1922 78.506, 1923 129.064,
1924 150.230 вагона (по 10 тона) дрва.

Б о с н а  и Х е р ц е г о в и н а .  Шуме у 
Босни и Херцеговини су на.јвеће народно 
богатотво. Површина шума износи 2,554.771 
ха, или преко п-оловнне (50'06%) цело- 
кунне површине, тако да ј-е Боота, после 
Финске, најаче шу-мом обра-сла земља у 
Вврошг. По врсти дрвета нај-више је еа- 
стунљена буква (40%), а најмаље и-ма 
храстових шума (7%). -Старе храстове шу- 
ме п-о-челе -су се у Бооти најпре иокори- 
шћавати, те су око-ро све већ -исечене.

Искор.ишћавањ-е шума Босне и Херце- 
говине прошло ,је кроз више фаза, те је 
начин сече шума био најбољи пример 
рђавих прилика, у којима је наш народ 
у -Босни и Хе-р-цеговини живео.

За турске владавине, све до окупације, 
нису шум-е никако биле иокоришћаване, 
него, су, препуштене саме оеби, -примиле 
облик лрашума, у кдјима -су се нагоми- 
лале и трунуле огро-мне количине дрвета. 
У т-о -доба шуме -су за ту-рску д-ржавну 
економију претстављале један потпуно 
мртав капитал.

'Са про-меном државне управе, за време 
окупације, настао је у бооаноким шума-ма 
иов живот. Почела су се оснивати, и ако 
доста примнтивна, -предузећа за иско-ри- 
шћавање шума. Т-и шу-мски посло-ви нису 
никако одговарали захтевима модерне ра- 
ционалне “експл-оатације шума. Узрок је 

. био потпуни недостатак јавних услова 
за ваљано и-скоришћаваље шум-а. М-одер- 
но.ј државно-ј управ-и требало је одмах 
новаца за уп-раву з-емље, те је природно
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бнло да. је по-чела шуме сећп ж продава.ти. 
У вдаститој рекији почела је шумска 
управа да екоплоатише 126.394 ха, док 
је већу површину од 343.027 ха предала 
на експлоата.цж.ју разним предувећима. 
Тако је ударен темељ оистему концесија 
и закупнлх уговора, које је аустро-угар- 
ска управа склопила са неким страним 
фирмама, а ко.ји су још и данас на снази. 
Ти уговори били су у почетку склапани 
на дуже време, а цене дрвету биле су 
утврђене за цело време тра.јаља уговора, 
или су ое у извесним перијодима повиси- 
вале, док се данас плаћа шумока такса 
за дрво у шуми у процентима од про- 
дајне цене готове робе на најближој же- 
лезничкој станицн. Трупци и дрвенп ћу- 
мур, којп је 'био израђен у власгитој ре- 
жији, издавао се разлпчитим фирмама по 
уговорпма.

Број фнрми за искоришћаваље шума 
растао .је из године. у годину све више, 
таво да данас у |Боони и Херцеговини има 
око 30 великих фирми, које по величнни 
уложеног капитала и калацитета рада 
имају светски глас. Даваље шума на 
екапло-атацију -путем слободнжх погодаба 
трајало је ове до 1911, када је, на основу 
закључка босанско-херцеговачког сабора, 
влада морала лристулити продаји шума 
■путем .јавннх лицитаци.ја на основи пи- 
смених понуда. На та.ј су начин била 
отворена. мнота шумска подручја са огром- 
ним масама зрелог дрвета, у којима се до 
тада, због недоотатка комуникација, није 
ногло започети с рационалним искоришћа- 
вањем. Због нових начшна лродаје шума 
порасла је елободна конкуренција, у ко- 
јој су и домаћи 'оинови могли суделоваги. 
Тако је 1911 путем лицитације продано 
12 великнх шумских комплекса, са масом 
од 5,721.000 кубних метара дрва, за ко[је 
је била добивена укупна цена. од 24,000.000 
круна. Успех тог начина натецаља код 
продаје шума 'био је врло велики, а за 
шумоко газдинство тако повољан, да је 
цепа дрвету анатно порасла. Док је пре 
код издавања шума у слободним погод- 
бама и код израде у властитој режијп 
такса износила једва 3 круне по кубном 
метру меканог дрвета и 2 круне 'буковог, 
код продавања путем јавних натецања 
постизавала се цена за меко дрво 6-20 
круна, а за буково дрво 2-10 круна по 
кубном метру.

Велика је т.о била корист и за буџет 
Босне и Херцеговине во.ји је углавном 
зависио од уоп.еха продаје шума.. Ако се 
уважи да с.у то биле цене дрвету у гауми 
у запуштеним крајевима, без икаквих јав- 
них саобра.ћајних сретотава., н да су цене 
дрвету у крајевима са повољним саобра- 
ћајним приликама износиле 8 до 8'5 кру- 
на по кубном метру, може се разумети 
благотворан утицај закључка босанско- 
х-ерцеговачког сабора, да ое шуме не смеју 
више продавати из -слободне р.уке, него 
ггутем јавног натецања.

Упоредо са искоришћавањем шума ши- 
рила се по Босни и Херцевовиии и мрежа 
шумских железница и других прометних 
сретстава. Тако данас у Боснн и Херце- 
говини има око 2.000 км шумоких же- 
лезница са локомотнвом, и око 1.500 км 
железница без локомогиве. На.јвећи део 
свих шумоких железннца израдиле су при- 
ватне фирме. На неким шумским железни- 
цама врши се и иутнички саобраћај.

Како смо напред споменули, има данас 
у Босни л  Херцеговини око 30 великих 
стругара на пару и око 120 мањих сгру- 
гара поточара. Већина велнких стругара 
на пару била .је страног порекла, а данас 
с.у готово све нацианализоване.

Прва страна фирма, која се у маленом 
обиму почела бавити експлоатацијом бо- 
санских пгума, била је једна чешка фирма 
из Прага, која је 1882 у Подграцу подигла 
прву парну отругару. 1888—1890 покуша- 
вала је босавска влада да заинтересује 
неке фирме из Трста и талпјанске фнрме 
из Милана за екоплоатацију шума, и то 
у првон реду проограних н бујних шума 
у Црној горп и Грмеч-планини, које гра- 
витирају Јадранском Мо-ру. Ишло се за- 
тим, да се оонује велико бооанско еко- 
портно друштво за дрво, у- вом би суде- 
ловао и француски калитал, а у  ком би 
поолу и босанска земаљска управа била 
улола. интересована. До оствареља тога 
друштва није дошло, јер је, вбог недо- 
отатка комуникација, требало у то пре- 
дузеће уложити велики капитал, а осин 
тога посао је изгледао скопчан са огром- 
ним рнзиком. Далеко већи. успех нмали 
су преговори, поведени са једном нема- 
чком фн-рмом, с којом је 4892 потписан 
уговор на 20 година (51етђе18). Погла- 
вица Босие и Хергецовине Ка1ау дао ,је 
51е1пће1зи концеоију за искоришћавање 
огромних' комплекса презрелих шума у 
подручју планина: Грмеч, Клековаче, !Пли- 
ве и Јања, Отаретине. Шатора и Једов- 
ника. Изважање дрва из ових планпна 
гравитира рекама: Врбасу,. .Сани и Уни. 
Читави комплежс експлоатације данашње 
шумске нндуетрнје 51етђе18 запрема 
огромну површину од 180.000 ха. По томе 
уговору фпрма се обвезала, да ће за чи- 
таво време трајања уговора нлаћати те- 
мељну таксу од 2 круне по кубном метр.у 
грађевног дрвета п 60 филнра по кубном 
метру горивог дрвета. Фирма је одмах у 
Доберлину основала огромну етругару, на 
којој је већ 1893 израдила скоро' 1,000.000 
кубних метара дрвета. У години 1900 про- 
тегла је флрма 51етБе1з пословаље и 
на друге комилексе, изградивши до свр- 
шетка рата око 600 'километара железиица. 
Том железницом везана је стругара у Др- 
вару оа Шибеником, где је флрна изгра- 
дила властито приотаниште за бродове. 
Пилана у Доберљину, која лежи на же- 
лезници Баљалука.—Пови, добива трулце 
из шуме л воденим путем, те је, с -обзи- 
ром на то проширење, .продужен и уговор

— 40 —



ИНДУОТРИЈА ДРВА

нзмеђу ље н тадање босанске владе на 
даљнх 10 ' година. Лри обнављању тога- 
угозора 1Повншена је нешто цена дрвету, 
и то овако: фирма ће плаћати у другом 
деценију таксу од 2-40 кр.уна -по кубно-м 
метру грађевног дрвета и 80 -фнлира по 
кубном -метру го|рнвог дрвета, а у трећем 
деценију 2-60 вруна н 1 круну п-о кубном 
метру. Ова фирма, једна од највећих фир- 
ми у нашој- држави, по оп-сегу рада, ви- 
сини уложеног капптала, техничкој савр- 
шености њеног уну-тарњег уређеља, нема' 
равне на делом свету. Лосле -ослобОђеља 
водн држава управу пр-едузећа -у .власти- 
тој режнји, алн се не може рећи, да је 
то нај-боље и најкорисн-ије за државу. —- 
Успех -ове прве експлоатације на велико 
осоколио је још многа друга -предузећа 
да оклопе са босанском владом сличне 
дугорочне уговоре. Тако је у 1899—1903 
еклопљено више уговора за искорншћа- 
вање шума. Ти су утовори, већ према

важности експл-оат-ације н по простору 
к-онцесиониране шумске површине, окла- 
пани на дуже или краће време <3 године, 
а најдуже 30 година). Св-е те фирме по- 
челе - су извознти ш  Босне огромне ко- 
личине отруганог дрвета у све крајеве 
света, и тамо оевајати доминирајућж но- 
ложај на дрварској пијаци. Тамо, где је 
шумарство било развијен-о и стајало на 
високом с-тепену свога разви-тка, тешко се 
осећала -конкуренција боеаиоког дрв-ета, а 
у Немачкој' -се смаграла -озбиљном опа- 
оношћу -за развитак немачког шумарсгва, 
те су је називали БозпЈвсће Се{аћг.

На -светском је тржишту, а нарочито у 
јужној ‘Италији и оеверној Афрнци, увела 
фирма своју марку мекане робе »8{етће15«.

После ослобођеља- подвргнути су уго- 
вори свнх тих фнрмн |ревнзији, те су цене 
дрвету знатно л-одигнуте и трајање уго- 
вора тачно ~ фиксирано.

1. Фелтринели, Милано . .

2. Шериф бег Филиповић
3. Бр. Шабановић, Сарајево
4. Иванишевић и Др., Коњиц

5. Гашевић, Мостар . . . .

6. Бабић,- Бања Лука . . .

7 . Павловић, Сушак . . . .
8. Б. X. отп. и трг., Сарајево
9. Најбергер, Загреб . . .

10. Уна Д. Д., Загреб . . .

11. Јела Д. Д., Сарајево . . .

12. Турчић, Сисак . . .

13. Гајерет Д. Д........................
14. В. Јанковић, Београд . .

(17 г.) чет. дрв. 
бук. дрв.

(17 г.) чет. дрв.
(6 г.) чет. дрв.

(10 г.) чет. дрв. 
бук. дрв.

(10 г.) чет. дрв. 
бук. дрв.

(10 г.) чет. дрв. 
бук. дрв.

(8 г.) бук. дрв.
(6 г.) бук. дрв.

(10 г.) чет. дрв. 
бук. дрв.

(8 г.) чет. дрв. 
бук. дрв.

(5 г.) чет. дрв. 
бук. дрв.

(10 г.) бук. дрв. 
храст. дрв.

(10 г.) чет. дрв.
(15 г.) чет. дрв. 

бук. дрв-.

520.000 м.
987.000
285.000 „
35.000 „

196.000 „
113.000 „ 

4.000 „
26.000 „
75.000 „

150.000 „
113.000 „ 
64.500 „

147.000 „•
40.000 „
64.000 „

160.000 „
35.000 „
3 3 .0 0 0 „

500.000 „
16.000 „

120.000 „ 
160.000 „ 
687.000 „

ст. ц. 7423 К нова ц. 
„ „ 2’06 „ „ „
„ „ 7 60 „ „ „

. „ п 4 25 „ „ „
„ - „ 2 78 „ „ „
„ „ 1 70 .„ „ „
„ < „ 3'82 „ „ „
„ - „ Г64 „ „ „

5-96„  „  Ј  Ј \ Ј  „  „  »

„ „ 3 42 „ „ „
„ „ 2 25 „ „ „
» » 2'56 „ „ л
„ )) Б 5 „ ), „
„ „ 1 35 „ „ »
» )) 1 БО „ „ Т;

„ , 1'68 „ „ „

135-30 К
5Г80 ))

103-40
11276 ))
8П18 ))
37-09 ))
90-20 ’))
39-39 ))
8Г40 ))
22.43 ))
43-54 ))
5Г16 55

125-28 Ј )
45-17 ))

126-28 ))
45-39 »

135-30 ))
48-00 ))
67-20 ))

34Г60 ))
187-39 ))
135-30 ))
73-00

За о-стале велдке фи-рм-е свршени су та- 
кођер преговори за повишење цена, које 
су цене одређене у процентима пр-одајних 
цена на најближој железничкој станици.

В о ј в о д и н а. Површина шума у Вој- 
водини рачуна се да износи 87.300 ха, 
или 4'5 % целе површине Војводине. Но 
фактично је шумом обрасло само 58.700 ха. 
Индустри.ја дрвета у Војводини врло је 
мала, те је углавном заступљена парним 
стругарама (7), фабрикама намештаја (б), 
фабрикама кола (4), фабрикама жигица 
(1), фабрикама дрвених цокула (1), фа- 
брикама за корпе (1), фабрикама за град- 
њу дрвених лађа и чамаца (3).

0 л о в е н а ч -к а. У нашој држави на.ј- 
више је и најбоље развијена шндустрија 
дрвета. у Словеначко.ј. Површина шума у

Словеначкој износи 677.686 ха, што чини 
42% целокупне површине Словеначке. Г-о- 
дишњи лрираштај тих шума. изноои -око 
2-5 милиона кубних метара дрва; од тога 
иде 1 милион на грађевно дрво, а П5 ми- 
лиона кубних метара дрва на гориво.

Како ј-е индустршја дрвета у Словенач- 
ко.ј напредна и врло леио разви.јена нај- 
боље се види ш> бро.ју стругара, којих је 
1922 било 94 на .парни погон, 18 на елек- 
трични по-гон, 19 на водену турбину, и 
1856 поточара стругара. На тим много- 
бројним стругарама на.јвише -се прерађује 
мекано дрво (б/в) док једва /̂в иде на твр- 
да дрва, што долази отуда што у Слове- 
начко.ј има наЈвтппе четинарских шума.

Првобитна индуст.рија дрва (отругање и 
резање трупаца) налази -се у прив-атним
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рукама (внше од 100), а осим тога жма 
око 20 друштава. Исто толики број пре- 
дузећа бави се прерађивашем струганог 
дрвета. Приватна индустриска предузећа 
већим су делом стара породична предузе- 
ћа, која прелазе у наслетство од оца на 
сина. После уједињеља почела су се и та 
приватна предузећа претварати у акцио- 
нарска друштва, да што боље заштите 
сво.је интересе. Капитал тих дионичар- 
ских друштава веома .је мали, те се то 
проводи у формн у бившој Аустрији оби- 
ча.јних друштава са ограниченим јам- 
ством, ко.ја се редовно оасто.је од неколи- 
цине људи.

Уз велике стругаре поотоје ова инду- 
стриока лредузећа: за ларкете (8), сан- 
дука (з), бачава из меканог дрвета (4), 
фабрика за локућство (24), покућства из 
савијеног дрвета (6), цинеларских калЈша 
(з), цинеларских клинаца (3), фабрика 
кровне лепенке (7), тесарске робе (7), пета 
за женске ципеле (1), жигица (1), импре- 
гнаци.је дрва (1), гласовнра (1), танина 
(5), чачкалица (1), решета (1), дестилације 
аришевог уља (1).

Нуковог угљена нзвози се на годину 
на.јмаље око 2—з хиљаде вагона.

' 'О р б и ј а. Површина шума у Орбији 
рачуна се да изноеи око 2,000.000 ха, или 
31% целе површине Орбије. Од већих пн- 
дустриских предузећа дрвета ваља спо- 
менути: Лрометну Банку у Београду, ко.ја 
покоришћава шо уговору 600.000 кубних 
метара дрва у државној шуми Тара, Црни 
Врх и Звезда (уговор истлче 1932); Божа 
Јеличић из Бруса, воји годишље сече 
12.000 кубних метара дрва у државно.ј 
шуми на Копаонику (уговор истиче 1930); 
Друштво Звечан из Косовске Митровице, 
које 'сече годишље 20.000 кубних метара 
дрва (уговор истиче 1933). Експлоатација 
Шума Д. Д. у Крушевцу лодигла је ве- 
лику парну стругару.

У новије време у Орбији се И. Д. брзо 
развија. У свему нма око 30 велижих стру- 
гара нарних н електричних и врло велики 
број малнх стругара поточара. Осим тога 
постоје још и ова предузећа: столарока фа- 
брика (12), завод за импрегнацију букових 
прагова у Крушевцу, фабрика бачава (1), 
фабрика кола <3), фабрика паркета (1), 
фабрика калуна (2), плетења кошара (з)’ 
оита и решета (4). Иначе је у Орбијн 
више разви.јен кућевни дрвни 'обрт, као 
качарски који производи каце за сир, ку- 
пус, шљиве, бурад за воду, пекмез и 
друго, као и остале сеоске потреиштине: 
кола, корпе, наћве, внле, лопате, држа- 
лице и слично.

X р в а т с к а и С л а в о н и ј а. Тргови- 
на с дрветом је овде најстарија и највише 
разви.јена. То долази не само, што 'се ту 
налазе најбогатије храстове шуме, него и 
од географског лоложаја Хрватске и Сла- 
воније, која .је, у непосредном додиру са 
суседном Италијом, развијала са њом тр- 
говачке односе од најстаријих времена до

данас. Дрво из шума Далмације и При- 
мор.ја било је од најстаријих времена до 
данас трговачкн артнкал првог реда.

У Приморју води наш народ више од 
хиљаду година жнлаву борбу са Жталијом 
за своју економску и националну слобо- 
ду. У ередишту те борбе леже наше шу- 
ме, наше дрво, на ком Жталија оскудева 
од када постоји. Та борба за дрво била је 
најжилавнја за млетачке републике. Ре- 
иублика .је за грађеље евоје трговачке н 
ратне флоте н за подизаље зграда треба- 
ла много дрвета; добављала га је из шума 
нашег Примор.ја, или снлом нли по уго- 
ворима (сељско-млетачки уговор нз 1248). 
У 14 веку седео је у Оељу млетачви кон- 
сул, који је надзиравао извршеље тог уго- 
вора између млетачког дужда и гоопода- 
ра Оеља, кнезова Франкопана. По том уто- 
вору плаћала се за извезено дрво нека вр- 
ста извозне царине од 5% вредности, а 
код товарења весала плаћало се 15% из- 
вознине. — Те таксе за извезено дрво са- 
чнљаљале су знатан део прихода кнезова 
Франкопана.

Податци о површини шума у Истри. 
Далмацијн и Приморју из 15 века (изно- 
сила .је око 350.000) доказују, да .је у оно 
доба данашље голо камеље било покриве- 
но шумама. — Око половнне 16 века било 
је у Далмацији врло мало становништва, 
јер ,је оно нзгинуло у честим ратовима 
с Турцима. Да томе злу доскоче, почелн 
су Млечнћи наговарати наш живаљ из 
Босне, да се населн у Далмацпји око гра- 
дова, да.јући му земљу, пашњаке и шуме. 
Народ, који ,је тај позив лослушао н у 
Далмацнју дошао, нознат .је под именом 
ускока. Ускоци су морали' републици да- 
вати даћу, под именом егћаПсо, и прн- 
знати врховно госпотетво републнке. На 
сво.ј начин и у своју корист умели су 
Млечанн у шумама Далмације стећи пра- 
во бесплатне сече дрва, које се право зва- 
ло резерва. Поред тога су захтевали да 
народ дрво -сече и да га довози до обале. 
За народ је то био велики терет, зато је 
лочео шуму сећи, палити и крчити.

Трговина са дрветом развијала се од 
давнине на разним тачкама Јадрана, по- 
главнто на његовом горљем делу, ко,ји је 
добрнм путевима био везан са унутраш- 
њошћу све до Загреба. Углавном се лз- 
возило мекано дрво, нешто буковине и 
дрвени угаљ. Ла и немачка управа у Кра- 
,јини је поднзала складишта дрва у Кра- 
љевици, Ов. Јурју, Јабланцу и др.

■Главни путеви, по који.ма се дрво изво- 
зило, бнлп су ови: 1805—1809 израдио је 
генерал Филил барун Вукасовић одличну 
Лујзинску цесту (10 м) од Карловца лре- 
ко Делница, Локава и Јелења до Реке, 
ремек дело техничке вештине. 1878 изгра- 
ђена је знаменита Р.удолфова цеста (»Ру- 
долфина«) од Новог Винодолског преко 
Јасеника у -Огулин. 1732 израдио је цар 
Карло VI цесту од Реке на Вакар, Фужи- 
не, Мркопаљ, Карловац (»Каролина«),
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Трговина је нз Славоније и Угарске пре 
железнице Карлова.ц—Река {1874) ишла 
Ду-навом, 1Савом и Кгупом до Карловца, а 
одатле је скретала Лујзпнскон цестом на 
Реку, односно Јоснповом цестом на Сењ, 
преко Модруша и Бриња.

Трговина с храстовином почела је око 
1820 преко Сен>а, Бакра, Краљевице и др. 
Углавном се нзвозила храстова дужица 
из околине Карловца на Приморје, а одат- 
ле у Француску (Марсељ, Бордо, Сет) и 
Шпанију. Око половине 19 века почело 
је око Карловца да нестаје храстових шу- 
ма, па је израђиваље дужица почело у 
шумама око Онска н Загреба.

У шездесетим годинама прошлог века 
ударен је темељ данашњој трговини др- 
ветом, изградљом железница. Дрво се све 
више шаље железницом на Реку, која по- 
чиње да бива центар трговине дрветом. 
Упоредо стим почиље да пропада ирго- 
вина целог низа наших градова н градића 
на горњем ПЈриморју (Бакар, Краљевица, 
Сељ, Карлобаг и г. д.).

Међу дрварске трговце најстари.јих вре- 
мена за мекано дрво и гориво можемо 
убројити многе хрватске племиће, чије 
куће још и данас у Сењу постоје, као 
Лавићева (1425), Скалца (1483), Влаховић 
(1487), Враницани (1565) и т. д. 1852 зна 
се за 43 дрварока трговца, ко.ји су у Гор- 
ском Крају (Лика) имали сгругаре пото- 
чаре. — У трговини с храстовпм дрветом 
били су иознатн и.то за француску дугу: 
Турковић, Тирк, Давила, Лађевић, Рого- 
вић, Лукшић, сви из Карловца, даље Ко- 
тур и Вндале из Оиска, а на Реци Фран- 
ковић, Чота и др., а касније домаћи љу- 
ди: Јанковић, Веселиновић, Шипуш, Ма- 
равић, Гашпарић, Дражић, Гамиршек, 
Блажић и др. — У трговини -с немачком 
бачварском дугом биле су познате ове тр- 
говачке куће: Стеван Петровић, као нај- 
старији у Слаионији, Рижичка, Њерш, 
Кнол, Банхајер и др., и странци: Ш-мит, 
Херман из Регенсбурга, Вук и син из Бу- 
димпеште.

Трговина дрветом била .је у .почетку у 
рукама домаћих оинова. Наш човек у 
Приморју био је новчар и нрецродавалац 
према иностра-нству, док ј-е дом-аћи трго- 
вац у унутрашњости куповао шум-у, гра- 
дио стругаре и фабрике, и покретао прођу 
с дрветом -и по Угарско-ј, Босни и Србији, 
где је та врста трговине с храстовим др- 
ветом имала тек да залочне. Тај повољан 
положа.ј за домаће трговпе владао је све 
до седамдесетих година 19 века, ка-да је, 
изградњом ж-елезничких пруга до мора, 
омогућено капнталистима из најудаљени- 
јих тфајева Француске, Немачке,” Енглеске 
и др. да могу тргова.ти дрветом из наших 
шум-а. Од тада се јавља све већа опасност 
и конкуренција домаћем трговцу, да га 
касније још више угрози и са досадаљег 
положаја -пот.исне.

;0а развојем трговине дрвета разви.јала 
се улоредо и И. Д. У најста-рије време, у

ночетку трговине с дрветом, стабла су се 
секиром рушила и тесала, напредак тех- 
ннке довео је касније до -стругања дрвета 
на даске. Уколико је могуће пратити осни- 
вање наших првих стругара за меко дрво, 
најстарије су од љих из 1740. То би 
биле отругаре поточаре Пегра Вукелића и 
др., и Раде Кнежевића у Јесениц-и (срез 
огулн-нски). — Прву парну стругару у нас 
нодигао је 1850 Никола Дурбешић у Цр- 
ном Лугу (срез делнички). Бве те струга- 
ре биле су ■ маљег опсега и капацитета 
(до 3.000 ку-бних метара, док 1874 није 
кнез Турн-Таксис у Локвама подигао ве- 
лику парну стругару, с капацитетом од 
15.000 кубних метара јеловине и 5.000 куб- 
них метара -буковине. Данао је број вели- 
ких парних стругара у Горском Крају и 
Лици врло вели-ки, и го-дишње се изра- 
ђују знатне количине меканог дрвета.

Много касније дошло је и искорншћа- 
ваље храстове шуме и трговина с храсто- 
вим дрветом. Први почетци трговнне с хра- 
стовим дрветом уда-р-ени су 4820, и то у 
шумама т  горњнх крајева Хрватске, али 
су -оне, због малих количина, брзо биле 
исцрпљене, па -се морало за хра-стовим 
шум-ама залазити све ду-бље и ближе у 
Славони.ју. 1842 почела се у славонским 
шумама израђивати немачка дуга у доста 
малено-ј количини -од 1 д-о 2.000 акова. 
Израдбом њеном 1850 бавили су се нај- 
више Њерш из Бошљака, који је радио 
за фирме из Регенсбурга, Кнол из К-омле- 
тинаца, који је радио за фир-ме у Бечу 
и т. д. За њима су се -повели и неки наши 
људи, као В. Котур у Сиску, и Н. 'Вра- 
ницани у Карловцу, који су углавном 
израђивали храстове шуме у -М-ославини, 
идући све ниже до Подгорача н Ђакова. 
— Ова је та нзрада била малена, проста 
и једноставна, у до-ста -скученим димен- 
сијама, и ако је у годинама живље тр-аж- 
ње бро.ј израђ-ене дуге растао и до 60 хи- 
љада комада дужица.

Интенсивна израда хра-стових шуна 
опада у почетак шездесетих година 19 ве- 
ка, када су се у Сл-авонији лочеле инста- 
лисати парне -стругаре. Тако .је нушта-рско 
вл-ас-телинство грофа Куен-Беласи 1862 
п-рво подитло парну ст.ру-гару. -Босле тога 
је бечки трг-овац -с дрве-том Пфа.јфер п-оди- 
гао парну -стругару у Ораховици и Наши- 
цама (1868), -а за. о-вим је дошао Л-оренц 
Јегер, из Бав-арске, који ,је сво.јим пар-ним 
стругарама (1876) по 'Слав-он-пји отв-орио 
пут славонско.ј храстовини у целу Евро- 
пу. У исто доба пада и долазак францу- 
ско-г друштва босШе сПтрог1а11оп Је 
сћепе (1875), које је за овог тридесетпето- 
годишљег боравка (1910) у -Олавони.ји по- 
секло око 1 милион најлепших храстових 
ста-бала и на сво.јим отругарама у Дару- 
вару, -Сирачу, -Вуко-вју, Гор.јанима, Барчу, 
Слатини, -Врбањи и у Н-орманцима изр-а- 
дило у различиту храстову грађу. Иза 
ових почели су -своје пословаље у подрав- 
ским, шумама Слав-ониј-е фирма МагсћеШ
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и Ватогзсће из Белгпје, која је израђива- 
ла прекрасне храотове шуме нашичкога 
властелннсгва, и на.јзад фирма 0. Гутман 
у Велишћу (1884), која још и данас по- 
стсји.

У Посавини, односно у шумама бивше 
Војне Крајине, ннје се дуго могла да раз- 
вије делатнрст у механнчкон прерађива- 
н>у дрвета, јер се у Посавини ннсу про- 
давали већи комплекси шума на једном 
месту ■ или једном комаду. Тек 1892 по- 
дигло је прву већу парну стругару спо- 
менуто француско друштво, а касни.је Вук 
У Вннковцима и Гамиршек у Митровидн. 
Но поред свега тога, израђивале су се 
храстове шуме највише у дугу, св-е до 
1900, када се почело храстово дрво на 
стругарама резати у разноврсну робу. — 
Једна прилично велика храстова шума у 
близиви Винковаца израђена .је била у 
коцке за по-шгочавање улпца у великнм 
варошима. Па н темељ друма, којн води 
из Вииковаца у Вуковар, начнњен је 1861 
из храсгових коцака.

Како је истакнуто, немачка бачварска 
грађ-а нзрађивала- се в-ећим делом у шума- 
ма Лодравине, док се француска дужица 
израђивала 1ИСкључнв-о у крајишким шј'- 
мама Посавнне. Та подела у и-зрађивању 
дуге била је због -пута извоза готове робе. 
Наиме, немачка -бачварска грађа имала је 
прођу у Аустрији и Немачкој, те је ннала 
најлакши и најефтинији нзвоз по Драви 
и Дунаву до -Регенсбурга у 'Ваварској, 
•француока пак дужпца имала .је своју 
глав-ну прођу ,у Француској, Шпанн.ји, 
Италији и Португалији, те су у извозу те- 
жиле к-а мору, и то до 1890 у Трст, а од 
тада на Реку. На.јефшнији и најлакши 
пут к мору водио .је Савом до Сиска, где 
је било тлавно тржнште за француску ду- 
жицу. Производња храстове бачварске 
грађе била је у лочетку незнатна, али се 
■убрзо јако развила, те је -већ кра.јем шез- 
деоетих година скоро на -свнма светскнн 
тржиштима превлађнвала.

Рат између Немачке и Француске <1870) 
дао је нашој И. Д. други правац. За вре- 
ме трајаља рата падала је производња ду- 
жица на најмању потребу, а на њено ме- 
сто ступила је храстова тесана и ре-зана 
грађа. У Иемачкој и Француској нзрађи- 
вале су ое велике грађевине, које су тре- 
бале све више резане храстовине. Због те 
веће тражње за резаном храстовом гра- 
ђом, почеле су се подизаги парне стру- 
гаре у славонекој Подравини, где су вл’а- 
стелинства продавала своје простран-е ота- 
ре храстове шуме.

Упоредо с развитком И. Д. у Подрави- 
ни није корачала она у кра.јишким шума- 
ма у Посавин.и, где је завладао застој. 
Због т-ога ј-е продаја шума ,у Посавини би- 
ла стала. Али не за д.уго. Ниска цена др- 
вета у шуми, еве већа тражња храстове 
грађе брзо еу довели до тога, да је рад и 
у славонским шумама оживео. Производ- 
њу цепане храстове грађе у Олаврннји

најбоље показују ови податци: 1860 изра- 
ђено' је било око 1'5 милиона акова не- 
мачке бачварске грађе и око 15 мнлиона 
комада (1 : 36) француских дужица. Нај- 
већн ‘број немачке дуге, са 4 милиона 
ак-ова, посгигнут је 1889, док је број фран- 
цуских дужица са 50 милиона комада 
постигнут 1893.

Како смо споменули, извоз немачке ду- 
ге ишар је преко Осека Дунавом у Ау- 
стрију и Немачку, док је извоз француске 
дуге ишао Оавом до ©иска, а одатле же- 
лезницом преко Трсга и Реке до мора. 
Од интереса је спом-енути, да је 1880 било 
извезено преко Трста око 42 милиона 
француских дужнца, а преко Реке само 
4 милиона, д-ок Је 10 годпна касннје (1890) 
нреко Трета извезепо око 6 милнона, а 
преко Реке 38 милиона конада дужица. 
— После тога вренена пада ' производља 
храстове дуге, а на љено место ступа 
искорпшћаваље храстових шума на стру- 
гарама, где се израђује разноврсна роба 
из храстових трулаца.

Техника искоришћаваља тако је далеко 
напредовала, да се данас из грана режу 
најмаљи фризи (паркети), дов је за вре- 
ме израде дуге -велики део дебла храстова 
стабла остајао у шуми неискорншћен.

После рата порастао је број предузећа, 
а многа се о.д тих предузећа по велпчпни 
капитала и капацитета могу убројити ме- 
ђу п р ва ' предузећа у Европп. Пошто та 
предузећа лретстављају највећу нашу ин- 
дустрију, то ћемо -за нека од њих пока- 
заш  величину дибннча-рсвог капитала и 
годину оснивања: Агћог Загреб (3 милио- 
на Дин, 1920); Било, ©ељ (250.000 Дпн, 
1922); »Бнторај«, Фужине (1,250.000 Дин, 
1920); Бергер, Загреб (1,500.000 Дин, 1907); 
СгоаНа, Загреб (1,250.000 Дин, 1918); Дио- 
ничжо Друштво за Експлоатацнју Дрва, 
Загреб (12,500.000 Дин, 1899); Домовинска 
Пронзводња Дрва, Затреб (5,000.000 Дин, 
1920); Драх, .Сисак (10,000.000 Дин, 1898); 
»Дуго Село«, Загреб (3,000.000 Дин, 1920); 
»Горанин«, Загреб <1,500.000 Дин, 1919); С. 
X. Гутман, Белишће (20,000.000 Дин, 1884); 
Импрегнација Дрва, Ка.рловац (3,000.000 
Дин, 1910); Враћа Јанековпћ, Загреб 
(2,000.000 Днн, 1921); Југооловенска ТТТу- 
марска Индустрија, За.греб <5,000.000 Дин,
1919) ; Карловачка Индустрија Дрва, За- 
греб (5,000.000 Дин, 1918); Т. Катнпћ. Си- 
нови, Јоснпдол (1,000.000 Дин, 1 9 1 8); Кра- 
пинска Творкица -Покућства и Парна Пи- 
лана (5,000.000 Дпн, 1920); »Крндија«, За- 
греб (2,500.000 Дин, 1921); Мигровачка 
Паропила, Митровпца <1,00 0 . 0 0 0  Днн,
1916); Шумсво Д. Д., Мославина-Поповача 
(1,000.000 Дин, 1914); Нашичка Творница 
Танина и Паропила, Затреб (12,500.000 Дпн,
1920) ; №ћајђ ЗагреСх 1 1 6 ,0 00.000  Дин, 1919); 
Огулин-Л-ика, Загреб <1,500.000 Дин, 1918); 
Петрињска Парна Пилана, Загреб (5,000.000 
Дин, 1923); Милан Прлић, Загреб (7,500.000 
Дин, 1921); »Радник«, Мркопаљ (1,500.000 
Днн, 1922); ‘Силвестрис, Сушак (1,000.000
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Дин, 1922); Слатинска Индустрија Дрва, 
Загреб (3,500.000 Днн, 1920); »Слшвекс«, За- 
греб (15,000.000 Дин, 1918); »Славиа«, Вин- 
ковци (10,000.000 Дин, 1919); »Славонпја«, 
Загреб (40,000.000 Дин, 1924); »Шума«, За- 
греб (1,000.000 Дин, 1922); Варда, Лаћарак 
(5,000.000 Дин, 1922); »Велебит«, Загреб 
(3,000.000 Дин, 1920); С. Волфнер, Вин- 
ковци (1,000.000 Дин, 1921); Парна Пнлана, 
Врбовско (500.000 Дин, 1921); и Загребач- 
ка Шумска Индустрпја, Загреб (2,500.000 
Дин, 1920) и т. д.

Творница танина има пет: Белишће, 
Оушине-Ђурђеновац, Митровица, Жупаља 
и Сисак. Канитал ових предузећа је до- 
маћи и страни.

Осим тога има још велики број приват- 
них стругара са домаћим капиталом, од 
којих су неке врло велике, као Филип 
Дајч Оинови Загреб, Иван Болф Делни- 
це, Иван Мајнарић Делнице, Вилхар Јо- 
сипдол, Минах Врата, Димитрнјевић Локве, 
Шутеј Загреб, Биндер Полгар Земун, 
Иван Катушић Винковци, док је број ма- 
лених стругара поточара врло велики.

Уз нека шумска лредузећа поотоје на- 
посе и индустриска предузећа за израду 
разноврсне робе из дрвета, као паркета, 
фурннра, жигица, дрвене вуне, сандука, 
кутија, бачава. Но има и пооебних преду- 
зећа, тако израдом бачварске грађе (ду- 
жица) баве се више стругара и предузе- 
ћа, нарочито она за храстовину, јер је по- 
тражња за дужицом још увек врло вели- 
ка. Ту вреди поменути Загребачку Твор- 
ницу Бачава (7,500.000 Дин, 1920); Нашич- 
ку Творницу Танина С. Гутман, Белишће; 
Отризек Осек; В. Мајсац Оремска Митро- 
вица и т. д.

Осим то-га ваља спомецути индустриска 
предузећа за израду кола, кочи.ја, дечјих 
колица, као Прва Оремска Фабрнка Кола, 
Вуковар (300.000 Днн, 1922); Ј. Г. Кро- 
наст, Вараждин (1,500.000 Дин, 1922) и т . д.

Међу предузећима за израду дрвета за- 
узима прво место индустрија покућства, 
међу којима има таквих, која уживају 
светски глас. Сломињемо: Боте и Ерман, 
Загреб (1,500.000 Дин, 1875); »Јавор«, Затреб 
(1,000.000 Дин, 1920); Прва Југословенска 
Столарска Задруга, Загреб (1,500.000 Дин,
1910); ТворницаПокућства, Загреб (375.000 
Дин, 1919); боае!аз, Загреб (1900); Слако- 
ла, Загреб (1,250.000 Дин, 1920); »Стан«, За- 
греб (273.000 Дин, 1918); »Омрека«, Загреб 
(250.000 Дин, 1920); Л. Ф. Кон, Загреб
(1893); Прва Осечка Творница за Прераду 
Дрвета, Осек <2,500.000 Дин, 1921); Никола 
Борота, Сремска Митровица (1883); Татић, 
Сремсжа Митровица (2,000.000 Дин, 1921);
А. Мор, Инђија. (500.000 Дин); Ха.јман Хе- 
флер, Земун (10,000.000 Дин, 1921); Тоо- 
пеПМипЈив, Вараждин (750.000 Дин, 1893); 
Крапинска Творница Покућства (5,000.000 
Дин, 1920); Карловачка Творница Покућ- 
ства (2,000.000 Дин, 1920).

Индустрија дрвених кућа заслужује да 
се напосе спомене: »Дом«, Загреб (4,000.000

Дин, 1919); Хентох, Брод (1923); Браћа 
Видаковић, Загреб, индустрија жалузи.ја 
и капака.

■Од индустрије дрвених грађевина за 
обућарске калупе, пете и клинце споми- 
њемо: Куташ и Вајда, Вировитица (125.000 
Дин, 1922); Творница Дрвених Пета »Сла- 
векс«, Корана, Карловац (1920).

Индустрија дрвених израђевпна за про- 
изводњу разне робе: СгоаПа, Врбовско
(1919), производи еандуке, стројеве за пра- 
в е  рубља, држалице за метле, тачке, ра- 
мице за сушење црепа и т. д.; Ј. Гмаз, 
Загреб (1850), бави се израдом резба-рске 
и токарске робе; највише ради славине, 
луле, раме за новине и т. д.

Индустрија |дечјих нграчака развија се 
полагано, а спомињемо творницу Фрање 
Валића у Вужовару (1924).

Ивдусгрија тамбура на велико развила 
се око Сиока. Спомена је вредна Прва Хр- 
ватска Творница Тамбура Т. Ковачић, За- 
греб (1872).

Индуотрија штапова ограничена је у 
Хрватској '(Самобор, Крапина, Карловац, 
Петриња, Глина, Сисак, Пакрац. и Врбов- 
ско), а производи 8— 10 милиона штапова 
на годину.

Индуетрија разне робе (оквири, ормари 
за лед, луотери, дрвене ременице и т. д.) 
заступљена је Ј. Капланом, Загреб (1898), 
који израђује ивоностасе, олтаре н друге 
потребе за цркве.

Индустрија кефа, четака и метала ради 
се у следећим подузећима: »Сива«, Осек 
(2,000.000 Дјш, 1922); Лрва Хрватска Твор- 
ница Метала и Кефа., Сушак-Велика Гори- 
ца <1,500.000 Дин, 1918); А. Роснер, Ново 
Чиче (1921); »Маја«, Затреб <1920); Ем. Вајс
(1911).

Икдуотрија кошара је врло стара и спо- 
мињемо: баНх, 'Велика Горица; Кошарач- 
ка Индуотрија, Вараждин; »Врба«, Загреб; 
Барбиери А., В. Горица.

На крају ваља споменути и дрвени до- 
маћи обрт, који је у Горском Крају Хр- 
ватске лепо развијен, где се савршено из- 
рађУЈУ иа дрвета тањири, зделе, жлице, 
лопате, грабље, виле, косишта, чачкалице, 
шкафови, барили и т. д.

Ц р н а  Г о р а  има шума 198.224 ха и 
голети 71.237 ха, и,ли укупно под шумом 
рачуна се површина од 269.761 ха. Дрво 
што се у тим шумама сече, већвм се де- 
лом сплави Пивом, Таром и Дрином у 
Босн.у и Београд. Индустрија дрвета врло 
је слабо развијена. Опомињемо две парие 
стругаре, .једну стругару на турбину, и 10 
мањих стругара поточара.

Ж н г и ц е. У нашој држави има пет 
фабрижа жигица и то: Осек, Врбовско, До- 
лац, Врбас и Руше. Осечка је најстарија 
и највећа <основана је 1856). Она оама 
производи годишње колико све остале за- 
једно. Годишња продукција свих наших 
фабрика изноои 15.000,000.000 комада, док 
је потреба у дрлсави 17.520,000.000 комада. 
Мањак, каји износи 20% од целокушне
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лроизводље, покрива 'се увозом са стране. 
За иараду жигица употребљује се топо- 
лово и јовово 'дрво, кога код нас има у 
изобиљу,

Ш т а п о в е производп у Босни творнпца 
шталова у Дервентп.

П а п ћ р се -израђује не 'само од лане- 
них, конопљених и памупних крпа, него 
и од дрвета. За паппр се највише упо- 
требљава дрво од смреке и тополе, које је 
•састављено од дугих и фпних влаканаца.

Наше фабрике папира већином се на- 
лазе у Оловенанкој, у Горлчаннма, Медво- 
дама н Вевчама. Оне пролзводе годншње 
1.400 вагона папира. Фабрике у Загребу 
и Оушаку производе годишље преко 1.500 
вагона папира. У Београду је основао Ми- 
лан Вапа модерну фаброзку папира. Дрве- 
вачу пронзводе фабрике у Дрвару (Бо- 
она), око 1.400 вагона годишве, и у Оло- 
веначкој у Св. Катаринп код Тржића, у 
Слаткој Гори и Преваљу производе 1.000 
вагона картона и дрвењаче на годину. Не- 
што маља творница у Зречама (Олове- 
начка) код Коњнце производи палир за 
паковање. Најстари.ја (200 година стара) 
је творнаца папнра у Радечама, код Зи- 
даног Моста, ко.ја производи палир из 
крпа и целулозе, око 50 вагона годншње. 
Наша производња папира не покрива све 
домаће потребе.

Т а н и н. У нашој државп лосгоје фа- 
орике танина у Белшшћу, Турђеновцу, 
Сремско.ј Митровици и Жупањн, које из 
храстовог дрвета добивају таниноки екс- 
тракт. Фабрика у  Сиску производи евс- 
тракт из кестеновог дрвета. У Словеначжој 
постоје фабрнке у Ползели н Мајшпергу, 
ко.је нз храстове, »естенове н смрекове 
коре добива.ју екстракт. Неке тамошње 
фабрике кожа лроизводе екстракт за сво.ју 
властиту употребу. Целокупни капацитет 
наших фабрика изноон ово 2.000 вагона 
екстракта, ко.ји се извози у Ч-ехословачку, 
Аустрију, Румунију, Немачку, Угарску, 
Белшју, Пољску и др.

Д е с т и л а ц и ј а  д р в е т а .  У нашо.ј 
држави постоје две велике фабрнке за 
суху дестилацију буковог др-вега, и то у 
Белишћу, код Ооека, и у Феслићу, у Бо- 
сни. Фабрика у Белишћу (С. X. Гутман 
А. Д.) производи годишње ово 400 ва- 
гона дрвеног угљена, 120 вагона жалцпјум 
ацетата, 100 вагона катрана, 20 вагона др- 
вене жеете, 40 вагона оцтене киселине, 
24 вагона ацетона, 4 вагона оловног аце- 
тата, 12 вагона формалдехида и лола ва- 
гона хемиски чистога креозота. Фабрика у 
Теслићу лроизводи годишље 600 вагона 
калцијум ацетата, 2.000 вагона хемиски 
чистог хлороформа, 1)2 вшгона. натр. аце- 
тата, 4 вагона ацвтонског и денатурисаног 
уља. У 'Вишеграду, у Босни, постоји фа- 
брика, која из боровог дрва производи ка- 
лафониј разне тврдоће, терпентии и пи- 
варску смолу.

Биланс лзвозне трговине из целе др- 
жаве за дрво последњнх 5 година наве- |

дене напред најбоље показује важност 
шума и корист трговине дрвета за нашу 
државу.
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Ш ДУСТРИЈА И ЗАНАТИ

Л и т е р а т у р а :  Извјештаји Тргова.ико- 
Обртничкпх Комора у Загребу, Сарајеву, 
Сен>у и Осеку; Ј. Лакатош, Индустрија Хр- 
ватске и Славоније, Србије, Словеније 
(1924); М. Мариновић, Шумарство наше 
државе {1923). Ђ. Денадић.

ИНДУСТРИЈА ДУВАНА налази се под 
-Управом Државних Монопола. Сађење ду- 
вана врши се под надзором монополеких 
сргана, а дуван се откупљује по утврђе- 
ним ценама. Прерада се врши у фа|бри- 
кама Управе Државних Монопола, којих 
данас у нашој држави има 8. У Србији 
је пре рата постојала у Београду фабрика 
дувана, која је у рату уништена. (Пре те 
фабрике постојала је мала фабрика Лен- 
дербанке, којој је 1885 уступљен монопол 
дувана, и то прво на месту, где је данас 
палата Академије На.ука, а доцнпје на 
Батал-Џамији. Одатле је премештена у 
нову зграду код Вајфертове ппваре (188б), 
тде је била све до« није уништена 1914, 
пошто је делимице премештена у Ниш, 
тде ,је 1915 ннсталисана привремена фа- 
■брика- Посл-е осл1обођења настављен је рад 
у Нишкој фабрици и у фа.брикама, које су 
сатепене у новоослобођеним крајевима.

Данас постоје ове фабрике дувана: 1. У 
Нишу. Има 22 машине за крижање ду- 
вана, 17 машина за наковање, 19 машина 
за израду цита.рета. Покретна снага је 
електрична, а струја се добија из цен- 

трале код Св. -Петке. Иврађује -све врсте 
прерађевина, а капацитет је: 55,000.000
цигарета, 8,750.000 паклица крижаног ду- 
вана по 30 г, свега 230.000 кг прерађеног 
дувана, у вредности око 45,000.000 Дин. 
Радника је запослено 835. Вредност ин- 
вестиција је, без дувана, 25,000.000 Дин. 
— 2. У Сарајеву. Основана је 1876. Ова 
фабрика је постетхено повећавана до 1901. 
Има покретну снагу од 120 НР, -са 2 ди- 
намо-мажине. Има 12 крижачких машина, 
11 машина за паковање, 16 за цигарете 
и друге машине и споредне радионице. 
Има п купатила, трпезарије, падж и т. д. 
'Запослено је 696 радника. Капацитет фа- 
■брике -је месечно 112,000.000 кг кржжаног 
дувана и 56,000.000 цигарета. Вредност 
инвестшџгја је бо,ооо.ооо Дин. — 3. У 
Лзубљани. Основана је 1871. Има 13 ма- 
шина за крижање дувана, 37 машпна за 
пуњење цигарета, 9 машина -за лаковање, 
и друге машине. Запослено .је 1000 рад- 
ника. Калтацитет је месечно: 50,000.000 ци- 
тарета, 550.000 цигара у листу, 100.000 кг 
крижаног дувана и 15.000 кг Дувана за 
жвакање. Целокупна вредност инвеетп- 
ција је 100,000.000 Дин. — 4. У Мостару. 
Основана је 1880. Има парну покретну 
снагу од 26 НР и 7 машина за .резање ду- 
вана, 4 машине за лаковање, 7 машина за 
цигарете и др. Радника је запослено 404. 
Капацитет је месечно: 50.000 кг крижаног 
дувана и 20,000.000 цигарета. Вредноет 
тодишње производње је око 120,000.000 
Дин, -а вредност инвестиција 30,000.000

Дин. — 5. У Травнику. Основана је 1893. 
Покретна сната је електрична и локомо- 
била, 'од 30 НР. Запослено је 363 радника. 
Поред фабрике дувана постоји и стругара, 
с 1 гатером, и фабрика бескрајних пант- 
љика. Фабрика има 6 машина за крижање,
5 мапиша за паковаље, 12 машина за 
прављење чаура, 13 машина за пуњеље 
чаура, 2 машине за прављеље цитарета. 
Капацитет је 45.000 кг дувана и 10,000.000 
цигарета месечно. Вредност прерађевина 
износи годшпње 100,000.000 Дин, а вред- 
ност ннвестицја 25,000.000 Джн. — 6. У 
Бањој Луци. Подигнута је 1888. Има пар- 
ну машину од 5 НР, и ове машине: 8 -за 
сечење дувана, 9 за паковаље, 12 за прав- 
љеље чаура, 6 за израду цигарета, и др. 
Канацитет је 50.000 кг кржжаног дувана 
и 20,000.000 цигарета месечно. Вредност 
годишње производље је 150,000.000 Дин, 
а вредно-ст инвестнцнја 35,000.000 Дин. —
7. У Загребу. Основана је 1869. Израђује 
ручно само цитаре у листу. Годншњи ка- 
пацнтет је 10,000.000 цигара, у вредноети 
20,000.000 Дин. Радника ј-е запослено 245. 
Фабрика је смештена у онштинској -згради. 
— 8. У ‘Оењу. Подигнута је 1899. Израђује 
само цигаре у листу. Годишња производља 
је 15,000.000 цигара, али бн мотла да про- 
изводи до 40,000.000 комада, колико је 
производнла до рата. Вредност годишње 
производње је 12,000.000 Дин, а вредиост 
инвестпција 13,500.000 Дин. Запослено је 
335 радника.

Дневна 'зарада свих радника у св-има 
фабрикама износи Дин 130.928.

-Прерађује -се домаћн дуван, коме се, за 
финије врсте цигарета, додају ароматичнн 
дувани увезени из Смирне и Јаке (Ка- 
вала). За цнгаре се увози дуван из Хо- 
ландије. Последњих година ј,е пр-оизводња 
повећана, тако да је Управа Монопола 
могла и да нзвози наш дуван.

Л и т е р а т у р  а: Календар Нова Зора 
за 1925. С. Предић.

ИНДУСТРИЈА ЖЕСТЕ Д. Д., Загреб. 
Основа-на је 19,20. Капнтал.је 4,500.000 Дин. 
Друшт-во нма две фабрике пширитуса, и 
има учешћа у друга четири. Израђује сн^ 
ров пширитус и  рафинира шииритус из 
других фабрика. С. П.

ИНДУСТРИЈА И ЗАНАТИ. Ако се реч
И. узме у иајширем значењу, тако да се 
њоме' обухвате ове три врсте И. производ- 
ње: кућевна И., 3. и  фабричка И. (И. у 
уж.ем сми-слу), заступљена је И. у нашој 
земљи са све три наведеле врсте. Разви- 
та-к је почео -с кућевнсм И., коју је наш 
народ донео још из овоје праотацбине, 
лосле које су се развили ,3. и, нешто у 
оредњем веку а углавном у на.јновије 
време, п велика -И.

Најстарији, најнеоа)вршенији, али и да- 
-нас -још в-рло распроотраљен облик И. је- 
оте кућевна И. 'Она се развија у обиму 
једне породице, одноен-о задруге, и циљ 
јој је, у првом реду, да снабде своју прп-
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вредну јединицу потребнмм оделом, ала- 
том, хралом ж т. д., и то прерађујући ис- 
кључиво сировине произведене у самој 
породици или у задрузи. Нарочлто за вре- 
ме робовања нашег народа под Турцима 
бнла је важна улога кућевне И., јер је она 
углавном снабдевала наш народ потребним 
прерађежинама. И у кућевној И. била је, 
нарочито у задругама, изведена подела 
рада, тако да су жене плеле и  ткале ку- 
дељу, лан, вуну и, нзузетно, памук, шиле 
п (везле рубље, елремале зимкипу, а људн 
су израђивали П|ОЉолривредне справе и 
алате, бурад, кола, тесали грађу, вадали 
камен за кућу и т. ,д., кројили опанке, 
што жене никад ниеу радиле. У већинл 
случајева је цео ток производље обављан 
у самој задрузи, а само изузечжо -је узи- 
ман у помоћ и какав занатлија ван за- 
друге, н то једино ков&ч (ио ира.вилу Ци- 
ганнн), терзија, бојација, абација, жоји су 
често такође становали у селу, и  лети се 
бавили земљорадљом, -а зими -занатом. 
Ако је што од произведених добара пре- 
остало, по подмирењу потребе задруте или 
шородице, изношено је то на трг и прода- 
вало. У лрво време изношен је само ви- 
шак, али ©е временом н ту показала по- 
дела рада између поједилих села или чи- 
тавих крајева, тако да су се у неким жра- 
јевима неж1И предмети почели све више 
пронзводити у већој количини, но што је 
било потребно за сопствену потребу, тако 
да се постепено прелазило на производњу 
за тржиште. Али се и тада та произ-вод- 
ња вршила увек у границама једне при- 
вредне јединице, изузев случајеве иечал- 
бе, када су више лица ш  једног места 
удружени 'Одлазилн у удаљеније крајеве 
на рад за време »сезоне« (зидари, ћера.ми- 
џије). Та специјализација изведена је иаги 
под утицајем о-биља једае врсте -сировине, 
иди нарочите љене ка.квоће у том крају, 
или захваљујући опецпјалној вештини 
становништва.

Развитком 3. и, у н^јповије време, фа- 
брнчже И., кућевна И. изгубила је много 
од свога значаја, дер су и сељаци почели 
ове више да купују производе 3. и И. По- 
ред тога многе су трале кућевие И. лретр- 
пеле штегу иаменом државних гра-нжца 
(ћилимарство у Пироту), или промењеним 
укусом и начином живота.

3. оу још у напгам старим државама 
били достигли висок ступањ, нарочито у 
13 и 14 -веку. Нарочито -су 3. били разви- 
јени у Дубровнику, који је ово<је произ- 
воде извозио у све наше државе. Положај 
занатлија у -старој срлокој држави био је 
често раван положају сељажа. Занатлије 
су у прво време жив-ели у селу, радали 
земљу 0 , поред земљоршдње, бшвили се 
н 3. Вероватно се њих-ов број почео мно- 
жити, када је државна власт морала да 
пролисује, да ако .једаи занатлија има ви- 
ше оинова, свега једал може да буде за- 
натлиј-а, а о-стаљи морају да остану земљо- 
радаици. Често се дешавало, да читав је-

да-н к-рај, илж село, рада један 3., тако да 
оу и оела добијала име по том 3. Доцније 
се јављају занатлије све вшпе и по градо- 
вима. У нашој старој државн билн су по- 
знати ови 3.: ковачи (и мачари, клпнча- 
ри), шавцн свитари и шавци кожухни, 
златарн, грнчари, цанга.ри (обућарж)", ко- 
тлари, дрводеље, клобучари, каменари, 
зидари, седлари, уадари и т. д. И у 3. 
су се поједнни к-рајеви нарочито опеци- 
јализирали, тако је био нарочито развијен 
3. кујунцискн н златарски у Пећи, При- 
зрену, Крушеву, Дубровнику, Јањеву, грн- 
чарски у Велеоу, Стругн и Реону, сли- 
карски и дрворезачки у Дебру, кожарски 
у (Скопљу, Велесу, Високом, Охрнду, тер- 
зиски у жупи 'Оиринићу на Косову, где 
су сви терзије, ковачки и браварски у 
Дубровнику, у .'Боони, у Новом Пазару, 
гкачки у Пироту, ужарски у Лесковцу и 
Врању, казанцнски у Кратову и т. д.

Занатлије су и код нас, као и  у дру- 
гим земљама, још у оредњем веку бнлн 
организованн у еснафе, које су примили 
из Византије, а доцнжје су стара имена 
еснафских чаоника замењена тур-оним нме- 
пима. Оважл 3. имао је у једном месту 
свој еснаф, на чнјем је челу био уста- 
ба.ша, а њему су вомагали чауши и први 
мајстори. Члановп су били мајстори. иш- 
чије и шегрти (чираци). Уотабаша с пр- 
в®м мајсторима улрављао је еонафом и 
изрицао је пресуде, које с-у извршжвали 
чаузпи. 'Сваки еонаф имао је своју за- 
отаву, чугљене од сребра, фалаке. Ко је 
хтео да пзучи 3., морао је прво бити шегрт 
3—5 година, према томе, да лн га мајстор 
н одева и хранн нли не. Кад је изучио 3., 
постао је ипгчија (калфа), а када се добро 
уоав-ршио и положио мајсторски испит, 
поотајао је мајстор и бивао уведен у 
есншфски тефтер, те је онда отварао ду- 
ћан. Надлежн-ост еснафа била је у неким 
местнма ужа, а у нетоим шнра, тако да су 
неки еснафи обезбеђивали својим члано- 
вима л помоћ у случају болестн. За време 
робовања долазио је из Цариграда сваких 
15—20 година »велилл чосем« и вршио 
инепекцпју е-снафа; он је дочекиван с ве- 
ликим свечаностима. Православне зана.т- 
лије 'ималн су увок .једног свеца као па- 
трона, те су оваже године славнлш еснаф- 
ску олаву. — Организација еснафа задр- 
жана је и у новој српској држави после- 
ослобођења од Турака, али је, рада једно- 
образности оргагаизације и довођења у 
склад с новим прилнкама, државна влаог 
1847 прописала 'еонафску уредбу. ЕЈснафска 
уредба оснивала се на начелнма, на ко- 
јпма су и дотле били организовани есна- 
фи. Важила је за 3. н радње у варошима.
3. су били 'подељени на еснафске и не- 
еанафске. За прве је био потребан мај- 
оторскн иопит. ЕЈснафи су били принудне 
организације, и морали су се освивати у 
сважом месту, где је бпло 12 мајетора јед- 
ног 3. Ако их није било толпко, могли 
су се удруживати мајстори из више оп-
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штина-, или мајстори разнпх и сличних 
3. у истој општшни (мешовити еснафи). 
Врховнж ортан еснафа била ј-е скупштина, 
а извршни орган управа од 3 члана са ста- 
решином еснафа. 1876 било је у Београду 
5 трговачких еснафа: болтаџнски, бакалски, 
лончароки, .магазаџиски, дуванџиски, н 
26 'занатских: абаџиски, асурџисви, ала- 
ски, берберсви, боја.џиски, баштовански, 
зидарско-тесачки, кујушџиско - златарски- 
саџискж, коларско-седларски, ков-ачки, во- 
скарско-лецедерски, меанџжсво-кафеџиски, 
молереки, млекаџиско-бо-заџиски, опанчар- 
скн, обућарски, пинтерско-качарски, пи- 
љарски, свећарско-оапунарски, хлебарскн, 
столарско-браЈвароки, терзиско-јорганџиски, 
тенећарско-лимарски, кројачки, ћурчискн.

Од зашвучења уговора с Аустро-Угар- 
ском нагрнули су у Орбију шроизводи 
аустро-угарске И. и 'Многи 3. су прошали. 
Све већом употребом и п-отрошњом И. 
нроизвода и променом нав1ика ш начина 
живота, престала је, поред тога, и по- 
треба за производнма некнх -3., те су они 
или саовим ишчезли или се псвукли на 
села (ножарски, пушвар-сви, вујунџисжж, 
баруџиски, бојаџиски, терзиски, абаџиски, 
донекле ■сапунџжжи, ткачки и др.). 1910 
донет је нов закон о јрадњама, који је про- 
писао савреиениј-е одредбе -о 3., али сбот 
ратова, који су уокоро настунили, ниј;е 
било довољно времена да се његов-о деј- 
ство оцени и у пракси.

По-сле уједињења-, '3. су, уколико нису 
за прво време биле уништене радиониџе, 
као у Орбији, услед велик-е тражље њи- 
хових производа в.рло лепо -напредовади. 
Данас се добро одржавај-у и не трпе од 
фабричке конвуренције, било- шт-о се више 
траже 3. производи него фабричкн, или 
што у опште фабричка конкуренџија није 
могућа, 3.: кројачжи, вачарсви, тапетар- 
оки, месароки, посластичарски, обућарски, 
хлебароки, коларски, бербероки, столарски, 
књиговезачки, лимарски, браварски. Одр- 
жавају се још у појединим крајевима 
3.: опанчарокн, шеширџиови, вожухарски, 
асурџиски, воскарсжи, казанџиски. Наро- 
чито -је развитак столарског, браварског 
и других грађевинових 3., затим -обуђар- 
ског, вројачког био повољан, тако да оу 
■многа 3. шредузећа за крашо време, било 
проширељем појединачних предузећа, би- 
ло удруживањем више занатиија, претва- 
рана у  ншјдустриова предузећа.

Док су се кућевна И. и 3. у џелом на- 
шем: народу за све озрвме развијалш: на 
сличан начин, дотле се фабричка И. ра-з- 
вијала друЕОТИје у 'Орбији, а  друкчије у 
крајевима, који су потпадали под Аустро- 
Угарску.

У -Орбији се И. развијала самостално, 
по правилу претварањем мањих преду- 
зећа у већа, док 'Се нису ра-звила у права 
И. предузећа, а  ређе, и то само у на.јн-о- 
виј-е време, осншвањем но-вих предузећа у 
већем обнму. Друга каравтеристика И.

ра.звоја- у Орбији био је претежно аграрнн 
карактер њене И., воја је највећим делом 
оснивана - ради прераде аграрних произ- 
вода. Даље -се И. у Орбији разликује од 
И. у осталим крајевим-а наше дап-ашље 
државе тиме, што је она осншвана увек 
у интересу наџионалне -привреде, онажо 
како је то одговарало нашнм интереснма. 
У И. је учеств-овао гот-ово иакључиво до- 
маћи капитал, а када се страни капитал 
пу-штао и давале му се концесије, за оснн- 
ваље И. предузећа, чиљено је то увек 
■само. с обзиром на општи интерес нашег 
народа, ради његовот привредног напретка. 
У областима, које оу биле у еаставу Ау- 
отро-Угарске, И. се развијала као део ве- 
лике И. аустриске, чешке, мађарске, жао 
део велике привредне области аустро- 
угарске. Предузећа су оснивана не онако, 
как-о је било у интересу нашег -народа, 
него, напротив, претежно онако, како- је 
било у интересу аустри-ског, чешког и ма- 
ђарског калитала. Стога је и највећи део 
капитала у И. предузећима у тим краје- 
■вима, с изузетжом маљих предузећа ло- 
калног значаја, био стран. Већина нај- 
већих предузећа, нарочито у Босни, имала 
су ексллоата/горски карактер, тажо да ту 
И. до ослобођења не .мож-емо сматрати 
као националну .И.

Почетке И. налазимо у -старој орпској 
држави у  местима близу богатих руд- 
ника. Брва од свих И. јавила се рудар- 
ова, захваљујући досељиваљу Оаса (у 
13 веву), који су у нашој старо-ј држави 
имали много -с-војих великих колонија и 
уживали знатне повластице. Нар-очито је 
бнло развијено рударство у области Ко- 
паоника (Трепча, Плана), где се вадило 
сребро све до 18 века, у Новом Брду, где 
се в-адило ®лато и сребро-, у Кривој Па- 
ланци, где се вадило н топило гв-ожђе, у  
Кратову, где оу све до 18 нека ковани 
новци; у Брскову, Крешеву, Фојници ва- 
дило се гвожђе, бакар и среб-ро, у Олову, 
Оребрници, Зајачи, Крупњу, на Руднику 
и т. д. Свуда се у близини рудаика ра-з- 
вила метална И., и ту је ®зрађивано 
оружје, накит, новац и т. д. Великим де- 
лом се -сиров материј-ал иовозио у Ду- 
бровник, где је прерађиван. 0 другим вр- 
стама И. нема нодатака. Али зато је И. у 
Дубровнику била јако развијена. Ту се, 
норед израђевина од метала, израђивало 
■стакло, сапун, свеће и, нарочито, чоја. Оа- 
чуваии су податци о томе, каво су Ду- 
бровчани 1433 .саградили фабрику чо'је 
двојици браће и дали им бескам.атни -за- 
јам од 5.000 перпера за 10 година, покло- 
нилн пм кућу и виноград и -обећали на- 
граду од једаог дуката за оваки комад из- 
рађене чоје, само да оонују ту траду И. 
у овој-ој држави. Та И. -се тако развил-а, 
да су Дубровчани конкурисалн млетачжој 
И. н ова се -свим сретствима борила да 
с-иречи увО'3 дубровачк.е чоје у сво-ј-е обла- 
сти. У осталим крај-евима Далмације нису

— 49 4



ИНДУ'СТРИЈА И ЗАНАТИ

Млечнћн дошуштми да се развија И., изу- 
зев гра-ђење бродова.

Доласжом Туража И. је у напшм зем- 
љама постепено прошала, тако да је остала 
само 3. производња, п-а н у њу су Турци 
ун-ели мног-а ограничељ-а. Први устанак за- 
текао -ј-е Србију без иједаог И. предузећа, 
али ',је већ иод Ка-рађорђем основана тоио- 
лквница у Бео-граду, у којој су ливени то- 
пови за војаку, и барутана у Страг-арима, 
ко-ја и данас постоји. -Поред тога, пред 
пропаст 1813, чпњенш су покушајн ва- 
ђења руда на Руднику, опет ради вађења 
гвожђа за израду оружја, -али је пропашћу 
-првог устанка -св-е то престало, и Србија 
је остала без нкакве И. све до 1847, када 
је обновљена тоиоливница у Београду, 
која је 1857 премештена у Крагујевац, где 
је и данас.

Ако оставимо на страну та државна. 
предузећа, за развитак И. у Србији све 
до почетка 20 в-ека није било ни скапи- 
тала, нп стручне сшреме код подузетника 
п радника, ни довољно велике привредне 
областн, ни торива, ни сао-браћајних срет- 
става, ни потребног законодавства за раз- 
витак И. Зато је оонивање И. предузећа 
ишло тешко, и већина основанжх су живо- 
тарил-а или су брзо л-ропала. Најбоље су-д- 
бине били -су мљннови, који су у прво 
време подизани на местима, где -су дотле 
п-осгојале воденице с (јаком воденом -сна- 
гом, тако у Братинцу, Легњиковцу, Ма- 
лом Црнићу. Пр-ви нарни млнн п-одигао је 
Анто-н Њемец у Београду 1863 (сада -млин 
Ј. Ф. Вшетечке), први млшн с тур-бином 
подигао је Игњат Бајлони у Малом Цр- 
нићу 1870: Поред млинова почел-а се јшв- 
љатп међу шрвпма и пиварска И. (Кне- 
жева Ппвара у Београ.ду 1850, Јован Ко- 
совљшнин -у Јагодпни 1852, Фердананд 
Крен у Чачку 1852, Ђорђе В-ајферт у Бео- 
граду 1873). Руд-аретво је такође .почело 
да се ш-одиже око половшне 19 -века, те 
је отворен рудник гвожђа у Мајдан Леку 
1847, рудник угља жод Оења 1857, рудаик 
олова код Крупња 1860. Интенси-внији рад 
на рударотву почео је са о-т-варањем раз- 
них рудника Ђ-орђа В-ајферта, од 1873, за 
к-ојим су у осамдесетнм годжнама и доц- 
није пошли -многи другп нстралшвачж. 
Прву текотилну фабрику (чоје) лодигао је 
Оамуило Минх у П-араћину, а 1883 јав- 
љају се фабрик-е гајтапа у -врањаком окру- - 
гу. 1870 основана је у Беотраду Мункова 
фа-брика шподиума, која је доци-ије пс- 
чела да израђује тушало.

Кад је еаграђена железница, шочела су 
се јављати и друга предузећа. -Поред по- 
нравке -саобраћаја шоправили су се и 
осталл у-сл-ови: капитал је већ почео да 
се концентрише у нов-оесиованој Народној 
Банци - и друтим новчаним -заводима, се- 
љачко становништво, пролетаризирано рас- 
падом задруга и прелазом у новчану при- 
вреду, шочело јо да -долази у -варош, и 
могло је би-ти упогребљено као II. радник. 
Привредна -област се увећала ослобођешш

јуж-ним окрузима. Државна н-езависност 
омогућила ј-е бар донекле вођење само- 
сталне -привредне политнке на оним по- 
љима, на којкм-а није могла да омета 
ауотро-угарска жовкуренција (рударство, 
пиварство). Ал-и је ипак још увек И. био 
онемогуће-н јачи развитак услед тргов-жн- 
ског утовора с Аустро-Угарском (1881). 
који је шнр-ом отворио врата производима 
аустро-угароке индустрије, јер нпје пру- 
жао никакву царинску заштнту домаћој Н.

То стање трајало је све до цариноког рата 
између Србије и Аустро-Угарске 1905, јер 
су се -сршс-кн државницн у првом реду 
трудили да концесијаиа аустро-угарској И. 
омогуће извоз сриских сировина и -аграр- 
них лроизв-ода, тако да су И. жртвовали 
шољопривреду. Зато је за -све време тра- 
јања тога уговора био готово без ижажвог 
утицаја на развитак И. закон -о II. преду- 
зећима. од 1873 и закон о.помагању до- 
маће И., пошто је новим предузећима не- 
достајао главни -услов за напредаж, царин- 
сва -заштита. За време царпнсжог рата. шо- 
стало је -и сршсвим држагвницима јасно, 
колика опасност прети земљи п њеној 
сам-осталности, ако и даље оотане чисто 
в-емљорадничка земља, те је донета нова 
аутономна царннска тарифа, -с-а -много ја- 
чом царинском за-штитом, и у свима у-го- 
ворима, ко-јд су закључени после 1910, 
рпроведена је заштита домаће И. 1907 дато 
је много конце-сија з-а подизање II. преду- 
зећ-а, и то већином велжких.

О.д 320 предузећа, за која се зна када 
су е-снована, основано (је: лре 1881 22, 
1882—1892 41, 1893—1905 81, а 1906—1910 
121. Од последњих лредузећа било је: 25 
стругара’, 76 млинова, 8 разних текстилннх 
фабрика, 2 фабрике стакла., 2 металне то- 
пнонпце. Целокужна II. у Орбији бројала 
је 1910, према из-в-ештају -Индустриске Ко- 
море, 465 предузећа (од којих 190 с капа- 
цитетом до једног вагона дневно), међу ови- 
ма: стругара 51, фабрика за прераду дрва 
7, пивара 7, фабрика дувана 1, фабрика 
шећера и бонбона 3, кланица 5, хемп- 
окпх фабрнка 6, картонажа 5, текстилних 
фабршка 32, фабрива ставла и цемента 
6, циглана 26, топионица метала 10, фа- 
брика машина 3, електричних централа 6, 
рудшгка 55, осталих 3. Целокунна покрет- 
на снага -српске И. износпла је 24.000 НР. 
број ових радаика био је 16.000, инвести- 
рани капитал 70,000.000 Днн, а обртнл ка- 
шитал 20,000.000 ,Д.ин. 1911 о-сновано .је 
23, 1912 38, а 1913 6 нових предузећа.

Последње две тодине И. је имала да се 
борл с велики-м тешкоћама вбог балкан- 
с-ких ратова, нарочито због одласка ових 
раднива на фронт. Како је непуну го- 
дину дана лосле другог балканског рата 
избио Оветоки Рат, И. нпје могла више 
да се вратп у редовне нрилике. Напротив, 
у току рата, једно за другим морала су 
гото-во с-ва предузећ-а да обуетаве рад, док 
најзад окупацпја није задала и последњп 
удар орлсжај И., упропастивши огромну
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већину предузећа п оштетпвпш остала, 
тако да је њжховпм 1С0пственжцима после 
ра/га требало (времена ж огромнжх напора 
и трошкова, док су усшели да у њима 
обнове рад.

Велика већина предузећа у крајевима 
ван Орбије била су својина друштава у 
иностранству. Већина тнх нредузећа ,била 
су после рата стављена под секвестар, 
услед чега је престао готово сваки рад. 
Нека предузећа су убрзо по ■ уједињељу 
прешла у домаће руке, откупом акцжја, 
друга су само привидно »национализн- 
рана«, тиме што су формално своја се- 
дишта преместила у нашу државу, проме- 
нила име, додавши обично свом ранијем 
имену епилет »југославенски« н узела у 
управнж и надзорни одбор којег виђе- 
нијет политичара. Норед свих тих несређе- 
них прилика дошла је још и комунистичка 
агитација, тако да се у новим крајевжма 
у прво време нжје могло шомишљатж на 
обиову И. рада. Али кад је услед инфла- 
цжје наетао лривидан привреднж полет ж 
тражња И. шрожзвода постајала све већа, 
а увоз из иностранства био отежан због 
несређених саобраћајних и међународних 
трговинских прилика, отпочела је и до- 
маћа И. у целој државж интенсжван рад. 
Новаца је, услед прве перијоде жнфлацжје, 
бжло у обжљу, каматна стона је била ни- 
ска, на производљи се зарађивало добро, 
ж, поред дотадашњих жредузећа, отпочело 
се с неразмишљеним оснивањем нових 
предузећа, нарочито у Хрватској. Али по- 
сле првог перијода инфлације,' дошао је, 
као увек, други, праћен новчаном оску- 
дицом, те су се нагло и неразмишљено 
основана И. предузећа нашла у нелри- 
лици. Многа предузећа морала су обуста- 
вити рад, многа раније национализована 
отжшла су поново у руке пређашњих 
сошственика, а оснивање но-вжх предузећа 
скоро је сасвжм престало. Држава је пак 
била равнодушна према И. и шије пру- 
жала ни царинску заштжгу. Тек 1925 по- 
чела је држава да води политику помагања 
домаће ‘И., завођењем специјалних желе- 
зничких тарифа, јачом заштито-м у ца- 
ринској тарифи ж другим мерама., али је 
и та заштита често укинута накнадним 
прописима. Стабилжзација валуте, која је 
жмала као последицу ш-ад цена И. прои’з- 
вода, нарочжто оних, који се извозе, ниј-е 
у ието време смањнда трошкове шроиз- 
водње, тако да ое већина И. предузећа у 
нашој земљи налазе у великој кризи. Не- 
■сумњиво је да наша И. иага да издржи 
једну тешку шеријоду превирања, дречи- 
шћавања и прилагођавања новим прилж- 
кама, док не добијемо једну јединствену, 
органскж развијену и јаку домаћу И.

Црна Гора, сем две-три струтаре, ши- 
варе, електричне централе ж других ма- 
њих предузећа, нема у ошште И. Србија 
је нрве две-три године после уједињења 
морала да обнавља своја предузећа, оште- 
ћена илж уништена у рату, али је уз њнх

основажо и новжх шредузећа. Нарочжто је 
после рата огворено мното угљених руд- 
н-ика, подигнуто млинова, машиноких. ра- 
дионжца, столарскнх фабрнка, шроширено 
је много дотадашњих текстилних фабри- 
ка и пивара. У последње време се наро- 
чито осећа жив рад на шодизању И. у Јуж- 
ној Србији, где је подигнуто внше вели- 
ких нлинов-а, електричших ц-ентрала, фа- 
брика сапуна и других шредузећа. Србија 
би, н по обиљу сировина н по -о-биљу угља 
и водене снаге, имала све услове да се у 
љој брзо развије солидна И., што ће сва- 
како бити чим се полуни ратом проређено 
стансшништво и п-ојача концентрација ка- 
питала.

Војводина је не само наша главна жн- 
тарска област, него је у исто доба т главна 
с-бласт млннарске И. у целој држави. Она 
им-а највеће и нај-оавршеннје млинове. -По- 
ред - млинарске И. у њој је најра-звијенија 
цигларска, шећерна, хемнска, метална и 
столарока И.

Словеначка је наша индустрискн шај- 
развијенија покрајина. У љо<ј је најразви- 
јенија дрварска, рударска, метална и елек- 
трична И.

Хрватска и Олавониј-а оу иосле Слове- 
начке наше индусгриски најра-звијеније 
покрајине. До рата, сем неколижо већих 
шумских шредуаећа, М Јшнова н И. грађе- 
винског материјала, у Хрватској је И. била 
слабо развијена. После рата је бро-ј коњ- 
ских снага у шредузећима -више него удво- 
струче-н. Оснивање нових предузећа <ј-е 
било сувшше нагл-о; н-ије се водило ра- 
чуна о слварним шриликама, тако д а  ј-е 
дашас ј-ош тешко рећи, какав ће бити даљи 
развитак И. у ХрваЈТСкој. Н-ајразвијенија 
је дрварска И., у коју је улож-ена трећина 
целог кашитал-а уложеног у И. у  Хрватс-кој. 
П-осле ње треба истаћи металну И., мли- 
нарску, кожарску и И. керамшчку и гра- 
ђевинск-ог 'материјала.

У Босни оу наша најсвећа шумска пре- 
дузећа, бо-гати рудници угља и гв-о-жђа п 
етив-аже шљива.

Д-алмација има в-елику цементну И., кон- 
се|рв-ну И. и велике електричше централ-е. 
У повоју је ексшлоата.ција богатих ле- 
жишта боксита, те ће се свакако и у Дал- 
мацији раз-вити И. алумнниума, вада се 
остваре велики п-р-ојекти за грађењ-е ноазих 
хждроелектричних цеитрал.а.

Отање појединшх грана наше И. .(уко- 
лико није изнето у засебним чланци-ма, 
рударска, млинарска) је овакво;

Аикохолна И. била ,ј-е до рата заступ- 
љена у пољопривредним фабрикама шпи- 
рит.уса, али су мшоге шољоприврбдне фа- 
брике, збо-г адрарне реформе, која их је 
лишила великог дела сировине, дала-с од 
споре-дног значаја. У целој нашој држ-ави 
и-ма фабрика и рафинерија шпиритуса, 
фабржса ликера, коњака, рума и т. д. 
укупн-о око 170. Поред тих И. шредузећа 
има безброј казана ш-о селима за печење 
ракије од шљива, комнне, дудића и др.
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НаЈЈпавнија- И. нредузећа ове врсте оу: 
Босанчжа Индуегрија Шпшрита (В.) у Бр- 
чком;. »Крндија« у Нашицама; Максо Ма- 
јер у Савском Марофу <200 радника, 
570 НР); Владимир Арко у Загребу (300 
радника, 600 НР, ликери, рум, кољак, 
пштригус и т. д.); Ј. Ф. Вшетечка А. Д. 
у Београду <50 радника, 85 НР, шширитус, 
ликери, гкоњак, шљшвовица); Браћа Кениг- 
штетлер у Новом Саду (60 радника, 32 НР); 
Шток коњак медицинал Д. Д. у Пожеги; 
»Босша« у Оијековцу (В.); Бузолпћ и Комп. 
у 'Оплиту (и марасншн); В. Морпурго у 
Оплиту (мараскин); Фабрика Шећера у 
Црвенки, има највећу фабрику шпиритуса 
у земљи. Шампањ се производи у 12 фа- 
брика, од којих су најважнпје: Клотар Бу- 
вие у Горљој Радгони, »Фрушвоторац« у 
Новом Саду, Франц Чучек н Ко-мп, у Птују, 
»Вис« Д. Д. у 'Загребу.

Фабрика содне воде има у целој земљи 
око 50, по свнма већим местима.

Фабрика леда нма око 50, већином уз 
пиваре, а ређе уз кланице илп друга пре- 
дузећа.

<0 Пиварској, Хемиској, Шумско.ј и Др- 
варској, Цитларској и Цементно) И. в. шо- 
себне чланке.)

Каменарока И. развијена је најаче на 
далматинским острвима Брачу ш Корчзши, 
одажле је ношен камен за велиже грађе- 
вине у Млецнма н у Леванту. Поред острва 
вадп се мрамор и око реке Цетине (Дал- 
матинска Мраморна Индустрија у Оплиту; 
Мраморно Друштво Лучане у Сшву). На- 
лазишта доброг камеша нма доота и у Ср- 
бији, Јужној Србији (Радаљ, око Кру- 
шевца, на дољем Дунаву, код Краљева, код 
Скошља и Прилепа, Венчац, Џеп и т. д.), 
али се за сада још не вади довољно, због 
оскудице ! шревозних сретстава. Камен 
се ,вади код Цепа, код Добре на Дуна- 
ву, и код Аранђеловца, где се налази нај- 
веће л на.јмодернпје предузеће те врсте 
у Србији '(Јоваш Мнлошевшћ). У Босни гје 
највеће шредузеће »Бихацит« Д. Д. у Би- 
хаћу, жод кога ,је вашослено око 100 рад- 
ника. У Војводинп ее вади само базалт 
код Пошовца., у Барави. У Словешачжој 
има више каменнх мајдана, у којима се 
вади жа.мен, а најтлаЈвнија су шредузећа у 
Јосшпдолу и Рогатцу. У Хрватској'н Сла- 
вонији нема фннијег камена, него, као и 
по 'многнм местима у брдовитнм краје-ви- 
ма, сбпчни мајдани транита. и кречњака. 
Прерада ка.мена врши се у сви.ма већим 
градовнма, и тажвих већих предузећа има 
у целој земљш око 30. Најтлавнија еу: 
Мирко Вајс у Загребу, Фрања -Хендрнх у 
Осеску, Анђело и Аваштп Бертото у Бео- 
граду, Франц Свати у Марибору, Инду- 
стрн.ја Мрамора и КамеН'ореза у Суботици. 
—г.Мллнсжо камење израђује ‘се у Трсте- 
цику, Броду на Купи, жод Бакра и још 
на цаколико места.

Асфалтца И. тек је. у зачетку, тако да у 
целој .земљп лма свега. 8 шредузећа, од ко-

ИНДУСТРИЈА И ЗАНАТИ

јжх су најтлавшија: ЗемЈшска Фабрика
Асфалта и Кровне Лепенке у Земуну 
(50 раднлка, 200 НР); Антон Сирмаи у 
Сара.јеву (100 радника, 40 НР); Д. Д. за 
Асфалтирање и Тарацирање у Загребу 
(45 радника, 80 НР).

Гипеана И. заступљена је са неколико 
шредузећа, од којих су највећа Сана Д. Д. 
за Индустрију Гишса и Умјетног Гнојпва 
у Загребу (В.) и 3 шредузећа у Самобору.

Кречарска И. ра.звијена је у крајевпма, 
у ко.јнма има кречљака, али се креч на.ј- 
више шече 1у шримитивним |пећшма. |И. 
предузећа -за шроизводњу креча нма свега 
око 30, од којих су најважнжја: Сједиње- 
не Кречане Д. Д. у Зацребу; Снрачка Про- 
изводља Вашна Д. Д. у Загребу; Глнторије 
Јевтановић у Хаџићима; »Пионир« А. Д. 
у Беотраду; Браћа Д. Ђорђевпћ у Жар- 
кову; Трбовљанска Премогокошна Друж- 
ба у Загорју.

Керамичка и лорцуланска И. има код 
нас све услове да се развије у важну И. 
грану. Данас нма у нашој земљн ожо 
20 већих керампчжих фабрика, шоред ве- 
ликот броја зашатских предузећа. Нај- 
тлавније су керамичке фабрике: »Керамп- 
ка« А. Д. у Београду <фабрпка у Нушта- 
ру с 50 |радника), која израђује пећи и 
плочице; Керамичка Индустрпја Д. Д. у 
Петровцу (70 ра.двика, 30 НР), која нвра- 
ђује предмете од мајолике; Шамотна То- 
варна Д. С. 0. 3. у Сторама (60 радника, 
40 НР), израђује шамотне предмете; »Ра- 
чица« Д. С. 0. Ј. у Тивту, која израђује 
пећи, плочице, цеви и т. д. Фабршка шор- 
цулана има 'Свега леколико, од којих су 
најважније: »Чрна-Каолпн« Д. Д. у ЈБуб- 
љани с фабрикон у Чрнп; Фабрика пор- 
цулана и мајолике Д. Д. у Новом Саду 
(80 радннка, 50 НР).

Н. цементних израђевина, коју су иза- 
звале повећаше грађевишже шогребе шосле 
уједињева, почела је натло да- се раавија, 
захваљујући и одличном цементу, којисе 
у земљи шроизводи у великој количинн. 
Око 40 већнх нредузећа лроизводе цевп 
од бетона, вештачкп камен, шлочице, цреп, 
етерншт и т. д. |Најважнија шредузећа ове 
врсте су: »Бетон« Д. Д. (В.) у Загребу; 
Самоборска Индустрида Згмјетног Камена 
н Цемшлне .Робе Д. Д. у Самобору 
(2,000.000 Дин, 50 раднижа); »Етернит« у 
Земуну <В.) и »Цнжнњер« А. Д. н т. д.

(Бродоградилишта, Електричше центра- 
ле, Електротехничка И., Графичка И. 'В. у 
пооебннм чланцима. И. хартије <В. Папир- 
на И.) и Картонаже (В. Палирна II.).

'Отааисарсжа И. тек је у зачетку. У Ср- 
бији де пре рата фабрика стакла за про- 
зоре у  Костоцу шочела да задовољава це- 
лшоушну шотрошњу у земљл. У осталим 
крајевима наше данашље државе није 
могла ова И. ,да се развија због јаке чешке 
И. стакла. Како у земљи лмамо све сиро- 
вине, потребне ,за израду стакла (пееаж 
кол Рготнне, Севнпце, Лппика, Пакраца
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и Ј-агме, кр-еча у целој земљи, а саде и 
Глауберсве соли у  Босви и |Оловеначкој), 
ова ће се И. свакаЈКО развитн у важну 
И. грану. Данас имамс 8 фабрнка етакла: 
Српока Фабрика Отакла А. Д. (В.) у Па- 
раћину; Оједињене Творнпце Отакла на 
дионице |Црпје Внлима Абела баштиници 
(В.) у Храствжку, 'Отражи, Загорју, Све- 
том Крижу; Даруварска Творница Стакла 
Д. Д. (В.) у Дарувару; Фабрнка Отакла 
Индустриске Привредне Задруге у Заје- 
чару. Глачањем стакла и израдом огледа-' 
ла баве се око 15 предузећа, од којих су 
најважнија: Фабрика - Огладала и Шлифо- 
вање Стакла Ш плихм и Јаролимек у Бео- 
граду (45-радника, 23 НР); Кописта, Дуб- 
■ски и Крстић у Осеку {35 радника, 60 НР); 
»Огледало« у Љубљани; »Кристал« у Ма- 
рибору; »Опектрум« у Загребу и т. д.

{Млекарска 0 ., Кланична И. В. у по- 
себним чланцима.)

Консервна Н. почела је после уједиње- 
ња да се развија. Консервисање речне 
рибе врши рибарска централа државног 
добра Беља у Апатину, која има 400 ри- 
бара, 35 радштка, и  тодишње производи 
око 60 вагоња сољене- рибе. Морску рибу 
консервирају неколико предузећа (Марде- 
шић и Комп. у Комижи, »Оардина« Д. Д. у 
Оплиту и др.). Конеерве од воћа и повр- 
ћа пзрађују око 20 предузећа, од којих су 
најважнија: »Кулпин« Творнжда Коисерва 
у Новом Саду (В.); »Пехар« у Сарајеву (В.); 
»Ета« Товарна Горчжце у Камнику; Овето- 
зар Стефановић у Крагујевцу (200 радни- 
ка, 180 НР); »Консерва« у Марибору; 
»Боона« Д. Д. у Сијековцу (В.). За шљиве
В. Етиваже. — Неке од ових фабрика 
производе и кон-серве од м&са.

0 . сурогата кафе заступљена је с две 
фабрике: Колинока Товарна Кавних Прп- 
меон у Љубљани (до 100 радника, 
180 НР) н Хинка Франжа Оинови у За- 
требу (200 радннка, 80 НР).

Филмока 0 . бави се умножавањем фил- 
мова, добивених о>д великих предузећа из 
иностранства и испиоивањем текстова, ве- 
ћином накарадним српско-хрватским јези- 
ком. Данас има око 12 таквих предузећа 
у земљн, од којих >су нека' искључиво за- 
ступииштва страних фабрика. Главне су 
фабрике: »Босна« Д. Д. за Филмску Ин- 
дустрију у Загребу; »Југославија« Твор- 
ница Филмова Д. Д. у Загребу; »Балкан« 
Завод за Филмску Нидустрију у Загребу.

И. соли заступљеиа је соланама у При- 
морру, Креки и Симин Хану (Босна). Оо- 
лапе имамо у П-агу и у Стону, а чине се 
припреме за нову солану у Улцињу за 
морску со. У Креки и Симин Хану ее 
со добија из избушених бунара, из којих 
се црле слана вода и испаравањем добнја 
со. Капацитет свих 16 бунара у Креки је 
до 2.500 хл дневно, али је данашња про- 
изводња достигла једва половину те ко- 
личине; солана у Симин Хану може да 
•производи 7.000 тоиа крупше ооли. Цело- 
кушна производња соли у нашој држави

премаша 50.000 тона, али је то само једнД 
трећина гадишње потрошње. Како је со 
монополски -артикал, вађењем соли управ- 
ља Управа Државншх Монопола.

И. петролеума састоји се из лредузећа, 
основаиих ради истраживања петролеум- 
ских извора и из рафинерија петролеума. 
Предузећа прве врете врше истраживања 
иарочито у Хрватској, у пределу између 
Драве н Муре и између Драве и Саве, од 
Вараждина до Нове Брадишке. Главна су 
предузећа ове врсте: »|Битумен«, Хрват- 
ско Друштво на дионице ва Искорпшћа- 
вање Земног Плина и Уља у Загребу; 
»Уљаник«, Петролејско Д. Д. у Загребу 
(В.); Југославенско Петролејско Д. Д. у 
Загребу (В.); Американско-Југословенско 
Петролејсво Д. Д. у Загребу (В.) и  још 
око 12 лредузећа. Досадашња бушеља ни- 
су још дала такве резултате да би ое мо- 
гло сматрати пнтање експлоатације тих 
извора као решено. {0 |рафннериј>ама пе- 
тролеума В. Хемиска И.)

Поред тих тлавних И. грана, постоје у 
нашој држави и друге, маље важне, по 
броју и величини предузећа или по зна- 
чају, који имају за нашу привреду. Тако 
за израду чешљева и четака, поред доста 
занатских предузећа, посто»је око 10 фа- 
брика, од којих је најважнија »Сива«, 
Механичка Творница Кефа и Четака у 
Осеку (180 радника, 50 НР). Израдом ве- 
штачког цвећа ба-ве ое неколико маљих 
предузећа. Прерадом црева баве се неко- 
ливо предузећа. За млавеље паирпке но- 
стоје у Војводини {Хоргош) нарочити 
млинови. За израду нредмета од целу- 
лоида постоје три иредузећа, :од којих је 
најважиија фабрика А. Вајнхут и Оинови 
у Суботици. Играчке израђу.ју леколико 
фабрика, већином у Оловеначвој.

Л н т е р а т у р а: М. >Савић, Наша инду- 
стрија и занати {I—01); М. Лазаревић, 
Кратак преглед наше нндустрије; Ј. Ла- 
катош, Индустрија Словеније, Индустрија 
Далмације, Индустрија Хрватске п Ола- 
воније; Ј. Гргашевић, Индустрија Орбије 
и Црне Горе; А. Отанојловић и М. Дамја- 
новић, Индуотрија Војводине; Ј. Лакатош 
и А. Деспић, Ицдустрија Босне н Херце- 
говине; Компас; Специјални бројеви Нове 
Европе, Југославенског Лојда, Ееуие бсо- 
погшдие е! Етапс1еге с1е Ве^гаДе; Из- 
вештаји: Ипдуотрисве Коморе у Београ- 
ду, Т1рговачко-Обртничкнх Комора у За- 
гребу, Љубљадги, 'Оарћјеву, Новом Саду, 
Оееку, Земиљског Савеза Хрватсво-Сла- 
вонских Индуотријалаца у Загребу, Звезе 
Индустријцев на Словенскем Оземљу у 
Љубљани. С. Предић.

ИНДУСТРИЈА МЕСНИХ ПРОИЗВОДА
Д. Д., Загреб. Основано је 4918. Капитал 
је 2,250.000 Днн. Има у Запрешићу фа- 
'брпку меса п саламе. Може да запосли око 
500 радника, а капацитет јој је око 1.000 
вагона годишње. С. П.

ИНДУСТРИЈА МЕОНИХ- ШРОИЗВОДА
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ИНДУСТВЖЈА ЧЕЈЖКА И ТУРПИЈА

ИНДУСТРИЈА ЧЕЛИКА И ТУРПИЈА Д,
Д., За.греб. Основало је 1922. Кашнтал је
6.000. 000 Днн. Има- у Загребу у Трњу
фабрику турпнје н алата. С. П.

ИНДУСТРИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА Д. Д.,
Омнш. :Основаиа је '192(1. Капнтал је
10.000. 000 Дин. јНма фабрике грађевинског 
мат.еријала, гџкглану на Цетини, капацн- 
тета 5,000.000 цпгала, фабрику намешта-ја, 
фабрику мрежа, лредионицу, фабрику ку- 
деље и калапа, фабрику коже. 1921 пре- 
узела је И. 6: фузијом фабрику цемента 
»Цемент« у Ошлиту, а 1922 откупила је од 
манастнра тралиста у Бањој Луци елек- 
тричну централу, стругару, пивару, ме- 
ханичку радионицу и фабрику чоје.

' 0. ,П.
ИНДУСТРИЈСКО ГРАЂЕВИ НСКО АК- 

ЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕТЕРНИТ, Зе-
мун. Основано је 1921. Калнтал је 3,000.000 
Дин. Има фабрику азбесно-цементних пло- 
чица за шокривање кућа. С. П.

ИНДУСТРИСКА БАНКА, Београд. Осно- 
вана је Т913. Кањитал је 500.000 Дин.

Н. С.
ИНДУСТРИСКА КРЕДИТНА БАНКА,

Београд. Основана је 1906, као Врачарока 
Заложна Банка. Капитал .је 2,000.000. Фон- 
дови 242.977, дужници по текућем ра- 
чуну 2,676.901, непокретност 105.437, до- 
бит 140.973 Дин. Дивиденда 12%. Прет- 
седннк Чеда Павловић, директор Влад. 
Шишмановлћ. П. С.

ИНДУ СТРИСКА ТРГОВАЧКА БАНКА.
Основана је 1922. Централа Бољевац. Ка- 
питал .је 692.780 Дин. Претоедник Милпћ 
0. Маринковић, директор М. Живковић.

Н. С.
ИНДУСТРИСКО ДРУШТВО ОРАО д. д„

Скошљ-е. Основано је 1923. Капитал .је
4.000. 000 Дин. Има -механичку раднонпцу
и ливницу у Скопљу. С. П.

ИНДУСТРИСКО-ПРИВРЕДНА ЗАДРУГА
А, Д., Зајечар. Основана је (1911. Капитал 
је 3,000.000 II—IV коло). Фондови 653.612, 
улози 1,775.455, готовина 538.891, мешице 
792.052, непокретности 386.505, циглана, 
фабрика стакла 1,896.000, добит 312.500 
Дин. Дивнденда 10%. Претседник Милал 
Миљковић. Н. С.

ИНЂИЈА, трговиште у 'Орему, котар 
Рума; железничжа раскрсница њруге Бео- 
град—И.—Винковци с краком II.—Нови 
Сад. Има 6.760 становника, лошту, теле- 
граф и телефон, опшкшнско доглаваротво, 
рим-окатоличку жуггу, православну ларо- 
хију, три основне школе, трговине и прн- 
личну ивдустрију (млинска, локућанство, 
електрична ценграла, цемснтна вештачка 
■камана роба, циглажа, пецара жесте) и 
три новчана завода. Ј. М-н.

ИНЖЕЊЕР, стручни часопис, оргал Хр- 
ватског Друштва Инжењара п Архптекта 
у Загребу, Друштва Инжењерјев в Љуб-

љани п Друштва Инжењера и Архитекта 
Далмације. Излазио је у Загребу 1913 до 
1/8_ 1914, једанпут месечно, у редакцнји 
Мије Филишовића. И. је био наста-важ. ча- 
сописа Вијести Хрватског Друшша Инже- 
њера и Архитекта. Ка.о наставак II. може 
се ематрати Технички Лист, који излази 
од 1919 у Загребу, као оргал Удружења 
Југослов-енских Инжењера и Архитекта

Р. Е.
И НЖИЊЕРСКЕ КОМОРЕ основапе су 

на целом шодручју Краљевине СХО жра- 
јем 1924. До тада је ностојала само И. К. 
за Оловеначку п Далмацију, са седиштем 
у ЈБубљали. Сада има четири И. К : за 
Србију, Босну н Херцеговину, у Београ- 
ду; за Хрватску и Славоннју, у Загребу; 
за 'Оловеначку и Далмацију, у ЈЂубљанн; 
и за Војводнну у Новом Саду. И. К. носе 
име по свом седишту. Основане су на 
темељу Привремене уредбе о оснивању И. 
К. у Краљевини СХО, коју је шрописао 
миниетар Грађевина 8/10 1924, на оонову 
чл. 118 Финансиског Закона за 1924/1925.

Задатак је И. К. да се старају. за зашти- 
ту интереоа овојих чланова, за чување 
њихове части и угледа, да се баве реша- 
вањем свих односа и питања, која нроиз- 
лазе из деловања у ириватној праксп оних 
овлашћених лнжињера и архитекта, који 
су чл_ановп дотичне И. К. Послове И. К. 
обављају њихове управе и окупштине. 
Претставнпк свих ,И. К. је Главна Управа 
И. К., са седпштем у Београду, која ре- 
шава сва иитања, која се тичу заједнпч- 
ких пнтереса инжпњера н архнтеж-та-, одо- 
брава и доноси заједничке правилнике, 
прописе и т. д. еа све ,И. К., решава све 
жалбе, даје дркавним властима., на зах- 
тев, мишљеље о овима питањлма, жоја се 
тнчу заједничких интереса овлашћених 
инжињера и архитекта, о изменама Уред- 
бе о овлашћенпм лнжињерима и архитек- 
тима и односнпх правилника, о прописи- 
ма за испите цпвилнпх лнжињера и архи- 
текта, и о свима питањим.а, која, спадају 
у надлежност И. К.

Члановн И. К. су овлашћенп инжињери 
и архнтекти, који су добили дозволу за 
вршење приватне лраксе, ло прописима 
Привремене уредбе о овлашћеним пнжи- 
њерима и архптектима у Краљевнни ОХС, 
издане заједио са Привременом уредбом 
о оснивању II. К. 'Овла.шћење даје мпни- 
стац Грађевина, на предлог Главне Упра- 
ве И. К. ,и оно вреди за целу тернторију 
СХО.

Ушрава II. К. званнчно врши и дужност 
суда части л мнровног суда према својпм 
члановима. Она може жажњавати своје 
чланове: 1. укором, 2. новчаном казно.м 
до 10.000 Дин, з. одузимањем, шривремено 
или сталн-о, активног л  пасивно.г права 
гласа у II. К., 4. 'одузимаљем шрава при- 
ватне праксе. 0 шоследњој кавни решава 
скупштпна II. К.
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Надзор над радом Главне Управе и 
оеталих Управа И. К. вршп Главна Скул- 
штина изасланика свнх И. К., а тажође 
и Министарство Грађевина непосредно 
преко свота изасланика, односно преко 
својих виших грађевннских установа.

Р. Кушевић.
ИНИЦЕРУМ. В. Пожега.
ИНКИОСТРИ - МЕДЕЊАК ДРАГУТИН,

декоративни уметвик у народном стилу 
(18/10 1866, Снлит). -Свршио је основну 
школу и иет разреда реалке, па се одао 
сликарству, учећи исшрва самоучки '(1885 
до 1892), а затим у Фиренци. Поеле тога 
обишао је Далмацију, Босну, Црну Гору, 
Косовски вилајет, и Македонпју до Охрида 
и Прилепа, радећи на живописаљу цркава 
и прикупљању народних шара. Крајем 
1905 И. је дошао у Веоград, и ту је остао 
до 1911. Ту је декорисао Народно Позо- 
риште, Коларчеву салу (у друштву са П. 
Вугаетићем), салу Народне Банке, Дунав- 
ску Ванку, Министарство Финанси.ја, Ми- 
ннотарство Просвете и др. 1906 иостављен 
је за учитеља цртаља и краснописа у жен- 
ско.ј гимназији и ва. хонорарног настав- 
ника народне орнаментике у Занатлпско- 
Уметничкој Школи. 1911 послат ,је у Ту- 
рин, да декорише павиљол Србије по ту- 
ђим нацртима. Од 1912 проводио .је нај- 
више по Босни, радећи српске алегоричке 
патриотске ллакате и слике, које су биле 
изложене ж у народ растуране. Због тота 
је био гоњен од аустриских власти, и на- 
лослетку је прогнат. За време Светског 
Рата Ж. је <5ио у Италнји и у Троту. После 
тога живео је у ЈБубљани (1920—1923), а 
1923 поново ,је дошао у Београд. — И. је 
радио на осниваљу оригиналних југосло- 
венских декоративних стилова, нарочито 
српског, и народних етнотрафских елеме- 
ната. Своје назоре је излагао и у члан- 
цима и кљигама. И. није само сабирач 
народних орнаменталних мотнва и при- 
мењивач иетих у грубој непрерађено.ј 
форми, већ је често и композитор орна- 
менталних слшканих и издубених оимфо- 
нија. Овакако је И., поред Оловенца Ива- 
на Јагра, први наш декоративни уметник 
у народном стилу. Главно му је дело: 
Моја теорија о новој декоративној ерлској 
уметности и љеној примени (1925).

Н. ЛСупапић.
ИНОГОШТЕ, област, ко.ја се пружа се- 

верно од Враље, између река Ветернице 
и Јужне Мораве. Б. Д.

ИНСПЕКЦИЈА РАДА је орган Мини- 
старства Социјалне Политике за надзор 
над _ извршењем свих закона, уредаба, 
правилника и наредаба, ко.ји се односе на 
заштиту раденика у приватним и јавним 
предузећима. И. Р. постојала је у зем- 
љама наше државе и пре рата, на основу 
рааних обртних закона односно Закона р 
радњама у 'Србији (али у Србији при- 
вредни инспектори нису ступили у жи-

вот, као 'ни многе друге одредбе закона о 
радљама нз 1910). Уговором о миру у 
Версаљу и закључцима Вашингтонске 
Конференције (19,19), предвиђа се об-авез- 
ност и једнообразноет радничко-заштнтног 
н радно-иљспекционог законодавства за 
све државе. Водећи о томе рачуна л  о по- 
треби нзједначеља законодавства на са- 
мој нашо.ј државно.ј територијл, законом
0 И. Р. од 30/12 1921 извршена је унифи- 
каци.ја одредаба о надзору заштите рад- 
ника на целој територијн државе. — У Ми- 
нисгарству Социјалне Политике постоји 
средипгна иншекција рада (као одељеље 
министарства), која руководи радом обла- 
сних инспекција рада, и уједно је врхов- 
на признвна власт у свима случајевима 
жалби прот-ив поступка инспектора рада. 
Обласне (и специјалне) И. Р. врше непо- 
средан надзор над предузећима у своме 
подручју.

Територн.ја државе подељена ,је на 18 
области И. Р. и то: Београд I и II, Ниш, 
Чачак, Скопље, Велес, Бечкерек, Нови Сад, 
Осек, Загреб I и II. Љубљана, Цеље, Ма- 
рибор, Сплит, Дубровник, Сара.јево, Тузла 
и |Баља Лука. Осим тога посто.је специ- 
,ј,алне И. Р., као за рударство, речну и 
м-орску пловндб.у, за домаћу и кућну ин- 
дустрију, грађевинарство и др.

Инспактори рада, по квалификацији ин- 
жињери или шравници, врше надзор по- 
дузећа с -обзиром на техничке направе, 
ради сигурности н здравља запослених 
радника, изричу казне н налагку укндање 
недостатака, интервенишу у тарифалним 
покретима п к-од штрајкова. ‘Оредишна И. 
Р. објављује годишљи извештај, у облику 
књиге о раду свију љезиних -органа.

М. Косић.
ИНСТИТУТ СЛОВЕНСКИХ СТУДИЈА

(1пзШи1 Ј ' ЕшЈез 31ауез) основан је -у 
Паризу 1920 од Ернеста- Дениа. Има за 
задатак да постане средиште за -словенске 
науке у Француокој. У ту -сврху окупио 
је око себе све фравцуоке слав-всте, са 
којима сарађују и славиоте по другим 
земљама. Има свој дом, у коме је смеште- 
на велика- кгњижница, где се дају ча-сови 
из словен-ских језика и предавања о сло- 
венским народима. Ту ј-е и -средиште сло- 
венских студентских ор-ганизација у Па- 
риз-у. Од 1921 И. 0. 0. издаје сво.ј чаоопис 
Кеуие јез Е1ис1ез 81ауез. И. С. С. ,има 
за сада југословенску, чешку и пољску 
секци.ју. Издао је: А. Со11есИоп НзШпцие:
С. ЈИесек, Ба СшШзаНоп зегђе аи Моуеп- 
А^е (1920), Е. Оешз, Би Уагфаг а 1а 
5о1сћа (1923); В. СоНесКоп Је ^гаттаНез 
(пољска, чешка л српско-хрватска); В. Со1- 
1ес11оп Је тапие1з: I Мапие1 Не 1 апВ- 
циНе з1ауе (ћ, Е1е(1ег1е): БШзШНе, 1а С1- 
уШзаИоп, II Бе 51ауе соттип,  ̂раг А. 
МеШе1; Г. Тгауаих риБНез раг ПпзШи!:
1 Соп1ез з1ауез Не 1а МасеЈоше зиН- 
оссМеп!а1е ,(А. Магоп), II Ме1ап^ез ри-
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БНе5 еп 1'ћоппеиг Не Раи1 Воуег, III Иеб 
Јогтез Ни ћие1 еп з1оуепе (ћ. Тебшеге).

М. И.
ИНСТИТУТИ. В. Оемннари.
ИНСТИТУЦИЈЕ. В. Ј,устиннја.нова ко- 

дифивација.
ИНХОФ БАРТОЛ, ккижевник (23/8 

1866, Нпјемци, Олавони]а). 10вршио је 
гнмназију у Винковцима, а философнју у 
Вечу. Био ,је наставник у Беловару, За- 
гребу и Карловцу, где је сабнрао новац за 
релегиране студенте, који оу 1895, за вре- 
ме боравка Ф.рање, Јосифа I у Загребу, 
сналилн мађарску заставу, па је. зато 
отпуштен из службе. Био .је уредник Ви- 
јенца и сарадник Обзора (1896—99). 1899 
поново је намештен у Беловару, а 1900 
прешао је у Босну, и служио је у Тузли, 
Мостару и Оарајеву. 1917 постао је И. 
директор мале реалне гимназије у Сара- 
јеву, а 1918 директор мушке унитељеке 
школе у Мосгару. 1921 пенсиоииеан је. 
— И. .је филолог, кљижевни критичар, 
фељтоннст и преводилац. Као филолог и 
критичар сарађивао је у Јагићеву Архи- 
ву, Вијенпу и Обзрру. Фељтони су му ве- 
ћином хумористичке садржине, а иисао 
их је у Обзору, сарајевском Хрватском 
Дневнижу и мостарској Народној Слободи. 
Као фељтонист служио се псеудонимпма: 
Ралф Јернеј, Смиљан, Смаил; или је пи- 
сао без имена. Преводио је у Вијенцу п 
Обзору са чешког језика. ' ' Б. В.

ИПАВЕЦ БЕЊАМИН ДР„ композитор 
(24/12 1829, Шент Јуриј, Штајерека — 
20/12 1908, Брац). И. је учио основну 
школу у свом родном месту, гимназију у 
Цељу, а лице.ј и медицину у Грашу/ У 
Грацу био је п хоровођа друштва Олове- 
нија. Докторат из медицине положно је 
у Бечу. Живео ,је као лекар у Грацу, и 
ту је продужио музичке студије код Внљ. 
Мајера, нарочито у ногледу контрапункта 
и инструментације. —• И. је компоновао 
око 120 песама (соло-песме, зборови), 
композиције за клавир нарочито за игра- 
н>е, оперету Тичиик и лирску оперу Те- 
харски племићи. ' Ј. М.

ИПАВЕЦ ГУСТАВ ДР., композитор 
(15/8 1831, Шент Јури.ј, Шта.јерска — 20/8 
1908, Шент Јури.ј). И. је учио основну 
школу у свом родном месгу, гимназију у 
Цељу и Грацу, медицицу у Грацу и Бе- 
чу, тде ,је промовнсан за доктора меди- 
цине. Жнвео је као практпчни лекар у 
свом родном месту. Музику ,је учио код 
куће, а усавршавао се код различитих 
сгручњака. И. је компоновао словеначке 
пссме, највише мешовите зборове (прежо 
60 комада). Карактеристичнп знак И. тга- 
пева ,је народно осећање. Ј. М.

ИПАВЕЦ ЈОСИП ДР., композитор (24/12 
1873, Шент Јуриј, Штајерска). И. ,је учио 
основну школу у родном месту, гимнази- 
ју у Шт. Ламберту, Шт. Павлу и Цељу, |

музнку код куће, код свога оца и учитеља 
Ф. Вучннка, у Шт. Ламберту код о. Карла 
Грица, а у Шт. Павлу код Северина Хри- 
стена. Унпверснтет је учио у Грацу, му- 
зичку теорију у Грацу код- Др. Торглера, 
н затим у ДЗечу, инструментацију код 
Алекс. Землпнск-ог. И. је сдужио као вој- 
ни лекар, а доцнпје се повукао у своје 
родно место. Комшоновао ,је много песама 
(соло-песме са клавпром, хорови), компо- 
знцнје за виолину и жлавир, пантомиму 
Можичек у једном чину, једну оперету и 
неколико клавирских комада. Ј. М.

ИРАКЛИЈЕ, византиски цар (610—641). 
Био је снн византиског намеснжка. у 
Африци. На тајни лозив цариградског се- 
ната н шатрвјарха ‘Оергија, послат је И. 
од оца на Цариград, где је оборио и до- 
губио цара Фоку, крвавог тиранина, под 
којим је Византија доспела до ивице про- 
пасти. На место Фокино изабран је за 
цара сам 0., који је тако засновао Ира- 
клијеву династију.

И. је. сломио Пероију, кода је морала 
вратити Внзантији све раније отете зем- 
ље, иа и чаони крст, који је шах Хозроје 
запленио у Јеруеалишу, 0 часипм крстом 
И. се у триумфу врагио у Ца.риград, а 
■затнм ,је однео ту светињу на њено место 
У Јерусалиму. Истовремено са персиском 
опасношћу на источном византиском 
фронту, И. је -сузбио и аварско-југосло- 
венску опаоност на сев-ерном, балканском 
фронту. Авари су са својин југословен- 
ским поданицима око средњег Дунава, 
као н дачки Југословени или »Словенн« 
у ужем сиислу (како су Византинци на- 
зивали југословенска племена у Дакији) 
навалили јаче него икад преко савско- 
дунавске византнске границе, од како је 
Фока одвукао отуда византиску војску и 
отишао с љо-м на Царжград, да обори Ма- 
врики.ја. Шта вип1е, они су се, делом 
можда већ у Фокино доба, а још лотпу- 
ни,је у почетку И. владе, и стално лресе- 
лили на византиски Балкан. Загим су и 
аварски Југословени, са саннм Аварима, 
и дачки Југословени, док се И. носио 
с Персијом у Авији, опеели византиску 
престоницу Цариград, у савезу с Перси- 
јанцима, којн су провалплл до Халкедола 
(б2б). Но И. је епремио Цариград против 
овог нашада, а вгоантиска флота је уши- 
штила југословенске ро'јеве чамаца. И 
аварски кан еа евојпм Аварпма л  Југо- 
словенима, и југословенски балкански 
становници из Дакије, отступили су у 
нереду натраг. После таквог слома, силно 
аварско царство (је за увек опало. Од њега 
су ое и на истоку и на западу отргла раз- 
на по1дјармљена племена, црноморски Бу- 
гари под каном Кувратом (Куртом), се- 
верозападни Словени под Самом.

И. .је задао Аварима, па и њпховим Ју- 
гословенима, нове ударце. Онп су били 
заузели византиску провинцију Далмаци- 
ју, где су се аварски Југословени и стал-
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но иаселидв, 0-став.нвш'и ■овоја ранија се- 
дишта на -средљем - Дунаву и у Па-нонији. 
Но 0 . је, ио принању цара Константина 
Порфврогенита, пустио на њих два се- 
верозападна .словенрка ллемена, вислан- 
ске Србо-Хрвате. Прво Хрвати, ла- онда 
и .Србп, продрли. су,- с царским долуште- 
љем, у Далмацију,- освојену и опустошену 
од Авара, и аварсвих Југооловена. Хрват- 
ски и 'Српсви досељенихци савладали су 
те раније освајаче Далмације, па су се, 
под византиоким суверенитетом, сами на- 
селнлл у тб.ј земљи. Додуше, многи да- 
нашњн научници не веру.ју овом Порфи- 
рогенитовом нричању, већ мисле, да~ су 
Хрвати н Срби исто што и аварски па- 
нонско-средљедунавски Југословени, и да 
су се у Далмацију доселили исговр-емено 

- с овима, насилвим путем ®ао и они.
Но ма да је И. уништио аварску власт 

у Далмацнји и у опште на Балкану, он 
ннје могао истерати. с Балкана љегово но- 
во словенско становништво, које .је ту до- 
шло с Ава/рима, или без љих. Словени, 
који еу се ио Багакану разншли чак до у 
Тракију и до у албанска брда, осталн су 
и даље у својоц новој- по.стојбини, давши 
целом Балканском Полуострву за увек 
претелшо еловенокн етнички карактер. 
Међутим, у полнтичком погледу, _свакако 
је још И. уопео да удари темељ доцниј-ој 
дуготрајно.ј претежносни Византије над 
љеним званим или нееваним словенским 
балканским гост.има. Свакако је .још И., 
било милом, било силом, наметнуо визан- 
тиски суверенитет не само Србо-Хрватима 
у провинцији Далмаци.ји, него и по неком 
другом словенском племену на Балкану. 
На томе је после наставила рад и дина- 
стија И.

'Као и ранији византиски владаоци, и 
И. је, ј-ош од иочетка овоје владе, насто- 
јао евим силама, да унијом замени -вер- 
ску шизму, која је још од 5 века завади- 
ла псток империје, нарочито. Мисирце, 
Сирце и Јермене, са занадом дрл?аве, т. ј. 
са панством и Латинима, а због источ- 
љачко-г »јеретичког« моно-физитства, коме 
,је па супрот стајало иаиако »православ- 
но« диофизитство. И. ,је најпре покушао 
да нзведе ту унију помоћу нове богослов- 
ске науке о »монергизму«, т. ј. о двема 
природама, али-једној »енергији« Христо- 
вој. Монергизам је баш за ову сврху сми- 
слио учени цариградски патријарх Оерги- 
је, који ,је помагао И. свим сво-.јнм сила- 
ма. И. је задобио све монофизитске цр- 
квене поглаваре, а тако иото и диофизит- 
ске патријархе у Александрији и Антно- 
хији, па чак и римског папу Хонорија I. 
Уши.ја .је изгледала готова, али је изнена- 
да све покварио ново-изабрани јерусалим- 
■ски патријарх Софроније, ко.ји је монер- 
гизам напао као јерес. Тада ,је И. учинио 
други повуша.ј са другом, сличном, унио- 
нистичком формулом, »монотелитством« 
{две природе, а само једна воља Христо- 
ва) и, ематра.јући себе и поглаварем цр-

■кве,-забранио је--једним ужазом (ектезом) 
свако даље препираље- о природама и 
енергијама Христовим, па -је као праву ве- 
ру одредпо монотелжтетво (638). Но рим- 
ска курија ј-е проклела,.и монергитство и 
монотелитство као јереб‘ н  покушај уније 
је. про-пао. - -

Носледжих година свога цароваља И. 
је, оболевши н оронувши,- изгубио источ- 
не визангиске земље, које је онако славно 
повратио од Иероијанаца. II на- Византж.ју 
н на Персију, које су се иетрошиле у ду- 
гогодишњем - међусо-бном рвању, -навалнла 
.је изненада једна нова сила, ■ Арабљани. 
-Персија је срушена, -а Византија 'је изгу- 
била Сириј-у с Палестином и с лалестин- 
ским хришћанским светим местима, па 
тажође и плодни Мисир, Остарели и ду- 
шевн-о болесви И. као и љегове војводе, 
трпели су пораз за поразом. 0 . ,је само 
стигао да изнесе часши крст нз Јерусали- 
ма. Из борбе с 'И-сламом Византија .је још 
под И. изашла за свагда силно оврњена 
и ослабљена.

Л н т е р а т у р а :  А. Регшсе, 1Лтрега- 
1оге Егасћо (1905).

Д. Анастасијввић.
ИРАМ, вунена четвргаста- прегача од 

лавше тканине. Носи ое у Беранима. У 
Прнзрену зову И. вунену шарену про- 
стирку за кревет. И. се зове и ћилимче 
на реткр твано у ужичвом округу. И. .је 
аранска реч и значи огртач.

Н. 3.
ИРИГ, трговиште у Орему; испод Фру- 

шке Горе јужно, уз друм |Петроварадин— 
И.—-Рума (ж-елезничка станица 13 км). 
Има 5.159 становника, пошту, телеграф и 
телефон, 'општинско поглаварство, котар- 
ску област, котарски суд, римокатоличку 
жуггу, православну парохију, 3 основне 
школе, парни млин, средоточну пецару 
жесте, 3 новчана завода. — И. се у латин- 
ским писмима средљега века зове ПијЈћ. 
1225—1539 био је ту самостан павлина, 
који оу каоније до темеља разорили Тур- 
ци. 1780 била .је у И. школа »сљепачка 
академи.ја«, у војој је младеж учила еп- 
ске, сатиричке и версве песме певати и 
гуслати. Ј. М-н.

ИРИЈАРТ ШАРЛ (Сћаг1еб Уг1аг1е),
францусвп и-сгоричар уметности и адми- 
нистратор (1832, Париз — после 1892). И. 
.је шпанског порекла. Би-о је инспектор 
Опере, инспектор Лепих Вештина, члан 
Вишег Просветног Савета, и сарађивао (и 
под псеудонимима Јипјог, тагцшз с1е VII- 
1етег) у разним листовима и часопиоима. 
1861—1870 уређивао је Бе МопЈе П1иб1ге, 
За време босан-ско-херцеговачне буне пу- 
товао .је по Хрватској, Босни и Херцего- 
вини, по Истри, Далмацији и Црној Гори. 
Утиске са тога пута, објављене најпре у 
Тоиг Ји МопЈе и Кечие Јеб Беих МопЈеб 
издао је У КЊИЗИ Ба Вобп1е е{ ГНегге^о- 
уше (1876) и у великом илустрованом
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делу Иез БогсЈз с!е ГАсИаНдие е! 1е Моп- 
1епе̂ го (1878), -У Кеуие сЗе РашШе ва 1892 
објавжо је Зоиуешгз Не Гшзи-гесНоп еп 
Вовше. М. И.

ИРИНА. В. Јерина.
ИРИНЕЈ, сремокн епископ и мученик 

(погинуо 26/3 304). За време Диокледија- 
нова гољења Хржшћана доведен је пред 
Проба млад и ревностан сирмнски епи- 
скоп (Сремска Мнтровнца). Проб је гра- 
жно од љега, да прниесе жртву боговима, 
а он то није хтео учшннти нн на вапај 
родитеља, жене и деце сво.је. Стога је ба- 
чен у тамницу, па затнм мучен, посечен 
и бачен у Саву. Црква му елави спомен 
26/3. р. г.

ИСА (1бза), у грчко-римско доба име да- 
нашљег острва Виса и једне грчке коло- 
није, коју је ту основао,' око 390 пре Хр., 
сиракуски тиранин Днонисије Старији. II. 
је била најважнија грчка колонпја у Ја- 
дранском Мору; -само јој је кра-јем 3 века 
пре Хр. Фарос, на Хвару, за једно кратко 
време преотео првенство. II. је била врло 
напредна у трговини. Њено вино бнло 'је 
чувено већ у старо доба. По једној прнчн 
у II. се родио херос Јонијос,' који' је дао 
име.-Јонском Мору. И. је основала у на- 
шем Прнморју внше колонија: Салону 
(Оолин), Трагуријум (Трогир), Епетијум 
(Стобрећ, код Оплжта), и -вероватно једну 
варбш -на Корчули. -Најотарнји њени нат- 
пиои и новци су -нз 4 века пре Хр. И. ,је 
егупила рано у -пријатељске везе с Ри- 
мом. Притешњена ардијејском државом, 
она ,је. лозвала. у помоћ Римљане, и тако 
је отпочео први -илирскн рат 229 пре Хр. 
После тога ,је II. -била увек у добрим одно- 
сима с -Римом. Римљани су јој привна- 
вали слободу; 167 ослободили су је по- 
реза, а ,још доцније дали -су ј-ој’ градско 
право. У рату између -Помпеја и Цеза-ра 
И. су се ставили на страну Помпеја, док 
,је Оалона била уз Цезара. И. се после брзо 
романизовала. Грчко-римске старнне су 
многобројне -на Ви-су. Ту -се налазе и ру- 
шевине римско-г амфитеатра. И. В.

ИСАИЈА. 1. Хиландарски калуђер и 
преводилац са грчког језнка. Живео је у 
другој половини 14 века. По жељи сере- 
ског мнтрополита Теодос-ија, превео је са 
грчкога на словенски језик Дионисија 
Ареопагита. На крају тога превода оста- 
вио је И. драгоцен запис о битци на Ма- 
рпци 1371, и о теш-ким нриликама наста- 
лим после те срлске погибије.

Р. Г.
2. Светогорски монах -и дииломата (по- 

четком 14 века, Косово' — 21/8 -после 1375, 
Света Г-ора). И. .је био вла-стеоски син. У 
младости је био паж -на двору краља -Ми- 
лутина, па -је одатле побега-о у манастлр 
Ов. Јоакима у Сарандапору (Осогову), 
внш-е Криве Паланке. Доцније .је прешао 
у Хиландар, и ту ,је водио строг испо- 
сничкл живот. — З.а време бавлњња цара I

Душана на Св. Гори (1347—1348), II. је за- 
добио цареве симнаглје и доцније, по- 
м-оћу царевом, из темељ-а .је обновио руски 
манасгнр -Св. Пангелејмона на Св. Гори 
и од Грка преуз-ео у  српске руке манастир 
Ов. Павла. Кад су се почеле ллестн ин- 
трнге око њега, напусгио је за неко време 
Св. Гору н ба-вио се миеионарствон у-»за- 
падним крајевима«. 137-5 поверио му је 
кнез Лазар, да буде вођ нарочите депу- 
тацнје у Цариград, која је успела да из- 
мири српску и грчку цркву, да изради 
признање -пећске патријаршије и да ски- 
не -грчко проклетство, -бачено на цара Ду- 
шана, патрнјарха Ја-нићија и њихове са- 
раднике око ствараља и проглашеља срп- 
ског царства и патри.јаршије.

Л и т е р а т у р а :  Н. Дуч-ић, Живогопис 
старца И-саиј-е (Гласник, 56). Р. Г.

ИСАИЈЛОВИЋ МИХАИЛО, глумац и 
главнн редитељ (15/10 1870, Калафат). И. 
је -свршио реалку у Г-рацу, па .је отишао 
у -Беч, у консерваторијум. Глумачку кари- 
јеру почео ,је у Линцу, затим је' бло у 
Прагу и Брну. Ту је примио ангажман 
за Нирнбер-г (ШаЈићеа^ег), а затим је глу- 
мио у -Бремену. Из Бремена је отпутовао 
у Оевержу Америку, лде је глумио у  раз- 
ним позориштима (Њујорк, Чикаго, Мил- 
воле). По довратку у Европу поново је 
глумио у Бремену (три године), па се 
опет вратио у Америку, где .је остао го- 
дину дана. По поиовном повратку из Аме- 
рике отишао ,је у Петроград (Михаиловски 
Царскп Театр), а затим у Франкфурт на 
Мајнн. Св-етски Рат загекао га је у Швај- 
царској, у Базел.у. Ту је провео 5 година, 

'а  одмах но ослобођењу дошао је у Бео- 
г-рад. -За главног реднтеља ангажо-ван је 
1920. — У Ве.огр.адском На-родном Позо- 
ришту гостовао ;је првн пут 1898, а ггосле 
тога врло често, готово сваке године. Нај- 
дуже ,је гостовао 1912—1913. — Главне -су 
му улоге на разннм позорннцама ,у ино- 
странству: Ричард III, Шајлок, Јаго (Оте- 
ло), Хаиибал, Краљ (Хамлет), Будала и 
Лир (Краљ Лир), Фрања Мор ' (Ра-збој- 
ницн), Краљ Филип II (Дон Карлос), Др. 
Стокман (На-родни непри.јатељ), Др. То- 
керама (Тајфун), Леша (Посао је посао), 
Колега Крамф, Капетан Ото (Мртвачка 
пгра). У Београду је играо ове улоге: 
Фрања Мор (Разбојнпци), Гренгоар. Шај- 
лок (Млетачкп трговац), Нарцис, Хенрих 
(Ловорижа п просјачки штал), Свенгалп 
(Т-рилби), Т-окерама -(Та.јфун), Рпчард III. 
Иван Грозни. ' р. Одавић.

ИСАЈЛОВИЋИ, слнкари. Јован (лли Је- 
врем) (18 век, -Ириг). Ждвео је у Даљу 
кра.јем 18 и лочегком 19 века. 1796 изра- 
Дио .је, у друштву -с Јездимировићем, нко- 
ностас у Чепину, у Славонији. Њих дво- 
јнца биће да -су свршили сликарски и ло- 
златарски посао и у цркви -села Тења код 
Осека. -Главни, сликарски, -посао припада 
И„ а Јездимировићу спореднијп и -занат- 
ски. Био ,је бољи слилар. — Друти је И.
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слжкар Јован млађж, унуж пређашњег и 
братић познатог педагога Днмнтрнја И. 
(1803, Даљ — '1885, Стапар, Бапка). Свр- 
шио је учитељску школу под отричевом 
управом у Сомбору. Три године је учите- 
љевао у 'Срему, а 1836 уш сао ое у ■бечку 
Сликарску Академију. После четири године 
учења у Бечу шредузео .је оликање иконо- 
стаса у Белом Брду, Вуковару, маиастиру 
Ораховици, све у Славонњји, затим у Гра- 
дишту и још у два оближња манастира у 
Србији. Вративши се из Србије, израдио 
.је знатан број портрета, као »двороки 
сликар« патријарха 'Машнревића. Из тога 
доба је и познати портре Димитрија Дави- 
довића и велико Св. Тројство на св01ду 
осечке цркве, што спада у  боље нослове. 
За време кнеза Михајла поново је прешао 
у Србнју, где .је насликао кнеза и кне- 
гињу, и нацртао н издао у литографији 
велики број - знаменитнх људи, као Петро- 
нијевића, Вучића, Симића и т. д. По по- 
вратку у Војводину обишао је све веће 
градове, сликајући портрете и иконе. Био 
је образован човек, говорио је и читао 
на неких седам језика.

Л и т е р а т у р а :  С. Милутиновић - Са- 
рајли.ја, 1Историја Сербие (1837), 439; Ми- 
лићевићев, Поменик, 184; Орпски Сион 
(1900), 555 И 570; Српски Сион '(1901), 694; 
Српске Новине од 1838; Арнотов Магазин 
за художесгво и моду, бр. 96.

В. Петровић.
ИСАК I КОМНИН, византиски цар (1057 

,до 1059). Први је византиски владалац из 
породице Комнина. Дошао је на власт 
бла-годарећи буни, ко.ју је дигла визан- 
тиска странка војвода великопоседника, 
којој је припадала и Комнинска породица, 
прогив бирократеког режима последњих 
изданака »македоноке« династије, т. ј. ца- 
рице Зоје и Теодоре, и њихових круни- 
саних креатура. Револуцију и кандида- 
цију И. номогао је и тадашњи цариград- 
ски патријарх Михаило Кирулари.је, који 
је због тога хтео да заповеда и самом 
цару И., не дајући му да дира у црквене 
и манастирске велепоседе. Због тога га .је 
И. најзад :дао одвући у затвор и по-слао у 
изгнанство, -где је патрцјарх ,-и умро. — И. 
је с у-спехом одби,ј-ао Селцучке Турке у 
Малој Азији, Печењеге и Угре на Ду- 
наву. Д. Ан.

ИСАК II АНЂЕЛ, византиски цар (1185 
до 1195). 0'борио је и погубио, заједно 
с другим побуњеним византиским вели- 
кашима у Цариграду, ж са цариградским 
народом, последњег вшантиског цара из 
Комнинске династије, Андроника I, и »за- 
оновао је нову династи(ју Анђела. Меку- 
шац и кукавица, И. ни.је био за владаоца. 
У његовим слабим рукама велика Ком- 
нинска Византија нагло ,је пошла низ 
брдо. Нормани су, додуше, избачени из 
Сопуна и са Балкана и натерани на мир 
(1185), но рат с Мађарима, који је обнов- 
љен одмах по смрти Мано.јла I Комнина,

завршен је мнром, којнм је Внзантија до- 
била натраг само дунавоке пограничне 
тврђаве, н то као -мнраз уз кћер угарског 
краља Беле III, ко.јом -се оженио И. Но 
Мађари су задржали некадаљу Манојлову 
тековину, Далмацију. Затим, од Визан- 
тцје се сасвин оцепила Бугарска, а за- 
падни император, Фридрих I Барбароса, 
при пролазу с крсташима трећег крста- 
шжог рата преко Балкана, направио је И. 
в-елике штете у Т-ражији, због неискреног 
грчког држаља лрема кр-сташкоо војсци.

Српски велики жупан Отеван Немања, 
заједно -са сво.јом браћом, шуру.јући са 
Мађарима, -с Бугарима и -са Фридрихом, 
довршжо -је, на рачун Византије, заузеће 
Зете, а освајао је и руш-ио и по .северној 
Македонији. Додуше, кад ј-е И. одахнуо 
од Фридриха, који је отишао на Оелџуке 
у Малу Азију, Н-емаља ,је лотучен на Мо- 
рави (1190). -Али ло миру, ко.ји је -следо- 
вао-, и који је пцјачан женидбом Нема- 
њина -оина, Стевана, синовицом цара И., 
Евдокијом, Срби-ма је остала и даље не 
само Зета и ј.ужна Далмација, него и гра- 
ница скоро !до' Ћупр-ије, Ниша, -Скопља, 
Призрена и ЈБеша. — У Малој Азији на- 
пали су Селџуци на суседне византиске 
обла-сти, и И. је м-орао жупити од њих мир 
сталним годишњим данком.

'Под И. је олабавило и унутрашље ста- 
ње у Византији. Сама И. неспособност 
стварала је међу великашима претенденте 
и одметнике. Великашке буне низале су 
се једна ва другом. Најзад је И. -срушио 
њ-егов брат Алексије, с ко.јим .је био по- 
шао у нови по-ход -на Бугаре и улого-рио 
се жод трачке Кипселе. И. је т,у оглашен 
за збаченог, док се бавио у лову, ухваћен 

Де у бегству, ослепљен и затворен у Ца- 
риграду, а љего-в брат је сео на престо, 
као Алекси.је III Анђел. — Кад је син И., 
Алек-си.је IV, с Млечићима и -с крсташима 
-опсео Царнград и натерао Алексија III 
у бегство, И. је ионово поотао ца-р, за- 
једно са Ал-екснјем IV (1203) Но кад су 
се -Млечићи и к-рсташи посвађали и с љи- 
-ма и кад су -поново оп-сели византиску 
престоницу, -слепи И. је умро (1204), а -син 
м.у Алексије IV удављен .је од новога 
цара Алевсц,ја V Дуке Мурзуфла, каји, у 
осталом, ни сам није мога.о одбранити Ца- 
риград од Мшечића и крсташа.

Л и т е р а т у р а :  Р. С о^паззо, РГп 1т р е -  
га!оге ђ12ап1шо Је11а Ј е с а Ј е п г а : 1зассо II 
Ап$5е1о (Вебзагшпе 19, 1915, 29— 60, 247 
Ипо а 289). Д. Анастасијевић.

ИСЕЉЕНИШТЕО је напуштање народне 
или дрлсавне тернторије с намером дужег 
или трајног бављења у -страно.ј -земљи, а 
у сврху привредне зараде. Од И. се разли- 
кују унутарња сељеља у оиви-ру једне на- 
ционалне или држ-авпе за.једнице н крат- 
корочни одлазак у ин-о-странствс а) у с-врхе 
зараде физичних радника, т. 'зв. печалба- 
рењ-е, б> у -оврху оба-вљања трговачкнх по- 
слова, в) :ради студи-ја, г) -ради разоноде.
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д) из здравственжх разлога. и т. д. И. до- 
бнја значај н>Јши)н.алног шроблема када 
број исељеног дела достигне .знатан про- 
ценат угсупног народнот или државног 
живља, па се у иностранству образују ре- 
лативно велике народне жолоннје.

Исељавања су из наше народне области 
вршена веома .рано, било из политичких, 
било из. привредних разлога (сеоба номо- 
ришвлх Срба- у Вусију, Далматинаца н 
Прнмораца но - средоземномороким обла- 
стима и т. д.).

И. је за вас постало значајном нојавом 
тек у другој полошшнн 19 века, када је 
отпочело у масама исељавање у Амернку, 
нрво нз Оловеначке и Далмације, затим из 
западне Хрватске, Херцеговнне, Црне Го- 
ре, Јужне Орбије н Војводнне. Деведесе- 
тих година 19 века и прве децекије 20 ве- 
ка поетигло је исељавање из наших на- 
родних области такве размере, да. је постало 
прашнм националним и социјалним про- 
блемом. Док су се раније, у првој поло- 
вини 19 века, исеља-валн углавном При- 
морци, који су вековима >бжли вични да 
напуштају >завичај и зарађују у далекој ту- 
ђини, сада >су се почели исељавати у ма- 
сама сељаци, сточари и >земљорадницп, 
због неплодностп н релативне пренасеље- 
ностп њихових жрајева. Многи с.у нашу- 
шталн куће и из личних и шородичних 
разлога, >а нису ретки ни случшјеви, >да- >с,у 
■сељаци нашуштали >завичај из оторчења 
због социј-алне неједнакосги. Разлози иое- 
љавања нису дакле били само чисто прн- 
вредне природе.

Обим исељавања нашег народа лз лоје- 
диних крајева и у поједжне земље током 
времена вије могуће ни приближно утвр- 
дити. Отатиетика исељавања .је веома >ка- 
сно постала релативно поузданом, па и 
то само за поједине крајеве. У еамим 
земљам-а -усељавања нпје шостојао ни ин- 
терес ш  способност да се тачно утврђује 
народност, односно -државна припадност 
поједаних досељелика. Та-ко су нарочнто 
лако замењнвани: Оловенци, Словаци, Сла- 
вонци, и -Оловени у опште, или су чак 
■означавани шроизвољно једним од тнх на- 
зива или убацани међу Аустријанце п Ма- 
ђа.ре и т. д. Зазанична усељеничка ста.ти- 
•стпка Оједињених Дрлсава бележила је 
на шр. 'заједно Сло-вешце >и Хрвате, па Дал- 
матинце, Босанце п Херцеговце, а н-сто 
тако и Бугаре, >Србе п Македонце, >а неко 
време посебно. Црноторце. Посто.је разне 
процене о јачлни иаших И. колонија. Из- 
гледа да је најтачиије тврђеље Бенка Бој- 
нпчжог, да у Оједиљеним Државама живи 
■округло 500,000 пореклом Југословена, у 
Канади око 20.000, у Јужној Америци до 
50.000, у Аустралпји и -Новој Зеланди.ји 
до 3.000, у Јужној Африци 'једва 500 
л т. д. Исељеника ван отаџбине кмамо 
до 700.000, ван Ввропе око 600.000, ра.штр- 
каних на -отромном нростору, под веома 
различитим економским, географскнм и 
ку,лтурним шриликама, п у веома равлн-

читом степену асиииловани, па већ н по- 
литпчки натурализовани.

Та И. ма-са организовала је у новим шо- 
стој-бинама и уотано-ве за одржање свог 
народно-културшог жнвота и нндивидуал- 
ноетн: цркве, школе, удружења, штампу. 
Али уколико дуже остаје у новим краје- 
вима, уколико више успева да се тамо 
шро-бије,- економскн н социдално, утолжко 
се -брже" и потпуније, и културло- и шоли- 
тнчки,' аонмилује. Процес асимшговаља из- 
вршио бишеЦош много брже, да нису шо- 
једнне народнооти, о.дносно људи из по- 
јединих крајева, ко-нцентрисанп у маљем 
броју насеља, ш-а тако уепешније разви- 
јају овоје усташове и дуже одржавају везе 
са старим завнчајем, а тиме и одлике сво- 
га племена п краџа. Оловенци (око 100.000) 
у -Сједињеним Државама концентрисалн 
су се великим делом у Пенсилваншјл, 
Охају, Илиноису, Мичигену, Минеполпсу, 
Колораду и др., као рудари, -радници на 
високим пећима, по фармана, у шумској 
дрввној индустрији, -али и као трговцн. 
Они су м-ожда н-ајаче анерикализовани, и 
ако им-а-ју мноштво, нарочито клерикал- 
них, удружења. Хрвата има у Оједиње- 
ним Држаша у -ведаком броју у Пенспл- 
ваннји, Илиноису, -Охафу (по -рудаицима, 
на градњи жељезннца, у дрвеној инду- 
-стрнји, ло жа.меноломнм-а), у Кал-нфорнпјн; 
Далматинци, Приморцп и Острвљани као 
баштованн, впноградари, рлбари. 'Орбп су 
(свега око 100.000) заступљени из свију 
крагјева, н то отприлнке: из Босне п Хер- 
деговпне до 25.000, нз Хрватске-Славо- 
није 25.000, из (Војводине 20.000, и-з Црне 
Горе око 8.000, шз шредкум-ано-вске О-рбшје 
једва која стотика, остало из Ју-жне Ср- 
бпје, Боке и Далмациј-е. Концентрисани 
су у Пенсилванији, Илиноису, Ох-а.ју, Ка- 
лифорннји, Минесотп н др. -Раде у рудни- 
цима, шо творницама, .кланпцама п т. д. 
С породицом је око 10% до 25%. О.д Југо- 
словена цојединцн су успелп да стекну 
и велика имаља и да дођу до знатннх 
подузећа. Иначе су нашн љу.ди ретки у 
образованим слојевима амерпчког друш- 
тва. Има их у вишем католичком клп- 
ру, професора Университета, бродовлас- 
ника, лекара п т. д. У Канадп су Ор- 
би, Хрватн н Сл-овенцн сразме-рно- у агного 
јачем броју остали у пољошривреди н на 
шумском раду. У Јужној Ам-ерици играју 
видну улогу у трговини, рударству и море- 
пловству. Ту је (особлто у Аргентпнн и 
Чплу) и соцшјално најуспелијп део н-ашег 
И. света. Изглед-а да ваш елеменат лакш-е 
проеперира међу Латинима, но међу Ан- 
глоеасима и Герм-анима.

После Оветског Рата настушио је знатан 
преокрет у нашем И.: почело је враћање 
у стари крај и у ослобођенн -завичај у 
великлм размерама. 1919—1923 вратило се 
8.348 лица впше, но што се за то време 
иселило. У томе моменту лочпље н да де- 
лује рестрижтпвна полптпка Сједињеннх 
Држава, -које не желе впше горнток но-впх
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досељеника, особито не Словена, Латаша 
и Оријенталаца, него су се одлучиле, да 
нзврше форснрано амершканизирање свију 
инородаца у Унији. Контингенат довво- 
љеног усељавања из наше 'Краљевпне био 
је 1923 округло 6.000, а 1924 већ само око 
600. Па ипак се исељава и сада (1925) го- 
дишње око 12.000 више, но што се враћа, 
тако да највећи део нашег И. сада иде 
у Јужну Америку, нарочито у Бразллвју 
(већином Мађарн и Немци из Војводинеј.

Стварање националне државе СХС и 
инаугурисање нове имшграционе шоллтике 
од стране Сједињенпх Држава н-аметнуло 
је и нама потребу вођења једае више сл- 
стематске И. шолитике, како нз национал- 
них, тако и из социјалнлх разлога. Са 
гледишта нацноналне демокра-тске држаазе 
постављају се друкче питања корлсти и 
штете од лсељавања, но ш-то де то био 
случај за Аустро-Угароку. Пред одлучном 
намером’ Сједињених Држава да изврше 
лотпуну асимилацију досељеника, морало 
се пречистити и питаље, да ли треба свим 
еретствнма одржавати нацпоналне одлике 
нашег живља у Новом Свету. Та начелна 
питаља нису до данас расправљена, нити 
је шта осетног на њима рађено. Краље- 
вина ОХС донела је, као прва од т. ®в. 
држава наследница, нов и модеран исе- 
љенички зажон (30/12 1921), којим је уре- 
ђена социјално-лолжтичка страна И. пи- 
тања, особито привредна, хигијенска и 
правна заттита исељеннка за  време -одла- 
ска и повратка преко Океана.- Тим законом 

■и Правнлником за љегово извршеље (з/8 
1922), као и о устројству Генералног Исе- 
љеничког Комесарлјата Краљевине ОХО 
(4/11 1922) извршена .је ортанизација наше 
државне И. службе, која је стављена у 
надлежност Министарства Социјалне По- 
литике. При Минисгарству Социјалне По- 
литике поотоји Отсек за исељавање и усе- 
љавање. У важнијии домаћим лужама по- 
стављају се комесари за исељавање и усе- 
љаваље, који, у сарадњи са иолициском 
влашћу, воде бригу о исељени'цима и усе- 
љеницима. Нашим дипломатскнм п консу- 
ларним прет1ставницима, у земљама и ме- 
стима који су за наше исељавање важни, 
додељени су изасланици Исељеничког От- 
сека Мшнистарства Социјалне Политике. 
Функција је тих изасланика и да одр- 
жавају везе између наших И. организа- 
ција у туђини и свог министарства, одно- 
сно подручних му И. органа. Они ирате 
рад концееионираних гааробродарских дру- 
штава, која врше шревоз наших исеље- 
ника и повратника, даље путничких аген- 
тура и 'банкарских радњи, које раде са 
нашим исељеницима. Они сарађују на ири- 
ватно-правној заштити исељеника, • на ста- 
тистици и информативно.ј служби л на 
организовању новчаног саобраћаја с домо- 
вином. Генерални Исељенички Комесаријат 
функционише у Затребу, као технички 
аутономно надлештво, са задатком: а) над- 
зора над целокунним пословањем- заступ-

ста.ва концесионираних паробродских дру- 
штава, уколико се тиче И., б) управљања 
државни.м коначиштима псељеника и по- 
вратника у Загребу, в) решава молбе за 
И. пасоше, у споразуму са осталим заин- 
тересованим министарствима, г) вршц не- 
посредни надзор над деловаљем свих из- 
вршних органа И. службе у земљи {лучкн, 
железннчки н бродскп И. комесарн и др.),, 
д) води евиденцију матичних промена др- 
жављана СХС у иноетранству, ђ) врши 
приватно-нравну заштиту подесном интер- 
венцијом, нарочито у предметлма оста- 
вина, оеигурања и оштета наших исеље- 
ника у ван-европским земљама, обављајући 
у томе и превод докумената, е) инфор- 
мише о приликама и изгледима за исеље- 
нике у поуединпм земљама и прпвредним 
гранама, ж) води И. статистику. Генерални 
Исељенички КомесариОа.т лостао је стварно- 
врховни орган и наше И. лолитиже и 
успео је, да тгостави на решења и круп-на 
начелна питања наше исељеничке поли- 
тике. Од тих крупних питања није до да- 
нао никако решено питање националног 
одржања исељенжс.а п рационалног иско- 
ришћавања њихових уштеда за напгу ,на- 
родну нривреду. За одржање И. службе 
и пошомаг.ање И. ортаннзација образован 
је, законом о нсељаваљу, .посебан И. фонд, 
који с.е 'папуњује т. зв. И. главарнном, 
казнама и таксама од паробродских дру- 
штава н др.

Изградљом бољих железничких веза за 
наше јадранске луке (особито Сплит), по- 
стаће наша држава тра.нзитном земљом за 
исељавање из Мађарске, Пољске, Румуније 
за Јужну Америку, Африку и Аустра- 
лију, и онда ће наша И. служба нматн 
још једно ново поље рада. Та служба ,је 
већ сада једна од релативно добро орга- 
низованих грана наше државне управе.

Л и т е р а т у р а :  Перо .Олепчевић, Орби 
у Америци (1917); |Исељеничке Вијести 
(1922, 23); Стенограм анкете о исељаваљу 
(16—18/9 1924); Венко Бојничкн, које би 
смјернице требало дати налпој имигра,- 
цпоној политици (Социјални Препорођај, 
1925).' М. Косић.

ИСИХАСТИ (МОЛЧАЛНИЦИ), приста- 
лице мистичког покрета међу светогорским 
калуђерима 13—15 века. Било их је до- 
ста ,и међу Орбима. Виза.нтиски цар Ан- 
дрошгк II, у потврди добара хиландарских 
(1292), нарочито истиче и похваљује иои- 
хазам хилавдараца. Ђелија Св. _ Саве у 
Каре.ји називана је сихастаријом или 
молчалницом, дге «у се најодличнији Срби 
монаси повлачили на краћи или _ дужи 
контемплативан живот. Један од најуглед- 
нијих поборника. тога мнстичког пожрета 
био је Григорије Палама, потоњи епископ 
солунски. Од њета је остало неколико 
аскетских списа и по рукописима. наших 
манастира, као на нр. у .манастиру Слеп- 
чу, код Демир-Хисара' и др. •
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ИСКРА, илустровани књижевнн лист. 
Излааио је двапут месечно у Београду
1898. Уреднжк, ,је био А. Гавриловић, а 
влаиник А. М. -Станодевић. 1899—1912 лист 
.је излазио -са -прекидима под именом Нова 
Искра под уредништ-вом Р. -0. Одавића.

у. џ.
ИСКРА-КРШЊАВИ ШТЕФА, књижев- 

ница (27/12 1869, Врбовец). -Школе је учи- 
ла у Салонти, -Крижевцима и -Загребу. Као 
учитељица била је 1892 у Паризу, где је 
слушала два семестра предавања из лите- 
ратуре на Сорбони п К-о-леж де Ф-ранс; 
затим је била две године на Университегу 
у Берну. 1902 положила је испит из фи- 
лолош-ко-истор-иске гру.пе. Била ,је настав- 
ница у загреба-чжом женском лицеју н у 
женској реалној гимназији, где и данас 
службује. — И. је издала две з-бир-ке сво.је 
нежне поезије: -Пјесм-е I (1905) и Пјесме II
(1912). Поред тога писала .је цртице и но- 
веле, најавише у фељтону -Народних Но- 
ви-на, и преводила са фра-нцуског језика 
(Ростан, Корне.ј, Сарду). Пнше под псеудо- 
ннмом Жва -Род.

Л  и т е р а т у <р а: Д. П-рохаска, Преглед 
савремене -хрватско-српске -књижевности 
(1921, 124). Б. В.

ИСКРУЉЕВ ЈОВАН ДР., директор 
окружног уреда у Бршцу (8/.10 1886, Ја- 
сеново, Банат). Свршдо је четири разреда 
реал-ке у Вршцу, а учитељску школу у 
Сомбору. Гимназиску матуру положио је 
у Бовом Саду. Философски факултет ап- 
солвирао је на Университету у Будим- 
пешти, а на Университету у Загребу по- 
ложио је докторат из' философских и пе- 
дагошких наука. — Био је учитељ у Поки 
п Враљеву, на-ставник учитељске школе 
у Сомбору, инспектор про-св-етног одељеља 
у Новом Саду и секретар Министарства 
Просвете. 1925 изабран је за -доцента Више 
Педагошке Школе у Беогр-аду. — Написа-о 
,-е: Рачуница у сликама I—II (1920), Уни- 
верситет п -учитељн (1923), Коедукација 
у светлости -ек-аперименталне педагогике 
(1924), Реформа профе-сионалног обра-зо- 
вања професора -средњих школа (1926). 
Написао је, сем тог-а, знатан број чланака 
у разним фнл-ософским -п педагошким ча- 
еописима. д. ц.

ИСКУТАЧА, шарена вунена прегача. 
Носи- се у околин-и Ниша. Н. 3.

ИСПАНО ЂУРО, угледан лекар -дубро- 
вачки 15 века. Науке је свршио у Паризу 
и, вративши се у завичај, натгиса-о је слис 
Бе гаНопе тећепсћ еоз, циј аић сНта1е 
КајЈизае паН зип!:, ко.ји се није сачувао.
У Дубровн.ику -се оженио Томасвно-м, 
кћерј.у Радосава Утјешеновића, -с којом је 
родио више деце, међу њима сина Ма- 
рина. Петар, син Маринов, -био је угле- 
дан лекар. По-родица И. била .је пореклом 
из Албаннје, а преселила се у Дубровник 
под крај 14 века. Ћ. К.

ИСПОСНИЦИ. ■В. Манасти-ри и монаштво. I

ИСПОСТАВЕ СРЕСКЕ, Чланом 20 за- 
кона о општој управи овлашћен је мини- 
стар Унутрашљих Послова да у  по.једи- 
ним кра.јевима, удаљеним од седишта сре- 
за, установи, по предлогу в-елнког -жу- 
пана, среске испоставе (екс-поситуре), ко- 
.ји-ма на челу стојл -старешина, .'дипломп- 
рани правник, кога одређује министар 
Унутрашљих Послова, по предлогу велп- 
ког жушана. 'Старешина И. -0. врши само- 
стално, под непосредним надзором вели- 
кот жунана, а у обиму св-оје помеоне над- 
лежности,'све лослове -који спада-ју у над- 
лежност среске .управне вла-сти, изгувев 
оних, који нрема својој природи траже 
једнообразно вршење у целом срезу. Број 
носледњих послова много је већи п важ- 
ниј-и од лослова, за- чи.је вршење није по- 
требна једнообразност. У прве, поред оста- 
лих, сиада и акција на одржању реда .и 
безбедности, која ни у ком случаду не 
може бити нзузета из надлежности сгаре- 
шина среских испостава, и ако би се то 
на први поглед могло закључит-и. У ствари 
се иослови, који спада.ју у надлежност 
старешине -среске испоста-ве, деле у две 
групе: а) .једнн се не морају вршити једно- 
образно у целом срезу, и они се стога 
могу вршити самостално, под њелосред- 
ним надзором в-еликог жупана, и б) друти 
се, због своје -природе, морају вршити 
једнообразно у целом срезу, ж због тога се 
не могу вршити саиостално, већ по наре- 
ђељима и под надзором среских погла- 
вара.

Старешине II. С. -надлежне су, дакле, за 
све .послове опште управе у орезу (изу- 
зима.јући оне, ко-ји су самим законом ре-
з-ервисани за среске поглаваре: надзор над 
среском самоуправом, издавање општнх 
наредаба и т. -д.), али док једне, оне из прве 
групе, врше под непосредннм -надзором 
великог жупана и садгостално, дотле др-уге 
(оне 'вз друге групе) не могу вршити -са- 
мостално већ но на-ређењима и ло-д над- 
зором среоких поглавара.

Д. Алимпић.
ИСТАРСКИ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК. В.

Књижевни .језик српско-хрватокн у про- 
шло-сти.

ИСТИНА, лист за богословску науку и 
пасгирску праксу. Задар 1886—1888. Уре- 
ђивао га ,је професор Јован Вуч-ковић. а 
основали га еписжоп далматшнски Стеван 
Кнежевић и боко-которски Герасим Петра- 
новић. Р. Г.

ИСТОРИЈА СРПСКО-ХРВАТСКОГ ЈЕЗИ-
КА. В. Српско-хрватоки језик ,у прош- 
лости.

ИСТОРИОГРАФИЈА. 1. С л о . в е н а ч к а .  
Мало има средњевековшгх аутора, који -су 
уз-ели у о-бзир приказиваље историје сло- 
венач-ких земаља, или -који су -били по- 
-реклом одавде. Највећи део словеначке 
територи.је припадао је ад краја 8 века, 
у политичком погледу, у оквир државних
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састава средље ж западне Европе, и исто- 
риски извори ове извори су и за позна- 
ваље историских лрилика словеначких 
земаља. Из словеначких манастира, који 
су у већем броју иодигнути тек у 12 веку, 
немамо сачуваних, готово никаквих ана- 
ла, кроника или сличних извора. Кро- 
нике и анали суседних. аустриских, бавар- 
ских и фурланских манастира и дркава 
јесу у раном средљем веку историски из- 
вори и за догађаје словеначке земље.

Тек од 13 века јавља се живљи лите- 
рарни интерес за историоке догађаје на 
словеначкој територжји. Ниже племство и 
градови дали су и код нас, или у нашо<ј 
близини, инидијативу за историографске 
покушаје и увели у И. светски елеменат. 
Од 13 века на даље имамо неколико дела, 
која су важна и за -словеначку историју, 
и ако су љихови аутори далеко од на- 
мере да лрикљзују епеднјалну историју 
словеначке земље. Штајероки вигез Улрих 
вз Лихтенштајна (— 1275 или 1276) при- 
казао је у сво.јин поетским радовима 
Ргаиепјјепз! и ЕгаиепГисћ индивидуалну 
и ексцентричну историску слику свог доба 
и дела словеначке земље. 0 з витешких 
кругова изашла је по свој прилици и 
т. зв. Штајерска кроника - у сликовима 
(81е1ег1зсће К етсћгош к), која ,је састав- 
љена у почетку 14 века и обухвата при- 
каз историских прилика и у словеначкој 
земљи 1246—1309. Поред Штајерске кро- 
нике треба' споменути Глћег сег1агит М- 
з1ог1агит, опата Ивана из Ветриња у Ко- 
рушкој (Јоћаппез У1с1опепз1з — 1345), 
дело, каје иретставља не само једа-н од 
најважнијих извора за нашу средњеве- 
ковну историју, него и једно од најзнат- 
ни.јих историских радова каснијег сред- 
нег века у средњој Европи. То ,је лриказ 
државне историје од Карла Великог, углав- 
ном историје корушких и ауетриоких вој- 
вода до 1343. Иван из Ветриња није сво- 
јим критичним и одлично кондипираннм 
радом много утицао на каснију И. у сло- 
веначким земљама. Ретжи самостални ието- 
риски радови стоје далеко испод вредно- 
стн његовот дела. Кроника Цељских гро- 
фова и Кронике корушког жунника Јакоба 
Унреота (— 1500) имају, што се тиче стила 
и кондепдије, још сасвин средњевековнн 
карактер. Ова и -слична дела написана су 
већ у доба, када су у Италији постали 
историски радови хуманиста, пуни новог 
критичног духа и конципиранп новим 
начином.

■Здрави принципи хуманистичке И. на- 
шли су тек слаб од.јек у раду наших 
људи. Хумаиистичка И. лојављује се у 
слов&начким земљама доста касно, и прет- 
ставља део немачке хуманистичке И., која 
је највише сачувала средњевековни кро- 
иикални карактер, радила најмање кри- 
тички и измишљала нове изворе. У Хије- 
•рониму Мегисеру (1554/55 — 1619), који је 
био у тесној вези са словеначким проте- 
стантоким покретом, имамо епигонског за-

ступника оне вроте хуманистнчких исто- 
риогра-фа, ко',ји су, често на рачун исто- 
риске .истине, давали лепе приказе исто- 
рије, пуне немогућих иодатака. У својим 
Аппа1ез Саг1п1ћ1ае (1612) приказао је Ме- 
гисер велики део историје словеначке 
земље, па је, у  оскудиди података за ње- 
ну старију историју, измишљао изворе. 
Ово је дело важно као ирва већа покра- 
јинска историја Корушке, која је рађена 
по једннственом плану, но без критике и 
без приказа унутрашњих каузалних ;веза. 
Мегисерови анали имају за нас већу 
вредност тек у поглед.у приказиваља до- 
гађаја од 15 века на даље. Сем историје 
Мегиоер се бавио и граматичким студи- 
јама, лексикоррафијом, географијом и ду- 
тописом. Полихисторија је у опште ка- 
рактеристичан знак научног рада нашег 
17 века, а љени на,.]0длжчнији претстав- 
ниди међу Словенцима у  то доба су И. Ј1. 
Шенлебен и И. В. Валвасор.

Иван Лу.двик Шенлебен (8сћоеп1ећеп 
1618—'1681, главно дело СагшоНа апНдиа 
е! пома, 1681) радио је, као историчар, 
без правог плана, није везивао поједине 
исторкске перијоде у једну целину, писао 
је једиострано и радо ,је описивао чудно- 
вате догађаје. Његови анали почињу са 
Адамом, схематски су подељени у главе, 
без о>бзира .на историска факта, н доносе 
ствари, које не спадају у краљску исто- 
рију-. Исгорија Краљоке до 1000, коју је 
Шенлебен 'ј.едино стигао да изда, писана 
је комлилативним начином, 'Скоро без 
икакве критике, и дана-с .је готово неупо- 
требљива. Шенлебенова је заелуга што .је 
екупио много грађе и дао прву тержто- 
ријалну историју Краљске.

Шенлебенов радпродужио је ИванВајк- 
хард Валвасор (1641—1693), нарочито у 
свом великом делу Б1е Ећге Јеа НеМгојЈ- 
Шитз Сгагп (1689). За старије доба пре- 
узео .је Валваеор скоро све нодатке из 
Шенлебена и историчара сличне вредно- 
сти, и због тога је‘ љегов пршказ, до до- 
ласка Хапсбуртоваца, комшиладија, скоро 
без икаквог крнтичног мерила. За 16 ж 
17 век показује Валвасор много више 
иоториоког критицизма но многи његови 
претходниди (Авентин, Лазиус, Мегисер), 
које чеого исправља. Валваоор се, старао, 
да нађе што више и што бољих извора. 
Цепкаље у нриказиваљу, тенденције мо- 
рализирања и оклоност за чудаовате до- 
гађаје, особине су његовог доба. Утицај 
Валвасора на словеначку И. био је врло 
велик. 'Он је важио дуго као један од 
главних извора за историју Словенаца и 
њихове земље.

После Валваоора пропала је И. у Краљ- 
скоу скоро са.свим. Било је само компи- 
лација из већ штампаних радова, али не 
и еамосталних и оригиналних дела. За- 
стој И. рада у Крањско.ј тра.јао је до А. 
Линхарта.

Историски радови у ван-крањским зем- 
љана показују утицај новог ученог прав-
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ца у И., којц је -започет у другој половини 
17 века у Француској, међу члановима ре- 
да Св. Бенедикта. Као и код ових, збир.ке 
извора, њнхово критичко проучавање и 
рад на пољу историских помоћнпх наука, 
карактервстичнн су за историока дела 
Марка Ханзица (1683—1766) из Великов- 
ца у Корушкој (Сегташа засга, 1727 до
1757) , Еразма Фрелиха (РгбћМсћ, 1700 до
1758) у Штајерској (Сепеа1офа Зоипекш- 
гит сотК и т Се1ејае, 1755, Б1р1ота1апа 
засга с!иса1и8 81уг1ае, 1756, Зреш теп аг- 
сћоп!о1офае Сапп1ћ1ае, 1758) и Рудолфа 
Коронинија (Согошш, 1731—1791) у Го- 
ричко1,) (Теп1атеп ^епеа1офсо-сћгопо1о§1- 
си т  . . . сотИ ит е! гегит СопИае, 1752, 
II ИЗД. 1759).

Први који је -намерно почео писати исто- 
рију Оловенаца и при том еаузео слове- 
начко становиште, био је Антон Лннхарт 
(1756—1795). Линхартов историски рад 
показује утицај просвећеног доба. У своме 
Уегзисћ ејпег Се8сћхсћ1е у о п  К гат  ипЈ 
Јег ићп^еп зиЈИсћеп 51ауеп Ое81егге1сћб 
(1788, 1791) Линхарт није, као његови 
претходници, узео као полазну тачку 
сво>г приказивања динаотичку, црквену 
или територијалну историју Крањске, већ 
нсторију словеначког народа, који живи 
у  овој земљи, у вези оа исгоријом и ван- 
краљоких 'Словенаца и Југословена у  оп- 
ште. По угледу на Шлецера, главног прет- 
ставника просвећене И. у Неначкој, Лин- 
харт је стао на становшште, да не ваља 
специјална историја, која не узима у об- 
знр историју суоеЈДних земаља, а да епохе 
у истори1)и не чини историја владара и 
цркве, већ народн, који су живели и жи- 
ве у тој земљи. Као и код осталих исто- 
рпчара просвећеног доба, и у Лннхарто- 
вом делу заузима.ју велико место прикази 
културне, економоке и литерарне иотори- 
.је и раоправе о оловенским језицима. Ј1ин- 
хартова историја није довршена, и иде 
само до Карла Велиног. — Са словеначког 
етановишта и по угледу на Лннхарта .је 
написао, али сто.ји далеко нслод њега, В. 
Водник (1758—1819) Сезсћ1сћ1е Јез Нег- 
г о Ј Д ћ и т з  К гат, Јез Сећ1е1ћз у о п  Тг1е81 
ипс! Јег СгаГбсћаП Сбгг (1809).

Нов правац у словеначвој И. донела је 
немачка, романтика, оа тежљом за интен- 
сивним истраживаЈњем народног језика и 
прошлостн. Утнцај романткке био је ј:ак, 
и може се у словеначкој И. пратити еве 
до новијег доба. У духу романтичке идео- 
логије треба схватпти аутохтонизам ро- 
мантичкнх историчара, т. ј. алхову тезу, 
да Оловенци од вајкада станују на да- 
нашљо.ј сво.јој националној територији. У 
овом правцу писанп су исторнско-анти- 
кварно-лингвистички радови Урбана Јар- 
ника (1784—1844), Петра Хпцингера {1812 
до 1867) и Да.ворина Трстеаака (1817 до 
1890). Трстењак је тра.жио у својим мно- 
гобројним радовима, помоћу археологије, 
митологије и лингвистике, трагове Словена 
у целом свету. Његове опгаирне студије

немају скоро никакве научне вредностн, 
само су неви радови из новије исгорије 
још употребљиви. Тротењак је својии хи- 
потезама много утицао на опште мишље- 
ље Словенаца о својој историји, а и на 
неке словеначке историчаре све до 20 века.

Словеначки језик употребљавао се у 
првој половнни и средини 19 века још 
врло ретко за историске радове; главни 
научни језик у .словеначкнм земљана био 
је још увек немачки. Немачким су језн- 
ком писанн многрбројни нсторискн при- 
лози у локалним чаоопиоима. За исторнју 
Краљске дао је много прилога Франц Рнх- 
тер (1783—1856). У Трсту .је 1829 о-снован 
часопио за ноторију и археологију Б 'А г- 
сћео^га!о ТгхезИпо (1829—1837, 0Д 1869 
даље). Исторнски ча-соинс БТз1па (1846 до 
1852) издавао је П. Кандлер, који се у 
19 веку највише бавио историј-ом Истре 
и Трста. Хронолошки сређену збирку гра- 
ђе за историју Штајерске написао је Ал- 
берт Мухар {1786—-1849; Сезсћ1сћ{е Јез 
НеггојДћшпз б!е1егтагк 1844— 1867). До- 
бар приручник корушке историје написа- 
ли су Г. -Анкерсхофен (1795—1860), К. 
Тангл (1799—1866) и X. Херман (1793 до 
1865) под насловом НапсЉисћ Јег Се- 
8сћхећ1е Је8 НеггојДћитез Кагп1еп (1843 
до 1864). Крањска је слнчну територијал- 
ну историју дрбила теж 1874—1876 у А. 
Димицевој (Б1гш12 1827— 1886) СезсћхсћЊ 
К г а т з .

И. рад кон1центри-сан је у новооснованим 
покрајннским историоким друштвлма (за 
Крањску 1847, за Унутрашљу Аустрију 
1843, за Штајерску 1850, за Корушку 1846, 
Музе;јско Друш-тво за Крањску 1839) и 
новим Музејима {у Љубљани 1831). Исто- 
риске расправе, прилоге и грађу доносе 
локални часопиои, који о,у у току 19 века 
основани у (Грацу (бЉ хегтагкхзсће 2еИ - 
8сћНН 1821— 1848, МШћеИип{|еп Је з  ћ1з!о- 
гјзсћеп У е г е т е з  1иг 51е1егтагк 1850— 1903, 
продужење 51ејг. 2еИзсћг111 1иг Сезсћхсћ- 
1е 1903— 1908, од 1909 2е11зсћп11 Јез  ћх- 
з!оп зсћеп  У е г е т е з  1иг 81е1егтагк, Ве1- 
1гајЈе гиг Ег1огзсћип§ з1 е т зс ћ е г  С е- 
8сћхсћ1е 1864—1908), у Целовцу (Кагп1пе- 
п зсће  2еНзсћп11 1818— 1835, СаппНпа од 
1810) и у Љубљани (Сагп1о1а 1838— 1844, 
МН1ће11ипЈ|еп Је8 ћ1з1ог15сћеп У е г е т е з  
1иг Кга1п 1846— 1868, МШ ћеПип^еп Јез 
Ми8еа1уеге1пез 1иг К г а т  1866, 1889— 1907, 
Агсћ1ч 1иг Не1та1кипс1е издавао 1882 до 
1887 Ф. Шумп, А г ј| о  издавао 1893—1902 
Алф. Милнер).

Локална историја, мале монографије и 
скупљање грађе и мањпх прилога, карак- 
теристичне -су црте историског рада у 
оквиру споменутих друштава и часописа.
У многим стварима показује овај рад 
знаке великог дилетаитизма, против кога 
су се само каткад дизали гласови крити- 
ке. Против дилетантнзма Трстењака и 
љеговог круга устали оу К. Дежман (1821 
до 1889) и Клун.
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Ново отворени -архиви пружили су и 
код’ Словенаца много нове грађе: за ®сто- 
•риско истраживаље. По -угледу на збирке 
-повеља и других докумената у страним 
земљама, лочељо је издава-ље територи- 
јалних днпломатичких зборника и у оло- 
веначкин покрајинама. После маље задо- 
вољавајућнх з-бирка за Истру (Кандлер, 
СоЛсе Ј1р1отаНсо 1б1г1апо), Штајерску 
(2аћп, ЈЈгкипЈепћисћ <Јез НеггОЈДћитз 
бЈеГегтагк) и Краљску (5сћит1, ЈЈгкип- 
Јеп- ипК Ке^езЈепБисћ <Јез Негго^Јћитз 
К гат) дао је у том логледу узорно дело 
за Корушку Јакш (Јакзсћ) у својим Мо- 
питепЈа ШзЈопса ЈисаЈиз СагтЈћ1ае 
(1896—1906).

Све до последње четврти 19 века ниса- 
ли- су и Словенци св-оје историске рад-ове 
већнном на немачком језиву. Изузетци су 
ретки. Тако -је написао Антон Кремпл 
(1790—1845) свој-е Догодившчине Штајер- 
ске земље (1845) и Игнац Орожен (1819 
до 1900) своју Целску кронику (1854) на 
словеначком језику. -На оенову архивске 
грађе- писани су на словеначком језику 
радови Јане-за Парапата (1838—1879). Пр- 
ва општа исторнја Словенаца на слове- 
начком језику је незрео дилетантски рад 
Јанеза Трдине (1830—1905) Згодовина сло- 
венскега народа (1866).
- 'О-ко -1880 вратила се у домовину група 
младих словеначжих нр-офесора, који су 
на Университегу у Бечу и Грацу учили 
историју -као науку, изучили немачки фи- 
лолошко-критички историс-ки метод и, 
служнвши ее љиме, почели писати научне 
расправе и приљоге из области историје, 
на словеначком језику. Главни претстав- 
ници ове групе били су Антон Каспрет 
("1850—1920), Симон Рутар (1851—1903), 
Јосип Апих |(185-3—1911), Франц Кос 
(1853—'1924) ж Иван Врховец '(1853—1902).
— Рутар се -ба-вио на-рочито нреисторијом, 
археолотијом и историјом приморских 
Словенаца, -Врховец је био историчар ЈБуб- 
љане и Новог Места, Алих се бавио исто-' 
ри.јом 18 и -19 века. 'Сво-је радове нубли- 
цирала је та генерадија у новооснова-ним 
часописима, Љубљансжом Звону (од 1881) 
и Кресу (1881—1886), у -издаљима бло- 
венске Матице (Летопис -1869—1898, -од 
1899 Зборник), у Известјима Музејскега 
Друштва за Крањеко (1891—1909), воје је, 
као први словеначжи, углавном историс- 
кој науци п-освећен, часопис, -основао 1891 
Антон Коблар. На-ставак Известија и не- 
мачких МШћеПипјЈеп <3. Ми8еа1уеге1пез 
1иг Кга1п, у којима су нисал-и већином 
Словенци, био је полиглотна Сагшо1а 
(1910—1918, од 1919 Гласник Музејокега 
Друштва за Сл-овенијо). У Марибору је 
Згодовинско друштво (основано 1903) по- 
чело издавати свој Чаоонис за згодовино 
кн народописје (Од 1904), чији су најбољи 
сарадници историчари Антон Каспрет, 
Авгуштин Стегеншек (1875—1920) и Фран 
Ковачич. — Карактер централног слове: 
начкот -Органа за историоке науке нису

цостигла .ни љубљанска Известија, или 
Сагшо1а, ни марибороки Часопис. Тек Ча* 

-сопис за словенски језикукњижевност иИ 
-згодовино (од- 1918) је т-ребао да постане, 
по намери његових - оснивачар централни 
орган и словеначке И.

Гла-вни рад на пољу словеначке И. кра- 
јем 19 и п-онетком 20 века концентрисан 
је још увек на -приказ локалне истори.је, 
на монографиј-е, генеалошке, биографске 
и товографске' прил-оге, збирке грађе 
-и т. д. У том-правцу се много и урадило. 
— Најважније оу мо-нографије жул-а ла- 
■вантинске биску-пије од -Игнаца Орожна 
(Оаз В1д1ћит и. <Ие Вјогеве ћауап!: 1875 
до 1893), неких крањских- жупа, у збирци 
Згодовина фара љубљанске шкофије (1883 
до 1890.),' лрилози у Зшдовинском Збор- 
нику љу-бљанске бискупи.је (1888—1908) и 
генеалошки .и биографски радови Мати.је 
-Слековца (1846—:1903). -Но и ови радови 
у многоме показују дилетантизам, одје-к 
Трстењакових хипотеза и непознавање 
или некритичко уиотребљавање изв-ора.

Ради -сузбијања дилетантизма и раман- 
тичког схватања словеначке исторнје, по- 
чео је Франц Кос у многобројним распра- 
вама да обрађује стари.ју словеначку ист-о- 
ри[ју, и пол-ожио је, у свом Градиву за 
-згодовнно Словенцев в средњем веку (пет 
књига, 1903—1926, за доба од 501 до 1246), 
чврсту -основу за проуча.вање -ста-рије сло- 
веначке историје. Градиво је критички 
скупљева. збир.ка извора у  о-бл-ику изва- 
дака и регеста за историју -Сл-овенаца -од 
501 даље. Косово Градиво ,је неопходнб 
као лретходни рад за будући дилло-ма- 
тички зборник Оловеначке и за критнчку 
и строго научну историју Оловенаца, жоја 
још није написана.

О-сим н-еколико краћнх прегледа, као 
Људевита Пивка (Зтодовина Словенцев,
1909—1911) и Драготина Лончара (Оло- 
венци, начрт словенске социалне згодо- 
вине, 19.11), треба иоменути популарну 
■Згодовина словен-скега на-рода (од 1910 да- 
ље) од Јооипа Гр.удна (1869—И9-22), ко.ја 
иотиче потребу критичких студија о изво- 
рима и детаљних расправа о разним про- 
блемима, личн-о-стима и перијодама слове- 
начке историје.

У лоследњим деценијама урадило се код 
■Словенаца нешто и у том погледу. Пробле- 
мим-а -старије словеначке социјалне, еко- 
номске и правне исто-рије бавили су се, 
осим страних научника, као Ј. Пајскера 
(Рејвкег), П. Пунчарта (Рип1зсћаг(), В. 
Голдмана (СоМтапп) и А. Допша (Оорзсћ) 
и наши, (Владимир Левец (1877—1904, 
РеИаиег 51исИеп, МШћеКип^еп <Јег ап!ћго- 
ро1оДзсћеп ОезеПзсћаП, 28, 29, 35), Јосип 
Груден (Словенски жупани в' претекло- 
сти, 1916), -и Лудмил Хаултман. На пољу 
правне нсторије истичу се радови А. 
Каспрета-, Метода Доленца- и Јаика П-олца. 
Црквеном историјом бавили оу се наро: 
чито Ј . ' Груден,'А. Стегеншек и Ф. 1(ова- 
чич, историјом реформ-иетичког и  .против-
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реформистичког покрета код 'Словенаца, 
осим Ј. ■ Грудна, нарочнто, Фр. Кидрич. 
Словеначкп културни п политичкн прело- 
рођај у 19 веку добио је своје нстражи- 
ваоце у Јос. Апиху, Драготину Лончару п 
Ивану Пријатељу.

Л и т е р а т у р а :  Ап1оп Ппћаг!, Уегзисћ 
е!пег СезсМсМе уоп К гат, I, увод; К1ип, 
Об1егге1сћ15сће В1аИег 1иг ПЛега!иг, 1857 
— МШћеИипјЈеп Јез Н гвЈ о г . Уегетез 1иг 
К гат, 1857; Гласер, Згодовпна словенсжега 
словства; 0, Сга1гу, КереЛогш т гиг 50- 
јаћпјЈеп Се5сћ1сћ155сћге1Бип2 Кгашб, 1848 
Б1б 1898 (1898); Ап1оп 8сћ1о55аг, Б1е ћИе- 
га!иг Јег 81е1егтагк т  Беги^ аи! Се- 
бсћкћГе, ПапЈеб- ипЈ Уо1к8кипс1е (2 ИЗД, 
1914). и .  Кос.

2. 0 р п с к а. М-одерна српска И. почиње 
с употребом страних извора и литературе, 
пр.именом исторнске жритике и изменом 
средњевековне концепције српске исто- 
рије. Срби су .могли употребљавати .стра- 
на дела тек преко Вранковићевнх Хро- 
ника (1690—1711) и руског преврда Ор- 
бинија (1722). Бранковић је већ вршпо, 
н ако најпрнмитнвни.ју, историоку кри- 
тику, с конфесноналног н националног 
гледишта, п с' династичком тенденцијом, 
а на Орбини.ју су се српски историци веж- 
■бали највише у конфесионалном крпти- 
ковању. Браниовићева концепцвја Хро- 
ника била је испочетка средњевековна. 
II он је замишљао српску историју као 
део опште, али ,је прва књига, где је тре- 
бала бити оишта историја до шојаве Срба, 
остала торзо. Тако Бранковићеве Хронике 
обрађују, од друге књиге, само историју 
■Срба и околних народа, те лостепено пре- 
лазе у историју династије |Бранковића, и 
напослетку у Бравковнћеве мемоаре. Док 
је концепција Хроника испала, углавном, 
добра, композицпје у опште нема, те оу 
оне, не еамо због величине, него и због 
непрегледности, морале бити често ексцер- 
пнране. Извода из Бранковићевих Хро- 
ника је веома много; некоји су од њих и 
иубликовани, било сами, било као компи- 
лацпје, с другнм историским делпма. На.ј- 
већн углед Хроника били су страни лисци, 
дотле Србима сасвим непознати; .један из- 
вод има зато натпис Имена, Због погрда 
странлх писаца на Словене ж-елели су 
Орби своје или словенске писце, који би 
им прегледно написали исторпју, погодну 
и за национални нонос и за политичке 
борВе у Аустријп, које су се великим де- 
лом водиле историсвим дожазпма п прав- 
ном дпјалектиком. Такве би жеље пот- 
луно задовољио 'Равле Ритер Витезовић, 
кад би њешва бегМа Шиб!га1а (1711) била 
цела штампана. — Мање прш-сладан је био 
за те циљеве Ш упсит уе!и5 е! поуит 
Јована Томке Саског, подешаван за на- 
учне и угарске политичке сврхе (1746). 
Дело .је, уосталом, било латинско, па стога 
теже приступачно, као н каснпја немачка 
Гебхардпјева Историја Србије, Босне и 
Дубровнпка (1778—80), написана са слич-

ног гледишта, и сасвпн тенденциозна Пе- 
јачевићева Историја Србпје, која је шгам- 
пана тек 1797, латински. Орбпма је тре- 
бала историја српски пнса-на, краћа и 
јаснија од Хроника, а оппшрнија п тач- 
ннја од 'Исторнје Црне Горе Васплија Пе- 
тровнћа (1754). — Док је такву састављао 
Јован Рајић, дотле ,је Павле Јулинац сло- 
жио н издао (1765) свој нали Увод, нај- 
више на основу Саскога и извода нз'Хро- 
ника. Писан с родољубивом тенденцпјом, 
Увод није ппак могао, због овоје краткоће, 
Србе задбвољити. За Рајићеву Истори.ју 
се већ тада знало, да се довршује, алн од 
неиздане су књнге еамо неколпцина могла 
имати користп, зато је Захарија Орфелин 
и писао у своме Магазину (1768) онај свој 
-одличан апел ради неговања историских 
студија међу Орбима. Он га је сам, преко 
сваког очекивања, добро и испунно, алп 
не у српској исгорији, него пншући жп- 
вот цара Летра Великог (1772), где је упо- 
треба извора и исторнска критнка на ви- 
шој научној етепеннци него у већпни та- 
дашњнх и-сторноких дела у опште. Док 
је велика Рајићева Историја још лежала 
као рукоппс, издао је он свој нревод Геб- 
хардија, с нотама, у којнма га побпја 
(1793). Шимекову историју Босне (1787) 
није превео, и ако је б-оља од Гебхарди- 
јеве.

Мало затим је изишдо и Рајићево ве- 
лико дело Исторпја ра-зннх словенских 
народа, особнто Бугара, Хрвата н Орба 
(1794—95), у чегири импозантна т-ома, 

-с л-овелнким додатко-м. Ра.тнћ ,је у овојо.ј 
•псторијп обрадио српску прошлост као 
део јужно-словенске, на шнроком залеђу 
општег сл-овеноког развнтка. Концепцп.ја 
му је одлична. Композпција је одвнше 
схематпчка., и изазивала је мнота нонав- 
љања. Начин приказивања .је достојан, че- 
сто тешко учеван. У Историји су многи 
српски нзвори -први пут употребљени, по- 
неки -су опет великим делом у љој Штам- 
иани, као на нр. А. Е. Данило. Визан- 
тиски извори -су довољно и-сцрпени, други 
стр-ани мање, лптература -сасвим мало.

Модерна српска- историогра-фија долази 
п-осле Рајића у тилично доба реакцпје. 
Креће ое у два правца: Отефан Отратл- 
мпровић са својнм карловачкнм кругом 
неговао ,је учено антикварство, које ретко 
да-.је важни.је научне резултате. Други 
срнски историцп писали су истори-ске са- 
ставе као реторска вежбања, на основу 
Рајића. Поред свега високог поштовања 
према њему, ипак се прпзнавало, да је 
Рајић тежак, помало' несварљив, а због 
овоје бојажљнве неодлучносги неподесан 
за формирање агллног патриотизма, коју 
су дузкност и Срби припиоивали таданзој 
нсториографији, као што је свуда чинпо 
млади романтизам. Због друтпх разлога 
они нису Рајића оштрије к-ритлковали.

То је први уч-инио Јован Христијан Ен- 
гел, који је састављао за олично подузеће 
као и Гебхардп псторпју Угарске и ње-
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аиних споредншх земаља, а то -су, нрем-а 
мађарском схватаљу, п Србнја и Босна 
(1801). У хоме је већ бнла извесна тен- 
денднја, а Енгел јој .је додао и другу, 
да сузбија Раји-ћево одушевљаваље за сло- 
венско .једннство и право-славље. Зато 
му је он предбацнвао већ онда озлогла- 
шенн панславизам и православно зелот- 
ство, те због тога некритпчност, особито 
у првој -кљиби, где га .је мо-гао контроди- 
сати. Иначе је Ен-гел много- преводио и 
извађао Рајић-а- у својој непрегледној исто- 
рнји, која нпје без занимљивих -инфор- 
масција, особито би-блиографских. Изводом 
из Рајића се Енгелово дело жп-ак не сме 
назва-ти, као што је извод из Енгела Да- 
впдовићев-а- ерпска историја (1821, друго 
издаље 1846, треће 1848), а из Рајића Вн- 
даковићева (I—IV, 1833—37), док .је цели 
Рајић ирештампан у Будиму 'још 1-829.

Знам-енитост историсвих студија се у 
то доба не оамо тачно осећала, него и 
претеривала, али се -мало оригинално ра- 
дило, јер није било ни способни-х људи, 
ни научних сретстава. Летопис М-атице 
Српске је као први лро-блем националне 
истори.је поставио Косов-ску бптку и до- 
нео о њо-ј већ у првој кљизи (1825) при- 
личан састав, за којим оу дошли чланци 
о -Св. -Савњ и Стевану Немањи. Матица 
с њима није била задовољна. Расписала 
је високу награду за нов.у -студију о ко- 
со>вској катастрофи, која би била н-апи- 
оана »по основаним доводима иеториче- 
скима, филозофическим, психологически- 
ма« (Легопис, 43, 138). Распису се одазвао- 
Т. Петранов-пћ и нашжеао ,је сгуди.ју Бо.ј 
косовски (Орпски Народни Лист, 1839, 34)’, 
али, углавном, по Гебхардију, Рајићу, Ен- 
гелу и Хамеру, јер орпоких извора није 
довољно имао.

Овежине у тада сасвим учмалу модерну 
српоку историографију унео .је' Вук Ка- 
раџић својим маљим историским радо- 
впм-а. Он је имао планова да изради и 
веће, али за тај посао није имао довољн-о 
спреме. Због Рајићева језика и стила 
тешко му је падало да потпуно оавлада 
и њег-ову Историју. Зато ни.је мо-гао опи- 
сати стари.ју спрску прошлост, а  није 
д-оспео обрадити у целини ни новије доб-а, 
јер ни.је имао времена, а и руке’ -су му 
биле везане односима шрема кнезу Ми- 
лошу Обреновићу, ко-ји му је прописивао, 
како мора писати истори.ју. -Но преко Вука 
је изведен -потицај з-а -обнову модерне 
српе-ке историографије. Иницијативу је 
да-о Вартоломеј Копитар, који је аними- 
рао Леошолда Ранкеа, да, с шомоћу Вуко- 
вом и његовом, напише модерну -српску 
и-сторију. Леп тадашњи углед Срба, зб-ог 
импозантног начин-а ослобођења од Ту- 
рака и због народне поезије, -која ,је -осва- 
јала образовани залад, и планови . Ран- 
кеови, да у ево.јим делим-а -обухвати цео 
хришћ-ански евет ка-о .једну целину лрема 
ислам-ском, деловали су на њ да шрими 
иде.ју Копитарову и напише овоју еп-охал-

ну -Српоку Револуцију (1829). Он је у љо.ј 
чврст-о скопчао сриски развој за општи, 
утврдпо је њихово међуообно утицаље и 
расветлио неоавладљиво продпраље за- 
п-адн-ог духа, чији оу првоборитељп били 
Орби, на ист-ок. 'Изднгао је српску исто- 
рију на степен универсалистичког исто- 
риског схвата-ња. Смела Ранкеова концеп- 
ци.ја, с лространнм виднцима, и метод 
рада, дорастао за л.остизавање по-ставље- 
нлх високнх научних сврха, -остали су од 
Срба готово непримећеви.

Главна препрека напредоваљу модерне 
српске нсто-риографије била ,је оскуднца 
извора, Ни.је било много поможено тиме, 
што су тадашњн српски листови, алмана- 
сн, па чак и новпне, доносили изворе, на.ј- 
више писма, јер су те -публикације би-ле 
нед-овољне н расуте. Отога -није било те- 
шко доћи на мисао о систем-атском скуп- 
љаљу и издавању изво-ра, па ипак ,је о-на 
саовим прецизн-о формулисана теж на ма- 
ђарски потицај. Мађарс-ка Академи.ја -се 
1837 хвалила својим великим у-спе-сима 
око издавања споменика, па је то потакло 
Тодора Павл-овић-а, да се н-сте године 
обрати једним -аиелом на народ -ради 
скулљ-ања ист-ориских извора. Од тада је 
на-стало интенсшвно стараље -око издава- 
ља, јер се по 1вели-ко-м труду и мало-м 
уопеху Д. Момировнћа -о-ко љег-ове исто- 
рије -Срби.је (1839) јасно видело, да -се без 
нових едиција извора не може напред. 
Око публјиковаља споменика стар-али су 
се Летопис, онда, о-со1бито мн-ого, Голу- 
бица (од 1839) и Гласник Друштва Срб- 
ске Оловесности (од 1847). Прва велика 
збпржа српских ловеља и-зпшла је 1840 
као Карано-Твртковићеви 'Опомен1Ици, -а 
преписао их .је, г-отово све, у Дубровнику 
Ђ-орђе Никола>,јевић.

Од по-четка лубликоиаља извора у ве- 
ћем броју постојала је код ерпских -исто- 
рика свесна воља, да истори.ју изграђују 
н-а -основу њих, а не на основу традиција, 
и ако би то више ласкало народном по- 
носу. Јован Хаџ-нћ је 1842 писао чланак: 
Истори.ја и песме народне, или у народ- 
ни-м песмама нсторическе и-стине не тражи 
(Голубица), иротив нар-одне традицнје, са- 
свим у Рајићеву духу. Годину дана ра- 
није писао је Т. Поповић (Српски Народни 
Лист) против претераног хваљења у исто- 
рији (52), а лет година каса-шје .је на истом 
мест.у непознати -писац лсе-стоко нападао 
самообмањиваље прошлошћу (355). Дпм. 
Аврамовића издаља -светогбрсвих сиоме- 
ника 1847 и 1848 и Шафариков-и Споме- 
ници 185-1 омогућили -еу већ иоториоке 
студи.је с разборитим научш-ш апаратом. 
Пр-ве су такве писали Алексаидар Ст-о- 
јачковић и Јован Стерија Поповић, нај- 
више у Српском Народном Листу и у 
Седмицн.
■ Иза са-свим неу-с-пела покуша.ја опширне 
српске и-сторије од Данлла Медаковића 
(I—»IV, 1851—52), впдело се, да ,|е срп-ска 
Цсторио-графија за научну ' историју ,још
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незрела. Главна је брига морала још 
остати. издавање извора л проучаваље по- 
јединих жсториских питања. /Први ,је фор- 
мално разложио важност нстраживања 
нзвора Иларион Руварац у чланку: Пре- 
глед домаћих извора стар-е србске пове- 
снице (Оедмица, 1856, 338). 1857 је издао 
Коста Николајевић, ка-о министар у Ср- 
бији, распис ради скупљаља историских 
извора, који су лздаванш: у Гласнику, где 
је прву саносталну историску студију по- 
чео исте године Никола Крстић (Разматра- 
ња о Душанову Законику). За интенсиван 
научни рад све сшоменуте еднције извора 
још нису биле довољне. Издавали су их нај- 
виш-е појединци, а оии нису могли дати 
сернје, које шремашају снагу и век јед- 
нога човека, н ако оу се много трудили. 
Фр. Миклошић је 1858 издао Мопитеп1а 
бегБхса, која су остала најбоље издање 
срлских повеља. Исте г-одине је залочео 
Медо Луцић своје Орпске споменике (I 
1858, II 1862). Шафарпково издање срп- 
сжих биографија наставио је Ђура Дани- 
чић (од 1860), к-о.ји је свој Рјечник из 
кљижешних старина српсвих почео изда- 
-вати 1863. Велики напорп око публико- 
вања и лроучавања извора за српску исто- 
рију падају и у ина.че плодне шездесете 
године 19 века, кл.да идеални омладински 
п-окрет ниј'е -сметао озбиљности н-аучнога 
рада. На њ се наставља иеријод савесних 
и оштроумних историских студија Ила- 
риона Руварца, Ото.јана Н-оваковића, Ива- 
на Лавловнћа, Чедомиља Мијатовнћа, Љу- 
бомира. Ковачевић-а и др. Њима се пол-а- 
гано стварала могућност за једну кри- 
тичку историју, којој су Срби -с много 
бојажљивости приступали, н радије, за 
невољу, лреводили стране српске иото- 
рије, Гиљфердинга (1857 и 1860) и Мај- 
■кова (прво издање 1858, друго 1876). 0  де- 
таљним историским -студијама ниоу само 
пој-едина истор-иска. литања расветљена, 
него се утврдило и колико нх је још не- 
решених. На.јтежим нерешеним се нај- 
обазривије лриступало, па су она лпак 
изазвала жризу у развоју модерне ср-пске 
историографије и довела у питање њену 
критичност.

Свестрану и консеквентну историску 
критику започели су већ -Алек-сандар Сто- 
јачковић и Јо-ван Стерија Поповић. Њима 
није до-растао Данило Медаво,вић, који је 
У уводу својој исхори.ји иретенциозло кри- 
тиковао све сво.је претходнике. На т.у књи- 
гу написао је опширну реценсију' Јован 
Суботић (Летоиис, 87), за ко.ј.у је сам при- 
зна-о да. .је тенденциозна. У љ о ј  су биле 
већ све лоше стране позније српоке исто-. 
риске критике, разметљивост, жучност, 
извртање чињеница, иокоришћавање оче- 
видно елучауних погрешака и т. д. Ути- 
цај јој ,је био веома зламенит, јер је имала 
л политичку оштрицу, и .јер је Јован Оу- 
ботић у опште био више цењен него штх) 
је заслуживао. То је чинио и Иларион Ру- 
варац, претставник српске темпераментне

историске критике, која је безобзирно 
подвргавала савесном крнтиковању и за 
народни п-онос најосегљивија питања из 
народне прошлости. То су блли: смрт 
цара Уроша, Косовска битка и издајство 
Вука 'Бранковића, Велика Сеоба Срба под 
Ареенијем III, гроф Ђорђе Брашковић и 
»вековна сам-осталноот« Црне Горе. У на- 
учном сукобу, -насталом због начнна смртн 
цара Уроша лобедила је критнчка исто- 
рија, која се ослањала само на писмене 
изворе; бранитељи народне традиције, као 
важног историгоког извора, билн су пот- 
пуно побеђени већ у српским полемн- 
кама, а сатрвени студијом Кон-стантина 
Јиречека о томе нредмету. Но спор о веро- 
достојности народне традиције поново је 
цскрснуо лред летстогодишљицу Косов- 
ске битке, л  расналио је страсти, не само 
У ученпм круговима, него и у простра- 
ним образованим масама. -Велика борба 
се -овршавала у облнку научног двобоја 
Иларион Руварац-Ланта Срећковић, коме 
■су лретходила све жешћа -и жешћа иза- 
зивања још од 1868. Иларион Руваран је 
био свестан, да сукоб није лнчан, и ако 
му .је он сам давао лнчну ноту, него прин- 
цилнјел-ал, у -служби историске истине, 
којој .је -он неопретно, али одано, слу- 
жио. У живој и веома опширној пери- 
петија он 'је расправио у своме К-незу Ла- 
зару (1887) истину о Косовској битци, до 
које су дошли, с много мање узрујавања, 
за њим и -Фрања Рачки и Љубомир Ко- 
вачевић. Ова борба око вредности тради- 
цл.је као историског извора обн-овила се 
у полемикама око природе преласка Срба 
1690 у Уга-рску, где Иларион Руварац није 
вмао тако жестоке противниже, а нашла 
је кра.ј у опет жестокој његовој полемнци 
с Лазом Томановнћем и др. око »вековне 
•самосталности« Црне Горе. Сада је свр- 
шена шме, што .је у српску 'И-сторнску 
науку нотпуно продрло убеђење, да је 
најпреча дужност историка на основу 
сввх пристулачнпх извора и целе лшге- 
ратуре истраживати всториску истину и 
реконструисати народну прошлост само 
ради утврђења истине, без икаквих дру- 
шх мотива.

Проучавање методских историс-ких пи- 
таља остављено је за касни.је. Цео овај 
отсек у развоју модерне сриске исторпо- 
графије је само доба цвата историских 
раслрава, које су по својој научно.ј вред- 
ности високо изнад целокупннх сриских 
историја, које се тада читају и уче. Отога 
.је преведен и уводни део из Калајеве 
историје Срба (1882), јер се осећало, да 
је илак бољн него застареле веће српске 
историје и ошпирније школс-ке књиге. За 
Срећковићеву историју (I 1884, II 1888) 
одмах је утврђено, да је еасвнм рђава. 
Она је остала торзо, а у почетцима је за- 
остао л добар покуша.ј мало опширни.је 
срлске истори.је од ЈБубомира Ковачевића 
и Љубомира Јовановића (I 1893, II 1894).
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Током целе борбе између заступнижа 
критичке и некритичке исторшје захге- 
вали су први све једнодушније оистемат- 
ско скупљаље и публиковање извора, без 
којих нема критичке историје, и нагла- 
шавала се жпва потреба добрих биограф- 
ских и библиографских сретстава. Па 
ипак још нема никаквих смишљених пу- 
бликација 1ИЗВора, ни историске библио- 
графије н историских биографоких реч- 
ника. Иеториеки Зборник Српске Кра- 
љевске Академије спада међу иа.јгоре не- 
говане серије љених издања. Исто су тако 
још сасвим незалочете систематоке сту- 
дије о историекон методу. Чак је и инте- 
реса маље за љих него раније, када су 
превађани Бекл, Дрепер и Герје, и када 
је Михаило Вујић писао своју савесну 
студију Историја као наука (1877). Ооим 
Принтџпи истори.је Бозке Кнежевића, ве- 
ћих самосталних дела ове струке нема у 
модерној српској неториографији. Отуда 
филолошка тромост, невештина и застаре- 
лост назора у питаљима историоког ме- 
тода, које се осећају и у истраживаљу из- 
вора и приказиваљу. Цели историски по- 
сао ,је мало жрут, лрилично механнзован, 
с видиднма јако усвим.

Потреба савршенијих метода у иото- 
риском раду осећала се и при израђи- 
вању детаљних историских расправа, а 
сада се осећа све више што ое дужи пе- 
ријоди и ваће етничке и државне области 
узимају' за предмет истраживања и 
приказивања. Још смо у времену исто- 
риских монографија, које је започело 
још ледесетих година 19 века, али има 
множина знакова о све јачој тежњи 
за исторнским приказима, који би обу- 
хватали делокупни политички и кул- 
турни развој.. Прву шотпуну попитнчку 
српску нсторију иза Медаковићеве (1851 
до 1852), која ни.је намељена само школи, 
напиоао је От. Отанојевић 1908 (друго из- 
дање 1910, треће 1926), са жељом, да 
истакне главне преокретне тачке у срп- 
ском развоју и утврди просторни обим и 
временоко трајаље у остварељу главних 
полжгичких идеја. Врзо за његовом исто- 
ријом је изашла Јиречекова Историја Орба 
(I 1911, II 1918), с множином бризкљиво 
утврђених чињеница и поучним низом 
развојних аналогија с истоплеменим и 
равнокултурним народима. Историских 
оинтеза се Јиречек кловио. Пошто му је 
историја израђена у чврстој вези с општом 
и словеноком, то је она одличан прелаз 
складиим историјама Југословена, од ко- 
јих има већ неколико покушаја.

Оадашње стаље српске историографије је 
овакво: Извора се издаје мало и великим 
делом некритички. Једна грана издаваља 
извора, штампаље старих српских текстова, 
оасвим је залуштена. Речници за разу- 
мевање српских историокнх извора недо- 
вољни оу. Псториске библиографије и био- 
графије нема. Критика извора у  опецијал- 
ким историским расправама задовољава,

али су због ненеговања отарих језика из- 
гледи за будућност рђави. Историоко при- 
казшвање чиши лепе напретже, али се јав- 
љају и случајеви, где се за љубав наме- 
штена стила жртвује тачност приказнва- 
ња. Исторлока синтеза се тек помаља.

Л и т е р а т у р а :  И. Руварац, Преглед 
домаћих извора старе српске повеонице 
(прештампан ив Оедмице, 1856 и допуњен 
у Д ве. студентске расираве, 1884), И. Ру- 
вара.ц, Орпска историја и љенн нзворн 
(Јавор, 1875); Ј. Радонић, Гроф Ђорђе 
Вранковић п љегово време (1911); Н. Ра- 
дојчић, Александар Стојачковић као псто- 
рик (1911); Н. Радојчић, Подлога Рајићеве 
Историје (Прилози, I, 1921); Н. Радојчић, 
Рајићева Хрватска историја (Рад, 222); 
Н. Радојчић, Почетци иоторпјоке критике 
код Орба (Споменица Симе Лозанића); Н. 
Радојчић, Ранкеова нова концепција срп- 
оке историје (Раоправе, II, 1924); N. Ка- 
Јојис, Кга1ку ргећ1еЈ тоЈегш  $гћзке Н- 
81ог10^гаНе (СбН, 31, 1925); Рајићева Бу- 
гарока историја ('Опоменица В. Н. Златар- 
скот, 1925). Н. Радојчић.

3. Х р в а т с к а .  Хрватској И. губе се 
ночетци у там,и страних утицаја, византи- 
свих, франачких и млетачкик хрониста. 
Ти -су утицаји дали шовода, да се и у 
културним средиштима средљевековне 
Хрватоке, у далматинским манастирима 
бенедиктинаца, па и доциијих редова, по- 
чео будшги и развијати смисао за лро- 
шлост, понајпре свога манастира, затим 
ближе н даљље околине, док се није про- 
тегнуо и  на шира подручја, где су стано- 
вали Хрвати. Зна се, да ,је Далмација 
једна од оних ретких тершпорија, на којој 
су се јављале отране културне појаве не 
дуго после свог првог дејства, било у Ви- 
зантији, било у Италији. Нарочито су бе- 
недиктннски монаси у Далмацнји, људи 
виших културних потреба, у свом култур- 
ном раду ишли напоредо са својим друго- 
вима у италијанским манастиршма. Њима 
су зацело била, ма и слорадично, позната 
дела византиских, млетачких па и фра- 
начких хроничара и писаца, и зацело су 
се интересовали за оне лисце, воји су у 
својим делима додиривали и историју хр- 
ватских крајева. У таквој средини одгајао 
се омисао за историју, па и ни.је чудо да 
су баш најстарије хронике написали све- 
штеници.

Домаћа И. има свој најстарији сачу- 
вани отоменшк из друге половине 12 века. 
То .је летопио познат шод именом Попа 
Дукљанина, једнако важан за хрватску 
као и за српоку историју. Та.ј летопис 
анонимног писца из Бара састо.ји се 
углавнсм 1из два дела. Први део, написан 
пред крај 11 века, најмутнији је са збр- 
вом догађаја очевидно запамћених и у 
традицији пренашаних, као реликти ста- 
рих прича 1И легенди, којима се нсто- 
рисви скелет не сме порицати. Други део, 
већ ближе времену анонимног попа из
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Дукље, садржи причања старара, и за- 
цело и уеатмене анонима, о догађа.јима у 
Дукљи у 11 и 12 веку. Тај је део важнијл 
као извор, и то за српску историју. —• 
Први део- је био већ рано шозна-т и у се- 
верној-'Далмацији. Био .је ппсан глагољи- 
цом. Њпме се слуекпо п хроничар Тома, 
архиђакон сплитски {13 век)- и Млеча- 
нин Андрија Дандоло (— 1354) у сво- 
ЈоЈ хроници. Хрватском иреводу додал 
је, најдоцније у 14 веку, опширан изве- 
штај о смртн хрватског краља Звонимпра 
(— 1089). Први део назвао је аноним 
1Ље11из СоЉогит, н превео га са словен- 
свог на латински језик. Други део, као и 
сви догађаји ближи времену отарца-писца, 
поузданији је од оних мешавпна о источ- 
ноготској, великоморавокој и хрватској 
држави 10 вева. Т.ај део је идентичан са 
т. зв. хрватском хроником. Дукљаннн је 
имао пред собом као изворе за св>оје пн- 
сање чувену легенду Св. Владимира, а 
за .историју дукљанских владара, сем ее- 
ћаља стараца и свога, народне приче и 
песме. Ма да је пола Дуњљанина Летопис 
слабо критичан, мора се лризнати, да је 
аутор пмао вољу да пише што истинитије, 
Јер и сам каже, да ваљда од читалаца неће 
ннко држати, 'да је написао штогод дру- 
го, него шго је чуо од веродостојних ота- 
ца и стараца.

Анонимни свештеник барски остаЈе у 
свбме историском раду далево иза свеште- 
ника сплитсже дркве Оплићанина Томе, 
архиђажона (1201—1268). Фомина еруди- 
ција била је ванредна и он стоји у томе на, 
висини хроиичар-а свога времена. Отуди- 
рао 'је на Универслтету у Болоњи, г.де се 
Образовао у праву и теологији, а кад се 
вратио са студија у родни град, вао на,ј- 
образованији човек свога времена, брзо је 
од обичног свештеника постао ваноник и 
архнђакон сплнтске цржве. Као такав жи- 
во је суделовао у јавном животу, борећи 
ее за аутономију Оплита, и за. ред у 
сплитско.ј цркви и љену независност од 
светских власти, па је услед тога мно- 
го лрепатио. Наппсао је дело Шзћопа 
ЗаЉпНапа, или како се у ватиканском 
руДопису сачувао шири наслов 1по1рИ 
181ог1а ЗаЉпНапогиш ропНКсит а1дие 
Зра1а1епзјит. У тој салоиитанској исто- 
ри.ји, или лреМа припису у најстаријем 
еплитском рукопису, хроници, Тома при- 
ча историју солинске, односно сплитске 
цркве, од римскнх времена до смртп над- 
биокупа Рогерија (1267). Томина Исторнја 
се ■саотојв из 49- глава, а може се иоделнти 
у два велика дела: први део до 24 главе, 
т. ј. време пре Томе, другп део од 24 до 
40 главе, који се поклала са животом 
Томе. Тома је бпо човек великог знања, 
које Је у великој, мери као галентовац 
младић стека.о на 'болољском Уншзереи- 
тету. На своме положају, који је заузи- 
мао у родном граду, могао је догађаје, 
које опиоује у другом делу, упознати из 
непосредне близпне, шга више великом

љиховом делу >био је и сам средишге и 
повод. Но 'И за део до 24 главе Тома, као 
учен човек, а у средини која је обиловала 
историским нзворима, служио се иисаннм 
изворима, традицијом, а где му обоје не- 
достаје, нагађао је хнцотетички а веро- 
ватно, -и крнтичви 'испнтпвао по.једиле 
изворе. Тома Је историк, којп се не задо- 
вољава само са простнм рефержсањем, не- 
го тражш и поводе н разлога догађаЈлма, 
а- нриказује н последице, па су код њега 
Јаснжји елементи дес-кршхтивне исторпЈе, 
и они прагматичког карактера. Вредност 
Томиног дела расте што се вшпе приблн- 
жује времену, у коме је живео. — Нема 
сумље, да је Тома имао ири руци и изво- 
ре, које мш данас немамо. Тома Је имао 
довољно спреме, а према- обиљу историс- 
ког материјала, п према приликама, у 
којима је живео, да-даде одлпчно дело, које 
ее својом вредношћу уздиже над обичним 
радом хроничара. У љеговом делу је са- 
чувана. прва историска монографија ’о јед- 
нрм предмету, о снлитској цркви, са кон- 
секвентно проведенрм пдејом-воииљом. 
Мнопи детаљи -од дрвокласне су важностп 
за културну и полптичку нсторпју Хрва- 
та, п-оред појединости из шсторпје <шлит- 
ске цркве. По овом >духу и васпитању То- 
ма Је Ромаи, и не воли Хрвате, но без 
сумње се трудио, да тшше исшну, алп га 
,је његов темпераменат заводио, и љегова 
је местлмпчна необјектлвност резултат 
физичких и психичких компонената, које 
су сачпњавале његов значај. Ив извора, 
којима се данас могу неке његове грешке 
корпговати, а нз осталпх, који нотврђују 
његова излагања, излазл права вредност 
Томина дела и самог Томе. Томино дело је 
најважнији рачуванп продукт нсторпског 
рада у средњевековној Далмацији.

У средњевежовној хрватској И., после 
Томе, не може се све до кза проналаска 
штампе, залазити никакав напредак, шта 
више настао је у томе назадак, па о гене- 
тлчкој линији развоЈа не може бнти ни 
говора.

У половинш 14 века ради.о је, опет у 
Оплиту, Један летописац, Миха. Мадијев, 
од ромаасвпх Барбацана (око 1284 — по- 
сле 1358). Његово дело Бе ^езНз Кошапо- 
гит 1тр ега1огит е! зи т т о ги т  ропШ1сит 
сачувало с-е само у. једном делу, а са- 
држи мањевише хронографске белепше не 
само о хрватскпм, него и о светсклм до- 
гађајима 1290—1330. Оувл скелет ужратко 
реферисаних догађаја, на неким местима 
,ј.е још инспприсан и кра.јном необјектив- 
ношћу -(у лптањпма кнезова Брибирских 
Шубића, 'па цетинских Нелиппћа), и ода.је 
у многоме ауторово романеко васпптаље. И 
Миха МадиЈев ј'е без сумње .улотребљив 
са историском критиком, а у њему има и 
вести за срлску историју. За догађаје пре 
свога времена лослужио се он италијан- 
оким хроникама, домаћим, а много му је 
помагала л традиција.
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-У Задру, У 14 веку, оставпла нам ,је 
тамошља И. два рада. Једно је н-еког ано- 
нима исгорију ОБзјсЦошз Ја<Јгепз15 НБп 
Јио, у којој -се <оши-сује опсада Задра 1345 
и 1346, а друго лет-опнС задарског патри- 
ција Павла Павловпћа (Раи1о Је Раи1о 
Метопа1е), у жоне се дају суви догађаји 
од 137-1 до 1408. Тај је летопис, настављан, 
до 1430 тГаставио га је нећак Павловиће-в, 
Мавро, затпм Шнме Кожчпћ Бења до 
1550, Шиме- Љубавац до 1660, Ловро Фон- 
дра до 1690, Еван Танцлингер и Д. Бо- 
налди до 1702, Иван Марија и Алб-ерт 
Канова до 1730, Шиме Кустера до 1746, 
п Матиј-е Маславчић до 1795. Но сви су 
се ти наставци изгубили, тако да су само 
позната имена континуатора.

Нема сумње, да је био и у далматин- 
ској, а и у лосавско'.) Хрватској познат 
рад млетачкнх и угарских хроничара. Та- 
ко Андрија Дандоло (— 1354) доносн у 
својој Сћгошсоп УепеГит важннх детаља 
за хрватско-млетачке односе (1009—1280). 
У друго.ј половинн 15 века написао је 
протонотар Иван Туроцн (Тћигосгу од 
82еп1т 1ћа1у-а 1435—1490) Сћготса Нип- 
јЈагогит, воја је 1488 штампана, па ,је та- 
ко могла вршнтн већи утицај и на хрват- 
ску И. — Италијан Антун Бонфннн (око 
1434 — 1503) шз АсколнјаЈ налазио се на 
двору краља Матије и н-аписао ,је дело 
Негит Нип^апсагит <Јесас1ез Нћп ХБУ 
сотргећепзае (свршио га је 1495), КО.је је 
компилација у славу Хуњадијеваца ж кра- 
ља Владислава II Јагеловнћа, са веома 
много нетачности и непоузданостл. Учени 
Дубровчавин Лудовик Туберо (заправо 
Алојзије с!е Сегча или Цријевић, 1459 до 
1527), особито образован и спреман бене- 
диктинац, нанисао је Соттеп1агН Не 1ет- 
рогЉиз 8Ш8. У љима пржоазуј-е не само 
угарсву и хрватску шсторију 1490—1522, 
већ бележи и светске савремене догађаје. 
Први пут је ‘штанпано у Франкфурту, 
1603. Туберо се истиче својом тежњом, да 
што објективни.је и истинити.је прикаже 
догађаје.

У 16 веку истакао- се у Хрватско.ј фра- 
њевац Иван Томашић (— после 1562), ко- 
,ји је на подлози писаних извора и тради- 
ције напнсао до евојих дана Сћгошсоп 
Бгеме гејЈп! СгоаНае, Има ДрагОЦвНИХ по- 
датака за другу лоловину 15 <и 16 века, 
до 1562. -Стјепан Б.родарић (1480—1539), 
државн-ик, оставио је с-пис Бе сопШсГи 
НипјЈагогит си т  Тигс1з аН Моћасћ (први 
пу-т штампано 1527), где је описан пораз 
Угра и Хрвата на Мохачком (Пољу. — 
Пажње је вредан историтски опис, ко.ји 
описује туроку опсаду Оигета (1566), ко.ји 
,је написао на хрватском ј-езкву (чакав- 
ским ди.јалектом) неки очевидац, веро- 
ватно тајник Николе Зринског, Фрањо. У 
иотом веку са-ставио је загребачки кано- 
ник Антун Врамец <1508—1587) историско 
дело Кроника (Кгошка Vегће гпоу1сћ 
гргауНепа кга!ка згШуепгкЈт јег!кот ро 
Б. Ап1опи У гатсге, капоипхки га^гећесћ-

кот), па је као прво хрват-ско нстордско 
дело, на кајкавском дијалетку, -и штам- 
пана. Од вредностн су само цодарци за 
16 век.

Никола Иштванфи (1з1чапНу, 1538 до 
1616), -који је провео велик. део свог жп- 
вота у Хрватсвој, налис-ао -је Т з1опагит 
с!е гећиз Нип^апсјз Нћг! XXXIV, у којима 
,је, - о-соби-тпм прн-казивањем добро позна- 
тих догађаја, дао историј-у 1490—1606. У 
њо-ј се налази обиље добрих података, не 
само за угар-ску, него и хрватску исгорију 
оног времена. Концизно изражавање свега 
што је битно и очита објективност одли- 
ку.ју Иштванфи-а.

Динко Заворовић (око 1540—1610), Ши- 
бенчанин, задубио се у прошлост свог 
родног града и 1597 довршио дело Тга11а-
10 зорга 1е созе сН бећешсо, -за које се 
послуждго не еамо литературо-м, него и 
рукописима и листннама, а нарочпто за- 
ппсницима шибеничже општине. Сачуван 
)е само најстарији, а у.једно и најслабијн, 
део до 1426. Без веће му .је вреднооти и 
дело Бе гећиз Ба1таНс1з Нћг! ос!о (у 
8 кљига до 1437).

Бенедиктинац Мавро Орбинп, вероватно 
Дубровчашш (око половине 16 века — 
1614) штампао ј.е у Пезару 1601 дело
11 ге^по НеД1 81ау1, л.одељено у три дела. 
Пун-о ‘,је противречности, хронолошннх за- 
мршености н недоследнооти. Орбиново је 
дело важно само утолнко, што је вршнло 
јак утица.ј на шире-ње смисла за прошлост 
нашег народа, код миогобројних својих 
читалаца. — Дубровчанин Јаков Лу-каре- 
вић (Биссап, 1551—1615) узднже^ се по 
вредностл свога дела Соргозо пз1ге11о 
Је^Н апаН Ш Е.ај|иза Нћп диа!го (1605), 
над свога суграђаннна Орб-инија нарочито 
тим-е, што је употребио неке изворе, којих 
данас -више нема. Поред некнх неноузда- 
носж, доста је важан за српску п хрват- 
ску исторнју помједнако.

Шлбенчанин Иван Томко Мрнавић 
(1580—.1637), чувен са својим смелим-и 
успелим фалснфикатима, унео је у хрват- 
ску И. тога времена специјалну ноту, -ко.ја 
јо.ј ,је-; до-тле била непозната.

' Ови ови писци узимани су у нашој 
историској науци витпе као изБори, пошто 
они нису лисали 'Синтетичке истори.је, у 
већим лннијама и са израђеним планом; 
они су Мање више хроничари, са више или 
мање добрих погледа на шсториаки разво.ј 
нриказаних догађа.ја.

Прва оистематска историја у Хрватској 
напнсана је .у друтој половини 17 века 
и везана је >са именом за-гребачког кано- 
ника Јур.ја барона Ратка.ја (ЕаИкау) од 
Великог Табора (око 1612— 1666), који ј-е 
штампао своје дело М етопа геЈ|ит е! 
ћапогит ге^погит Ва1таПае, СгоаПае е! 
Зс1ауотае. То је дело изазвало велику 
буру у Хрватској, к-од завидних попова, 
п на с-трани, нод немачжих про-тестаната. 
Писано је по узору тадање И., која је 
сво.ја приказивања почиљала са Адамом.
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Раткајево' дело, поДељено у 6 књнга, по- 
ниње са похопом, а' свршава-са 1592. За 
старија .времена нема иикакве вредносги, 
а важно ,је за време, у воме је Рахкај жи- 
вео, н које није дадево од љега. Писано 
.је са нарочнтом латрнотском тенденцијом, 
па је о те сгране редак пример из тих 
времена. Пета и шеста књига може по- 
служнти и данас модернон историку. — 
Бенко Винковић (1581—164-2), вагребачки 
бискуп, бавио -се, у -неким сво.јим радо- 
вима, и ист-оријом загребачке цркве, па .је 
његов рад п-ослужио доцннјим нстори- 
цима (Ритер - Витезовићу, Марцеловнћу, 
Ковачевићу, Крчелпћу н Фарлату), ма да 
ни.је оставио дубљих трагова.

Кулминацију је постигла хрватока И. 
са радом Ивана Луцнуеа -(Лучић, Лучио, 
Трогиранина, 1604—1679), чије је критнчно 
дело Бе ге^по Ба1таИае е! СгоаИае КБг1 
вех -(1666) не еамо најбоље и најважније 
у 17 веку, већ је своју вредноот задржало 
и данас. Ванредно солидна спрема, са по- 
знавањем на.јбољег што ,је у то доба дато 
на страни, нмао ,је Луциус пред собом 
путоказ, којим је кренуо, не поводећи се 
за начнном рада Орбинија, Лукариа и За- 
вореа. Луциусово је дело прва критичко- 
научна историја; ■ оно се својом методом 
пздиже над сав дотадашњи, внше мање 
дилетантскн, рад. То се дело одликује не 
само својом особитом научном физионо- 
мијом, већ и методом п историсвом кри- 
тиком употребљених извора. Пре почетка 
писања- дела обишао је Луциус сва места, 
где би могао наћи швора за своју тему, 
и т.у ,је толико -савестан, да задивљује, 
коликом је шстрајношћу и солидношћу 
прибирао грађу, од које је знатан део на 
крају свога дела и публиковао. Види се 
да је ‘Обухватио историску грађу екстен- 
сивно н интенсивно, јер је, поред архео- 
лошких и дилломатичвшх споменика Дал- 
маци.је, упознао 'и главни.ја дела визан- 
тиских, германско-романских, млетачких 
н мађарсвих писаца, Луцнјево дело са- 
држи иоторију до 1420, т. ј. до времена, 
кад су 'Млечићи заузели Далмацнју. Лу- 
циус је претставник узорног прагматизма, 
али се запажа.ју јасни трагови елемената 
генетичког смера. И остали вегови ра- 
ДОВН (нарочито М етопе јб1опсће с1ј Тга- 
^ипо ога ЈеНо Тгаи) мањег обнма, пока- 
зују исту озбиљност и научну вредност. 
И доиста је Луциус осншвач хрватске кри- 
тичке И., која још и данас највише .по- 
чива на његовим оштроумним резулта- 
тпма. — Казимир Фрескот (Ргезсћо!), Ме- 
то п е  ћ1б1ог1сће е ^еојЈгарћшће Је11а Ба1- 
таН а (1687), са својим политичко-тенден- 
циознпм погледима не значи никакав 
напредак иза Луциусова рада. Напротив, 
чувени Француз Шарл Диканж (Би Сап^е) 
у поједннжм поглављима свога дела: Шз1о- 
г!а ВухапНпа (1680) упознао је н Ф.ран- 
цузе, и сав круг својих читалаца' са једнпм 
делом хрватске нсторије.

После Луциуса све- до 19 века није бнло 
ни једног оистематски писаног дела о це- 
локулној истори-ји Хрвата. На.јвише- се 
обрађивала црквена историја по.јединих 
бпископн.ја, без -већих и дубљих резул- 
тата.

У раду полихистора Ритера-Витезовића 
(1652—-1713) и-ма неколико историских мо- 
нографи.ја, воје нису ни данас без вред- 
ности. Кгошка а1Ш зротеп. зуе^а зуе!а 
угкоу (1696) је заправо наставак Врамчеве 
хронике. У ноетској форми, у хексаме- 
трима, износи догађаје 16 и 17 века — Р1о- 
гапНз СгоаНае заеси1а Јио с а г т т е  Је- 
зсг1р!а, 1703 — са много података. Витезо- 
вић нпје био задовољан са делом Луциу- 
совнм, и о то-ме је оставио чита-ву ра- 
справу. Његова Вапо1о^1а сиш сопНпиа 
ћапогит сћгопо1оДа аћ аппо Сћг. 641 
садржи поузданих и улотребивпх детаља.

Ма да ,је Луциусово дело штамлано већ 
1666, доцнији дисци -нису много научилн 
од метода чувеног Тровнранина. Дубров- 
чанин Јунпје Растић (КезН, 1671—1735) 
У СВ.ОЈОЈ. Сћгоп1сће И  Ка^иза, ншје се 
много у-даљио од с.војих претходника Ду- 
бровчана. Тако исто и Тома Ковачевпћ 
(1-664—1724) з-агребачки жанониж, претход- 
ник Балтазара Крчел-ића, није у својим 
радовима отишао даље од вредности бо- 
љег дплетанта и хроничара. — Балта-зар 
Адам Крчелић (1715—1778), загре-бачки 
каноннк, познат је са свог обилног рада, 
чији квалитет, међутим, није у размери 
са квантитетом. ШзШпагит есс1ез1ае 2а- 
^гаћјепзхз рагИз рп тае , 1отиз I (1770), 
затнм Бе ге^шз Ва1таПае, СгоаИае, 5с1а- 
уошае по!Шае рге11т1пагез (1770) н Ап- 
пиае јеоу његов животни .рад. Ма да је 
био учен човек, бескрајно амбициозан, и 
ма да је пред ообом нмао Луциуса, љегов 
рад ви-је оставшо дубоне бразде, поред све 
сво,је обилности. За старије перијоде Кр- 
челић .је потпуно без вреднооти, а за нла- 
ђе, где му служи бискуп-ски и каптолски 
архив, гу-бн још и стога своју вредност. 
јер је -пиоао тенденциозно, упра-во по по- 
руџбпни Марије Терезпје.

У времену кад је радио Крчелпћ спре- 
нали су велико дедо (Иугкиш басгит уче- 
ни .језунте Филипо Ричелути (ШсериИ, 
— 1742), Даниел Фарлати (— 1773) и Ја- 
ков -Колети (Со1еН, — 1827). Они су дали 
најважније дело црквене нсторије епис-ко- 
пија. на подручју старог Илирика. Од1751 
до 1819 изашло је 8 томова тога. велп- 
ког и -важн-ог дела (9 том издао .је Булић 
1902—-1909), које ,је од еминевтне важно- 
сти ш за хрватску историју. Оно ,је -важно 
н п,о свој-о.ј обради, али још впше отога, 
што је касиијпм иоторицнма, пре систе- 
матских нубливо-вања извора, служило, а 
још и данас -служи, као ручна књига из- 
вора, нарочит-о за и-сто.рију средњег века, 
и то н-е само за 'Црквену., него и политичку 
и културну -историју Балкансвог Полу- 
осгрва, у ирвом реду Далмацнје. То дело 
са обиљем публивоваиих извора, заједно
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са Лудиусом, омогућило је, да се у 19 -ве- 
ку хрв&тска И. стави на солидну н мо- 
дерну основу, па се тим ученнн Итали- 
.јанима и Лудиусу могу захвалнти здрави 
потндаји за наунни протрес хрватске И. Ди- 
рекши утидаји рада Луциуса опажају се 
на. језуити Јосилу Микоцију .(1734—1800), 
Загрепчанину, који је ула-зио у решаваље 
историевих проблема са много критичног 
духа. То показу.је ОНогит СгоаНае 1Љег 
ипиз (штампано после смрти, 1806), па и 
његова Вапо1о!|1а, која далеко надвисује 
Ритерову банологију. За даљни развој хр- 
ватске И. несумљиво су од вредности ра- 
дови Јохана Кристиана Енгела (1770 до 
1814, Ое8сћ1сћ1е Зез ип^апзсћеп Е.е1сћез 
ипЈ зетег  Мећеп1апс1ег, са насловом 51аа1д- 
кипЗе ипс1 Себсћ1сћ1:е у о п  Ба1та1;1еп, Сгоа- 
Иеп ипЈ 81оуешеп), Јована Рајића (Исто- 
рија, 1794—1795), који је са својом па- 
триотском тендендијом, а истовремено и 
са својим научним настојаваљем деловао у 
извесном лравцу на појаву хрватске исто- 
рије на хрватском језику. У прав-ду опште- 
словенском деловао )е на све културне и 
политичке кругове Павле Шафарик, са 
својим Олованским 'Старожитностима (1837), 
као што је и сав рад хрватских препоро- 
дитеља у вези са радом чешких препо- 
родитеља.

Прву историју на хр-ватском јеаику на- 
писао је Иван Швеар 1(1775—1839), Омге- 
дало Илириума, ,у 4 књи-ге (1839—1842), 
заотупајући . аутохтонизам Илира, чији су 
потомди Јужни Оловенш. Највећа важност 
овог дела је у томе, што се могао и сам 
аутор похваиити, да .је први, који пише 
илирски, т. ј. хрватски, хрватску иото- 
рију, но критична вредност, нарочито за 
најстарије време, вео-ма је -олаба.

Велики патрио-токи замах националног 
буђења у лрво.ј пол-овини 19 века и аду- 
шевљење Илирада да се препороди део 
народ, дали су особитих потицаја, да се 
-из стадија дилетантиз-ма крене шсториска 
наука, тим пре, што >је мађарска поли- 
тика узела у ломоћ и науку и употребила 
је у својој борби протжв Хрвата, нагла- 
шавајући највећу важност историоког пра- 
ва. У ова два лравда кретале су се по- 
буде, да се почео формирапи нови модер- 
ни вип хрватске научне И., и зато је при- 
родно, да је управо један од Илираца дао 
прве научне основе хрватској И. То је 
био Иван Кукуљевић Сакцин-ски (1816 до 
1889), кога са пуним правом назива.ју 
освивачем модерне хрватоке И. Он је био 
и организатор и иницијатор научног исто- 
риског рада, и у Друштву за југословен- 
ску ловјесницу и старине, чији је био 
претседник, и у историском часопису, ор- 
гану тог друштва -(Аркив за Повјесниду 
Југославенску, 1851—1875). Кукуљевић ни- 
.је дао целокулне, -систематске хрватоке 
истори.је, али -,је хрватокој истор-ији са ве- 
ли-ким низом одличнжх рас-права и моно- 
графија |(-од кој-их су додуше неке и -за- 
стареле, али «ма резултата, који и да-

нас симају сво.ју пуну научну вредноот) 
да-о побуде за спедијална истражнваља 
ло.јединих к-улту-рних и љолитичких пи- 
таља. Тако је он, управо тим својим истра- 
жи-вачким радом- олакшао касшнјим исто- 
рицима с-олвдније синтетиз-овање цело- 
купне исторнје. -Поред тога, он је, после 
ЈЈуциуса и Фарлата први, схватво важност 
п-убликоваља историскнх .споменика, па 
,је -он, све д-о појаве Рачкога, у томе имао 
видних заслута, и својим публикаци.јама 
дао замаха за још -јачи прогрес шсториске 
науке.

Пуну научну физиономију историској 
науци код Хрвата дао је у другој поло- 
внни 19 века Фрањо Рачки (1828—1894), 
-са великом серпјом овојих радова, из 
области -иоторије, политичке и културне, 
помоћно-историских наука, и  као кри- 
тички издавач историских споменика. Као 
оргапизатор Југо-славенске Академије, био 
.је Рачкш -средшпте свега научног рада, те 
је од -1860, па до своје смрти, -беспример- 
н-ом енергијом узоравао бразде на широ- 
ком необрађеном пољу науке. То његово 
животно дело дало је плодо-ве, који су још 
и данас црави путоказ ка здравом нро- 
гресу хрватске науке, а пор-ед тога и од 
важноетш за целу југооловенску науку. 
Рачки је као историк нај1истакнутија лич- 
ноот у целокупно.ј хрватској 'И. До крај- 
ности савестан, унео је тај дух и у науку. 
■Савршено образован у  помоћним истори- 
ским наукама, нарочнто у палеографији 
латинокој и .словенској, са одллгчном исто- 
риском методом, дао ,је дела, која још и 
данас могу служити жао узор у истори- 
ском научном -раду. Поред многобројних 
дела из о-бласти дипломатске палеогра- 
фи.је, епиграфшке, хеуристике и историј-е, 
он је еминентно историк перијода народне 
династије. Дух народног једин-ства Јуж- 
них Сл-овена унео је Рачки и у -многе своје 
научне -студије, и испитивао је додирне 
везе у прошлости Јужних Словена. Но тај 
"патриотски дух никада није био на штету 
правој научној равнотежи. Рачки, ма да 
се спремао да напише систематоку исто- 
рију, -да да -синтезу свим свој-им радовима, 
није стига-о да -напише оинтетичну Јулгно- 
словенску историју, јер га је у првим пла- 
новима затекла смрт. Ка-о шт-о .је Куку- 
љевић у историово.ј науци био најбољи 
изданак Илиризма, тако -.је Рачки најпле- 
■менитији претставник политичког, кул- 
турног и научног Јутсл-овенства.

За -време специјализованог п детаљског 
рада Рачкога 1861—1879 појавиле су се 
четири синтетичне хрватске историје. 1861 
штампана је Хрватска пов.јестница, мала 
кшига Ивана Крст. Ткалчића (1840— 1905), 
младог свештеника, а доцније вредног 
радника на пољу историје загребачке 
цркве. Делу је дао побуду повраћени 
устав (октобарска диплома 1861) и .тежља 
хрватске интелигенцаје, која је тражила 
сазнања из народне ирошдости.. Књига је 
много читана и 1870.изашло .ј.е друго из-
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дање прве свееке. Шпме Љубић (.1822 до 
1896) издао је на Рпјеци (1864) Пре-глед 
хрватоке повјеотж. Шиме Баленовић (1835 
до 1872) напжсао ■је Повјестницу хрват- 
свога народа (1870), популарно, за ши- 
роке народне масе. Једнно Љубићев Пре- 
глед пма још и дан&с пзвесну научну 
вредност, и то за млетачко доба, јер .је 
употребпо неве изворе, воји још нису 
пгтампанп.

Ове ове наткрилило је дело Тадије Оми- 
чикласа. (1843—1914), Повиест хрватска 
(1879 и 1882), у две свесве, прва до 1526, 
а друга до 1848. Омичивлас је написао то 
своје дело на основу дотада познате лите- 
ратуре, штампаних извора, али н архи- 
валија. Дело је напшсано у пдеалистичвом 
патриотском духу, са сја.јним стилом и 
истори.ским омислом, вакав до н>ега у оп- 
штим прегледпма ниво ни.је -да-о. Дело је 
имало огромног утицаја на буђеље нацно- 
налне свестн. У првој свесцп оно је у 
многоме застарело, но патриотска н ли- 
терарна лепота остају му трајна одлика. 
Поред неких својих монографија, .Омпчи- 
;влас има заслуге и  за издаваље извора, 
а нарочнто за о.рганцзацију сабираља 
грађе; СоЈех В1р1отаНси$, што га нзда.је 
Југославенска Академија, љегов .је на.јдо- 
стојнији споменпк.

После Смичикласове Повиести, која је 
,у овој.е време била готово народно еван- 
ђеље, пмала је хрватска.1 И. сво.ј напредак 
у делу Вјекослава Жлаића (1849), к.ојн се 
већ помало удаљио од прагматизма и при- 
ближио г.енетичном смеру. Написао је 
многе одличие историске монографије, а 
издај.е Повјест Хрвата, од ко.је је до сада 
изашло шест овезака (1899—1922). Поеле 
радова Ф. Шишића, ирва књпга Клаиће- 
ве Повјестп је делимице заотарела, а у 
осталпма (до 1608) има обпље историсвот 
градива, критички пнтерпретисаног и пре- 
гледно. хронолошки поређанот. Дело је пи- 
сано на основу дотадашње литературе и 
обилате употребе архивалија. Клаићево 
дело је прва хрватска историја, чији тевст 
оживљују бројне плуетрације разних спо- 
меника. ЈХптература и врела сумарно се 
номињу на крају сваке књиге. Од Краиће- 
вих дела највећу и трајну вредност пмају 
узорно израђене монографнје.

Хрватска И. особито је унапређена ра- 
довнма Ферде Шишића (1869). Његов рад 
је мнотострук и обилно продуктиван, са 
знатним бројем дефинитивно утврђенпх 
резултата. Поред великог броја студија 
и пет разних издања Хрватске Ловијести, 
посветио ,је пажњу и сабираљу и изда- 
вању извора. Иајвећу пажњу заслужује 
Шишић као први типнчни претставнпк 
чистог генетичког оистема, којим је об- 
ухватио синтетички .приказану псторију 
Хрвата у целом опсегу. Изразит исторнски 
таленат, еластичан, саг сја.јним методом, а 
у исти мах и веома крнтичан _дух, Ши- 
шпћ је еа здравом фантазијом рекон-

струисао и најтамннје исторнске дога- 
ђа,је. У томе је његова највећа одлшка и 
вредност. Тако су писане љегове моногра- 
фије -чпстог истражњвачког карактера, као 
и његове синтезе. Шишић показује ј-едну 
лннију разв-оја, у позививном смнслу, од 
својих најранијих радова па до‘ најно- 
вијих. Њетова Хрватска Повијест (у 'трп 
свеске до 1847, 1908—1913), па Преглед 
повијести хрватскота народа од најстари- 
јих дана до 1873 (1916, друго издање 1920), 
зашм Сезсћ1сћ1е Јег Кгоа1еп (1917 до 
1102) и најзад на. шпрокој основи зами- 
шљена Хрватска Повп-јест (од које је пза- 
шла прва свеска, ШовАјест Хрвата у ври- 
јеме народних владара, 1925), најбоље по- 
казује ванредну развоЈну линију Ф. Ш-и- 
пгића. Ова даа дела жздата су са целнм 
научнпм апаратом.

У времену^ Клаићева и Шншићевих пз- 
дања пздао је и Рудолф Хорват Повиест 
Хрвата (1904), а 1924 прву кљпгу проши- 
рене Повиеетп (до 1697). Ова"дела не 
значе прогрес у И. и наиисана -су неме- 
тодички, у манпру старпје школе, а поред 
тога 'са. патриотском тенденцијом.

У 19 н 20 веку, поред споменутих исто- 
рика, васпитана је чиТава генерацпја на- 
учвика, који са -својим радовима ступају 
у ред врсних пстраживача. Матија Меспћ 
(18-26^-1878), нарочпто важан за хрватску 
историју 1490—1526; Радослав Лопашић 
(1835—1893), исто-рик хрватске крајине; 
Мпјо Брашнић (1849—1883) за време на- 
родне дннастнје; Иван К. Фкалчнћ (1840 
до 190-5), историк загребачке цркве н 
града Загре-ба; Натко Нодило (1834—1912), 
истордк верскпх п митолошких пнтања 
код отарих Хрвата и Орба; Дане Грубер 
(1856), историк пернјода анжуског и нај- 
старијег исто-рпског перијода. — Кршљавн 
Изпдор (1845), ма да је првенствено исто- 
рпк уметности, бавио се научно п хрват- 
ском исторпјом, наиосе пптаљем хрватско- 
мађарског уговора (1102*), с обзиром на 
његове историске изворе, сачуване у ре- 
дакцпјама дела Томе .архиђакона сплит- 
ског, па је научн-о фунднраном расправом 
Студије хпсторијп Салоннтани Томе архп- 
ђакона (1900) дао нодтицаја на даља пстра- 
живања. На подручју црквене исторпје ра- 
дили су 'Иван Чрнчпћ (1831—1879), Еузе- 
бије Ферменџпн (1845—1897), II. Ткалчић, 
Јанко Барлћ (1869), Светозар Р в г  (1873), 
Јулпјан Јеленнћ (1877). На националној 
нсторијл, а Са још више успеха на општој 
историјп ради Мплан Прелог (1879). Међу 
најмлађима истичу се Јоспп Матасовнћ 
(за културну псторнју) п Грга Новак (за 
далмат.инску историју).

Од свих ових, из млађе генерације, из- 
дваја се Милан Шуфлај (1879) својим ме- 
тодом и бнолошко-философским сиотемом. 
Та.ј одличнн систем, који он уносп у своја 
сјајна истраживања п приказпвања из псто- 
рије Арбанаса, изненађује својом смелошћу, 
алп и нозитнвно датим резултатима. Рад
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Шуфла.ја л његов систем везују нашу Ж. 
са најновијнм философско-историскнм стру- 
јама у -светској И.

Археологију, ндаајвише римску, у 19 и 
20 веку лретотављају Шиме Љубић (1822 
до 1896), Фрањо Пулић (1846), органнза- 
тор свпх врста археолошкнх радова у 
Далмац.гн, Јосип Бруншмид (1858), Лука 
Јелнћ, Миховпл Абрамић (1884), Виктор 
Хофилер (1877), Љубо Караман (1889), 
Ђуро Оабо. Као правни нсторнк истиче 
се Марко Костренчић {1884).

На подручју помоћвих исФориских наужа 
радили су ш раде, после Ф. Рачкога, Иван 
Бојшпчић (1858—1925), Карло Хорват (1874 
до 1920), М. Шуфлај, Јосип Нађ (1884) и 
Виктор Новак (1889). Томашић Никола 
(1864—1918), као професор грађанског пра- 
ва на--Уннверситету у Загребу озбиљно .је 
проучавао и хрватску историју, особито 
с обзиром на средовечно хрватско држав- 
но право. У вешто и духовито поставље- 
ним хипотезама, има Томашић сасвим за- 
себне погледе на хрватско-мађарски уго- 
вор 1102, на тако звана Рас1а Сопуеп1а. 
Резултати његовог дугогодишњег научног 
испитивања јесу у студији Темељн држав- 
нога права хрватскога краљевства; најста- 
рп.је доба: Рас1а СоггуегДа (1910), и у про- 
ширеном делу: РипЈатеп1а Јез 51аа18- 
гесћ1ез Јез Кошј|ге1сћеб КгоаИеп (1918), 
Дело је у хрватској п мађарској )И. на- 
ишло на супро-тна тумачења његових ре- 
зултата.

Као издавачи жзвора важни су, поред 
Кукуљевнћа, Рачкога и Омичикласа, Ш. Љу- 
бић, И. Ткалчић, Еузебије Ферменџин, И. 
Бојннчнћ, Емилије Лашовски, Ф. Шишић.

Л и т е р а т у р а :  Ф. Рачки, Нацрт хрват- 
ске хисториографије 1835—-1885 (Рад, 80); 
Ф. Шишић, Приручник извора хрватске 
хисторнје (1914); Ф. Шишић, Хрватска по- 
вијест, I (1925, з—38). В. Н овак.

ИСТОЧНИК, духовни лист за црквено- 
прооветне потребе српсво-православног 
свештенства и народа ,у БоСни и Херцего- 

' вини. Оарајево 1887— 1914. Излазио ј,е два 
пут месечно под разним редакторима. Пр- 
во се звао Дабро-Босансви И., затим Бо- 
савско-Херцеговачви И., и најзад И. Влас- 
ник И. била је нспрва Дабробосанска 
Консисторија, а доцније босански архије- 
рејш. Поред званичног дела И. 'је доносио 
и проловеди, краће чланке т  свештенич- 
ке лраксе и преводе разнлх богословских 
расправа и чланака, а но каткад ,и ори- 
гиналне радове. Р. Г.

ИСТОЧНО ПИТАЊЕ (питање ближега 
Истока) је нитање опстанка турске др- 
жавне власти на Балканском Полуострву 
и у Леванту, и с тим у вези питање ње- 
знна наслетства. То .је најмлађа фаза ве- 
ковне борбе између Ази.је и Европе за 
љихово додирно подручје. У разна вре- 
мена пмало ,је И. П. разно значење. Једно 
значење је увек постојало: укидање тур- 
ске власти и подела наслетства Турске.

Поред тога, у првом перијоду, до врхунда 
турске експанси.је, у опсади Веча 1683, 
значнло је И. П. заустављање турског 
проднрања; у другом перијоду, после 
1683, протеривање Турака. Од-краја 18 ве- 
ка даље за туркофилске државе значило 
.је И. П. реф-ормисање и цивилизовање 
Турске, да би могла остаги као евро.пска 
држава, за туркофопске државе то рефор- 
мнса-ње схватано .је као политичко и кул- 
турно снажење хришћан-ских народа за 
ослободилачку акци.ју,

Испред Џингисканових 'Монгола узмак- 
ла је-'једна турска н-омадска хорда,-под 
вођом Сулејманом {до 1231), из подручја 
на истоку Касписког Језера у Арменију. 
Суле.јманов -син Ертогрул {1231—1288) п-о- 
вео је ту хорду на запад, добивши од сул- 
тана селџуске државе Рума (Мале Азнје) 
или Икониума испаше око Дориле.ја у 
Малој Азији, као васал. Ертогрулова се 

- држава развила ка.о крајина, шнрећи с-е 
на рачун пограничних грчких крајева. По- 
што Монголи срушнше икониску држ'аву 
(1307 последњи султан), постаде самоста- 
лан, најпре са титулом емнра-, Ертогрулов 
син Осман или Отман (до132б;  'од тОга 
Османлије дали 'Отомани), прихвати -Иолам, 
освоји (Брусу (1317) и учинп је престо- 
ницом. РБегов је син био Уркан (до 1358). 
Као помоћне чете претендената у 'ви- 
зантиекој борбн око нрестола (1341 до 
1355) упознали су Турци Балкан. Оркан 
,је заузео прву европску тачку, Галипоље 
(1354).' Орби су пр-ви увидели опасн-ост од 
ових азнскнх освајача и дали им отпор. 
Цар Душ-ан .је дао иде.ју организаци.је 
европског хришћанства против азиске 
исламске опасности, и тражио је од папе, 
који ,је тада столовао у А-виљ-ону у Фран- 
цуокој, наслов »капетан хришћанств-а« у 
борби против Турака. Али, централистич- 
ка, апсолутистичка, војиичка Тур-ска била 
ј-е моћнија од феудалних -балканских др- 
жава. Син Орканов Мурат I (до 1389) -за- 
узео је Једрене (1363), и учини-о га првом 
турском лрестоницом у Европи, потука-о 
је Орбе (1371) :и учинио македонске др- 
жаве васалнима. Он је погинуо у боју 
на К-осову (1389). Ту је победво Орбе оин 
му Вајазит I (до 1402), и учинио трибу- 
тарном Орбију и Влашку, освојио је за- 
тим Бугарску (1393), пот.укао у-гарског 
краља Жигмунда -са његов-им заладно- 
европским помоћвим ч-етама код Нико- 
поља на Дунаву (1396), а после је л-ора- 
жен и зар-обљен код Ангоре у :Мало,ј Ази- 
.ји 1402, од татарсвог кана Тимур-Ленка 
(Тамерлана). У борби између Му-се, Сулеј- 
мана и ^ех м ед а  оста-о је п-обедилац Мех- 
мед I (1413—21). Мурат II (до 1451) обно- 
ви-о је војничку м-оћ Турске. Он је пре- 
лазн-о покор.и-о Срби.ју, али је наиша-о на 
уопептн отпор Турђа Кастриотића-Бкен- 
дербега у Албанији.

Оибиљанин Јанко гајио .је наду, да ће 
једн-им великим ратнин пох-одом пр.оте-
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рати Турке шз Европе. Он је шобедио Тур- 
ке 1443, - те они - изгубише -Орбију, али 
1444 победшпе код Варне у Бугарској кр- 
сташку војску, у којој су били Сибињанин 
Јанко, угарски краљ Владислав II и па- 
пин легат Цезарини. Ту -су погинули краљ 
и легат. Јанко је по-сле тога поражен -на 
Косову 1448. Муратов оин Мехмед II »Вл- 
фатих« (Освајач; 1451—1481), зау-зео је 
Цариград (1453) и  учини-о га престокицом, 
нокорио је Орбију (1459), Босну (1463), 
Папа Пије II, Млецл >и угарски краљ Ма- 
тија Корвин покренули -су мисао крсгаш- 
ког р-ата против Турака. Матија је освојио 
северозападну Босну и Ја.јце ( 1463—1464). 
Мл-ечани су ратовали с променљнвом сре- 
ћом у Леванти- и М-ореји. П-окорење Алба- 
није довршил-и су Турци 1479. Мехмед II 
д-овршио ,је освајање готово целог Балкан- 
ског Полуостр-ва и Мале Азије. Влада Ба- 
.јазита II била је неактивна. Запад га је 
застрашавао претендент-ом, братом му Џе- 
мом, песником, ко.ји је умро у Италиј-и, 
Турцн оу покорили .Херцеговину 1482, а 
Зету 1499. Молдавска је по-стала трибу- 
тарна, а Турци су почелп проваљнвати’у 
Пољску. Зап-ад је упро очи у -Руоију, где 
је Жван III (1462—1505) »окупио руоку 
земљу«. Посретством пале Оик-ста IV и 
кардинала грчког Весариона ожен-ио се 
(1472) цар Жван 'Софијом Палеологовом, 
братучедом по-следњег -византиоког цара. 
Он је узео двоглавог орла Палеологова и 
иде.ју о руском наслетству Византије.

Тек пооле два столећа п-очеле су озбиљ- 
н-и.је борбе изм-еђу р-уског претендента и 
турског поседника 'Цариграда за ту баш- 
шну. Оел-им I (1512—20) силно је проши- 
рио гран-ице освојењима у -Азији и Егпп- 
ту (о-св-ојење -мамелучке ешпатске државе 
1517). Од задњег Абасовпћа преузео је 
султан достојанство в-рховиог -исламског 
погла-виц-е: Калифат. Суле.јман II Вели- 
чанствени (1520—1566) о-св-оји-о је -Београд 
(1521), л-обедио -код Мохача ( 1526) угар- 
ског краља Лудвига II, који погибе, за- 
узео  ̂ је оредњу Уг-арску, 1Будим (1541), -и 
освојио велика подручја -од Персије.

Фердинанд I аус-триоки, владар и у за- 
падном и -северном дел.у Угарске и’ Хр- 
ватоке после М-охачке битке, н-астав-ио је 
одбрану од Турака. Прва турска -опсада 
Беча 1529 остала је безуспешна, Други 
ту-рски поход зау-ставио .је Петар Јуришић 
ко-д Кисека (1532). За.једничка протнвност 
Француске и Турске према Хапсбургов- 
ц-им-а довела .је д-о -савеза између Сулеј- 
мана II и Франсое I >(1535) и политичких 
и трговачких привилегија за Францусву, 
загарантованих у капитулацијама. То се 
пријатељств-о дуго ,у б.удућностн одржа- 
вало. У Ердељу и Мађарсво>,1 -и-сточно од 
Тисе завладао ,је, -од 1526, Запоља, под 
протекторатом султановим. Хапс-бурговци 
-и Турока -борил-и оу се дуго за врховну 
власт над Ердељом. Од 1571 владалн су 
ту Батори. Кнезо-ви Бетлен Габор и Ра- 
коци били су непрнјатељи Ау-стри.је. Фер-

динанд је -склолио мир (1547)’ са султа- 
ном, са обавезом плаћања год-ишњег дан- 
ка од 30.000 дуката (плаћан је до 4606). 
У шестом угарском походу задржао је 
Оулејнана -Никола Шубнћ Зринскн’ у твр- 
ђавн Оигету (1566). -Оултан је умро пре 
пада тврђаве, али његову смрт затајише, 
док не паде тврђава с браниоцима. Се- 
лим II (1566—1574) -склол-ио ,је мир. Он је 
освојио Цнлар -од Млечана. Млеци, папа, 
хапсбуршка Шпаии.ја -и Ђенова образо- 
вали су свету лигу и повели крсташки 
рнт: Дон Хуан д’Аустрија победио је тур- 
ску флоту код Лепанта (1571). Победа’ је 
и-занвала велико одушевљење у хришћан- 
ству, али ннкакав резулта.т.

Под наследн-ицнма Муратом III (— 1595), 
Мехмедом III (— 1603), Ахметом1 (— 1617), 
Му-стафом I (— 1618), Османом II (— 1622) 
одржала се спољашња ноћ Турске, али 
.је унутра поквареност, кор-упција, протек- 
ција, лодмитљивост, грамзнво-ст -и утицај 
харема ра-зривао снагу. Н-збијале су буне 
јаничара (и Осман II им је пао као жр- 
тва) н буне у лровинцијама. Тешки рато- 
ви у Пероији и Угарској исцрпли су тур- 
ску силу. -Цар Рудолф II м-иром у Житва 
Тороку 1606 ослободио се годишњег дан- 
ка једним откулом од 200.000 дуката, 
Т.урска се опет опоравнла -и подигла за 
владе Мурата IV (1623—0640), крвника ја- 
ничара, ко.ји је укинуо (1638) узимаље 
хрншћанске деце за .јаничаре и ’ оовојио 
Багдад, и (после -Ибрахима I) за Мехме- 
да IV (1648—1687) под великин везирима 
Ћуприлићима. Тада је п-остигл-а Турска 
највећн олсег, завладала .је привремено 
Украјином н Под-олнјом, о-свој-ила (1645 
до 1669) Крит од Млечана. Због ривалства 
у Ердељу дошло је до рата оа Хапсбур- 
говцн-ма. Код Ов. Готхарда на Раби (1664) 
п-обедила .је хапсбуршка хришћанока вој- 
ска Немаца, Мађара, Оловена, Франдуза и 
др. турске евролске и азиске ,чете. Мир у 
Вашвару -задржао је «1а1иб дио п незавнс- 
н-ост за Ердељ. Овај- лош мир појачао је 
незадовољство .у Угарској и Хрватској л 
нзаавао заверу (Зриноко - Франкопалску). 
Репресалије после откривене завере иза- 
звале -су булу у Угарско.ј, коју је помага- 
ла Француска и Турсва. Погакнут овима 
освојп вођа куруца, устаника, Текелл се- 
верну Угарску. Папа Иноћентије XI но- 
може новчано и морално цара Леопол- 
да I, а Пољска приђе у -савез -са Аустри- 
јом. Велики -везир Кара Мустафа пође са
200.000 во.јвика -и 300 толова на Беч п оп- 
седн.у га, али Карло Лотариншки и пољ- 
ски -краљ Јован Со1б,јеоки погукоше Тур- 
ке под Вечом 1683.

Одбивши Турке -од Беч-а Ау-стрија на- 
етави да их прогони из Угарске. Она 
склошг са папом, Пољском и Млецима 
Свету Лигу (1684), освојн Будим 1686 
(после 145 година турске власти), Угарска 
и Ердељ (потлад-оше лод хапсбуршку 
влаот. Освојивши Београд (1688) Аустри.ја 
отвара план, да освоји од Турске западне
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хришћангске балкансие земље и да се по- 
служи устанком хришћана. Во.јска јој, 
под генералон Пиколоминпјем, продре до 
Косова, Нрвог Лазара, Призрена и Окоп- 
ља. Нови велики веаир Мустафа 'Еудри- 
лић о-бнови савез са Лујем XIV францу- 
ским, протера Аустријанце из Орбије и цо- 
врати Београд (1690). Повлачење Аустри- 
јанаца изазва велику сеобу Срба. Муста- 
фа изгуби против Лудвига Баденског 
битку и живот код Оланкамена (1691). 
Ослобођеље Јужннх Словена пропаде, по- 
сед Угарске и Ердеља утврди још аустри- 
ски војсковођа принц Евгеније Оавојски 
добедом код Оенте (1697). Млечани међу- 
тим ратоваху у Црној Гори и освојише 
Мореју (1685—1687). При заузећу Атине 
експлозија. барутане разори Партенон. Ру- 
сија је лриступила у Ов. Лигу тежећи за 
изласком на море, и после више неуспеха 
заузела Азов (1696). Карловачким Мдром 
1699 добила је Аустрија: Угарску и Ер- 
дељ, без Баната и источног Орема, Млеци 
Мореју, Пољска Подолију, Русија Цари- 
градским Миром (1700) Азов и право да 
држи ресиденте у Цариграду 1(први Тол- 
стој). Текели умре у Турској (1704).

Турска .је покушала да поврати губит- 
ке. На потицај испред Руса побеглог по- 
беђеног шведског краља Карла XII, зара- 
тжла је Турска. Уз Пе-тра Беликог приста-о 
је молдавсви госпадар (кнез) Кантемир, 
али Петар би с војском на Пруту доведен 
готово до каиитулације, а спасе се, по- 
вратком Азова и подмићиваљем великог 
везира, миром у Хушу (1711), поновљеним 
у Једрену '(1713). Петар је позвао прогла- 
сом и балкаиске хришћане особито Црно- 
горце (посланство Милорадовића) на уста- 
нак. Од тада су балкански хришћани све 
више полагали наде у Русију. Руоија је 
почела истискивати аустриски и млетач- 
ки утица.ј. Црногорци се одазваше. Њихо- 
во склаљаље на млетачко земљиште, дал-о 
је изговор Турцима, да покушају од Мле- 
чана нреотети Мореју (1745—1718). То им 
је успело већ у првој години рата. А.у- 
стрија устаде на -одбрану Карловачког Ми- 
ра, склопи савез с Млецима. У рату (1716 
до 1718) лобеди Турке код Петроварадина 
(1716) и Београда (1717) принц Евгеније, 
нају-спешнијн претставник аустриске екс- 
пансивне политике на Балкану. Мир-ом у 
Пожаревцу (21/7 1718) добила је Аустри- 
ја иоточни Срем, Малу Блашку до Алуте, 
северну Србију и појас босанског подручја 
уз Саву. Млецн се одрекоше Мореје.

У нољском наследном рату (1733—35) 
радила је Француска узалуд на то.ме, да 
Турока зарати на Русију. Турска је била 
заузета ратом о Персијом (1733—36). Ру- 
сија је заратила на Турску (1736—1739) и 
освојила Азов (1736). Русви војсковођа 
Миних сањао је о освојењу Цариграда и 
ослобођењу Молдавске, Влашке и Грчке. 
Руска оавезница (од 1726) Аустрија нада- 
ла се ратом (1737—39) остварити завет 
Евгенијев (—- 1736). Аустријанци заузеше

Еиш и подигоше Србе на устанак, апи су 
морали узмицати, а‘ с жима и Орби (сео- 
ба),.Т,урци победише генерала Валиса код 
Гроцке близу Београда (1739), те Најнерг 
склоли, посредоваљем францу.ског посла- 
ника Вилнева, Београдскн Мир 1739, ко- 
јим поврапи Турско.ј- све тековине Пожа- 
ревачког Мира, сем Баната и источнот 
Срема. Тако је Ауотрија напустила акцију 
за освојење хришћанских земаља Турске 
(до 1878), које су још више појачале наде 
у Русију. Француским посредоваљем задо- 
вољила се Русија неутрализацијом Азова. 
Наследник Румја.нцева као руски ресидент 
у Цариграду Вјешњаков (1741—1745) уве- 
равао је царицу Јелисавету, да о помоћу 
хришћана може срушити турско царотво, 
али је те планове ожнвила тек Ката- 
рина II. Француски утицај на Портп био 
је врло јак. Капитулације од 1535 су об- 
новљене 1740. Француски гроф Бон-вал (по- 
турчен као Ахмет-лаша) настојао је да 
реорганизује турску војску н допринео је 
успесима од 1736^1739. Турска је у уну- 
трашњости пропадала, а Руснја се почела 
мешати. Борбе с Персијом (1723—1727, 
1733—1736, 1743—1746) И ривалство С Ру- 
сијом у том подручју отежавале су јачу 
акцију у Европи.

За време аустриског наследног и седмо- 
годишњег рата Сорта, у миру, настојала 
.је провести реформе. Велики везир Ра- 
шб (до 1763) уредио је финансије, стегао 
јаничаре и мам-епуке. Турски отпор ре- 
формама, економски и душевни полет Гр- 
ка Е русво обраћаље према југу за Ката- 
рине II (1762—1796), покренули су живље 
решавање источног питања. Царица уста- 
де као заштитн.ица Грка и намисли да 
протера Турке из Европе. Да отежају ши- 
рење ру-ског уиицаја у Пољско.ј потакоше 
француски претставници Шоазел и барон 
Тот Порту на рат (1768—1774). Галицин и 
Румјанцев заузеше Бесарабију, Влашку и 
Молдавоку. Грк ПапазШгли у.веравао је 
Орлова, да ће Грци подићи устанак. Ор- 
лов и Елфинетон (Енглез) довели су бал- 
тичку флоту у Јегејско Море. Устанак Гр- 
ка угушили су Турци крваво. Елфин-стон 
је опалио турску флоту вод Чесме (близу 
Хиоса) 1770. Као и лепантска победа 
(1571) и ова је учинила јак утисак у Евро- 
пи, али без видних последица. Против- 
ност Аустрије и Пруске ублажила је Ру- 
сија деобом (првом, 1772) П-ољске.

Миром у Кучук-Кајнарцију 1774 (код 
Оилистрије) уступила је Турска Руспји 
Керч и подручје између Дњепра и Буга, 
одрекла се врховне власти над кримским 
Татарима и кавкаским народима, допустила 
слободу трговања и пролаза р.уским бродо- 
вима на Црном и Јегејском Мору, обећала 
штитити хришћанску веру и цркве. По 
следица тога било је руско мешање у уну- 
■трашње прилике Турске. Ослабљењем 
Порте П0'јачаше се сепаратистичне тежње 
провинци.ја, особито Сирије и Египта. Ау- 

| стрија ,је заузела Буковину (1775), а Фран-
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дуока џ  Пр-уска еузбијале су аустриске 
тежње у правцу према_ Рајни. Јосиф II 
(1780—1790) окрену се према Истоку. Он 
је еклопио епо-разум с Катарином II. У 
дуготрајној њиховој кореспонденцпји иш- 
чаурио -се тако званн »грчжи пр-ојект« о 
подели Балка-на на руоку и аустриск.у 
сферу. У основи је та идеја увек'ва-скрса- 
вала при -сваком руско-аустрнском спора- 
зумевању. Франпуоки амбасадор у Петро- 
граду Де Оешр одушевио се тим планом, 
по коме .је Франдуско.ј резервиран Египат 
и -Сирпја, али Лу.ј XVI одлучи-о се за тра- 
диционалну политику интегритета Тур- 
ске. Љубимад Катарине II, Потемкин, по- 
дигао је јужну Руснју, спровео ратне нри- 
преме -и приредио на Кр.иму, анектираном 
1783, састанак цариде с Јосифом II (1787). 
Порта је, потакнута Пруском и Енглеском, 
објавила Русији рат (1787), а Аустрија се 
придружи Руеији (1788). Суваров је про- 
Дро до Дњестра, а аустриски генерал 
Лаудон ‘Освојно Београд (1789). Српеки 
фра)корци помагаху Аустрију (Кочина 
Крајина). Енглеска :и Холандија, због тр- 
говачких интереса у Леванту, заузеше се 
за Турску, а Пруска склопи с њом савез 
(1790). Њезин министар Херцберг саста- 
вио је про.јекат: Руси.ја да добије подруч- 
је до Дњестра, Аустри.ја да анектира Мол- 
давску и Влашку, а да* уступи Пољско.ј 
Галицију, Пољека Пруској спо.јно подруч^ 
је" између западне Пруске п Шлезије. На- 
следник Јо-сифов, Леополд II. хтео .је п-о- 
вратити унутрашњи п олољашњи мир, те 
склопи с Турском Свиштовскн :Мпр (1791), 
углавном на овнови §1;а1;и8 ^ио, По смртн 
Потемкнна (1791) склопила. је и Русија 
мир у Јашу 1792, којим је добил-а под- 
Р.учје између Буга и Дњестра, Велики грч- 
ки план је продао, а оовајачке тежње за- 
довољише се опет деобама Пољске (1793 
1795).
- Учеств-овањем у ратовима против Тур- 
ске кроз цело столеће и економскдм на- 
претком, а~ под утицајем националних 
идеја француске револуције, развила се 
национална самосталност хришћанскнх 
народа. Управна и војна десорганизација 
п слабост, насиље и злоулотр-ебе режима, 
дадоше могућност и потица.ј за ослободи- 
лачку акци.ју хришћанских народа. На- 
преднн.јп елементи Турске покушаше ре- 
формама омогућнтн њезин опстанак у 
Европп. За цео ввк (1789—1878) реформна 
стр.уја,' често л под лригиском Евроле, 
с м.уком .је уводила реформе, које су се 
У суштини разбијале о консерватпвноот 
турске масе. Селим III 1789—1807) отпо- 
чео је перијод рефорама настојањем да 
самовољне .јаничаре замени европски ор- 
ганизаваним пуковима (низам џедид). Не- 
успеси у рату против Руса и побуњених 
Срба олакшал-и су успех а-кције улема, 
да се султан свргне. Али он добије (после 
Мустафе IV) у Махмуту II (1808—1839) од- 
л.учног нас.ледника .у раду за реформе. 
■Овај предоби муфтију н великаше, и у

великом - државном већу буде лрочнтана 
султа-нова нарадба, којом се између јани- 
чара образ-овалШ нова дисцпллинисана 
стајаћа во-ј-ска:- вшкинције. Отпор већнне 
јаничара протнв »ђаурских« новотарнја 
.је, развнјањем пророкове заставе, у крви 
угушен, а јаннчарство укинуто и забра- 
њено (1826). Укннута је и стара коњица, 
опахнје, протеранн е.у савезницн јани- 
чарски дервпшп Хаџи-Бекташи, преуре- 
ђен опасни есн-аф хамала (носача) и јан- 
гннцпја (ватрогасаца).

Бонапарта је обновио отаре француске 
снове о господарству над Средоземним 
Морем, што је претпостављало уништеље 
евглеске вла-сги на љему и власт у нај- 
важнијнм околним земљама. Миром у 
Кампоформију (1797) раскомадао је он 
млетачку републцку и заузео јонска' остр- 
ва и луве на елирској обали, а склоппо 
везе са Али-лашом Јањинским п Пасван- 
Оглу-ом впдннским. Помагањем Маннаца 
лостављено .је шитаље грчког ослобођења 
с француске стране. Походом Бонапарти- 
ним на турски Египат (1798) заметнула се 
борба између Енглеске и Француске за 
путеве према. Индији. Францусжа је 'При- 
казивала то као експедицију против сул- 
тану непокорннх мамелука, који су л 
Француској нанооили штете. Турска и'Ен- 
глеска навалнше на Бонапарту у Египту. 
После дугпх борба повуклп .су се Фран- 
цузи из Ег.иита (1801), који је, као и Јон- 
ска острва, повраћен врховној султано- 
во.ј влаоти и га.рантнран интегрит-ет Тур- 
ске (миром у Амнјену између Енглеске л 
Француске 1802). Миром у Пожуну (1805) 
отео .је Наполеон Аустриј.п тековнне Кам- 
поформиског Мира. (1797), Далмацнју и 
Истру, а миром у Шенбруну (1809) још и 
словеначко и хрватоко подручје ,до Оаве 
и нреко тих »илирских провпнција« ство- 
рио је дпректну копнену трговачку везу 
између Француоке н Жстока нреко Турске, 
да и овде остварн »континенталнп затвор« 
против Енглеске.

Преко влашког кнеза Конетантина Ипсн- 
лантија ступили су Орби у везу с Ру- 
спјом. Русн заузеше Молдавсжу н Вла- 
шку, а Порта, протпвно уговору у Јашу, 
на потнца.ј Француза, затвори рускпм бро- 
довнма Босфор и Дарда.неле, п најзад пм 
објави рат (децембра 1806), и против са- 
вета Енглеске, ко,ја флотом запрети Дар- 
данелима п Цариграду. По уиутама фран- 
нускот амбасадора., генерала Себастиа- 
ни.ја (1806—1808), .утврднше се Турци у 
Јгореузима. Енглези су ое моралп повућ.н. 
Порта нм онда огласи рат. Енглескп на- 
пад у Егнпту одбио ,је заповедник Ар- 
наута Мехмед-Али.ја (1807). Миниотар ло- 
беђене (1807) р.уске савезннце Пруске. Хар- 
денберг, предлагао је да Русија добије 
источни део Турске с Цариградом, Аустри- 
ја Босн.у и Орбиј.у, Франц.уска Грчку и 
Архипелаг, Пруска Саску, и да ее ожпви 
Пољока. Али Александар I руски цар спо- 
раз.уме се у Тилзпту (1807) с Наполеоном,
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да вважупра Впашку и Молдавоку. Напо- 
леон ое обвеаао да посредује за м-згр нз- 
међу Руоије и Турске, а Александар из- 
међу Француске и Енглеске; где посред- 
ништво не успе, заратпће посредник као 
савезннк прнјатељске силе. У случају на- 
стављаља рата - с Турском споразунеће се 
оба владара да ослободе од турског јарма 
све европске земље Турске, сем Цари- 
града н Румелије. Примирје руско-турско 
буде онда оклопљено у Слобозији (1807), 
не обухватајући формално Орбе. На руски 
притисак протегоше стварно Турци при- 
мирје н на Орбе. Руси нису хтели - ева- 
куисати, а канцелар Румјанцов предлагао 
је ванредном шосланику Наполеонову Са- 
варију, да ва накнаду Француска заузме 
Босну и Албанију. Наполеон је желео 
компенсацију у Пруској, а Александар је 
то одбијао. Налолеон се бојао поделе Тур- 
ске, да Енглеска не би заузела Егнпат и 
острва. Наде на мир с Енглеском пропа- 
доше. Француски амбасадор Коленкур по- 
нуди онда Румјанцеву поделу Турске (1808): 
Русија да добије Молдавску, Влашку и 
Бугарску, Француска Босну, Албанију, 
Грчку, а Аустрија 'Србију и Румелију до 
Солуна. Александар није хтео поделу без 
мореуза. Коленкур онда предложн Русији 
Цариград,- а Француској Дарданеле. Рум- 
јанцов је међутим захтевао обоје за Ру-
сиЈУ.

■Циљ решења источног питаља био је 
за Русију," да доби.је приступ на Оредо- 
земно Море. Поморске силе опирале су се 
појављивању тог новог супарннка на том 
мору. Ни за компенсацију с Египтом, Ои- 
ри.јом и левантским пристанпштима пи.је 
се Наполеон хтео одрећи традиционалног 
француског отпора изласку Русије на Сре- 
доземно Море. То би можда Наполеон био 
учинио само за о-ствареље свог великог 
сна: победе над Енглеском, тако да Фран- 
цуска, а-устриска и руока војска. сруше 
турско царство и преко љега продру до 
Индије (Мисија генерала Гардана у Пер- 
сији, 1807—1809, имала је да 'приправи 
тамо терен за то). Безбројна флота из свих 
медитеранских и атлантских -пристаништа 
уннштила бп гусарском герилом сву тр- 
говачку енглеску флоту, експедициони кор 
искрцао би се ,у Енглеској; врховни циљ 
Наполеонов остварио би се: -супарник за 
светско госпотство био би уништен. Али 
устанак у Шпанији против француске 
власти спречио је то. Да добије слободне 
руке у Шпанпји, склопио је опоразум са 
Александром I у Ерфурту '(1808) са ужим 
програмом; за варантију мира у средњо.ј 
Европи признао ј-е Налолеон Александру 
право на Фин-ску, Влашку и Молдавску. 
Обвезаше се одржавати интегритет Тур- 
ске и недопустити никакав лотхв-ат про- 
тив ље, без љихова претходног споразума. 
Док је Наполеон био запослен ратом у 
Шпанији (1808), а затим у Аустрији (1809), 
настави 1809 Александар рат против Тур- 
ске, к-о)и- се млитаво водио три године.

Генерал Камен-ски оовоји већину бугар- 
ских т-врђава на Дунаву (1810). Пошто је 
Русија онемогућавала рстварење контн- 
ненталног затвора, због својих тргов-ачких 
интереса с Енглеском, одлучио је Напо- 
леон да и њу подложи, па да тако, као 
господар копна, унмпгги господара мора, 
Енглеску. Александар I повуче војску Ка- 
менског (1811) и ловери заповедништво 
на Дунаву Кутузову са задатком, д-а пре- 
говара за мир. Кутузов вештим маневром 
опколи турску војску. Преговори се оду- 
љише, а заврши их адмирал Чичагов, на- 
следвик Кутузова. Мир у Букурешту пот- 
-писан је 16-68/5 1812. У љему се задово- 
љио Алекоандар добитком Беоарабије до 
Прута и северног дунавског рукава Ки- 
ли.је, а одбацио је први ланславистпчки 
план Чичагова, да побуни 'Словене уз Ду- 
нав и Оаву, и да продре до Трста и Мле- 
така.

Прошаст Наполеонова у Руси.ји (1812) н 
устанак народа сруши Нанолеоново дело. 
На Бечком Конгреоу '(1814/15 мало је било 
говора о Иетоку, јер Наполеон нпје ту пра- 
вио промена. Русија .је задржала Бесара- 
бију и део Молдавске, Аустрија је добила 
»нлирске покрајпне«, Енглеска протекто- 
рат над Јонским острвима. У пркос ауто- 
номије, загарантоване чл. VIII Букуреш- 
ког Мира, Србп се ниоу споразумели с Тур- 
цима, и Турци :их покорише (1813), али 
су се они поново дигли, под Милошем 
Обреновићем ‘(1815), и помоћу Руси.је по- 
вратили аутономију. У Албанији, Епиру 
и делу Македоније одметн.уо се окрутни 
Али-паша јанински, ко.ји се истицао и 
културннм радом. У двогодишњем рату 
(1820/22) он је савладан, на веру измам- 
љен из тврде Јанине и убијен.

■Трговачке везе с -републиканском Фран- 
цуском пробудиле -су иде.ју ослобођења код 
Грка. Отац трчке слободе л њезин шрви 
мученик, .песник грчке Марсељезе (Н-а 
ноге, синови хеленски!) Ригас (1754—1798) 
преговарао .је с Бонапартом. Турци су га 
утопили у Дунаву. 1814 основана је у 
"Атини хетери.ја филомуза (друштво прл- 
јатеља Муза). Корфанац Каподистри.ја, 
претставник Русије на Бечком Конгрес.у, 
протежирао је то друштво. У Одеси .је 
основана чисто политичка хетерија фл- 
лнка, исте -године. Алекоандар Ипсиланти 
отаде. на чело хетерији, позв-а Грке на 
устанак, али му .је чета уништена (1821) 
у Молда-вској и покрет је пропа-о. У исто 
време избжла ,је побуна у Мореји (Пело- 
понезу), Тесалн.ји, Румели.ји и на остр- 
вим-а. Турци су се оветили убиством па- 
три.јарха, митрополита и другпх угледнп- 
јих Грка, покољем на Хиосу (23,000 поби- 
јештх). Вође оу устанка били Колокотро- 
нис, вођа Клефта из Месиније, и бег Мау- 
ромихалис, вођа ратоборних Маинаца (с ју- 
г-а Мореје). Мореја би ослобођена. Народна 
Скупштина, дод претседништвом А. Мау- 
рокордала, израдпла је нацрт Устава 
(1822).
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Одушевљење Европе,. осабито . либерал- 
нпх еле-мената, за Грке паказало -се у 
слању пом-оћи преко филхеленских дру- 
штава. Енглески песник Лорд Ба.јрон 
линно је помагао- покрет у ЈГрњкој, -где је 
и -умро (1824, у Мисолунгију). Устанак је 
успевао до 1825. Порта је обећала свом 
васалу намеснику Египта Мехм-ед-Алији, 
Кр.ит и Мореју, ако помогне савладати 
устанак. Његов син, Ибрахим, покорио је 
л опустопшо (1825) Море.ју, еаузео и спа- 
лио тврди Мисолунги са храбром по-садом 
(1826). Неслога у грчкој влади олакшала 
му је успех.-Лавно мнење хришћана, осо- 
бито у Русији, узбунило се.' Метернихова 
кбнсервативна лештлмистичка и против- 
револуционарна политика Ов. Алијансе 
иостала- је неодржива. Цар Ннкола I (1825 
до 1855) прнморао ,је султана, ослабљеног 
покољем јашнчара, да акерманском кон- 
венцијом (7/10 182б) потврди Букурешки 
уг-овор. Затнм еклопише Енглеска, ’ Русија 
и Француска уговор у Лондолу (6/7 1827; 
трнбу-т п уоке границе за Грчку). Оавез- 
ничкој флоти у Леванти ,би наређено, да 
спречи сукоб нзмеђу зараћених страна. 
Ова хтеде приморатн Ибрахима да отпре- 
ми сво.ју флоту у Египат. Флоте се суко- 
бнше код Наварина (20/10 1827), и турска 
би уништена.

Трговачки ннтереси Ен-глеске натераше 
је на туркофилско држање,, протнв прет- 
седника Грчке, Каподистрије, изабраног 
1827, под руским утпца-јем, и против 
француске евспедиције у Мореји, којом 
је Ибрахим примораи на евакуацију (1828). 
Та фр-анцуска пнтервенција и преговори 
министра Дела Фероне.ја с Русијом о оа- 
везу,  ̂помоглп -су Руоију дишгоматски. Сул- 
тан је отказао ове европске уговоре, а Ру- 
сија му онда објави рат (26/4 1828). П-а- 
скјевић је напредовао у Азији. Дибић је 
продро, тек у јуну 1829, преко Балкана до 
Једрена са ослабелом војском. Посредова- 
њем дипломатије склопљен је мир у Је- 
дрену (14/9 1829). Руси.ја је добила терл- 
торија у Азији. Мореузи су отворени у 
миру за трговачке бродове свима Силама, 
Орбији и дунавским кнежевинама п-ри- 
зната .је аутономија под руском заштитом, 
а за Грчку обавезност закључака Лон-дон- 
ске конференције. Ова прогласи незави- 
сност Грчке (з/2 1830). Претседник Капо- 
диотрија би убијен (1831). Лондонска кон- 
ференција повукла је Грчкој границу из- 
међу залива Воло и Арта и по-ставила је 
за краља. Отона I (1832—1862) из баварске 
династије. Наде на нзгнање Туража из 
Евроне ниоу се успуниле, али је учињен 
добар корак напред у решењу И. П. по 
начелу народног самоодређења. Русија је 
ттотисла турску власт јужно од Кавка-за, а 
Француска на најзападннјој тачки, заузе- 
ћем Алжира (1830).

Олигархиску власт мамелучких бегова 
уништио је намесник Мехмед-Алија, уре- 
дио .је војску и управу у Ег.ипту ло европ- 
ском узору (1811) и подигао прлвреду и

просвету. Као награду -за покорење Ваха- 
бита добио је он -Арабију као пашалук 
(1818), а за помоћ против Грка Крит, и 
за сина Ибрахима Мореју. После Једрен- 
еког Мира тражио је он, као накнаду за 
Мореју, за сина лашалук Дамаск, и за- 
ратио је на султана; освојио је до ‘ 1832 
св.у Сирију и Цилицију. Порта је при- 
хватила ру-ску понуду за помоћ, али по- 
средовањем Сила, завидних руском "ути- 
Цају, добио је Мехмед-Алија Сирију ми- 
ром у -Кутахији (1833). Ипак је Порта 
склопила -с Русијом дефансивни савез у 
Унки.јар Искелеси <1833), којим се, као 
противуслугу за обећану руску војиу по- 
моћ, тајно обвезала затворитн Дарданеле 
страннм Силама. Махмуду II реорганизо- 
ваше пруоки- официри (Хелмут Молтке) 
војску, н он -обнови рат против Мехмед- 
Алије, али му војска бн потучена. (1839). 
За Махмудова наследника Абдул Меџида 
(1839—1861) . умешаше се Велике Силе. 
Француска са Тјером заузела се за Мех- 
мед-Али.ју, да би везала уза се Ешпат. 
Енглеска се одвојила од Француске, при- 
дружила Руонји и са њом, Аустријом и 
Пруском склопила -на Лондонској конфе- 
р.енцији четворну али.јансу за одрж-ање 
интегритета Турске (1840). Мехмед-Алнја 
поврати Оирију, а доби наследно наме- 
сн.иштво у Егжпту и НубиЈН, уз плаћање 
данка. Пет Великих Сила склопише у Лон- 
дону дарданелоки уговор (13/7 1841), но 
коме су затворенн Босфор и Дарданели 
ратним бродовима свих народа.

Још од 15 века чињени су често пред- 
лози за поделу Турске. Усред турског 
продирања на Балкану предлагао ,је Вер- 
трандон дела Брокијер (1432), после свог 
пута на Исток, да лапа и заладнн хри- 
шћански владари о-преме војску, коју би 
помогли побуњенп балка.нскл хришћани, 
те бп Турци били протерани. Тим се пла- 
новима дуго но-сио његов гооподар, бур- 
шљскн војвода Филил Добр.и (1419—1467). 
Француски краљ Шарл VIII (1483—1498) 
хтео је (1495) 'освајачке тежње за Итали- 
,јом, а Франсоа I '(1515—1547) амбиције за 
немачком круно-м (1515—1517) оправдатл 
популарним обећањпма крсташког рата 
против Турака. Луј XIV мислио је тажође 
на деобу Турске измеђ.у Француске (пс- 
точни део), Млетака и Лољске (1685—1687). 
Многе су се папе ба-вили тнм пројектима: 
1513—'1517 Лав X, 1570 Пије V, 1594—1600 
Климент VIII; учењаци Еразмо Ротердам- 
сжи 1530, Куепинијан 1541, Лајбниц 1672; 
разнл амбицпозни авантуристи, као Ба.р- 
толомеј Ђорђевић 1542, Ђорђе Бранковић 
1689; државници, каб фралцуски министар 
Сили 1607 (1е ^гапћ с!е88е1п Је Непп IV 
о европској конфедерацп.ји од 15 држава; 
Турска би била иокључена из те хришћан- 
ске републлке, и Турци ратом приморан« 
на исељење илн покрштење), шпански ми- 
нистар Алберонн (1736), Талеран (1805), 
француски мивистар Полињак (1829. који 
је хтео да ,из турског терлторија створи
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компеноације за решеље европскпх спор- 
нпх питања. Франдуска се није никада 
могла ангаЈЖовати озбиљно и трајно за 
унпштење Турске у корист европских Си- 
ла. Русија је кушала да придобије Ен- 
глеску. Дар Никола I настојао је узалуд 
и лрдлнком посете у Лондону (1844) и 
1853 преко ешглескога амбасадора лорда 
Синера (беутоиг), да предобије Енглеску 
за .споразум у слунају пропасти Турске.

Енглеска и Француска се здружише, ка- 
да. је, поводом спора између католичких 
и православвих калуђера у Јерусалиму о 
посед светнх места (1850—1853) рускн ван- 
редни посланик, кнез Меншшжш, тражио, 
да се Порта, једнин свечаним ферманом 
према Руеији, обавеже чувати привиле- 
гп.је хришћана у Турско.ј, што би значило 
руски протекторат над љима. Порта .је то 
одбила, Русија заузме Молдавску и Вла- 
шку. Турска онда објави Русији рат (1853). 
Француска н Енглеока (1854) и Сарди- 
нија (1855) иоведоше Кримски рат за од- 
брану Турске, који се сврши руским шо- 
ра-зом и Парискнм Вонгреоом (25/2—16/4 
1856). А.устрија, Француска и Енглеска 
склоннше 15/4 1856 уговор, којим гаранто- 
ваше незавиеност и интегритет Турске 
према париском уго-вору од 30/3 1856. У 
Кримском рату Аустрија није заратила 
против Русије, али је натерала на ева- 
куацију Молдавсже и Влашке, које је оку- 
пирала заједно с Турском, не иостигавши 
да добије евронски мандат за упад у Босну 
и Орбију (1854). При крају је натерала 
РусиЈУ. да прихвати услове за мир изра- 
ђене на Бечкој конференцији Сила.

Да уклонн поводе за страну ннтервен- 
цију, настојала ,је напредна струја у Тур- 
ској и туркофилске Силе, да се Турска 
модернизира. Под Абдул-Меџидом (1839 
до 1861) издаде Решид-паша Хатишернф 
(султаново ручно писмо) од Гилхане (име 
кноека у сарају) 3/11 1839 као неки »лист 
елободе«. Њиме је обећана сигурноет жи- 
вота, части и својине свих поданика, уре- 
ђење пореза (укидаље закупљиваља по- 
реза) и војне службе. На основу овог ха- 
тишерифа издала је Порта виз реформних 
закона (»тензшмати хаиршје« — корисне, 
срећне уредбе). Европа је то схвагила као 
соир Је 1ћеа1ге. Отпор босанске олигар- 
хи.је шрот.ив увођења рефорама (Хусеин- 
капетана Градашчевића 1831, бегова 1850 
до 1852) савладала је Порта у крви. После 
овог задљег успеха навалио је Омер-паша 
(Латас, потурица) иа Црну Гсру. Мисијом 
Лајнингеновом у Цариграду (фебруара 
1853) повратила је Аустрија 81а!из дио. 
Да бн избегли одлуку Сила о четвртој 
тачци програма за мшр у Кримском рату, 
израдили еу велики везир Али-даша 'и 
министар Спољних Поолова Фуад-паша 
Хати-Хума.јун (царско иисмо) од 18/2 
1856. Њпме је потврђеп хатишершф од 
Гилхане и старе хришћанске привнлегије, 
слобода вере призната, поннжавајући на- 
зиви за хришћане забрањени, државне

олужбе и за хришћане отворене, уведено 
је јавно суђеље пред мешовитим судо- 
вима и шроглашена је једнака вредност 
сведочанства хришћанина као и мусли- 
мана, модернизирани су затвори и казне, 
уведена је и за хрншћане војна обавеза 
као и за муслимане, странци су добили 
право поседовати некретнине, уведена је 
једнажост нореза за све ноданике свих 
вера, поново је укинуто издаваље пореза 
у закуп, уређен је буџет, нодмитљивост да 
ое строго казни, одређено је оснивање ба- 
нака, помагање продукције и уређење про- 
метних сретстава.

Али консерватшвна Турсжа није се мо- 
гла преко ноћи модернизирати и учвр- 
стити. Бу.не у источшој Херцеговшнж (1852 
до 1862), шораз Турака на Грахову (1858), 
аграрни покрети у Босни само еу прови- 
зорно смшренн аграрнвм сеферскшм зако- 
ном (1859). Уморство консула у Џеди 
(1858), покољ Маронита у Оирији (1860), 
рат с Црном Бором (1862), успех Молдав- 
ске и Вла.шке да ое сједнне под домаћим 
кнезом Кузом (1859), особито уз дипло- 
матску потпору Француеке, свргнуће Кузе 
и прокламовање Карла Хоенцолернског за 
кнеза (1866), турско бомбардовање бео,- 
градске варошш (1862) л преда.ја градова 
Србшји (1867), неуспели устанак на Криту 
(1866—1869), признаље права наслетства 

■египатском вицекраљу (Кедиву, 1867) — 
све је то шоказивало пропадање Турске. 
Енглеска је чувала њезлн интегрштет .због 
опасностш од Руоије, ко.ја је, шомоћу шан- 
славистичког покрета (вођ Аксаков, све- 
словенски Цонгрес »славофнла« у Москни 
1867), бунама хришћана хтела раздро- 
бнти Турску и докопати се вековног цн- 
ља, мореуза, за слободан излаз на 'Средо- 
■земно Море. Мидхад.-паша са учељацима н 
студентима теолош.је (улемама ш софтама) 
ставио 'је. против тога покрета панислам- 
скп покрет. Франнуска је желела шоста- 
нак националних држава, Аустрија одр- 
лсаваље з1а!и8 цио, док она не добнје 
мандат. Кнез Миханло ,је пршправљао 
акцпју балкансжих хришћана за уједи- 
њење.

После пруске победе над А.устрнјом 
, 1866 настаде опасноот за Француску од 
уједиљења Немачке, ш она се -одлучи за. 
одгађаље акцћ.је балканских хршшћана. 
Попуштаље шиховим онравданим тежња- 
ма, реформе (просвете, финансија, саобра- 
ћаја, по француском предлогу од 1867) 
требале еу то омо1ућгвТ|И. Аустрискш амба- 
садори у Паризу, Хибнер до 1859, и Ме- 
терних после 1859, узалуд су настојали 
око спбразума са Франлуском. Аустро- 
угарски мшниетар Ба.јст тајно је шрего- 
м рао са Француоком о савезу, на основу 
81а1из ^ио на Балкану (1868/69). Поразом 
Француске (1870—1871) пропала. је антн- 
пруска подитика ау-стро-угарског мвжшстра 
Спољашних Бослова Бајста. На место љега 
дође Андранги, који је пре (1868/69) хтео
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са Ср.бшј-ом депити Босну, да бж 'Србију 
отргнуо од руског ут.ицдја. Русија је по- 
стшгла укидање неутрализације Црног Мо- 
ра на Лондонској конференцији (1871). 
Начело затвора мореуза модифицирано је 
тако, да их Порта у нужди може отворити 
за прнјатељске Силе. Утицај Русије је 
растао ‘(посланшк у Царигра.ду генерал 
Игљатнјев), по љезиној. жељи ооновала је 
Порта оамосталну Оутарску цркву, Егзар- 
хат (1870), којш је захватио ш македонске 
и неке 'јужно-српске и старосрбијанске 
кра‘јеве. Тиме је Русија приправљала за 
себе пространу ннтересну сферу. Државно 
бавкротство (1875) залечатило је неуспех 
турске финансиске реформе.

На Берлинском са®таЈНку трш цара (11/9 
187|2) немачког Виљема I, руског Алексан- 
дра II и аустро-угарсног Фраље Јосифа I, 
склопљен 'ј'е троцарски савез за одржање 
з1а1и$ ^ио (канцелари: Бизмарк, Горча- 
ков, Андрапги). Конференција та прн кан- 
целара у Берлшну ((1.1/5 1876) осигурала је 
споразум у И. П., н т. зв. Берлинским 
меморандумом лредложила Портп рефор- 
ме. Поводом устанка у Босни и Херде- 
говини (1875—1878), нзазваног аграрним 
и 'порезним теретпма, цравном и  личном 
несигурношћу, о.бјавио је велики везир 
Махмуд-Недим 12/12 1875 реформе. Уста- 
нак је на.шао одјека и у Бугарско.ј (1876). 
Андрашијев реформни план (30/12 1875) 
прихватиле су сигнатарне Оиле Париског 
Мира, те је предложен Порти (31/1 1876) 
и од ље, углашном, прихваћен (13/2). Фа- 
натизована маса убила је француског н 
немачког консула у Оолуну (6/6), а оофте 
оу шзнудиле, демонстрацнјом у Цариграду 
(10/5 1876), пад русофилског Махмуда Не- 
дима. Нови министри Ружди, Хусеин-Ав- 
ни и младотурчин Мидхат-паша очеки- 
вали су од Устава спас финансија и от- 
страљеве европске интервенц.ије. Абдул 
Азис (1861—1876) би свргнут и подигнут 
Мурат V 1(29/5 1876), а кнез Милан п Ни- 
коли. зарат.ише на Турску (2/7 1876).

На саотанку цара Александра II и Фра- 
ње Јосифа I у Рајхштату, у Чешко.ј <18/7 
1876), епоразумеше се Андрапги ш Горча- 
ков за с.пучај туроког пораза, да се Ср- 
бија пропхири на Дрини и Лшму, Црна Го- 
ра у  источпој Херцеговини и до Ллма, а 
Аустро-Угарска да ан&кшгра остатак Бос- 
не 'и Херцегоиине; Вугарска, Рзгмелшја и 
Албат-гаја да се образују као аутономне 
државе, Црчка да добије Тесалнју и 
Крит, Русија Бесарабиј.у и подручја у 
Азији сразмерно аустро-угарском повећа- 
љу, а Цариврад с околшиом да се прогласи 
слободним градом. У пркос агитације вођа 
либералне партије вишваца, Гледстона, 
с »бугарским страхотама« Л|ротпв тори- 
јевске владе Дизраелија (лорда Бивопс- 
филда), Енглеска Остаде, противно пре- 
теисном расположетвсу свога јавиог мишље- 
ља, туркофилска. Мурат V би сврлнут, а

подигнут Абдул Хамид II (31/8 1876 — 
27/4 1909).

Цациградска претконфер-енцнја амбаса- 
дора (12-20/12 1876) предложнла је изво- 
ђење рефорама у  Босии, Херцеговинш п 
Бугарекој и увела надзор европске страже 
од 6.000 људи. Мшдхат-паша пзбегну при- 
хватање тога плана проглашељем Устава 
(23/12) за целу државу. Наскоро замени 
Мидхата Едхем-паша (5/2 1877), а Русија 
зарати на Турску (23/4 1877). Кнез Карол 
рунунски шрогласл се незавшсним. Руси 
освојише северну -Бјугарску, а панолави- 
ста кнез Черка1скн уредц јој управу. Ге- 
нерали Гурко и Мирскн освојише Шипка 
н Ханкие кланац. Осман-лаша »ла.в од 
Плевне« утврди рововпма Плевну. Русима 
се пршдружнше Румуни. -Окобељев спречл 
продор посаде. После петомесечне опсаде 
предаде се 30.000 турске -војске у Плевни 
(10/12 1877). Предаде -се и војска пред 
Шнпка клавцем. Прнмшрје од 1/9 прекшде 
Орбија (14/12) и осво.јл Пирог ш -Ниш. II 
грчка војска пређе границу 2/2 1878, али 
на вест о једренском примлрју (од 31/1) 
одмах обустави ажцију. Руси су заузели 
Једрене 19/1 1878.

Енглеска се почела одремат.и протшв Ру- 
сије, те Руснја сготопп примирје у Је- 
дрену 31/1 1878, затнм мир у Оан-Сте- 
фану, код Царшграда (З/з), главно дело 
Игљатијева. Енглеска 'је послала флоту у 
Мрамор.но Море. Гроф Андраши ш лорд 
Оализбери згстадоше против самовласног 
поступка Русије. Орбија и Румунска блле 
су незадовољне малим добитцима у корист 
Велике Бугарске. На Берлинском Конгре- 
-су Велнкпх Оила и Турске (1878) створе- 
не су у мањем опсегу васалне Бугарска п 
Источна Румелија, Орбија је лрошпрена, 
а Босна ш Херцеговина предате Аустро- 
Угарској ла окупацију и управу.

Порта се споразумела ш с Крнћанлма, 
којш су се за време руског рата бпли по- 
бунлли, о шровинцлјалном етатзчу и са- 
бору. Султан одгоди парламенат -на неод- 
ређено време и владаше апсолутистпчки.
У |Вугарско,ј би изабран 'за кнеза руски 
кандидат Алексаидар Бателберг (1879), у 
аутономно.ј (Источној Румелијп бп постав- 
љен за гувернера Александар Вогорпдес 
(Алеко-паша). У обе земље развила се 
пропага.нда за уједлњеље н македонска 
акција. Отарн усташа Стојанов н Др. • 
Странскп са официрима милиције про- 
кламовали су уједиљење Нсточне Руме- 
лије с Бугарском под Александром Батен- 
бергом (18/9 1885). Због поремећене равно- 
теже и упрржених српских претенспја у 
Македоннји, оаратн краљ Милан, а.лл би 
сзгзбијен код |Сливнпце (17—19/11 1885). 
Интервенцијом Аустро - Угарске п Оида 
склопљен је мнр у Букзгрешту (з/з 1886) 
на основу 51а1и5 цио. Нзтубившн накло- 
ност Русије кнез Батенберг абдицира (7/9 
1886), а протнвно ругашм интенцијама 
изабрано Велпко Собрање изабра за кнеза
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Фердинанда Кобурга (7/7 1887), коме пот- 
пора постаде министар -Стамбулов. Русија, 
помогнута Франдуском, Немачком и Тур- 
ском (и агитацијом панслависте ‘Цанкова), 
покуша узалуд уништити избор. Ферди- 
нанд би признат тек 1896.

Поводом националшстичког покрета про- 
тив странаца окјупцрала је Енглеска вој- 
нички Египат (12/7—14/9 1882), оставив- 
ши кедива и сувереност султанову, а по- 
ставивши овоју флнаноиску контролу, и 
одржала је власт у пркос дугог отпора 
Порте и Сила. Порта није провела рефор- 
ме, загарантоване Арменији и Крицу на 
Берлинском Конгресу. Хришћански Ар- 
менци устадоше цротив тлачитеља Тура- 
ка, Курда и Черкеза. Турци одговорише 
покољем Арменаца у Цариграду и уну- 
трашњости |(1895). Критска буна, угуше- 
на 1889, изби поново 1896. Проглас уједи- 
љења. с Грчком довео је до турско-грчког 
рата 1897. Грчка војска је провалила у 
Македошг.ју, али је пот.учена. Цосретством 
сила Крит је добио аутожхмију, а Брчка 
исправку границе. Тиме се ут-врдило на- 
чело, да Турока не м.оже добити земљу, 
коју је -једном изгубила, макар је и поно- 
во освоЈила. Грчки принц-Ђорђе имено- 
ван је комесаром Крита. Уједињење је 
проведено у |балкансксм рату 1912.

Бугари међутим почеше овоја-татн под- 
ручје, -за које оживе стари назив Маке- 
дошцја без .прецизних граница. Бугарски 
егзархат преоте од патријаршије и отар- 
хије Струмицу, Битољ и Дебар (1894—-1897). 
После мрвавих оукоба (1897) добише Срби 
за епархију Окопље админиетратсхра 
(Фирмилијана). Наскоро -се разви комит- 
ска акција у Македонији и буна 1902. 
Цар Никола II и Фрањо Јосиф I споразу- 
меше се на састанку о заједничком ре- 
формном предлогу .за Македоннју (мирц- 
штешни оггоразум, 1903). Македошгја би 
подељепа у елране полицајие срезове.

Међутим |је Немачка добила јак ут.ицај 
у Турско.ј. 'Она и Аустро-Угарска предви- 
деле су турско подручје за средљо-европ- 
ску енспансију. Грађењем железница у 
Анатолији, Сирији и Месопотамиј.и поди- 
зала се економска и војничка снага Тур- 
ске. Немачка |Крупова фабрика лиферо- 
вала јо.ј је тапове, а немачки инстр.уктори 
образовали војску. То угрожаваље Инди- 
је, панисламсви поврет и немачки ути- 
ца-ј, одбили 'Оу Енглеску од Турске. Сер 
Едвард Греј и Изволски склапише у Пе- 
трограду, споразум (31/8 1907) о 'поде-
ли интересних сфера у шредњој Азији. 
Русија, поражена на крајњем Истоку 
(1904/05), окрену екшаноивне тежње пре- 
ма ближем Истоку. На саетанку )Нико- 
ле II са Едвардом VII у Ревалу (у јуну), 
са францусвим претседкиком Фалиј.ером 
(у јулу) 1908, стављен.о 'је на дневни фед 
македоиско питање. Младотурци, тарога- 
њави од 1897 наста.влгди су акци.ју за ли- 
берално уређење државе и ослобођење од 
европског туторства. Војничком револуци-

јом (у јулу 1908) изнудшпе онп успоотав- 
љеље 'Мидат-лашина Устава. Иови режим 
истакну паролу: Отоманско царство Ото- 
манима.

Увођење па|рламентарног режима у 
Турској даде повода Бугарској да прогла- 
сп независност, а А.устро-Уга1рској <мнни- 
стар Вревтал) да а!невтује Босну и Хер- 
цеговину <5/10 1908). Порта је протесво- 
вала д огласила бојкот аустро-угарске ро- 
бе. 'Орбија и Црна Гора узбунише се про- 
тив анексије. Ерентал је ушшрио Италију, 
одрекавши се Вовопазарског Санџака, али 
је ипак веза ове у Тројном са-везу олаба- 
внла. Ђол.ити, Титони и Извољски окло- 
пилн су на састааку цара Николе II и 
краља Витора Емануела III у Рак&ншђи-ју 
(октобра 1909) споразум: Италија ће по- 
магати настојање за отварањем Дардане- 
ла, а Русија признати талијавске претен- 
сије на Триполис, одржаваће интегрнтет 
Турске, а при евентуалншм цроменама на 
Балкану примениће начело народности. 
Ако Аустри.ја предложи једној од обе си- 
ле слоразум о Истоку, моћи ће се лрего- 
варати само уз суделоваље н Руонје и 
Италије. У анексионој кризи Тројни спо- 
разум, иеспреман војнички, подлегао је 
дипламатокн. Турска, 'Србнја и Црна Гора 
прлзнадоше цромељено стаље (1909). Ср- 
бија није постигла ни мнннмум, терито- 
ријалнп или железнички шој. о морем.

На револуци.ју Старотурака одговорише 
Младотурци војничким походом под Мах- 
муд Шефкет-пашом и осво.јењем Цариира- 
да, свргнућем Абдул Хамида (— 1918) 
и лроглашењем Мухамеда V (27/4 1909). 
Уотанци у Либанону, Јемену и Албаннјн, 
рат са Италијом у Трнполиоу 1911—1912 
(■брашзитељ Енвер-бег), исцрплн су сасвим 
војна и финансиска сретства Турске. Та- 
лијанском нападају .на Албанију одупрла 
се Аустро-Угарска, а на Дарданеле све 
Силе. Италија поседцу Додеканез (Родос 
■и др. острва). Притешњена балканским 
ратом склопила је Турска с Италијом мир 
у Лозани (УшиЦу) 18/10 1912. Турска даде 
Триполису потпуну аутономију, а Итали- 
ја 'се обвеза давати тодишње одштету Тур- 
ској за изгубљене приходе те земље. До- 
деканез остаде привремено у поседу Ита- 
лије. (Итали.ја је 1919 уступила Грчкој 
острва Додеканеза сем Родоса.)

После авексионе .вр.изе настојали оу 
панславвст.и да створе споразум међу 
балкаиским хрсгшћанским државама за 
поделу Турске но начелу народн.ост.и. 
Предњачио је Хартвиг (— 10/7 1914), од 
октобра 1909 руски посланик у Београду. 
Он је био душа Балканског савеза, целог 
низа савезних уговора и војних конвен- 
ција, које су од фебруара 1912 склопљене 
између 'Србије, Бугарске, Брчке и Црне 
Горе. Рат у Триполису и унутрашњи не- 
мири у Турокој давали су потицај бал- 
канским државама, да навале на Турск.у. 
-При појави ратне опа.сностн упутиле су 
Велнџе Силе Турској п балканским држа-
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вама жоту' од 8/10 1912 за одржаље мжра 
или бар 81а1из ^ио.

Балканске државе нису вефовале у ис- 
крено-ст ноте и слогу Велнкпх Сила/ 8/10 
об.јасвила је Црна Гора, а 17/10 Србија, Бу- 
гарска и Грчка рат Т.урско;ј. Срби иобе- 
днше код Куманова, ©својише Отару Ор- 
бију ,и Маквдонију и изби-ше на м-оре код 
Драча и свверно. Црчка {на челу владе 
Крићанин Веницелос, од 1910) заузе Со- 
лун, у ко.ји уђоше и бугарске лруне, али 
доцније бише избачене. Пре објаве ■ рата 
прогласи (Крит ■сједиљен.е с Грчжом <14/10). 
По-сле успеха код Јаљине (-6/3 1913) про- 
дреше Грци до Валоне и Бвра-та. Бутари 
п-обедише Турке код Кнрк-Кнлиса (22 и 
23/10), опседоше Једрепе и помоћу Срба 
освојшпе га <26/3 1913). На Чаталџи и Га- 
лжиољу гразбпше се бугареке навале. Ау- 
отрија, п-омогнута Италијом, одушрла се 
успешно претенсијама Србије, помогнуте 
Руоијом, за 'јадраноком обалом. Уотано*в- 
љена ,.је самостална Албани.ја. Новл вели- 
ки везир Ћа.мил-паша (©д' 30/10) замолио 
је Велике Силе за посредоваље и доби 
примирје <3/12 1912—3/2 1913). Под прет- 
седвишт-вом Сир Едва-рда Греја отворена 
је лондонска конфвренција ва мир (16/12
1912—30/5 1913) и склопљен је прелими- 
нарни мир у  ЈХондон-у, којим је Турска 

- ограничена до лишије Евос—Миди.ја.’ 
Орбија је тражила компенсацију’ за Ал- 

банију н за сво.ј во.јни рад, ко.ји ’је преко 
обавезе извршила, и предлагала је у уто- 
вору предвиђеву'арбитражу цара Нштоле. 
Бугари мучки о.лворише други балканони 
рат, тежећи за целом Македонијом, алп 

-пх Срби лотукоше на Брегалнпци. Руму- 
ни продреше у Бугарску, а Турска, у ко- 
јој су поново завладали Младотурци (Ен- 
вер-бег реоргави.затор војске) заузе Једре- 
не. 10раљ Фердинанд за-моли посредоваље 
краља Карола. Под вотством румунског 
министра шретседннка Мајореска погпи- 
сан је 10/8 1913 у Букурешту мир. Бугар- 
ски министар иретсвдиик Радо-славо-в 
(19/7 1913—1б/б 1918) узалуд се узда-о у 
ревнзију уговора- од стране Великпх Он- 
ла. Бугарско-турски уговор би склопљен 
у Царигрњду 29/10, грчко-турски 14/11 
1913, орпско-турСки тек 9/3 1914. Турска 
се -ограничи у Европи на лодручје од
19.000 км2, источво од Еноса-Чермена са 
Једренам.'

По-сле' раапада евровске Турске по на- 
чел.у нарбдности дола-зила је на ред Ау- 
стрпјб. Нервшена нацио-нална пнтања у 
цело.ј Европп сазрела су за решавања. 
Нмперијалиетичне тежве Немачке ;и Ау- 
сприје изазвале ©у на,јваж.није државе ©ве- 
та прбтпв себе. Убиство 'наследника пре- 
ст.ола -Фраље Фердинанда у Сараје-ву 
(28/6 1914) лскористн Аустрија да објави 
Срби.ј.и рат. Тб доведе до рата лзмеђу Ау- 
етрије и Немачке с једне, и Оила Антанте 
с - друге ©тране. Турска прогласи најпре 
неутралност. 'Доцније затвори мореузе, н 
13/1-1 1914 прогласп светп рат (џнхад)

против Анталте. Буга-рска зарати на Ср- 
бију 11/10 1915. После јаког притшска и 
блокаде н абдикације краља Константина 
(12/6 1917), огласи грчка влада (Вени- 
целос) рат Бугарској и 'њенпм савезници- 
ма. Акцнја Антанте прошив Турске улрав- 
љвна. је била најпре лротив мореуза, да 
бн ■ се њнховим ©своЈељем добила веза 
с Русијом. Ови локушаји флотом/ а доц- 
није и  -са искрцаншм четама, на Галилољ- 
ском полуострву <1915 нод Хамилтоном и 
Сарајом), разбнше ©е о отпор Турака, 
предвођених од Нвмаца. (Лиман фон Оан- 
дерс). Французи и Енгл-еаи н-овукоше тру- 
пе са -Галппоља (крајем 1915 и између 
8 и 9/1 1916) н  концентрисаше акцију на 
оолунском фролту. Покуша]' Турака ”кра- 
,је(м 1914 н почетком 1915 да продру до 
Суеоког канала не успе. Енглези' су ло- 
т.ислн са шрске и палестинске обале Тур- 
ке и  заузели Јерусалим (9/12 1917), а по- 
сле одлучних навала, у септем-бру и ок- 
тобру 1918, и  Дамаск и Алепо, а Фран- 
цузи Вејрут <октобра 1918).

Бољшевичка Руснја одрекла се зашет- 
нпх тежња за Цариградом и склопила је 
с Турском за ову углавном повољан мир 
у Брест-Лит-о%ску <3/3 1918). Ипак је Тур- 
ска пред Антантом готово кашгтулирала. 
30/10 1918 склопилп е.у Турци прнмнрје, 
којим су задржали углавном 'само Ана- 
толију. -Савезницп ©у иоселп Царпград 
12/11 1918. Грци заузеше - у мају 1919 -за- 
падну Тражију и вилајет п врад Смирну, 
и држаху готово сва Јегејска острва. Тек 
10/8 1920 иашетну Антанта Турокој мир у 
Севру, по жо-ме је Турсној у Европн остао 
Цариград, с једном уском зоном, -и Мала 
Азија. Мореузи и (Мраморно (Море, с јед- 
нбм обалном зоном, бнше незиралиеовани 
н отворени за све трговачке и ратне бро- 
дове и  аероплане за време мира и рата. 
Самосталне државе постадоше: Палестина 
и Мезолотамија под енглесшим, Сирија 
под француским протекторагом. Хеџас би 
признат као 1самостална краљевина, а Ар- 
мени.ја као независна држава, Турска се 
одрече суверенитета над Егаштом и при- 
знаде над њим енглески протекгорат. 
Призната би анексија (Кипра Енглеској. 
Турска прнзнаде францусшг протекторат 
над Мароком и Тунисом.

.Севрски Мир не хтеде Турска ратпфи- 
ковати. У Грчкој би ио смрти Алежсандра 
(24/10 1920) повраћен на престо (з/12) 
Константин, који настави великогрчку 
освајачку иголитику у Маагој Азији. - 

Турцп националпсти иод Кемал-иашом 
образовали су посебну владу у Ашгорн, 
отворили конституанту (23/4 1920) и про- 
гласили Уотав (20/1 1921), против кога 
безуспешно покуша државни удар султан 
Мухамед VI <1919—1922). Он би свргнут 
(28/10 1922) и  укинуто султанско досто- 
јанство, а уведено релубликанско уређе- 
ље. Абдул (Меџпд II <1922—1924) остаде 
само -калифа,' док и та част не би укину- 
та (з/з 1924), а он и дииастија прогнани
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из Турске. Грци -су ,и даље ‘тежили за за- 
падном Анатолијом и изазвали су рат 
(дочетком 1921), сдочетка -срећан за се, 
али завршен сдрашним агораво-м 1922. Не 
само војска него и становништво грчко 
мораде избећн из Мале Азнје дред локо- 
љима. Енглеска хтеде пон-ово натурити 
Турској Оеврски Мир, али заузимањем 
Франдуске и Италије саетаде се кснфе- 
ренција у Муданији (3/10 1922), на којој 
би склопљен споразум (1 0 /10). Турској бг  
враћена источна Тракија -до Мариде с Је- 
дреном, а неутрална зона око мореуза би 
сужена. Ашганта иаради на конференцији 
у  Лозанн (23/11 1922 до краја јануара
1923) дефиннтиван уговор о 'миру, који 
је Турека одбила, али ва поновној конфе- 
ренди.јн од 23/4 до 24/7 1923, у Лозани 
склоиљен је мир. С Краљевином СХС пот- 
писан је уговор о миру у Ангори 28/10 
1925.

Тако ее решило источно питаље по на- 
челу народностн: балкансши хришћани
образовали оу слободне народне државе, 
Турсжој је остала на Балкану још Траки- 
,ја нсточно од Мариде с Цариградом и Је- 
дреном. Иптереси -ВелиКих Сила измирени 
су неутрализацијом мореуза и поделом 
интересних сфера у Леванту.

Л и т е р а т у р а .  О п ш т а  д е л а :  Иа
ОиезИоп сГОпеп! од пнсада: ЕЈ. Ог1аиЦ 
(7 изд. 1917), Саћие! (1905), М. СћоиБНег 
(2 ,ИЗД. 1899), 8оге1 (3  ИЗД. 1902, Срп. лре- 
вод 1899), С. В. СеБ1езсо (1904); Р. В ат- 
ћег^, СезсМсћЊ Фег опепН Ап^е1е^епће1- 
1еп (1892); Јас^иез Апсе1, Мапие1 Шз1о- 
гхдие Је 1а ОиебЦоп <ГОпеп1 1792—1923 
— (1923). Историје Турске: СебсМсМе Јез 
озтап. Кетћеб од писаца: Ј. V.  Н аттег- 
Риг з̂1а11 (10 СВ. 1 8 2 7 ^ 1 8 3 5 , 2 ИЗД. 4 СВ. 
1834— 1836), Ј. V/, 2тке1зеп (7 СВ. 1840 Д0 
1860), N. Јог^а (5 СВ. 1908— 1913); Нхз1оЦе 
Је 1а Тиг^те од писаца: А. Ие 1а Јоп- 
цтете, У, Рећтг (1909), Еуег1ау-Сћ1го1 (ен- 
глески 1923); К, В .  V. 5ах, Себсћ1сћ1е Феб 
Масћ1мег{а11б Јег Тигке) (в нзд. 1913).

З б и р к е  д и н л о м .  а к а т а :  Плаве,
жуте и т. д. кљите; б!а!е рарегз; Баз 
81аа1загсћ1у; КесиеЦ Јез 1гаЦез Је 1а 
Рог1е оИотапе, рићћ раг Вагоп Тез1а 
(8 св. 1864— ,1894); КесиеИ Ј' ас!ез ш1егпа- 
Нопаих Је Гетрхге оИотап раг С. е!{. 
Иогас1оип^ћ1ап (4 СВ. 1897— 1904); Олште 
збирке уговора: I. Би Моп1, С. Р. Фе Маг- 
1епз; Збирке руских уговора: Р. Је Маг- 
1епз, Јузефовић; Аустриски уговори: И.. 
Неитапп е! 1е Р1азоп (24 1СВ.), А. РгЉгат.

» П р и р у ч н и ц и  и с ш е д и ј а л н е  
з б и р к е :  Р. ОћШапу, В1р1отаИзсћез 
НапЈћисћ '(1855); К, 51гирр, Боситеп1з . . .  
(2 ИЗД. 5 св. 1923); ЈазтипЈ, Ак1епз1иске 
гиг опеп!, Рга^е (1855); Герзхиз, Ваг- 
1ћо1с1у; Тћхтте, Б1е ^гоззе Ро1Шк 187,1 
до 1914 (велнка серија кемачких слуигб. 
аката), 1922 и даљ е; Ре1гезси-51игс1га, 
Ас1ез е! Јоситеп^з . . .  Је 1а Ке^епегаНоп 
Је 1а Коитапхе (9 св. 1888—:1901)_,

Б и б л н  о г р а ф ,п ј е: В. Јовановић,
Енгл. библиогр. о Источном шнтању (Сно- 
меннк 0. К. А., 48, 1908); Веп^езси, Езза! 
Ј ’ипе по11се ћЉИо^г. (1897).

М е м о а р ш  и п н е м а :  Ргокезсћ-Оз1еп, 
2иг Сезсћ1сћ1е Фег огхеп1аНзсћеп Рга^е; 
Впе1е у о п  Сеп1г (1877); М. ( Тћоиуепе1, 
Тгохз апгхеез Фе 1а ОиезПоп с1 Огхеп! 1856 
ћхз 1859 -(1897); Ра^ез Је НћхзЉхге (1903); 
I. А. V. Нићпег, Меип Јаћге Јег Егхппегип- 
^еп ,. , 1850—1859 ,(1904); Мемоари проте 
Матије Ненадовића 1856 (1893) и Историја 
српског устанка Лазара Арсенијевића- 
Баталаке, I (1898), -II (1899); Ј. Ристпћ, 
Спољашљп одношаји Србпје, I—Ш (1884, 
1885, 1887, историја и мемоари); Ј. Гру- 
јић, Записи, I—III (1922—1923); Мемоари, 
писма, 'биографије: Бизмарка, Конрада
Хецендорфа, Голц-паше, лорда Греја, Бју- 
кенена, Палеолога, Извољског, Вите-а, ца- 
ра Виљема II, Николе II, Стида, Ђолитнја, 
Чед. Мијатовића (енглески 1917) и т. д., 
и т. д.

С п е ц и ј а л н а  д е л а  и р а с п р а в е :  
Ст. Но-ваковић, Орби и Турци 14 и 15 века 
(1893); Турско царство пред српски уста- 
нак (1906); Ј. Радонић, Западна Европа н 
балкан-ски наројди -према Фурцнма у  пр- 
вој половини 15 века (1905); Гроф Торђе 
Бранковић (1911); К. Јиречек, Иоторија 
Бугара (1876); Историја Орба (1911, 4,
1922—1923); Ст. Станојевнћ, Исторнја срп- 
ског народа (1908, 1910, 1926); Ј. Ристнћ, 
Дипломатска историја Србије, I—II (1896,
1898); Н. Попов, 'Србија- н Русија (1870, 
руски 1869); Л. Ранке, Србија и Турска
(1879); В. Ђорђевић, Евро-па и -Румунпја
(1911); Црна Гора и Русија (1914); Црна 
Гора и Аустрија у 18 веку (1912); Црна 
Гора и Аустрија 1814—1894 (1924); Ј. То- 
мића, М. Драговнћа, Л. Томановића и дру- 
гих радови из историје Црне Горе, - Драг. 
М. Павловића из историје Срба и покрета 
у Турској, М. Гавриловића, М. Вукићеви- 
ћа, С. Јовановића, Н. Попова, Ст. Новако- 
вића, Б. Калаја и друтих из иоторије 
Срба; С. ЈакзсћЦсћ, Ба В.изз1е е! 1а Рог!е 
оИотапе Ае 1825—1827 (сеп. ИЗ Кеу. ћхзк 
1906 (1906); Б'Еигоре е! 1а гезиггесНоп Ае 
1а 8егћ1е' 1804—1834 (1907, 1917/2); Влад. 
Ћоровић, Лука Вукаловић (1923); _ Н.
(Јећегзћег^ег, ВиззМпЈз Огхеп1ро1-Шк 
(1883); А. Веег, Бхе огхеп!. Ро1.Ц. Оез1егг.
(1883); 0. Жигаров, Рускаја подитика в во- 
сточном вопросје (руски 1896); Т. О. Бји- 
уага, Сеп! ргоје!з Је раг!а^е Ае 1а 
Тигдихе (1914); (1отхт), б!ш1е Јхр(°т . 
$иг 1а (Јиегге Ае Сгхтее; Сћ. Ег, ЧСигт, 
Б1р1. Сезсћхсћ1е Јег опеп!. Рга^е (1858); 
А. Роигтег, Ч71е шхг хи Возпхеп катеп ? 
(1909); Стојан Бошковпћ, Ба тхззјоп Ји 
реир!е зегће Јапз 1а ОиезИоп Ј'Огхеп1
(1886); Ј. Цвлгјнћ, Анекспја Босне и Хер- 
цеговине и српоки иро-блем (1908); Ст. Но- 
вавовић, Најжхвија балканска жриза л 
ср-пско, питаље (1910); Марковић,, Србија 
ца Истоку (1892/2, делокупна дела, VI);
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буер  МПеНс, Бхе О пепП га^е (1877); Вл.
Јовановић, Проблем блиског ТГетока (1909); 
Е Ј. О паиН, Иа ро1Шдие опеп!а1е Ј е  Иа- 
ро1еоп (1904); Е, V. ^/егГ ће^тег, Ога! Ј. 
А пЈга$бу '(3 СВ. 1910—1913); Е, Еп^еЊ агар 
Еа Тшгдше е! 1е Т апг1та1 (1882— 1883); А  
бсћорроН , Иеб геЉ гтеб  еп Т иг^ш е (1904); 
С. Горјаинов, Бос.фор и Дарданели (руски 
1907, франц. 1910); Ж. Валуцшћ, Старе и 
нове борбе -око мореуза, Српскп Књижев- 
ни Гласник 16/12 1922; Вас. Поповић, По- 
литика Француске и Аустрије на Балкану 
у време Наполеона III (1925).

В-љ. Поповић.
ИСТРА је велико полуострво, троугла- 

стог облика, на северном крају Јадран- 
ског Мора, између Кварнера и Тршћанског 
Залива. Највећим делом има прнродне 
границе: на северу ток Реке, на западу, 
ј.угу и истоку море. На површини од 
4.016 км2, без кварнерских острва: Цреса, 
Крка и Лошиња, ко.ја су под Аустријом 
била два политичка котара И., било је у
II. (по понису 1910) 344.477 становннка., 
што одговара густини од 85-8 на 1 км2. 
Од целог становништва 55% су Хјрвати и 
Словенци, 39% Нталијани, а 7% је дру- 
гих народностн. Италијанн преовлађују у 
пет западних сутских котара, где их је 
59 до 96%, у сутском котару Мотовун је 
Италијана тек непгто више (5Г 2% ), а у 
остали.ма је знатно више Хрвата и Сло- 
венаца (57'б (до 99'8% целог становни- 
шгва). .Приморје је гушће насељено од 
унутрашњостп, а на.јређе је становништво 
на Ћићарији и на венц.у Учке. Ооим тога 
су висоравнн насељеније од долина, Онва 
II. насељенија је од Црвене И., а ова је 
г.ушће насељена од Беле И.

'Према нрнродн.им границама и најкруп- 
нцјим морфолошким црта-ма, И. у својој 
целини лретставља доста изра-зиту висора- 
ван, која се благо .днже од ниске југозапад- 
не обале према унутрашњосги, па'се на се- 
вероистоку, у продужењ.у најдубље уву- 
ченнх делова Тршћшсжог и Р.ијечког За- 
лива, дижу 1високи плани.нски гребени. 
Ошг одвајају И. од еврскпског трупа, а 
са антропогеографског гледишта дају јој 
острвски карактер. Те су план.ине уједно 
и база лолуоскрва, која је дутачка око 
50 км, док се ,од севера. ка југу И. пружа 
дужином од 95 км. По толиким димен- 
сијама у II. нема услова за развитак ве- 
ликих река.

Облици земљишта ' зависе у велнкој 
мери од геолошког састава. У И. се, наине, 
смењу.ју два лојшса иречњака са два ло- 
јаса флиша, т. ј. терци.јарног песковитог 
и муљевитог матерпјала, који се доцније 

-счврснуо у пешча.ре, лапоре и глинце, а 
оскудан је у фоснлима. ‘Сви шојасеви се, 
углавном, лружају у динарском правду, 
од северозапада на југоисток. Првп фли- 
шни појас ваузима ниски планинскп пре- 
део с једне и друге стране долине Реке, 
којим .је И. одељена од залеђа, али је са

јужне стране долине бреговито земљиште 
знатно^ шнре и више но са северне. Иначе 
се ,овај лгојас, који лретставља тектонску 
котлину, лрема јзтгоистоку сужа-ва, и код 
места Клане, јужно од лланине Плесца 
(932 м), прелази у дуиу,"- уску потолину, 
која се наста-вља долнном Рј-ечине и Ви- 
нодола све до Новог.

Изнад флишне котлине диже се на југу 
кречњачки појас високог крша, који се'од 
доњег тока Соче пружа на јјтоисток, н 
на западу образује нижи Тршћанскн Крш 
са врховима: Трстељ 643 м, Велник 546 м, 
Медвеђа-к 475 м, Црадишка 741 м, а ис- 
точно ад друма Дивача—Кланец—Гра-ди- 
на -с-ве шшру и -вишу планинску масу Ћи- 
ћарију. Ова је у североза-падном делу са- 
стављена од нумулнтоких и алвеолинскнх, 
а на југоистову од кретацејскнх кречњака 
и, у мањој мери, од -доломита. -Оупротно од 
флшпне котлине Реке, кречњачкп ее по- 
јас проширује према (југоиетоку, где до- 
пре до Кварнерске обале од Реке до Мо- 
шћенице, а одатле се као уски приморски 
појас продужи, преко Племинског Залива, 
све до Црног Рта. Ћићарија има све од- 
лике љутог крша, а највећи су јој впсови 
близу Речког Залива: Гомила 1,234 м, 
Планик 1.273 м, Учка 1.396 м.

'Северну границу лравог полуострва, у 
географском смислу, претстављају југо- 
затГа.дне, -стрме, гдегде стеленасте падине 
појаса високог крша, л  деле га од другог 
флишног поја-са, т. зв. бузетско-пазинске 
флпшне котлине. II овде, као и на северу, 
кречњак подилази под флиш, те -се лре- 
деони карактер знатно променп, јер су на. 
површини оголпћени лешчари л  глинцп. 
Бузетско-пазинска котлпна на западу је 
доста широка., простнре се од Трста до 
Пи-ранског Залвва, али се према југо- 
истоку сужава и допире до Чепићског Је- 
зера; само поједина парчад настављају се 
до Пломина и Лабина.

Четвртп појас, претежно од кретацејских 
кречњака, гдегде и доломита, заузима целу 
јужну И., и геолошки и морфолошки пма 
врло .једнолик карактер. То је истарока 
плоча: ниска пагнута површ, која сече 
боре динарског лравца пружања, ,и од 
просечне виспне 450 м благо се сп.Аппта 
ирема мору.

У кречњачким ‘пределима И. земљпште 
,је порозно, испрепуцано, изломљено, бели- 
часто, неплодно и без воде, са простра- 
ним површинама без вкакве вегетацпје н 
са свима облнцима крша. У флишним 
крајевима, међутим, земљипгте је непро- 
пуетљиво, шоиросецано малим долпнама 
са много река, речица и бара, благих об- 
лика са брежуљцима и умерено високим 
бреговима, пуно зелених шума н л.ивада, 
.поља, њива л вртова, и гушће ласељено. 
Ипак се II. мозке назвати ка-рсном зем- 
љом, јер % љене површине покрива креч- 
њак, око Ук пешчари, лапори и глинц.и, а 
тек 1-5% .отпада на алувијум. Али, и ако
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је у И. донекле скаршћено све вречљанко 
земљиште, шредеошн се карактер меља од 
места до места, ма да су врло распростра- 
њене области оиромапше вегетадијом, док 
су највиши крајевн 'В.ићарије шод густисм 
буковим шумама и четинарима. .И, док креч- 
њачка област северне И. показује све оу- 
рове стране карсник крајева, равна И. 
плоча има внше прнјатан изтлед. На љој 
нема нигде брегова, негр је у целинн вео- 
ма пространа раввица, местимично про- 
шарана нлптким вртачама или избраздана 
долинама, али ипак лншена површинске 
циркулације воде. Нагог земљишта је са- 
мо но најкишим жрајевима на североза- 
паду, а све падине, дна вртача и највећи 
део равне шлоче покривени су доста де- 
белим слојем црвенице, која условљава 
плодност тота дела И. Из тога се разлога 
овај крај вове Црвена И., област високог 
крша Бела И„ док шределе пешчара л 
глинаца становништво зове Сивом И., јер 
је шревлађујућа бо-,ја тог земљишта, не зе- 
ленило вегетације, него ш ва боја тамош- 
њнх стена.

Обале И. већином су стрме, али ипак 
доста разуђене, што И. условљава већи 
број залива и лука. Лонгитудиналну раз- 
уђеност олакшавају степенасто спуштаље 
земљишта дуж раседа, као и зоналан рас- 
поред флишних еинклинала и кречњач- 
ких антиклинала. На местима, где пеш- 
нари и лапори долиру до мора, јављају се 
врло пространи уздужни залшви у  динар- 
ском правцу пружања: Миљски, Копарски 
и Пираноки, на које се наставља.ју до- 
лине речица Р.осандре, Реке, Рижане и 
Драгоље. Ти делови обале су много потод- 
нији за саобраћај од веома стрме и ви- 
соке .обале северозападно од Трста. На И. 
плочи обала је такође готово свугде етрма, 
алн нешто друкчијег типа: на љој је нри- 
линно велики 'бгрол малих полунружник 
или ракљастих залива, као какви урези, 
који су местимице продужени у сувим 
долинама. Изузетак су 12 км дуга Лим- 
ска Драга, широка и око 2 км дубоко уву- 
чена Мирна Драга, у  ко.јој је ситурно ои- 
дриште за бродове, и 20—30 м дубок Пуљ- 
ски Залив, који је опкољен брежуљцима, 
50—70 м високим, и  увлачи се око 4 км 
дубоко у копно. Поред тога се у близини 
обале од Пореча до Медулинског Залива 
јављају .многе швоље, од којих су тек 
2—3 наеељене, а нзмеђу Пероја и пуљске 
луке нешто већа остриа, црупа Брнонских 
Отока. Њих дели од копна Фазански Ка- 
вал. На источној обали И. плоче море ,је 
дубље него на западној и при љо.] нема 
острва. Тек неколико километара далеко 
оу острва Црес, Зечје и др. На тој се обали 
налази на-јвећи залив у И., Рашка Драга, 
која је типоки пример потонуле долине. 
Она је дугачка око 15 км, пшрока 1—2 -км, 
пружа се од југа на север, скоро у правој 
линији, ирема току Раше, а један крак 
пружа на североисток, ирема сувој Кар- 
пана дол-ини. Цела остала обала уз Квар-

неро готово је праволиниска, стрма, ви- 
оока и неразуђена, јер туда пролазн ра- 
сед, дуж којега је земљнште спуштето. 
Једино -су изразити.ји заливи Пломински, 
Дуги и лука Рабан.

Према геолошком саотаву И. мења се и 
хидрографија. Реке су, са ретким изузет- 
цима, ог.раннчене -на флишне крајеве. На 
целом високом кршу налазе се по гдегде 
кратки поточићи, а у Црвеиој II. нема 
ни једне реке, којој је на њој извориште. 
Једино са Ћићарије извиру неке реке: 
Росандра и .Бољуншчица, која се улива 
у Ченићоко Језеро. Фојбица извире на 
североисточном крају бузетскошазинске 
котл!И.н-е, тече на југозапад кроз флиш, 
али кад наиђе на кречњаке И. плоче по- 
нире у лоноре. — У И. је речна мрежа 
радиална: одкрајева Ћићаријереке теку на 
северозашад, запад н .југ, а само некол;ико 
поточића теку са северозапада и запада 
на југоисток и нсток, и уливају се у Квар- 
•неро. Највеће су реке Мирна (дужина 
50 км), Река <34 км), Драгоња (28 км), и 
Раша (23 км), која истиче из Чепићског 
Јез.ера. Од старог века се дно долине Мир- 
не Реке повпоило за 8 м, а због сталног 
нагомилавања глиба и  честих преплава, 
ратагрство (је у  њој немогуће. Долинске 
стране су, међутим, плодне и насељене, 
док су састављене од флиша, али кад 
река ночне тећи кроз кречњак, го-тово опу- 

'сте. Долина је у томе пределу баровита, 
нездрава, и неприступачна. Плимски та- 
лас продире доста далеко узводно, а вода 
,је на томе делу бочата. Оличне су појаве 
и у долинп Раше. На љеном Г0(рњем току, 
заладно од Чепићског Језера, долина је 
врло широка и баровита, али ка<д зађе у 
кречљак, сузи се, стране ностану етрме, 
и, сем неколиклх .воденица, нема на томе 
току од 16 км ни једног на-сеља. Тиме се 
може -објаснити и иривидна чудноватост, 
да су највеће долине у И. најмање на- 
стањети жрајеви и да прететављају нај- 
веће тешкоће за саобраћај.

Обалске реке заузимају једва четвртину 
површине И„ а шовећане и облашћу ло- 
норница, у кречњачким крајешима, немају 
ни близу онолики гпростор као и.редели 
без отока, односно шредели подземне цир- 
кулације воде. За ове је карактеристлчан 
врло велики пад. Тако се, на нр„ Река од 
првот понора, односно улаза у нећину, 
до нодземног Језера Смрти, спусти од 324 
до 187 м, дакле за 137 м, а доток-понор- 
ница код Хотичине, 12 км јужно-југо- 
источно од Диваче, има на дужини од 
302 м пад <од 194 м, што би одговарало 
паду од 642 м/км. У .јужној И. још нису 
откривене праве пећинске реке. — Једино 
језеро на- II. је карсно, глибовито Чепић- 
ско Језеро, али је зато хцри јужним оба- 
лама II. плоче нуно бара, услед чега су 
мала-рнчне и нездраве.

Приморје И. одликује се благом, здра- 
вом климом, 'са изузетком споменутнх 
мочварних крајева, али према унутраш-
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љосш кЈпгма шостепено прелаан у оштрију, 
више конхиненталну климу карсних обла- 
сгн. Утица.ј земљишта на климу је не- 
сумшив, као што и  климатски ниниоци 
утичу на стружтуру земље. Из разлога 
што се зенљиште о-д југозапада ка севе- 
ро-истоку иовишава, шфелаза® од модифи- 
цираног типа медитераноке шрема типу 
средње-евронске климе много је бржи, но 
шго би -био, да је земљиште равно. Нај- 
витиу нросенну годишњу темшературу од 
15°'С. нма Порер, острвце на јужном врху 
И„ западно и  исгочно триморје 14-5° до 
13°, док ле у централним кра.јевима, у Бе- 
лају (222 м) и Пазину |(272 м), 12-6° и 
11-2°, а у 1северним пределима, на виси- 
нама од 300 до 600 м, између 11 до 9° С. 
Поред утицаја контненталности и ви- 
сине, осећа се нарочито н положај места. 
Најмаркантнија од приморских места пма- 
ЈУ -најблаже знме, а заклоњена заливима 
одликују се врло топлим летима. Тако се, 
на пр., на з-ападно-ј -обалн И. просечна 
знмска температура од југа ка северу 
мења ов-ако: По-рер 7-7°, Пуљ 5-8°, Ро-вињ 
6'3°, Трст 5"2°. Пуљ има знатн-о нижу 
темпвратуру од Ровиља, што ,је великим 
заливом заклоњен -од нешосред-ног утнцаја 
тошлијег морског ваздуха, али зато лети 
има исту температуру као Ровиљ, 22'8°С. 
Ипак су годишња колебања на -свима при- 
морскн-м -местима д-оста незиатна (17 до 
19'5° С). У унутрашњости копна ,показу|у 
се у температурама разжике ®од прнсој- 
них и осојних страна, код места на пади- 
нама или у -котлинама и т. д. Места као 
Вепринац, над Онатијом, који је на југо- 
источно.ј пади.шг 'Пнћарије, на висини од 
520 м и изложен сунчевом сјају, а за- 
кловен од северних ветрова, нмају у 
свима 1Г0ДПШЉИМ добима -више темпера- 
туре, но што би иначе имале (Вепринац: 
јануар 3-3°, ,јули 2Р20, -година 11-6°, ко- 
лебаље 17'90-С), док Трново, у флишнрј 
котлини Реке, или Пазот, у слепој -до- 
лини шо-норнице Фо-јбице, имају доста то- 
нла лета, неугодну јесвн и -оштру зиму 
(Трново, 410 м: јануар 0'1°, јули 19'4°, го- 
дина 10-7°; 'Паз1ин: јануар 1-9°, ]ули 21-4° 
година 11-2°).

Површи, са ко.јих ду-ва -бура, у  марту -су 
још јако расхлађене, виша брда су под 
снегом, и још -се могу очекивати најезде 
хладноће. |0ла-на ни у јужној И. није ни 
у -априлу реткост, н&рочито у вртачама 
и у-валама, али су падине и равн-и про- 
стори од ње поштеђени. — Трајање сун- 
чевог '0,ја)ја нагло се смаљује према -се- 
веру. Годишље суњце сија у Лошињу 
2.474 ча-са., у -Трсту 2.175, у Горици тек 
1.957 часова. Најведрији је авгу-ст, а нај- 
облачни.ј« су иозна 'јесен и јан.уар, а где- 
где и ма.ј. — Од -ветрова су у зимско.ј по- 
ловини' годин-е најчешћн бура и шилок, 
као и на осталом јадранском ириморју. 
Они наизменце дува.ју но целој области 
ил-и, кад су и-ст-овремени, бура дува на 
североистоку, шнлок на југу. Шплок је

топал, влажан ветар са југоисточног ква- 
дранта, доноси облачност и кпше, ваздух 
је при љему замарајућн и нездрав, а 
море узбуркано. У Лореру, где несм-ета-но 
Дува, број -бура на мору је двапут већи 
но у заклоњеном Пуљу, За време лета се 
на западно.ј обали И. смењују маистро, 
свеж поветарац са мора, кој-и дува дању 
са севвро-запада, -ређе са запада, са борн- 
ном, н-оћним, _ благим ветром са копна, 
кој-и у доцнијим ча-совнма ностаје хлад- 
ни.јн. У унутрашњости н на источној оба- 
лн, -пре шоднева је већ-ином тлшнна, а по 
под-не почне дуватн трмунтана, ветар са 
мора, а ређе са Ка-ставског Крша. — Го- 
дишни количина киша -зависи од конфн- 
гурације земљишта п, углавном, се по- 
већава ка -североистоку. Просечно у току 
године падне више од 100 см атмосфер'- 
ских талога: дуж з.ападне обале 74 до 
116 см, у унутрашљости 100 до 160 см 
на Лићарији 150 до 320 см, а- у Опатијп п 
на -Реци преко 170 см. -Највише ј-е кпше 
за^време јесени, 30—35%, нарочпто у ок- 
тоб-р.у, затим у лролеће, где је споредан 
максимум у алрнлу или мају. Јулп илп 
фебруар су најсувљи несецп, када не 
падне внше од 4—8% целе годпшње ко- 
лнчнне атмосферских талога. Непогоде оу 
у И. честе; у Трсту их пма просечно 
21 -дан годпшње.

У при-вредном поглвду И. је претежло 
пољопрнвредна земља, јер се од целог 
отановништва. око 67% бавн пољопри-вре- 
дом, 13% штдустријом, око 1% рибаре- 
њем, а исто толиво рударством. По стати- 
стичким податцима је тек 2-5% целе повр- 
шине нвлродуктп-вно, у -областина најљу- 
ћег крша н баруштнна; -под културама су 
26% н то: 12-5% њиве, 10’5% виногради, 
3-0% баште; шуме, већином кржљаве, за- 
узимају 34-5%, пашњацн 28%, а лнваде 
9%. Али су у разнпсм пределнма И. ови 
односи различитп. У Црвеној И. на кул- 
тивисано земљиште отлада 34%, у Оивој 
И. 27-5%, док у (Белој И. тек 8'5%. Код 
пашљажа ’су одговарајуће површине 23-5%, 
41%, 'код лнвада 5-5%, 13-5%, 11-5%, а 
под шумом су п-одједнаке релатлвне 
површпне тпх крајева: 34-5%, 29-5% и 
37-5%.

И  ако скоро цела земља доносн прихо- 
де, ниједна се врста пољопрнвреде н-е 
искоришћава довољно. Ратарство већином 
нема погодне услове. На високом кршзг је 
огра-ничено скоро само на -вртаче и свеће 
увале, као л уоке појасеве пепгчара, где 
има њива са неколико воћњак-а и мало 
винограда. У -бузетско-назинској котлпнн 
култив-исано земљиште је ближе једно 
др.угом, али .је њи-в& само по приетра-нци- 
ма, јер су шпра дна долнна мочварна. За 
веће̂  љиве ,и-ма погодности :.једино на нод- 
ножј.у -брегова и на бла-гим -брежуљцима, 
као на пр. -око -Копра, иначе, због велп- 
ког на-ги-ба земљишта, псреовлађује кул- 
тура на вештачки створеннм тврасама. 
Најпогодннје је тло за ратарство Црвека
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И., али му доста смета летња суша. Ипак 
оу ту нај.веће обрађене површнне, које 
изненађују разноликошћу производа.

-Од жита се у И. претежно гаје пшен-ица 
и кукуруз, поред н>нх, на доста великом 
простору, (Кругпник; хељда и чинквантино 
су доц-нијн плодови, а ражи је врло мало. 
Поред жлта и лоцрћа, на западу је -пуно 
винограда, маслиљака и воћљака. Внно- 
града има делом и у унутрашњости, а на 
источној обали јако зарста.ју. Од вина 
превлађује црно. Нај-боље врсте вина -су 
рефоско и теран. — Маслиљака је највише 
око Ровиља и Пирана, чи.ја годишља же- 
тва колеба између 5.000—20.000 д. Центри 
воћарства су око Копра и долине Мирне, 
али се воће -гаји и у унуграшљости, затим 
у -околини Каства и у долини Реке. По- 
ред јабуке и брескве уопевај-у кестен, ба- 
дем, смоква и нека друга јужн-а воћа. Ду- 
дова има на целој западној обали, где 
становннштво гаји свилену бубу, без 
знатне кори-сти,- док источна -о-бала оби- 
лује луговима ловора и кестена.

'Оточарство у И. није толико развијено 
да би било од -веће жористи. Рационално 
гајење је н-арочито спречено општом не- 
сташиц-о-м воде за време лета, недовољном 
негом стоке, особжто у нижим крајеви- 
ма, и, -на.јпосле, што се у топлим месеци- 
ма сва трава спржи. Стога товедб. има 
само на Ћићаријл, -оа сочнијим ледпнама, 
док коза, а нарочито мно-го оваца, има и 
у више пустим крајевима. -Отока је лети 
на висинама, а зими пастнри Ћићи, т  
Ћићарије, оила-зе и паоу своја стада по 
равнинама. Коља је у опште мало, много 
више магараца и мазги, као п свиња. До- 
ста се таји и 1ичелад>ство. — Риболовом се 
бави врло м-ал-и .број становништва, због 
стрмих обала, ма да -би иначе ри-болов мо- 
гао бити важ-на привредна грана. Од 115 
ухваћених врста риба, најважније су сар- 
деле, ко.је се у  летљој половшти године 
појаве у  великим ројевима. Много се хва- 
тају тупе, нарочито у  Кварнеру, бранци- 
но, затпм ракови и оетриге.

Индустрија -је у Н. сла-бо ра.звијена. 
Врло је стара индустрија произвођеве мор- 
ске соли, којом се више бави око Пиран- 
ског и Копарског Залива. — У рударским 
продуктима И. је сшромашна. Мајдана мр- 
ког угља има зашадно од Лабина и код 
Бузета, стииоа се сшравља у Ровињу и 
Лабину, поред тога се продукује -витриол. 
Много је веће богатство прађевинског ка- 
мена и мрам-ора, нарочито у .јужним кра- 
јевима. — Справљање уља је примитив- 
но, а у Пирану се од остатака масшине 
олравља сапу.н, машинско уље, поред то- 
га поташа и сода. За кон-сервираље сар- 
деле, маринирање јегуља и усољаваље 
других риба има неколико малих твор- 
ница.

Л и т е р а т у р а :  Иогћег! КгеБз, Б1е
НаЊшзе! Шпеп (Репск'б Сео^г. Ађћ.
ва. IX, Н1. 2 , 1907).

П. Вујввић.

И. је била настаљена већ у преисто- 
риско' доба. Нај-више преисториских сшо- 
меника налази се у пшиљама и у кам-ени- 
тим, окрутлим утврђељима на врху брда, 
у којим-а -оу лреисториски ста-новници 
становали. Народ ова брда зове градиш- 
ће, градше, гомиле. -Градшпћа има у И. 
на ототине, а на некима су извршена ис- 
кошаваља. Ту је нађено много предмета 
из т. зв. мнкевске културе, сведочанства 
ра-ног трговачког саобраћа-ја И. с Грчком. 
Не да -се ло-у.здано рећи, који еу народи 
у то доба -становали у И. Помиљу -се тра- 
диционална имена Истрана и Либурна, а 
не знамо н-н кој-ој су језичној скупини и 
раои о-ни припадали.

По доласку -Римљана, у 3 веку пре Хр., 
изла-зи и Ж'. внш-е на историску светлост. 
У доба када- су римске леги.је лродрле 
преко Пада (238), становали -су у И., од 
Тимаве до Раше и од -Јадрана до Окре, 
смели гусари, -веро-ватно трачког >и келт- 
ског порекла, који -су -се, под заједничким 
именом Истри (Истрани), стопили у један 
народ. -Од 'Окре до |Ољежника етано-вали 
еу чисти Келти, Јаподи, а од Раше до 
Терсатике и на отоцима, -ваљани помор- 
ц-и, Либурни. Кад су Истрани хтели да 
спрече -градњу Аквилеје, зашочела је огор- 
чена -борба шзмеђу љих и Римљана 
(178—-177), која је завршена падом твр- 
дога града Несактона (близу Пуља). И. је 
присаједињена Ци'Салпжнској Галиј.и. Ја- 
поде су покорили 'Римљани 129, а Либур- 
не 50 пре Х-р. И. с Венеци.јом по-стала је 
тада посебна римска шокрајина. За време 
Августа добили су И. урођеници грађан- 
ско шра-во, а за време цара К-аракале и 
Либурни.

Рнмљани су обезбедили посед И. град- 
њом друмоиа, утврђења и градова. У И. 
су се развиле нове муницилиј-е: Пула 
(Р1с1а8 ЈиИа), Пореч (Со1опја ЈиИа), Ла- 
бпн и др. 0  напретку градова у римско 
доба, на-рочито приморских, у којима је 
превлада-о латин-оки елеменат, сведоче 
многи сачувани споменици. Нарочито .је 
Пула богата римским сп-омениц-има (ам- 
фитеа-тар, позориште, храм А-вгуста ш Ро- 
ме и т. д.). За  време деобе римског ца--р- 
ства у зашадно -и шсточно, припала је И. 
западном царству*, 476 била је И. -део 
Одоакрове државе, затим државе источнлх 
Гота. 539 придружена Је И. Византији и 
остала је под љом 200 година. И. је управ- 
љао тајЈ1з1ег тШ 1ит у Иули; он је био 
подређен егзарху у -Ра-вени. — Хришћан- 
ст-во се почело ширити у И. већ у 1 веку, 
а -ускоро су основане бискупије (Трст, Ко- 
пар, Пореч, Пула) под митрополптима у 
Аквилејш и Град-ежу.

Крајем 6 и  у почетку 7 -века продрли 
су у И. Хрвати -с -истока, а -Словенци са 
севера. По сведочанст-ву _ Ко-нстантина 
П-орфирогенита п-рипадала је и-сточна И. 
хрнатско-ј држави (до -реке Раш-е). Про- 
лазно су’ завладали И. из Итали-је Лонго- 
барди. Кад је Карло Велики -савладао
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Лонгобарде, вратила се 1-1. опет Визан- 
тнји, алн 'ј'е Карло Ветпкн отео, и од 810 
признала ,је И. франанку власт. Место до- 
гадаљег аутовомног адм-иннстратлвног си- 
стема увели су Фрашги феудн-и систем. 
И. је по-стала .франанка грофовнја (у обла- 
сти Италије), а касннје део фурланске 
марнгрофије, али је и даље задржала свог 
посебног управ^нтеља. 952 престала је не- 
посредна веза И. с италским краљевством, 
и И. је дошла -у склоп неманке државе, те 
је за.једно с фурланском м:аркгрофијом 
шриоа.једи1Бена 'Баварској. 976 ■оцеиљена 
је Корушка, -заједно с Фурланском и И., 
од Баварсве и дата, као посебна војводи- 
на, рођаку дара Отона- II, Хе-нрику. У да- 
љем свом историском развитку И. је по- 
стала лен-скн посед војвода и з’ куће ’Епен- 
пхтајн, од 1120 из куће Шпанхајм, а од 
1173 из куће Андекс-Меран. Многа су ле- 
на, сем тога, имали у И. н аквилејски па- 
тријарси и фрајзаиншки бискупн.' Док су 
војводе, господари И., ратовали по Не- 
мачкој, ириморски су се градови И. раз- 
вијали у трговачка емпорија, склапали су 
уговоре с градовима на еупротној обали 
Јадрана, с Трогиром, Сплитом и Дубров- 
ником. Кад је Пула хтела да се -стави на 
чело савеза приморских градова И„ до- 
шла је у сукоб с Венецијом, којој је по- 
сед И. приморја био неопходно потребан 
за обезбеђење сво.је власти над горњим 
Јадраном,  ̂ Половнном 12 века приморала 
је |Венеци.ја И. приморске градове н>а три- 
бут п на помореку помоћ у  рату.

1000—.1200 наеванило се у И. много Сло- 
венаца, шошто су гош-одари И. владали и 
Корушком н Краљском.

У почетку 13 века постала је И. лено 
аквилејске па-тријаршије. Међутим, акви- 
лејски патријарси нису имали у сво.јнм 
рукама цело полуострво. У актпма се го- 
вори о мшркгрофији и грофи.јн И. већ у 
11 и 12 веку, али није јасно, које значе- 
ље има.ју ове титуле, док у 13 веку значе 
два _ сгрого одељена подручја. Мшркгрофи- 
Ја . је_ обухватала читав део полуострва, 
који је нрзшадао аквиле.јском патри.јарху, 
а којим су управљалл његовн на-месвици, 
маркгроф-и, са седиштем у Копру. Ова се 
маркгрофн.ја састојала већпм делом од 
приморскнх градова. Грофи.ј-а, с главиим 
градом Пазином, обухватала је подручје 
овога града до Учке и до горњпх дојигнв 
Драгоње, Мирне и >Ратие. -Састојала с-е из 
биск;.упских лена, племићоких граднна н 
сеоских општзгна. У грофијн је становни- 
штво било претежно словеначко, а у марк- 
грофији италијанско.

За време владе натријараха сукобили 
су се у И. муниципални и феудни систем. 
Цео 13 век испуњен је ратовима. Патри- 
■јарси оу забраиили својим поданицима 
да плаћају данак Венецији, и ограничили 
су градовима њихову самосталност. Угро- 
жени градови нашли су .потпоре у Вене- 
ци.ји. Кад ,је, међутим, патријарх попу- 
стио, и они се ослободили страха за евоју |

само-сталност, шокушали су градови да се 
ослободе и вависности од Венеције. Аљн 
Венеција их је силом покори-ла и упусти- 
ла се -онда у борбу с патријархом/Крајем 
13 и у по-четку 14 века Венеција је поко- 
рила ч-итав низ шриморских градова (По- 
реч, Умаг, Копар, 'Пиран-, Ровиљ, Пуљ 
и т. д.). У лочетку 15 века лостали су 
Млечаин гошодари целе И. ма-ркгрофије. 
Грофн.ја И. била ,је неко време у власти 
горичких грофова, а по уговору с љ-има 
припала је И. 1374 Хапобурговиима, који 
су после свој посед у И. повећалп.

5'коли-ко је И. била венецијашжа, мно- 
го је страдала због тога, што је венеци- 
јански сенат регулисао трговину иримор- 
ских градова у сво.ју корист. Вино, уље, 
рибе, смеле -су се нрода-вати само у Вене- 
ци.ји. Кад су се Истрани хтели ослободнги 
од ^тога, Млечанп су још строжијим шре- 
хибитивним сретствима зауставили сло- 
бодну продукцију. У грофији И. одржао 
се строги феудни систем, док је Венецпја 
оставила муниципалн.и систем, само што 
ј-е -себи нридржала право именовања по- 
деста, а сни су били Млечани.

Аусгрнске војводе нису -много марилл 
за И. грофнју. Давалн су је у закуи или 
у залог разним породицама. 1380— 1766 
пазинска је грофија нроменила 21 гошо- 
дара, 1644 нудили су Хашсбурзи И. гро- 
фију Венецији, за 350.000 форингн.

У доба ускочко-венецијанских борби 
много су страдалн И.-млетачкн градови. 
Мадридски Мир {1617) учинио је крај бор- 
бама и оградањима.

Многи ратови н разне несреће, умањиле 
су знатно број становндштва И. Аустри- 
ске во.јводе и Венециј-а доводилн еу нове 
насељенике, нарочито т. зв. Морлаке (Вла- 
хе), Хрвате, Брке и Арнауте. У лрвој по- 
ловини 16 века настанпли су -се у И. 
т. зв. Ћићи. У доба Карла Великог И. вој- 
вода Иван населЈавао је ио северној И. 
-Оловенце. Од тога времена, па до полови- 
не 17 века, оелилн су се Хрвати и  Сло- 
веици све више у унутрашљо-ст земље. да 
се настане у оним крајевима, који су због 
ратова опустели.

После примирја између Ау-стрлје и На- 
полеона (1797), аус-гриска је војска заузе- 
ла венецијанску II., а мир у Камшофор- 
мију ,је то лотврдшо. 1805 уступила је 
Аустрија венецијансжу И. Наполеону, те 
ј-е присаједињена краљевшни Италији. 
1809 устулила .је А',уот1рија и грофију И. 
Наполеону, н он је тада оделио венеци- 
јан-ску И. сд краљевине Италпје и спо- 
јпо с аустриском И. у админисгратнвну 
област II. (1п1епс1еп2а сГПШа). Она је са- 
чињав-ала једну од седам илнроких по- 
крајина. И. с ове стране Учке, заједно са 
кварнерским отоцима, приоаједиљеда. (је 
цивнлној Хрватокој. 1813 посела је И. 
аустриска војска, после -битке код Лајп- 
цига. 1814 Аустрија је већн део венеци- 
јанске II. спојила с Трстом, те је сачи-

90 —



Ш УПЖВАЊЕ

љавала тршћански округ. Иеточни део 
И., с кварнерскнм отоцима, додељен је 
речком округу. 1816 ооновала је Аустрнја 
Илнрсво Краљевсгво |(Кран>'Ска, грвилна 
Хрвалска, Корупгка, И., Трст, Горица и 
Река), али убрзо је од тога остао само 
наслов. 1822 укинут је речки округ, н 
основан је пазиноки, а 1825 цела је И. 
сједињена у један округ, с главним гра- 
дом Пазином.

Нова ера за И. почела је 1862. И. је по- 
стала аутономна покрајина, под насло- 
вом маркгрофије, са сабором у Поречу. У 
админисгративном погледу била је И. под- 
ређена намесништву у Трсту.

Италијани, (ма да су били у  мањини, 
господарилн су у И. и  нису хтелн при- 
знати равноправност хрватско-словеначке 
већине. Нарочито су Италијани сметали 
развијању хрват-ских и словеначких шко- 
ла. Томе су доскочилн Хрвати и Оло- 
венци осниваљем Дружбе (Св. Тшрила и 
Метода. Истрајним радом чнтаве плејаде 
националних Истрана (Добрила, Витезић, 
Воларић, Опинчић, Лаглља и т. д.) И. се 
отела свим италијанским насртаљима, н 
тамошње су се нрилике почеле повољно 
развијати у корнст хрватско-словеначког 
елемента. После слома аустро-угарске мон- 
архије, била је према споразуму Антанте 
(з/и  1918) Италији ловерена задаћа, да 
привремено иоседне међу осталим краје- 
вима и И. Уговором у Рапалу (14/11 1920) 
прцпала ,је И., осжм Касгва, краљевини 
Италији.

Л и т е р а т у р а :  Д. Грубер, Повијест 
Истре; Вј. Опинчгић, Народни препород у 
Истри (1924); Б1е 081егг.-ип^. М опагсћге 
т  \Уог1 и. ВИЈ (ВапК 10, 1891).

М. Прелог.
ИСТРАНИ (Антропологија). Просечна ме- 

ра висине узраста скод И. је: са .полу- 
острва 1672 мм, са Лошпља 1678 мм, са 
Цреса и  Крка 1654 мм. Највишу статуру 
имају дакле Лошињани, док Цресани ,и 
Крчани праве прелаз од полуострвљана 

■ ка приморцима Хрватске нзмеђу Реке 
и .Карлобага (1662 мм). Просечна висина 
узраста свију ових кварнероких Хрвата 
износи 1678 мм, т. ф нешто више него код 
северно-далматинских острвљана (1671 мм), 
а много мање него код -примораца са дал- 
матинскога копна (1708 мм). У погледу бо- 
је косе имају И. са острвљанима (14'63%) 
и приморци- Хрватске (15'78%) највише 
плавожосог елемента, којп износи на пр. 
у дубровачкој области 6'57%, а код Бо- 
кеља (которска област) 5-99,%. Паштро- 
вићи :из котороког среза имају само Г83% 
плавокосих људи. Отворено-кестењеви тон 
боје косе износи код истарских острв- 
љана 14-41%, кестењеви тон 30-37% (код 
примораца Хрватске 30-39%), затворено- 
кестењеви код И. 31-21% (код прнмораца 
Хрватске 29-60%) »  црна боја косе код 
И. 8-78% (код Бокеља 17-05%, код Тали- 
јана бивше Аустрије 16-28%). Од свих

јадранских Југословена И. се одликују 
највишим процентом модро-оких људи 
(31-21%), који износе код примораца Хр- 
ватске само нешто мање (29-60%), на се- 
верно-далматинским острвима (24-69%), на 
јужним далматинским острвима (22-15%). 
Даље има код И.: 14-63% сивнх, 18-78% 
сиво-жутих, 13"17% отворено-кестењевнх, 
19% кестељевих, 12-68% завворено-кесте- 
њевнх и 0-67% црних очи. Тамни типови 
очне ириде (отворено-кестељеви, кестеље- 
ви, затворено-кестељеви п црни) износе 
код И. укупно 45-36%, а то значи мање 
цего код осталих јадранских примораца 
(на пр. Бокеља 67-28%).

Л и т е р а т у р а :  А. \*7е15ђасћ, Б1е 5ег- 
ђокгоа!еп Јег АЈпаПбсћеп Киб1еп1ап(1ег 
(1884). Н. Жупанић.

ИСУСОВЦИ (ЈЕЗУИТИ) сачињавају ред, 
који се обично назива Дружба Исусова 
(5ос1е1аз 1ези). Основао га је Св. Игљатије 
Лојолски |(— 31/7 1556, Рим), а одобрно 
папа Павле III 1540. Ред се брзо проширно 
и истакао, нарочито на просветном пољу. 
У Багреб су дошли И. већ 1606. Ту им 
је град ноклонио напуштени доминико- 
вачкн самостан с капелом Св. Катарине, 
коју су 'II. заменили с данашњом с-веучи- 
лишном црквом. У .Загребу су И. обуча- 
вали младеж, свв док им није ред уки- 
нут. О-сим тога држали су И. школе у 
Дубровнику (СоИефлнп Ка^изшит), на 
Рецн, у Пожеги, Вараждину и т. д. Због 
љихова деловања издашно су их иотпо- 
магалн папе, владари и велижаши. Но у 
исто ®реме стекли су И. и  моћне непри- 
јатеље, нарочито међу јансенистима и про- 
тестантима. Најзад оу их Португалска, 
Француска, Шиани.ја и т. Д. прогнали, а 
папа Климент XIV укинуо. Алн су их у 
Пруско.ј и у Русчгји владари због шжола 
и даље задржали, исто је паша Пије VII, 
на молбу рускога цара Цавла I, 1801 одо- 
брио, а затим 1814 читав ред поново успо- 
ставио.

У држави СХС има 'И. у  Загребу (по- 
крајинско намесништво), у Сарајеву (др- 
же надбискупско богословско семениште), 
Травнику (држе надбискупско семениште 
и г.имназију), Оплиту, Дубровнику и  т. д. 
У Загребу издају: Живот (апологиски ча- 
сопис за интелигенцију), Гласншк Срца 
Цсусова и Календар Срца Исусова.

Л и т е р а т у р а :  Цувај, Грађа за пови- 
јест школства2, I (1910); Мркун, Црквени 
приручник (1922); Лашовски, Повијест за- 
гребачких огсусоваца од И608 до 1618 (Вје-
сник кр. Хрватско-Славонско-Далматин-
ског Земаљског Архива, 1913).

Ј. Јеленић.
ИСУШИВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ 

ЗЕМЉИШТА. У држави СХС често су 
вршени радови за И. 3. за.једно са радо- 

! вима на одбранн од ноплава. То бива 
најчешће у доЈмшама великих река, где 
разлика између најмање и највеће воде 
достиже и до 8 м висине, па је исушење
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већином и немогуће без заштите од по- 
плава. Према теренским н клнматским 
приликама у ОХО, лотребан би био, за 
велику већину случајева, један мелио- 
рациошн лројекат за И. п Н. 3., да би ра- 
довп били најефтинији, а корист од љих 
највећа. Досад је ретко где тако урађено, 
нарочнто код старијпх радова.

У пределима вишим, ван ужих долина 
великих река, јавља се исушење мочари — 
бара и горских језера, без заштите од по- 
плава, но и у тим случајевима корисно 
је истим лројектом обухватити л навод- 
љаваље.

По нодатцима Генералне Дирекције Во- 
да до сада ;је у нашој Враљевини заштп- 
ћено од пошгава односно исушено 1,016.635 
хектара, а има још да се заштити — нсу- 
ши преко 1,100.000 хектара (В. Поплаве).

Трошкове око радова за И. 3. сносе 
углавном 1Сопственнци, чи.ја се земља ису- 
шУ*Је. Држава је по закону обавезна да 
израђу.је лројекте о тропгку свога буџета. 
Сем тога, заннтересована је да за извр- 
шење радова даје ломоћ, која нарочито 
мора битн обилата у, иначе ређпм, случа- 
јевима, кад се посао не рентнра са чисто 
пољопривредног гледпшта, већ се више 
врши у интересу народног здравља. Мп- 
нистарство за Народно Здравље поднело 
је трошкове за извршење неко.јнх радова 
исушења, принос од добнвеног земљишта 
достигао је вредност »здатака за 1—3 го- 
дине.

На наводњавању земљншта рађено .је 
веома мало, но ипак тих радова (свп.ју 
врста: о:д на.јстарнјих и најлрнмитивни- 
јпх до 'На.јмодврниј|Их) пма шо мало шн- 
ром целе државе. На.јмање их има у ТТТу- 
мади.ји, свакако због тога, што је она, 
раније богата шумама, маље осећала по- 
требе за те радове, но и т.у су овуда у 
примени наводњавања (иајмаљега типа) 
баштована, вештачким црпљењем воде, ве- 
ћином долаппма.

ТТнтересантнн су веома стари радови 
наводњавања земљишта у Јужно.ј Србијн, 
сачуван.и ,ј ош из римскога доба или и ра- 
нијзг, Најчешће је то добро емишљено и 
изведено развођеље воде из река и ре- 
чица, а то >је не само најефтиније, него и 
најбоље наводња1ваље земље, уелед по- 
в-ољне темлературе воде л за вегетацлју 
храљгљнве љене садржине. Натапање лл- 
рннчаних поља код Радошвишта, Стру- 
мице, Штипа, Кочана л  т. д.

Тамо, као и у еливу Јадранскога Мора, 
осећала се увек велика потреба наводња- 
вања земл,е, уелед о-скудице летњих кнша, 
а и услед тежње да усеви што боље иа- 
предују, односно да се могу обделавати 
културне биљке, ко,]е ле подносе супгу, 
цли оне, во,је напредују само у земљишту 
засићеном водом, те да ,на тај начин 
пољопривредник добнје највећу корист од 
свога рада.

Иста потреба и тежња налаже да су у 
целој држави на дневном ред.у радовн за 
наводљаваље земље.

С обзњром на наш контнненталнн поло- 
жа.ј н велику променљивост количине 
влаге у једноме месту, не само у  разннм 
годинама, већ чесго и у једној истој го- 
дннн (1924 блла је код Београда највећа 
вода нижа само за 5 см од апсолутног 
макспмума, а најмавза за 40 см виша од 
ансолутног мнннмума), најснгурнији услех 
пољопривреде оснива се .једино на радо- 
внма И. и Н. 3., изведеним заједно, да 
дејствују органеки као крвоток у човека.

И ако су количине кише доста различне 
(у долннама Саве н Дунава око 700 мм 
годпшње, у еливу Јадрала до 2000 мм 
годишње, а у  нсточној и .југоисточноЈ' Ср- 
бијп 400—500 мм годишље), лотреба за 
Н. 3. свуда је врло велика, а због оску- 
дпце летњих киша н кречне форматџгје 
терена тим већа п подједнака у лреде- 
ллма најмање н највеће колнчине годиш- 
њнх падежа.

После речне п језерске слатке воде, нај- 
боље је наводњавање поврпгпнском водом 
из вештачкнх језера, водојажа, или из 
шловних канала, као у  Бачкој, где се тако 
натапају нпринчана поља. — Врло је ко- 
рисно употребити воду из фабрнка за 
произвођење животних нанирннца, као и 
каналску воду из градова. Услед хран- 
љишости те воде за културне биљке, рен- 
тира се днзање те воде црлкама и на веће 
виоине. — Подземна вода даје мало х,ране 
бнљу, алн, у недостатку поменутлх, загре- 
.јана на сунцу и вештачки нађубрена бпва 
врло корнсна за пољопривреду.

Наводњаваље натапањем равњих новр- 
шина за време зиме врши се и онде где 
ее ле обделавају биљке, које расту само 
нз воде, већ у циљу резервисаља влаге у 
земљишту и у циљу заштите биљака од 
инсеката (на пр. виногради на исушеној 
рлтској земљи). — Преливањем нагнутпх 
пов.ршина танким слојевима воде навод- 
њавају се нарочпто ливаде. Инфилтраци- 
.јом из малих ровова — бразда, илн из ка- 
нала, којн -служе за исушење, а нарочито 
успорена вода у њима за Н. 3. — башто- 
ване и др. Кропљењем или лрскаљем —- 
вештачком кишом (водом из цеви под при- 
тиском) врши се у нешто већем опсегу 
само Н. 3. на некојпм потпуно уређеилм 
добрима.

Рад у баштованама, на наводљавању ш 
иначе (где се то радн као занат) уређен 
је од вајкада, а тако се очу.вао све до 
данас.^на задружној основн — заједници,
У жојој нема господара нп послуте, већ су 
сви сарадници интересовани да .принос 
буде што >већи. А награђују се горема оно- 
ме, _ што улаж.у, било матери.јално. било 
својом стручном спремом и радом. На пр. 
сопственик земље и наводљавања има по- 
ловину прихода (»друту пару«), ако и 
лично ради дрбнја још »осму«, »шеснае- 
сту« и т. д. »пару«; стручни радници уче-
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ствују тако исто на четвртину, осмину, 
шеснаестину, нрема' својој стручности и 
улож-еном труду; ученнци-дечацн на 32, 
64 I  т. д. лару.

То је, дажле, -један од најстаријнх а у 
исто време и најсавршенији начин људ- 
ског удружеља у културноме раду. Слична 
организација постоји у нашим крајевима 
при риболову, нарочито сардела.

М. Јовановић.
ИТИНЕРАРИУМ АНТОНИНИ (Шпегагшш

Ап1ошш), списак античких путева, с на- 
значељем места (вароши, преноћншта, по- 
стаја, где је пошта мељала кон>е) на н>има 
и раздаљине пзмеђу љнх. Оаствдљсн је 
око 300 по Хр. У И. А. се налалзе мнош 
путеви, који су били- изграђенн у нашој 
земљи у римско дрба. В. В.

ИТИНЕРАРИУМ ХИЕРОСОЛИМИТАНУМ
(Шлегагшш Шегозо1утНапит), Јерусалим- 
ски итинерар или Итинерариум Бурдига- 
лензе. (I. Виг<Н^а1еп5е, по античком имену 
данашње француске вароши Бордо), опи- 
сак места на иуту Бордо-Јерусалим, с на- 
значеним отстојаљем између љих. Пошто 
је тај пут пролавио делом кроз нашу 
земљу, И. X. је од важности и за исто- 
рнју наше земље у римско доба. Оастав- 
љен је 333 по Хр. Пут кроз нашу земљу 
ишао је, по И. X., од италијанске границе 
преко Љубљане, Цеља, Птуја, Осека, Вин- 
коваца, Сремске Митровице, Београда, Ви- 
минациума, Ћуприје, Ниша и Пирога на 
Софију. В. В.

ИЧНОВ МИР, прозват по Петру Ичку, 
Македонцу, воји је био драгоман у тур- 
ској дипломатској служби и као такав 
служио у Бечу и Берлину, а после био 
сердар у' кнева Мурувија и најпосле као 
неки (базрђан-баша) консул грчких трго- 
ваца у Беовраду. \Ћ. је један од главних 
организатора првог уетанка, који је им-ао 
веза и са српским вођама и са Турцима 
Мустафа-пашиних назора. После је радно 
свима начинима да устанпцима помогне у 
дипломатским пословима. 1/8 1806 опрем- 
љен је И. у Цариград са српским иуномоћ- 
ствима, да води директне преговоре за мир 
између Орбије и Порте. Према И. имали 
су много неповерења и влашки кнез и 
руски консул у Букурешту. Он је, углав- 
ном, посретством иатријарха, ушао у пре- 
говоре, и нашао Порту, која је желела да 
избегне туђе интервенције, вољну на по- 
пуштаље. Орбији је, по И. М,, признавано:
1. да данак плаћа отсеком, 2. да се у земљу 
пошаље царски мухасил, коме ће се да- 
наж предавати, 3. да јавне службе у Ср- 
бији врше 'Срби, и 4. да се из земље исте- 
рају јаничари и крџалије, и да Орби чу- 
вају границе. Резултати, које је И. био по- 
стигао, били су, поред горљих, још и ови: 
да у Србији буде глава наследни баш- 
кнез, ко.ји ће са својим кнезовпма при- 
купљати данак и да Турци живе само по 
тврђавама. И. се вратио већ септембра са

мухаснлом у Србију, а Народна Окуп- 
штина у |Омедереву примила је октобра 
споразум. И. се после тога вратио у Ца- 
риград, да споразуму даде дефинитиван 
Облик, а мухасил је остао у земљи. Како 
је Турска међутим у- тај ма-х ушла у отво- 
рен сукоб са Русијом, она је радо шри- 
стала да уми/ри Србе и да споразум утвр- 
ди. Али, 'баш тај турски сукоб с Русима 
и освајаље Београда од устаника деловали 
су на Србе, да наставе бобру, надајући се 
пуном ослобођељу. Турска пратља, која ,је 
јануара 1807, са И. стигла у Србију, била 
је у Параћину поубијана, а турске понуде 
за мир одбијене. 1815, кнез Милош је тра- 
жио обнову преговора на основи И. М.

Л н т е р а т у р а :  М. Гавриловић, у С. 
К. Гласнику, 9 (1903). В. Ћоровић.

ИШКА, речица у Словеначкој, десна прп- 
тока Љубљанице. Извире северозашадно 
од Платшика (870 м) под котом 828 м, тече 
кроз клисуру у правцу северо-североза- 
пада, крај Крваве Печи п Ишке Васи, а 
одатле кроз Љубљанско Бар.је. Улива ее 
у Љубљаннцу -око 5 км низводно од ме- 
ста Подпечи, односно од коте 290 м. Ду- 
жин-а тока је 27'5 км, а површина слива 
96 км2. ’ В. В.

ИШТВАНФИ НИКОЛА, угарски историк 
(8/2 1538, Кисашољфалва, код Печуја — 
1/4 1615, Виница, код Вараждина). И. је 
био члаш веома угледне и старе мађарске 
породице. Школе је свршио у Печују, а 
Университет у Падови и Болољи. Кад се 
вратио кући, учествовао је у ратовима 
против Турака, неко време под чувенпм 
браниоцем Сигета., Николом Зрннским. 
На двору су га брео употребили као ди- 
пломату у разним мисијама. 1578 постао 
је И. члан краљевског већа краља Ру- 
долфа И, а 1581 угарски пропалатин, те 
.је ка-о такав имао у својим рукама готово 
сву управу, .јер у то време није било по- 
иуњено место угарсжог палатина. Као шо- 
седник Винице, Т.ракошћана и знатног 
дела Хрватског Загорја, учествовао је И. 
и на. хрватским оаборима, те .је као веома 
уважен фактор свог времена. много ути- 
цао на важне политичке одлуке. 1606 
био је И. при оклапању Жптвадорошког 
Мира. 1608, услед .болести, повукао се у 
Внницу, где је и умро, па је ту и сахра- 
њен. Своју знамениту библиотеку оста- 
вио је загребачким језуитима. — Написао 
је велико дело, и рукопис је дао карди- 
иалу Петру Пазмшшју, који га Јв лздао 
1622, под насловом №со1а1 КшуапЦ Рап- 
ПОП11 ћ јз1ом аги т с1е гећиз ип$5анс1з 1 т н
XXXIV (штампано у Келну 1622). У делу 
се нзлаже историја Угарска  ̂ 1490 1606,
а с љом заједно и земаља, које су с љом 
биле, у директвој и ин,ди,ректпо.ј ,вези. — 
И. је шисао сјајним латинским језпком, 
и иато је добио надимак мађарског Лпви- 
ја. Вредност делу је толико већа, уколи-
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ко' је ближе времелу, у »оне .је И. живео. 
Концизност нзражаја и истицаља битно- 
сти у приповедаљу особите су, уз објек- 
тивност, одлике И. И. ,је одличан истори- 
чар у старнјој епоси. Његово је дело н 
за хрватску и -српску нсторију од велпке 
важности. 'в . Н овак.

ИШЧИЦА, речица у Словеначкој, десна 
притока Љубљанице. Извире под Голе- 
цом (766 н), тече ка северу, од неста Пн- 
јаве^ Горице протиче кроз Љубљанско 
Барје и улива се око 3 кн јужно од Љу- 
бљане. Дужина тока је 22-8 км, а повр- 
шина слива 112*5 км2. П. Б.



Ј
ЈАБЛАНАЦ, седо у Хрватској, жупа- 

нија Лнка-Крбава, котар Сен>; на друму 
Сењ—Ј.—Карлобаг; нспод Велебнта, прежо 
кога води друм Ј.—Стирована.—Госллћ; 
на Јадранскоме Мору, ко.је се ту између 
копна и |југоисточног краја острва Раба 
сузило у Планинокоме ■каналу на 2 км; 
паробродска станида на линпји 'Сушак— 
Паг. Има 222 становника, ношту и теле- 
граф, општинско поглаварство, римокато- 
личку жупу, основну школу, мороко ку- 
патило. — Код Ј. су нађени предмети из 
преисториокот доба. Лрви се пут спомиње 
Ј. (Аћ1апа) 1179. Више села, на брегу, виде 
се остатци града Ј., што та је 1251 сагра- 
дио бан Славоније (Хрватске) 'Стјепан, и 
дао му име вароши, с истим шовласти- 
дама, какве су имали Трогир и Шибениж. 
Последња су властела Ј. били Франжо- 
пани. Још се 1639 Пикола Франксшан Тр- 
жачжи тужио, да му Херберштајн отнма 
од Турака опустошени Отари Град и Ј.

Од Ј. се- 1-5 км к  дуту налази морска 
драта Завратнида, »хрватски фј-орд«, 1 км 
дуга, бреговима добро заштићена. Од Ј. 
к северу, на обали морској, село је Сти- 
ница (рнмска Ог1ори1а) где је октривено 
римско тробље. Помиње -се 1071 за време 
краља Петра Кресимира IV.

Ј. М-н.
ЈАБЛАНИК, планина у Србији, на из- 

воришту реке Љубовиђе и Јабланиде, око 
17 км јутоисточно од Пецке, односно 15 км 
североисточно од Рогачине. Висока је
1.306 м. Покрај Ј. пролази друм Ваљево— 
Рогачина—Багжна Башта—Ужиде и Рача.

П. В.
ЈАБЛАНИЦА. 1. Планина у Македо- 

нији, западно од Охридског Језера и Цр- 
ног Дрима, на граници наше државе са 
Арбани.јом. Највиши висови су: Дрни Ка- 
мен 2.257 м, Стрижак 2.132 м, Крстад
1.945 м, Беличко Брдо 1.946 м. Источним 
и југоисточним подножјем иде друм Де- 
бар—Струга—Елбасан.

2. Речица у -Србији, лева притока Јужне 
Мораве. То име ноои од става Медвеђе и 
Шуманске Реке, код Лебана. Одатле до 
села Цекавице тече на нсток, затим скрене 
на север-североисток и улива се у Јужну 
Мораву преко нута села Грданице. Дужина 
тока је 38 км, са Медвеђом и Шуманском 
Реком 82'5 км, а површина слива 886 км2. 
Хидрауличка онага лри средљем најма- 
њем. водостају је 6.230 НР. П. В.

Ј АБЛАНОВА ЛОКВА, мало језеро у 
Дрној Гори, на Дурмитору, 2 км југо-

источно од Црвене Греде (2.201 м), односно 
4'2 км северо-североисточно од Ћирове Пе- 
ћине (2.528 м). Површина Ј. Л. је 0.0415 
км2, а ансолутна висина 1.918 -м. Ј. Л. је 
глацијалног порекла. П. В.

ЈАБУКА, врста воћа, свеома раширена 
у нашогј држави. Број стабала у целој др- 
жави је 7,7-58.094, највише у области се- 
верне Србије {1,979.955), а од округа нај- 
више у Загребачкој жупанији (308.272). 
Годишња продукција достиже 1,751.427 ц. 
Тиме се издашно покрива домаћа потреба, 
и преостаје и за извоз. Пре 1914 извозило 
се из Словеначке и из Хрватске (Вараж- 
дин) у Аустрију и Немачку, и-з Јужне Ср- 
бије (Тетово) у Солун. Саобраћајне при- 
лике сметају извозу. Јак је извоз Ј. из 
Орбије у Грчку, особито из Охрида, Гости- 
вара (тетовке), -Пећи и т. д., из округа 
Врањског у Чехословачку и Италију, из 
Хрватске извози се у Трст и Беч, из Сло- 
веначке у Аустрију, Немачку, Италију и 
Египат. И. Р.

ЈАБУЧАРА, врста прегаче, која се носи 
у околини Београда. Н. 3.

ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ. Старање о Ј. В. 
стављено је у дужност министру Уну- 
трашњих Дела уредбом о устројству овог 
Министарства од 8/5 1919, и поједишгм 
снецијалним законима. Његова акција на 
оном пољу двО)јака је: непосредна, преко 
Одељења за Заштиту Државе и Одељења 
Ј. Б., и посредна, која се еастоји у наре- 
ђнвању, упућивању и контролисању поли- 
циских вла-сти и органа, којима је ста- 
рање о овој безбедности стављено у дуж- 
ност лојединим специјалнпм законима.

Старање о безбедности државе манифе- 
стује се у надзору, шречаваљу и репресији 
рада на издаји земље, велеиздаји, пшију- 
нажи и свакој антидржав.ној пропаганди, 
и надзору у циљу превентивном над фа- 
брикацијом ,и продајом оружја, муницнје 
и разних екаплозива; штампом, зборовнма 
и удружењима; сумљивим странцима, и 
у ошнте над сввма појавама и лично- 
стима, које могу утрозити Ј. Б.

У циљу заштите наше државе, поред 
спецнјалног покрајинскот законодавства, 
постоје н ова важњија генерална законска 
наређења: а) закон од 21/4 1922 (прво- 
битни у.каз од 25/2 1919, који је задобио 
законску снагу на осн-ову чл. 130 Устава), 
којим су одредбе српског жазненог зако- 
ника »6 злочинст.вима и престулљенима 
противу отечества, владатеља и устава«
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(гл. IX) н »0 злочинсввнма и шрестулле- 
њима шротшву закона, властн и јавног но- 
ретка« (гл. X) нроширене ла цело по- 
друије Краљевине 0X 0; б) за.кон о .за- 
штити јавне бевбедностн и поретка у др- 
жави од 2/8 1921 и в) закон о држању 
н ношењу ватреног оружја од 18/2 1922 
(лрвобитна наредба мивистра Унутрашљих 
Дела од 4/2 1921). Последљим законом 
формално је укинута »Обзнана« (решење 
Министарског Оавета од .29/12 1920), која' 
је бнла издата у диљу -сузбијања кому- 
нистичке и друге антидржавне пропа- 
ганде. Отварно је Обзнана укинута зако- 
ном о заштити Ј. Б. ш норетка у држави, 
коме је лослужила за основу.

Доношење овог закона било је убрзано 
и највећим делом оправдано атентатима, 
извршеним у кратком размаку времена на 
Наследника Престола и Милорада Драшко- 
впћа, блвшег министра Унутрћшњих Дела, 
убрзо ио обнародоваљу Видовданског Уста- 
ва. Донет је но изузетном законодавном 
поступку у  смислу чл. 133 Устава, и од- 
мах нрнмењен на комунистичке иосла- 
нике у тадањој Народној |Скупштини, ко- 
јима су иоништени мандати на основу 
чл. 18 овог зажона, који нрописује: »Не 
могу вршити никаиву јавну службу или 
функцпју нити бити народни посланпци 
нити насницн самоупрашних тела они, који 
п рипадају комунистичкој партији или у 
опште каквом удружељу, које је овим ва- 
коном забрањено. Ово се односи п на 
службенике приватннх устан-оша, које 
имају лзвесне нарочнте привилегије од 
стране државе, -а који слуасбеници при- 
падају комунистичкој странцп. Ј1ица, ко- 
ја _ сада врше нредње функције разреша- 
вају се истих по ступаљу -на снагу овога 
закона. Чнновници и ј-авни службеницн, 
који би са ■ овога разлога билн разрешени 
од дужности, могу се против решеља мнни- 
стровог жалити Државном Оавету. Лрпм- 
љена жалба не -обуставља нзвршење ре- 
швња«,

Овај -законски пропис, којим ,је адми- 
нистратлвној власти дато овлашћеље, да 
решава о умањељу опште грађанско-прав- 
не способностн комуниста поводом њи- 
хових политичких уверења, није, по мп- 
шљењу теоретичара, у складу са чл. 12 
Устава, којим је загарантована слобода 
савести. У циљу -спречавања евелтуалних 
злоупотреба у овом правцу, министар Уну- 
трашљих Дела издао је 15/10 1921 распис 
о правилнон прпмељиваљу овог закона, 
којим препоручује полицпским властпма 
савесност, објективност и хла.днокрвно-ст 
у овом примењивању.

Ло чл. 1 н 2 истог закона кажљава се 
смртном казном или робијом до 20 годи- 
на: а) свака ппсмена пли усмена анар- 
хистичка или комунистичка пролаганда, 
или убеђивање других, да по-стојећи по- 
литишгп или економскп иоред-ак у држа- 
ви треба променити путем злочина, насн- 
ља или ма којом врстом тероризма; б) ор-

ганизоваље, потпомагаље или постајање 
члалом удружеља, које би инало- за свр- 
ху про-паганду анархизма, комунизма или 
тероризма; в) издаваље под закуп нли у 
ма којем виду уступаље зграде или про- 
сторије за скупљање лица, која би има- 
ла за циљ припрему или рад на оства- 
рељу овога, што де излржено у претход- 
ним тачкама, ако је онај, који је зграду 
или просторију уступио, знао надгто ће 
се оне ул-отребитн; г) сгупање у везу са 
каквом личношћу илн са каквим друш- 
твом у -иностранству, у циљу добиј-аља по- 
моћи ради припреме за револуцију или 
•н-асилну промену постој-ећег лолптичкбг 
стаља у еемљн, или другог чега у п-ред- 
љпм тачкама предвнђено; д) производља 
илл прикупљаље оружја, оруђа, справа 
или експлозива, ради којега од напред 
споменутих циљева; ђ) лрипрема, поку- 
шај или извршење убисгва на кога орга- 
на власти илп на коју политичку лич- 
но-ст; и е) организовање, здружавање или 
иропаганда, којима се иде на проузроко- 
ваље војне по-буне, метежа илн незадо- 
вољства код војннка, или да се грађани 
или војници не одазивају својим војним 
дужностима, или да се омета, отежава илп 
ограничи производња, поправка или пре- 
нос војног материјала, или снабдевање 
војске за њене потребе, као и у опште сва- 
ка пропаганда против установе војеке н 
свака припрема, покушај лли изврш-ење 
у циљу да се поруш-е плп -пониште објек- 
ти, који служе јавном саобраћа.ју, јавнпм 
ин-сталацијама и потребама. Робијом до 
20 тодина. кажњавају се лпца, коЈа бл зна- 
ла да ое -о-ви злочини ирппремају, па о 
томе не . би на време известила државну 
власт. Паред наведених дела, закон о за- 
штити јавне безбедности и поретка у  др- 
жави још предвиђа и кажљава: а) израђн- 
вање или продају ексллозивнпх матернја 
или ш рава и оруђа, потребних за љпхо- 
ву израду, у цпљу извршеља злочина, 
или упућивање друтнх, к-ако да их начи- 
не, набаве лли чувају (чл. 7); б) постуиа- 
ње проти-вно 'Законииа п законским про- 
писнма о ватреном оружју и ђксплознвнпм 
матернјама (чл. 8 и 9); в) штрајк општп-н- 
ских н државЕПх службеника и радннка 
војне адмннисграцлје, с-аботажу плн па- 
спвну ресистенцпју (чл. 10); г)' спречава- 
ње рада (чл. 11); д) антпдржавне мани- 
фестацпје и учешће у њима (чл. 12, 13 п 
14); ђ) скитничеље, пиј-анчење и блудни- 
чење без легаљншх сретстава за жпвот 
(чл. 6). Чланом 15 о-влашћена је државна 
управна власт да с-вошм решењем расту- 
ри свако удружење (синдикалну органи- 
заЦију и др.), за које утврдн, да је про- 
менпло свој законом допуштени циљ, или 
отлочело тајно или јавно да се бави дру- 
гим, 'Недопуштенпм или против -законпм 
атптацијама н послови-ма. Протпв о-вог ре- 
шеља законски -застулници удружеља 
пмају право жалбе првоотепеном суду у 
року од трл дана, -а протпв решења суд-
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скот могу се жалжти Касационом Суду, у 
истом року. Законски претставници ова- 
ког растуреног удружења кажњавају се 
за недопушгени рад затвором најмање го- 
дпну дана и новчано 5.000 Дин, уколико 
не би постојало теже жривнчно дело. Др- 
жавна управна влает јсш је овлашћена, 
да од најближег војног команданта тражп 
војску ради одржања јавне безбедности, 
кад год се покаже да у којем конкретном 
тежем случају нису за то довољни њени 
органи лнчне и имовне безбедности. Ис- 
храна воЈске у овим олучајевима пада на 
терет становника општине или среза, у 
којима је безбедност угрожена, и у овом 
циљу свака кућа дужна је, према своме 
имовном стању, дава-тн олштинској вла- 
сти погребне намирнице ради пре-даје 
војсци. На терет становништва падају и 
трошковн, које би држава услед ове упо- 
требе војске учинила, али ако се ред убр- 
зо поврати, закон на1ређује, да се станов- 
ништво ослободи њиховог плаћања, и да 
му се врати оно, што је за војеку дало 
(чл. 3 и 4). Сва кривична дела ло закону 
о -заштити Ј. Б. и поретка у држави изви- 
ђа.ју редовне лследне 'власти, а суде ре- 
довни државнп судови, по слободном су- 
диском уверењу. Одредбе општег дела 
српског казненог закона (§§ 1—81 закључ- 
но) примењују се у свему на сва кри- 
вична дела по отом законику, али се, 
изузетно од § 58 казненог законика, који 
забрањује да се на смртну казну осуђују 
лнца, која нису нз.вршила 21 го-дину, мо- 
гу по овом закону осудити на смрт и ли- 
ца, која су у времену учињеног дела има- 
ла пуних 18 година жшвота (чл. 19). На- 
челном одлуком ошпте седнице Касацио- 
ног Суда, од 1/1 1924, о-бјашњено је, да се 
чл. 16 ЗаконД о заштити ,Ј. Б. и поретка 
у држави, који иредвиђа изузетно посту- 
пање према оптуженвма за штампарсже 
кривице, односи само на чл. 1 овог зако- 
на, а не на закон о штампи у целини.

Закон о држању и ношењу ватреног 
-оружја садржи ове важније одредбе:
а) држање ватреног оружја (пушке и р-е- 
волвера) у кућама слободно је, али у изу- 
зетним приликама, када је -јавна безбед- 
ност угрожена, мо-гу полици-ске власти, 
по одобрењу министра Унутрашњих Дела 
■забранити држање -оружја ка-ко иоје-дин- 
цима, тако и читавим олштинама, срезо- 
вима, ожрузима и областима (чл. 1);
б) сваки грађанин, који држи пушку или 
револвер, дужан је пријавити надлежној 
државној полициско.ј власти каиво оружје 
нма, као и сваку његову промену, јер у 
нротивном може битн кажњен од 100 до 
500 Дин у -новцу или загвором до 14 да- 
на, које казне повлаче конфискацију не- 
пријављеног оружја, у корист државне 
касе (чл. 2 и 3); в) гшко не може носити 
ватрено оружје без лисменог одобрења ве- 
ликог жупана, односно управника Београ- 
да; од овога се изузимају службеници, 
који ио дужности -морају или могу носити

оружје (чл. 4); г) одобрења за ношење ва- 
треног оружџа дају с-е по образложеннм 
предлозима општинских и подручних др- 
жавнпх власти само оним лици-ма, »ко.ја 
-показују и основаност и потребу за оруж- 
јем и својом личношћу дају јемства да 
оружје неће злоупотребити; ко носи оруж- 
је -дужан је собом носити и одобрење 
(оружнп лист), који се увек нздај-е на 
одређено време, најдуже -на годилу дана, 
али га надлежна власт може н раније’ 
опозвати (чл. -5 и 8); д) за пушке, којима 
,је војска наоружана, ннко не -може добити 
оружни лист, а за оружје историоке и 
уметничке вредностп, пли осо-бите личне 
или породичне важности, као и за оно, 
које у појединим крајевима по уобнчаје- 
ној традицији сачињава део наро-дне нош- 
ње, може се издати овај лист са трајно-м 
вредн-ошћу (чл. 6 и 8); ђ) лице, коме се 
ускрати одобрење за држање и ношење 
оружја, може своје оружје депоновати код 
дотичне власти, код које ће стајати на ње- 
гово-м раеположењу за време од 6 месеца, 
у коме га року може уступнти илп про- 
дати лицу, жој-е има одоб-рење -за његово 
држање или ношење; после овог рожа де- 
поновано оружје нродаје се, а новац, до- 
бијен од продаје, предаје се -сопственику 
(чл. 9); е) трговци и продавци ватреног 
оружја и муни-ције дужни су водити књигу 
пр-одаје оружја и у исту уписивати: име, 
занимање и место сталног пребивања 
лица, војима о-во продају и ж) ко се огре- 
ши о одредбе овог закона, жажњава се за- 
твором до 3 месеца или новчано од 4—500 
Дин, а -продавци-ма оружја,.у пон-овљеном 
случају, може се забранити и обављање 

*радње. — Кривице исл-еђују по званичној 
дужностн надлежне иследне вла-сти, а 
суде их, у границама пређашње Орбије и 
Црне Горе, појединачне судије, а у о-сталим 
крајевима котарски судови. Иследна -власт 
може д-онети одлуку о превентивном при- 
твору само у случајевима ошравда.не сум- 
ње на бегство кривца, ну у оваквлм слу- 
чајевима овај -притвор урачунава се у 
ка-зну (чл. 11).

Старање о личној и имовно.ј безбедноети 
манифестује се у пре-вентивној и репре- 
снвн-ој акцији надлеж-них улравно-пол-и- 
циских власти и жандармерије. У првом 
случају оне пре-дузимај.у потребне мере, 
да опрече чињ-ење кривичннх дела, а у 
другом хватају и предају надлеж-ним су- 
дов-вма на -суђење (а по ивузетку и суде) 
извршиоце ов-их дела. (В. Жандармерија, 
Општина, Полицпја.)

Л и т е р а т у р а :  -0. Јовановић, Ван-
редни сазив од 2/7 до 29/10 19-21 (Архи-в, 
књ. 21, 1921); Д. Суботић, И-сторжжп по- 
отанак закона о заштити јавне б-езбедно- 
сти и поретка у држави (Полиција за. 
1921). Д■ Ллимпић.

ЈАВНО ТРГОВАЧКО ДРУШТВО (ОР- 
ТАКЛУК) је удружење за обртлмично 
-бављење трговачким пословпма (в. По-
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слови трговачки) уз солидарно и неогра- 
ничено (делокупном имовин-ом) јансиво 
ортака под ваједничком фнрмом (в. Фир- 
ма). То је удружеље ево.је врсте. Осни- 
ваље морају пријавнти трговачкон суду 

■ сви ортаци. Улог сачиљава: новац, ства- 
ри, права '(хипотека), рад. Логодба одлу- 
чује, да ли је ШаВо диоас! Још хш ит (зог- 
{ет) или диоас! и зи т . Вођеље послова И 
заступетво прппада по аакону свим орта- 
цима; погодба може то задржати за поје- 
джнце. Јемство је: <МНј*епМа ^ и а т  т  еша. 
Ортаке веже забрана конкуренције {в. Кон- 
куренције). — Од новца (ствар или нраво 
се процењује) дају се ортацима камате (у 
Хрватској, Олавонијп, Впјводини 5%; у 
Словеначкој, Далмацији 4%). За раддајесе 
таграда. То је редовни издатак ортаклука. 
Ортаклук престаје: а) арво {ас1о (напоое 
по стечају ортаклука или ортака, по смрти 
ортака, не уговорн ли се напред наста- 
вак, ио отказу); б) на захтев ортака, не 
посто1је ли више битли услови, уз које 
је склопљен ортаклук; в) на захтев при- 
ватнога веровника којега ортака. Ортак 
може бити искључен: ажо није друкчије 
уговорено, има после престанка друштва 
места ликвидацији (в. Ликвидација).

Л л т е р а т у р а :  Ф. Врбанић, Удругар- 
ство по установама трговачкога закона
(1880). М. С.

ЈАВОР. 1 . Планина у Восни, ивмеђу 
река: Вјеснпце и Пистице {притоке Отул- 
чанице)-Жепе-Дрине-(Зеленог Јадра-Отуде- 
ног Јадра, северозападно од Таре Пла- 
нине. Пружа се од северозапада на јуто- 
исток, а највећи висови у томе правцу су: 
Јаворово Врдо 1.334 м, Игриште 1.406 м, 
Трешвовац 1.237 м, Јаворнпк 1.219 м, 
Враљи Камен 1.313 м, Жеп 1.537 м, ,Ра- 
дова 1.434 м, Игрипшик 1.518 м, Зловрх 
1.526 м, Звијезда 1.399 м, Љутнца 1.243 м. 
Иодножјем и преко планине воде дру- 
мови: Зворник—Власеница—Оарајево, Уд- 
бпна—Власеница—Сребрнпца.

2. Планина на граници Орбије и Старе 
Орбије, између река: Тисовице-Увца-)Бр- 
њице-Ношнице-КуЈтишке, североисточно од 
Ојенице. Планина се пружа од еевероза- 
пада ка југоистоку, .а највиши су висовп 
у томе правцу: Васиљев Врх 1.509 м, Ди- 
јело 1.507 м, Бољетин 1.474 м, Рогопеч 
1.464 м, Суви Рт 1.548 м, Поглед 1.502 м, 
Отупска Чесма 1.514 м, Крш 1.812 м. 
Преко нланпне иролази колски пут Ива- 
љица—Сјеница.

3. Планина у Оловепачкој, на гралици 
Краљсже и Штајерске, око 4 км северо- 
западно од Трбовља, висока 1.131 м.

П. В.
4. Лист за забаву и науку. Излазио је 

три нута месечио, дод уредлиштвом Јо- 
вана Јовановића-Змаја, у Новом Саду 1862 
до 1863. Ј. је 1ПОНОВО покренуо и уређн- 
вао Др. Илија Огњановић, као лист -за за- 
баву, поуку и књилсевност. Излазио је не- 
прекидно 1847—1893 у Новом Оаду. ’ Ј. - је |

тада био један од најзначајнијих књижев- 
них листова у Војводинн, на коме је са- 
рађивао велики број писаца из свију кра- 
јева. у .  Џ.

ЈАВОРИНА, висораван у Боснп, из- 
међу река: Каменичког Потока-Праче-Гра- 
бовице-Бпстрпце-Касидолског Потока - гор- 
љег тока Жељезнице-Црне Ријеке, око 
20 вм југозаладно од Сарајева. Највиши 
су врхови на југозападном делу планнне: 
Црни Врх 1.789 м, Јаворина 1.910 м, Гола 
Јаворина 1.913 м, Тријеска 1.806 м, а на 
северу се ширн врло пространа висора- 
ван, која се зове и Равна Планина, са из- 
■разитнм облицима крша. Она се спушта 
ка североистоку од просечно 1.600 до 
1.300 м. Ту су истакнутији врхови: Ша- 
тор 1.599 м, Кладило 1.539 м, Велики 
Отупањ 1.522 м, Дубовик 1.369 м, Палан- 
ске Стијене 1.347 м /К и к  1.360 м.

П. В.
ЈАВОРИШТЕ, кршна висораван у псто- 

чној Србнји, северно од горњег тока Црне 
Реке, 16-5 км западно-југозападно од Зло- 
та. Ј. се пружа од северозапада ка југо- 

' истоку. Највиши висови су: Јаворити Врх 
1.188 м, Брезовпчкн Вис 1.014 м, Велики 
Полом 1.000 м, Ртица 949 м, Тплва Кналта 
1.098 м (В. Кучај). П. В.

ЈАВОРЈЕ, планина у Отарој Орбнји, из- 
међу река: Устнбарске-Поблаћнице (прп- 
токе Устибарске)-Калуђероке-безименог по- 
тока од Заграђе на североисток-Лима, око 
17 км западно-југозападно од Увца, одно- 
сно 18 км источно од Чајнича. Највећп су 
висови: Јаворје 1.487 м, Јаблан 1.366 м, 
Градина 1.337 м, Лиса Отијена 1.336 м, 
Тмор 1.284 м, Орловпна 1.318 м, Хмар 
1.328 м. Оевероисточним подножјем про- 
лазе друм п железнпчка пруга Сарајево— 
Међеђа—Прибој п Ужице. П. В.

ЈАВОРНИК - ПЛАНИНА, 1. Планина у 
Босни, пзмеђу река: Дрињаче-Гостиље
(притоке Спрече)-Оухе Реке (притоке Го- 
стиље)-Дубоког Потока (притоке Дри- 
њаче), 9 км оевероисгочно од Кладња. 
Пружа ое од зашада-.југозапада на исток- 
североисток, а највнши висови у томе 
правцу су: Мошул 913 м, Својчица. 917 м, 
Јаворшш 1.062 м, Врановпна 968 м, Зма- 
јевац 1.017 м, Паљевине 929 м. Преко 
планнне лролазп друм Кладањ—Ђурђе- 
вик—Доња, Тузла.

2. Планина у Хрватској, источно од Кр- 
баве, око 11 км оеверно-североиоточно од 
места Удбпне. На.јвећн висови су: Јарор- 
ник 1.552 м, Ђутин Врх 1.410 м, Пркос 
1.553 М.

3. Карсна висораван у Боснн, јужно од 
Срнетице Лланине, 16 км југозападно од 
вароши Кључа (на Сани). Ј. се пружа од 
северозалада према југоистоку, а највиши 
висови су: Јаворнпк 1.446 м, Јовина Ло- 
љана 1.478 м, Лљеш 1.257 м, Јаворник 
Олеме 1.416 м, Велико Слеме 1.388 м. Ј. 
је већим делом пошумљен, заравни су му
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из-бушене многнм вртачама, а на подножју 
су увале. Североисточним крајем Ј. про- 
лазп железничка прута Срнетица—Јајце, 
а југозападним води пешачки пут.

П. В.
ЈАВОРНИКИ, густо пошумљена висо- 

раван на граници Словеначке и Италије, 
између река: Реке - Пивке - Унеца-Рака-Је- 
зерског Потока-Обрха, југозападно од Цер- 
кнншког Лоља. Планнна се пружа од се- 
верозапада ка југонстоку, у томе -су правцу 
највнши висови: Велики Јаворник 1.268 м, 
Становик 985 м, Смречница 1.191 м, Бичка 
Гора 1.238 м, Плеча Гора 1.067 м.

П. В.
ЈАГАЗОВИЋ ВАСА, народки добротвор 

(1826, Осек — 27/2 1890, Нови Сад). Био 
је трговац у Дреновцима, у Славонији. 
Поеледље године свога жнвота провео је 
у Новом Саду. Свотом од 35.000 форината 
основао је (1883) Фонд Васе и Оарапфиле 
Јагазовић за помаган>е ершхже деце, која 
се уче у ратароким, занатлисжим или тр- 
говачким шжолама. Фондом управља Ма- 
тица Срлока у Новом Саду. Д. П.

ЈАГАР АНТУН, кљижевник (1867, 'Нов- 
ска, Хрватска — 5/10 1899, Новска). Све- 
штеншк је аагребачке надбискупије. Слу- 
жио је као капелан и катихета у Новој 
Градишци, управитељ жупе у Орубици и 
духовник у заводу за умоболне у Сте- 
љевцу, најзад као катихета самостанске 
школе у Загребу. — Ј. 'је песник, народни 
писац и први уредник часописа Крш- 
ћанска Школа.' Своје песме издао је Ј. 
под насловом В-јери и дому (1895). Кае 
народни писац издао је кцшжице Нећу 
псовати ни проклиљати, и Врачање и га- 
тање. Б. В.

ЈАГИЋ ВАТРОСЛАВ ДР„ филолог (б/7 
1838, Вараждин — 5/8 1923, Беч). Основну 
школу и 3 разреда гимназије свршио је 
у Вараждину. 1851 прешао је у Загреб, и 
1856 свршио ј-е гимназију. У Бечу је сту- 
дирао класичну филологију. 1860 постао 
.је суплент тимнавије у Загребу, а после 
годину дана стални учитељ. Био је про- 
фесор гимназије 1860—1870, када је отпу- 
штен из државне службе, због једне анти- 
националне демонстрације (Давида Стар- 
чевића), против које је протестовао. Тек 
пред крај свога службоваља у гимназији 
предавао је српскохрватски и старосло- 
венски, нначе је дредшвао класичне је- 
зике. Ј. је био -сежретар Магице Илирске 
(доцније Хрватске) до 1871, секретар Зе- 
маљског Школскот Вијећа; 1863 ,је покре- 
нуо часопис Књижевник (са Рачгсим и 
Торбаром); 1866 састављао .је статут (са 
Рачким) Југославенске Академије, и шо- 
еле отпуштаља из службе постао ,је њен 
други- тајник. 187-1, -добивши докторат у 

. Лајицигу, био -је постављен за ванредног 
профееора упо-редне траматике у Одеском 
Универсцтету. 1874 шостао је лрофесор 
Берлинског Университета (понуду Загре-

бачког Университета одбио уе, јер му вла- 
да није хтела признати године службе). 
У Берлину ј-е п-очео 1875 издавати св-ој 
Агсћгу Јиг б1ау15сће Рћ11о1о^1е, 1880 отн- 
шао је за ирофесора Университета у -Пе- 
трограду, и остао -је тамо до 1886, када 
је постао наследник Миклошићеве ка- 
тедре на Бечком Университету. 1908 на- 
вршио је тодин-е службе и отишао у пен- 
сију, али -је до жраја живота остао у 
Бечу.

Ј. је био це-нтрална личност словен-оке 
филологије за после-дњих ледесет година, 
човек реткога талента, огромне радиности 
и нај-већих и најтешњнх веза са свима 
славистима. Његов Агсћ1ч 1иг з1ау1зсће 
Рћ11о1о^1е (1875— 1920), у 37 великих књи- 
га, садрж-и безброј његових чланака, оце- 
на, приказа и најра-зличн-ијих прилога. 
Њиме је одржавао Ј. везу -словенске и 
еврапске науж-е за целих 45 -година. Био 
је члан мн-огих оветских п свих словенских 
академија.

Ј. -је био изванредап издавач старих 
текстова, к-оји иду у хнљаде штампаних 
страна (Зографско јеванђеље, 1879, Мари- 
јино јеванђеље, 1883, Размшпљања јужно- 
словенске и руск-е прошлости о цркве-но- 
сл-овенском језику, 1895, -Отароруска ми- 
неја, 1886, Болоњски псалтир, 1907 и т. д.). 
Нарочито су важни Ј. прегледи глагољоких 
опоменика и љихо-ве графике (Глагољско 
писмо, на руском, 1911), расправе о по- 
реклу старословенског језика и раду Ћи- 
рила и Методија |(све скупио у књизи 
Еп1з1ећип^з^езсћ1сћ1е Јег к1гсћепз1ауј- 
зсћеп бргасће, 2 издање 1913) и огромна 
по материјалу и обиму, али компилати-вна 
и мемоарска, Историја словеноке фило- 
логије (1910).

Ј. је значај за целу -сло-венеку фил-оло- 
гију врло в-елики. Он је радио на језпку, 
филолошки и лингви-стички, описујућп 
језик -споменика (на пр. Добромирово је- 
венђеље), или испитујући лоједине по- 
јаве у језику (0 подмлађеној вокализа- 
цији,' Рад, 9, 0 полугласнпцима у Зо- 
графском јеванђељу, Архив, I—II, 0 -је- 
зику Маријина јеванђеља и т. д.). Доцније 
је Ј. све дубље улазио у словенске ста- 
рине, културу п кљгокевну историју, ма 
да и језичке студије није сасв-им напу- 
стио. Заслуга што се, лосле логрешне тео- 
рије о панонсжом пореклу старосл-овен- 
ског -језика, пришло тачном иогледу о ње- 
говај јужномакедо-нск-ој постојбини, при- 
пада, ако не искључиво,. песумњив-о у 
знатној мери, Ј. Нарочито се морају _ ис- 
таћи ј . филолошко-старинарске студије о 
старим глагољ-ским српокохрватским сло- 
меницима (Рад, 2, 'Старине, 26, Бепк- 
зсћгШеп Бечке Академије, 38), које прет- 
ставља.ју украс целокупне елованоке на- 
учне литературе. Ј. велики научни тале- 
нат и- врло велика ерудиција види -се на- 
роч-ито у оним расправама, где се дотичу 
различна поља науке: етнотрафија, ј-езшк, 
'и-сторија, стара култура и књижевност.
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Карактеристична је у овом иравцу Ј. сту- 
дија: Једна глава из историје јужносло-' 
венских језика (Архнв, IV, 47—87). — 
Отаром кљижевношћу бавио се Ј. целога 
века. Већ у ночетку своје научне кари- 
јере израдио је Ј. дело о нашој старој 
књижевности (Хисторија кљижевности на- 
рода хрватскога и српскога, 1867),. које 
још није у потпуности замељено новим. 
Издао је једну кљигу о руској кљижев- 
ности 18 века (1895) и 1917 велико дело 
° ЈУРЈУ Крижаннћу, који га је стално ин- 
тересовао, као идејан панслависта 17 века.

Исто онако, као што је пнтерес Ј. пре- 
лазио сваки час са језнка на књижевност, 
историју културе или крнтику у најраз- 
личнијем правду, тако је и у области по- 
јединих наука Ј. био несталан у свом 
интересовању. Оа старословенског и срш- 
скохрватског језика Ј. је прелазио на ру- 
скп језик, на пптаља акдентуације, уло- 
редне граматике индоевропских ‘ језика, 
упоредне граматике словенских језика, 
словенске синтаксе (ВеНга̂ -е гиг' кку!- 
зсћеп 8уп1ах, 1899) метрике и т. д.

У свима својим радовима Ј., својим 
пронидљпвим шогледом, одређује тачно 
научно средиште пптања ' и стара се да 
пита-ње унашред покрене. И увек му је то 
полазило за руком. Својим сугестпвним 
стилом, својим јаснпм разлатањем, својим 
дубокнм цењењем свих културних и ду- 
ховних послова, Ј. је умео да утиче на 
читаода, да створи у њему право интере- 
совање за изнесено пптање. Зато је било 
врло корисно што је Ј. тако дуго, више 
°Д 4Р годииа, држао у својим рукама 
научни часолис, који су читалн свн сла- 
висти, ма где се у свету находилн. -Ј. је 
неосшорно, л шо ксличини издатих ра- 
дова, и шо ширнни утицаја, н шо свестра- 
ностн свога рада, а, можда, н ’по лакоћи, 
са којом .је савлађивао све нова поља рада 
— највећи слависта оне школе, која је 
обухватала делу славнстнку, и којој при- 
шадају Добровски, Конптар, Шафарпк и 
Миклошић. Ј. је стизао да уради много 
и на историји славиствке. Најбоље стране 
Ј. истори(је словенске филологије посве- 
ћене с.у Добровскоме, Копитару, Караџићу 
и Шафарику, чијим се временом највише 
бавио.

Ј. је врло мното значио за оне научне 
установе, у којима је радио. Што је рад 
Југославенске Академије одмах од њеног 
оонивања (1867) стављен на солидну ооно- 
вицу, заслуга за то припада у знатној 
мерп Ј., који је предложпо, д а ‘се одмах 
отпочле са серијом Отарнх Писада; Хр- 
ватских. Доцније, у Пегрограду, Ј. Је та- 
кође покренуо неколнко већих научних 
нредузећа, међу којима и последње, које 
није могао довршити, Енциклопедију Оло- 
веиоке Филологије. Ј. .је и из Беча, као 
прави члан Петроградске Академије, врло 
благотворно утицао на њен развитак. Једна 
од Ј. крупних заслута је, што је Шахма- 
тов у врло младим годинама ушао у Ака-

денију и у њој, -заједно са Ј. и Форту- 
натовом, развио необнчно рад II одељења 
за руски језик и књижевност.

Као -професор Университета, нарочито 
од времена свога бављења у Бечу, Ј. је 
привука-о великн број Словена. Нема сло- 
венске -земље, у кој-ој не би био знатан 
број њетовшх ученика. Ј. .је био и једини 
прави члан Орпске Академије, који није 
био српскн шоданпк н није становао у 
Београду.

У шнтању српскохрватском Ј. је пспо- 
ведао, од сво-је ране младостп, од времена 
својих првих -радова, до смрти потпуну 
идентичност српског и хрватског језика и 
заједничко етнографско порекло Орба и 
Хрвата.

Први Ј. научнп чланак пзашао је 1559, 
ПОД називом (ЈиотоЈо зспћатиз поз? у 
Народнпм Новпнама, а последњл већ по- 
сле смрти његове -(1924) у Булићеву Збор- 
нику, под називо-м Момзен ‘и Рачки. По- 
ред Ј. већих и маљих расшрава из нај- 
различннјих области славистике у на- 
учннм часописима. и колекцијама, као 
Књпж-екнику ( 1, 1864),' Кукуљевићеву Ар- 
хиву (9—10, 1868), Раду (9, 13, 37), Ста- 
рина-ма (1, 3, 5, 6, 9, 10), Гласн-пку (40, 
1874), Отаџбини (3, 1875), његову Архиву 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28 и др), ВугапНшзсће ЕеИбсћпН, 
1, 1ш1оЈ!егтап15сће Еогзсћип^еп (3, 1894), 
Извешћима 2 Одељења (1, 1896', з, 1898) 
и др. чаоо-писима и поред онога, што је 
надред помињато, треба поменути још: 
Првмере старохрва-тскога језика (1—2, 
1864—66), Граматнку језика хрватскога 
(1864), Баз Бећеп Јег Ч0игге1 <1е 1п Јеп 
б1аујбсћеп брга-сћеп (1871. Ј. дисергацпја), 
Критичке белешке нз историје руског 
језика (1889, Зборник 2 Одељења' 46), 
Мјбба1е ^1а^о1Шсит Негуогае (1891), Бје 
Оећешгбргасће Бе1 Ј. 51ауеп (1895), Еуап- 
(ЈеНит Боћготјг! (језпк и објашњеља реч- 
ника, 1—2, 1898), Типик Халандарски
(Сломеник, 34, 1899), Е т  ипесНеНег 
сМзсћег Рба1тепкоттеп1аг (1904), Нало- 
мене н увод уз Пјесме Марка Марулића 
(Ста-ри Писци Хрватоки, 1, 1869), издање 
-Пјесме Шишка Менчетпћа, Влаховића и 
Ђоре Држића (Стари Писци Хрватски, 2, 
1870), ■ нздање (заједно са Казначићем и 
Даничићем) П.јесме Мавра (Ветранића Чав- 
чића (Стари Писци Хрватски, 3—4, 1871 
до 1872), -издање (зај-едно са Ђ. Данпчи- 
ћем) Пјесме Николе Дпмитровића и Ни- 
коле Наљешковића (Стари Писцн Хрват- 
ски, 5, 1872), Ко-истантпн Фшлоооф п ње- 
гов Живот Стефана Лазаревића, деспота 
српск-ог (Гласник, 42, 1875), Закон Вино- 
долскп (на руском, 1880), б р е т т т а  1т- 
^иае ра1аеоб1оуешсае (1882), Оветостефа-н- 
ски хрисовуљ (1890), Статут Пољички 
(1890), Баз БугапНшзсће ћећг^есНсћ! бра- 
пеаб 1п Јег к1гсћепб1ау1зсћеп Лећегве^гип^ 
(1892), бкуогит сагтш а ер1са зе1ес!а 
(1892), Разум и фидософија. Нз српсвлх 
књпжевшгх старина (Споменик, 13, 1892).
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ЈАДЕР

Бег егб(:е СеНпјег КАсћешЈгиск уош Јаћге 
1494 (1894), Всих пророков стуначење хр- 
ват<ЖО (1897), К1гсћепб1ауг5сћ-ћбћт1бсће 
С1о85еп, заес. 11—12 (1903), Еуап^еНит 
Викоутепве (1916), бирр1етеп1ит Р$а1- 
1 е т  Вопеп518 (1917), 2 и т  а11к1гсћеп51ау. 
Аро81о1и8 1—3 (1919—1920), 51ау18сће Веј- 
1га^е ги Јеп ћЉНзсћеп Аросгурћеп (1893), 
Вепсћ! ићег етеп  пн11е1ћи1$5ап8сћеп 21а- 
1оиз1 Нез 13—44 Јаћгћ. (1898), А. '0. Пуш- 
кин у јужнословенскнм књнжевноотнма 
(на руском, 1901), ЛћозЉуепе (чешкн 
Научнн Словник, 1864), Четири кришчко- 
палеографске раоправе (на руском, 1884), 
Питаше о Ћирилу и Методију (на руском, 
1885), Козма Индикоплов, Палеографско- 
језичка студија (Опоменик, 44, 1922), Пре- 
писка Добровског и Копитара (1808—1828, 
1885), Нова шисма Добровскот, Копитара 
и других југозападних Оловена (1897).

Библиографија Ј. радова: од 1861 до
1907 у Зборнику у славу Ватрослава Ја- 
гића (1908, 1—29), а од 1907 до љегове 
смрти Јужнословенски Фллолог, III (1922 
до 1923, 102—411). Најнсцршшја биогра- 
фија (до 1911) од П. Орешкова (Извјестија 
на семинара по словјанска филологија, III,
1911). А. Белић.

ЈАГЊЕДОВАЦ, село у Хрватској, жу- 
ланнја Беловар-Крижевци, котар Коприв- 
ница, општина Соколовац; у Било-Гори од 
Копрнвнифе 7 км к југу. Има 499 етанов- 
ника, основну школу, рудник угљена, ко- 
јн производи тодишње 10.000 1 смеђега 
угљена. Ј. М-н.

ЈАГЊИЛО је -време кад се овце јагље. 
У динарским крајевима, нарочито у Хер- 
цеговини и у Црној Гори, Ј. почиње у 
друго.ј половини марта и траје до краја 
агтрила. У другим нашим крајевима Ј. 
почиље и завршава се, према времену, 
када се овнови (празови) пуштају у овце. 
И место, где се овце јатње зове се Ј.; отуда 
има доста села и заселака, која носе име 
•Ј. (В. Припуст.) С. Т.

ЈАГОДА ШУМСКА, врста воћа. Расти 
свуда у шумама. У вртовима се*шо целој 
држави гаји крупла јагода, која нема 
лријатпи мирис као Ј. Ш. И. Г.

ЈАГОДИНА, варош у Србији (Моравска 
Област). Има 4.847 становника. На реци 
Белици, у плодној и ботатој околнни. Тр- 
жиште за храну и стоку. Има шивару. 
Извози живину. Ореско је место. Има 
гимназију, учитељску школу, првостепени 
суд, срески суд. — Помиње се под име- 
ном Јагодња у 14 и 15 веку као лепо ме- 
сто. У 16 и 17 веку путописци је помињу 
као добро насељеиу и лепу варошицу на 
Цариградском Друму. Б. Д.

ЈАГОДИНСКА БАНКА. Основана је 
1905. Централа Јагодина. Капитал 1,000.000. 
Фондови 316.105, остале резерве 5.333, 
улози 1,497.384, менице 4,473.490, зајмови 
.на залоге 7.527, дужници 1,005.843, вредећи

папири 409.233, добит 106.666 Дин, диви- 
денда 8% (1925). — Претседник је Жив.
А. Златановић, директор Жнв. П. Тауша- 
новшћ. Н. С.

ЈАГОДИНСКА КРЕДИТНА БАНКА.
Основана је 1925, са капиталом 1,250.000 
динара. Претседник н директор Тих. Ђ. 
Отанојевић. Н. С.

ЈАГОДИНСКА ПРОМЕТНА БАНКА.
Основана је 1922. Централа Јагодина. Ка- 
питал 1,000.000. Фондови 204.445, остале 
резерве 8.600, улози 1,030.434, менице
2,615.377, зајмови на залоге 242.913, дуж- 
ници 289.661, непокретности 196.292, вре- 
дећи папирн 21.200, добит 180.000 Дин, 
дивиденда 12% (1925). — Претседник је 
Михајло Милановић. Н. С.

ЈАГОДИНСКА ТРГОВАЧКА БАНКА.
Основана је 1922. Централа Јагодина. Ка- 
питал 1,000.000. Фондови 20.574, остале 
резерве 7.009, улози 91.868, менице 
1,062.737, 'зајмови на залоге 7.300, дужници 
45.060, вредећи папири 650, добит 128.180 
динара, дпвиденда (50.000 унето — за ку- 
повину зграде [1925]). — Претседник је 
Младен Д. Величковић. Н. С.

ЈАГОДИНСКА ШТЕДИОНИЦА. Основа- 
на је 1885. Кшпнтал 1,000.000 (5.000 акци- 
ја по 200 данара). Резерве 148.889, уљови 
1,026.245, .менице 750.930, дужници 742.276. 
Вредећи паппри 632.494, непокретности
145.000, добит 175.612 Дин, дивиденда 
15% (1925). — Претседник је био покојнп 
Мих. Ј. Косовљанин, директор Марко Ђ. 
Ђорђевић. Н . С.

ЈАГОДЊА, рудна планина у Орбији, 
између река: Дрине-Тријешвице-Борањ-
ске Реке-Мале Реке-Богоштице-Постењске- 
Грачанице, око 7 км југозападно од Круп- 
ња. Највећи су висови: Чавчићи 813 м, 
Кошутња Стопа 944 м, Јагодња 864 м, 
Шанац 835 м, Обедник 762 м, Велеш 
855 м. Покрај и преко планине воде дру- 
мови Крулаљ—Грачаница, Лозница—Љу- 
бовија. П. В.

ЈАДАР. 1. Област у сливу реке Јадра. 
(В. Подринска Област.) Б. Д.

2. Река у Орбији, десна притока Дрине. 
Извире на Влашпћ-Плашини (Велике Ве- 
леге 444 м, кота 429 м), тече ка северо- 
западу, а улива се око 3'5 км југозападно 
од Љешнице. Главне су притоке Ликодра 
и Пецка. Дужина тока је 40'5 км, а по- 
вршина слива 885-8 км2. Н. В .

ЈАДЕР (ЈаЈег), у античко доба име да-
нашљег Задра. У борби између Цезара и 
Помпеја (49—46 пре Хр.) становници Ј. 
били су на Цезарево:ј страни, и храбро су 
се борили противу непријатеља. Август 
је прогласио Ј. за колонију. Натписи по- 
мињу многе њене чиновнике. После Авгу- 
стовог илирског рата (35—33 пре Хр.), Ј. 
је нагло напредовао, као и осталп градови
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ЈА.ДОВА

У нашем приморју. Он је био културнн 
посредник нз-међу Италије и свога зале- 
ђа. Остатцн нз тога доба најбоље сведоче 
о блатостаљу Ј. У 1 вежу по Хр. населилн 
су се у Ј. многи ветеранш из легнја, које 
су биле у северној Далмациј-и, и многи 
грчки и оријентални трговци. Цар Август 
је опасао варош зидовима с кулама, које 
је Шодигао о свом трошку. Ове куле опра- 
вио је доцније [један приватан човек. Цар 
Трајан је саградио вароши водовод. Једна 
богата жена патосала је пијацу у част сво- 
га _ мужа, и саградила на улазу капију, 
која је била украшена статуама. Можда 
је Ј. имао и амфигеатар и позориште. 
Рим-ских остатака мало је данас у Задру. 
На форуму види се још један комад па- 
тоса, преко -пута главне цркве налази се 
један дугачак зид и т. д. Н. В.

ЈАДОВА, река у Хрватској, десна при- 
тока Лике. Извире иод Голешним Брдом 
(605 м), више Могорића, тече врло вију- 
гавим током ка северозаладу и улива се 
у Лику 4 км низводно од села Барлете, 
односно- око 4 км источно од Госпнћа. Ј. 
неко време тече подземно, као понорница, 
ма да се на површини види око 6 км 
дуго старо корито, којим је некад текла. 
У околини ;је пуно пећина, пз којих при- 
ма воду. Дужина тока је 35 км, а повр- 
шина слива око 142 км5.

Л и т е р а т у р а :  М. Шеноа, Понтско- 
јадранска разводница и јадранско под- 
ручје у Хрватској (Гад, 1900).

П .  В .

ЈАДОВНИК - ПЛАНИНА, планина у 
Старој Србији, између река: Лима-Гроб- 
нице-горњег тока Увца-горњег тока Ми- 
љешеве, око 16 км југоисточно од Прнје- 
поља, односно 18 км западно-северозапад- 
но од Сјенице, висока 1.599 м. Северо- 
источним подножјем Ј. П. нролази колски 
пут Пријепоље—Ојеница. п. В.

ЈАДРАН. В. Јадран-ско Море.
ЈАДРАНСКА БАНКА. Оонована је 1905. 

дентрала Београд, филијале: Дубровник, 
СараЈево, ЈБубљана, Загреб, Шибеник 
Сплит, Преазаљ, Метковић, Краљ, Котор! 
Корчула, Јелса, Херцег Нови, Цеље, Цав- 
тат. Од маја 1924 опојена је Ј. Б. са По- 
дунавским Трговачким А. Д. под нменом 
Јадранско-Подунавска Банка. Биланс 31/12 
1923: капитал 60,000.000, резерве 32,515.000 
улози 200,187.1294, повериоци 174,483.05Ц 
готовина 10,497.155, менице 103,154 282' 
дужнпцн 194,554.545, сопствени ’ ефекти 
95,586.503, непокретности 59,591.820, добит
5,101.006 Дин, дивиденда 8% (1925). _
Претседник је био Фрањо Дубоковић, дл- 
ректор Ћира Каменаровић. Н. С.

ЈАДРАНСКА ПЛОВИДБА Д. Д„ Оу-
шак. До 1921 друштво се звало Угарско- 
Хрватско Поморско Паробродско Д. Д. 
(1Јп^аго-Сгоа1а), а ад тада је, 1«ио нацио- 
нализирано, узело данашње име. Капигал 
је 12,000.000 златних динара, Друштво

има 82 лађе, са укупно 31.010 тона. Одр- 
жава пловидбу дуж далматинске обале и 
од Сушака до Трста, Албаније н  Грчке 
(Патрас). с. П.

ЈАДРАНСКА СТРАЖА, патриотско и 
културно друштво. Основано је у Сплиту 
1922, где је централно седиште, а главни 
одборп су по свииа већим местима др- 
жаве. Задатак Ј. 0. је: рад на културном, 
привредном и општем уналређењу Југо- 
еловенског Јадрала. Од 1923 нздаје Ј. С. 
часопис Јадра-нска Стража. Б. М.

ЈАДРАНСКО МОРЕ је саставни део 
источне котлине Средоземног Мора. Оно 
се као дугачак језик увлачи у европско 
копно и донекле има самосталан значај. 
Лежи нзмеђу Апеннна, Алпа и Динарида 
(Дпнарског и Пиндског планинског спсте- 
ма), а нолнтички граличи са Италијом, на- 
шом државом н Арбанијом. На југу се 
Ј.- М. непосредно на-ставља у много 'дубље 
Јонско Море, од кога је одвојено Отрант- 
ским Мореузом, односно линијом Акро- 
керауниско Предгорје—рт Отранто, али 
му је морфолошка гралица нешто север- 
ннј-е, где се мороко дно диже до 741 м. 
Ј. М. нружа се од северозапада на југо- 
исток, од 45° 48"' до 40° 6-5' северне шири- 
не;. у правој је линији дутачко 765 км. по 
средишној осовинн од Мирамара до сре- 
дине Оградтског Мореуза 835 кмл широко 
је 120 до 200 км, просечно 160 км, а повр- 
шнла му Ј'е око 135.000 ки2. У старом ве- 
ку се звало Јошив бшиз, нешто доцнпје 
Маге НаЈпаНсив (по некадаљем граду 
На1па, НаЈгха, садашља А Јпа у Италнји), 
а и Маге бирегит, по њего-ВОМ положају.

По новијим је исиитивањима вероватно 
да је Ј. М. постојало још у млађем тер- 
циј-еру, т. ј. лре 6.500 и више векова, али 
су за време леденог доба алписже реке 
донашале у њега толико облутака, песка 
и глиба, да су му северни део пошуно 
засуле, отпрллике до гранпце садашњег 
плитког мора, или до линије Биоград— 
Порто д’Асколи. Крајем леденог доба по- 
чело је спуштање тога сувог земљишта и 
његове околине, које је све внше плавље- 
но, и данас претставља благо нагнуто мор- 
ско дно. Али тај процес нпје био равно- 
меран, јер је нарочито јако спуштен се- 
вероисточнп део, до Медовеког Залива, 
просечно за 90 м, док се југозаладни крај 
релативно дизао. Зато цело италијансво 
приморје претставља монотону равницу, 
а жало се испод морске површине настав- 
ља оа блашм нагибом; зато је приморје 
од Равене до Отранта лшко приступачно, 
врло мало разуђено и скоро нигде нема 
веће луке. Оспм тога, реке Соча, Таља- 
менто, Пиаве, Брента, Адиђе и По, које 
се уливају у северозападни крај Ј. М., 
доносе са Ална- велике количине песка 
и глиба, па се сгалним насшпањем плит- 
ког дна шовршина копна повећава, те је 
варош Адрија сада око 23 км далеко од 
обале, док је некада била при мору.
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С друге су стране, из истог разлога, неке 
реке у историском добу чешће мењале 
своја ушћа, нарочито По и Адиђе.

Саовжм су друкчије последжце на се- 
вероисточном делу Ј. М. Тамо је предгорје 
Динарских Планина делимично дошло 
под море, и данас претставља паралелне 
низове каиала, као потонуле делове рани- 
јег копна, а између н>их су остала мања 
и већа полуострва, или махом издужена, 
стеновшга и доста висока острва п шко- 
ље, који заузимају површину од 3.420 км-. 
Збот тога је наша обала Ј. М. изломљена, 
јако разуђена н већином тешко присту- 
пачна, а острва и дубоко усечени заливи 
осигуравају већи број заштлћених лука.

Нивелманом од Балтичког до Ј. М. 
утврђено је, да је површнна овот мора за 
49-9 см нижа од нивоа Валтичког Мора 
код Овинеминде, а за 43'3 см нижа од 
ннвоа Северног Мора код 'Остенда, исто 
онако као што је ниво Средоземног Мора 
око 15-5 см нижи од довршине Атлант- 
ског Океана.

У рељефу дна Ј. М. шоказују се два 
разнолика дела, чнја се гранида приблнж- 
но лружа по субмарином узвишењу од 
Корчуле преко Сушца, Палагруже, П-ија- 
нозе ка Монте Гаргану, као подморске ве- 
зе нзмеђу тих острва. Северно је корито 
углавном пдитко, нарочито на северо- 
западу и северу, где се дно врло благо 
опушта ка југоистоку, и изгледа као да је 
потолљ-ени наставак простране Паданове 
равнице. Цео Тршћански и Венецнјански 
Залив, и западни крај Кварнера, екоро 
нигде немају већу дубину од 60 м, док је 
источпо од о-стрва Цреса, Лошиља и Пре- 
муде, па до наших обала, дно већином 
дубље, до 103 м, јер тај део ннје био за- 
сипан. Изобатом (линијом, која везује 
места истих дубина) од 100 м обухваћени 
су цео северозаиадни део Ј. М., до линије 
Биоград—Порто д’Асколи, и два ужа по- 
јаса дуж западне п источне обале, са 
свнма далматинским острвима. Ту је ско- 
ро свугде .дно плиће од 400 м. У изобатама 
до 70 м оцртавају се још прилично јаоно 
правци речних долина, као њихова суб- 
марина продужења, особито код Неретве, 
Крке, Зрмање, Боке Которске, Марекије, 
Поа, Адиђе и, можда, Раше. Тек око сре-д- 
њег дела Ј. М. удубљен је у попречном 
правцу до 130 км дугачак н 12 до 44 ш  
широк жљеб, но линији острво Жирије— 
Орт-она, са дубнном до 258 м, а јужн-ије 
одатле дно је опет шлиће, ,до 130 м.

Јужни део Ј. М. има изразит облик 
елилтпчне. котлине. У овој ое од крајева 
према средишту дубине са свих страна 
повећавају, до изобате 200 м опоро, од 
200 до 1000 м много брже, т. ј. нагиб дна 
је много већи, док је у средишиом делу, 
кој-и заузима површину од 10.400 «м2, дно 
готово равно, са највећом дубином од 
1.228 м под 41° 53' северне ширине, 
17° 53-4' ист. Гр., око 80 км југозападно 
од Херцег Новог; скоро је иста дубина

(1.227 м) -на пучини, око 55 км западно- 
југозаладн-о од Дубровника.

Минералошки еастав морског дна у оп- 
ште је једнолик; оно је претежно покри- 
вено кварцовитим иеском и конгломера- 
том од њега-, а само су на неким местима 
на-ђена зрна магнезита. — Много су веће 
разлике у хемиском саетаву воде, т. ј. у 
количшби растворених соли. За Ј. М., као 
саставни део Средоземног Мора, у оиште 
је жарактеристично, да му је вода веома 
слана. По површинп се еадржина соли 
углавнон повећава од северозапада ка југо- 
истоку, просечно -од 33 до 38°/оо. Најмањи 
је салинитет во.де близу ушћа (великих ре- 
ка, затим у блиаини обала, осим тога је 
мањи уз западне но уз источне обале, са 
изузетком неколико незнатних отступања.

Овај се општи раш-оред мења у току 
године, особито на северном, плитком де- 
лу Ј. М. Зими је на њему вода много сла- 
нија нег-о у осталим годишљнм добима, 
јер реке доносе много мање сла.тке воде, 
пошто су све околне планине под снегом. 
Тада ое нзохалине, т. ј. линије истих са- 
држина соли, прилично прила.гођавају 
конфигурацији обала, и салинитег се већ 
око 25 км далеко од њих повећа до 37°/оо. 
У летњим је меоецнма распоред изохали- 
на знатно промењен, јер је на северо- 
западном крају Ј. М., -западно од линије 
Пиран—Анкона, као ,и на југоистоку од 
Улциља до Валоне, салинитет врло сма- 
њен, услед велике количине слатке воде 
коју доносе реке. Друга је разлика што 
североисточна половина Ј. М. има' ст-ално 
сланију воду од -југозападне, бар јужиије 
од линије Лошињ—Валоиа, и што је знат- 
но маљи део морске површине ограничен 
изохалином 38°/оо. — Ти просечни односи 
се од године до г-одине мељају, у завис- 
ности од лромена климатских услова. У 
опште северна половина Ј. М. подлежи 
знатно већим колебаљима, и у разним 
меоецима исте године ж у истим месецима 
ра-зљих г-одина, док јужна половина, наро- 
чито на пучини, има много константније 
услове у подели салинитета. По велшкој 
садржини еоли, она непосредно одводи 
одно-сима на средњем делу Средоземног 
Мора.

Температуре на површини и у ма-љим 
дубинама ј . М. шодлеже тажође доста ве- 
ликим колебањима, а шзотерме (линије, 
које везују места истих температура) мор- 
ске површине .прилично се шрилагођавају 
правцу пружања обала. Зимп су на.јниже 
температуре -на површини' -оеверног Јадра- 
на, па ое утлавном према југоистоку по- 
већавају, али су на пучини осетно веће 
(7° -до '8° на северозападу, 14° -др 16° на 
југоистоку), н-его у приморју, а дуж на- 
ших обала оу веће но крај италијанеких. 
Најниже су температуре око ушћа вели- 
ких река оа хладном водом (По, Таља- 
менто, Крка, Зрмаља), а релативно ниске 
су у Боки Которској. У пролеће су тем- 
нературе Ј. М. знатно ловећане, ади за-
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гревање није пропорционално разликама 
У географској шнрини, него ое северни део 
више затреје (за 7° до 14°) од јужног, ду- 
боког мора (за 3° до 6° 0), вероватно због 
снажнијег таласаља, шри коме ое топлија 
вода на површини меша са хладнијом во- 
дом из већих дубина. ,И у томе добу су 
температуре на пучини веће, но при оба- 
лама, али је шри западној обали вода топ- 
лија, јер о'е на источној расхлађена хлад- 
ним врелима из крша. Лети су разлике 
у гемпературама незнатне; на пучини од 
северног до јужног краја нису веће од 3°, 
и у томе се правцу повећавају, просечно 
од 23° до 25° 0. Осн-м тога, пучина нма 
топлију воду од обалске, јер је овде рас- 
хлађена текућим речним водама, а у на- 
шем приморју н изворима. При крају је- 
сени су у подели површинских темпера- 
тура донекле успостављени нормалнп 
условп, јер су на сеазерном делу ниже не- 
го на јужном, н на целом мору доста 
ниже но за време лета. Али се према нор- 
малним летњим условима утолико разлп- 
кују, што је источна половина Ј. М. стал- 
но ргоплија од западне. .

Ј вертнкалној подели температура не- 
ма видљиве правилности, нарочлто на ее- 
верном делу Ј. М. По теорији бп требало 
да су при крају зиме температуре у свима 
дубинама подједнаке, а то ее догађа само 
на пучини око највећих дубина, где је 
температура бар до 100 м дубине подјед- 
нака (ДЗ'511 до 13'35°), а у  дубини од 1.000 м 
тек је -за 0-8° нижа од површинше. На 
пучнни Венецијанскот Залива се, међу- 
тнм, температура са дубином шовећава, од 
7-3° .на површнни до 8'4° у дубинп 30 м, 
што се у шлитком мору може објаснпти 
хладним речним водама, чија је спецп- 
фична тежина мава, но код морске воде, 
н могу се одржати на површинп. Крајем 
иролећа је у 'вертпкалној шодели топлоте 
већа правилност, јер се у целом мору тем- 
пературе са- дубином смањују, ма да. се 
гдегде у површпнскнм елојевлма пока- 
зује тежња за хомотермијом. Ј1ети је, због 
интенсивног загревања морске површлне, 
снижавање темиература са дуби.ном ,још 
изразитије, али је у површинском слоју 
споро, нарочито у јужним крајевнма, а у 
већим дубинама брже. На пучпни Вене- 
ција.нског Залива, 45 км западно-северо- 
западно од Ровиња, температура -се од по- 
вршлне до дна >(30 м) смаљи за 8-4°, од 
23-5° до 15-1° С; на пучини средњег дела, 
око 60 км 'Западно од Дугог Отока, темпе- 
ратура се до 70 -м дубине смањц од 23" 
до 13-2° 0, а на пучини најдубљег мора, 
95 км југозападно од Дубровника, топлот- 
но је стаље много једнолнчније, јер се до 
дубшге од 1.100 м тем.пература ' смањпла 
за 10-8°, од 23-6° до 12'8°'0, т. ј. за 15 
односно 30 пута спорије пего у север- 
нијим крајевима. У јесен море почиње да 
издаје ранпје магазинпрану топлоту, де- 
лом зрачењем, делом вертпкалним кон- 
векционим сгрујама, и од 30 до 50 м ду-

бине успостави се мање више хомотер- 
мичко стање, а у већим дубинама се тем- 
пературе -са дубином омањују,' одговара- 
јући заостатку пролетњих п летљих усло- 
ва у вертикалној подели толлоте. Тек при 
крају зиме може да се топлотно ставе 
воденпх слојева ,по могућности шзједначи 
до морског дна.

Због високих температура на површннн 
Ј. М., испараваље је врло интенсивно. а 
његова последпца су велики салинптет п 
велика прозирност. У томе се Ј. М. ближп 
тропскпм морима са најбистрпјом водом. 
Пш пспптивању је Ј. М. најпрозирннје око 
најдубљих делова до 56 м; мање је про- 
зирно на пучпни северног корита, 30 до 
45 м, а још маље прн обалама. У бли- 
■зини речних ушћа тгрозирност је такође 
смањена, а исто је тако снањује нзобиље 
планктона и оргалских остатака. Са салп- 
нитетом^ и бистрпном воде у вези је и 
боја, која у великој мери зависи од етања 
неба, да ли је ведро илн облачно, од вн- 
сине сунца, кретања воде, дубине п боје 
■дна и т. д. На Јадрану је вода тим лла- 
ветнлја, што је већи салинптет, а са блн- 
жењем жалу и у близини речних ушћа 
боја лрелази у зеленкасто.

Код кретања воде највидљивнјп су та- 
ласи. У олште је пучина чешће и јаче 
заталасана од канала нзмеђу острва и од 
великих залнва, нарочпто у позној је- 
сенн, при почетку и шри крају зиме,' ,под 
утвцајем буре н шилока, када -је' море уз- 
буркано. Бура са својим наизменичним 
ударима изазпва неправплне таласе, који 
се _ често укрштају п коче сваки саобра- 
ћај. Она, као слановит ветар, има изра- 
зпту вертшшшу компоненту кретања, и 
због огромног прнтпска на морску повр- 
шнну не ствара више таласе од 2 до 
2-5 м. Њиховл су брежуљци оштри, пред- 
ња сграна стрма, ннсу шлрокп ни ду- 
гачкп. Највеће вале, дс 3 п 3'5 м висине 
проузрожује шилок, јер дува више хо- 
ризонтално, п не врши велики пригпсак 
на море. Просечна висина тих таласа је 
око '2-5 'м, ширпна 6-,5 до 10 м, дужина 
често већа рд 30 м, и већпном имају за- 
обљен, правнлан облик. У каналлма се 
таласи крећу правцем њихова пружања, 
те се стога често догађа, да шрп' пстом 
ветру излазе на отворено море нз разнпх 
праваца, сударају се и образују вртлоге, 
а тиме доводе бродове у опасност.

'При ближењу обалама. таласи и-згубе 
правилност облика: пребацују ое, пзломе, 
расирскају, запеиуше, а кадикад пспну 
до врло знатне висине, стварајући појаву 
млата или бпбавице. Тај процес је у стању 
да на жалу и обалама изврши дубоке про- 
мене шихових облика, пли да, вештачки 
саграђене гатове и лукобране обори. а у 
ређпм олучајевима до неколико метара 
даљине одбацп. Али се при узбурканом 
мору еродпрајуће дејство таласа осећа и 
у већим дубинама: у Ј. М. бивају честице 
неска покренуте са дна, све до дубине
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од 30 до 40 мехара, вода се замутн, откида 
морсже траве, окреке (алге) или за дно 
прирасле животиње.

Средином. зиме и -за време лета влада 
иесто тишина, нарочито у најтоплијим ме- 
оецима, и тада је огледало Ј. М. прилично 
глатко, а пловидба сигурна.

0- струјама на Ј. М. има лодатака још 
из друте' половин-е 17 века, и они се 
подударају са најновијим испитивањима. 
Струје на”Ј. М. у вези су са струјама ;Сре- 
доземног Мора, јер већ ®од Јонеких Острва 
почне превлађивати северна струја, која 
тече уз западну обалу Балканског Полу- 
острва. Она уђе кроз Отрантскн Мореуз 
у  Ј. М., алн се од |Боке Которске до Пуља 
мањи огранцн одвајају и -скрећу на лево, 
према италијанекој о-балн, нарочито из- 
међу Дубровннка н Корчуле, а тлавна се 
-струја креће на сев-ерозапад. Испред јуж- 
ног краја Истре она се разграна. Мањи јој 
огранак отиче кроз Кварнер шрема Рп- 
јеци, један почие тећи уз заладну обалу 
Истре и окружи цео Тршћанокн и Вене- 
цијалски Залив, а знатно већи огранак 
скрене на -запад, да лри италијанској оба- 
ии нагло савије у југо.источни правац, и 
дуж н>е тече до -Отрантског Мореуза. Одатле 
већнм делом настави иут у Јон-ско Море, 
мањим у Тарентски Залив.

Све ове струје врло су споре. Најбрже 
су зими, кад пређу 7-6 км на дан, најспо- 
рије у јесен, 5-2 км на дан, а у лролет- 
њим и летњим месецима крећу -се про- 
-сечном брзином од 5-9 до 6-7 км на дан. 
Али је југоисточна струја при италнјан- 
ској обали много бржа од северозап-адне, 
вероватно због велике разуђености за- 
падне обале Балканског Полуострва и ве- 
ликог броја острва. Просечна је брзина 
при западној обали Ј. М. «ко 14 км на 
дан, при источно.ј 7-2 км. Овде је најспо- 
-рија од Виса до -Пуља, јер не пређе више 
■од 3-7 км на дан, док на средњем делу, 
од Боке Которске до Виса тече просечном 
брзином од 13 км, а на на.јужнијем делу 
-брзинон о-д 7-5 км.

Треће кретање воде Ј. М. су плима и 
осека, или морска доба, али у -много не- 
нзразитијем о-блпку него на већики океан- 
•ских обала. -Осим тога се дизање и спу- 
штање водене површине не осети исто- 
времено на целом мору, него -га плимски 
талас окружи у истом правцу као и 
-струје. Зато супротнн делови Ј. М. имају 
и супротне појаве: у исто доба кад је на 
-северном делу осежа, ,на јужном је плима, 
кад је на западном осека, на источном 
је плима, и обратно. Али, због велике раз- 
лике у ду-бини с-евериог и јужног дела 
Ј. М. мораће код тог-а љуљушкавог кре- 
'тања пл-има на првоме бити већа него на 
другоме делу, а истс тако и осека. Зато 
је -разлика између ниске и високе воде на 
јужној котлини незнатна, и не може ое 
јасно запа-зити, док ј-е на северу много 
већа. Тако је прос-ечна разлика од ниске 
до високе воде код Дубровника л  Ко-

миже (на Вису) 31 см, код острва Ое- 
стрнца 28 см, код Ријеке 47 см, а код 
Трста .88 см. Поред ра-злике у впсини 
плиме, нма великпх разлнка и у брзини 
кретања плимског таласа. Она је прн обе- 
ма обалама на-јвећа на ,југу око 300 км 
на ча-с, или 83 м у секунду, затнм на с-е- 
веру, око 150 км на час, а најмања је -на 
средњем делу, али је тамо прн једној и 
другој обалп неједнака; уз далматинску 
се обалу, од Оестрнца до Белог Рата {на 
Дугом Отоку), нлимски тдлас креће при- 
ближном брзнном -од 25 км на час, или 
7 м у секунду, а двапут већом брзином од 
Анконе до Оан Бенедета. — Нано-слетку се 
знатн-е разлике показују н код лучких 
доба, т. ј. истннитог локалног времена 
места, у које се после месечеве горње 
кулминације пој-ави висока вода у -дану 
равнодневичних сизигија, када су Оунце 
II Месец на небесном екватору, када им 
је деклпнацпја равна нулн и када су на 
средњем удаљењу од Земље. Тај час се 
код -истог места не мења. У Дубровнпку 
је лучко доба 3-8ћ, у Комижи 3’9, Шибе- 
нику 4-6, Белом Рату 7-0, Оењу 8‘3, Пуљу 
9-2,1 Трсту 9-6, т. ј. за толико се часова 
појави внсока вода после месечеве горње 
кулминацнје при споменутим условима. 
Као што се види, лучка доба имају према 
северу све већу -вредност.

Због хемијских ,и физпчких особина 
‘морских вода, и у Ј. М. се и при процесу 
хлађења и при процесу загревања његове 
површине разбијају конвекцијоне струје, 
г. ј. спуштање хладнијих илн сланијих, 
специфлчки тежих честица воде у ду- 
бину и дизање топлијих илн мање -сла- 
них, лакших честица ка површнни. Том 
изменом водених маса омогућено је изјед- 
качавање тонлотног стања између повр- 
шинских и дубљих слојева, изједначавање 
■салинитета, садржнне кисеоника и т. д., 
што је нарочито важно за биолошке при- 
лике у мору. Конвекцијоним струјама ма- 
газинпра се у летњој половини године у 
Ј. М. око 350.000 до 450.000 кг-кал/м2, а 
исто толико у зимској половини го.дине 
пзда.

Последње су кретање на Ј. М. непо- 
мични тала-си, т. ,ј. такво кретање, у ко-ме 
се честице воде враћају и-стнл! путем уна- 
траг нли на виш-е, којим су пошле уна- 
пред илн на ниже. За њих се дознало 
нре 50 година, када се при обради водо- 
стаја на ,Реци показало, да се -за време 
буре у току плимског тала-са пој-ављују 
поремећаји са висином од 3 -см п траја- 
њем оцо 5 минута, За толико се ниво 
мора опусти и дцгне у року од 5 минута. 
Ти поремећаји су поеледице наизменичких 
удара при бури. При шилоку морска по- 
-вршпна подлегне већем колебању тек кад 
почне ј-аче дувати, и то жолебању до 45 см 
и трајаљу око 135 мин. У затотшма и у ка- 
налима између острва јавља се по ди- 
менсијама неизразитији облик непомичних 
таласа, који се т&м-о зову гајола.
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Л и т е р а т у р а :  А. ОгипЈ, 01е Еп1- 
з1ећип§ и, Сезсћтћ{е <Јез АЈпаНбсћеп 
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VI, 1907); А. Сгипсћ ВеНга^е гиг Могрћо- 
1о^1е Јез Б1пап8сћеп СећшјЈез (Репскз 
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ге1агшпе сог тоуипепЦ 1еНошс1 <Је11а 
Уа11е РаЈапа е Је 1 Мап АЈпаНсо е 1л- 
^иге (Зборннк радова посвећен Ј. Цвнјнћу, 
1924); Ј, К, ћогепг, Рћубћсаћзсће УегћаН- 
Ш88е ипЈ Уег1ће11ип^ Јег Ог^апхзтеп ј т  
Оиагпего Оо11е (1863); Ј. \7о1{, Ј, ћикасћ и. 
Ј. КбНз1ог1ег, Вепсћ! ап <Де КбшД. 1Јп^а- 
пзсће 5еећећогс1е ш П и т е  (I, II, 1877, III, 
IV, 1878); Ј. \!Со1{ и. Ј. Цикзсћ, Рћуз1ка- 
Нзсће ТЈпЈегзисћип^еп 1т АЈпаНзсћеп и. 
бтШзсћ-Јошзсћеп Мееге гуаћгешЈ <Јез 
б о ттегз  1880 (1881); Ј. М(7о1{ и. Ј. ћикзсћ, 
Рћуз1ка11зсће ЛгЦегзисћипјЈеп ш <Јег А<Јпа 
(1887); Јаћгезћег1сћ{е гиг РбпЈегип^ <Јег 
паЈигтзз, ЕНогзсћип^ Јег А<Јпа (1904 ћ1з 
1910); К. Сот. Та1аззо^гаНсо На1„ Шзи1- 
1а{1 {1з1со-сћ1т1с1 <Је11е р п т е  стдие сго- 
с!еге АЈпаНсће; Сот. т{егпа{. регт. рег 
1о з{и<Јш с!е1ГА<Јпа{{со, Во11е{{1по Је11е 
сгосгеп ресНосНсће (1912, 1913, 1914); Рег- 
тап. 1п{егпа{. К о т т . {. Јхе ЕгЈогзсћип^ 
<Јег А<Јпа, ВепсћЈе ићег сНе Т е г т т -  
1аћг{еп (1912, 1913 и. 1915); Извештајп о 
научном нстражнваљу Јадранског Мора 

ДПрнр. истраж. 1914); А. Мегг, НуЈго^га- 
рћхзсће 1Јп{егзисћип^еп 1т  СоНе уоп 
Тпез{ (ОепкзсћпН, Ј. АкаЈ. <Ј. УУхзз. 
^Леп, 87, 1911); А, Сауагг1, О ропНсапји 
тогзке уо<Је и Куагпегзкот 2а1гги (1915); 
Е. МагеНе, Р1азсћепроз{еп т  <Јег А Јпа 
гиг ВезНттип^ <Јег Оћег{1асћепз{готип- 
^еп (Бепкзсћг, <Ј. к. АкаН. Ј. \Ј7{38 
^ 1еп, Ма{ћет.-па(иг№. К1. 1914); СепегаН 
тајог К. 8{егпеск, Баз Рог{зсћгех{еп Јег 
Ни{тл<е11е 1т  АЈгјаНзсћеп Мееге (бЉипЗз- 
ћепсћЈе Ј. к. АкаЈ. <Ј. \ХЦзз,, ^хеп, СХУН, 
1908); Н. Оаппхез, Нхе СегеНеп уоп На- 
^иза, 5{. АпЈгеа и. Рек^оза (Аппаћ <Ј. 
Нуого^г. и. тап{. Ме{еогок, 1912); р. 
Нор{пег, Бхе СегеНеп хт На{еп V. Тпез{

аН к- Акас1- а ^ З ,  СХХП, 1913); \д/. КеззН{г, Схе СегеНеп 1т  А<Јпа- 
Јхзсћеп Мееге (МШ. а. <Ј, Сећхе{е Јез 8ее- 
хуезепз, Ро1а, 1913); А. Ое{ап{, 2иг Тћеопе 
сег Сеге1{еп 1т  АНпаНзсћеп Мееге (Ап- 
паћ <Ј. НуЉојЈг. и. тагН. Ме{еого1, 1914)- 
К. 8{егпеск, рћег Неп ЕтНизз <Јег ЕгНго- 
{аНоп аи{ сНе ћа1ћ{а^кеп СегеНеп Јег 
А<Јпа (бНгип^зћег. <Ј. к. АкаН. Ј, \Шзз. 
СХХШ, 1914); Е, 8{егпеск, 2иг ћу<Јго- 
Јупатхзсћеп Тћеопе <Јег Асћиа^егеИеп 
(бНгипјЈзћег. <Ј. к. АкаН. <Ј. \ХНз5., СХХШ, 
1915); Н. 51егпеск, Б1е СегеНепегзсћеН 
пипјЈеп т  Јег А<Јпа, В1е {ћеогеНзсће Ег- 
к1агип^ <Јег Веоћасћ{ип^з{а{засћеп (Бепк- 
зсћгН{. <Ј. Акасћ <Ј. МПзз., Х в Т , 1919); 
Коп{геа<Јт1га1 М7. КеззП{2 , Бје СегеНеп- 
егзсћетипјЈеп т  Јег А<Јпа. Б1е Веоћасћ- 
{ип^зег^ећп1ззе Нег Р1и{з{а{шпеп (Бепк- 
зсћпН. <Ј. АкаН. Ј. \ХБзз., ХСУ1, 1919); Е. 
бЈаћЊег^ег, Б1е Ећће ип<Ј Р1и{ 1п <Јег

НеесЈе у о п  Р1ите (1874); А. Сга{г1, Оћег 
сНе <Јигсћ Воеп уегигзасћ{еп з{ећеп<Јеп 
У7е11еп (бешћез) гт На{еп моп Ро1а и. т  
<Јег Висћ{ V. Тпез{ (Ме{еого1. 2еНзсћп{{, 
1891). Ц. Вујевић.

Првн знатнији радови научног исни- 
тиваља Ј. М., из 18 века јесу воолошки, 
а дали су нх Италијаки (Донати, Олнви, 
Опаланцани), нарочито Млечани. У првој 
половини 19 века, уз Млечане (Рениер, 
Киеређини, Нардо и др.) почели су ради- 
ти Немци (Гравенхорст, Впл, Бер, Милер ж 
др.), а Швајцарац Ксх дао је побуду за 
оснпваље прве прнродљачке научне ор- 
ганизацпје (1846, ЈЈшопе <Ј{ 5{опа па{и- 
га1е) за жспптивање Ј. М., нз које је по- 
стао Мизео 2 оо 1 ојЈ1с о - 2 о о { о г ш с о  (после 
1852) Градска пнститудцја у Трсту (Ми- 
зео схухсо  сН з{опа па{ига1е); ова је доста 
допрпнела нзучаваљу Ј. |М. У другој по- 
ловинн 19 века придошло је поједнначном 
раду Италијана (Троис, Сталио, Перуђиа, 
Вале, Маркезети и др.) и Немаца (Грубе, 
Хелер, Шмит, Леиденфелд, Хекел, Херт- 
виг и др.), а после и Хрвата (Стошић, 
Акурти, Брусина, Цар, Коломбатовић и 
др.), и оснивање разнпх научнпх организа- 
ција и пнституција. Тако је 1868 у крилу 
бечке Академије основана нарочита комп- 
сија за испитивање Ј. М. 1874 осиованојеу 
Трсту друштво 8осхе{а АНпаНса сН зсхепге- 
па{игаН, које је до данас издало 27 свеза- 
ка својих ВоПеШпо. Но најважнпје је осни- 
вање аустриске зоолошке станице у Трсгу 
(1875), ко.ју је најпре водио Грефе, а од 
1900 до Светског Рата Кори. На овој је 
учило и радило подоста Југословена. — 
У то доба падају и први већи радови на 
пучини. 1890—1894 радила је у Јадрану 
ауотриска Пола-ексшедпција, ндућл за ле- 

■ вант. Кварнер је интенсивно проучавао 
речки професор Ј. Лоренц. Наставници 
речке Поморске Академије Ј. Лукш п Ј. 
Волф- (1874—'1901) први су иитенспвно по- 
челн обрађпвати океанографнју. У то доба 
пада.ју и , прве научне екскурсије хрват- 
ских стручњака са »Звоннмнром« школ- 
скпм бродом бакарске Наутнке, Маргитом
(1894). Из једноставне станице за снабде- 
вање берлпнског акварнја (1891), постала 
је одлпчна немачка зоолошка станица у 
Ровињу у Истрп, која је прва имала п 
овећи брод за испитивање дебелог мора. 
Ова станица сад служи Италијанима, док 
с,у тршћанску напустили.

Још интенсивније је Ј. М. лроучавано 
у њовије доба. Да и не помињемо поједи- 
начна испитквања, у којима у већој мери 
суделују и Југословени, наводимо само 
организоване лнституције и предузећа. 
Аустриска зоолошка станнца у Трсту и 
немачка у Ровињу радиле су с пуном па- 
ром и прошириле круг рада и на јужније 
области Ј. М. Мађари су основали на Рецл 
биолошку и рибарску станицу с аквари- 
,јем. У Бечу је 1903 основан врло агилни 
Уегет гиг РбгсЗегипЈЈ сЈ. паЊггСзз. Ег{ог-

106 —



ЈАДРАНСКО МОРЕ

зсћип^ Ј. А Јпа, који је дао изтрадити ј 
истраживачку лађу и ортанизовао тер- 
шгнске вожље за биолошко п хидрограф- 
ско испитиваље Јадрана. Побудом овог 
друшгва основана је, заједно с италијан- 
ском комисијом КеДо сотгШ о 1а1аз8о- 
^гаКсо КаНапо, пермаиентна комисија за 
исиитивање Ј. М., по узору слнчне међу- 
народне комисије за северна мора и Сре- 
доземно Море. Помошутн односним држа- 
ва.ма, преду-зели су Аустријанци и Итали- 
јани с преуређеним ратним бродовима, ио 
утврђеном плану, терминсже вожње 1911 
до 1914 (свега 12 вожњи). Постигнути су 
богатн резултати. Одбор за нстраживаље 
земље у крилу Југославенске Академије 
организова® је уз помоћ земаљске хрват- 
оке владе, слинне терминске вожње (4) по 
Кварнерском Заливу, с школским бродом 
бакарске наутике »Вилом Велебита« (1913 
и 1914) с не малим успехом. Мађари су 
1910 ошовали Јадранско Друштво, а 1913 
и 1914 предузели су с Најадом две вожље. 
Биле су пре рата учињене и све припреме 
за оониваље хрватске биолошке поморске 
сханице. Сада ое врше пр,ш1реме за осни- 
вање југословенске таласографске пнстн- 
туције. Поред шојединачних испитивања, 
организовао је одбор за истраживање зем- 
ље у лето 1925 експедицију на неке сред- 
ње-далматинске отоке, уз помоћ брода 
наше ратне морнарице Усграјни. — Ита- 
лијани воде. даље само .станицу у Ровињу; 
више пажње посвећују иснитивању мле- 
тачких лагуна.

Највећи део дна Ј. М. покриван је фи- 
ним, меканим, еивжастим муљем с приме- 
шаним скелетним остатцима различних 
морских животиља и биљака. Има подо- 
ста и зрнаца кременога песка и других 
мжнерала. Од зн-атније примеое органских 
твари муљ је лсжално црн, гдегде жућ- 
каст од распаднутог флиша, или црвен- 
каст од земље црвенице. Према плића- 
цима надовезује се на муљевити фацијес 
дна често тек неколико десетина пред 
обалом, а тде је -обала у већој удаљен-ооти, 
зона д-на с мешаним муљевито-несковитим 
фацијем, која прелази у чисто песковити 
фацијес. Уздуж западне обале много је пе- 
сковитог фација; у северном Јадрану га 
има и по средини, а уз источну обалу ви- 
ше местимично, нарочито у плпћим драга- 
ма. Место фштог песка налази се локално, 
уз камениту обалу, крупнији, шкољчни 
песак, састављен из грубљих крхотина 
љусака молусака и др. Уза кршну и стрму 
обалу налазе се и тврда дна, често насута 
открханим већим и оштрим камењем, које 
се у мањим, положитијим драгама изваља 
у глатки шљунак.

Услед знатног п-омнцаља и мешаљаво- 
да Ј. М. је богата кисеонивом. На -повр- 
шини ретко нада нспод 96% (1911 у се- 
верном Ј. М. иало на 50%), а може се 
дићи до 'знатне пренасићености (113%). 
Ни у највећим -дубинама обичн-о не пада 
испод 80%. Изузетно може на дну пасти

,до- 37%. Лросечн-о најмаље кисеони-ка по- 
ка-зује дубпна при Ј-абуци (минимум '49%). 
Добро је проветрована вода Кварнерског 
Залива-, нарочито у зиму |(миндмум на 
дну 75%, а обичн-о око 96%); на повр- 
шини ј-е увек бли-зу зас-ићеља. Есто вреди 
за читав шлићи ееверни део Ј. М., који 
је до дна скоро засићен кисеоником.

0 времена н-а -време постаје море гуето 
и слуза-в-о од -слузи, што је излучују некн 
фнтопланктоннти (јамачно кремењашице). 
Тада м-оре »цвета« или је »болеено«, јер 
д-оноси рибарима штете. Олуз се појављу- 
је само -у -обалннм водам-а. У Ј. М. -нма 
доста светлећих -ортаннЗам-а, нарочито ми- 
кропланктоната, а н рачнћа и већих жи- 

'вотиња, зато с-е не ретко светлуца и вреси.
Н-ајвећи део дна Ј. М., т. ј. онај муљем 

покривени, екоро је без сваке вегетације. 
Поред многобројннх бакгерија, живе на 
муљу мнкросвопсве -алге кремењашице 
(диатомеје), а ту се налазе п споре (тру- 
ске) планктонских — плутавнх диатомеја. 
Буј-нпја и простим оком видљива м-орска 
вегетација у-епева на обалној и, ораемер- 
но нлнткој, -сунцем осветљеној, зони, до- 
иак-симално 200 м (најбујније до 50 м) 
ду-бине, уколико дно има карактер каме- 
нит, крупно песковит или бар -песковнт. 
Према стрмини обале појао бектоеке веге- 
тације ра-зличнто је широк; обпчно изноои 
0-5—2 мор-ске миље, а местимич-но, на пр. 
дуж западне истареке -обале, може дости- 
ћи и 30 мм, док у Бакарском Заливу из- 
носи ,ј-едва 8 метара. — О изузетком -неко- 
липине виших или фанерогамннх биљака 
(семењача), сачиња-вају главну масу флоре 
дна ниже организоване, бесцветне биљке, 
познате под заједничким именом алге (ха- 
луге) или ресине. Оне се расплођују пу- 
тем опора или трусжи, а не упијају у в-о- 
ди -отопљене хране кро-з ворење, него -по 
свој површ-ини своје стеље. Правих ли- 
стова немају. Подлоге -се држе само ме- 
ханички. Разлн-кујемо неколико оделитих 
већих хрпа, иој-е се опоља л-ако ра-зликују 
п-о боји: црветго-љубичасте, смеђе-зелене, 
јасно-зелене и модро-зелене алге. — Плит- 
ко и плосно муљевито-песковито дно 
обрасдо је повећ-им, а нарочито у се-вер- 
ном делу Ј. М., чеото веома простран-им 
тратинама кајишасте морске траве или 
воге (2оз1ега тагш а л папа); успева до 
дубине -од 20 м, цвета с пролећа, а иначе 
се и вегетати-вн-о умм-ожава; сл-атка јој в-о- 
да не шкоди. На тврђем, шкољно-песко- 
витом дну и до веће ду-бине (70 м) расте 
слична, али јача алга или реса (РозИо- 
ша СаиНш). Валови из-бацују отргнуте ли- 
стове у маси на жаЦ где се исуше и упо- 
требе за пуњење и паковаље. ЈТ-окално се 
налазе још две фанерогаме: СутоЈосеа 
и Кирр1а, нарочито на натхуштеним сола- 
нама.

Веома је разнолика флора алги. Нај- 
богатлј-а је уз југоисточну, д-алматиноку, 
камениту обалу, -нарочито према отв-оре- 
ном м-ору. Што даље према северном кр-а-
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ју Ј. М„ флора је све сжромашнија, нај- 
вшпе н-естаје црв-ених алги кречњача, во 
то се компенсује великим бројем отпор- 
нијих, смеђих и зелених облика. Најброј- 
није је -заетулана рпа црвених алги, са 
око 80 родова и 260 врста. Највеће и нај- 
упадљивнје с обале јесу смеђе, с једно 
32 рода и птреко 60 врста. У лукама ее 
на обали највише истич-е светло-зелена 
крпаста алга, с око 25 родова и 80 врста.. 
Мање уделе нмају модро-зелене Суапо- 
рћусеае и нитасте бсћНорћусеае, II ако 
за просто око невидљиве, знатну уло- 
ту играју жућкасте кремењашице, с не- 
коливо стотина врста, а. могу се толико на- 
множитн да прерасту сву кр-упнију веге- 
'гацију уз обалу. — Мање су нсшитане 
праве бактерије. Прегставнпце ових рпа 
удружују се разнолико, али ипак донекле 
правилн-о у по-једине заједннце -или вете- 
тације, у којима често ноједина врста пре- 
влађује и чнни чисту вегегацнју, коју по 
тој врстн на-зивамо. Веће задруге чине ли- 
ца или фацнје. За састав фација од од- 
лучне су важносш: сланост, топлота, свет- 
л-ост, п-омпцање воде, чистоћа, карактер 
дна и др. Прем-а врсти подлоге разлшку- 
јемо и литофилне, псамофилн-е и нелофил- 
не алге, док веома многе налозимо -стално 
илп најчешће на другим (епифитски). 
Главна је равдеоба учнњена -према зонама 
дубине. Док Л-оренц разлпкује у Кварнеру 
шаст тажвих појаоева, Хаук равликује че- 
тнри, а довољни су и Кјелманови трн: 
литоралнн (пз-међу највнше плиме и нај- 
нпже осеке), сублнторални |(до 40 м) и 
елиторалнп.

-Оупралнторална зона показује мању 
ражоли-кост фација. Каменита -обала п 
ређе од 1М-ора овлажена, скоро је преву- 
чена микро-сконским -зеленим -алгама, ко- 
Је продиру и у наофиније нукотине. Ка- 
рактери-стичне су: црвена н густа. Са1е- 
пе11а орипНа, с пролећа црвена, Ро1у81- 
рћоша зегКЈагоЛез, зелена, Муи1апа ро- 
1уоПб, црвол-нжа црвена, Хетаћоп 1ићп- 
сит, а и хал-офнлнп лншај, Оегта1осаг- 
роп аћг1аПсит, Вогатпја врстама п фацн- 
јама је нешто ннжа подзона, која је ве- 
ћином под водом. На каменвти-м, отворе- 
ннм местима јужнијег Ј. М. чест је фаци- 
јее, у коме превлађују кречом (вапном) 
инкрустоване црвене алге, које стварају 
праве, тврде гребене, сличне коралним. 
На мнрним местнма, лу-кама, ушћу река 
н сл„ појављује -се фац.ијес крпастпх, ,јас- 
но-зелених алги у масама. У близини је 
обично н формација гљошше смеђе-зелене 
алге, које без штете -остају и дуже на су- 
вом, поцрнпвши гггрп томе; овпх се често 
држе зелене и црвене алге. -Равио плитко 
дно, покривено с мртвим камењем, утак- 
нутим у песак, често носи формацију -зе- 
лене алге, сличне кијач-ици, кој-у прате не- 
ке мање, црвене или смеђе. В-еће је каме- 
ље у незнатној дубнни често -обрасл-о кре- 
чом инкрустиран-им, мшгнјатурним кишо- 
бранпћима, сличннм зеленкастим алгама,

а поред њих долазе ушкама слична РаЛпа 
Рамоша и ,др. Живе хридине н плиће тврдо 
дно носе веома рашпрени фацијес смеђа- 
сте, малнм грмнћнма слнчне Суз1оз1ге 
с врсгама сагшси1а!а, сппКа, ег1са шаппа 
н др. На њпма ш вза њнх жнве мноте 
друге алге, црвених и зелених врста. -На 
хри.дастој -обали пма и других формација. 
— -Нешто дубље -(до 25 м) од формације 
цистозире нростлру се читаве шумице до 
1 -м вгисоког багј5о85ит-а, кога држе ваз- 
духош нспуњене бобнце усправно, а кад 
их таласање откпне с тврда дна, нлутају 
дуго (псеудопланкгон), н служе као под- 
лога многим прираштеним живогињиц-а- 
ма. Дубљу партпју сублиторалне зоне 
с крупно н-есковитпм дном покрнвају мно- 
гобројне зелене н црвене алге. Знатно се 
смањује број врста у елиторалној зони. 
Обично налазимо у дубпнама локалне јед- 
н-оличне формацпје. -Оа-мо на једном ме- 
сту (код Палагружа) нзвађена је (из 
70—80 м), највећа алга, смеђе-зелена ћа- 
т 1паг1а гоЈпдиегђ а код Зларнна (100 до 
140 м), на шцољкама Агса поае, нначе 
тронска МагциевеШа зроп^тМев.

'Бентоска морск-а флора Ј. М. подвргну- 
та је, у прнличној мерн, сезонским проме- 
нама. У северном, шлнтком Ј. М., утпцај 
годишњих доба највећп је, а нрема југу 
по-стаје све мањи, ла -се истнче у г-орњпх 
20 м. Ипак је констатовано, да и за ду- 
бинске алге постоји пернјодицитет у веге- 
тацијн. Макслмум је вегетацпје у проле- 
ће, које -у Далмацнјш ночпње већ шолови- 
ном фебруара, а што даљ-е на -север, све 
доцније. У -Ба-карском Заливу је макси- 
мум у јесен. У Далмацлји је готово поло- 
вина -свих алги карактеристична за про- 
леће. Кад се горњих 20 м презагреје, уги- 
бају се многе оеетљнвнје алге, па се с^- 
чувају само у дубљој хладниј-ој водп <»ло- 
влач-е се«). У нлшткнм, мирним драгама 
летп флора шос-ве оспромашп. НалЈрогнв 
на отвореннм, дубљпм местима, -скоро п 
нема летње паузе, па пролетњн макси- 
мум нелриметно прелазн у јесењи, са-мо 
што место пролетњпх врста настунају је- 
сеноко-зпмске. Цистознра отрада -преко 
зиме у плиттдој води. Некоје алге -подносе 
н највеће охлађнвање. за друге је уста- 
новљена темп-ература, кад лочпњу да ра- 
сту. На неке алге веома утиче интенситет 
светло-стп, па на сеновнтнм местшга иду 
ближе отовршжни, а на сунцем обасјаним 
местлма, повлаче -се у дубину. Изглед 
алге у велшксј мерп еависп од -спољних 
прилика.

Планктонска (пелагнчна) флора или фп- 
топланктон је састављена од самих ми- 
кроскопски дробнпх, једноћеличних биљ- 
них организама. Она је, због своје масе 
и распростирања, ва-жнпја за биланс жи- 
вога промета у мору него бентоска флора. 
Планктонске алге, лебдећи слободно у 
морској водн и ношене морскпм стру- 
јама, наставају читаву огромну новршпну 
Ј. М. до дубине, у које продпре -сунчана
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светлост. Жпак живи главна маса фито- 
планктона у слоју 0—80 м, а нарочлто 
у горњнх 30 м. Јадрански фптолланктон 
сачиљава-ју две, величином разлнчнте, ка- 
тегорије једноћеличних биљака.: нешто
крупнији — микропланктон — који оста- 
је на свиленој мрежи, сачињавају, с једне 
стране, -алге кредгењашице (ВосШапасае 
или Б1а-1отеае), а живе све до 250 м ду- 
бине и више воле хладнију и мање густу 
воду, с друге етране бичевима снабдеве- 
не, целулознпм оклопима овијене РепШ- 
пеае (из групе Бшо11ај1е11а1а), живе у 
горњих 20 м н више воле топлу воду. 
Другу ка-тегорију чини наноплажктон, са- 
стављен углавном од тако дробних фла- 
гелата, да и кроз најгушћу свилену мре- 
жу пролазе, те их добнјају центрифутн- 
рањем морске воде. Главне су групе: Со- 
сеоШћорћопДае (некпх 80 врста), с креч- 
ним скелетом, 5Ш.соДа^е11а1а, с кременим 
скелетом СШ атуЈотопаЈае, Сћгузотопа- 
Јае и дробне нерндинеје. 0  поред крајње 
ситноће {меримо их мнкромилим-етрнма), 
играју због великога броја знатну улогу 
као животињска храна.

У Ј. М. разликујемо два главна типа 
фитопланктона. Један је океански, с отво- 
рена, тамно-модра мора, с мањим бројем 
индивидуа, али с више различитих врста. 
У њему превлађују перидинеје, међу њи- 
ма и суптропске врсте, које нропадају 
чим их струја однесе даље на север, пре- 
ко ширине Лошиња. Други тип фито- 
планктона је обални (неритички), с вели- 
ким масама дугуљастих диатомасеја. Успе- 
ва у хладнпјој и нешто заслађеној води. 
Често се извргне у монотон планктон, у 
коме преовлађује поједина врста. — И у 
жнвоту фитопланктона јавља се пернјоди- 
цитет у квалитативном и квантитативном 
еаставу, нарочито у северном делу Ј. М. 
Два су годишња максимума у прод.укци- 
.ји: јачи и дужи у пролеће, а краћи и 
мањи у јесен. Зависе од притицања слат- 
ке воде; зато видимо на крајњем северо- 
западу (између Ооче и Равене), у појасу 
од 25/ЗР морских миља, да оба максиму- 
ма аплину у један. Нарочитим богатством 
диатомасеја одликује се јесенски фито- 
планктон Кварнерског Залива. и западне 
обале. Море може да се замути или да по- 
стане -слузаво. У средњем Ј. М. (горњих 
200 м) долази у тгролеће просечно 55.200 
фитопланктоната у 1 л воде, у јесен само 
5.600, а у зиму 9.800. Размер пајединих 
саставних група је за средњи део источне 
обале, али на отвореном мору: од 10.500 
тшанктонских организама у 1 л воде (за 
горњих 20 м), вишећеличних животиња, 
метазоа има око 150, једноћеличних, про- 
тозоа, око 300, фитопланктоната 10.000 и 
то диатомасеја око 4.500, леридинеја око 
1.400, коколитофирида 1.400, хризомонада 
2.400 и т. д. Сезонски, просечни, однос 
главних група фитопланктоната је за 
Кварнер овај: у пролеће садржи 1 л воде 
10.070 перидинеја, 10.406 коколитофорида,

186.813 диатомасеја, т. ј. размер 1 : 1 : 18, 
у лето 3.476 перид., 7.810 коколнт., 1.758 
диат. (2 : 4-4 : 1), у ј-есен 8.911 перид., 
8.430 коколпт., 2.882 -диат. (2'9 : 2'8 : 1), 
зими 876 перид., 5.664 коколит., 5.392 дпат. 
(1:7:6-6) .  Док перндинеје имају мини- 
мум у зиму, а диатомеје у лето, дотле су 
коколитофориде увек подједнако развије- 
не, у њих н-ема изразите депресије, за 
њих лежи оптимум између 13—20°-0. 
Просечна продукц.ија кок-олитофорида у 
го-рњих 200 м износи 4.000 индивидуа у 
1 л воде, т. ј. пет пута впше него у 
Атлантском Океану у истој географској 
ширини, а 20 пута више иего у тролском 
делу Океана. У Боци Которској је опажен 
максимум од 580.000 калциомонада у 1 л 
воде (поред 2,100.000 фитопланктоната 
свега). Најраширеније су врсте: Роп1о- 
зрћаега Них1еуј, Са1ур1гозрћаега оБШгфа 
И Ја1та11са, бугасозрћаега ри1сћга II т е -  
сШеггапеа.

■Оезонске нромене, нзралсене у просто-р- 
ној количнни талога (см3), процеђеног 
ступца воде од 47 ам промера (од дна до 
површине), илуст-рују ови бројеви: за
другу половину новембра 191-2 см3 макси- 
-мум (иросечно 87 см3), за фебруар 8-6 см3 
(8-5 см3), за мај 36-0 см3 <29 см3), за ав- 
густ 26-5 €м3 <25-Г см3). .Просечни је макси- 
мум у ј-еоен десет пута већи од просеч- 
нога минимума у фебруару за исто место. 
Флуктуирајућу масу чнни баш сезонски 
фитопланктон <бацилориацеје или креме- 
њашице). Минерални седимент угннулог 
фитопланктона <кречни коколиж и кре- 
мене кожице диат-ом-еје) чини знатан део 
морскога муља на дну. Како се коколити, 
кречни скелетни делићи коколитофорида, 
лако топе и у мору и у органима за варе- 
ње морских животиња, имају знатну уло- 
гу у циркулацији угљено-киселога вапна 
(креча) у -мору. Фитопланктон је главни 
продуцент органске материј-е, п по томе 
главни хранитељ морских животиња; оту- 
да велика важноет изуча-вања фитопланк- 
тона за чисту и примењену науку (рибар- 
ство).

Бентоска фауна једнака ,је нешто осп- 
ромашеној фауни Средоземног Мора, а да- 
ље према северу све је очитије то осиро- 
машење. Поред типично медитеранских 
врста има много атлантских, док је бро.ј 
топломорских (црвеноморских и инди- 
ских) незнатаи. У главноме одговара фау- 
на Ј. М. терцијерној фауни атлантској. 
Додуше повелики је број врста (међу њи- 
ма и , неколико врста мањих риба, на пр. 
рода ^оћиз 7, а рода 51епп.ш5 4 врсте) опи- 
сан, које другде нису на-ђене, а- према томе 
би се могле сматрати ендемичнима, но 
многе од тих нађене су накнадно и у 
Средоземном Мору, па је вероватно, да 'ће 
се и остале наћи. Фауна ■ Ј. М. разно- 
личнија је од оне северних мора, ,јер оби- 
лује и разнолпчнијим фацијима, али на 
другој страни обично заоста.је по множи- 
ни индивидуа. Нарочито је то очито за
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рибе. Плиткија и хладнија мора продуди- 
рају више планктона, а имају и бентоску 
флору бујнпну, па им је п бентоска фауна 
маоом богатија, док су дубока мора еко- 
ломски неиздашна. Највећи муљем покри- 
вени део дна Ј. М. пма мање више моно- 
тону, али рибама сразмерно добро снабде- 
иену фауну. Од једно 170 врста риба (свега 
их има Ј. М. преко 340 врста), којима се 
тргује, 35 их живи на муљевитом дну у 
већем броју индивидуа. Још је опажено, 
да су према северу све мање и слабије 
лндпвндуе многих врста.

У новије доба све више губи вредност 
наука о егзистенцији т. зв. глацијално- 
реликтне фауие у хладним дубинама Ј. 
М„ нарочито у Кварнеру. То би нмале 
■бити врсте (на пр. рак Иерћгорб ПОГУе{51- 
сив, кораљ, анелидни црви и .др.), које -су 
доспеле у Ј. М. у леденом добу, па док 
су ДРУгде лропале, због загрејавања, оста- 
ле су локално, диеконтинуисано, сачува- 
не, где хладни подморскн извори одржа- 
вају животне прилике погодне за те бо- 
реалне типове. Не само налажеље тдх 
типова и на другим погодним местима Ј. 
М. и Средоземнога Мора, него п околност, 
Да- Ј- М. није никада било у директној 
вези с хладним морима, и да је северни- 
део Ј. М. тек постглацијална творевнна, 
товоре против науке о глацијалннм ре- 
ликтима. На сваки начпн има т. зв. стено- 
термискнх животиља, које не подносе за- 
гревање изнад 13° 0. Правих арктичних 
типова у Ј. М. нема, а и за неколико 
појвдинаца тропских врста (на пр. од 
рака десетероножаца или раковица: Р1а1у- 
та1а 1лгу\ме1Пћотбоп;, 1Јса соаге1а!а, ћ!ер- 
1ипиз зап^шпокгКиз И др.) сигурно је, да 
•су сдучајно донете с алгама обраслим бро- 
довима.

Као што је фауна широког корита Ј. М. 
монотона^ па се од плитког севера према 
дубоком југу мења само постепено, тако 
је и она уздуж западне обале сиромашна 
и монотона по врстама, али бројем индн- 
видуа често веома богата. Од свега 143 
врсте декаподног рака Ј. М., доспева њнх 
'89 до најоевернијег дела, а од Ш  врста 
каменнте п алгама обрасле источне обале, 
нађено је само 65 врста на западној. Прп 
томе нема нп једне (за једну још је не- 
извесно) врсте на западној обали, жоје не 
би било и на источној. Оамо најдубљи део 
Ј. М., с преко^ 1.000 м нма праву аби- 
салну фаун.у, једнаку оној Средоземног 
Мора, а само неке абисалне врсте (изтледа 
■сезонски) налазе се и у мање дубокој кот- 
линп Јабуке. Изузетно могу јаче струје 
ванетн абисалне .жнвотиље н у плиће де- 
лове, или до оаме површлне. Бентоску 
фауну можемо вертикално разделити у че- 
тпри зоне: обалн.у или литоралну, ‘чија, 
доња граница доспкке, према локалнпм 
приликама, једно 20—60 м дубоко; дубљу, 
елиторалну с муљевитим дном, до око 
250 м дубине; дубинску, до око 500 м; и 
.абисалну, веома ограиичену у јужном де-

лу Ј. М. Највише различитих задруга {био- 
ценоза) нма литорална зона, али су зато 
и најмаље оштро одељене, тако да има 
доста^ типова, којж лако прелазе из једног 
фацијеса у други (нарочлто су сроднж 
фино песковити н муљевити), ипак има 
углавном сваки део дна извесних флзи- 
калних особина (иоред всобина мора., све- 
тла, помпцања и др.), своју типичну за- 
ЛРУГУ- — У обалној зонн имамо два. глав- 
на фација: на нашој обали внше раши- 
рени каменити и хридинасти са стрми- 
јом обалом, и песковити с равнијом оба- 
лом. Каменита обала показује већн број 
маље пли више различнпх биоценоза. Већ 
оне повремене барнце у зони пднме и 
млатаља имају своју фауну, по-ред све не- 
вероватно велпке ж нагле променљнвости 
животних услова. Поред мнкроскодске 
фауне и случајннх становника (иначе из 
зоне тида), живе ту некн колеоптерл, ко- 
леподни рачићи, ларве мушпца и др. По 
голпм стенама на рубу мора хитају масе 
морских мокрица, а почшуно нрнраслп ра- 
кови витичари, пужићпма слнчни бром- 
буљци, местимжчно прекривају пзједене 
хридине. Све је луно непомнчно лрилеп- 
љених штптаотих тгужева, а нађе се и цр- 
вена месната морузга, с потпуно ретра- 
хованим венцем ловкн. У-з црне превлаке 
ситннх шкољчица, клапуница, жп-ве п хо- 
лофилни инсектп; из већих пукотина ви- 
ри четвцтаста сива .раковнца. Тромо га- 
мижу зелено обраслп стошчастд пужићи, 
и нпже мањи, црвеним флоридејама и 
снтним црвима цевашнма покривени пу- 
жеви. Испод лпније осеке придолазе још ‘л 
други тппови. Ту су тратине, воштано- 
жуте повелике морузге <морске сасе), с ру- 
менлм врховпма ловки, по пукотттама ка- 
мења јака раковица ЕпрМа бртНгопз. 
Полако гмиже велпка брадавпчаста л там- 
но обојена морска зв,езда (крижалпна) 
Аб1епаз ^1ас1аНз уз Есћшоб1ег зеробНиз 
и др. Местимично се у масама камења 
држе тамно - љубпчасти морскн јежеви 
(Рагасоп1го(дд5 ЦуМиз), често шкољкама И 
алгама м&скирани. Мање упадљивц су ра- 
зличпти пужевн, док више пораСте лљо- 
снатд НаћоИз (у'во Ов. Петра или пузлат- 
ка), с красно седефасто-м унутрашњом 
страном кућице. У испражњеним кући- 
цама пуасева завучен живи мали рак са- 
мац. Камења се држе цевке разних црва, 
а под већим камењем вреба хобогнлца. 
Од камена до камена ллахо лреплива 
риба бабица, мирно лежи црни главоч 
и дању сакрлвени змијолики груг. Слику 
оживљавају скакутави прозпрни рачићи 
козореие, и живо обојене спретне рибе 
плнвачице, усначе из родова: БаБгиз
(смоквцца), СгепИаћгиз (лелица), сјајни 
кнез Сопз јиНз и спорп каљи. Опет је 
нешто друкчлја комбинација фаунистнчких 
елемената, ако су хридине обрасле свако- 
јаким нлжим животињама (форамннифе- 
рама, хидроидима, бриозоима, калциспон-
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гијама и синасцидијама), а по љима идазе 
разнобојни голн пужевж, рачићи и црви. 
Споро се помиче раковица, сва обрасла 
алгама и др. Преко тратине вијају се сре- 
брнасте и црно-шарене рибице (шпари, 
орушац, кантар и дрХ Мало дубље обрасло 
је камеље разнобојним опужвама (сунђе- 
рима), а највише се истиче сумпорно- 
жута Арћузша аегорћоћа, Уз камење су 
прирасле оштриге каменице и сродни квр- 
гави копитљак, а  само нитима се камења 
цролазно држи јестива црна догња (Му- 
Н11из (ЈаИоргоуттаЦз), Још дубље уз хрн- 
дасту обалу уопевају многе спужве, рож- 
њаче, нарочито кућни сунђер Еизроп^а 
оШсхаИз аПпаИса, који се местимице 
(острво Крапањ, близу Шибеника) вади у 
трговачке сврхе, па тврда пуна креме- 
иастих иглнца ОеоЛа (Д^аз, поморанџи 
слична Те1ћуа 1упсипит и др. Дубље низ 
стрму, камену обалу живе наши највећи 
јестиви ракови — велика раковица (Маја 
здшпаПо), јастог Нотагиз (Јаттагиз ,И 
чешћи рарог или пруг РаНпигиз уи1{(ап8, 
и одлмчне рибе из рода Беп1ех (зубатци). 
Ту је и домена тврдих корала, пре свега 
племенитог црвеног СогаШсит гићгит, 
чијнм су се вађењем нарочито бавилн 
Зларињани, каменог С1ас1осога саезрНоба, 
којн местимице ствара мале гребене (код 
Шибеника), гранате ЕишсеПа, врсте с рож- 
ним унута/рњим скелетом и Сог^оша, које 
се уме да држи карактеристична шкољка 
Ау1си1а 1агепУпа И цирипедни рак 5са1ре1- 
1ит уиђЈаге.

Засебну скупину чине типовн, који 
буше обалне стене и који живе у бушо- 
тннама. Од шкољака баве се тиме камо- 
точ у мекшем камењу, 'јестиви ЗНћоНотиз 
Шћорћа^из, који може и бетон да набуши, 
и извесни 'број мањих. Веома су раши- 
рене спужве бушачице (врсте рода У1о-а), 
Оне тако изрешетају тврдо камење, да до- 
бије изглед шупљикаве сиужве. Буше и 
неки анелидни црви. Међу сталне ста- 
новнике избушених рупа спадају многи 
анелиди, смарагдно - зелена ВопеШа с1у1- 
Шз, шкољкица Агса ћагћа!а, рачић А1- 
рћеиз и др. Дрво буше: бродоточ, аси- 
фиподки ракови Сће1ига 1егећгапз и изо- 
подии рак Штпог1з Н^погит.

Сасвим различито друштво живи на 
пљоснатој атесковитој обалн.' Ако није 
обрасла морском травом, вндимо мање 
животиње лешчане боје, а показују тен- 
денцију, да се у часу опаснооти -зарију 
у песак. На самом пруду живе у песку 
велики црви. Иначе преовлађују ракови, 
пужеви и школже. Од првих, пешчана ра- 
ковица, која једнако брзо трчл н закопава 
се, хитре козорепе, сасвим лрозирни Муз1з 
и многобројни бранбурачи, рак самац, у 
празним кућицама пужева, БЈо^епез ча- 
папз. У песку забодено живе јестиве 
шкољке шљанак, • биберњача, док венерке 
и срчанке и др. живље рију по песку.

Још је разиолпчнија фауна нешто дуб- 
, ље на фино песковито-муљевитом дну,

обраслом вогом (травом). Већ на самој 
трави жнви, било стално лрвраштено (ма- 
ховњаци, хидронди и др.), било само при- 
државајући се ње (црвп, рачићи и др.), 
множина животињида, док се веће живо- 
тињице около помичу (рибе шила, пау- 
цима сличне раковице и др.). За дно су 
прираштене разнолике спужве, а у песак 
упуштене красне актшније и црви це- 
вапш, који као да нестану, чим сенка 
преко љих пређе. Многе корисне рибе и 
велика сипа (5ер1а ШИогт), долазе овамо 
на мрештење. У меканом дну убодена- 
жнви највећа наша шкољжа, до 80 см 
дуга шункаста периска (Ршпа зциатоза, 
поћШз н др.). У песак зарнвено жнве н 
неке рибе, отровви пауци, а у дубљој води 
рију у пессву ирегуларни јежеви, или леже 
по површини рибе листови (локлопци) 
5о1еа уи1^апз И ,др.

На тврдом дну, с крулним песком живи 
опет друга задрута. Ту су велшке колоније 
јеотиве мушуле и великих, н иначе по пе- 
сковитом дну раширених, трпова, док је 
у већој дубини замењује црвенкасти трл, 
у чијем задљем цреву живп као гост ри- 
бица Р1егаз1ег. Богата је фауна иглоко- 
жаца; јасно црвена звезда ЕсћшозШг зе- 
розНиз, днњама слични јежеви и мали 
оивн гјежићи, а  на.јзанимљивији је по- 
кретни морски љиљан или длаковица, у 
лепим црвеним бојама. Има и много зми- 
јача. Од морузга карактеристнчне су На- 
^аеНз и СегеасНз, од ракова Рјза и Маја, 
живо обојеии, голи и другн пужеви, 
асциндије н  'Опужве. Рибама ова задруга 
није богата. Поред мање важних главоча 
и шкорпииа, налазе се ластавице, плосна- 
тице н ређе каменице.

Мање тачно је позната поданска фауна, 
дубинска и абисална. Многи становници 
чисто муљевитог ж песковито-муљевитог 
дна живе у свим дубинама (нарочито пу- 
жеви н црви), а тек код дубине од око 
500 м придолазе и специјално абисалне 
форме, које су опет једнаке онима у Сре- 
доземном Мору. Међу дубокоморским бел- 
•гонтима истичу -се, поред спужва, ракови, 
итлокошци .{јежеви, звезда), змијаче, трп 
5упор1;а сИ|На1;а (живи и по плитком), 
длакавица АгЦескт рћа1ап§1иш, анелнднп 
црви, пужеви, школЈке. У јулсној дубокој 
котлинн имамо праву абисалну фауну, по- 
ред животиња, које живе и у мањим ду- 
бинама. Број врста ннје велики. Од по- 
знатих претставника важнији су: врсте де- 
каподних рака, ехинодерма, брахиопода, 
молуска, анелидни црвн, спужве и др.

На најраширенијем фацију дна Ј. М., 
на муљевитом, сабрала се задруга мање 
више мрко обојених бентоскпх животиња, 
док по дубљем тврдом дну превлађују цр- 
венкасте боје. И пре научника знали су 
рибари, да муљевито дно није пусто и ако 
је вегетација веома слабо развијена. Да 
се уздрже над меким муљем, мора.ју бен- 
тоске животиње или бити утакнуте (на 
пр. неки корали, морска пера, жоја светле,
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каражтернбтична У1гј1и1апа тиНШога и 
шкољке), нлн коронастим наставцима учвр- 
шћене (многе спужве и др.), нли ходају 
дугим, танким ногама (цењени рак Не- 
фропс норвегикус, Галатеа стригоза и др.), 
пли леже лљоснатим телом, ша не угрезну 
(многе рибе, као на пр. морска жаба, или 
грдобина, ћорћш з р1зса1;огш5, с огромним 
уетнма и мамцем над њима, троми без- 
мекчача РЈгапозсориз зсаћег, дрхтуља 
електрична ТогреЈо тагтога1а, голуби, 
жутуље или еовице и др.). Друге отет рибе 
час легну, час сшшвају непосредно над 
дном, селећи се тако, на пр. гадиди, три- 
ље, цељени 2еиз 1аћег, мале врсте мор- 
ских паса, костељ, главоношци и др. И 
у самом муљу живи много животиња: ра- 
зличних црва, рачића, шужева, чије куће 
често заузме рак самац и насели на жућу 
или морузгу, или округлу црвену спужву, 
која потпуно прерасте пужеву кућпцу. — 
Међу слободно иокретнпм поданскнм' жи- 
вотињама има пх уз обалу, које немају 
сталног станишта, тако на' пр. међу ри- 
бама: игла, ципале, дубин, ушата, ло- 
врата и др.

За разлику од фитопланктона нма у 
зоопланктону поред микроокопских (нано- 
и микропланктон) н већнх п великих 
(мезо-, макро- н мегалбпланктон) живо- 
тиња, с компликовашжм справама за плу- 
тање (ритмична стезања, ударање с пло- 
чицама, трепавицама, бичевима, хидро- 
статске справе и др.). Ипак оу ношене 
струјом, јер лм је слободно локретање 
ограннчено, п то највише у вертикалном 
правцу. Поред <гог зоопланктона има још 
животиња на морској пучини ‘(главоножни 
мекушцн, рибе, корњаче и мороки сн- 
савци), које су толико јаке у помицању, 
да оу независне од струје н ветра. То еу 
нектеричне животиње (нектон).

Зоопланктон разликује се битно од фи- 
топланктона н  по знатно већој количпнп 
врста н тжпова, као и ло томе, што нлје 
везан само на горњи суфотнчни (добро 
осветљени до 30 и 80 м) слој мора, него 
га има ц у сутоноким '(кнефотланктон до 
200 500 м), па и у тминским слојевима 
(скотопланктон, само у јужном делу Ј. 
М.). — Внше него \у ма ком другом мору, 
разликујемо у Ј. М. по хоризонталном 
нростирању, два главна типа зоопланк- 
тона. У већем делу године, по свом се- 
верном делу Ј. М.; затим стално наоколо 
уз руб мора, а гдегде и у пругана по- 
преко Ј. М (нарочито над ПалагрЈгшким 
прагом) плута плиткоморски, обалнп или 
нернтнчнп зоолланктон. Одликује се, с јед- 
не стране, множпном нролазних састојака, 
т. ј. младим ступњевима (дарвама, јајима) 
бентоеких иотвотнња, које се лрнкључе 
планктону само за одређено време, да се 
после преображаја врате на дно, прошн- 
[1пвши територпју распроетирања, па плу- 
тавим сталним генерацијама таквих бен- 
тосклх животиња, које имају не-сполну за 
дно прираслу генерацију (медузе у планк- I

тону, полнпи у бентосу). Од тих меро- 
планктоната разликујемо неритичне холо- 
планктонте, сталне чланове лланктона, ка- 
рактеристичне за обалне воде (еурихалини 
и еуритермнп типови, као на пр. малп 
копеподнп рачнћп, извеснн тинтинидн, са- 
гите п др.). Среднну јужног дела Ј. -М. 
држи прави океански лланктон, маље гусг 
и издашан, али састављен од великнх и 
спецпфпчннх тппова (великн копеподи, 
колонијални радиоларији и др.). Лети до- 
спева океански планктон, заједно с- гуш- 
ћом водом, далеко на север.

Заједно са струјама тече н цнркулација 
планкгона. С југоистока придолазе, глав- 
ном струјом ношени, јужљачкн океански 
планктонти свих слојева. Најпре -заостају 
батипелагични (скототланктон), јер не на- 
ла-зе даље на северу услове за живот 
(услед све маље дубине); нешто их допре 
до -котлине Јабуке, а други нестају. II 
из средњих слојева нестају ове више, за 
-промене осетљивије, форме. Напротпв све 
се више умножавају површне и нери- 
тичне форме. Потољих нарочито много 
придолази главној струјп из делова обал- 
них, што пх према отвореном мору затва- 
рају низовп острва, нарочпто деловп у 
које се излива обилнија слатка вода. Ту 
су прави лропагационл центрл нерптпчног 
планктона (на пр. Корчуланокп Канал, 
Планинскн Продор н др.). Од јужног рта 
Истре поготово преовлађује правн нери- 
тични планктон, а од -океаноког планктона, 
с којим је струја пошла, остају само најот- 
порнијн остатцн. — II планктонтн исте 
врсте већи су и јачи у океанском планк- 
тону, а м-ањи и слабнји у неритичном. Од 
181 врсте колеподних рачића (веслоно- 
жаца), који чнне гла-вну масу зоопланк- 
тона, лреко 30 врсти није -запажено се- 
верно од к-отлнне Јабуке л  26 од тпх огра- 
ничено ,је на саму дубо-ку котлпну.

II зоопланктон је у Ј. М. подвржен 
знагшгм променама. У северном, -плнтком 
делу, промене су знатније и више сезон- 
ске природе, ’.у дубнни јужног дела про- 
мене су спорнје н мање правплне, а услов- 
љене впше хидрографским прпликама. 
Многн се зоопланкто-нтн појављују у ве- 
ћој масн после п-аузе од но неколико го- 
днна. У Ј. М. можемо разлпковати трн 
планктонск-е провшгцпје. Прва је е-евер- 
на, у којо.ј Кварнер претставља засебну 
област, Аутохтони планктон, по правллу 
олабо илп само прелазно (због менгања) 
услојен, -с множнном меропланктоната и 
нерптичних холопланктоната, а малом при- 
месом алотенетоких .јужљачких холопланк- 
тона (највише зимиј. Сезон-ске су разлике 
веллке. Другу -провлнцију чпнн котлина 
Јабуке, с впше ожеансвим, лравнлније 
услојенпм фао- н кнефопланктоном; горе: 
мали копеподи, тпнтиниди л др., у сре- 
ДННИ зона Еисћас1а ћећез С РгШПапа, 
5а1ра, радноларпјама п др.; доле Са1апиз- 
хорнзонт с -радлоларнјама Сопсћосс1а, ве- 
лпке За^Шае, Воћо1ит п др. Трећа је
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лровжндија у јужној котлинн с типично 
услојеним океаноким планктоном (фао-, 
кнефо- н скотопланктон); док је фаопланк- 
тон ту често веома сиромашан и испод 
ЕисћаШа-хоризонта може да буде празнн- 
не, разноврстан је, и ако квантитативно 
необилан, дубински нланктон с масом спе- 
цијалних радиолара, скотопланктонским ри- 
бама, амфнподнин и десетероножним рако- 
внма и др. Главни састојци јадра.нског зоо- 
планктона јесу: од протозоа у првом реду 
радноларнја (број врста нде у стотине), 
онда тннтннндн то је груна епитрихнх нн- 
фузорија с великим бројем облнка, па фла- 
гелатн с лумннисцентном, веома рашире- 
ном ДосШпеа тШапв, поред нанопланк- 
тонских и у фитопланктон убројаннх 
дробних облика. Олужве никако немају 
заотупника у планктону, осим лагрви, што 
вреди и за морузге и корале. Веома су 
раширене, локално и у маси, хидроме- 
дузе и о полипном седавом генерацијом 
и без ње.

Највеће наше плалктонте дају скифоме- 
дузе (клобуци), које наступају у великим 
.ја.тима. Прена Оредоземном 'Мору, с дивно 
обојеннм нежним и начичканим сифонс- 
форама, Ј. М. је веома сиромашно, обнчне 
су само две сасвим незнатне врсте, ређе 
су НаНб1етта {ег^езШшт И дубинска 
ШррореШиз 1и1еиб. Од прекрасних п неж- 
них ктенофора најчешће се сретају ве- 
лика јата Еисћаг18 тиШсогшз н кристалне 
Су^1рре (Нбгт1рћга), а иалазн се п Са1- 
Нашга, венерин појас, берое н др. У бен- 
талу тако многобројни црвн имају веома 
мало одраслнх претставника у планктону: 
неколико дробних турбелара, уз обалу 
нешто ротаторија, неколико анелида; са- 
свнм је планктонска мала група Сћас1о- 
фпаШа, без њене претставнице (Оагита) 
нема планктоноког оглетка. У обаином 
планктону појављују се сезонски огромне 
масе ларава најравлнчнијих бентоских 
црва. Појединн тнповн карактеристичних 
личинака носе нарочита имена: трохофо- 
ра, полигордијева, дезорова и милерова 
ларва, митарцја, актинотроха форонида, 
но-тохетна анелидска ларва, митрарија и 
др. И маховњаци дају само ларве у планк- 
тон. Од мекушаца има оамо ларви од 
шкољкара, а од пужева су две пелагичне 
групе: птероподи и хетероподн; главо- 
ношци су малобројни у планктону: на ју- 
гу по површнни једрилица Аг^опаиЈа Аг- 
ј|о, а у дубини више облика.

По маси највећи удео имају ракови, на- 
рочнто копеподни (с преко 180 врста) из 
фамилије каланиде и др. У мало облика 
али свуда су раширени фнлоподни ра- 
чићи. Добро су заступљени амфиподи, а 
има и изопода и остракода, док витичари 
дају само ларве. Декаподи дају масу ла- 
рава, а н нешто холопланктоната, нарочи- 
то дубинских. И друге мање групе ракова 
дају или ларве и.ши праве планктонте. 
Иглокожаца нема одраслих у планктону, 
алн зато дају масу веома карактерпстич-

них ларава (аурикулорија трпова, ехино- 
плутезу јежева, офиоплутеус змијача, па 
бппина.рија и др.: њпма је слнчна н тор- 
нарија). Много дају планктону туникати 
(плаштељаци). Члтава група копелата је 
нелагична, исто и ТћаНаесае о масом сал- 
пи, долиолима и реткнм пиросомама; асци- 
диске -су лар-ве пелапичне. Знаменитп Ап- 
рћгохиз (преткнчмељак) шаље своје ларве, 
а од риба нарочито С1иреј<1ае н Р1еиго- 
песНЈае (јаја н млађ).

Колнчнна зоопланктона знатно варира 
и сезонски и 'према шровинцијана. Највн- 
ше планкгона има е пролећа уз обале и у 
плићем северно-м делу. Тада се може у 
свакој литри воде набројати до 500 дро- 
тозоа и до 150 мета-зоа. Минимум је летп 
на отвореном -мору, кад треба процедитн 
140 л воде, па да ее добије 6 копеподних 
рачића 1 евадне и 1 колонпски радиолар. 
Нарочито -зона и-змеђу 100 л  -200 -м је сиро- 
машн-а. Најважније -сезонске промене, у 
оаставу зоопланктона јесу ове: -за лето је 
карактеристичан неритнчки плиткомо-рскн 
планктон с дробни-м коленодима, ЕгоЈпе, 
Асап1ћоше1гоп, МосШиса, Сгеве18, ТшН- 
тШае, јаја н млађ клупеида, ла.рве бен- 
тоских животиња, мало медуза, нешто 
с-алпн ш доли-ола-, Еисћаг18; у-з н-сточну 
обалу почиљу прндол-азити: ТоторШпз,
брћаегогит, Тћа1а88гоо1а, 8орћ1г1пае п др. 
У јесен је планктон много различитнји, 
јер је примеоа јулсннх океанских облика 
већа, има великих жопепода; у -масн до- 
лазе јата салпи, великих -скифомедуза а 
Ае^иогеа, АсапШотеНоп и Сгезегз по- 
чиљу да -се п-овлаче на југ, а наступа с ју- 
га из дубине 5Нсћо1опсће и Тотор1епз. 
Знми је -овуда подједнак »лел«, планктон 
с -већом океанском при-месом. Од -меро- 
планктоната почиње сезона за трохофоре 
(полигордиус, ларве молуска и торнарије). 
Мн-ого има сагита ЗИсћоШпсће, А^1аига, 
Бгрћуез, Рп1Шаг1а, СусШрре, Рћ1а11сћит. 
У -пролеће локазује -планктон велнке ло- 
валне разли-ке и на истом месту може се, 
услед буре, прежо ноћи сасвим изменити 
његов састав. -Наступа -бујаље меропланк- 
то-ната; има много рибљнх јаја и млађа, 
великнх -медуза, втенофора и -салпи; јав- 
љају се РоЈоп, ЕгоЈпе, АсапЉотеНоп, 
ђГосШиса, Т1пНт1Ш мале хндромедузе 
СуЈорре, брћаегопеШез и др. 8Мсћо1опсће 
иде у дубину.

Нектон се -састоји из великих, али -зато 
не ретко раздељених пелашчних животн- 
ња. Најважније су, нарочито за људску 
исхрану, рибе -селице, које стално насту- 
пај-у у великим јатн-ма, а ко-ј-е ое већином 
држе обалне и северне плитке -зоне, где 
п-м-а н-ајвише планктона. У Ј- М. нмамо 
три врсте клупенда: минћун, срђела н 
папалинка. Маље су у ценн менуле. Ве- 
ће су скуше илн локарде и плавнце, ко- 
је нред лето долазе -с отво-реног мора 
ка обали. Истој породици нрипада н по- 
на-јвећа наша риба, туњ нли туна; молсе 
нарасти до 2 м (500 кг). Уз обалу путују
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с шролећа п.рема северу, а у лето ое опет 
враћају у Оредоземно Море. Маље су 
важне сродне рнбе: паланида п вој. На 
отвореном мору срета се још Согурћаепа 
ћоррипз, Капсга1:е8 ћис1ог, Нурћгаз Да- 
сћиз и др. Ређи су буцањ, ранцаниа, по- 
летуша и др. Као сталнн гости долазе у 
Ј. М. велике морске псине '(ајкуле). Нај- 
обичнији је до 13 м дуга псина људождер 
и псина дугоносица, ређи је пас модруљ, 
псина атлантска, велика али безопасна 
псина гороетасна, н псина лиснца, с вео- 
ма дугачким горњим краком у репној пе- 
раји. Једини чешћн морски рептнл у ' Ј. 
М. је корњача Тћа1авзоће1у$ сагеНа (жељ- 
ва главуша), веома еу ретки гости: го- 
лема жељва, која може достићи 2 м н 
корљача жљебаота, која може бити још 
већа. Од сис&ваца најобичнжји су задруж- 
не плискавице нли дупини пз групе зу- 
батих китова; има у Ј. М. три врсте: 
проета илн зла л.тжишгина (Бе1рћ1пи$ 
сЈеХрћГа) до 2 м (Дута, добра (Тигзхорз 1иг- 
зхо) до 4 м, и ја.дранска (Тиг$1орз рагу1- 
тапиз), која је само једном запажена. Као 
чешћж тост запажена је још плискавица 
главата, а ређе до 20 м дугачка уљарка 
■или уљешура обична. Од уоатих китова 
зашли су кагкад у Ј. М. кит дебелоглавац 
(до 1б-5 м), кит бискајскп, медитераноки 
и жљунаети.

Л п т е р а т у р а :  К. Бабић, Погледи на 
биол. и бианом. односе у Јадранском Мо- 
ру (1911); С, Сог1, Бег Ма1иг1геипс1 а т  
51гаш1е с1. А Јпа (1910); А. 81еиег, Вт1. 
5к122епћисћ 1иг сНе А Јпа (1910); Соп, 
Сћагак1епзИк с1. Раипа Ј. погсШсћеп 
А Јпа (Уегћ. 1п1егп. гсцоХ. КогцЈгез, 1912), 
0 флори: Наиск, Б1е Меегеза1;5еп Беи1зсћ- 
1апЈз и. Оез1егге1сћз (1885); Ргаиеп{е1с1, 
Б1е А1^еп Ј. Ја1та1. Киз1е (1885); А. 
НапзјЈћ-јЈ, ВеИгајЈ гиг Кепп1тз Ј. циагп. 
и, с1а1та1. Меегеза1{1еп (Оез1егг. ћо!ап. 
2еНзсћг., 1889); В. Воук, Неколико рас- 
права у 'Природосл. нстраживаља, публи- 
кацнја Јутославеноке Академије; Ј. 8сћП- 
1ег, Венсћ! ићег <Ке а11§ет. ћ т ђ  УегћаН- 
п1ззе Јег Р1ога Ј. Ас1па1. Меегез (1п1егп. 
Кеуие Ј. НуЈгоћт!., 1913); Ј. бсћШег, Б1е 
р1апк1, Уе;|е1а11оп ј . АЈг1а1. Меегез (Аг- 
сМу 1иг Р гоИз1епкипс1е, 1925); 81озз1сћ, 
РгозреИо <И 1аипа <1е1 таге  ајпаНсо 
(Во11. 5ос. а<3г., 1880); Е. СгаеНе, Цећег- 
з1сћ! Јег 8ееИег1аипа Ј. СоНез чоп Тг1ез1 
(Агсћ. хоо1. 1пзШи1ез МС1еп-Тпез1); 0. Вру- 
сина, Наравословне цртице, 1—4 (Рад, 
1907) и друге расправе; А. Реги^а, Е1епсо 
Је1 резсј <Зе1Г АЈпаНсо (1881); Д. Колум- 
батовпћ, списковп у извештајнма реалве 
у Оплиту и у Гласнику Хрв. Прнр. Др.; 
Цар, Копеподни планктон у Јадра.ну (Глас- 
ник Хрв. Прир. Др., 1896) и друге раснраве; 
Рез1а, Б1е Е)есарос1еп1аипа Ј. АсЗпа (1918); 
Рез1а, Б1е Р1апк1опсореро<1еп Јег А Јпа 
(2оо1. Јаћгезћ., 1920). Расправе Бабнћа н 
Хаци-а у публиваццјама Југославенске 
Академије. Много литературе до 1910 има 
у Бабићевој жљижици. Многе новнје рад-

ње о планктону Ј. М. из инсбрушког зоо- 
лошжог ивстлтута су у публмкацијама 
бечке Академије. Ј. Хаџи.

ЈАДРАНСКО- ПОДУНАВСКА БАНКА.
Основана је 1924. Централа је у Београду. 
Основни вапитал је 120,000.000 Дин. Прет- 
седник је Владимир Матијевић, директор 
Отеван Карамата. Е. С.

ЈАДРО, речица у Далнацији. Извире 
из врло снажна врела на југозападном 
подножју Мосора (Дебело Брдо 1.061 м) 
на апсолутно-ј висинп од 33 м, и одмах 
од извора богата је водом. Тече ва севе- 
розападу, а улшва се у Јадранеко Море 
испод Оолина, око 4 вм североисточно 
од |Сплита. Прооечна величина отока је 
12 м3/еек., а. целожупна хидраулжчна снага 
око 2.380 НР. Дужина тока је 4-3 км.

П .  В .

ЈАЗАК, манастир (стари је био посве- 
ћен Ваведељу, нови је посвећен Св. Тро- 
јици) у Фрушкој Гори. Не зна се кад је 
основан. Сломиње се у 16 веку. 1705 овде 
су пренесене мошти цара Уроша из ма- 
наетира Неродимља. 1736 почео се зидатп 
Нови Јазак, чија је црква освећена 1758. 
Ј. је 1753 -био женеви манастир, алл је 
наредбом Марије Терезије укшнут 1775.

в. п-н.
ЈАЗИГИ (Јагу^ез), једно Сарматско пле- 

ме, врло» сродно са Скишима. Ови су жн- 
вели у области ивмеђу Дунава н Тисе, 
дакле и у Бачкој. Ту су они били већ у 
1 веву по Хр,, можда већ око ередине 
тога века.. Пре њих та област била је на- 
сељена Дачанима. С Ј. је ратовао рнм- 
ски цар Домпцијан, може бити двапут 
(92, а може бити н 89 ио Хр.). Домпцжјан 
је пшао лично на њих, али јамачно није 
имао великог успеха. Од времена цара 
Трајана Ј. су на римско,) страњп, али од- 
мах после његове смртп (117 по Хр.), онп 
упадну у Мезију (данашљу Србију). С њн- 
ма се борио п цар Марко Аурелије (161 
до 180 ло Хр.). 160 Ј. су шотукли наме- 
сника Мезије и Даклје, и он је у тој биткп 
погннуо. Две-трп године затим победили 
су их Римљанн. С њима су ратовали Рим- 
љанп и 174. После мношх великнх бојева 
Ј. су били побеђенп, замолили су за мир, 
који им је дат, под у-словом, да се ло- 
вуку далеко од Дунава, римске границе. 
Осим тога морали су да издаду рпмске 
заробљенике, ш да ставе Римљанима на 
расположење 8.000 кољаника, од којих 
5.500 буду послани у Британију. Цар 
Марко Аурелије је имао љамеру, да Ј. 
сасвим унпшти, јер оу бнли веома опасни 
(Ј. су имали у рукама 100.000 римских 
заробљеника), алл је због .једног устанка 
морао да иде у Азију. 179/180 они су 
молили цара, да пм ублажн услове мира, 
и он је то учинио, само им није допустио 
да имају на Дунаву лађа и да могу ста- 
новати на дунавскнм острвима. Под на- 
оледником Марка Аурелија Ј. су потпуно
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римски лоданици. Ади у 3 веку опет се 
ломињу 'бојевн с Ј. (283, 294); тако и у 
4 веку (358). — Ј. су биди нонади. За то 
може бити вароши које Птоломеј помиље 
у жнховој земљи нису биле лраве вароши.
У сваком слуиају, није познато где су те 
ваЈроши биле. Н. Вулић.

ЈАЈЦЕ, Ж'нвописно место са ванредно 
лепим падом Пливе. Важно је још од 
римских времена, са околином пуном та- .  
дашљих споменика. У 10 веку помиље се 
жупа Плива, коју је у 14 веку држала 
породица Хрватинжћа. Сам град Јајце по- 
дигао је војвода Хрвоје на почетку 15 ве- 
ка. Хрвоје је био првсташа напуљског 
краља Ладислава против краља Сигие- 
мунда. Тај Ладислав инао је свој град 1 Ј о у о  
т. ј. »јајце«, по ком је вероватно и Хр- 
воје прозвао свој град Јајце, талијански 
Оуо. За владе краља 'Стевана Томаша 
(1443—1461), Ј. је постало краљевска 
престоница. Ту је краљица подигла цркву 
Св. Катарнне, у коју су 1459 биле прене- 
сене мошти Св. Луке. Уз ту катедралну 
цркву подигао се и фрањевачки манастир.
У Ј. ,је 1463 погубљен и последљи босан- 
ски краљ, Стеван Томашевжћ, чије се 
тело, недовољно сигурно, чува у фраље- 
вачкој цркви. 26/12 1463 освојили су град 
Мађари с краљем Матијом, и образовали 
т. зв. јајачку банонину. Одржали су по- 
сед тог града, који је добио велжки стра- 
тешки значај, са много борби и напора, 
све до лета 1527, кад еу га посели људи 
аустриског цара Фердинанда. До мало, 
почетком 1528, освојнли су Турци град и 
уништили целу бановину. В. Ћ.

Ј. има 4.132 становника. Под Турцима 
Ј. није имало онај значај као раније, и 
ретко се помиље; било је само седиште 
кадилука. Приликом окупације Босне и 
Херцеговине Јајчани су покушали да ее 
одупру. Варош и околина пуни су средље- 
вековних старина: град, Медвед - Кула,
гратска врата, звоник Св. Луке, катажомбе 
из средњега века. — Ј. се развија као тр- 
говачко и индустриско место. Среска је 
варош. Фабрика Восанско Д. Д. за Влек- 
трину у Ј. производи разне хемиске про- 
дукте, нарочито карбид. На водопаду Плн- 
ве су многи мали млинови. Има једну 
парну стругару.

Л и т е р а т у р а :  Ћ. Трухелка, Краљев- 
ски град Јајце (1904); Л. Талоци, Повјест 
(бановине, града и вароши) Јајца (1916).

М. Ф.
Град је саградио велики војвода босан- 

ски и херцеговачко-спљетски Хрвоје око 
1404, на утоку Пливе у Врбас у облшку 
неправилног четвороугла. Двоја врата во- 
де у граД; уз Пливска налазе се маља 
стара врата с трбом у надвратку. Турци 
су град претворили некако у тврђаву, са- 
градивши бастионе, тж о да од старе уну- 
трашљости није остало ништа, а од кра- 
љевског двора само неколико клесаних 
камена, очевидно талијански рад. Нешто

нижу Медвиднкулу н Бахат-кулу по(везал'И 
су Турци зидовима с градом на Јајоли- 
ком Брду. Ђ. С.

ЈАКА, девојачки украс од беле чипке. 
Носн се око врата, а иде до рамена и на 
ниже до пола груди. Носи ое на Косову.

Н .  3 .

ЈАКАРЧЕ, врста копорана, од сукна 
враног и са рукавима до лажата; кратак 
је до кукова, на плећима има јакуљачу. 
Носи се у Прпзрену и околини.

Н .  3 .

ЈАКАЦ БОЖИДАР, сликар (1899, Ново 
Место). Ј. је учио реалку у Љубљани, а 
уметност у Прагу (Бремсе, Тиле, Обров- 
ски) и у Берлину. Излагао је своје радове 
у Љубљанн, Прагу и Београду. Ј. ради 
слике уљем, а у првом реду графнчке ра- 
дове. Главна оу му дела: Курент (уље), 
Аутопортрет (литогр-афија), Албум дрво- 
реза за циклус Писма А. Граднижа. Ј. 
ради и илустрације и верске слике.

Л и т е р а т у р а :  Б. Радица, Вијенац 
(1924), 550. Ф. С.

ЈАКЕТА, врста женског капута, који је 
кратак до куков-а, оа уским рукавима. 
Гради од кадифе разне боје, опвичен 
је златним гајтаном. Носи се у Црној Гори.

Н. 3.
ЈАКИЋ АНТУН, трговац и политичар 

(16/1 1828, Костајница — 27/12 1878, За- 
греб). Овршивши основну школу у родном 
месту, ступио је у трговину с мешовитом 
робом. 1849 почео је самосталво радити 
у Костајници, а нешто после тога дошао 
је у Загреб, где је -отворио трговину с коло- 
нијалном робом. Овојим прирођеним та- 
лентом надокнадио је недостатке свога 
школовања, па је, у заједници с Мијом 
Крешићем ,и Ђуром Црнадком, мното ура- 
дио око похрваћиваља трговачкога ста- 
лежа. Ј. је живо учествовао у свима на- 
ционалним предузећима, а 1860, после 
повратка Устава, уредио је о свом трошку 
штампарију, у којој се штампао Позор, а 
и многи други забавни и политички хр- 
ватски листови и кљиге. 1861 изабран је 
Ј. за посланика на хрватском сабору, као 
члан народне странке, у којој је остао до 
смрти. Као посланик сарађивао је у 06- 
зору, и учествовао је у свима важним са- 
борским одбор.има; нарочито се љегова реч 
уважавала у финанеиским и екомомским 
питаљима. 1873 био је члан регниколарне 
депутације, која је епровела ревизију На- 
годбе. Ј. се посвећивао с много љубави и 
комуналној политици, па је у више ма- 
хова био и гратским заступником загре- 
бачким. Радио је вредно и као члан Трго- 
вачке Коморе, која -га је изабрала за свога 
претседника. Да потпомогне кроатвзацнју 
трговачког писменог пословања издао је 
1862 Хрватски тртовачки листар. 1864 до 
1868 издавао је трговачки лист Оидро. 
Сав свој доста знатан пметак оставио је 
Ј. хрват-ским К|ултурним .институцијама.
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Л и т е р а т у р а :  Биографвја Јакићева у 
Бл. Лорковић, Почела политичке еконо- 
млје (1889). М. Прелог.

ЈАКЛИЧ ФРАН, писа-ц (6/12 1868, Под- 
горица, в Добрешољах). Свршио је два 
разреда гимназије и учитељску школу у 
Љубљани. 1893 дошао је као учитељ у 
Добрепоље, где је постао и надучитељ. 
1924 је пенсионисан. Живи у Шт. Јанжу 
у Долењској. 1900— 1918 био је Ј. земаљ- 
сжи, од 1907 и државни посланик. — Од 
1889 објавио је нного простих припове- 
дака, највпше у Дому ин Свету, нешто и 
у Љубљанском Звону и Словенској Ма- 
тици, а у новије доба у Младшки. У сво- 
јим приповегкама сликао је Ј. највпше 
народ у Долељској. У Љубљанскон Звону 
објавио је: Ткалчев Антон (1891), Сватба 
на Селих (1894), у Дом ин Свету: Лепи 
Томчек, Војвода (1895), 0  та тестамент
(1900), Од хише до хише (1901), у Мла- 
дикш: Задља на грмади (1924).

Л и т е р а т у р а :  Графенауер, Збирка
словенских повести, III, 4. Е. Г.

ЈАКОБ, ТЕРЕЗА АЛБЕРТИНА ЛУИЗА
(Тћегезе АЉегКпе Бшзе уоп Јакоћ) (26/1 
1797, Хале — 13/4 1870, Хамбург). Ј. је 
преводилац наших народних песама, које 
су, у дв-е свеске, нзашле 1825 и 1826 у 
Хале. Песме су издате под псеудонимом 
Талфи (ТаЉј), који је склопљен из по- 
четних слова преводиочевих имена. Т. је 
била кћи проф. Лудвига Хајнриха фон 
Јакоб. 1806 отишла је са оцем у Русију, 
у Харков, а четири године доцније у Пе- 
троград. 1816 вратила се у Хале, а 1828 се 
удала за Едварда Робинзона, америчког 
испитивача Палестине. С мужем је 1830 
отпутовала за Анерику, одакле се 1864, 
после мужевљеве смрти, вратила у домо- 
вину.

1824 Ј. ое у Хале упознала с Вуком. 
Судећи по њеном штсму од 7/6 1825, упу- 
ћевом Гриму, она је почела да се бави 
народним песмама тек по одласку Вуко- 
вом, после 1/3 1824. Она је учила српски, 
што јој је сразмерно било лако, пошто је 
већ знала руски. Већ 12/4 1824 она се пи- 
смом обратила Гетеу, знајући да се он 
интереоује за српско песништво, и мо- 
лила га је еа његову моралну помоћ. Два 
месеца доцније, 18/6, она је са оцем отишла 
у Вајмар и посетила Гетеа, остављајућп 
му своје преводе, које је Гете класнфн- 
цнрао. Октобра Ј. је поновила своју по- 
сету, а новембра је вавршила превод и 
дала га у штампу. Књига је пзишла 1825 
и посвећена је Гетеу. 29/9 1826 Ј. је по- 
сетила по трећи пут Гетеа, код кога. се 
упознала са аустриским драматичарем 
Грилпарцером. Четврти и последњи пут 
се с Гетеом видела 28/8 1828. 1835 изашло 
је друго издање Ј. превода, а 1853 треће. 
Ово последње пздање измењено је у то- 
лико, што садржи нов предговор н око 30 
нових песама. Ј. је писала и о германским 
народним песмама (1840). 0 словенским

језицима и кљижевностина издала је на 
енглеском језику једну расправу, која је 
изашла 1850 у Њу-Јорку, лод насловом 
Шз1опса1 о! 1ће 51ауошс 1ап^иа^ез,
а која је д-ве године доцније ПЈеведена 
на немачки. Новеле Ј. изишле су после 
љене смрти (1884). М. Селесковић.

ЈАКОВЉЕВИТ1 САМУИЛО, архимандрит 
студенички и вођ народни (1760, Подгора, 

г Нови Пазар — 14/8 1824, -Цариград). Ј. се 
зађжонио -и постао јеромонах у Студени- 
ци 1785, а 1817 прошведен је за архи- 
мандрита. Још као жалуђер 1794, бранећп 
народ од насиља, убио је силеђију Кад- 
рију Ступљанина, а за време Карађорђева 
у-станка борио се улоредо с првим војво- 
дама. 1813 уклонио се у Срем, и тамо је 
провео до 1815, у манастирима Фенеку и 
Јаску, затпм се -вратио у Србију и наста- 
нио у маластнру. Калелићу. 1820 послао 
га је кнез Милош, као вођу народне де- 
путације, с важном политичком мисијом 
у Цариград, где је 1821, када је букнуо 
грчкп устанак, с целом депутацијом за- 
творен. Ј. је умро у еагвору, и сахрањен 
је у Хасћоју, код Св. Петке, на Босфору. 
Кнез Милош је много ценио Ј. п одредио, 
да се овом »серпскому примерному отече- 
ствољупцу« чини помен. Р. Г.

ЈАКОПИЧ РИХАРД, сликар (12/4 1869, 
Љубљана). Учио је реалку у Љубљани, 
1889 год-ину дана Слшкарску Академи-ју у 
Бечу, 1890 Академију у Минхену. Од 1891 
радио је трн год-ине код Ажбеа у Мин- 
хену, а 1903— 1904 код Хинајса у Прагу.
1902— 1906 живео је у Шкофјој Локи, а 
од 1906 жпвп у Љубљани. -1907 основао 
је, заједно са -Отерненом, цртачжу и сли- 
карску школу у Љубљани, којом је управ- 
љао до 1914. 1908 лодигао (је павиљон за 
уметн-ичке изложбе и атеље у Љубљани 
(архитекта Фа-бијани), а 1923 продао га је 
гратокој општини у Љубљани. — Ј. је 
вођ словеначких импресиониста. Највише 
је радио покрајине и портрете у импре- 
сионистичко-м смислу и техници. Излатао 
је од 1900 више пута у Љубљани, 1904 
у Бечу и Београду, 1905 у Лондону и Со- 
фији, 1906 у Варшави и Кракову, 1910 
у Рпму, 1912 у Београду, више пута у За- 
гребу, 1919 у Паризу. Главна су му дела: 
Марков Евангелнјум (и-згубљено), Зелени 
пајчолан (Народна Галерија), Крпжанока 
Црква (Народна Галерија), Ева (продато 
општини града Београда), Косци, Бајка, 
Код клавира. Ј. се сматрао као иа.ј-даразн- 
тији претставник и идејни вођ словенач- 
ког нмпреспонизма.

Л и т е р а т у р а :  В. И. Цанкар, Обиски, 
48. Ф. С.

ЈАКУПИЦА, планина у Македонији, 
између река: Вардара-Треске-Бабуне, ју- 
гозападно од Скопске Котлине. Највиша 
су бВда у тој планинској групи Караџпца, 
Оолунска Планина, Салакова, Голешница, 
са средњом -висином сжо 2.000 м, -а на.ј-
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виши-су врхови: Јакупица 2.530 и и Пе- 
пељак 2.400 м. Ј. је поглавито сшстављена 
из палеозојских шкриљаца, са дебелим 
уметцима мрамора. Она је важан хидро- 
трафски чвор зашадне Македоније, богата 
је изворима, испашама и врло је шумо- 
вита, али саобраћају чини велике пре- 
преке. На највншин деловима планине 
очувани еу трагови некадашље глација- 
ције.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијлћ, Основе за 
географију и геологију Македоније и Ота- 
ре Србије (1, 1906). П. В.

ЈАКША ЧЕДОМИЛ, псеудоним. В. 'Б.ука 
Јаков Др.

ЈАКШИЋ ВЛАДИМИР, професор Ли- 
цеја, начелник статистпчког одељева у 
Министарству Финансија <23/4 1024, Кра- 
гујевац — 16/8 1899, Београд). Ј. је син 
Јакова Јакшића, главног благајника кне- 
за Милоша. Основну школу учио је у Кра- 
гујевцу, тде је почео и нижу гимназију, а 
свршио је у Београду; даље је учио у 
Оравици и Оремокој Митровици. У Бечу 
је 1843 |Свршио трговачки курс на 'Поли- 
техници, па је отжшао у Немачку, где је 
учио државне науке у Тибингену и Хај- 
делбергу. 1847 ступио је у Министарство 
Финансија као бесплатни службеник, а 
1848 постао је књиговођа. За време служ- 
бе скулљао |је и сређивао статистичке по- 
датке, и 1850 поднео је Државном Оавету 
предлог о устројству и програму државне 
статистике. Али је требало 14 година ра- 
да и убеђиваља, да се ово оствари. 1852 
поставгбен је Ј. за професора Лпцеја, где 
је предавао народну економију, науку о 
финансијама и статистици и трговачко 
право. 1862 примио се за начелника еко- 
номског одељења у Мииистарству Фннан- 
сија, а 1864, када је основано самостално 
статистичио одељење, постао је његов на- 
челник. 1888 Ј. је пенсионисан. — Главна 
је заслута Ј. што је у Србији организовао 
државну статистику и метеоролошку 
службу. Сам је лочео вршити метеоролош- 
ка посматрања у Београду 1854, а податци 
су делом оштампани у првим двема све- 
скама |(Јтатистике. Од писаних радова нај- 
важнији су: Државопис Србије (I и II, 1855 
и 1857; са натписима у тексту на фран- 
цуском, немачком и италијанском језику), 
Метеоролошко заведеније у Србији (1857), 
ГТредлог првозвано - андрејској Народној 
Скупштини 1858 '(најоригиналније Ј. де- 
ло, у коме је изнео суштину народне еко- 
номије), Постанак и развиће штампе у 
Србији (1873), 'Отатистичка ебирка из срл- 
скпх крајева (1875), Државопис Србије 
(званично издање 1863—1884). Ј. је као 
делетат Србије учествовао на многим по- 
литичкоЈнаучним конгресима, конферен- 
цијама и у комисијама.

Л и т е р а т у р а :  Свечани састанак Срп- 
ског Ученог Друштва ради прославе 50-го- 
дишњице књижевног рада г. Владимира

Јакшпћа, редовног члана друштва (Глао- 
ННК, 1890, 292—325).

П. Вујевић.
ЈАКШИЋ ГРГУР ДР., професор Универ- 

оитета (21/2 1871, Чачак). Основну школу и 
нижу гимназнју учио је у Ваљеву, а ви- 
шу у Београду. Философски факултет је 
свршио у Београду на Великој Школи. 
Као ђак је нзрадио неколике историоке 
раснраве. Лоотављен је 1892 за коректора 
српског језшка у дирекцији државних 
железница у Београду, и остао је на том 
положају непуну годину дана. 1893—1898 
био је предавач у чачанској гимназији, а 
тада је, као државни питомац, упућен у 
Па-риз, ради изучавања модерне нсторије. 
Пошто је евоје студије завршио и иостао 
доктор фнлософије, стављено је Ј. у дуж- 
ноот, да у Паризу обавештава страни свет 
о Србима. Ради тога је, осим ситнијпх по- 
слова, написао читав низ чланака, у 
Бе Јоигпа1 Јез БеБа1з И Бе Т етрз, Ј. је 
ту дужност вршио од 1907 као чиновник 
Министарства Иностраних Дела, од 1910 
као секретар дирекције државних желез- 
ница, а од 1914 као генералии консул 
Краљевине Орбије ,у Пиреју, али је већи 
део целог тога времена проводио у Пари- 
зу. На Конференцији Мира у Паризу био 
је Ј. прво члан, а доцније шеф одељеља 
српске делегације за штампу. Марта 1921 
је пенсионноан као генерални консул, ма- 
ја 1921 је изабран за ванредног професора 
политичке историје Србије на правном 
фажултету Университета у Београду, а за 
редовног" 11/11 1924. Ј. је сконцентрисао 
овој научни рад око модерне иоторије Ср- 
бије. Радове ове струке пише Ј. по штам- 
паној и архивалној грађи. Његова крити- 
ка извора је савеона, а приказивање са- 
жето и јасно. — Главннји су му радовп: 
Ба Ки831е е! 1а ,Рог1е оН отапе Је 
1806— 1827 (1906), 1/Еигоре е! 1а Кезиг- 
гесПоп Је 1а 8ег1пе 1804—1834 (1907) 
(-овом је делу напжсао предговор Е. Оман 
и у првом и другом издању, 1917; оно је, 
као прво српсжо научно дело, наградила 
Француска Академија); Акерманска кон- 
венција, 1826 (1911, наградила Срлска 
Краљевска Академија), Бе Вапа! (1915); 
Ба ВДјЈапе е! 1ез А1Нез (1916); Ернеот 
Дени (Годишњица, 35, 1923); Први српско- 
грчки савез, 1867—1868 (Архпв ва правне 
и друштвене науке, 1924); Историја Тајне 
конвенцнје 1881—4889 (Архив за лравне 
и друштвене науке, 1924—1925).

Е. Радојчић.
ЈАКШИЋ ДАНИЛО, епископ горњо- 

карловачки, национални радник (25/12 
1715, Орпске Моравице, Хрватока — .27/1 
1771, Плашки). Ј. је 3/6 1750 нзабран за 
владику. Живео је скромним монашкнм 
лсивотом, у сталном посту. Подигао је ле- 
пу катедралну цркву у Плашком и енер- 
гично се борио са Унијом-, али није успео 
да спасе Жумберак од насилног поунија- 
ћења. Уживао је велики углед међу на-
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роднпм претотавницима; на Народно-Цр- 
квеном Сабору у Карловцима 1769, скоро 
са две трећине гласова, био је биран за 
карловаикот митрополита, али је царскп 
комесар присилио већину, да се приклони 
маљини и изабере дворског кандидата Јо- 
вана 'Борђевића. Р. Г.

ЈАКШИЋ ДМИТАР, опн војводе Јакше, 
који је у време деспота Ђурђа Бранковића 
предводио српоке чете уз турску војску 
при оевајаљу Цариграда 1453. После пада 
Смедерева под турску власт, напустио је 
Ј. свој завичај Јагодину, те је са стари- 
јим братом Стеванон и са 1.200 српских 
ратника прешао у Угареку, где им је краљ 
Матија поклонио 1464 нађлачко вдасте- 
линство и друга добра око Мориша. Ј. је 
учествовао у свима ратовима краља Ма- 
тије, и видно се истакао јунаштвом. На- 
рочитих је заслуга стекао у шлеском рату 
1473 и 1474, при освајаљу градова Нађ- 
михаљ и Хомоне од Пољака, у борби 
против Али-бега 1476, у борби против ца- 
ра Фридриха 1437—1439 п у бптци на 
Хлебном Пољу 13/10 1479. Као награду 
за многобројне раше заслуге поклонпо је 
краљ Матија Дмитру и Стевану Ј. читав 
низ градова и спахилука у чанадској, ко- 
лопшарокој, арадској и сремској жупани- 
ји. Октобра 1486 послшо је краљ Матија 
Ј. у днпломатској млеијн султану Ба.ја- 
зпту II. При повратку сачека Ј. у близини 
Смедерева, на мосту речице Језаве, његов 
непријатељ Гази Мустафа и рани га те Ј. 
умре од ране 8/11 1486. За собом је оставио 
четпри сина, Јована, Дмитра, ПетраиЂор- 
ђа. Од ових ое истакао Јовап, при војном 
походу против Турака 1481, и млађи Дми- 
тар, који се прославио јунаштвом 1490, 
под градом Кошицама у борби са једним 
Татарином. Погинуојекао вођа завереника 
протпв влашког војводе Михне 12/з 1510 
у Сибињу. Петар је надживео осталу бра- 
ћу, а љегови свнови, Дмитар, Никола и 
Јован, који поумираше од 1532 до 1543, 
један за другим, били су последљи муш- 
ки потомци из лозе Јакшића.

А. Пвић.
ЈАКШИЋ ЂУРА, песник, кљижевник и 

слшкар (27/7 или 5/8 1832, Српска Црља 
Банат — 16/11 1878, Београд). Ј. је био 
син старе, угледне свештеничке породпце. 
Основну школу _ овршио је у родном ме- 
сту, гимназију је почео код лнјариста у 
Сегедину, али, занет неодољнвом љубав- 
љу ка сликарству, после трећег разреда 
напустио је гимназију и отишао у Темиш- 
вар, да се упише у иратеку цртачку шко- 
лу. Наставник му је био цртач, сликар и 
вајар Дунајски. 1847 Ј. је записал био у 
тој школи као »почетник-еликар«. Пред 
буну 1848 Ј. је учио неко време у првој 
угарској сликарској школи у Пешти. Пре- 
кинуо је студије због народног покрета у 
Војводнни, и борио се до краја 1849 с до- 
бровољцима. Кад је настао мир, Ј. је оти- 
шао у Велики Вечкерек, у атеље чувеног

сликара Константина Данила. 1851 послао 
је отац Ј. у Веч, у сликарску академију. 
1853 провео је пола године у Минхену, па 
пошто није хтео више да редовно учп, 
отац га је лозвао кући, те је у Великој 
Кикинди две године зарађивао хлеб оли- 
кајући иконе и портрете. 1856 покушао је 
да се као сликар запосли у Новом Саду, 
па је, не успевши, прешао у Орбију и 
примио учитељску службу, лрво у Под- 
горју, затим- у Сунраковцу, у тимочком 
округу. 1858 дошао је Ј. у Београд, где се 
две године мучио уч:ећи децу и преда- 
јући цртаљ,е у једном приватиом васпит- 
ном заводу. 1860 поново се примио за учи- 
теља основне школе у Пожаревцу. Оже- 
нивши се ту 1861 опет је отишао у Беч, 
ради уса.вршаваља у сликарству. Затим је 
једну годину живео у Новом Саду, док 
се, најзад, дефинптивно није настанио у 
Србијп.

Живео је у крајљој оокудици, сликајући 
и лишући за кору хлеба и борећи се с ло- 
калним и бирократскпм предрасудама и 
злом вољом тадашњих власника у Орбији. 
Тек што је 1863 добио место за наставника. 
цртаља у крагујевачкој гимназији, 1865 опет 
је био бачен у основну школу, на село, у 
Сабанту, крај Јагодпне, а 1868 у крагује- 
вачку Рачу, још увек за привременог учи- 
теља. 1869 именован је за наставника цр- 
таља у јагодинекој гимназији, али 1871 
су га отлустпли из службе, тобоже, због 
неуљудног понашаља. 1872 поотављен је 
Ј. за коректора Државне Штамларије у 
Беогр&ду, те је на том положају остао до 
смртл. Умро је у крајљој беди, а сахра- 
њен велељепно, на државни трошак. Оста- 
вио је малолетног сина Белуша, којн је 
рано показао дара и за сликарство и за 
поезију, али је умро не навршившн нп 
20 годпну. Једна Ј. кћи удала се за пес- 
ника Војислава Илијћа.

Ј. је бпо, п као човек, права романтп- 
чарска природа. Бујна темперамента, пре- 
осетљив, поносан, несавитљив, племенит, 
велпкодушан и борбен, неспособан за сит- 
ничарство ма које врете. Пошуно свестан 
своје личне вредности, Ј. је тешко подно- 
сно неразумевање, на које је наилазио у 
тада.шњем нашем, у основи паланачком 
грађанству, и о које се одбијао љегов чи- 
сти, у нас ло свему револуционарни лн- 
ризам. Непрестано у сукобу н с поједпн- 
цима и са срединон, Ј. је нагнат у сукоб 
и са самим собом, те је тако последњих 
година, кад је био најзрелијп, сжоро по- 
све иапустио сликарство, за које је био у 
првом реду обдарен, и чисту лирику, а 
овоју снагу лсцрпљавао у реторици, епи- 
ци, приповетци н дра.ми.

Ј. је све до краја 50-их година сматрао 
себе првенсгвено сликарем. За слижара се 
у опште једино и спремао. Писати је по- 
чео тек 1853, а ове до Сумраковца сма- 
трао је то своје писање и певаље опоред- 
нпм занимаљем и пошнсивао се Живопл- 
сац. II Ј. се углавном, није варао. Он је
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заиста имао један од најачих сликарских 
талената у новијој нашој,. српској', на и 
југословенској уметностн. Велика је ште- 
та што Ј. није савладао основна, школска, 
анатомска, цртачка и компознциона заа- 
в а , тако. да скоро и нема Ј. слике, на ко- 
јој, поред јединственнх сликарских, коло- 
рнстичких квалитета, нема и грубих ома- 
шажа. Може бити да је кривица искљу- 
чиво до Ј. карактера, што није могао да 
издржи мучне студије и школску дисци- 
плину, а може бити да је добрим делом 
кривица и до љегових учитеља. Па ипак, 
упркос и таквог веговот дела, све до Ђор- 
ђа Крстића немамо оригиналнијег и снаж- 
нијег уметника, који би с толико енерги- 
је, смелости, свежине и укуса постизашао 
светлосне феномене и оживљавао своје 
лилсове с толико душевне дубине.

■Пошто је Ј. књижевна репутација већ 
за љегова живота заоенчнла љегов сли- 
карокн значај, многе љегове слике су про- 
пале. Од икона сачуване су неке у цркви 
његова родна места, у нородици, а још их 
има по кућама у Пожаревцу, Јагоднни и 
по околним селима и по манастнрима. 
Његове нконе су уистину јакшићевски 
сликарски доживљаји, а свеци романти- 
чарски схваћени, расни н срнски хероји. 
Портрета се још највшпе сачувало. Ј. Ву- 
јић у Сенти и Народни Музеј у Београду 
имају их неколико, као и композиција 
(ЦрногорвЈИ на стражи, т-снез Михаило на 
одру). У Уметничком Одељењу у Београ- 
ду чува се композицпја Народ шроноеи 
кнез Милошеву слику у ноћи. У његове 
најбоље портрете може се урачунати кнез 
Милетина унука и њен муж с дететом, у 
поееду породице Младеновић у Београду. 
Познате су и две Ј. дечје елвке у белом, 
једна у Кикинди, друга у Београду. За 
сада се зна за неких 50 Ј. слижа и икона. 
— Ј. ннкада није учествовао ни на каквој 
изложби, нити је до сада покушавана ка- 
ква, ■ ма и делимнчна, изложба његових 
радова. У опште, сем неколико похвалних 
примедаба, још нико није опширније го- 
ворио о Ј. као сликару.

Много је вшпе познат и цењен Ј. као 
књижевник, особито као песник. Уосталом 
Ј. је песник у свему свом књижевном 
делу, т. ј. код љега осећајни, лирски, или 
бар реторички елемент преовлађује и у 
драмама и у приповеткама. Ј. је написао 
свега 32 првповетке, међу којима има не- 
колико већих новела. Има их чисто ро- 
мантичних, из историје и из нашег друш- 
тва, као Син седога Гамзе, Неверна Тија- 
на, Два шрестола и т. д., сатиричних, као 
Комадић швајцарског сира, чича Тима 
и т. д., које су личнн и политички пам- 
флетн у доброме смислу, прича из 1848 
и из живота наших Банаћана, као Опахи- 
ја, Милан, Сирота Банаћанка, Чобанче 
и т. д., приповедака са села у Орбији, као 
Сељаци, Бела Кућица и т. д. и, најзад, 
прича и скица из рата, као Михаило Илић, 
Капетанов гроб, Отокок н т. д. — У тим

приповеткама, које служе више као ње- 
гови лични п временски документи, нај- 
впше освајају и данас још живописнн 
описп прнроде и лпчности, којн са својпм 
оштрим осветљаваљем, потсећају на Ј. 
сликара;

Драма је Ј. написао света три: 1862 
Сеобу Орбаља, којом је добио 100 дуката 
награде од Матице Српске, 1868 Јелиса- 
вету, кљегињу црногорску, п 1878 Станоја 
Главаша. Ј. је писао драме, као н свн ве- 
говн песнички другови, о нарочитом на- 
ционалном тенденцијом омладинскога до- 
ба. Изворне жице за конструисање драме 
и карактера, као ни за драмску акцију, 
Ј. нпје нмао. Само местнмнчна, крепка 
речитост могла је да накнади код гледа- 
лаца отсуетво драмских елемената. Сеоба 
Србаља се до Светског Рата држала на 
београдском репертоару.

У Ј. кљижевном раду, без сумље, заузп- 
мају нрво место стихови, и то лпрски. 
Бпске песме, као Братоубица, Невеста 
Пжвљанина Баје, Мученица, Барјактаро- 
вићи и Причест, имају исту унутрашљу 
релативну вредност као и сличне Бранко- 
ве стиховане приловетке. Највише и једи- 
но вреде у љима лирока места. За епско, 
па ни за дннамично баладско приказива- 
ње Ј. није имао способности. Ни у лирици 
није Ј. једнак. У њему је, у опште, јако 
звучала социјална нота, те га је она често 
наводила на бомбаст.ику и реторичну фра- 
зу, алн Ј. има десетак несама, као На ли- 
пару, На стражи, Поноћ и т. д., у којима 
се дигао до највише висине великих ли- 
ричара светске поезије. 0 тим песмама 
заузима Ј. далеко прво место у срлско- 
хрватској лирици. То су песме, које се 
издижу из романтике, чшјп је он несум- 
њиви првак, н векују, непрестано и прво- 
битно свеже, нзнад школских и помодних 
ефемерности.

Ј. скупљена дела изашла су до сада у 
два издања: 1882—1883, с њредговором
Св. Вуловића, и 1912 у издању Напретка.

Л и т е р а т у р а :  Предговор Св. Вуло- 
вића, Ђура Јакшић, песник и сликар 
(1882); Љуб. Недић, Из новије српске ли- 
рике; Ј. Окерлић, Т>. Јакшић у години 
1870 и 1871 (Српски Књижевни Гласник,
1905), Т>. Јакшић као сарадник Враголана 
(Одјек, 1906), Ђ. Јакшић као приповедач, 
(Писци и кљиге, I, 1922); Пера Тодоровић, 
Ђура Јакшић (Стража, 1878); Галац,^ Т>. 
Јакшић, срп-скп сликар и пјесник (Вие- 
нац, 1885); А. Гавриловнћ, Липар (Коло,
1901); Првенчад Т>. Јакшића (Коло, 1902); 
Прилошци о Т>. Јакшићу, Бранково Коло
(1903); Ж. Аћимовић, Ђ. Јакшић пред пре- 
ким судом (Дело, 1903); Ж. И., Од чега ,је 
умро Ђ. Јакшић (Застааза, 1906); Емило 
Цветић, Ђ. Јакшнћ у Јагодини (0. К. 
Гласник, 1911); Опоменици старе Јагоди- 
не, II (1914); -Писмо Т>. Јакшића Ст. Нова- 
ковићу из 1868 (Јавор, 1892).

В. Петровић.
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ЈАКШИЂ МИЛЕТА, песниж и припове- 
дач (29/3 1869, Српска Црња, Банат). По- 
сле гимназиске матуре у Новом Оаду н 
богословнје у Сремским Карловцима Ј. је 
био наставник Монашке школе у мана- 
стиру Хопову, 'затим подбележник консп- 
сторије у 'Тенншвару, па свештеник-парох 
у Сриској Црњи. 1919 напустпо је све- 
штеничку службу и прешао у Нови Сад 
за библиотекара Матице Орпске. 1921 пре- 
селио се у Београд, где и данас жнви као 
секретар Министарства Ооцијалне Полити- 
ке у пенсији. У последње време залослен 
је у Академији Наука. — Прве евоје жњи- 
жевне радове, углавном песме, почео је 
Ј. објављиватн 1892, под шсеудонимом 
Ленскп, у Јавору, Стражилову, Бранкову 
Колу, Отацбинн, Колу, Новој Иокрн, у 
Орпском Књнжевном Гласннку н по мно- 
гим календарпма, као Србобрану, Срнском 
Колу, Просвети и т. д. Засебно је штам- 
пао до сада Лесме (1899), и после један 
избор из те књиге као и од каснијих и 
нескупљених, у издандша 'Орпске Књи- 
жевне Задруге (1923). 1900 Ј. је издао у 
мостарској Малој Библиотеци једну малу 
свеоку приповедака-, коју је 1923 проши- 
рио н шта-мпао код панчевачког Напретка, 
под насловом Црно Маче. — Ј. је, после 
Војислава, први »модерниста« у српекој 
поезнјн, претходнпк нашег -симболистнч- 
ког песннштва п један од најбољих пејеа- 
жиста. у српској лирици. Б. Л.

ЈАНШИЋ СВЕТОЛИК, публициста (22/3 
1868, Чачак). Бимнааијју је свршио у 
Ужпцу, Београду п Ваљеву, а права на 
Велижој Школи у Беотраду. Још као сту- 
дент одао се новинаротву. Вио је ®ише 
година сталан сарадник Видела, у коме 
је објавио знатан број политичких н књи- 
жевних чланака, под псеудоннмом Мери. 
После свршених нау-ка олужио је у ди- 
пломатској отруци, као ппсар, секретар 
и впцеконеул, у Министарству у Бео- 
граду, у Берлину, Скопљу, Битољу н Ца- 
ритраду, као генерални коисул у Скопљу, 
н као заетупнпк шефа пропаганде у Мн- 
нистарству Иностралих Дела. Као секре- 
тар посла-нства у Царшграду Вређивао је 
Цариградски Гласнпк. 1901 премештен је, 
из нолитичких разлога, у Миннстарство 
Унутрашњих Дела. Почетком 1902 покре- 
нуо -је дневник Штаеша, којн је издавао 
све до августа 1914. Д. л.

ЈАКШИЋ СТЕВАН (— 5/1 1489, Беч), 
син је војводе Јакше, а брат Дмитра 
Јакшића. Ретко је учествовао у борбама, 
него је управљао и унапређнвао лородич- 
г!и пмета.к. Имао је три еина Дмптра, Сте- 
вана и Марка и три кћерке, Јелену, која 
се удала за деспота Јована Бранковпћа 
(— 10/12 1502), а лреудала за деспота 
Иваниша Берислава. (— 1513), Ирину,
удату за Матцју Херцеговнћа, потомка 
херцега Стевана, оснивача Херцетовине, и 
Ану, удату за Василпја Лавовића. Марко 
је наджнвео осталу браћу и умро је 1537.

Имао је седам кћери, које су се разудале 
за мађарске матнате, те је имање Јакшића 
прешло у мађарске руке. /I. И.

\)АКШИЋИ, слвкарн из Беле Цркве: 
Арсеније или Ажсентије, Јосиф и Диии- 
трије. Без сумње први је био отац иото- 
ље двојице. А., чини ое, није радио веће 
послове. У Белој Цркви постојн једна ли- 
тија коју називају »ремек-делом«. Д. и Ј. 
почелп су учитн сликарство код. А. Од 
обојнце се налазе у Белој Цркви мањп 
радови.

Д. је 1837 био упвсан у бечкој Акаде- 
мији Уметности, с Ј. Исајловићем, К. 
Пвановићевом, П. Чортановпћем и Ж. Пе- 
тровићем. После свршених наука отишао 
је у Румунију, где -је, по свој прилици, и 
остао.

Ј. је псто тако морао бнти академски 
сликар, јер је као такав препоручен Је- 
врему Обреновнћу, чију је  цркву, на има- 
њу Манаонји у Влашкој' изра.дио (1853) у 
целини, и иконостас н зидове. Нн о њему 
се не зна, да лн се икад вратпо из Руму- 
није у отаџбину. Савременицп су внсоко 
ценпли љегове сдособности.

Л и т е р а т у р а :  Кукуљевић, Олоћнпк 
умјетниках југославенскнх, 120; Световид, 
1852, 44; Српскп Оион, 1901, 643; В. Нп- 
колнћ, Српски слнкарн (1895); К. Лика 
(Букај, Бидермајерска уметност у Угар- 
ској (мађарско дело у 4 књиге), 1922, II. 
55. В. Л.

ЈАЛИЈА је део Београда, испод Доњег 
Града, између Душанове улице, Дунава п 
Цар-Урошеве улице. Ј. је турска реч и 
значн прибрежје, простор крај воде. Ра- 
ннје ,је то' био чието јеврејски део варошп 
и имао је најстарије куће. Међутпм, од 
1910, на Ј. су се почеле дизали н хриш- 
ћанске куће, а Јевреји су почелн да с'е 
селе п у остале кра-јеве Београда. За вре- 
ме Оветскога Рата, шо улпцама на Ј. во- 
диле оу се дуге и крваве бо-рбе, прп улас- 
ку аустро-угарских п немачких трупа у 
Београд. Многс Ј. куће биле су још пре 
тога погођене топовским метцима, илп 
чак и срушене, а 24 п 25/9 1915 еве су 
зграде на Ј. нзрешетане пушчаним мет- 
цима. На ивнцн саме Ј., у Душановој 
улнци, лостоје још и данас оотатци чуве- 
не Пирпнчане, некадашњнх дворова прпн- 
ца Евгенија Савојског/ М. М.

ЈАЛОВЕЦ, планЈина у Јулским Алпима, 
на граннци Оловепачке н Италије, 13 км 
западно-северозападно од Триглава, висо- 
ка 2.643 м. Ј. лежп на јужном крају пи- 
томе долнне Планинце прн Ратечаху, слп- 
ковит је и тешко нриступачан.

77. В.
ЈАМА. В. Бпстра Планнна.
ЈАМА МАТИЈА, слнкар (4/1 1872, Љуб- 

љана). Ј. је учно гимнавнју у Загребу, 
права у ВечЈ', од 1892 сликарство у Мин- 
хену, где је од 1897 стајао у вези са Аж- 
беом. Ј. је живео и радио у Љубљанн и
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околини, на Сотли, Хрватској, Гадену код 
Медлпнга, Холандокој (први пут 1910), 
Дирнштајну на Дунаву, Београду (1923), а 
данас живи опет у Љубљани. — Ј. је им- 
пресиониста и скоро искључиво пејса- 
жиста. Излагао је, заједно -са осталим им- 
пресионистима, у Љубљани, Вечу, Лон- 
дону, Кракову, Варшави, Загребу, Бео- 
траду п Софији. Главна су му дела: Хр- 
ват (приватна својина), Врбе (Народна Га- 
лерија у Љубљани), ЈБубљана (више лу- 
та), Шмарна Гора, Копице сона и т. д. Ј. 
је виртуоз имлресионистичке технлке.

Л и т е р а т у р а : Ј .  Регали у књизи Из. 
Цанкара. Обиски, -63. Ф. С.

ЈАМБРЕШИЋ АНДРЕЈА (20/9 1706, За- 
торје — 13/3 1758, Пожега, у Славонпји). 
Био је исусовац. Учио је у Загребу, Бечу 
и Грацу. 1737/38 био је свештеник у За- 
требу. Предавао је у загребачкој Колегији 
различне предмете. Издао је 1742 у 8а- 
требу латинско-нлирско-немачжо-мађарски 
речник, који је саетавно ушраво' Франциск 
Сушник (25/9 1686, Међумурје — 30/4
1739, Загреб, у коме је илирски 'језик кај- 
кавски дијалекат.

Л и т е р а т у р а :  Ф. Фанцев, 0 автор- 
ству и постању рјечника Бехшоп 1аНпит 
1742; Јужнословенски Ф-илолог, III (1922 
до 1923), 11—25 и тамо наведена лите- 
ратура. А. Б.

ЈАМБРИШАК МАРИЈА, књижевница 
(5/9 1847, Карловац). У самостану мнло- 
срдница свршила је препарандију и лоло- 
ж,ила учитељски испит (1866). Службовала 
је на основној школи у Крапини (1867 до 
1871). Прва од хрватоких у^итељица лрим- 
љена је 1871 у виши ледагогиј у Бечу, 
где је свршила тротодишљи течај и поло- 
жила испит за више девојачке школе. За- 
тим је службовала као наставница у За- 
требу, „н то до 1892 на вишој девојачкој 
школи, а онда у женском Лицеју до свога 
пеноионисаља (1892—1912). Живи у За- 
требу. — Као кљижевница Ј. је сарађи- 
вала у. Хрватској Липи, Вијенцу и Ло- 
братиму. У борби за права жеие у јавном 
животу и за женску наобразбу настављала 
„је рад Драгојле Јарневићеве. 1884 издала 
је брошуру о лотреби више наобразбе де- 
војака. Њезине су кљиге Знамените жене 
и 0 пристојном вдадању. Поред тога на- 
рочито се истицала својим радом у ота- 
лешким, проовјетншм и хуманитарним 
удружењима. Б. В.

ЈАМНИЦА, оело у Хрватско.ј, жупанија 
Загреб, котар и општина (Пиеаровина. 
Жма 101 становника, реамокатоличку жупу, 
основну школу. Старо меото (спомиње се 
1535) изашло је на глас по јамничкој ки- 
селици. Ј. М-н.

ЈАМНИЦКИ ИВАН (13/4 1868, Госпић). 
Философски фажултет свршио је у За- 
требу. 1895 положио је испит за учитеља 
стенографије, а 1888 именован за сабор- 
ског стенотрафа. Као професор служпо је

од 1890 на реалној гимназији у Загребу, 
а од 1921 жао гучжгељ хрватске и немачке 
стенографије на Високој Школи за Трго- 
вину п Промет у Загребу. Главна су му 
дела: Самоанацн п пократе хрватске сте- 
нографије (1898). С братон Леоном издао 
је 1919 први методички уџбеник Хрватске 
стенографије, Пословно пиомо, Говорно 
нисм‘0 (1911). С. Д.

ЈАМНИЧКА КИСЕЛИЦА извире у рав- 
ници на левој обали Купе од Писаровине 
4 км к  југу. Алкалично-муриатична Ј. К. 
својом анализом личи на Селтерску воду 
и киселицу Ухсћу. Температура је 15-6° 0. 
Пије се, а разноси у боцама. Лечи бо- 
лести плућа и органа за дисање.

Ј. М-н.
ЈАНДРИЋ МАТИЈА, књижевник (око 

1776 — 13/2 1828, Цриквена, Хрватска). 
Био је просвећени свештеник, и  много го- 
дина жупник у Цриквенн. Превео је на 
кајкавскн Болдоннјеву веселу нгру II уего 
а т 1со; тај је превод издао Т. Миклоушић 
иод насловом ЈБубомировић или ггрнјатељ 
прави (1821). Ј. је оставио два дела у ру- 
копиоу, 0 домаћем госшодарству, и Про- 
поведи за читаву годину, која нису никад 
штампана.

Л и т е р а т у р а :  П. Ј. Шафарик, С е- 
зсМсћ1е Је г  зиЈбИа-Лзсћеп Ш 1ега1иг, II
(1865). В. В.

ЈАНЕЖИЧ АНТОН, редактор и писац 
(19/12 1828, Леше у Рожу, Корушка — 
18/9 1869, Целовец). Свршио је гимназију 
и Лице.ј у Целовцу, затим је био учитељ 
еловеначког језика у гимназнји у Це- 
ловцу, а у исто време уписан н на бечком 
Университету. 1853 бно је суплент, а од 
1855, после положеног испита, професор 
реалке у Целовцу. Написао је уџбенике: 
Киг2јЈе{а881ег {Јп1етсћ1 т  Јег б1оует- 
зсћеп бргасће (1849, 9. нздаље 1875), Сло- 
венско берило за Немце '(1854), Пополнн 
рочни словар словенскега ин немшкега 
језика (1850 и 1851), Оловенска словннца 
о кратким прегледом оловенскега словства 
тер з малим цирилским ин глаголским 
берилом за Словенце (1854), Цвет словен- 
ске поезије (1861), Цветник, берило ва 
словенско младино (1865, 1867), Цветник, 
берило за вишје гимна.зије пн реалке ( 1868). 
Ј. је у своје :време био и главни органи- 
затор оловеначког лнтерарног рада. Осно- 
вао и уређивао је прве знатније слове- 
начке литерарне часош.исе, Словенска Че- 
бела (1858—11863), Гласник Словенскега 
Оловства (1854) и 1858— Г868 главни .књи- 
жевни чаоошис овог доба, Словенони Гла- 
сиик. Пред овојју смрт ооновао је Ј. по- 
пуларни вабавои лист (Беседиик (1869). 
Осим тога уређивао је Ј. и издавшо збирку 
Цветје пз домачих ин тујих логов (1861 
до 1867, 22 рада), сарађивао је при осни- 
вању Друштва Ов. Мбхорја (11851). Као 
тајиик Дружбе Св. Мохорја уређивао је 
све њене иублњкације.
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Ј1 ж т е р а т у р а: Ј1. Ферчнитс, Вечернжде, 
23 (1870); Жжгон, Донесек о размерју мед 
Јанежнчем жн Левстиком (Часопнс за зго- 
довнно нн народописје, 1907; Графенауер, 
Згодовнна новејгжега сповенскега словства, 
II, 267; Копедар Дружбе Ов. Мохорја за 
1919; Мед Гпаснжком жн Звоном (Дом нн 
Свет, 1918). И. Графенауер.

ЈАНИЋ ДУШАН, косметичар и бербе- 
рин, српски и енглески књижевник и пу- 
блициста (15/6 1859, Мокрпн, Банат). Овр- 
шжо је само 4 разреда основне школе, па 
је почео као трпнаеетогодипши дечко 
учитж бербереки занат (1874), и проду- 
жио га у Темишвару. 1876 отишао је ‘у 
Беч, где га је читање Шилеровнх драм- 
ских дела толико одушевило за позо- 
риште,^ да је готово напустио свој занат, 
слушајући три пута недељно драмоку 
уметност код Ролмана (КоНтаппа), глумца 
УЛепег 31ас111ћеа1ег-а. 1884 отишао је у 
Лондон као берберски мајстор, где је по- 
стао члан велжког 'Немачког радннчког 
клуба и редитељ њиховог позоришта до 
1888.̂  Прво је написао позоржшни комад 
АтБШоп (1906), затжм драму Тће гауеп'5 
сгу (1908), која се давала (1910) у лон- 
донском ЗЕапЈ-ТћеаЕи. 1913 прераджо 
је, под лсеудонжмом Уо1пау, Балканску 
царицу краља ‘Нжколе, која је код књи- 
жевних критичара добро прошла. За време 
Светеког Рата Ј. је превео Нушићеву 
драму ЕЈнез Иво од Семберије и Р. Ода- 
вићеву Хеј Оловени, а пооле рата Б. Отан- 
ковића причу 'Слава у Тће Ва1кап КечЈемг
(1920). Написао је многе политичке чланке 
у лоддоноким дневницнма у корист Ор- 
бије и јутословенеког лротрама ослобо- 
ђења и уједињења. Напжсао је н: М7ћеге 
Ј5 1ће зегМап На^е? (Тће Кеаг Еав1, 1915)

Е. Ж.
ЈАНИЋИЈЕ, први српскп патржјарх (— 

3/9 1354, Полумир, на. Ибру). Као светов- 
њак био је логофет краља Душана. 3/1 
1338 постао је пећски архиенжскоп, а на 
Цвети 1346, на државном сабору у Скопљу, 
проглашен је и устоличен као први »па- 
тријарх Срба и Грка«. Одмах затим, на 
Ускрс исте године, Ј. је, у друштву са 
бугарским трновским латријархом Симео- 
ном и охридсжим архиепиежопом Нижо- 
лом, у присусгву властеле, свештенства 
и светогорских калуђера, крунисао Ду- 
шана за цара, краљицу Јелену за царпцу, 
а њихова сина Уроша за краља. Патријарх 
Ј. извео је реорганизацију овоје патри- 
јаршије: угледније етгископије добиле су 
назив митрошолије и јурисдикцију над 
једним или више епископа, грчке епископе 
у освојеним областима заменио је Орбима, 
уредио је и обогатно властелинство шећске 
ахриепископпје, подигао је у Палестинн 
цркву Ов. Илије на Кар^елској Гори и 
цркву Св. Нижоле на Тавору, где се збнло 
Преображење Христово. Утицај Ј. био је 
врло велик и на спољашње у унутрашње 
државне послове за време Душана. Патрж-

јарха Ј. цар Душан је високо поштовао 
и тражио је њетов савет у евима важни- 
јим државним поеловнма. Ј. је умро на 
путу за Пећ, враћајући се болеста.н из 
Жиче, из табора Душанова, где је бно по- 
зван на савет. Сахрањен је у Пећи, где 
је проглашен и оветитељем. Г . Р.

ЈАНИЋИЈЕ ДЕВИЧКИ, пустињак. све- 
титељ (— 16/4, крајем 13 века). Ј. је ро- 
ђен у Зети. Врло рано дошао је на Ибар 
и ту је дуго живео као строг испосннк у 
Црноречкој Стенн. Доцније се повукао у 
једну нећину у планнни Девич, у жупи 
Дреници, где је и умро. Деопот Ђурађ 
Бранковић подигао му је храм на гом 
месту. Српска црква слави Ј. као свети- 
теља. р. р.

ЈАНИЧАРИ (ТУРСКИ ЈЕНИ ЧЕРИ =  
НОВА ТРУПА), турска (спочетка ди- 
ректно султанова) стајаћа пешачка вој- 
ска. Основао ју је султан Оржан од 
хрлшћансцих заробљешика, које је по- 
турчио, а посветио ју је Ш еих’ Хаџи 
Бекташ. Мурат II организовао их је и дао 
,им многе нелмже повластице. Кад није 
била довољна Цд заробљеннка, уведен 
је »дешме«, т. ј. сдузимаље сваког де- 
■сетог детета (преко 7 година) од хриш- 
ћанске раје (стоке), које су потурчилп и 
одгајали за Ј. (данак у крви сваже нете' 
годпне). Добра плаћа лрнмамљивала је 
многе хришћанске мла.диће и да добро- 
вољно ступају у Ј. Сулејман II допустио 
им .је да се жене, а Селим II да уврсте 
■и своје синове у Ј. Мурат III дозволио је 
да се и Турци лримају у Ј. Њихов лриви- 
легнсан положај постао је лрлвлачан. Онп 
ау утнцали на ностављање султана. М,у- 
ра-т IV укинуо д'е 1638 узимање хрншћал- 
ске деце у Ј. Ј. је бнло највнше око
100.000 (од тога бораца око 40.000). Ја- 
мака (заменика), које су Ј. слали место 
себе у пограничне посаде било је око
400.000. Већина уппсанжх јанпчара и ја- 
мака ннсу имали плате и бавили су се 
грађаноким занимањем (билн су кафе- 
џије, хамали, бакалн и сл.). Главнн запо- 
ведник звао им се јаннчарски ага. Само- 
вољом и бунама постали су Ј. опасни за 
државу и султане, и нису впше одгова- 
ралн новим војним захтевима. Махмуд II 
укинуо је Ј. 1826 у крвавом покољу.

В-љ. П.
ЈАНКОВАЦ, плавински шумовпт крад 

у нланинв Иапуку, од Славонске Пожеге 
долнном Величанке к северу до Велиже 
железннцом, даље горокнм путем. Има 
језераца, слапова н пећпна. У шећини код 
главнога језерца, у стенп је израђена гроб- 
ница Јоснпа Јанковића (1780—1861), по 
коме је крај добио своје име.

Ј. М -н.
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСА, политпчар (1806, 

Темишвар — 10/6 1869, -Београд). Посде 
■свршене гимназије у Темишвару прешао 
је 1834 у Орбију. Олужио је неко време
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у суду и у кнежевој канцеларији, затнм 
се вратио у Мађарску, н 1838 положио у 
Пешти адвокатсии испит. Наново је до- 
шао у Србију 1839 п служио је у кнеже- 
вој канцеларији, али је већ идуће године 
иступио из државне службе и стао на 
страну Вучића. 1842 бно је уз Вучића за 
време буне, а после Михаиловота пада по- 
стао је директор кнежеве канцеларије. 
1847/48 и 1854 био је министар Правде и 
Просвете, 1855/56 кнежевоки претставнпк 
и министар Иностраних Дела; ово н>е- 
тово министарство било је један неуспели 
пожушај измиреља кне-за Александра Ка- 
рађорђевића и Вучића. За време покрета 
1858 био' је у колу оних саветника, који 
су хтели да с поноћу војске одрже на пре- 
столу Карађорђевића, кога је Скулштпна 
била зба-цила. После Милошевога повратка, 
уклошен је из Савета, и тиме је љегова 
иолитичка улога завршена.

Л и т е р а т у р а :  Милићевић, Поменик, 
II, 196. С. Ј.

ЈАНКОВИЋ АМВРОСИЈЕ, сликар-иконо- 
писац (око 1731, Сечуј, мађарска Толна). 
Учио је у Оент Андреји код будимског 
епископа Василија. 1760 пострижен је у 
манастиру Ракдацу за монаха. Не зна се 
да ли је и где на страни учио сликар- 
ство. 1771 погодио је да у трпезарији врд- 
ничкот манастнра изради велику слнку 
Косовске бноже (»баталије«), коду је ва 
четнри године свршно. У Раковцу мана- 
стиру записан је као художествени иконо- 
писац. 1760 примио је 6 дуката награде 
за неке радове у каменичкој цркви, а ра- 
дио је и за вуковарску. В. Л .

ЈАНКОВИЋ БОГДАН, директор шмна- 
зије (26/4 1868, Ваљево — 11/7 1918, Ница). 
По свршетку философског факултета у 
Београду ностављен је 1890 за предавача 
у Ваљеву. По паду радикалне владе, пре- 
мештен је 1892 у Алексинац. После др- 
жавног удара од 1/4 1893 враћен је у Ва- 
љево и 1895 постављен је за нрофесора. 
1897 послат је за професора српоке гимна- 
зије у Оолуну, а 1899 постао је њен ди- 
ректор. 1902 шремештеи је за ирофесора 
Богословије Св. Саве у Београду. 1904 вра- 
ћен је за професора ваљевске гимназије, 
којој је 1906 постављен за директора. Зана- 
родног посланика изабран је први пут 10/7 
1905 и остао је то све до смрти. 1907 по- 
стао је први секретар Народне Скупштнне. 
— Као ученвк Велике Школе радио је на 
Народној Мисли, а доцније на Одјеку и 
Самоуправи, на стручним лнстдаима На- 
ставнику, Ловцу и на Делу. 1917 на Крфу 
издвојио се са 12 другова из радикалне 
странке у засебну трупу. Ј. Л .

ЈАНКОВИЋ БОЖИДАР, ђенерал, ко- 
мандант 4 армиске области (7/12 1849, Бео- 
град — 7/7 1920, Нови). По свршетку гим- 
назије у Београду, ступио је 1/3 1869 у 
Војну Академију. За инжш&ериског пот- 
поручника произведен је 20/9 1874, за

ђенералштабног капетана 2/8 1883, за ђе- 
нералшта-бног пуковника 1/11 1897; пен- 
сионисан )е 1901, реакшвиран и произве- 
ден за ђенерала 26/2 1902, пенсионисан 
је шоново 1903, а реактивиран 1912. Као 
инжиљериски официр био је водник до 
рата 1876, пре рата 1877 био је ађутант 
понтонирског 6'атаљона, а после рата 1878 
биојена -вншој школи и припреми за ђе- 
нералштабну -струку. Као ђенералштабни 
официр био је командант батаљона и пе- 
шадискот пука (1893), п на разним дужно- 
стима у Главном Ђенералштабу и Минн- 
старству Војном, начелник ђенералштаба 
дивизиоке области (Ибарске), начелник 
штаба команде активне војске (1900 до
1901), 1897 био гје командант дивизиске 
области, а 27/4—2/8 1901 бно је минпстар 
Војни. Од '1919 до емрти био је командант 
4 армиске области. 1884—1887 бно је про- 
фесор Војне Академије (премераваље са 
крокирањем). За време пенсије био је 
претседник Народне Одбране (1908—1914). 
У рату 1876 био је у штабу Ћуприске 
бригаде I класе, ађута-нт и шеф штаба 
ове бритаде, а једно време заступао је ко- 
манданта исте бригаде (као жнжиље-риски 
потпоручник). У рату 1877/78 био је ађу- 
тант и шеф штаба Ћуприсве бригаде 
I класе. У рату 1885 био је официр за 
ђенералштабне послове у штабу Врховне 
Команде и помоћнив начелника штаба 
Нишавске војске. У рату 1912—1913 био је 
командант III Армије. У рату 1914 бпо- је 
главни руковалац -операција црногорске 
војске. Од 1915 ннје имао виднијег учешћа 
у рату. Поред чланака у Ратнику, штам- 
пао је, са жапетаном Стан-о-јлом Стокићем, 
Војну топографију. В. БелиН.

ЈАНКОВИЋ ВЛАДИМИР-ВЕЛМАР, кљи- 
жевник (10/8 1895, Чаглић, Славонија).
После свршених правних наука у Будим- 
пешти, ступио је 1918 у државну службу. 
Сада је секретар Уметничког Одељеља. По- 
чео је писати приповетке за време рата у 
Југословенској Њиви, Кљижевн-ом Југу и 
Савременику. У издаљима Друштва Хрва.т- 
ских Кљижевника изашла му је 19.19 једна 
свеска нсквела, Оветла у ноћи. 1920 давала 
му се у Београдском Народном Позоришту 
драма У вртлогу, а 1922 драма Нови, која 
је награђена на конкурсу Министарства 
Просвете. Исте године објавио је у Бео- 
граду и већу новелу Иван Мандушин. У 
рукопжсу има готове драме Жпвотници и 
Робови и овећу приповетку Моћ патње.

В. П.
ЈАНКОВИЋ ДРАГОМИР, ванредни по- 

сланик и пуномоћни минвстар (августа 
1867, Београд). Гимназију и Велику Шко- 
лу свршио је у Београду, а затим је на- 
ставио философске науке у Бечу и Бер- 
лину. Био је готово стално у днпломат- 
■ској служби, осим у два маха, када је био 
драматург и управник Народног Позо- 
ришта у Беог-раду. Био јс шеф краљеве 
канцеларије и посланик на ђтрани. Сада
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је миннотар краљевског двора. Писао је 
чланке о нозоришту у Отаџбини, Српском 
Књижевном Гласнику и Виделу, п пре- 
водио је са фралцуског језик-а

Д. П.
ЈАНКОВИЋ ЕМАНУИЛО, кљижевник 

(1758, Новн Сад — 20/9 1792, Суботица). 
Свршивши гнмназпју, отишао је у Не- 
мачку, где је, у Халу, учио медицину. Пу- 
товао је миото по Немачко-ј, Француској 
и Италији. ;Вано се почео бавитп научним 
радом н био је под утпцајем Доситеја. 
1788 изабр-ало га је прнродњачжо друштво 
у Хал-у за члана. Био је добар зналац 
фпзик-е и матеиатнке, што је и у дипломн 
поменуто-г друштва наглашено, и због 
чега га је и ђенерал Зорић позвао у Ру- 
сију, да у  његовој војној школи за пле- 
мић-ске сннове предаје исте предмете. Ј. 
је то одбио, јер је хтео да се ода просве- 
тилачкој мнсијн у своме народу. Не зна 
се, да ли је Доситеј дао Ј. мисао да 
оснује ерпску штампарију у Ново-м Оаду, 
али 1789 Ј. |је с планом и озбнљно пред- 
у-зео тај корак. 1790 донео је у Нови Сад 
готову штампарпју, наба.вљену у Лајп- 
цигу, и ислунио је све формалносш да 
добије право печатања. И ако су Ј. молбу 
потпомогли сви срнски круговп, чак и 
сам митрополит Стратимировић, Ј. је 1791 
одбнјен, на протест бечког штампара 
Курцбева. Ј. се у то време ба-вио п иде.јом 
Да У Бечу крене један српски лист. Није 
дуго преживео слом својнх -великих пла- 
нова.

Ј- ј е радио на на-уцн, пи-сао је расатраве 
у ко-јима је хтео да популарнше шрнродне 
науке -и фило-софска, тачније речено ра- 
ционално-етнчжа, н-ачела. Остали су само 
један у Лајпцигу 1787 штампан спис Фи- 
зическое сочннение о исушенијју п ра-здј-е- 
ленију воде у (воздух и ра-сјаснение разлп- 
ванија воде из воздуха на земљу, и, у 
рукоиису, Морална фнлософија и начало 
мудрости.

Много је важнији и опсежншји прево- 
дилачки рад Ј. 1787 штамшао је у  Лајп- 
цигу превод Голдонпјеве ком-едије Тер- 
говци, а 1789 у Бечу превод слабе немачке 
.тшрализаторске веселе игре -за децу од 
Старка, Зао отац и наваљао син, илп Ро- 
дитељи учите вашу децу познавати. Чини 
с-е да је тај жомад био прва драмска, нрет- 
става, у Орба (1793, у -Вршцу). 1789 издао 
је Ј. сеоску веселу и-гру Влагодарни син 
од Јакова Енгела. Ј. је тај комад посрбио, 
те се у њетовом преводу радња дешаша у 
Ванату, с нашим сељацима. То је први 
случај посрбљавања. у нашој књижевности.

Нај-значајније је у Ј. раду што је он пи- 
сао -скоро потпуно чистим српским народ- 
нпм језнком, што је отворено устао против 
кабинетског русизовања савремених дњн- 
жевника и почео реформисатн и упрошћа- 
ватл стари, црквенословенски иравопис, 
а предлагао је чак да се и јер избаци. —
Ј. је бе-з сумње много научио од Доситеја,

I али се мож-е слободно тврдити, да је До- 
ситеј само пржпомогао формирању његовог 
модерног -схватања. — Ј. је по свему био 
У идејама овога прооветилачког времена, 
напредног и рационалистичког 18 века, 
те, да није тако млад умро, можда би још 
више прпготовио тле за Вука. Иначе, с л-е- 
пом књижевношћу имао је Ј. везе само 
у толикој мери, што ј-е п њу схватао као 
просветнлачко сретство.

Л н т е р а т | у р а :  Ђ. Рајковић, Манојло 
Јанковић, биографсжотКњпжевна слика (Ле- 
топис, 181); Н. Андрић, Пријеводна беле- 
тристика у Срба од год. 1777 до 1847, књи- 
жевиа студија (1892).

В. Петровић.
ЈАНКОВИЋ ЈЕФРЕМ - ТЕТОВАЦ, -еди- 

скоп (Тетово — 1718, Русија). Ј. је прешао 
у Утарску с патригјархом Арсењијем III 
Црнојевићем. 1691 постављен је аа епи- 
скопа петоцркванског (печујског), шикло- 
шког, ситетског, капошварокот, кањиш-ког 
н мухачког, у |Барањи и југозаладн-ој Угар- 
ској, где је требало еузбијати врло агре- 
сиван -рад на унији Срба са рнмском 
црквом. Био је љубитељ књига и човек 
виших побуда. Пред Ракоцијев устанак 
уклонио се -у Русију 1703, где је доцније 
постао митронолит су-здаљски и јурјевски.

Л н т е р а т у р а :  В. Красић. 6 елиоко- 
ппма мохачкпм и сигетским (Отражилово, 
1885); II. п Д. Руварац, 0 етархијп печуј- 
ско-мохачко-сечујско-спгетско-ј од 1695 до 
1733 (Гласнпк Српске Патризаршиј-е, 1922).

Р. Г.
ЈАНКОВИЋ ЈОСИП, фрањевац Бооне 

Сребренпчке, генералнн већник фраљевач- 
кога реда <1708, -Вуковар — 25/3 1757, Рим). 
Науке је свршио у Италнјн. Ватпм је впше 
годииа поучавао редовничку младеж у 
Мантови и у Будиму, па ностао 1ес1ог 
шБИа1из, Уз то је бло у овој-оз' редодржа- 
вп кустос и редодржа-вник 1(1751—1754). 
Оснм тога је три пута био генералов по- 
вереник: у  Хрватокој, Далмацији и Бу- 
гарској, па је 'за тенералове повереннке 
саставно Рготр1иапшп сотт1ззагц у18Иа- 
1опб [1752), Уз то је објавио у Млецжна 
1751: СотрешИит засгагит саегетоп1а- 
гит рго а1та е! апК̂ Ш881та ргоутта 
Возпае Аг е̂пКпае, што га це саставио 
фра Јероним Лпповчевпћ.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Јеленић, Биог.ра-
фија фрањеваца Босне Сребреничке (I, 
1925). Ј, Ј,

ЈАНКОВИЋ МИЛИЦА, књижевник, при- 
аоведач (23/11 1881, Пожаревац). Сврши- 
ла ј.е шест разреда оредње школ-е, Сли- 
кароку Школу у ‘Беогрзду и испитзана- 
ставннцу цртања. -Предаје •цртаље и ни- 
сањ-е у II женској гпмнааији у Београду. 
Објавила (је до сад -засебно ове свеске 
приповедака: Исповеетн (1923), Чекање, 
Калуђер пз Русије, Омрт п жн-вот, две 
збирке за децу п роман Плава госпођа у 
издању Сршске Књлжевне Задруге 1924. 
Пршповадачки рад Ј., која у данашњој
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арпсжој књпжевиости издва.ја непосред- 
ношћу н шло-дношћу, нарочито је омиљен 
у српској женокај омдадини.

в. п.
ЈАНКОВИЋ МИЛОВАН (1/11 1828,

Вдашка, округ -београдски — 8/10 1899, 
Београд). -Спушао је философске и поли- 
тичке науке у Немачкој. Иадао је заједно 
са Јевремом Грујићем, брошуру: Без 31а- 
уез Ји ЗиЈ, 1854 етунио је у државну 
спужбу; 1856 постао је професор еконо- 
мије на Лицеју; 1853 изабран |је за на- 
родног -посланика, и иа -Св. Андрејско-ј 
Скушштини имао је великог учешћа у 
дпнастиском преврату, који је она извр- 
шила. Под кнезом Милошем био је испрва 
његов секретар, потом је пао у немилост 
и морао -је ићи из земље. Кнез Михаило 
га ншје марио, и за његове владе био је 
два нута заиваран (1861 и 1863). Већи 
део Михаилове владе провео је Ј. у еми- 
грацији. Вратио се у Србију тек после 
Топчидерске катастрофе, и 1870 поново је 
стушио у државну службу. 1875 био је 
министар Финансија у Каљевићевом ми- 
ниотарству, али крајем и-сте године дао 
је оставку. Био је управник Фондова до 
1880, затим претседник Главне Контроле 
до 1889, када гје пенсионисан. Са Јевре- 
мом Гру-јићем Ј. де био је-дан од оснивача 
либералне странже.

Л и т е р а т у р а :  Милићевић, Додатак
Поменшку, 56; (Годипгњак Српске Краљев- 
ске Академије, 13. С. Ј.

ЈАНКОВИЋ ПАУН (БАЋА), политичар 
(1808, Кољска, доцнији Михаиловац, на- 
хија смедеревска — 13/7 1865, Омедерево). 
Школовао се у  Русији. Служио је у кне- 
жево.ј канцеларији, где је дотерао до чина 
директора. 1840—-1857 био -је члан Савета, 
као један од првака уставобранитељске 
стран-ке. -Био -је -заступник кнежевскога 
претставника и миниетра Иностраних Де- 
ла 1840, министар Правде и Просвете 1842 
до 1847, министар Финансија 1848—1852. 
Као шшистар Просвете издао је Устро- 
јеније ја-вног учшптшног наотавленија, 
наш први школски -закон, ко-ји је обухва- 
тао наставу ооновну, оредљу и вншу. Ве- 
ливи русофил, препоручивао је Ј. Србији 
безусловно пристајаље уз Русију _ за вре- 
ме Кримскога рата. 1857 био је Ј. у 
т. зв. Тенкиној завери, која -је била склоп- 
љена против внеза Алексашдра од некшх 
саветника због његовога сузбидања оли- 
гархвјоких тежњи -Савета и његове .аустро- 
филске политике. Ооуђен на см-рт, Ј. је, 
на заузимање -Порте, помилован на вечи- 
то заточење у тешком гвожђу у Гургусо- 
вачкој кули. Ту је нровео неколико ме- 
сеца до Етем-пашине мисије, када је пу- 
штен из тамнице и прогнан у Рушчук. Из 
прогонства се вратио 1859, после васпо- 
стављења династије Обреновића.

Л и т е р ат-у р а: Милићевшћ, По-меник, 
2, 201. ' С. Ј.

ЈАНКОВИЋ ПЕТАР, куетос Географског 
Института на Уннвереитету у Беотраду 
(1874, Омедерево — 1909, Београд). Основ- 
ну школу н нижу гимназију учио је у 
Смедереву, вишу гимназију и Велику 
Школу у Београду. Био је суплент -и про- 
фесор у нашој солунској г.имна-зији и вас- 
питач у интернату. У Солуну оу му до- 
вераванн и -многи нацнонални зацатци, 
које је најоавесније изводио. 1903 >пре- 
мештен је у Бео-град за професора I муш- 
ке гннназије, а доцније -је три семестра 
провео -на студијама у Берну и Хале. По 
повратку постао де кустос Географског 
Инстнтута. — Са -проф. Цвијићкц био је 
Ј. на многим екскурсијама по Отарој Ср- 
бији, Македонијн, Тракијн, Г-рчкој, где -је 
на терену учио методу научног испитпва- 
ња п проматрао геоморфолошке пробле- 
ме. Из те су м-у гране науке н већнна ра- 
дова: Глациални трагови на Пирину
(Глас Академије, 65, 1903), Плауш и -Стру- 
мнца, Пирин '(Ј. Цвијића, Основе за гео- 
графију и -геологију /Македоније и Старе 
Орбије, 1, 1906), Па-јак (Основе, 2, 1906), 
Историја развитка нишавске долине (из- 
даље Академиде Наука, 1909). Поред то- 
га, Ј. је -радио и на лимнолошком испитп- 
ваљ у,' о чем-у је напшеао: Ајва-силско и 
Бешичко Језеро, и Дојранско (Поленин- 
<жо) Језеро (Основе, 3, 1910), а много ра- 
ни-је је штамшана његова врло темељна 
студија: 0 солунском земљотресу (Дело,
1902). И у хидрографском -ра.ду: Површине 
речних сливова и дужине река Краљевине 
Србије (Опоменик Академије, 35, 1901) је- 
дан је део обрадио Ј. при крај-у свој-их 
студија. Осим научних радова имају вред- 
ност и многи савеоно израђени Ј. -рефе- 
рати у Прегледу географске литературе 
Балканскога Полуострва, Срлском Кљи- 
жевном Глаонику и Делу. — Због мучног 
жн-вота и -беде, а огромнпх телесних на- 
пора за своје издржав-аље п рад на науци, 
Ј. :је као млад човек по-длегао сушици.

Л . В у је в и ћ .
ЈАНКОВИЋ СТОЈАН, чувени уокочки 

јунак, апеван у народним песмама.. Оин 
је Јанка Митровића, браниоца Шибенн- 
ка 1647. У фебруару 1666 Ј. је допао тур- 
сжог ропства, и одведен -у -Цариград. По- 
сле 14 меоеца спа-сао се и дошао је кућн. 
Истакао се у  више прилика личним ју- 
наштвом. Ради тога 13/3 1670 одлнкован 
је млетачким .каваљерство-м и -златном 
колајном. 1686 добио је Оињ од Турака, 
1688 одликовао се ,у борбама у Херцего- 
вини, 1689 -знатно је допринео да се осло- 
боди од Турака Лика и Крбава.

Л и т е р а т:у р а: А. боегепзеп, Еп1-
Б^ећип^ Јег кигггегН^еп Бегћокгоаћ 1ле- 
с1егсНсћ1ип$* 1ш Киз1еп1апс1 (1895); Б. Дес- 
ница, Рапство Јанковнћа Стоја.на (При- 
лоз-и, II, 2, ‘1922). В. Ћ.

ЈАНСЕНИЗАМ, од католичкога наука 
одвојен теолошки -оистем у науци о ми- 
лости божјој. Име је добио по свом осни-
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вачу Корнелшју Јаисеннју, бнскупу у 
Иперну (1636—1638). Не догматичку, него 
практичну страну, Ј. увео је у свештен- 
ств-о љубљанске бискупије кнез-бискуп 
гроф Карло Херберштајн (1772—1787). 
Присташе ове струје показали су прете- 
рану стротост у управи Ов. Отајства, осо- 
бито отајства покајања и еухаристије; 
били су људи мрачни песимистп, у мо- 
ралним питањима теснотруде ригористе, 
који, с друге стране, падају у велики ла- 
ксизам. Траговп ове струје дуго су се по- 
влачили у литератури и духовној пастви 
љубљанског клира. ” ф. Е -ћ .

ЈАНУШИЋ ЈУРИСЛАВ, публидиста 
(17/4 1881, Вараждпн — 16/6 1908, Загреб). 
Основну и средњу школу свршио :је у 
Вараждину, а философнју у Загребу. 
Службе није примио, већ се пооветио ор- 
ганизовању омладине и публндистиди. 
Учествовао је активно у шрвим покрети- 
ма шротпв бан-а Куена. — Ј. -се почео јав- 
љати као гимназиста у средњошколоком 
часолису Побратиму. Доцније де сарађи- 
вао у Бијенцу, Нади н Савременику, као 
песннк и критичар. Вио је један од по- 
кретача Младе Хрватске (1902), основао 
је п уређивао ђачкп часопис Хрватски /Вак 
(1907). Омладинскп покрет, коме је Ј. био 
на челу, водио је борбу за слободну ми- 
сао, за налредне пиеје, а против клери- 
кализма, који се тада први пут у  Хрват- 
ској почео афирмираш. Ј. погреб, без све- 
штеника, био је манифестацнја слободне 
мисли. Ј. је животом н делом један -од 
најчистијих хрватских идеалиста. Његов 
омладински покрет наставио је рад југо- 
словеноке омладине у Прагу п пршпремао 
националистичкн омладинскп покрет од 
балканског рата до ослобођења. Ј. >је био 
одличан товорнпк и организатор, -а омла- 
дпнске организације под љеговим именом 
постоје и данас. п. в

ЈАНША ЛОВРО, сликар и бакрорезац 
(30/6 1749, Брезница, Горењска — 1/4 1812, 
Веч). Ј. је учио код Вејротера и М. Вран- 
да у Бечу. Добио |је 1771 другу награду 
оечке Академије н 1790 постао је царски 
п-епсионер ове Академи.је. Шест тодпна 
доцннје радио је у школи за бакрорез у 
Бепу, и постао је 1801 коректор покрајпн- 
ског цртања. на Академији. ЈТооле омрти 
Бранда (1806) постао је пр-офесор Акаде- 
мије (редован 4811) и умро је као царски 
саветник. Цртао је и сликао покрајине, 
групе дрвећа, рушевин-е, шогледе зграда 
и градова. По Ј. бакрорезима израђени 
бакрорези Ј. Циглера налазе се у библио- 
теци Уметничке Академпј-е у 1Бечу. Ј. 'је 
израдио панораму Беча, п резао је у ба- 
КРУ слике рушегвина, водопада) шума 
и т- Д-> & издава-о их код Артарије, Ивана 
Капија, Мола и т. д. у Бечу п М. Бера у 
Пршгу. Ј. |је резао и по Вранду, Розеу 
и др.

Л п т е р а т у р а :  Кукуљевић, [Оловник 
умјетниках југославенских, 121 (са спи-

ском лит-ературе); Стеска, Уметност кон- 
цем 18 столећа (Младнка, VI, 106).

Ф. С.
ЈАЊА. 1. Место у  Босни, на левој оба- 

ЛИ Дрине. )Има 3.945 становника. Помиње 
се први пут иочетком 18 века ка-о трго- 
вачко место. Тргује храпом. М. Ф.

2. Река у Босни, лева притока Дрине. 
Извире са Мајевице Планине (кота 898 и 
кота 847 м), улива се око 4 км низводно 
од места Јање. Од извора до села Мале- 
шевца Ј. тече ка северу, одатле углавном 
на исток. Дужина тока је 57 кн, а повр- 
шина слива 1299-6 км2. П. В.

ЈАЊЕВО, варошжца у Јужној Орбији, 
У Косовској Области, у изворном крају 
реке Јањевке, десне притоке Оит-ннце, под 
вулканским брдом Белетин, на источној 
страни Косова Поља. Има 1.375 становни- 
ка, са 497 кућа (1921). Данашње Ј. је но- 
вије насеље, а првобптна је варош била 
даље, између брда Борелина и Оурљевице, 
гд-е је сада гаусто несто (Старо Ј.). Ј. се 
пр.ви пут помиње 1303, као католпчка на- 
сеобина. Постало је као рударско насеље 
у овом врају, богатом сребрним и гвозде- 
нпм рудама. У Ј. је имало и Оа-са рудара, 
од којих је и сада у близини село Шаш- 
вовце. Католици у Ј. добили су 1328 свога 
пароха. 1433 помињу се у Ј. дубровачки 
грађани, ради чијих се права Дубровннк 
обраћао деспоту Ђурђу. Доцндје под Тур- 
цима као значајно меото, Ј. је било кади- 
лук у вучитрнском с-аиџаку, а рударство 
се наотавља и унапређује. 1597 помињу 
се овде и златни рудници. У 16 веку у 
Ј. је католичка насеобина нмала преко
1.000 душа и свога капелана. Но бнло 
је у Ј. и православнпх, који су у ва- 
роши имали две цркве, Ов. Мнхаила и 
Гаврила п Ов. Богородице. Оии оу при- 
ладали новобрдској епархнји, чијем је 
митрополиту Ника-нору, са столицом у 
Грачаници, 1548 долазио у посету охрид- 
ски архиепископ Прохор. У 17 веку било 
је у Ј. више правоолавних Орба од ка- 
толика, а имали су и своју школу, чи- 
ји 'је даскал Хаџп-Андрија Лава умро 
1672, а његов је свн, Вићентије Поповић 
Хаџи-Лавић из Ј., доцније био у Аустри- 
ји архиепискол. 1610 Ј. је имало 500 ку- 
ћа, од којих 200 нравославних, 180 му- 
слиманеких и 120 католичких. Ј. је у то 
време, као и неке друге рударске варошп, 
имало и своје господаре (кнезове). Тако 
се 1613 иомиње Марко Артофилахт »го- 
сподар богоопасног места Ј.«. У 17 веку 
већнна становшгка у Ј. били су рудари, а 
ботати рудници у околинп стално су ра- 
дили. 1671 забележено је, да Ј. има м-ного 
сребрних руднжка. Лоловина од добије- 
ног оре-бра приладала је султану. Онда се 
у Ј. помиње католичжа црква Ов. Нико- 
ле. 0  1674 било је у Ј. више православ- 
них од католика, а један дубровачки пут- 
ник каже, да је Ј. врло насељено место.
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Ауетријанци са свота похода 1689 и 1690 
помињу Ј. и вегове сребрне руднике.

У ово време, крајем 17 века, илн .мало 
доцније, ■ почетком 18 века, расељено је 
Отаро Ј. вбог 'Зулума арнаутскнх нљан- 
каша, н Јаљевци су се населиии код куиа 
бегова Опахнјића, који су бипи силни и 
пружали им еаштиту, Тада је, услед ар- 
наутске анархије, која је бр-зо узнмала 
маха у пољуљаној Турокој, почело опада- 
ти старо рударсгво чувеног Ј. Од старих 
Јањеваца има сада са.мо две породице, 
Срби католици Гласиновићи и Палићи, 
које су 1910 бројале 110 кућа. У то је вре- 
ме досељено и остало католжчко станов- 
ништво данашњег Ј.: из Босне, Херцето- 
вине, Далмације, од Бериша из Малеспје, 
из Скадра, Призрена, Пећи, Кратова, Но- 
вог Брда, Окопске Црне Горе, Скопља. 
При дооељеау неки су од ових били пра- 
вославни, па су се доцније покатоличили, 
за време неких Џиновића, који су сатрли 
силу Спахијића, 'раннјих заштитника Ја- 
њеваца. Ове до краја 18 века бнло је у 
Ј. још православних Срба, 0'ер је постоја- 
ла њихова црква Ов. Ннколе, место које 
је данашња католнчка црква. У блнзинн 
Ј., на десној странн Грачаничке Реке, ви- 
ше Бадоваца, постојао је и православни 
манастир, Војснловнца, који је ошустео 
1762. После тота нема више у  Ј. право- 
славних. Католички Срби у Ј., који се зо- 
ву Латини, чине сад католичку оазу на 
Косову. 1910 бнло је у Ј. 515 кућа, од 
којих 400 католичжих Орба, 75 Арнаута п 
Арнауташа (међу овима номенути Опахи- 
јнћи), 20 Мухаџира (нз Северне Србије 
1878), 18 турских Цигана и 2 Турака из 
Шама (Мала Азнја).

Ј. је дана-с права руднментарна вафош. 
У њему су се очували последњи остатци 
металне индустрије, која је некад цвета- 
ла овде, у Трепчи и у Новом Брду. По- 
следњи облици ове индустрије биле су 
нзрађевине од туча и месинга: кандила, 
светњаци, крстови, гривне, прстеље, ђин- 
ђуве, луле, авани, воденице за кафу, ка- 
шичице. Ове до 1873 ова се стара инду- 
стрија прилично држала, и кујунџије из 
Ј. су своје израђевине носили на пазаре 
и вашаре по Старој Орбији н Македони.ји 
до Оолуна, по Северној Орбији, Босни, 
Бугарској и Влашкој. С увођењем косов- 
ско-вардарске железннце <1873) и других 
железничких лннија, и наиласком фа- 
бричких израђевина, и то је опало, те је 
Ј. данао незнатно место у грачаничком 
срезу, без старог рударског рада и инду- 
стрије, и без живота.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Основе за 
географију и 'геологију Македоније и Ста- 
ре Србије, III (1911), 1112—1113, 1271—1272; 
К. Н. Костић, Наши нови традови на Југу 
(1922), 131—133; К. Јиречек, Историја Ср- 
ба, II (1923), 22. В. Радовановић.

ЈАЊИНА. 1 . Речица у Босни, десна 
притока Дрине. Извире под Голим Брдом

(1.459 м) и Боровнм Врхом (1.345 м). У 
горљем току, до Чајннча, тече ка западу, 
одатле постенено свија у правац северо- 
запада, севера и североистока, пробпјају- 
ћи се у великом луку кроз планине. Ули- 
ва се у  Дрину око 2 км ниже села Сеоца, 
односно код коте 314 м. Дужина Ј. тока 
је 26'5 км, а површина слнва 150*3 км2.

П .  В .

2. Оело у Далмацнји, област Дубров- 
ник, срез Корчула; насред полуострва 
Пељешца, где је најужи с тржиштем и лу- 
ком Драчама на његовој северној, а с тр- 
зкиштем н луком Трстеннком на љегово'ј 
јужној страни. Има 706 становннка, по- 
шту и телеграф, општинско поглаваротво, 
римокатоличку жупу, основну школу, пе- 
љешку надшумарију, рибарсну и уљар- 
■ску задругу, сеоску благајницу. У Ј. је 
двор, у којем је за дубровачкога гошод- 
ства (1333—1806) седео кнез. Ј. извозн 
добра вина, уља и дуван. Цела поља, стра- 
не и брежуљци засађени су лозом и ма- 
слином. Од луке Драче 4 км к југоистоку 
у луци Сутвиду има оштрижњак, гајили- 
ште оштрита (камшнца). — Ј. је старо 
место; има старнноких гомила, латинских 
натижса и остатака из римскога поган- 
скога и хришћансвога доба. Ј. се спомиње 
у 13 веку с католичким црквама Св. Стје- 
пана и Св. Ђурђа. 1333—1806 Ј. је с це- 
лим Пељешцем пршпадала Дубровнику. У 
Ј. је певао овоје лироке песме Ивал Бу- 
нић-Вучићевић. Ј. М-н.

ЈАЊИЋ ВОЈИСЛАВ ДР. (8/1 1890, Кра- 
љево). Свршио је богословију Св. Саве, а 

■ зат.им наставио студије на теолошком фа- 
култету у Черновицама. Поеле свршених 
наука постао је суплент богословије Св. 
Саве, а затим професор. За (време ратова 
учествовао је као добровољац. 1916 био 
је аташе нашаг посланства при Ватика- 
ну, а затим у служби наше пропаганде у 
Енглеској, где је био и професор наше 
богословије у Кадсдону и Оксфорду. 1919 
постављен је за профееора богословије у 
Београду. 1920 изабран је за иосланлка у 
Уставотворну Окупштину, у којој је био 
и први секретар. Од 1/8 1923 до 27/7 1924 
био је министар Вера. Написао је: Чланци 
и Расправе (1922) и Увод у Нови Завет 
(1924). Сарађивао је у разним богослов- 
ским часописима. Од 1922 власник је 
Хришћанског Живота. Д■ П.

ЈАПАГЕ, понорница у Босни, јужно од 
Босанског Петровца. Извире на северо- 
западној падини Лом-Планине, под Б иој- 
лом (952 м), тече ка -северозшаду и по- 
нире око 3 км југозападно од Босанског 
Петровца. Дужина Ј. тока је 12 км. ^

ЈАПОДИ (1ароЈез), илирско-келтско пле- 
ме, ко!је је живело о<д Истре до Уне. Пр- 
вобитно су ту били чисти Илири. Око 
400 пре Хр| дошли су Келти и с њима се 
измешали. Ј. су се делили на више пле-
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ЈАРЕБ

мена, која. су се називала по својим глав- 
ннм местнма, Монетпнн (Монециум, данас 
Бриње), Авендеати (Авендо, Црквина, из- 
међу Оточда и Сења), Аруппни (Аруинум, 
Видал, код Оточца). Помињу се п друга 
места у њиховој земљи: Терлонос, Позе- 
ни, Метулум, који је 'био на|јвећи и глав- 
ни град јаподски шре него што ће Рнм- 
љани освојити ову област. 129 пре Хр. 
ратовао је с Ј. Семпроније Тудитан. Он 
на-јшре није имао среће, али је после по- 
бедио. По свој прилици Тудитан је том 
приликом покорио земљу до Крке. Можда 
су Римљанн упали у јаподску земљу и из- 
међу '78—76'. Можда од }го доба до 
35 пре Хр. они плаћају редовно данаж. 
Само може бити олај део племена, који 
је сталовао лсточно од Алпа, не мирује 
увек. Ј. су потпуно покоренн у рату, којп 
је водио Октавијан у нашој земљи 35—33 
пре Хр. Он је лако покорио оне, који су 
живели еападно од Алпа. Монециум и 
Авендо предадоше ое добровољно. Ару- 
пини, највеће и најаче племе на тој стра- 
ни, најпре су се повукли из села у ва- 
рош, али кад су се Римљанн приблпжи- 
ли, они су -се -разбетли у шуме. Октави- 
јан је заузео варош, али де не хтеде спа- 
лити, и том 'благошћу је приволео Арупи- 
не, да се предаду. — Источни Ј. покоре- 
ни су теже. Најтеже је било освојпти Ме- 
тулум. При нападу на ту варош одлнко- 
вао се Октажијан храброшћу, и био је ра- 
њен. Метулум је освојен п спаљен. По- 
што Октавијан отнде из ове области, по- 
бунили су се Позени, али их је један Окта- 
вијанов војв-ода победио и строго казнно. 
29 пре Хр. прослављен је у Рпму тријумф 
над Ј. — Област Ј. јамачно је осигурана 
малим посадама. На неколико -места на- 
лазе се даншс траг-ови од стража-ра п т. д., 
којп показују, да ,је земља била поседну- 
та. -По освојењу област је брзо романизо- 
вана. То показују многи -нашисн, које су 
подимп доморотци, чак и из нижега ста- 
лежа. Дижу се вароши, граде се добри пу- 
товн (на пр. Балона—ретса Оана). Оточаи 
,је 'био римски уређена варош већ 97 по 
Хр. Из натписа нам је познато и нешто 
ближе о уређењу јаподских општина. Ј. 
нмају у римско доба исте богове, које 
имају и друта племена у римској импери- 
ји (Јупнтер, Долихен, Митра, Оилван 
и т. д.). Осим тота, Ј. су поштовали и -јед- 
но локално божаиство по имену В1пс1и8. 
Оно је било слично Нептуну. Једн-о вели- 
ко оветилиште Бнндусово откривено је у 
близини нзвора Прнвилнце, недалеко од 
Бихаћа. II. Булић.

ЈАРЕБ (СассаМб захаБНв) је једна од 
најлепше боја-днсаних врсти пернате див- 
љачн из породице кока. Карактеристична 
је птица нашета Крша. Ж-иви у јатима и 
данас још у великом броју по планинама 
Србп.је, особнто 'Македонн.је, Босне и Хер- 
цеговнне, Црне Горе и Далнације и па

острвима Брачу и Хвару па у хрватском 
Кршу и у Словеначкој. ' " Е. Р.

ЈАРИЋ МУК (Мук де Јари), певач (28/9- 
1891, Брод на -Сави). Овршио је гимнази- 
ју н философнју у Загребу. Певање је 
учио код чувеног пољског тенора Јеап 
Пезгке, члана париске опере. Првп пуг 
је певао у -Па-ризу 1914, у Трокадеру, су- 
ДелУЈућп у Бетовеновој Миси Солемнис. 
Одмах је ангажован у Каселу на дворском 
позоршпту, где је дебнтовао као Дон Хосе 
у Бизетовој опери Кармен. У берлинској 
дворској' оперн певао је Фауста, у Вар- 
шави Парсифала. На позив директо-ра 
Грегора креирао је на бечкој дворској 
опери главну тенороку иартију у Корн- 
голдовој Виоланти. Ту је прешао у опере- 
ту. У Загребу је први пут певао 17/11 
1914 у Бохеми, у Тоски н Кавалернји. 
1919 био је ангажован у париском Сћатр® 
Е1узее8, а од маја 1921 у лондонском Тће 
Рп.псе о( ^Уа^ез' Тћеа1ег. Од 1922 је у 
Њујорку. ' Н. А. '

ЈАРНЕВИЋ ДРАГОЈЛА, песникиња (4/1 
1812, Карловац, на Купи — 12/3 1875, 
Ка.рловац). Свршила је у Карловцу само- 
основну школу, а образовала се даље са- 
ма на немачкој књижевности. У Грацу се 
уиознала са Иваном Трнскпм, који -ју је 
увео у коло народних нрешородитеља, као 
прву нлнрску песннкињу. 1839—>1840 жи- 
вела је у Млецима као одгојитељица, а 
онда се вратнла у Хрватску. 1850 основа- 
ла је у Карлов-цу -приватну девојачку 
школу, са Ј. Куновић-Кубпновом, која је 
била за врене револуције прогнана из 
Прага, али та је школа била краткога ве- 
ка. 1853 оставила >је Карловац и жнвела 
је пуних 13 година у н-едалеком селу Прн- 
бићу, где је оеновала приватну школу, 
бавећн се лоучашањем сеоеке деце. 1860 
вратила се у Ка-рловац, где је живела- до 
смрти. — -Њезина прва песма, Жеља за 
домовином, изашла де у Гајевој Даници 
(1839). Највећн део њеног рада су нове- 
ле. 1843 издала ј-е зблрку новела Домо- 
родне П-овшјести. После су излазиле њене 
новеле у Невену, Гласоноши, Наше Горе 
Листу, Драгољубу, Хрватском Соколу, н 
Лептиру. У Домобрану (1864) изашао је 
њен роман Два пира. Напнсала је у стп- 
ховима две исторнске драме, Вероника 
Деспнићева и Марпја, угарско-хрватска 
краљица (Хрватска Прошјета, 1918). —
Ј. се бавила и педагогнјом. Објавила је у 
Славен-оком Ледагогу н Напретку више 
стручних радова; 1872 постала је члан 
Хрватскога Педагошко - Књижевног Збора.
Ј. је највеће и најважније књижевно де- 
ло њен дневник, који је почела иисати 
као девојка од 20 тодина, а водила га све 
до смрти. Заш-рема у рукопису 1.194 стра- 
не. То >је пспхолошкн роман, пун нео-бнч- 
не иокрености, живота .једне оса-мљене 
женске 'Душе, која се ради својих особина 
није нигда могла снаћи у животу своје 
друштвене средине. Дневник, којц је
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уједно важан прнлоас -за хрватску вултур- 
ну исторнју 19 вежа, није штамиан; руко- 
пис се чува у Хрватском Школском Му- 
зеју у -Загребу.

Д и т е р а т у р а :  Адела Милчиновић,
Драгојла Јарневнћева, Животописна сту- 
дија (1907). В. Водник.

ЈАРУГА. 1 . Периодски поток-понорнпца 
на северном делу Ливањског Поља. Про- 
тиче кроз Ждралово Блато за време суш- 
не периоде, кад поље није преплављено. 
Ј. извире на северном крају поља, тече 
ка југу а на југозападнон рубу поља по- 
нире у понор код села Казанаца.

2. Периодска понорница на средњем 
делу Ливаљског Поља. Протиче кроз Ше- 
варово Блато за време сушне периоде, 
кад поље није преплављено. Ј. почиње те- 
ћи од југоисточног краја Ждралова Блата 
према југу; са североисточног руба поља 
добија неколико врела, а понире у поно- 
ру Лакал, блнзу села Чапразлије. Зове се 
и Врбнчка јаруга.

3. Периодски поток-понорница у Гла- 
мочком Пољу, у Боени, за време сушне 
периоде, кад поље није преплављено. Из- 
вире ниже Гламоча и На своме току брзо 
скрене на југоисток. За време сушног до- 
ба понире око села Скучана, али кад више 
набуја ток јој се продужи и понире даље 
на југоистоку, у Пећинама, групи понора 
у близини Видимља.

Л и т е р а т у р а :  А. Сауахгц Бје 8ееп 
Јев КагаЈез (АБћапсП Ј. к. к. Сео^г, Сез, 
^Леп, V, 1903/04), П. В.

ЈАРЦ МИРАН, књижевник (5/7 1900, 
Чрномељ, Вела Крајина). Ј . ' ,је свршио 
гимназију у Новом Месту, учио је слави- 
стику и романнстику на Университету у 
Загребу и Љубљани, а сада је чиновник 
Љубљанске Кредитне Банке. Од 1918 са- 
рађивао је, најпре с песмама, а затим и 
новелама и драмама, у Дом ин Овету, 
Љубљанском Звону, Орпском Књижевном 
Гласннку, Младики, Женском Свету, Мен- 
тору, Крижу на Гори и т. д. Ј. је' и кри- 
тичар. Главна су. му дела: збирка ле- 
сама Окривностни ромар 1918—1922 (при- 
премљено), новеле Чрни чародеји (Љуб- 
љанеки Звон, 1923), Бот ин пустоловец, 
На заклетем граду (Дом ин Свет, 1925), 
драме Изтон из раја (Љубљански Звон, 
1922) и Огњени змај (Дом ин Овет, 1923). 
Ј. и.зражава у својим радовима трагику 
данашњег човека у његовом односу ка ко- 
емосу. Особито воли Ј. испитиваље рели- 
гиозног питаља. И. Г.

ЈАСЕНАЧКО ПОЉЕ, мало карсно поље 
у Хрватској, око 15 км западно-југоза- 
падно од Огулина, између Бпјеле Ласице 
(1.289 м), Дебелог Врха (1.050 м), Коза.р- 
ске Косе (1.012 м) и Црне Косе (1.139 м). 
Ј. П. дели кратка пречага на северно, Гор- 
ље Поље, и јужно, Доње Поље, које је за 
десетак метара ниже. Кроз оба поља про- 
тиче поток Јасенак, који избија из стене

више села Врела, на виспнн од 621 м, а 
код Понора (608 м) увпре у внше од 100 
малнх ждрела. Он је већ под врелом то- 
лико јак, да гонн воденицу, а са страна 
прнма неколико приточнца. При јаким 
пљусковима може Доње Поље бити пре- 
плављено у току од 24 часа, а делнмично 
и Горље Поље, што се на пр. догодило 
1895. Тада .је вода понирала кроз 20 по- 
нора и пренлава је трајала 13 дана, иначе 
се вода повуче за неколико дана. Ј. П. 
дугачко је 4 км а површина му је 2-3 км*.

Л и т е р а т у р а :  А. Сауаггђ 01е 8ееп 
Јез Кагз1ез (Аћћ. Ј. к. к. Сео;|г. Сез. 
У(Чеп, V. ВЈ., 1903/04); X. Храниловпћ и 
Д. Хњрц, Земљопис Хрватске, Славоније 
и Далмације. I Лпце домовине (1905), 
469—470. П. В.

ЈАСЕНИЦА. 1 . Река у Србији, лева при- 
тока. Мораве. Извире под Рудником (кота 
1.159 м), улива- се код Великог Орашја. 
Ток јој је неправилан: на горљем делу, 
до иопод Овсишта, тече углавном на ис- 
ток, на средњем току на север, од Бо- 
журње до Наталинаца на исток, одатле 
скрене ка североистоку. Главна притока 
је Кубршница. Дужина тока је 79 км, 
а. површина слива 1337-9 км2.

П. В.
2. Област, која обухвата слнв реке Ја- 

сенице. Дели се на Крагујевачку и Сме- 
деревску. У првој има 58, а у другој 7 
насеља. ’ Б. Д.

»ЈАСЕНИЦА«, АКЦИОНАРСКО ДРУШ- 
ТВО ЗА ОПРАВКУ И КОНСТРУКЦИЈУ 
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВАГОНА, Београд. Осно- 
вано је 1923. Главница је 6,000.000 Дин. 
Има фабрику вагона у Паланци (округ 
смадеревски). С. П.

ЈАСЕНИЧКА БАЊА у округу крагује- 
вачком. Има извор земно-алкалне воде. 
Примитивно је уређена. Л. Н.

ЈАСЕНИЧКА ЗАДРУГА. Основана .је 
1903. Место Паланка. Капитал је 100.000 
Дин. У ликвидацији је. Н. С.

ЈАСЕНИЧКА ЗАДРУГА А. Д. у Аран- 
ђеловцу. Основана је 1894. Капитал је
1,000.000. Резервни фонд 110.080, улог 
808.435, менице 1,031.508, дужнвци 838.864 
Дин. Н. С.

ЈАСЕНОВАЦ, село у Олавонији, жупа- 
нија Пожега, котар Новска; на Оави 
(194 м), према утоку Уне (паробродска 
станица), железничка станица п мост 
преко Оаве на прузи Сисак—Ј.—Олавон- 
ски Брод. Има 2.111 становника, пошту, 
телеграф и телефон, рфмокатоличку жу- 
пу, 1православну парохију, основну школу, 
краљевоку шумску улраву, екслоатацију 
шуме, циглану. 1536 спомиње се Ј., град 
Михаила 'Светачкога, кад га је заузео 
Усреф-бег. 1805—1813 била је код' Ј. цар- 
ска тромеђа (Ауотрија, Француока п Тур- 
ска). Ј. М-н.
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ЈАСТРЕБАРСКО (ЈАСКА), трговиште 
у Хрватској, жупанија Загреб; железничка 
станица на ирузи Загреб—Карловац. Има 
1.498 становника, пошту, телеграф и теле- 
фон, општинско поглаварство, котарску 
област, котарски суд, римокатоличку жу- 
пу, православну шарохију, фрањева.чки 
самостан, основну школу, две штедионице. 
— Ј. се шроетире на родноме пољу. У ме- 
сту је град грофова Ердеда. У 13 веку Ј. 
је прнпадало Подгорској жупи, чији се 
град са81е11ит Рос^опа налазно од Ј. 
к северозападу код села Ов. Јане. 1257 
добнло је Ј. од краља Беле IV повластице 
слободнога тртовишта. 1442 добио је Ј. 
Мартин Франкопан. После 1519 припало 
је Томи Бакачу, а после њега његовим 
нећацима Ердедима, који -град Ј. и данас 
држе. У 16 веку Ј. доста је трпело од 
турских улада. Ј. М-н.

ЈАСТРЕБАЦ. 1. Планина у >Орбпји, из- 
међу река: Топлице-Мораве-Расине-Бла-
ташнице, југоисточно од Крушевца. После 
Копаоника, Ј. је на-јвећа планина у >Ср- 
бији, једна од њеннх највећнх шумских 
просторија, врло богата у речицама. Пре- 
тежно је састављена из архајоких нли 
палеозојских кристала-стих шкриљаца н 
зато има благе, доста заобљене облике. Ј. 
ее дели на Велики Ј., већп, зашадни део 
и на Мали Ј., источнп, маљи део.

2. Планина у Орбији, нзмеђу река: Ко- 
зарске - Чукарке - Власине - Растовнпце, око 
3 км југо-југоисточно од Власотинца, од- 
носно 18 км источно-југоисточно од ■ Ле- 
сковца. Највећи еу -висови: Морич 868 м, 
Шпљегарник 846 м, Отража 696 м, Чу- 
карка 685 м, Преевега 636 м. Ј. је делом 
под 1 шумом. Северним подножјем води 
друм Лесковац—>Власотинце—Пирот, а за- 
падним, друм Брделица—Власотинце.

П .  В .

ЈАСТРЕБИЦА, планина на границн 
Херцеговине и Црне Горе, северно од 
Орјена, однооно око 16 км северозападно 
од Риена. Ј. се пружа од ееверозапада ка 
југоистоку и у томе еу правцу највећи 
висови: Губар 1.680 м, Жестикова Главица 
1.695 м, Јастребица 1.892 м, Кршљев Мра- 
мор 1.760 м, Вучији Зуб 1,802 м.

п. в.
ЈАСТРЕБОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, ру-

ски генералнп ко-нсул у Оолуну, историк, 
етнограф ж археолог (27/1 1839/ Гро-
мушка, томбовока губернија — 7/1 1894, 
Солун). Провео је детињство на Кавказу, 
где му је отац служио као- војни све- 
штеник. Почео је учити богооловске науке 
у астраханској богословији, а свршио их 
у казанској Дух^вној Академији (1864). 
Исте године ступио је у Министарство 
Опољних Послова, у одељење источних 
језика при Азијоком Департману. 1866 
постављен је -за вежбеника ,у лосланству 
у Цариграду, 1867 је по-стао секрета-р и ту- 
мач консулата у Скадру, а касније и упра- 
витељ. 1870 вицеконсул у Призрену, 1874

консул у Скадру, 1879 опет у Призрену, 
а 1880 у Јањинн. Руски генерални кон- 
сул у Солуну шостао је 1886,- — Учинио 
је много добра хришћанима у Турској. 
Био је правичан спрам свакога, а Србе 
је нарочито волео. Проучавао је особито 
српску црквену историју и написао из ње 
12 чла.нака у Гла-оннку, од којих -је пр- 
вих 10 издао у књизи: Подаци за исто- 
рију српске црнве, из путннчких запи- 
сника И. С. Јастребова. (1879). Међу овде 
саопштеним изворима има- их и врло 
важних. Пошто ,је много путовао и од- 
лично познавао -орпске земље, то се ба- 
вио и етнографијом и археологнјом, те је 
издао 1886 знаменпти рад Обича-јп и ле- 
сме турскнх >Срба (руски), који је 1889 
изашао у другом издању. Ј. је љи-ме же- 
лео доказа.тп, да су македонскн Словенн 
Орби. Износио је научну грађу потпуно 
објективно п исправљао маттаља и из- 
мишљотине М. Милојевића,' а где је М. 
Милојевић имао право, он му је то призна- 
вао. Цосле смрти Ј. публиковала је Српска 
Академија Нау-ка љегово дело, које је он 
сматрао радом свога живота, алп га није 
доспео довршитн: Стара Србија и Алба- 
-нија (Споменик, 61; руски). Историске лар- 
тије су у овом делу застареле, али је етно- 
графска трађа у њему одлична.

Н. Радојчић.
ЈАХОРИНА. В. Јаворпна.
ЈАЦИМИРСКИ АЛЕКСАНДАР ИВАНО- 

ВИЋ, профеоор Университета (1870, Бај- 
рамча, јужна Бесарабија — 1925, Ростов 
на Дону). После свршене гимна-зије у Ки- 
шиљову, свршио је московски Унпверси- 
тет. Био је доцент петроградског, па про- 
фесор варшавског и ростовског Универ- 
еитета. Био је плодан на.учник п највећи 
део свога живота н ра-да посветио је опп- 
сивању старнх рукописа, издавању тек- 
стова, међу њима и многих -јужнословен- 
ских. Често ;је обрађивао предмете, којп 
су се тицали румунско-словенскнх од- 
носа. Ј. су дела: Опис старнх словенскпх 
п рускнх рукописа .збирке П. И. Шчу- 
кина (1896—1897), Оитни споменицп и на- 
помене о старој словешжој књижевности 
(Извешћа, II одељења, почевши од 1897), 
Г-риторлје Цшмблак (1904), Словенски и 
руски рукописп румунских библиотека 
(1905), Из историје словенске тгроповеди 
у Молдавији (1906), Из историје словен- 
ске књнжевности у Молдавијн и Влашкој 
15—18 века (1906), Студије о апокрифима 
и легендама у јуж-нословенокој књижев- 
ностн (Извешћа за 1909 и 1910), Непо- 
знате румунске десме о Краљевићу Марку 
(Извешћа, 9), Опис јужнословенсдих и 
руских рукописа странпх библиотека. (I, 
1921). А. Б.

ЈАШКИ МИР (9/1 1792 =  29/12 1791) ИЗ- 
међу Русије п Турске, еклопљен у Јашу. 
Садр>жао је 13 чланака. Установљен је тра- 
јан мир и дата општа аннестија (1). По- 
тврђен је Мир Кучук-каинарџиски од 1774,
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ексшшкативна конвенција од 10/3 1779, 
грговачки уговор од 10/6 1783, акт о при- 
појењу Крима п Тамана Русији о.д 28/12 
1783 (2). Трајна граница за увек лостала 
је Дњестар (3). Услед тога вратила је 
Русија Турској .Беоарабију, даље Молдав- 
ску, уз Портине обавезе: да ће испуња- 
вати Кучук-каинарџиски Млр и доцније 
споразуме, да не ће од овпх земаља тра- 
житп заостале норезе нити икакве за још 
две године, да ће дозволити слободно исе- 
љавање у року од 14 месеца (4). Порта 
се обавезала обновити наредбу заповед- 
нику граница, да не узнемирује земље 
и поданике тифлиског кана (5), и да спречи 
лограничне упаде на Кубану, евентуалне 
упаде да кажњаша, а плен да враћа, од- 
носно штету да надокнади (б). Порта се 
још обавезала иопуњавати 6 члан трговин- 
ског угово.ра, поименце да се заложи, да 
гуоари Алжира, Туниса и Трилолиса по- 
врате руску робу, бродове и заробљенике 
кад их заплене (7). Заробљеницима и ро- 
бовима дато је ослобођење без откупа (8). 
Уговорено је да се мир одмах објави војсци 
и флоти (9). Евакуација је имала да се 
изведе према одређеном плану (п ).

В-љ. П.
ЈАШМАК, новећа бела марама без укра- 

са. Олужи за -убрађивање главе. Носи се у 
округу врањском. Н. 3.

ЈАШУЊСКИ МАНАСТИРИ, у срезу 
лесковачком, на речици Јашуњи. — 1. Му- 
шжи манастир )Св. Јована. Оаградио га 
је 1517, но свој прилици на старим раз- 
валинама, Андрони« Кантакузен с бра- 
ћом. Живоппсан је 1524, а обновљен 
1693. — 2. Женсви манастир Ов. Богоро- 
дице или Горњи Манастир, у близини 
мушког манастира. Оаградила га је и дала 
живописати калуђерица Ксенија 1499. — 
Оба су манастира очувана и имају евоја 
стара имања, и ако већ давно у њима нема 
калуђера. Околни народ брпне ее о Ј. М., 
а у црквама елужи с времена на време 
свештеник из села Јашуње.

Л и т е р а т у р а :  М. Веселиновић, Ја- 
шуњски манастири (Годишњица, 29, 1910).

Р. Г.
ЈЕВРЕЈИ. У нашој држави има Ј. 

64.159. Деле се на две групе. Једну групу 
чине Е ш к е н а з и, који су досељени из 
немачких покрајина. Има их по свима 
већим варошима иреко .Саве и Дунава. 
Релативно их је највише у Војводини. 
Другу групу чине С е ф а р д и н и ,  који 
су дошли из Шпаније. Има их у већем 
броју у Оарајеву, где држе и највећи део 
трговине, затим у Београду, а мање у 
осталим варошима Босне и 0. -Орбије. У 
Јужној Орбцји има их највише у Битољу 
и Скопљу, затим у мањем броју у неко- 
лико других варошн Јужне Србије. По- 
главито су трговци. Ешкенази се служе 
немачким, а Сефардини шпанским језиком.

'Б. Д.

ЈЕВРЕЈСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА А. Д.
Основана је 1919. Централа Оарајево, фи- 
лијале: Дервента, Нови Сад, Суботица. 
Капитал 5,000.000. Фондови 1,123.932, уло- 
ЗИ 6,450.741, ловериоци 24,748.919, ГОТО- 
вина 1,811.545, потражнвања код новча- 
них завода — менице 4,991.058, ефекш 
820.988, дужници и консорциски иослови 
29,984.551, нелокретности 525.000, банкар- 
ски послови шоглавитс, Добитак 751.898 
Дин. Диввденда 10%. Претеедник је Др. 
Вита Алкалај, директор Аладар Мерклер.

Н. С.
ЈЕВРЕЈСКО ЖЕНСКО ДРУШТВО, ху-

мано и филантропско друштво. Основано 
је у Београду 1874, са задатком: да ради 
на образовању сиромашних девојака, да 
материјално помаже сироте старце, ста- 
рице и за рад неспособна лица и да одева 
оиромашну женску децу. До 1919 Ј. Ж. Д. 
ограничило је свој рад на материјално по- 
ма.гање левољних. Од 1919 има своју ра- 
деничку школу. Б. М.

ЈЕВРЕЈСКО ЖЕНСКО ДРУШТВО »ДО- 
БРОТВОР«, хумано и филантропско удру- 
жење. Основано је у Београду 1896, са 
задатком: да помаже сиротињу женског 
пола; да сиромашне невесте помаже на- 
бављањем девојачке спреме; да сиромашне 
оба лола помаже прилозима, у циљу ва- 
опитања, и то: деводчице до 14 година, 
а дечаке до 13 године старости. -За време 
ратова 1912/13 Ј. Ж. Д. Д. основало- је 
своју болницу за рањенике.

Б. М.
ЈЕВРЕМОВАЦ. В. Вотаничка башта.
ЈЕВСТАТИЈЕ 1, архиепископ српски, 

светитељ (Будимље — 4/1 1286, Жича). 
Као монах посетио је Јерусалим. Био је 
игуман хиландарски и најзад епископ 
зетоки. За архиепископа изабран је 1279. 
Несумњиво је имао великих заслуга за 
уређење односа између краља Драгутина 
и Милутина, приликом ступања Милутп- 
нова на престо 1282. Мошти су му доц- 
није пренешене у Пећ, а у Жичи постоји 
и данас мраморни саркофаг, у коме је Ј. 
био сахрањен. Р. Г.

ЈЕГАРСКАИ ВЕЛИКОВАРАТСКА ЕПАР- 
ХИЈА, основана је 1695, за православне 
Орбе и Румуне у градовима Јегри и Велп- 
ком Вараду, као и по њиховим областима 
у северној Утарској. Имала је само једног 
епископа, Јефрема Вањанина, који је око 
1698 примио унију, али га је патријарх 
Арсеније III ушео да одврати од уније 
и послао у Орбију, цде је и умро. Његову 
епископију оу администрирали -околни 
српски епнскопи, па. ј е 1713 на народно- 
црквеном сабору одлучено, да се та епар- 
хија укине, Јегра придружи бачкој, а Ве- 
дики Варад арадској епископији. Тако 
,је било све до 1919, и ако је Орба у оба 
та града већ почетком 19 века готово са- 
свим било нестало. Р. Г-
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ЈЕГЛИЧ АНТУН БОНАВЕНТУРА ДР„
љубљански бискуп (29/5 1850, Љубљана). 
Овршио је гимназију и семениште у Љуб- 
љани, а 27/7 1873 загређен је за свеште- 
ника. Исте годнне отишао је у Беч на 
више науке, те је 1877 на бечком Унп- 
верситету промовнсан за доктора теоло- 
гије. 1878 отишао је у Вирцбурт, где је 
наставио сво/је студије. Вративши се у 
домовину 'био је кратко време подравна- 
тељ у ботословсвом семеништу. 1882 пре- 
селио се Ј. у Оарајево, где је постао ка- 
нонпк, а 1897 помоћнн бискуп. 1898 по- 
зван је на бискушоку столицу у Љубљанп. 
— Ј. је врло плодаН на лптерарном пољу. 
Већ као гимнависта оеновао је ђачки лист 
Домаће Ваје (вежбе), а за Матицу (Сло- 
венску сабирао је народне песме и пнсао 
чланке. Био је сарадник Беседника. Као 
слушалац ботословије написао је много 
чланака за црквени лвст Згодња Даница 
у Љубљани. Кад ое преселио у Босну, 
почео је Ј. пвсати и на орпскохрватском 
језику, као сарадник листа Врхбосне п 
Балкана, лнста за зближе/ње источне и 
западне црвве. Издао је Узтојесловје. Као 
бискул љубљански оазвао је, шосле 125 
година, први дијецезанскп спиод. Написао 
је за друштво Ов. Мохорја књигу Ме-сија, 
п књигу На ноге у Ов. бој, којом хоће да 
поправн оно, што је у моралном погледу 
докварио у народу Оветоки Рат. Значај 
Ј. богословних списа шретежнО' је аполо- 
гетички.

У Ов. Виду, крај Љубљане, основао је 
Ј. велики завод са гимназијом, прву сло- 
веначку гимназију. Пошто аустриска др- 
жава није допуштала отварање словена- 
чких гимназија, била је о-ва прнватна гим- 
назија тим веће важностн. Овом заводу 
и Ј. има се захвалити, што су Словенци, 
после уједињења 1918, имали одмах по- 
требних књига за гвмназиску наставу. Ј. 
је поред тога омогућио издаље великот 
латинско-словеначког речника.

Л и т е р а т у р а :  Дом ин Овет (1898), 
Словенец (1923, 118). Ф. Ковачић.

ЈЕГРА (Е^ег), варош у Мађарској. Има 
28.052 становника >(1910), од којих је било 
9 Срба, а православних 38. Срби, којп су 
учили гимназију у Карловцнма и Новом 
Саду, обично су вавршавали своје гимна- 
зиске сгудије у Ј. У Ј. је становала чу- 
вена српска породица Вшгжовића, стари- 
ном нз Ваљева. У Ј. постоји и данас срп- 
ска црква. Д. П.

ЈЕДИНСТВО, спортско друшгво. Осно- 
ва.но ,је у Београду 1923, уједињењем лоп- 
тачких клубова Вардар и Конкордија. 
Имало је доста усшеха на лоптачким утак-
мицама. - В. М.

ЈЕДОВИК, висораваи у Босни, западно 
од планине Грмећ, односно 17 км југо-
источно од Вихаћа, висока 1.050 до 1.200 м. 
На југозападу Ј. нролазш друм Бихаћ— 
Босански Петровац. П. В.

ЈЕДОВНИК, планина у Боснп, северо- 
источно од Грахова односно северозапаз- 
но од Лнваљског Поља. Пружа се у дн- 
нарском пра.вцу, од северозапада на југо- 
исток, а највећи висовн су: Оклинак
1.562 м, Голи Врх 1.594 м, Једовник 
1.850 м. п. В.

ЈЕДРЕНСКИ МИР <2-14/9 1829) између 
Русије и Турске. -Садржао је 16 чланака. 
Русида се обавезала вратити Турској: 
Молдавију, Влашку, Бугарску, Добручу, 
и Румелију, које је била окуширала (2). 
Прут, Дунав и Рукав Ов. Ђорђа постали 
су граница, на Дунаву је дрокламована 
слободна пловидба бродовима трговачким 
обе стране п ратним турским, а ратним 
руским уз воду до ушћа Прута (з). Геор- 
гија, Пмерптија, Мингрелија и Гурпел 
остале су Русшји, а Карс, Бајазид, Ерзе- 
рум п др. вратнла је Русија Турској (4). 
Молдавска и Влашжа остале су под сизе- 
ренством султановим, а Русија је гаран-то- 
вала њпхово нашредовање, одржаље свих 
њихових привилегија <5). У чл. 6 после 
правдаља нриликама; што није пзвршила 
обећања, дата у сепаратном акту од 7/10 
1826, Порта се обавезала на најсвечанпјп 
начин, да ће их испунжти, без икаква од- 
лагања и са најеавеснпјом тачношћу; да 
ће нелосредно вратити Србији 6 окупн- 
раних нахија; обавезала се затим да ће 
издатн ферман, снабдевен хатшперифом, 
који ће нареднтп извршење обећаних прп- 
вилегија Србима, и то ће га издатн служ- 
бено, п саопштитн царском руском двору 
у року од месец дана од шфжпса уго- 
вора (б). Руски поданици добили су сло- 
боду трговине у Турској, и право, да су 
под нскључивом полицајном влашћу п 
јурисдпкцијом посланика и консула Ру- 
сије. Поред тога, Руси су добили и друге 
трговачке ловластице. Одређена је ратна 
оштета за руову трговину у разна вре- 
мена од рата 1806. Турска је пмала датп 
Руоији 1 п пб нилион холандских ду- 
ката (8). Порта је прихватила одредбе 
лондонског уговора од 24/6 1827 н 10/3 
1829 пзмеђу Русвје, Енглеске и Францу- 
ске (10). Порта се обавезала да одмах из- 
врши обавезе, нарочито из члана 3, 4, 5 
и 6; Русија је до шзвршења обавезе задр- 
зкавала окупирано подручје (1.1).

В-љ. Лоповић.
ЈЕЖЕВИЦА, црква (Св. Николе) у обла- 

сти Чачка. Пошисана је 1608—1636. По 
традицпји је пз Душацова доба. Према 
архитектурн лрппадала бп још ранпјем 
добу. | ‘ В. П-ћ.

ЈЕЖЕВО ПОЉЕ. В. Овче Поље.
ЈЕЖИЂ СЛАВКО ДР. (17/2 1895, Дубра- 

ва, Хрватска). Свршио је гимназију у 
Беловару, а учио је романистику и сла- 
вистику на Универсигету у Бечу, где је 
промовисан за довтора философије. Од 
1917 до данас служп на II реалној гнмна- 
зији у Загребу, с прекидом од једне го-
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дине (1921), коју је провео у Паризу, ра- 
дп студија. У 8 књизп Грађе (1915) о-бја- 
вно је, под налловом Кљижевна о-став- 
штина Фра-на Крсте Франкопана, критин- 
ки текст ов-ећег дела Франкопанове пое- 
зије, сачуване у бечком дажавном архп- 
ву, а који ебог ласдивности, обележја -га- 
лантне еротвке 17 века, није ушао у Ко- 
стренчићево издање Франкопанове кљи- 
жевне оставшгине >(1871). Али Југосла- 
венска Академија сама је ловужла из про- 
мета 8 књигу Прађе и приредила ново из- 
дање, без Књижевне -Оставштине Ф. К. 

‘Франкопана. Егземплари Грађе с -овим 
прилогом су стога библиогр-афска реткост. 
Матица Хрвагска издала је Ј. кљиту Жи- 
вот и рад Ф. К. Франкопана, с избором 
пз његових дела (1921). У Вијенцу (1923) 
објавио је Ј. ром-ан -Брак мале >Ра, који је 
пзашао и посебно. Б. В.

ЈЕЗАВА, речнца у Орбији. Нема само- 
стално извориште, него се као леви рукав 
одваја од -Мораве око 3-5 км северно од 
Великог Орашда. У Дунав се улива код 
Смедерева. На доњем току вео-ма је вију- 
гава. Дужина тока је 47 км, а површина 
слива 775 кмђ П. В.

ЈЕЗДИЋ ДУШАН, пешадиски потпу- 
ковник и четнички војвода (10/42 1881, 
Београд — 9/8 1917, на Оредоземном Мо- 
ру). Овршио је_ 32 класу Војне Академнје 
у Београду, и одмах -по изласку из школе 
ушао ј-е у иатриотске заграничне -послове. 
Одушевљен на-ционални радник, страстан 
севдалија, неуморан нграч п певач, Ј. ни- 
је знао за умор нн одмор. Једнога дана 
био је преобучен у Војв-однни, -да бп већ 
прек-осутра освануо негде око Скопља или 
Впшеграда. 'Пошто је -победио на тркама 
по подне, по целу ноћ је играо на забави, 
сутрадан снавао у возу, а у ноћ је, не- 
опажен -од турских погра.ничннх -стража, 
већ прелазио -границу, журећи у борбу. 
По реортанизацији наше војске на Крфу, 
Ј. је постао командант добровољачког ба- 
таљона у -одреду свога по-братима водводе 
Вук-а. На том-е је положају остао и после 
Вук-ове смрти, све до лета 1917. Удавио 
се у Средоземном .Мору ка.да су немачкн 
сумарени торпиљирали брод, којим је Ј. 
путовао из Бизерте за Крф.

М. М.
ЈЕЗДИЋ ЉУБОМИР, адвокат, четнички 

војвода (1/10 1884, ЈЈозница, -округ по- 
дрински). Шест разр-еда гимназије с-вршио 
је у Шапцу, ша је онда ступио у 34 класу 
Војн-е Академнје у Београду, али је при 
крају треће године морао изаћи из Ака- 
демије. -Положио је испит зрелости, и 
уписао се на шравни факултет у Београду, 
где ое одмах истакао као шрвак либерал- 
не (националне) омладине. 1/2 1905 Ј. је 
прешао границу и ступио у чету војводе 
Ђорђа Окопљанчета. Прешао је затпм у 
чету војводе Рнсте Старечког, а када је 
Старечки повучен у Србију, Ј. је остао 
као војвода чете, са којом .је учествовао

и у великој борби са турско-м војском на 
Челопеку (16/4 1905). За време балканског 
рата борио -се Ј. као водник, а у Оветском 
Рату као -команди.р чете, и најзад као ко- 
ма-ндвр митраљеског одељења у југосло- 
вен.ском .добровољачком пуку. Оболео, мо- 
рао је отићи са фронта за војног делега- 
та у Тунис (Африка). — Пре ратова био 
је Ј. сталнн сарадник Орпске Заставе, а 
после рата живи као адвокат у Београду.

М. М.
ЈЕЗЕРА су пространа таласаста внсо,- 

раван између Таре, Дурмитора и његових 
огранака и Оињајевине. Оредња им је 
надморска висина 1350—1450 м. Протежу 
се ‘у дужину -око 25, а у пшрину 10 км. 
По њима има -више језера, од којих су 
н-ајлепша Вражје, Рибље, Пошћенско н 
Црно. Језера су један од најлепших -кра- 
јева у нашој земљи. Бо-гата су изворском 
водом и пашом. Ј. се помпњу 1410, као 
катуни. До -пре 300 година на Ј. су жп- 
вели Кричи.

Л и т е р а т у р а :  Насеља, I.
С. Т.

ЈЕЗЕРАНЕ, село у Хрватској, жупанија 
Лика-Крбава, котар Бриње; у дубокој 
бретовнма ог.рађеној котлини у-за друм 
Сењ—Огулии, испод превале Била (888 м), 
што раставља Велику и Малу Капелу. 
Има 273 становника, пошту и телеграф, 
општинско -поглаварство, римокатоличку 
жупу, основну шжолу, парну пилану.

Ј. 'М-н.
ЈЕЗЕРИТИ. В. Словени у Внзантији.
ЈЕЗЕРО. 1. Место у Босни, на Пливи, за- 

падно од Јајца. Има 712 становника, 
У средњем веку Ј. је бнло трад и вар-ош 
са жатоличкнм фрањевачким манастиром. 
После пада Босне заузели су Ј. Мађарн, 
а од њих Турцп 0.518. Под Турцима се 
зове 'Волхисар. Кад -је пало Јајце, изгуби- 
ло је Ј. значај. Има незнагне -остатке од 
града.

Ј Ј и т е р а т у р а :  Ћ. Т.рухелжа, Краљев- 
ски град Јајце (1904/. М. Ф.

2. Језеро на острву Крку, Т6 км северо- 
источно од Њнвпца, односно- 4-5 к-м јуж-но 
од Омишља. Ј. лежн на граници кретацеј- 
ског кречљака и еоцених творевина, и 
прегставља крнптодепресију, т. ј. дно му 
је -опуштено дубље од морске ловршине. 
Апсолутна висина Ј. је око 4-5 м, највећа 
дубпна 9'9 м, а  површина 0-74 км2. -Воду 
Ј. добија из неколико сталних и већег 
броја периодских извора на југои-сточном 
рубу, а губи је кроз два мала понора на 
западу.

Л и т е р а т у р а :  А. Сауаггђ Б1е 8еел 
Јез КагзЉз (АБћапсИ. Ј. к. к. СеојЈг. Сез. 
■^хеп, V, 1903/04).

3. Карсно поље у Далмацији, југо-југо- 
источно од Вргорца. На североистоку је 
ограничено низом стрмнх брегова: Доцп 
447 м, Свјец 464 м, Шубир 504 м, Белен- 
гурац 489 -м, ГрадиНа 480 -м; на ју-гозапа-
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ду: Ршшћ-планином 846 м, Рукавцен
447 -н и Велкком Планом, а на јуту Шир- 
цем 404 м и Костељом 273 м. Поље се 
пружа од ееверозапада на југоиоток, и у 
истон се цравцу спушта. Апсолутна виси- 
н‘а Ј. је 28 до 24 м, дужина 14-4 км, нај- 
већа ширина 3-9 км, а површина 30-3км2. 
За време сушне периоде кроз поље про- 
тиче, у врло вијугавом току, Матица, која 
на југоисточном ободу понире. У кншном 
добу Ј. буде нреплављено, по чему је до- 
било име, а преплава проеечно траје че- 
тири месеца, од половине -јануара до по- 
ловине маја. На ободу поља има неколико 
села, од којих су- важнија Дусина (880 
становника), Умчане (260), Дражевитићи 
(205).

Л и т е р а т у р а :  А. Оачаггр БЈе 8ееп 
ћеб Кагз^ез (АћћашД. <!. к. к. Оео^г. Сез, 
№Геп, V, 1903/04). П. В.

ЈЕЗЕРСКА ОВЦА је паомина оваца, ко- 
ја живн у Корушкој, западном делу Шта- 
јерске и северној и западној Крањској. 
Поотала је из укрштааа домаће овце 
с бергамашком и падуанском овцом, 
у доба аустриске владавине у Лом- 
бардији. Ј. 0 . позната је и под именом 
корушке овце. Каоније су Ј. 0. оплемењи- 
вали меринском овцом, како би добили 
финију вуну. Последице овог оплемењава- 
ња видимо још и данао код солчавске ов- 
це, која припада исто;ј пасмини, а одлику- 
је ое финијом вуном. Ј. 0. је 50 до 60 кг 
тешка, а овнови до преко 100 кг. Храну 
искоришћују добро те 'брзо расту. Плод- 
ност Ј. 0. је добра, па су ближњеља врло 
честа. Мртва тежина је 55%. Месо Ј. 0. 
је нежно н сочно', тражено на иноземнпм 
тржиштима. 'Вуне даје годишње до 2 кг, 
средњег жвалитета. Вуну већим делом 
прерађује сељак сам, или мале фабрике, 
у обично домаће плетиво н одећу, алн је 
подесна и за фабрикацпју простог сукна 
и чешљане пређе. Главни узгојни циљ је 
код Ј. 0. продукција меса п боље вуне, 
док се на млечност не пази особито. Ј. 0 . 
је ванредно подесна за планинске краје- 
ве; њена је домовина у срцу Камничкпх 
Алпа. С. У.

ЈЕЗЕРСКА ПЛАНИНА, планина у Ста- 
ро.ј 'Србијн, између река: Лепенца-Сухе- 
Суханке-Нероднмке, југозападно од Уро- 
шевца, висока до 1.900 м. Оеверопсточним 
подножјем пролазе друм и железничка 
пруга Окопље—Митровица. П. В.

ЈЕЗЕРСКО, село и горока котлина у 
Оловеначкој. Налази се 900—950 м над 
морем, у дивној планинској долинп, на 
малој реци Кокри. Ј. се састоји из села 
Горве и Доње Ј. Има свега 714 становни- 
ка. Над Ј. жотлином дижу се Камнишке 
Планине са својпм највишим врховима 
Гринтавцем н Кочном. Због дпвних шума 
у околини ц свежег планвнског ваздуха 
постало је Ј. у последње доба много, а 
нарочито од Чеха, пооећено летовалиште.

Чеси су саградили и над Ј. котлином у 
висннн од 1.543 м туристичку кућу. Кроз 
Ј. нде од Крања уз Кокру преко седла 
Језерски Врх (1.218 м) стари пут у Же- 
лезну Каплу у Корушкој. До 1918 било је 
Ј. под Корушком.

Л и т е р а т у р а :  Рудолф Андрејка-Иго 
Мури, Језерско (1921). А. М.

ЈЕЗЕРЦЕ. 1. Мало језеро у Хрватској, 
једно од Плитвичких Језера, између Гра- 
диновца и Козјака. Ј. је на апсолутној ви- 
сини од 554 м. Највећа дубина му је 
8-4 м, а површина 0-012 км2. Преко пет 
слапова вода му отнче у језеро Козјак,

2. Мало - карсно поље на граннци Дал- 
мације и Херцеговине, око 7 км југозапад- 
но од Љубушкот. На северонстоку је огра- 
ничено Хумцима (Велика Глава, 237 м, 
Великн Косор 288 м, Хумац 264 м), на ју- 
гозападу- гребеном: Шубир 504 м, Диво- 
јачка Главица 352 -м и Беленгурац 489 м, 
а на северозападу и југоистоку ниским 
брежуљцима. Поље ј-е на ашсолутној виси- 
ни 30 до 35 м, дугачко је 3-6 км, широко 
до 1-7 км, а површина му је 3-54 <км2. 
Кроз Ј. не протиче ниједна река, али га 
хране четнри пзвора, услед којих буде 
преплављено после обилних кпша. Завре- 
ме кишне периоде Ј. се претвори у пе- 
риодско језеро, које просечно траје чети- 
ри н по месеца, од половине децембра до 
»раја алрила. По томе је Ј. добило свој 
назив.

Л и т е р а т у р а: А. 0ауаг21, БЈе бееп 
Је8 Кагв1е8 (АћћапсП, Ј. к. к. Сеобг. Сез. 
№јеп, V, 1903/04). П. В.

ЈЕКЛАРНА НА РАВНАХ Јурја грофа 
Турнског. Основана је око половине 18 ве- 
ка, па је постепено усавршавана, напо- 
редо оа напретком технике. Сада преду- 
зеће има 8 пећи за производњу челжка. 
Капацитет је око 10.000 тона сировог че- 
лпка годишње. Покретна онага је 1.000 НР. 
Ковачница има 19 парних чекића, 3 пре- 
ое (до 20.000 притп-ска), 73 струга, радио- 
ницу за оправке п -т. д. Радника је запо- 
слено до 600. Производи се: челик за осо- 
вине, косе, сикире, мотпке и т. д., челик 
за алате. С. П.

»ЈЕЛА«, ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО 
ЗА ЕКСПЛОАТИРАЊЕ И ЕКСПОРТИРА- 
ЊЕ ДРВА, Оарајево. Ооновано ,је 1911. 
Капитал је 5,000.000 динара. Има струтару 
у Гарчину са покретном снагом од 200 НР 
и 7 гатера. Запослено је око 500 радника. 
Годишња пролзводња је око 25.000 кубних 
метара резане грађе. Израђује и сандуке, 
грађевинску столарију и т. д.

С. П.
»ЈЕЛА«, ИНДУСТРИЈА ПАПИРА Д, Д„

Загреб. Основано је 1921. Капитал је 12 
милиона динара. Друштво је купило ак- 
ције друштва Смит-Мение на Реци.

С. П.
ЈЕЛА И ПИЂА НАРОДНА врло су раз- 

нолика у појединим деловима наше др-
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жаве, што зависж од географских погода- 
ба, т. ј. од сретстава за исхрану, која раз- 
ни храјеви пружају, као и од утицаја са 
стране, -иди на-слеђених од народа којп су 
живели у нашим земља-ма. По начпну на 
који се тотове, но материјалу од кога се 
справљају, као и -по именима, ’ -знатно се 
разликују на пр. Ј. у Јужној Орбији, 
Босни и Херцеговини, од Ј. у северни-м 
и северо-западним кра.јевима. У првом 
случају осећа се утицај Турака и Грка, 
док су у другон ’ осетни утицаји народа 
централне Евроле. У планинским и брд- 
ским крајевима хлеб је поглавито од ку- 
куруза, ражаног и јечменог брашна; од 
шпеничног брашна га у опште нема, или 
је врло редак. -Међутим, у крајевима бо- 
гатим пшеницом, употребљава се само 
пшеннчнн хле-б. Наш народ се у току го- 
дине не хра-ни на истн начин, и не упо- 
требљава исту количину хране. Олабије се 
храни и употребљава лакшу храну у току 
лета и црвих јееењих дана, док у току 
зиме узима већу количину и јачу храну.

Ј. се, углавном, могу поделити на мрс- 
на и посна. Готове се од ра-зних врста ва- 
рива и поврћа, од меса и риба, од белог 
смока и јаја, од брашна, од разних врста 
жита и од воћа. — На.јважнији део исхране 
н додатак уз свако Ј. јесте хлеб (крух). 
Меси се од ра-зних врста брашна, погла- 
вито од пшеничног и кукуру-зног (про-ја, 
кукуружвак), а у плалинским и брдским 
крајевима од брашна: ражаног, зобног (ов- 
сеница) и јечменог (јечменица, јечмењак). 
Замешује -се у наћвама, кориту или већем 
суду, са квасцем (у кисело) или пресан, 
без квасца (погача). Пече се у пећима 
(фурунама), које се по селима -граде на- 
рочито за ту сврху, или у црепуљама. Уз 
хлеб се једу Ј., спремљена највећим де- 
лом од вари-ва и поврћа. Пасуљ, кромпир, 
купу-с, боранија, зеље, лук, паприка и 
патлиџан главни су материјал, од кога се 
Ј. спремају, и то ј-е -свакидашља народна 
храна. Мање се употребљавају, и то ме- 
стнмично: кељ, репа, грашак, боб, печур- 
ке и краставци.

Од варива и поврћа справљају се мрсна 
Ј. (зачињена машћу, -маслом и кај-маком, 
и додавањем меоа, -сланине, пастрме, јаја 
и белог смока), н посна. (без масти и оста- 
лих додатака). Готове се на разне начине. 
Пасуљ се кува н припрема на више на- 
чина: чорбаст, папула, меџганик. Борани- 
ја се кува (чорбаста), а ставља се и »на 
тапсвју«, тако исто и грашак и боб. Ку- 
пус се готови пресан -(сладак) и кисео 
(куван са свежим месом, пастрмом и сла- 
нином, илн пржен — подварак). Оецкано 
мес-о са пиринчем и разним зачинима увија 
се у купусов лист и кува (сарма). Купус 
се оматра као једна од на.јбољих зимских 
храна. Због тога се с јесени ставља у ве- 
лику бурад и каце, да се укисели. Осим 
прженог и куваног, -једе се и као салата, 
а употребљава се и .расо, који се једе у 
посне зимске и пролетње дане. — Од

кромпира се праве чорбе и разне врсте 
паприкаша; кува се и меље -слично па- 
суљу. И кромпир се ставља на тепсију, 
или се -припрема »на пирјан«. Додаје се п 
у нека Ј. (ђувеч, супа и др.). За  време 
поста нарочито -се много једе' печен н ку- 
ван. — Од зеља, а где-где и од младих 
коприва, справљају се разне врсте чорби; 
од зеља лосне и мрсне. Пап-рика, патли- 
џан, лук, а делом н краставци употребља- 
вају -се, као додатак и зачин, готово у-з 
свако Ј., а од њих се справљају и сала- 
те. Паприке и патлиџанп -се још -пуне ме- 
сом и ппринчем, а лашрике се стављају 
и у туршију, -да се укиселе.

Месо од говеди, затим свиљс-ко, од нер- 
нате живпне, од дивљачи и риба, свеже 
и консервирано, додаје се варивима и по- 
врћу, затнм се од њега готове разне врсте 
чорби (јуха), паприкаши и печења. Пече 
се на -ражњу, роштиљу (решеткама) или 
у судовима (тепсијама). Позната су пече- 
на меса: ћул-бастија и ћевап. За благдане 
н свечанике (Божић, Ускрс, слава и др.) 
у свима крајевима пеку се брави (о Бо- 
жићу: печеница, веселица, заоблица). По- 
ред печеног и куваног, месо се још пржи 
на м-асти, суши (»дими«), Уди се п суши 
махом на диму и тако сиремљено нарочи- 
то се зими троши (пастрма, шунке и 
др.). Од меса се справљају и разне вр- 
сте кобасица, затим кавурма, пиктије и 
др. —- У П-риморју и у крајевима по-ред 
језера и већпх река, рибе су важан део 
исхране; пеку се, прже на уљу или ма- 
стн; спремају се и -на друге начине (ђу- 
веч) и кувају -(рибља чорба). Усољавају 
се, -суше и остављају за зиму. -Оуве рибе 
(сарага, -јегуља) троше -се и продају наро- 
чито у крајевима где их нема.

-Бели омок је општа народна хра-на. Је- 
де се кувано -слатко млеко (кравље, овчи- 
је и козје) удробљено пројом пли хлебом, 
и кисело. -Од млека се -справљају разне 
врете сира, затим кајмак (скоруп), масло 
(бутер), а и сурутка, која се добија прили- 
ком прераде млека. Ове прерађевине до- 
дају се и многнм Ј. —- Јаја ее једу пече- 
на, пржена и кувана (на.рочито о Ускрсу). 
И она се, као и бели смок, додају мно- 
гим Ј.

Од брашна се -опремају и разне врсте 
колача за благдане и овечанике. Божић- 
ни су колачи: кшсе, кијаци, оранпце, во- 
лови, -зати-м чесница, полажеников ко- 
лач и т. д. За Нову Годину се месн весе- 
лица, за -задушнице ба-бице и поскурице, 
крстељци, за Крсно Име славскн колач, 
који се носи у цркву. Кад дете прохода 
меси се колач ».поступаоница«, који му се 
ломи над главом. Осим ових има и дру- 
гих обредних колача. Од брашна се још 
справљају: тарана, качамак (мамаљуга,
полента), скроб, попара (масаоница), циц- 
вара, резанци, млинци. Колачи се ређе је- 
ду, обично о већим празницима, а у неким 
крајевима и сваке недеље. Општији су: 
уштип-ци (приганице), разне врсте гужва-
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ра и пнта, жоје се слрављају са ожром и - 
кајмалом |(тибаница), са орајима (орашња- 
ча), са тиквама '(тикваник), са купусом 
(купусник), са зељем (зељаннк), са месом 
(бурек), а у крајевима са муслимансккм 
становништвом још и разне врсте алви, 
баклава, кадаиф и т. д ..

И жито' служи као део хране; прави 
се бунгур {самлевена шпе-ница, која се 
сушп п ставља у чорбу); код православ- 
них, од куване пшенице, кољиво (за сла- 
ву и задушнице). У очн јОв. Николе ку- 
вају се помешанп лшеница и кукуруз (ва- 
рица). Лети, док ' је још млечан, кукуруз 
се кува и пече, а знмн се у ситу пржи, 
кока (кокице).

И воће је важан део народне хране. 
Употребљава се свеже п консервирано. — 
Шљиве се- суше и сушене зимн једу, или 
се још и кувају. Од љих се правп пекмез, 
а и нарочнтп колачићи, којн се суше на 
сунцу. И грожђе се суши п оставља за 
зиму (через). У Херцеговини се од грожђа. 
пече пекмез, а у Босни од крЈчпака и ја- 
бука. Оуше се још п крушке и јабуке, 
трешње и друго воће. За зиму се у свима 
'крајевима оставља воће, негде у оламу, и 
тако чува. У Отаром Блаху ставља.ју у бу- 
рад н каце обичнс ситне крушке (такише), 
налпва.ју нх водом и тако добијају наро- 
чпту врсту пића (водњику) које пију 
а крушке једу. Ооим тога, крушке на- 
рочпто секу на крпшке, нижу их на ко- 
нац и тако суше. Исто тако нижу на нн- 
ске '(гротуље) ораје. Тикве се зими, наро- 
чито уз пост, пеку п кувају, а н семенке 
се леку и једу.

Б . Д робњ аковић.
Наш се народ слабо хранн из неразу- 

мевања и <што мисли, да је довољно на- 
јести се чега било. Ипак он осећа п вред- 
ност добре хране. Највише због штедње 
у Ј. код нашег је сељака кратак век. Ото- 
чари се највише хране белнм смоком, за- 
то су издржљнвији п већи шрегаоцп; 
Острвљани и Приморци сити су рибе, алп 
у свему осталом трпе оскудпцу. Равни- 
чанп  ̂ су впше него упола вегетаријанцн. 
Ранијнх тодина постплп су сваку среду п 
петак, и мноте посгове пред свеце. Оамо 
часнп пост трајао је 7 недеља. Оем тога, 
пилиће ннсу хтелп јестп док не шропе- 
ваЈУ> јагаљце до Ђурђцва-дне и т. д. Сад 
се то све азише блажн, н већина шости 
само шрве п последње недел>е божићњег 
н часног поота. — Зими се сељацп јаче 
хране, јер им пристпгне пастрма: свпњ- 
ска.. овчја, »озја, укисели се купус, а 
нмају п доста сланине, сира и пројина 
брашна. Знми су п многе славе п праз- 
нпцп, па о неким благданпма како се лре 
подне седне еа софру, до мрака се не 
устаје. Уз то се преко мере шпје, наздрав- 
ља н пева; Пошто знма попија сељака, пз- 
гледа да је ово рацпонална исхрана. Зи- 
мп, надме, сељак има да издржи велпке 
напоре, а пошто је п слабо одевен, не бп

могао опстати без довољно хране. Летн 
су сељацп већином биљождерн.

Сељацн нмају већпном утврђене трн ру- 
чанице. У радно време дижу се већ у 'з  
нли 4 часа и одла-зе на носао у поље. 
Ручак је између 8 и 9 часова на њнви, по 
правплу кувана Ј. грах, боб, кромпир, ку- 
пус са сланином, ређе с меоом. У Дал- 
мацијн се једе и спанаћ, репа и блитва. 
Ручкоиоша донесе ужину око 14 часова 
на њиву, најчешће суву храну, сира, сла- 
нпне, лука п што шреостане од ручка. По- 
сде свршена посла у шољу, свп се враћа- 
ју кућн, па око 20 или 21 часа седају за 
вечеру, која се састојн из бољих н обил- 
ннјпх куваних Ј. Дад је бољп мрс за сва 
трп ручана доба- једу нроју (кукурузов- 
нпцу), а над је лоши-ја храна, пшеннчнп 
хлеб (крух). ЈЗа некнм је местима у оби- 
ча.ју п четврто ручано доба (између ужп- 
не и вечере), т. зв. паужина, мала ужпна 
илн ћнндија, а оастоји се пз оста-така 
ужпне. Доручак рано, чпм се зором диг- 
ну, даван <је свуда младежи, обично мало 
сира п шроје, а сад се тај оброк већнном 
уобпчајио п за одрасле.

Пре но што ће сељацп сеоти за Ј., пра- 
вило је да оперу руке. Неко млађе женско 
чељаде поснпа старпјнм, којп ваде своје 
убрушчиће и-за- по-јаса, плн узимају један 
великп нешкир за све, и бришу руке. На 
софру се прво спустп хлеб и со, па се 
тек онда доносе Ј. Негде свн кусају сво- 
јим ожицама из заједнпчке зделе (чиније). 
У југозашадним оскудним крајевима нн 
сада нема впљушке, а код мухамеданског 
сељака у опште ликако него месо ваде н 
једу прстпма. Обичај је код православндх, 
да се пре п после Ј. прекрсте п у себп 
сиомену Бога, а католнцп очитају мо- 
лжтву.

Ж-птом се зове код нашег народа онај 
усев, од кога се обпчно брашно меље п 
хлеб меои. Тако се, шо 'Вуку, пре у Хр- 
ват-ској житом звало просо (проха, бар), 
чиме су се тада сељаци највише хранплп; 
у Морави је жито кукуруз, у Војводинп 
само пшенпца. Стари <Оловени, па п Јуж- 
нп Словени, највише су се хранпли про- 
сом. Али кад су се упознали с пздашнп- 
јим и за нашу климу п земљиште пздрж- 
љивијим кукурузом (мумурузом, колом- 
боћем, царевицом п т. д.), шо свему суде- 
ћи у 18 веку, напустпли су просо", заме- 
нившп га кукурузом, сем мало предела, 
где се још сеје. Кукуруз је свакодневна 
сељачка храна. После њега. долави, шо 
пространству, шшеница п шшенпчни хлеб 
(у средњем веку пшеншца се на-јвнше 
сејала у нашим равнпјим земљама), па 
онда јечам. Раж се ређе сеје, п по правилу 
се за хлеб упола меша с пшенпцом. 
Крупник радо мешају с пшеннцом у 
квае. Хељда нарочито родп у Словеначкој 
и Херцеговинн, а сијерак, »жито за нево- 
љу« врло је мадо у употреби.

Кувано жпто у зрну без сумње је нај- 
старпји начин у шо-ступном развптку до
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мешева хлеба. У Црној Горп често кува- 
ју у зрну кукуруз или пшеницу, п једу га 
запрженог или без зашршке. У Шумадији 
тако чине зпмп, уз велики пост. Чорбу од 
цвог жита зашећере, и шију због кашља. 
:3а култне обичаје кувају два жита: ва- 
рицу за Варпн-дан и кољиво {жито) за 
славе и даће.

На другом је месту, по старости и <иро- 
стбТи готовљења, прекруп, кад -се жито у 
жрвњу само прекрупи, т. ј. у неколико 
лздроби, а не самеље. Куван прекруп си- 
ротпњска је храна. И бунгур је, у ствари, 
нарочито врста бољег прекрупа. Спрема се 
пз јечма, а сељанке га употребљавају ме- 
сто пиринча, кувајућж га с месом, а зачи- 
њавајући млеком или скорупом, у руднич- 
ком округу највпше сланнном, а кад је 
пост, нншта. се не додаје. Укусан је бунгур 
н од крупне пшенице. У Херцеговини чу- 
вају овакав бунгур за зиму, и од њега ку- 
вају чорбу или спреме бунгур (пилав). У 
Нрној Гори опремају од ситног бунгура 
кулијеш, а у јутозашадним крајевима сли- 
чан је ћешкет '(пола меса овчијег а пола 
од какве шернате живине шомеша се и 
кува с пшеннцом). У Ваоојевићнма ћеш- 
кет једу и без хлеба, нарочито кад се* да- 
ју даће. Из пшеничног брашна, закуваног 
с јајима и киселим млеком, растрвеног на 
ситне мрвице, добија се тарана, од које се 
кува чорба. Кувано брашно у води зове. 
се најчешће качамак (куља, мамаљуга у 
Банату, вртнмешај или бакрдан у Отарој 
Србијн). Качамак је био код старих Сло- 
вена омиљено Ј. — Пура, из јечма и овса, 
врло је распростраљена у западним краје- 
вима, а на неким местнма се готови и из 
куваног и самлевеног кукуруза. Занпмљи- 
во је, да у неродним годинама не може 
сељак да чека да жито сазри, него незре- 
ло класје, особито ражано, шржи на пла- 
мену, да осје сагори, а зрно отврдне и 
испадне, па га деца одмах једу као коки- 
це, а старији мељу и закувају. Погача се 
меси без квасца, а хлеб, напротнв, увек 
с квасцем. Проја се чешће меси без 
квасца. У старим српским повељама, овде- 
онде, изрнчно се помиње »кисел хлеб«, 
што значи да су га замесивали квасцем. 
Погача и хлеб могу бити од сваког жита 
и шоловнице. Сиромашан свет пече пога- 
чу исто као и хлеб.

Уз хлеб, као глабну храну, наш народ 
једе 'изобилно варива. Према Вукову 
списку (Даница, 1827), Орби једу: у Ма- 
чви пшеничан хлеб, кромпири су познати 
и вцше се саде као реткост, него потребе 
радп; сеје се грах, купус, лук, ротква, ре- 
па и блитва {цвекла), мање грашак и со- 
чиво. Готово нико не познаје кељ, келе- 
рабу, мркву и спадаћ, а рен расте сам по 
нољу и само се употребљава за лек. — 
Стари Оловени зналш су за рвпу и цвеклу, 
за нарочиту врсту шасуља, боб, сочнво, цр- 
ни и бели лук (чесан). Валвасор описује 
храну код Крањаца, а. то вреди и за целу

Оловеначку, и вели да су им Ј. слаба и 
рђа.ва, а варива су им главна храна.

•Ј. се кува, кад се уз биљну шлн месну 
храну доспе .много воде, а Ј. се пирјани, 
крчка или -туши, кад се долије само мало 
воде, па се у иари шостепено истишти. Ку- 
вана Ј. заузимају шоловину сељачке хра- 
не. Код Јужнпх, ша и осталих Словена, 
раније је бшо боб главно вариво, затим 
нарочити род ва.рива, који се још где-где 
сеје, под именом кнцош, али га већином 
не разликују од граха. Име пасуљ одома- 
ћило се тек од 16 века, од ботаничког на- 
зива фазеолус, слично словеначкн фажол. 
Грашаж је. наше најстарије вариво, а тако 
исто и леће (уров, сочиво). Из зрна пасу- 
ља кува се шапула (меџганик), која је не- 
када бнла главна храна србијанским ки- 
риџијама, кад су. терали свиње до Пеште 
и Ђура, а љоме су се шо 10 дана хранили 
п кирпџије из Македоније, кад су дола- 
зили у Београд. Од боба се готове и по- 
сне пиктије. — Кромпир су у северним 
нашим крајевима садили већ њочетком 17, 
а у јужним крајевнма тек у 18 веку. Сада 
се сади свуда. У Херцеговини се кромпир 
(кртола) шзгњечи и с младим кајмаком ис- 
пржи гњеченик. — Купуса нма. код нас 
две врсте: у југозападним крајевима, осо- 
бнто у средњој Далмацнји ш горњој Херце- 
говинп, гајн се раштан, чије се лишће не 
завија у главицу, него сваки лист засебно 
раоте, а непрестано се бере; у плодншјим 
крајевшма сеје се само главпчави купус. 
Свуда се на исти начин кисели и готовп 
купус, који од зеља заузима прво место у 
народној кујни. Папрнка се узима и за 
Ј. н за зачшн. Блнтва се зими радо пече у' 
супрашци и с хлебом једе.

У најстарија Ј. рачуна се нонечак (ме- 
са) на жару. У Далмацији пеку говеђину 
нли рибу на роштиљу, премазујућн често 
уљем. У Шумадији шеку месо на ражњу, 
а мажу га сланшном и посжпају кукуруз- 
ним брашшом. На неким местнма шремажу 
блатом целу кокошку, заједно о .перјем, 
па је тако неку. Олично поступају н с рас- 
пореном козом или -овцом, које с кози- 
ном, вуном спусте у нарочнто опремљене, 
усијане рупе у ледини ш покрију земљом.

Кавурма се спрема у јесен, кад се за- 
коље овиња: од џпгерице, танких црева, 
срца, слезине и бубрега. Турци готове 
кавурму од сувог меса ш ситне лроје. По 
Валвасору Крањцн лове пухове, чувају пх 
у саламури п једу, а тако их исто једу п 
католици у Лици.

У нашем народу, сем севера, непозната 
је супа, а замељује је чорба {јуха), коју 
све сељанке кувају, сем си.ромашне Бу- 
ковице ш далматпнског Загорја, јужно од 
Имотског.

Бели смок има врло много имена, како 
по разнпм шределима, тако п по начину 
спремања, заузимајући важно место у ис- 
храни народиој.

Народ зове млеком само кисело млеко, 
док слатко само вареншком, а за тек по-
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нужено, неварено, каже јомужа. У сто- 
чарскнм крајевпма млеко се цеди кроз 
вунена цедила, а оир кроз шртена. Варе- 
ника се ретко једе, него се у њу дроби 
нроја. Народ _ сири мастан сир (пресу- 
качу нлн »цијели сир« од јомуже) и по- 
стан спр (слани, суви). Густ сир, јардум, 
који^ готове и Малисори у Албанији, до- 
бијају сељаци из варенике. Нарочита вр- 
ста- скра је сирац, који у народним обн- 
чајима има култни значај; сири се на 
Иван-дан, а једе на Петров-дан. - 

У Србији се од увек трошила маст. Му- 
слиманско становништво топи овчје ма- 
сло, а у неким крајевима (Босна), ваде 
маело из кајмака. Преостала жидина кај- 
мака зове се млаћеница (маштеница). Кад 
се у -подгрејано млеко успе сирпшта, од- 
воји се постан, дробљив сир, који се зове 
УРДа.

Пите п колачи месе се у приличном 
броју. Оиромашни крајеви Далмације и 
Црне Горе задовољавају -се само уштпп- 
цпна. Од пита су најомиљеније гибаница 
(у Поморављу и Повардарју 'баница, у 
Херцеговини само пита), сирница, од меса, 
гужвара н гологлавник. По традовима су 
иознате баклаве, брдарице, гурабије, хал- 
ва 'С медом, шатишпаља, сремски суџуцп. 
У Босни има нарочито много слатких шо- 
шурлица^ готово ове с турским нменима. 
Турског је порекла и бурек и сутлнјаш. 
Праве шећерне колаче не познају у* за- 
падним, источним и јужним крајевима. ' 
Међутнм, прави је на.родни слаткиш ре- 
цељ, којим се, служе уз велики пост; го- 
тови се из шире (моета) и беле бундеве. 
У Херцеговпни кувају кришке бундеве у 
медовини, и то називају рецељ.' — Ду- 
бровчани оу у средњем* веку били ма*ј- 
стори у слатком и слаткишима и слали 
их чак и султанима на пешкеш. До 1860 
олатко су кували у Дрбији само бакали 
по градовима, по правилу Грци и Цин- 
цари, и то од руже и вишања, а после и 
од трешаља.

Од воћа се истичу пећске јабуке »буз- 
лије« и тетовке, далматинске диње и ма- 
кедонске зиморке и корајице. ‘Слатко воће 
меће ое и у туршију са зиму као грожђе. 
Још више се цени водљика од крушака, 
особито такуша. Од шљива и крушака 
кува се пекмез, у Босни п Херцеговини 
и од грожђа, а од грожђа и омиљени 
через.

Јужни Оловени у опште више пију ра- 
кнју него вино. Пре Ј. пију ракију »на- 
штину«, често уз сир нли киселе паприке. 
Ирво се уз ручак пије ракија за »Помози 
Боже«, а иоследња за »прибирање« ракије. 
Над домаћин наредн — »у кап«, сви испију 
до дна. Комовицу воли народ »што чисти 
крв«. Злми се лрво почне ирелеченицом 
или жомовлцом, па грејаницом, а заврши 
меком. Ракију пеку од дудиња, мурвовачу 
(у ЦрноЈ 1 ори), прасковачу од бресака, 
ла од јабука, трњина, дрењина, оско- 
руша, ретко од печеног овса, аловину, која

одговара отаро-српском пићу олу иди оло- 
вини. Спремају пиће и од јечма. Још у 
старом веку, Орбн су нека пића зачиња- 
вали хмељом (миљовином), који се из- 
рично помиље уз »слад«. Винову лозу за- 
текли су у садашњој отаџбини. Још у 
6 веку за Словене се пзрично наводи, 
како су од пнјанства страдали, па и Орби 
су у старо доба били љуте пијанице. Под 
Турцпма раја се ћЦје могла опијати* а 
после је пиће поново почело * да узима 
паха. Неадкохолних пића готово нестаје. 
Оељанке и деца пију помало јабуковаче, 
медовине, киселице, а у безводним кар- 
сним пределнма, пастирл пију место’ воде 
млечна накисела П., као јогурту бузу 
сурутку и т. д.

Л и т е р а т у р а :  0. Тројановић, Старин- 
ска- српска јела и пића (1896); Ст. Мијато- 
вић, Орпска народна јела и лнћа (1908); 
Лука Грђић-Бјелокосић, 'Српска народна 
јела (1908); М., Јовановић-Батут, Како се 
наш народ храни (1898).

С. Тројановић.
ЈЕЛАЧИЋ АЛЕКСИЈЕ ДР,, професор 

118/1 1892, Кијев, Русија). Гимназију је 
свршио у Кијеву, а философију у Петро- 
граду. Докторврао је у Љубљани (1924).
1913—<1917 био }е професорскп приправ- 
ник петроградског Университета, 1917 до 
1919 високошколски наставник у Кијеву, 
а затим вршилац дужности ванредног про- 
фесора 'у Камењцу Подолском. 1920—1925 
био је наставник гимназије у Скопљу и 
Приштинн, а 1925 нзабран је за хонорар- 
ног наставника за словенску историју на 
фплософском факултету у Скопљу. Напп- 
сао је велики број чланака у српским п 
рускнм листовпма. Од дела су му најзнаг- 
нија: Самодержавије и народ в Росији 
18 века (1919), Оељачки покрет у Хрват- 
ској и Олавонији 1848/49 (1925), Руска ре- 
волуција и њено порекло (1925). '

Д. П.
ЈЕЛАЧИЋ ЂУРО ГРОФ, иодмаршал, 

поткапетан краљевпне (25/5 1805, Загреб 
— 20/7 1901, Загреб). Био је млађп брат 
бана Јосипа Јелачића. Васпитан је у Те- 
резијануму, а почео је војну каријеру 
1824, као кадет. 1848 бно је пуковник, п 
у том својству заменио је свога' брата, жао 
командант лрве банске пуковније у Глп- 
ни. Са својом пуковнијом учествовао је 
1848—1849 у рату у Италији, где је добио 
чин ђенерала. У доба Кримског рата (1854 
до 1855) служио је са својом бригадом 
при окупацији подуиавеких кнежевина. 
1856 постао је подмаршал и дивизијар у 
Кракову, затим у Вечу. 1859 ратовао ,је 
са својом дивизијом у Италији н учество- 
вао је у битци код Ма^еп1 е. После сардпн- 
ско-француско-аустриског рата служно је 
неко време у Падови и Млецима. У јуну 
1861 изабрао' је хрватски сабор за врхов- 
ног капетана краљевине Хрватске бана 
Шокчевића, а овај је именовао Ј. за пот- 
капетана. Сабор га је позвао у своју
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средину, да положи закдетву. Том шри- 
диком држао је Ј. одушевљен товор, због 
кога је 1861 денсионисан, и како је Ку- 
шлан сабору еаошшгпо, интерниран у Це- 
ловду. Оабор је за вега днтервенисао, али 
без успеха. Ј. се после настанио на свом 
поседу у Новин Дворима, заннмао се 
економијом- и помагао научна и хумани- 
тарна друштва. 1873 жзабран је за прет- 
седника Хрватско-Славонског Господарског 
Друштва.

Л н т е р а т у р а: 0 . Томичић, Род Је- 
лачића (Просвјета, 1898, 328); Полић, Пар- 
ламентарна повјест, I, 73.

М. Лрелог.
ЈЕЛАЧИЂ ИВАН БУЖИМСКИ, иодмар- 

шал и джвизијар (1742, Туропоље — 29/4 
1813, Загреб). Почео је служити са 20 го- 
дина код Баћанијевих драгуна. Најслав- 
није Ј. дело је јуриш на Дубжцу (1787) 
са својим граничарима. За ово јуначко 
дело био је Ј. прош-зведен за генерала. У 
јулу исте године потукао је три пута ја- 
чет непријатеља код При.једора и Кнез- 
ноља. 1801 постао је подмаршал и диви- 
зијар у Загребу. В. Л.

ЈЕЛАЧИЋ ЈОСИП ГРОФ, бан хрватско- 
далматинско-славонски 1848—1859 (16/10 
1801, Петроварадин — 19/5 1859, Загреб). 
Свршио је терезијанску академију и зало- 
чео 1819 војничку каријеру као поручник. 
1831 постао је кашетан граничароке пуков- 
није у Огулину и исте године кренуо је 
с Огулинцима у Италију, где је провео 
четири годшне. 1835 одликовао се Ј. са 
својом оатннјом у боју с Турцима код Ве- 
лике Кладуше. 1841 постао је потпуков- 
ником прве банске пуковније, а 1842 лу- 
ковником и командантом нрве баноке лу- 
ковније. У том звању истакао се не само 
као војни командант, него и као цивилни 
администратор, стакавши велику попу- 
ларност међу крајишким становништвом: 
1845 одликовао се у окршају о босанским 
Турцима код Подзвизда. 23/3 1848 име- 
нован је Ј. (нарочита заслуга баруна Фра- 
ње Кулмера) хрватсквм баном, генералом 
и командантом обеју баноких пуковнија. 
7/4 1848 именован је Ј. подмаршалом и 
уједно му је предана команда над чита- 
вом војском у Хрватекој. 19/4 преузевши 
своју банску дужност издао је Ј. на све 
области циркулар, у коме је наредио, да 
свако поглаварство и олштина има дело- 
вати под ллчном одтоворношћу у овом 
делокругу, и да нема ви од кога примати 
нжкажвих службених наређења (мислио је 
овде на угарску владу), већ се могу обра- 
ћати само на бана, као врховног земаљ- 
ског главара. Тако је Хрватока лрекинула 
своје вековне везе с Угарском. Посебним 
прогласом »Народу хрватскоме и српскоме 
у троједној Краљевини Далмацијн, Хрват- 
'ској 'и Олавонији« идентификовао се Ј. 
с политичким тежљама Хрвата и Срба. 
8/5 1848 сазвао је Ј. банску конференцију, 
којој је поверио, да изради основу избор-

ног реда за хрватски сабор. 18/5 расписао 
је Ј., на основу новога изборнота реда, 
лзборе у Хрватокој, Олавонији и Војној 
Крајини. Оастанак сабора одређен је за 
5/6. Тога се дана табор одиста и -састао, 
упркос покушају Мађара, да се омете- 
сабор, а Ј. је свечано инсталисао у 'бал- 
ској части патрнјарх Јосиф Рајачић. Кра- 
љевим рескриптом од 10/6 био је Ј. екинут 
с 'банске частн, настојањем Мађара, али 
Ј. је нпак био прнмљен 19/6 на царском 
двору, који се тада налазио у Инобруку. 
Пошавшп касније у Беч Ј. је, уз посре- 
довање надвојводе Ивана преговарао са 
Мађарима. Преговори нису успели, а Ј. се 
вратио у Хрватску с уверењем, да ће 
убрзо доћи до оружаног сукоба између 
Хрвата п Мађара. Великом брзином стао 
је Ј. опрематн врајишке чете и посео_ је 
Реку. 4/9 успостављен је Ј. у свим својим 
частима, а 7/9 објанио је угарском мини- 
старству рат. 11/9 лрешао је са 40.000 кра- 
јишке војске Драву код Вараждина, ушао 
у Чаковац и проглаоио Међумурје сартав- 
'ним делом Хрватоке. После тога је Ј. 
кренуо преко Каннже н Отонога Београ- 
да према Будиму. 28/9 сукобио ое с ма- 
ђарском револуционарном војеком између 
Пакозда и Веленцеја. Битка је остала не- 
одлучна. 30/9 кренуо је Ј. са својом вој- 
ском према Бечу, да ломогне царокој 
во>јсци опседати Беч, где је била планула 
револуција, испред које је цар побегао у 
Оломуц. 30/10 овладао је Ј. код ПЈвехата 
мађарског генерала Могу, који је похитао 
у помоћ Бечу. Беч се брзо лосле тота 
предао царском генералу Виндишгрецу. 
2/12, после доласка Фрање Јосифа I на 
престо-, именован је Ј. 'за губернатора Ре- 
ке и цивилно-г и војног губернатора Дал- 
маци-је. Од 16/12 учествовао је Ј. о Вин- 
диштрецом у угушивању мађарске рево- 
луције. Ј. је -врајишка војска победила 
Мађафе код Мошоња (18/12), заузела Ђур 
(27/12), -свладала генерала П-ерцела код 
Мбог-а (30/12), а Обг^еу-а код Тетења 
(3/1 1849). 5/1 ушао је Ј. -с Виндишгрецом 
у Будимпе-шту. У каснијем ратовању 
с Мађарима уч-ествовао је Ј. на јужном 
бо'јишту, заузео је Осек (26/4) продпрући 
с велшш-м успехом у јужну Угарску док 
га Мађари -поразо-м код Не^уев-а (14/7) не 
примораше на узмак у Срем.

После слома мађароке револуције и уки- 
даља краткотрајнога октрои-саног у-става 
(31/12 1851), остао је Ј. и даље на челу 
земље као >бан, али се банска влада >пре- 
образила у ц. кр. намесннштво, -за којег 
је започела германизација земље. 11/12 
1852, настојаљем је Ј., за-гребачка биску- 
пија подигнута на надби-скупију, и тнме 
је хрватска црква одељена од Угарске. 
24/4 1854 постао је Ј. грофом. 1855 почео 
је Ј. душевно и телесно побољевати, ла 
се повукао на свој пооед Нове Дворе. 1859 
померио је памећу н исте је године умро.

Ј. спада у најснажније и најпопуларни- 
је личности хрватске историје. У млађим
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годинама занногао се Ј, доста- ннтенсивно 
лирском п драмском поезпјом. Штампао је 
Ејпе бЊпЈе Јег Епппегип^ (1825; Ново 
нздаље лод насловом О еЈ1сћ1е, 1851; хр- 
ватскн лревод од Д. Деметра под насло- 
вом: Р језте, 1861). Ј. драмска пј-есан 
Родриго -н Едвшра доживела је премнјеру 
у Хрватском Казалишту 1894.

Л п т е р а т у р а :  ХеизШЛег: ће Бап
Је1ас1с (рукопнс у универснтетској 6и- 
блиотецп у Загребу); Р. Хорват, Бан Је- 
ланпћ (1909); Ф. Шпшић, Како је Ј. по- 
стао баном (Југ-ославенска- Њпва, 1923).

М. Прелог.
ЈЕЛАЧИЋ ФРАЊО БУЖИМСКИ, барон, 

подмаршал (1746, Петрпља — 4/2 1810, 
5га1а АраЊу). Понео је служити 1763 -код 
1. -банске пуковннје, 1772 постао је кале- 
тан, 1783 мајор, 1789 потпуковник. 1790 
одликовао се у боју против Турака код 
чардака Љубина. 1794 постао је пуков- 
ник и заповедннк хрватске н-ишанџиске 
чете н учествовао у ра.ту против Француза 
код Тетр1еиуе, М Ш ззегЈтт и ^Гиггћигф 
За хра.бро деловаље у тнм ратовнма уна- 
пређен је 1797 ва ђенерала, 1799 одлнко- 
вао се прн одбрани ЕеШкКсћа у Уогаг!- 
ћег^и протнв Француза. За ово добно је 
вптешки ред Марије Терезије и баронство. 
1800 постао је подмаршал п дивизнјар у 
Петроварадину, а доцннје у Карловцу. 
1805 учествовао је у -битцн код тврђаве 
алм п 1809 -код Оалцбурга и 51. М1сћае1 
Пенсионисан је 1810, в. Л.

ЈЕЛЕК (ЈЕЛЕЧЕ), врста прслука, којп 
се пра-ви од разне материје, разне је боје 
и украса. Облпк му је различан, са већпм 
илц ма-њим трудним нсечком. Обично су 
женски јелецп срмом нли златном жицом 
извезенн. -Носн се у Србији, Старој Орбн- 
јн н Македонији, Боснн н Херцеговннн

П .  3 .

ЈЕЛЕН (Сегхиз е1арћиз) најглавннјн је 
заступник Јна-ше високе дивљачи. Рашп- 
рен је особито по пространим низинским 
шумама и ритовима Хрватске и Олавони- 

Зојводине, премда -му је број поеле 
Ј 18 знатно пао. Ови оу Ј . на светском 

гласу радн особите јачине својих рогова. 
" ''-ловеначкој је окоро сасвим пстребљен; 
налазп се само још у малом броју у сло- 
оодном ловишту на нотрањском и у огра- 
ђеном ловишту код Св. Катарине над Тр- 
л.нћем, У Орбији, Боснц п Херцеговнни 
и ЦрноЈ Гори га више нема.

ФИНИХ КОЖА
К арлоЉ . Освовано 

Је 1921. Напитал је 2,000.000 динара. Запо- 
слено ЈвДо 200 радника. |По1кретна снага 
' е 120 НР- 0. П.

ЈЕЛЕНА. 1. Краљнца, жена Уроша I. 
.. дала се око 1245. Француског је порекла, 
и у оротству са анжујском дпнастијо.м. 
иомагала је католички елеменат у Зети, 
где ,је после пада свог мужа (1276), имала

СВ°ЈУ управну област. У тој ревностн била 
Је спремна понекад да ради п протнв нн- 
тереса свога мужа. Сна се, на пр., обаве- 
зала католичком Дубровннку 1267/68, да 
ће- агу јављати чак и за намере н покрете 
краљеве против њега. Чптав низ католич- 
иих цркава у Ска-дру, Бару, Улцнњу н 
Котору потиче од ње. У срнским земљама 
њена је православна задужбина манастир 
Градац^ Њен двор у Брњацима, на горњем 
Пбру, била је нека врста домаћнчске шко- 
ле за сироте српоке девојке. Умрла је 
8/2 1314. Орпска црк-ва прнзнала је Ј. за 
светитељку. Њено лепо житије налисао је 
архиепископ Даннло. ' В. Ђ..

2. Последња српска деспотнца (— 1474). 
Била је кћп пелопонеског деспота Томе, 
брата последњнх византнскпх цагрева-, Јо- 
вана VIII Лалеолога н Константнна XI 
Драгаша. Њоме ' је српскн деспот Ђурађ 
Бранковић оженио снна Лазара (1446). 
доцнијег^ свог наследннка. По смртн му- 
жевљевој, којн није оставпо мушких на- 
следника (1458), Ј. је управљала Орбијом. 
као намесница., уз свог слепот девера Оте- 
фана н великог челника Мпхаила Анђело- 
вића, пореклом такође Грка (од тесалске 
гране Анђела), док овај није, издашпи 
престонпцу Смедерево Турцпма, бачен у 
затвор. Затим је Ј., у договору с угарским 
краљем Матијом и са босанскпм краљем 
Томашем, довела на српоки деспотскп 
престо Томашева епна, Стефана, оженпв- 
шп га својом кћерком Јелен-ом (Маром) 
1459. Тако су остатцп Орбије п Босне нма- 
лн да се, уз угарску помоћ, заједнички 
бране од туроког освојења. Но Мухамед II 
је брзо дојурио у Орбију, коју је потпзшо 
уништио, 'заузевшп Смедерево (1459). Ј1а- 
зарева удовица Ј., са кћерпма и -зетом, 
последњим српскнм деспотом Стефаном 
Томашевићем, пуштени су од Мухамеда 
у Босну, тде је Отефа.н Томашевнћ. по 
смрти очевој, лостао краљ 1боса-ноки <1461). 
Међутим Ј. је убрзо отпшла у Дубровник 
(1462), где је удала кћерку Милицу за Лео- 
нарда III Тока, господа.ра јонског острва 
Левкаде (Оанта Мавра) 1463. По паду 
Бооне и погнбнјн Стефана Томашевића, Ј. 
се настанила на двору Леонардову, у Лев- 
кади. Ту је п умрла, покалуђеривши се 
п назвавши ое Хипомона <1474). Кћи Ј. 
Јерина, удала се за Окендер-беговог сина, 
Јована Кастриоту. Кћп Ј., која се удала 
за Отефана Томашевића, т. ј. последња 
босанска краљпца, склонила се, по му- 
жевљево-ј погнбији, најпре у манастнр Св. 
Стефана код Сплета, а затим је отишла на 
двор Муханеда II, сплеткарећн тамо про- 
тив Дубровчана н протнв Хнландара.

Л и т е р а т у р а :  К. Јиречек (прев. Ј. 
Радонића), Историја Срба, II, 159; (V. МЈ- 
1ег, Тће ћаИпб 1п 1ће ћеуап! (1908, 454).

3. (Јелача), из породице Гатилузпја, го- 
сподара острва Лезбоса (Митилине), сва- 
стика византиског цара Јована VIII Палео- 
лога. Њоме се верио дес-пот Стеван Ла-
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заревић, - спасавшн се из Бајазитове вој- 
ске, после бптке к-од Ангоре, и допловпв- 
ши у Цариград (1402); за гк м се он аоме 
и венчао (1405).

Д. Анастасијевић.
ЈЕЛЕНА ГРУБА, босанска краљица, 

жена Отевана Дабише. После сирти сво-г 
мужа, 7/9 1395, примила је на се владу у 
Босни. После шровале Турака у^ љену 
област, почетком 1398, властела су је сме- 
нпла, налазећи да за управу треба ј-ака 
мушка рука. Од 1398 краљевао је Отевал 
Осто1а, а -Ј. се после 1399 из-губпо помен.

В. Ћ.
ЈЕЛЕНА ДРАГАШ, кћп Душанова се- 

стрића (?) Константнна Дејаловића од >Вел- 
бужда, византиска царица, жена цара 
Манојла II (од шре 1391). Манојло је са Ј. 
изродио више синова, од којих су Јо- 
ван VIII и Консталтин XI Драгаш били 
последљи византиски цареви. После по- 
гибије свог оца у Бајазитовој војсци у 
Влашкој (1394), подигла му је Ј. манастир 
Петру у Цариграду. Умрла је као мона- 
хшва Хипомена у Цариграду (1450).

Д. Ан.
ЈЕЛЕНЕЦ ФЕДОР ВИТОМИЛ, новинар 

(24/12 1885, Шенчур, код Краља — 10/4 
1922, Љубљана). Сврпжо је гимна-зију у 
Кр-ању, Љубљани 'и >Сушаву, учио је пра- 
ва у Бечу и ноетао је 1912 новинар. 1913 
стушио је у српску државну службу и био 
је чиновнив пресбироа у Београду, затим 
чиновник окружне управе у Пироту и Те- 
тову. Као добровољац учесгвовао је у пре- 
лазу преко Албаније н био је неко време 
интерниран у Асинару. Затим је отишао 
у Жене-ву и на солунски фронт. После по- 
вратка у Љубљану, шостао је 1920 уред- 
нив Јутра. — Ј. је почео 1903 писати цр- 
тице и фељтоне (Слов. Народ, Звончек, 
Домачи Пријатељ, Јутро, 1910—-1912; Оло- 
ван) н напиеао је и неколико песама и по- 
зоришних дела. После повратка из рата 
написао је фељтоне 1914—1918; Спомини 
.југослованскега добровољца >(са-брани 1922). 
Као. нов-инар пропагирао је Ј. слободоумље 
и југословенско јединство.

Ј 1 и т е р а т у р а :  1914—1918 (увод).
И. Г.

ЈЕЛЕНИЂ ЈУЛИЈАН ДР. ФРА, историк 
(29/8 1877, Ријечани, Босна). Основну
школу и гимназију свршио је> у Босни, а 
богословију на Университету у Будим- 
пешти 1903. 1903—1909 био је професор 
богословије у Лијевну, а 1909—1919 у Са- 
рајеву, лрофесор и директор богословије. 
Од 1919 професор .је Увиверситета у За- 
гребу на богосло-веком факултету. Уређи- 
вао је Серафински Перивој (1908—1913) и 
Нашу Мисао (1913—1916).

Ј. је изразити историк фрањевачкот ре- 
да, чији је чла.н, и црквене историје, ко-ју 
и предаје на Универеитету. Ј. је написао 
низ добрих монографија, и једно велико 
дело из опште црквене историје. Одлнку-

је се савесношћу сабирања и критичког 
оцељивања исто-риске грађе. Најзна-тншји 
су му радови: Краљ. Високо или самостан 
Св. Николе, Бе ра!агешз Возпае, Култура 
и бцсански фраљевцн >(1912—1915), Извори 
за културну по-вјест босанскнх фрањеваца 
(1912—1913), Летопис фра Николе Лашва- 
нпна (1916), Летопис фрањевачког с-амо- 
стана у Крешеву |(1918), Летопис ф.рање- 
вачког самостана у Сутјееци (1923), По- 
вјест Христове цркве (I, II, 1921—1924).

В. Н.
ЈЕЛЕНСКА МАРИЈА, глумпца (1852. 

Загорје — 1882, Барцелона). Ј. се по оцу 
презивала Ферко, а име Јеленска узела је 
за позоришно име. По очево-ј смрти од- 
вели су Ј. м-ати и брат у Беч, где је свр- 
шила. глумачку школу, а после шоложених 
испита отишла је у -Загреб, где је анга- 
жована -за чланицу Хрватског Казалишта. 
Због немилих интрига, отишла је из За- 
греба у Осек, где је гостовала у немачком 
по-зоршпту. 1869 примнла је шозив Одбора 
за подизаље сталног Народног Позорпшта 
у Београду, >и ступила у Београдску тру- 
пу, шрво као гошћа, а одмах затим као 
редовна чланица. И ако је имала успехе, 
који су постајали угледи амбициозним 
чланицама Веоградског Позоришта, Ј. је 
поново отншла у Беч, ради настављаља 
својих студија и рада, али као Словенка 
није могла нмати у Бург-Театру успех, 
који је очекивала, и ако је имала одличну 
критику. После (Веча глумила је трп го- 
дине у Прагу, затим у Хамбургу, Грацу 
и Штутгар-ту. 1881 удала се и напустнла 
је шозорницу. Те годаше водила је шре- 
говоре са Управом Народног -Позоришта 
у -Београду, да дође на гостовање позо- 
ришту међу чијим је члановима оонива- 
чнма имала једно од најугледнпјих ме- 
ста. Тешка -болест шрекинула је њену же- 
љу н одвела је у Барцелону на лечење, 
где је и умрла. Р- 0.

ЈЕЛЕЊЕ, село у Хрватској, жупанија 
Модруш-Река, котар Оушак; на западном 
врају Гр-обничкога Поља.. Најзападннје ме- 
сто у Хрватској. Има 449 становника, оп- 
штннско нотлаварство, римокато-личку жу- 
пу, основну школу, -пошту.

Ј. М-п.
ЈЕЛЕЧ, град код Новог Па-зара. Опоми- 

ње се од 1149. Сада је у рушевннама.
В. П-ћ.

ЈЕЛИВАНКЕ, врста ја-бука, које. усне- 
ва>ју око Ораховца у Олавонијн, те тамо 
замељују срчшку, ко-ја страда од рак-раве.

Ћ. Р.
ЈЕЛИНЕК ОСКАР, директор Хрватског 

Д. Д. за Трговину Жељезом (21/5 1887, 
Пожега). С-вршио је цри разреда -реалне 
гимназпје, затим је стушио у гволсђароку 
радљу у Броду на Сави. 1910 отншао >је 
у Будим-пешту, Беч, Берлин, Праг, Хам- 
бург, и био је запослен код разних преду- 
зећа’ као хрв-атско-немачки коре-спондент.
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После тога врагно се у домовину н ооно- 
вао је своју данашљу фирму. 1918 основао 
је Ј. »Тнтан«, крањску творницу бравар- 
ске робе у Камнику, која данас запослује 
500 радника. С. Д.

ЈЕЛИСЕЈИЋ МАРКО, учитељ н управи- 
тељ днлетантског нозоришта. Ј. .је 1783 
основао са својим уненицима позоришно 
друш-тво у Великом Бечкереку. Уз помоћ 
Аркадија Иејића, трговца у Темишвару, 
штампао је Ј. два преведена драмска де- 
ла: Велизар (1832) п Александар п Ната- 
лија или Петар Велики, цар росиски 
(1833). Аркадије Пејић саопплтио је 1863 
Јовану Ђорђевићу, тада управнику Орп- 
ског Народног Позоришта (Нови Оад), да 
је и он био члан Ј. позоришта. Према то- 
ме Ј. би био вачетник новог срлеког по- 
зоришта, а А. Пејић први ерлскн глумац 
новијега доба. Помиње се, да је Ј. позо- 
риште прнказивало и Прекрасног Јосифа, 
вероватно опет у његову лреводу.

Р. 0.
ЈЕЛИЋ ЛУКА ДР., археолог и иоторик 

(2/12 1863, Врањпц — 2/2 1922, Каштел 
Сгари). Учио је основну 'школу у Врањп- 
ЧУ и у Доњим Каштелима, гимназију у 
Оплиту, а богословију у Задру (1884 до 
1887). По свршеним наукама отишао је у 
Рим. Живео је у Ов. Јеронимском заводу 
(1888—1889). Докторирао је из канонског 
права. 1890—1891 био је у заводу Сатро 
бапЈо Је1 ТеЈезсМ, и спремао се ИЗ цр- 
квене историје и хришћанске археологи- 
је. 1892 и 1893 студирао је археологију у 
Вечу. 1894 постао је нрофеоор канонског 
права и црквене историје у задарској бо- 
гословији. Паралелно с радом у богосло- 
вији Ј. се бавио н археолошкнм истражи- 
вањима у околини задарској, око Биогра- 
да >(на мору) и Нина, где је могао пожети 
много уопеха из области старе римске, а 
и националне иотарије. Пред Оветски Рат 
дошао је Ј. у Залреб, пошто је налтустио 
олужбу. Ту је оогао све до 1918, кад се 
вратио у Каштел Стари, где је марљиво 
радио све до своје смрти. — Написао је 
велики број расправа, које одају и велику 
ерудицн.ју, и оштроумноот научника ис- 
траживача, али сувише бујна фантазија 
пореметила је ра.внотежу мирног расуђи- 
вања. Радови му се налазе у ВиПеШпо сИ 
агсћео1о§1а е в!опа Ја1та1:а, Раду, Отари- 
нама, Вјеснику Хрватског Археолошког 
Друштва, Вјеснику Зем. Архива у За- 
гребу, Гласнику Зем. Музеја за Босну и 
Херцеговину, Гласнику Матице Далматин- 
ске, и у неким немачким, талијанским и 
францускнм часописима. Најважнијп су 
му ови радови: Дворска Капела Ов. Кри- 
жа у Нину (1911), Повјесно-топографске 
цртице о биоградском приморју (Вјесник 
Хрват. Археол. Друшгва, 3, 1898), Хр- 
ватски завод у Рпму '(Вјесник Зем. Архп- 
ва, 4, 1902), Најстарији картографскн спо- 
меник о рнмској пакрајини Далмацији 
(Гласник Зем. Музеја за Восну п Херце-

говину, 10), Б1е гот15сће 51аП1 Бос1еа (у 
бсћгШеп <1ег Ва1капкотт1зз1оп, АпНо. Аћ! 
VI, '$ /{еп, 1913).

Л и т е р а т у р а :  Ф. Булић, Дон Лука 
Јелић (Вјесник за Археологију и Хисто- 
рију Далматинску, 45, 172—179).

В. Еовак.
ЈЕЛИЋ МИЛОСАВ, књижевник и но- 

винар (13/3 1883, Скобаљ, смедеревеки 
округ). Гимна.зију и Војну Ажадемњју свр- 
шио је у Београду. 1903 произведен је за 
пешадиоког потпоручника. Напредовао је 
у војсци до мајора, н као такав је пен- 
сионисан. Учествовао је у свима рато- 
вима, као командир митраљеског одељења., 
у пуковима дринске днвнзије и као ко- 
мандант II добровољачког батаљона вој- 
воде Вука на солуноком фронту. — Ја- 
вио се у књижевностн рано, песмама и 
причама, у Српском Књижевном Гласннку, 
Делу и Искри. Заоебно је штамцао дае 
свеске приповедака, Нанине прнче и На- 
ши дани, и свеску иесама, 'Србијански 
венац. У овој збирцп опевао је Ј. подаиге 
српских јунака у Оветском Рату, приме- 
њујући, на особен и .занимљив начпн, дух 
н фразеологију народног десетерца из ста- 
рпх 'јуначких песама. Још од 1903 јављао 
се Ј. повремено жао новннар у Полнтици. 
Последњих година све впше се одавао но- 
вннарству, где ее нарочито иетакао ре- 
портима, шутопиоима и чланцима о про- 
блемима Јужне Србије и Албаније. Сада 
је уредннк сконљаноког лиота Вардар.

В. П.
ЈЕЛИЋ САБО, инжињер (19/9 1870, Сла- 

но, код Дубровника). Нижу гимназију овр- 
шио је у Дуброввику, затим се неко вре- 
ме бавио пољопривредом и трговнном на 
имању свога оца, а 1893 наставпо је вншу 
гимназију н матурирао је у Трсту. 1895 
до 1900 учио је Виооку Техничку Школу 
у Бечу. Ступио је у елужбу државних 
железница у Трсту, где је положио и ко- 
мерцијални, еаобраћајни п телеграфски 
попит. 1901—Ј903 радио је Ј. на траоира- 
њу и тројектовању једног дела бохнљске 
пруге у Горици, 1903—1906 учествовао је, 
као шеф деоннце исте пруге у Каналу п 
Сочи, у пројектовању и градњн моста на 
Сочн. 1906—1908 био је шеф секције у 
Кнпну, за трасирање и пројектоваље дал- 
матннског дела личке железнице. 1910 до 
1911 радио је на пројекту пруга Дугопо- 
ље—Аржано п Оућурац—Трогпр. 1912 до 
1918 био је помоћник шефа департмана за 
градљу железница код Земаљске Владе у 
Сарајеву, и радио је на пројекгима лруга 
Бихаћ—Босански Нови, Вања Лука—Јај- 
це, Лашва—Доњи Вакуф. 1918 био је 
члан Народне Владе '(повереник -за јавпе 
послове и железнице), 1919 днректор же- 
лезшица Вооне и Херцеговине, а 1920 до 
1922 помоћник министра Саобраћаја. Од 
1922 је у пенсији, н врши цпвплну ин- 
жнњерску праксу. Члан је компспје за 
државни испит грађевкнске струке на Ви-
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ео-кој Технжчкој Школн у Загребу, н прет- 
седннк је загребачке Инжењерске Комо- 
ре. Као владин делетат застушао је 1920 
до 1922 државу код решаваља шнтања 
•Јужне Железннце. 1924 био је шрочелник 
југословеноке делегације на Првој свет- 
ској - конференцији природних снага у 
Лондону. Написао је расправу: Како да 
орга.низујемо наш саобраћај.

Р. Кушевић.
ЈЕЛИЦА ПЛАНИНА, планина у Србији, 

између река: западне Мораве-Бјелице-Ј1о- 
патнице (притоке Ибра)-Ибра, јужло од 
Чачка. Ј. П. шружа се од северозапада 
ка југоистоку и у том су правцу највећп 
висови: Овчар 998 м, Бијело Брдо 809 м, 
Јелица 775 м, Граднна 880 м, Зовљак 
904 м, Хумка 962 м, Црна Отена 968 м, 
Усарица 869 м, Врљан 990 м. Оеверо- 
источним подножјем пролшзе железничка 
пруга и друм Ужице—Краљево, а преко 
планине колски путевн Чачак—Негрисо- 
ри—Пожега и Ариље, Чачак—Живица— 
Ивањица, Краљево—Дубац—Ивањица.

П. В.
ЈЕЛОВА ГОРА, планина у Србнји, из- 

међу речица: Лужнице-изворишта Волуј- 
ца-Вржанске-Јакаљског Потока {притоке 
Рогачине), око 11 км северно-северозапад- 
ло од Ужица. Највећи висови су: Велшки 
Приседо 967 м, Ђаков Камен 1.020 м, кота 
952 м. Ј. Г. је већим делом пошумљена. 
Југозападним подножјем води друм Ужи- 
це—Рогачина, а преко планине, друм Ужи- 
це—Ћебићи—Ваљево. П. В.

ЈЕЛОВИЦА. 1. Висораван у Јулиским 
Адпима, у Словеначкој између река: Бо- 
хињоке Саве-Липнице-изворишта Селшчи- 
це. Са Ј. се издижу нојединачни врхови, 
од којих су ншјвиши: Високи Врх 1.393 м, 
Котлиц 1.410 м, Чрни Врх 1.170 м. Северо- 
источним подножјем пролазе друм и же- 
лезничка пруга Јесеннце—Крањ—Љубља- 
на, а западнжм Јесенице—Бохињска Би- 
•стрица.

2, Нага карсна висораван у Црној Гори, 
у Бањанима, око 20 км источно-југоисточ- 
но од Билећа. Највиши су висови: Вито- 
мир 1.269 м, Јеловица 1.238 м, Развршје 
и Херакова Градина, оба виоока преко 
1.200 м. П. В.

ЈЕЛОВШЕК ВЛАДИМИР ДР., лекар 
(15/8 1879, Осек). Свршио је реалку у За- 
гребу и Осеку, медицину у Прагу. Опеци- 
јалисао се у окулистици у Прагу, Бечу и 
Загребу. 1907—1923 био је окулиста 
Окружног Уреда за Ооигурање Радника, од 
1923 у Карловцу. Од 1912 је уредник Ј1и- 
јечничког Вјесника и тајник Збора лијеч- 
ника X. С. М. Написао .је две књиге песа- 
ма (Симфоније, 1899), Наше очне болеети 
и многе чланке, фељтоне и реценсије.

В. С.
ЈЕЛОВШЕК ФРАНЦ, сликар (4/10 1700, 

Менгеш, Горењска — 2/6 1764, ЈБубљана). 
Ј. је 1723 био у Љубљани, где се у љуб-

љанским порееким књигама јавља први 
пут његово име 1731. Ј. је радио у првом 
реду фреске у илузнонистичком барокном 
стилу. Уопело је Ј. дело, израђено уљем, 
Св. Породица, у цркви Ов. Петра у Љуб- 
љани из 1734. Главна су му дела у фре- 
око-техницн: Лађа, купола и преевитерн- 
јум цркве Св. Петра у Љубљани (1731 до 
1734), свод у пресвитеријуму жупниске 
цркве у Камнику (1734) и т. д.

Л и т е р а т у р а :  В. Стеска, Младика, 
IV, 381, 421, 457. Ф. С.

ЈЕЛОВШКОВА ЕРНЕСТИНА, списате- 
љица (18/12 1842, Љубља.на — 3/12 1917, 
Љубљана). Била је кћи пееника Прешер- 
на и Ане Ј. Учила је основну школу у Љу- 
бљани. 1857—1877 била је шваља рубља 
у Бечу, доцннје у Љубљани, где је осно- 
вала школу за бело швање. Слабу и скоро 
слепу Ј. подупирало је последњих годи- 
на, сем Фраље Тавчара и монсињора Томе 
Зупана, Писатељско нотнорно друштво, а 
градска општина у Љубљани давала јој 
је беоплатан стан. 1875—1876 написала је 
Ј., на основу мајчнног причања, Епппе- 
гип^еп ап Бг. Рг, Ргезегеп, које је у сло- 
веначком преводу нздала 1903 (Спомнни 
на Прешерна). Ово је један од главних 
извора ва Прешернов живот, али га треба 
употребити критично.

Л и т е р а т у р а :  Спомини на Прешер- 
на {Словенски Народ, 1917).

И. Г.
ЈЕЛСА (талијански Се1за), трговиште 

у Далмадији, област Сплит, котар Хвар; 
у северном приморју острва Хвара у ве- 
гову најроднијем крају. Морско је купа- 
тило. Лука је у паробродарској вези са 
Сплитом и Метковићем; лучко је отправ- 
ништво', царинарница. Пма 1.616 станов- 
ника, пошту и телеграф, општинско по- 
главарство, римокатоличку жупу, азишу 
основну школу. Ј. има водовод, млжн, _фа- 
брнку инсектнога прашка (бухач), живу 
трговину вштом и »јелшанским опанци- 
ма«, филијалу Јадранске Банке. Ј. има 
доота вртова; околина је засађена бором 
(рјпиз тагШта), ИМа И добрих винограда. 
Осим бујне вегетације има и отарих спо- 
меника: нлирско-грчка грађевина »Тор«,
римски »град«, римска вила »Црквица«.

,7. М-н.
ЈЕМЕНИЈЕ, врста црвених полуципела. 

Носе се ч Пебоч. И. 3.
ЈЕНКО ДАВОРИН, »омпозитор и капел- 

ник Народаог По-зоришта у Београду 
(10/11 1835, Дворје,- крај Церкљана Го-
рењска, Оловеначка — 25/и 1914, Љубља- 
на). Ј. се још из ране младооти, доред 
школског учења, бавио и музиком. У Љу- 
бљани му је био учитељ Машек, затин 
Рихар, а у Троту Синоко и Рнчи. Као 
правник у Бечу није нануштао ни музи- 
ку, а када се 1859 основало Оловенско 
певско друштво, изабран је Ј. за хорово- 
ђу. Његова композиција словеначке Мар-

— 143



ЈЕНКО

сељезе (Ншпреј!), која. је (исто као н ње- 
гова жшпозпција Боже правде) саставнж 
део наше данацше државне химне, пева- 
на је први пут 22/10 1860 у Бечу. Те го- 
дине Ј. је напустио -правне науке и сав се 
посветио музици. 1863 био је изабран за 
хоровођу српског певанког друштва. у 
Панчеву, ода.кле је (1865) прешао у Бео- 
град. Од 1871 Ј. је био капелник Народ- 
ног Позоришта у Београду.

Целокупнп музички рад Београдског по- 
зоришта, у току од 20 н неколико годица, 
везан је за име Д. Ј. Он је обуча.вао пева- 
че, компоновао песме за поједине комаде, 
нзра.ђивао оркестарске партитуре н дири- 
говао оркестром. Од необично великог бро- 
.ја љегових композшција поједпних песама 
истичу се: Оабљо моја димишћијо!, Што 
ћутнш, ћутиш, Србпне тужни?, Ботовп 
силни!, Моја лађа, Лепа Јелка, Где сп, ду- 
шо? и др. Компоновао је песме и музику 
за ове комаде: Кућна каппца Др. Фа.уста, 
Оеоскп лола, Женскн рај, Две сиротице, 
Радничка побуна, Моје мезпмче, Јованка 
Орлеанка, Дон Цезар од Базана, Ђаво у 
срцу, Поручник Рајф, Роб, Чика Томпна 
колиба, Две невесте, Мраморна срца, При- 
бислав и Божа.на, Три светла дана, Мар- 
кова сабља, Врачара, Роберт ђаво, Четири 
милиона рубаља, Ђидо, Потера, Ванда, Ви- 
досава, Дивљн ловац, Кнез Доброслав, 
Задулсбина, Девојачка клетва, Јурмуса и 
Фатима (са увертиром: Крв за род), Ми- 
дош у Латинима, Орпске цвети.

Р. Одавић.
ЈЕНКО ИВАН, песник (21/12 1853, Пра- 

ше, код Краља — 17/5 1891, Горпца). Ј. је 
свршио гимназију у Љубљани, а у Грацу 
је учио класичну фнлоло-гију и слависти- 
ку. Био је суплент гимназије у Љубљани 
(1876—-1877), професор у Крању, а од 1878 
професор гимнавије 'у ' Горици. Почео је 
писати под утнском песама свог брата Си- 
мона. Објавио ,је лироке’ и елске -песме у 
Зорп (1873), Љубљанском Звону (1881), 
Кресу (до 1885) н Хрибаровом Словану (до 
1887). Издао је и збирку Песми (1882). У 
Ј. лирици преовлађује покрајинско распо- 
ложење и родољубиво осећаље, -с пуно ре- 
минисценција на поезију брата, док у 
епским лесма.ма -превлађују љубавнн и 
романтичнн м-отиви. Личне ноте' Ј. песме 
немају. Ј. је објавво и грађу Из еапуш- 
чпне песника Оимона Јенка '(Крес, 1886).

Л и т е р а т у р а :  Левец, Љубљански
Звон, 1891, 373; Гласер, Згодовнна сло- 
венскега словства, III, 63. И. Г.

ЈЕНКО СИМОН, песнпк (27/10 1835, Под- 
рече, код Крања — 18/10 1869, Крањ). Овр- 
шио .је гимназију у Новом Месту и Љуб- 
љани, стулво је у богословију у Целовцу, 
учио на философском и правном факул- 
тету у Бечу, н остао је тамо као домаћн 
учитељ до 1863. Служио је код нотара у 
Крању и адвоката у Камнику и Краву. 
— Прве песме саставио је Ј. као ученик 
4 разреда гимназије (једна штампана. у

Олов. Чебели, 1851), а особпто је живо по- 
чео радити у осмои разреду гимна-зије, кад 
је с друговима ооновао рукописнн лист Ва- 
је (1855) и ночео сарађиваш у Новпцама. 
1858 прикључио се Гласнику, а серију пе- 

- сама објавио је и у ВукотпновићевоеФЛеп- 
тнру (1859). 1864 изашле су Ј. Песми. — 
Ј. поезија из доба гимназије показује 
више његову фантазију п ' карактер него 
чуство; садржи родољубиве (Оловенско 
зго-довино, Само, Адрпјансжо м-орје, Горн 
п т. д.) и озбиљне медитат-ивне шесме, а 
с друге стране и па.родију и шаљиву по- 
певку, међу њпма има -и доста љубавних 
и сатирнчних песама. Има више припо- 
ведних песама но лирнчних, више весе- 
лог расположеља но еле-гичног. Ј. се у 
поезији угледао на Прешерна, Косеског, 
Левстика-, народне песме, Шидера, Гетеа 
и Уланда. Као песник сазрео је Ј. у Бечу. 
У унутрашљпм борбама постало је ље- 
гово осећаље дубље, видик шпри, назорп 
у животу тврђи. К ад. је савладао и ути- 
цај Хајне-а, којн је једно време изгледао 
н сувише ја-к, развпла се до врхунца соп- 
ствена моћ Ј., вегово дубоко елегнчно 
чуство, нежна љубав за прпроду, коју је 
осећао н чији је тајанствен жнвот наслу- 
ћивао, и мека мелодио-зност речп (Образи, 
Обујенк-е, Фр-ојно го-рје, В брезупностн, 
Жеље н т. д.). Утицај Ј. осећа се у нашој 
квижевности још деценија после његове 
омрти. — Словенскп Гласник донео .је п 
три Ј. новеле, од к-ојих је најзрелпја Јћпр- 
скп учптељ (1858).

Л и т е р а т у р а :  Левец, Ввон (1879,
338); Стрнтар, Списи, V, 116; Графенауер, 
Згодовнна новејшега-словенскега сло-вства, 
П, 369; Глонар, Спмон Јенко, -Збрани спн- 
си (критично шдање 1921); Ерјавец, Ои- 
мон Јенко (из-бор за омладину 1923).'

Ћ. Граф енауер.
ЈЕНОПОЉСКА ЕПИСКОПИЈА. Око поло- 

вине 16 века основана Је за Србе у се- 
веро-исто-чној. Угарско.ј ешископија са се- 
ди-штем у -Јенопољу ЦепорсЉ, румун-скн 
1паи, мађа-рс-кн Вогоз-Јепб). Као првн њен 
епнскол помнње се Матеј, а већ -прп дру- 
гом ешискошу Савп I Бранковићу, спну Ма- 
тејеву, проглашена је Ј. Е. самосталном 
архиепископијом-митрополијом. Под Ј. ар- 
хиешископију шотладале су и епископије: 
арадска, лпповска п темншварока, које че- 
сто ннсу имале свога посебног ешпжоша, 
те је Ј. архиепископ био у.једно и епл- 
скоп темишварски и арадски. Последњд 
Ј. епископ и архиелископ бпо је Лонгпн, 
који ,је пред опасношћу од Турака (16401 
нашустио своју елархију и мптрополију, 
те се преселио у Влашку, у манастпр Ко- 
ману. Тада је Ј. Е. укпнута н опојена са 
темпшварском, а ЈенопоЈв је шостао се- 
днште протопресвитера. Р. Г .

ЈЕРАЈ ВИДА (ФРАНЧИШКА ЈЕРАЈ, 
РОЂ. ВОВК), песникива (31/3 1375, Блед). 
Овршила је о-сновну школу на Бледу п у 
Љубљанн, грађанску школу у Бечком Но-
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вом Меоху п у Бечу, а учатељску- шжолу 
у Љубљани. Бнла.’ је учитељица у Лубном 
п у Заспу код Бледа >(1895—1901)’, затим 
се удала за члана бечке дворске опере 
Карла Јера-ја, с којим сад живи у Љуб- 
љани. — Песме је почела шисати 1897 у 
Љубљанском Звону. 1908 пздала је Ј .’ 
збирку Песми. Њене песме одпшу љу- 
бављу за словенске земље, а дубоким осе- 
ћајем писане су и н>ене девојачке љубавне 
песме и шесме о мајчиној љубави. Ј. ,је 
писала и љупке дечје песме и нздала. 
књнгу за децу 0 з  Љубљане чез лољане
(1921). Оарађује у Женском Свету.

И. Г .
ЈЕРАЈ КАРЕЛ, професор консерватори- 

јума у Љубљани {4/7 1874, Беч).- Ј. је 
учио о-сновну, грађанску школу и консер- 
ваторијум у Бечу (код Хелмесбергера мла- 
ђег и Грина. [виолину], Роб. Фукса [ком- 
позицију] и Ернста Лудвита). 1893—1895 
био је учитељ Гласбене Матице у Љуб- 
љани, затим • диригент оркестра у 1трепа1 
ЊбШддПоп у Лондону. 03 Лондона се вра- 
тио у Беч, где је положио државнп испит 
из виолине као главног шредмета. 1897 
постао . је заменик првог виолинисте у 
бечкој дворској опери, а 1900 сталан члан 
оперскот оркестра. Ј. је био и на концерт- 
ним иутовањнма у Румуннји (са компо- 
зитором Енескијем) и у Немачкој. У Бечу 
је Ј. био и хоровођа у академском дру- 
штву Словенија и у друштву Звезда. По- 
сле ослобођења дошао' је Ј. на консерва- 
торијум у Љубљани, тде. је дао идеју за 
осниваље оркестарског друштва и спремио 
концерте великих му.зичких дела (ЕгоГса, 
бутрћоше рћапЊзНдие е! бутрћоше ра- 
ЊеИ^ие Чајковског). ]. М.

ЈЕРАН ЛУКА, побожни лееник и писац 
(16/10 1818, Јаворје, код ПЗкофје Локе — 
27/4 1896, Љубљана). Учио је гимназију 
у Карловцу и Љубљани, лицеј и бо-гооло- 
вију у Љубљани. 1845 постао је свеште- 
ник. -Олужио је као капелан у разним 
местима, а од 1851 у Љубљани. 1853—1854 
био је мисионар у -Африци, 1869 постао је 
папски коморник, а 1882 каноник у Љуб- 
љани. — Ј. је у младим годинама био при- 
сталица илиризма н помоћник Блајвајса 
у уређивању првих година Новица, осно- 
ваних 1843. У Иовицама објавио је Ј. разне 
чланке и -дописе, од 1844 и више лирских 
и приповедних песама.. Од 1846 иисао је 
Ј. скоро искључнво побожне, поучне и 
лригодне песме и бавио се верско-шоучним 
и полемичним литерарним радом. Оара- 
ђива-о је највише у Згодњој Даници, коју 
је, с малим лрекидом, уређивао од 1852 
до смрти. Ј. је написао и мното побожних 
књига (молитвеници, шроловеди и т. д.), 
неколико путониса и школских'књига.. Ј. 
притодне и поучне иесме су без књижевне 
вредности, а његове побожне песме су из- 
раз дубокот осећања. Ј. има много васлуга 
и због св-ог карита/гивног рада (основао је 
Дн.јашку кухињу и потпомагао омладину).

Л и т е р а т у р а: Марн, Језичник, - 27;
Лампе, Дом ин Овет, 1896; Љубљански 
Звон, 1896; Графенауер, Згодовина новеј- 
шега словенскега словства, П, 157.

И. Г .
ЈЕРЕЗ, река у. |Србији, десна притока 

Саве. Пзвире под Це-ром (Вндојевнца 404 м, 
Кушовац 603 м), а улива се око 3 км низ- 
водно од Шапца. Највећлм делом Ј. тече ка 
северои-стоку, а лри крају тока скреће у 
великом луку на исток и југоисток. Ду- 
жина- тока је 57 км а површина олива 
534-2 км2. П . В ,

ЈЕРЕМИЋ ДРАГОЉУБ, бригадни пе- 
шадиски ђенерал- (6/6 1874, Ваљево)/ По 
свршегку 6 равреда гимназвје у Ваљеву, 
ступиб ’ је у (Војну Академију 15/9 1891. 
З.а инжињерског потпоручника произве- 
ден је 15/9’ 1894, капетана 22/2 1903, за 
пешадиског пуковнпка 1/10 1915, бригад- 
ног- ђенерала 21/10 1923. До 1897 био је 
водник у инжињерском батаљону,-до 1892 
Командир у инжнњерској подофицирској 
шкоди, до 1903 командир ’ чете у ин- 
жињерском батаљону, до 1906 'жомандир 
чете у пешадији, до 1912 командант ба- 
таљона у пегцадији, 1915—1916 као ре- 
конвалесцент од ра.не (тешке) био је ко- 
мандант - граничне труле, 1916—1917 шеф 
ађутантеког -одељења Мпннстарства Вој- 
ног, 1917—1918 на расположењу, 1918 до 
1919 помоћник делегата Миннетарства Вој- 
ног у Француској. (Марсељу), 1920—1923 
номоћннк команданта дивизнске области 
(Дринске), од 1923 командант је граничне 
трупе. У рату 1912/13 био је~ командант 
батаљона и пука (н ).-У  рату 1914 био је 
командант пука (8) и као такав 1914 тешко 
раљен. В. В .

ЈЕРЕМИЋ ЈОВАН, прота н парох кар- 
довачжи, црквени писац (17/1 1860, Осек). 
Ј. је свршио гимнавију -у Осеку, а. богосло- 
вију ,у Карловцима. Постао ј-е лресвптер 
1880 и администратор парохије у 'Оибачу. 
1882—1894 био је парох у Бачинцима. 
Тада -се, на позив патријарха Бранковића, 
примио уредништва брпског Оиона и 
управништва манастирске штампарије у 
О-ремским Карловцима, >1898 изабран је за 
па-роха саборне цркве у Карлов-цима и 
окружнот протопрвсвитера. — Писао је 
много по разним политичким и стру- 
чним богословским листовима л часопи- 
сима. Орпски Оион је уређивао 1894—>1902, 
а 1922 покренуо је лис.т Живот, од кога 
су изашли само неколико бројева. Важ- 
нији су му радови: Про-поведи, I (1886), 
II (1898), Саборски изборни ред (1900), 
Примедбе на уредбу о уређељу парохија. 
и о дотацији свештенства (1911), Мемоа- 
ри Др. Нике Маисимовића (1914), При- 
ложак решељу нашег црквенот пнтања 
(1914), Говори о проповеди из ратног до- 
ба (1920), Где ј-е Карловачка Митрополија 
(1923), Закон о Српској православној др- 
кви и љего-ва вредност (1925).

Р. Г.
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ЈЕРИБАСМЕ

ЈЕРИБАСМЕ, врста крушатса, сочних п 
веома укусннх. Успевају особжто у пла- 
нинскжм крајевима Бооне. И. Р.

ЈЕРИНА (ИРИНА), орнска деспотица, 
жена Ђурђа Бранковића, из породнце 
Кантакузена. Удала се за Ђурђа у де- 
цем-бру 1414. У народу .је била веома не- 
популарна и прозвата Проклетом, можда 
ради. велика утицаја њених сродника у 
српскпм државнпм пословима. Њена смрт, 
2/5 1457, врло је та.јанствена; говори се, 
да ју је отровао сам њен син Лазар. 
Тачно-је, да су те ноћи кад је Ј. умрла 
побегли из Србпје Турцима њен брат Тома 
Кантакузен, кћи јој султаница Мара и 
син слепи Гргур, брат Лазарев.

В. Ћ.
ЈЕРИША ФРАНЦ, песник (3/4 1829,

Шмартно, под Шмарно Горо — 2/9, 1855, 
Беч). Свршио је гимназију и лицеј у 
Љубљани, а учио је права, затим фнло- 
софију у Бечу. Почео је писатп песме 
1848. Сарађивао је највише у омладин- 
ском часопису 'Ведеж, а и скоро у свим 
осталшм часоппсима свота доба. Најпри- 
јатније су Ј. песме за омладину, а и оста- 
ле, на.јвише родољубиве п рефлексивне, 
одликују се лепим идејама, једноставном 
формом и једрим пзражавањем. Ј. је обја- 
вжо више приповедаиа и превода са рус- 
ког, пољског, српског, холандског и ен- 
глеског језика (Вајрон, Хе‘брејске мелоди- 
је, Иовице, 1852).

Л и т е р а т у р а :  Марн, Језичник 17; 
Графенауер, бгодовина новејшега словен- 
скега словсгва, II, 235. И. Г.

ЈЕРОНИМ (Еизећшз бо.рћгопхиз Шего- 
путиб), светац п црквенп учитељ (друга 
четврт 4 века, Стрндон, Брахово Поље, 
Босна — 30/9 420, поред Витлејема, Па- 
лестина). Ма да су му родитељи били 
хрвшћани, Ј. није био у младости крштен. 
Тек кад се са својим другом Бонозусом 
кренуо на реторско-фнлософске студије у 
Рим, крстио га ,је '(око 360) чувени епи- 
скоп Либерије. У Риму је Ј. упоенао рим- 
ску литературу и грчку философију. По- 
еле неког времена жренуо .је у Гали.ју, где 
се бавио теолошким радовпма и, за свога 
пријатеља Руфина, написао коментаре 
псалмима. После боравка у Галији пошао 
је Ј. на дуже време у родно место Руфи- 
ново, у Аквилеј-у, а затим, преко Тракије 
и Мале Азије, у ееверну Сирију, у ко- 
ју је стигао око 373. Сбузет жељом да 
проведе један део жив-ота у аскези, по- 
вукао се Ј. у пустињу, југонсточно од 
Антиохије, у Халкиду, где је почео да 
учи јеврејски језик. По повратку у 
Антиохдју, заредио га је бискуп Па.улин 
за свештенпка. Жеља за студијама одвела 
је Ј. у Цариград, где је вод Гргура 11ази- 
јаншког нроширио своје знање о Ов. 
Писму. У Дариграду је остао Ј. две го- 
дине, затим је 382—385 био у Риму, те је 
дошао у лајтешње везе са водећим кру-

говнма цркве и Рнма. У Риму је прпмио 
налог да ревидира текст латпнске би- 
блије, на основу грчког Новог Завета и 
Септуагинте. Овај научни носао свршио 
је Ј. са највећшм успехом. После смртж 
папе Дамаза -(385) пошао је Ј. поново у 
Антнохнју, у пратљп свога брата Паулн- 
нцјануса и неких нријатеља, затим је вре- 
нуо у Египат, носетивши још п Јерусалим 
п Витлејем. У јесен 386 прешао је Ј. у 
Палестнну, н у близпнн Внтлејема прово- 
дио је, са неколицином пријатеља, строги 
аскетскп и монашки жпвот. Најважнија Ј. 
дела припадају том 36-годшпњем вптлејем- 
ском периоду: Превод Св. Писма (Стари 
Завет) са јеврејског, библиски коментари, 
каталог хришћанских писаца, днјалог про- 
тпв Пелагинаца, спнси протнв јерусалим- 
ског бискупа Јована п т. д. Латннска ре- 
дакција Св. Писма, коју је спровео Ј., 
бнла је свуда раширена и добнла своје 
име: Вулгата. У Далмацнји п Истрп про- 
ширила се током средљег века легенда. 
да је Ј. изумео глатољицу. Отац Вулгате 
имао .је у римској црквн силан углед, па 
су побожнн глагољаши бранећи словенску 
реч и писмо у службж божјој од навала 
Латнна, дошли на мисао, да глагољицу 
прппишу том Ј. Ова легенда. нашла је и 
своје кодифпцпрање у листлнн лапе Ино- 
ћентија IV, који је 1248 дозволио сењ- 
ском бискупу Фплипу, да се његови све- 
штеницп могу служпти глагољицом. У 
јшстинн се лзрично каже, да су пали 
реклп свештеницп из Хрватског Прпмор- 
ја, да је тлагољицу дао Хрватима Ј. То 
се мпшљење одржало дуго и код Хрвата 
и у Риму >(још у 17 веку), а продрло је п 
у Иешку, куда је глагољицу увео чешкн 
краљ Карло*1У. Тек у 18 веку, радом 5-че- 
них људи, коначно је уклоњена ова ле- 
генда.

Л и т е р а т у р а :  У целости налази се у 
Кеа1епсук1орасће 1иг ргоГекЈапПбсће Тћео- 
1офе ип<Ј КПсће, у чланку 25ск1ега, Ше- 
гопутиз, 8, 42—54; Ф. Булић, Отридон, 
Грахово Поље у Босни, родно место Св. 
Јеронима (Вјесник за Археологију п Хи- 
сторпју Далматинску, 43, 1920, 6—104).

В. Новак.
ЈЕРОНИМ (ЗАВОД СВ. ЈЕРОНИМА У 

РИМУ). Лорекло завода >Ов. Јеронпма у 
Рпму сеже у врло далеку старину (13 век). 
Некадашља ходочашћа хришћана у Овету 
Земљу била су замењена, после коначне 
пронасти Свете Земље за хришћанство, 
ходочашћима иа гроб Св. Петра у Риму. 
Такви су ходочасници (хаџије) ссновали 
хоспнци.је (гостиљце), са задашом, да при- 
мају своје сународнике, п да их >за време 
њнхова боравка у Рпму угосте. Бро.јна 
ходочашћа Хрвата овековечио је Данте у 
■сво.јој Вожанској комедп.јп (Парадизо, 
XXXI, 103), што је доказ, да су зацело већ 
и пре њега постојала ходочашћа у Рим 
и на сва света места по Италији. Зато 
од 9 века сведоче бројна имена кнезова и
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ЈЕРОНИМ (ЗАВОД СВ. ЈЕР. У  РИМУ)

плем-ића словенских, забележених у чу- 
венои чедадском (С1у1с1а1е) еванђелистару.

Турека најезда на Балкан учинила је, 
да су многи наши људи тражили и нашли 
заклона у Италији, и то највише у Риму. 
Постоје потнуно сигурни историски по- 
датији, да се у старом римском Вог^о 
Уессћ1о налазила насеобина Хрвата, са 
задатком, кажав су имале сличне органи- 
зације осталих већих народа, који још и 
данас постоје, и испуњавају, место оне 
старе хуманитетне задаће, нову, посве 
културну и научну. — Већ пре половине 
15 века постојала је потпуно организо- 
вана братовштина у Вог^о Уессћш, па су 
имали и своју заставу |(соп{а11опе), по ко- 
јој су били и чланови називани соп!а1- 
1ош, а дужност им је била, да заједно 
приликом свечаности присуствују, к  да 
за време рата и они опреме своју чету. 
Називала се тада 5очпе1а8 соп{а11опогит 
5с1ауогит ЛсП Виг^ј запсП Ре1п. На челу 
управе био би Хрват, Далматинац или 
Оловенад. Хрватски дошљаци покуповали 
су ненаеељено земљиште између Саз1е11о 
5" Ап^е1о 1 ШреНе, обрађујући тло и са- 
дећи винограде. У доцнија времена раз- 
вио се ту бујан гратскн живот, па су на- 
стале данашње улице ШреНа, С-гоШпо, 
бсМачоша 1 У1со1о Је§Н 5сћ1ауош, којих 
на-зиви говоре о некадашњим њиховим 
насељеницима и власннцима поседа. Папа 
Никола V, булом од 4/4 1453 дао је Хр- 
ватима црквицу Св. .М-арине, и допустио 
им, да смеју -основати уређени хоспиц. 
Кад се изградио нови гостињац на Ри- 
пети, и кад се црквица Св. Ма-рине опра- 
вила, прозвао се тај хоспиц 5оме1аз ћо- 
тш и т  5с1ачогит или 5ос1е1а8 5с1ауогит 
1Јгћ18 5. Шегоптн <1е ге;Цо.пе Сатр! МагПб. 
Они су црквицу -Ов. Мшр-ине поправили и 
прекрстили је у Св. Јеронима, јер се већ 
у то доба чврсто веро-вало, да је Св. Је- 
роним био родом из Далмације или из 
Међумурја |(Стридон и Штригово), да је 
дакле народн-и светац. Тој ново по-тврђе- 
ној братовштини био је на челу Оло-венац 
Јероним из Птуја. Већ тада су стизали 
тој -братовштини о-билни дарови и легати, 
из овију нрајева, где су становали Хрвати, 
тако-, да су ови лриноси најбољим доку- 
ментом, како је овај хоспиц код Св. Је- 
ронима -задужбина -пббожних Хрвата и 
чиста народна установа, без нкакве -поли- 
тичке тенденције. — Међу -значајн-и-м кти- 
торима и д-ароватељима налази ее шослед- 
ња босанска краљица Катарпна, која је у 
Риму умрла. Папа Пио V дао је 1567 
цркви -Св. Јеронима кардиналски наслов, 
знак да је и цркв-а и- завод у оном рим- 
ском кварту био о-д великог угледа.

Крајем 15 века већ излази из употребе 
назив словен-ски, и замењује га -назив 
илирски. Тада је над братовштином вршио 
надзор кардинал, као покровитељ, ауправ- 
љао .је њоме претседнпк (рпог), два над- 
зорника (^иагсћаш) и благајник (сатега- 
гшз), а и капелан, који је морао бити I

хрватске народности. 1584 имала је бра- 
товштин-а већ устаљен назив 5ос1е1аз 5. 
Шегопупи паПошб Шупсогит Је ТЈгће, а 
Сиксто V, велики протектор братовштине, 
основао је уз цркву п каптол, ко-ји је по- 
стојао све до 1901, када га је папа 
Леон XIII чувеним -Вревеом 51атогит 
^еп!ет укинуо, и тиме изазвао велику 
европску аферу.

Највише п стално је -Св. Јероним био 
подупиран прилозима из Хрватс-ке. У 
19 веку завод је ирпмио из хрватских 
крајева преко 200.000 круна. 1842 узела 
,је Св. Јероним под своју заштиту Аустро- 
Угарска, п тај је протекто-рат тграјао -све 
до -Светског Рата. 1862 бпо је основан у 
заводу Св. Јеронима колегиј Св. Ћирила 
и Методија, за клерике и свештеник-е, 
који су у Риму учили. Но тај колегиј, који 
већ од свог почетка није шоказивао ни- 
ка-квих знако-ва живота брзо је угинуо.

Међу каноницима завода било их је 
по-знатијих -(Чрнчшћ, Пшрчић, Рачки), но 
било нх је и таквих, који су, управо 1901, 
на свом народу починпли издајство, про- 
■сто из материјалног интереса. По бревеу 
Леона XIII 51ачогит јЈеп1ет имао се -све- 
тојеронимски завод преуредити у бого- 
словско семениште, -а изрично се имао дати 
у руке Хрватима.. »П-исмо аиостолско, ко- 
јим се укпда каптол колегиске цркве Св. 
Јеронима илирског народа, а оснива ко- 
легиј Јеронимски за хрватски народ«. Први 
члан закона тог колегија каже: у јероним- 
ски колегиј примају се само свештеници 
питомци, који су родом и језиком Хрвати, 
који се, довршпвши нау-ке у бискупско-м 
семеништу, или у ко-јем богословском ли- 
цеју, пронађу спо-со-бнима за више сту- 
дије, нарочито свештеничког -права, као 
и разних светих дисцишшна,. -з-а што већ 
кога љегов биску-п -одреди. Члан 9 одре- 
ђу.је, који све би-скупи имају да шаљу у 
тај колегиј своје питомце. Читава литера- 
тура, научна и иолптичка, поникла је око 
тог папског списа. Црна Гора била је уло- 
жнла свој протест због назжва Со11е^шт 
Шегопут1апит СгоаЈагит -збОГ ТОГ, ШТО 
су н Срби |(и Црного.р-ци) католици из бар- 
ске над-бискудије имали право на тај за- 
вод, па је сам наслов, по њиховом увере- 
њу, био преузан (кад се зна, да -су и некн 
словенски бискупи и босански имали ната.ј 
завод права). Интервенцији Црне Горе је 
успело, да -се но-ви назив о-пет -заменп са 
старим Со11еј|шт Шегопут1апит Шуг1со- 
гит, који је укључивао сва наша народна 
-подручја. Дипломатс-ки спор између Црне 
Горе н Ватикана око тога питаља решен 
је тиме, што је -Ватикан и-здао 1/3 1902, 
декларацију, којом се Црној  ̂ Гори јавља 
»да ће се -завод -звати СоИе^шт Н, Шугј- 
согит, под жојим ое називом разу.мевају 
.јужни Словени дијецеза у апостолским 
писмима«, Тако је нме томе -заводу сачу- 
вано иреко рата, кад је  завод био секве- 
строван, а тек после Рапала враћен је
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правом власнпку, законитој наследници — 
шшрског — завода т. ј. Краљевннн СХО.

Идеје Р-ачког и Штросмајера, да се-даде 
зав-оду карактер знанствени не само на 
нодручју теолошком, него напосе за исто- 
риска истраживања, још - до данао су 
остале неизведене.

Л п т е р а т у р а :  Л. Јелић, Хрватски
завод. у Риму (Вјесник Земаљског Архео- 
лошког Друштва, IV, Загреб, 1902). У 
Уводу је скупљена п сва остала, домаћа 
и страна литература. Изворн о томе лред- 
мету: А. Јелић, Ас1а Шегопугшапа, дш- 
Биз ,рег10с!и8 апНдихог (а. 1446— 1497) ћК 
51опае 80сЈе1аН8 е! ћоврјШ 5. Шегопупп 
Је ТЈгће Ши$1га1иг (Вјеснпв Земаљског Ар- 
хнва, IV). 0 историји, и задаћи завода 
Св. Јеронпма у будућности: В;. Новаж, За- 
вод 'Св. Јероннма у Риму. Њетова улога 
у будућој југо-словенској културн (Нова 
Европа, 1921, 2/4). В. Е овак.

ЈЕСЕНИЦЕ. 1. Мастоу планлнској д-олини 
горње Саве, среднште гвоздене индустрије 
,У 'Одовеначкој. Индустри-ски комплеко Јесе- 
нице—Сава—Корушка Бела—Јав-орник има 
8.119 становниља. Почетак гвоздене инду- 
стри.је у вези је са -старим руднпцнма 
гвожђа, којн су -се налазили још да.вно на 
обронцима Кара.ванака, у Ровтама, над Ј. 
Р 14 веку бнла је савбка долина код Ј. 
ненасељена, јер је бнла мочварна, хладна 
и често пла.вљена. Били су насељенн само 
900—1.000 м високи јужни обронцн Ка- 
ра.ванака,, који леже према сунцу, где се, 
осим пашњака, налазила и гвоздена руда. 
Већ у 14 в-еку биле оу ту пећи за ливење 
гвожђа. У почетку радил-и су домаћп људи, 
кра.јем оредњег века дошлп су талијан- 
ски нредузимачн, са.градили топионице по 
талијанском начину, п населили се у Ј., 
Сави п Јаворнику. Рудара у долинп било 
је убрзо толико, да су већ 1523 основали 
парохију у Ј. У другој половини 19 века 
ово примитивно рударство је нропало, а 
исто тако и лримитивни занатп за прера- 
ђивање гвожђа. Меото тога. развила се у 
Ј. и у суседннм селима Сави, Корушкој 
Бели и Јаворнику модерна гвоздена. ин- 
дустрија са великим фаб.рикама, Пре 1914 
увозиле -су Ј. гвоздену руду из Шкедња 
у Трсту, где је имало предузеће велнке 
топионице за увезену руду, а сада је упу- 
ћено на ув-оз из Ау-стрије и старо твожђе. 
— Ј. -су постале знамените после 1906 као 
железничко раевршће, кад се подигла же- 
лезница за Трст. Сада су Ј. п погранпчна 
станица. Ту је 8 км дуги каравански ту- 
нел, који води у аустриску Корушку. У 
Ј. -се налази грађанска школа, У близннп 
на Блејској Добрави налази се фабрика 
електрода, а у Мојстрани-Довјем, које је 
познато као полазна станица за излете у 
днвну горску долину Врата и на Трнглав, 
фабрика цемента. Ј. оу полазна тачка -за 
омиљене излете на Толицу -(1.835 м).

А . М елик.

2. Село у Далмацијн, обла-ст и срез 
'Сллит, шгштина Пољица -(П-р.ико). Ј. су 
на шољичкој лриморокој коси, над це- 
стом Сплнт—Омиш. Имају луку Крило на 
паробродокој линији Сплит—Омиш. У 
римско време код Ј. је било меото Наре- 
сте. Ј. имају 1.434 отановника и највеће 
су насеље у Пољнцама. Имају римокато- 
лнчку жупу и пучку школу. ' Ј. М -н.

ЈЕСЕНКО ДРАГОТИН-ДОКСОВ, шесннк 
(11/8.1864, Љубљана — 22/1 1902, Љуб- 
љана). Свршио је пет разреда гимназије 
у Љубљанн, па Је прекпнуо студнје и по- 
стао чнновник осигуравајуће банке Сла- 
вије у Љубљани. Песме, које је писао у 
Оловану (1886—1887) н, доцнпје, у -Љуб- 
љанском Звону, већнном су љубавне п ре- 
флекснвне, пмају епнгонако-формалистички. 
карактер и без идејне су дубпне. -Само су 
неке песме са социјалним правцем, нешто 
дубље. Последњих година нисао је песме за 
Учитељски Товариш, Олов. Народ и Брус.

Л и т е р а т у р а :  Песми (1905, са уво- 
дом Гангла). И. Г.

ЈЕСЕНКО ФРАЊО ДР., професор Унн- 
верситета.у Љубљанн (1878, Шкофја Лока, 
Словеначка). Гимназију је свршио у Љуб- 
љани, а Университет у Бечу (1902). Хаби- 
литирао се 1912 за ботаничку генетику на 
бечкој НосћзсћШе 1иг ВоЈепкиНиг, а 1919 
постављен је за редовнога нрофесора бо- 
танн-ке на Уннвероитету у Љубљанн. У 
1920 и 1921 Ј. је био редован професор 
на господарско-шумарском факултету Унн- 
верситета у Загребу, а носле тога о-пет у 
Љубљалн. — Научнн рад Ј. су нстражи- 
ваља из -области бнљне фнзиологије, наро- 
чито из генетпке и цптологије бастарда 
неких врста граминеја (ОеНеШебресЈеб- 
Баб1агс1е, 1912). Из овнх оОласти објавио 
је Ј. неколнко радова, већином на не- 
мачком језику (1910—1912). Н. К .

ЈЕФИМИЈА, монахиња (крај 14 века). 
В-ила је кћерка ћесара Војихне, намесни- 
ка -области око Драме, а жена -деспота Јо- 
вана Угљеше, брата краља -Вукашнна, ко- 
јн је био -гос-подар у крајевима -око Сера. 
После Угљешине погнбнје на Маржци 
1371, Ј. је живела код своје рођаке кње- 
гиње Мнли-не, а после Косовске битке 
(1389), ломагала је ' Милиди тг њеним сп- 
новима у државној у-прави. Као калуђе- 
рица живела је у женоком манастиру 
Љубостињн, -за-ду-жбиш Миличиној. Ту је 
1402 извезла златном жицом похвалу, 
пуну топлих осећаја, на покрову за ћпвот 
кнеза Лазара, којн се данас чува у мана- 
отиру Врднику у Фрушкој Горн, п завесу 
за царске двери у Хиландару, где су јој 
отац н син са-храњени.

Л и т е р а т у р а :  Л. Мирковић, Мона- 
хиња Јефимија (1922). Р. Г.

ЈЕФРЕМ, трећи српски -пећскп патри- 
јарх и -светитељ (око 1311, код Трнова — 
15/6 1399, у близини Пећи). Ј. је раније 
жнвео -као и-спосник на Св. Гори, у Хи-
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ландару, на једном острву. и најзад у 
пустињн код нанастира Дечана. После 
смрти Душанове преселио" се у околину 
Пећи. Ту је провео више година у пећини 
ждрелскога теснаца. 1375 изабран је за 
патријарха, али се 1382 одрекао тога до- 
стојанства н повукао у Душанову задуж- 
бину, манастир Св. Арханђела код При- 
зрена, а после битке на Косову, поново је 
отишао у пустињу код Пећи, где је и 
унро. Сахрањен је у пећској патријарши- 
ској цркви. Ускоро после смрти прогла- 
шен је за светитеља, а епископ Марко 
написао му је биографи.ју и службу.

Р. Г.
ЈЕФТАНОВИЋ ГЛИГОРИЈЕ (7/2 1840, Са- 

рајево). Ј. је из угледне тргованке породи- 
це. Од 1896 био .је вођа Срба у Босни про- 
тив ауетриске управе, у борби за црквено- 
школску автономију. 1905—1914 био је пот- 
претседник Велнког Управног и Просвет- 
ног Оавета у Сарајеву, и као тажав од 
1910 вирилни члан босанског сабора. 1914 
затворен је као талац, а после је оптужен 
и осуђен ради »дражења« иротив Аустри- 
је и сметања јавног мира. 1918 био је 
претседник Народног Већа за Босну и 
Херцеговину и први прегседник Привре- 
меног Народнот Претставништва у Бео-
граду. В. Ћ.

ЈЕФТАНОВИЋЕВА СТРАНКА. В. Срп- 
ске Странке у Босни н Херцеговинн.

ЈЕЧАМ. ‘В. Жито.
ЈЕЧЕРМА, врста мушког прслука, којп 

има са обе стране грудног отвора по ред 
петалних пуцади; врх Ј. носе се токе. 
Носи се у Херцеговини, Црној Гори и
Подрињу. Н. 3.

ЈЕЧМЕНИЋ МИЛАН, бригадни ђенерал 
ђенералштабне струке {13/8 1880, Бео-
град). По свршетку 6 разреда гимназије у 
Београду, ступио је у Војну Академију 
1/9 1896. За пешадиоког потпоручника
произведен је 31/5 1899, за ђенералштаб- 
ног капетана 22/12 1908, ђенералштабног 
пуковника 16/п 1918, бригадног ђенера- 
ла 21/10 1923. До 1902 бно ,је водник у 
пешадији, 1902—1904 на вишој школи 
Војне Академије, до 1906 командир чете 
у пешадији, 1906—1909 приправник за ђе- 
нералштабну струку, 1909—1910 коман- 
дир иољске батерије, 1910—1911 на служ- 
бп у штабу дивизиске области (Шума- 
диске), 1911—1912 на отсуству у Францу- 
ској, 1919—1920 поМоћник начелника ђе- 
нералштаба 'армиске облаоти {IV), 1920 до 
1921 на служби у опште-војном одељељу 
Министарства Војног, 1921 шеф наставног 
отсека Главног 'Венералштаба, 1921—1922 
командант I пешадиоке бригаде Врбаске 
дивизиске области, 1922—1923 начелник 
ђенералштаба армиске области {IV), у 
1923 начелник опште-војног одељења Ми- 
нистарства Војног, од 17/9 1923 је војни 
изасланнк у Италији. — У рату 1912/13

био је помоћник и начелник ђенералштаба 
Тимочке дивизије II позива- У рату 
1914/18 био је начелник ђенералштаба 
Шумадиске дивизије II нозива, начелник 
штаба Ужичке војске, Охридскот, Криво- 
паланачког и Власиноког одреда, начел- 
ник штаба I Армије у Црној, Гори, на 
служби у Врховној Команди, начелник 
штаба II добровољачке дивизије у Русији. 
У 1918 био је на служби у оиште-војном 
одељељу Министарства Војног, у 1919 на- 
челннк ђенералштаба Дунавеке дивизнје.

В. Белић.
ЈИРЕЧЕК ЈОСИФ КОНСТАНТИН ДР.,

историк (24/7 1854, Беч — 10/1 1918, Беч). 
Мати му је била Божена, кћи Павла Јо- 
снфа Шафарика, а отац Јосиф, угледнн 
литерарни и правнп историк. Основну 
школу и гимназију евршио је Ј. као при- 
ватиста. Почео је радитн на словенској 
науци још као гимназиста. Увео ■ га је у 
њу Ђуро Даничић с лепим надама, које 
еу високо премашене. 1872—1875 елушао 
је на прашком Университету филологију, 
историју и географију. 1876 докторирао је 
с дисертацијом Б ејту  пагоЈа ћи^агзкећо, 
коју је издао и немачки: Оезсћ1сћ1е Ает 
Ви1^агеп, Научењачки углед му је био 
већ тиме осигуран. 1877 је написао хаби- 
литациону радљу: Б1е НеегзЈгакзе моп
Ве1^гаЈ пасћ Сопз1апПпоре1 ишЗ Ле Ва1- 
капраззе, те је посгао па прашком, још 
неподељеном, Унпверсптету доценат за 
географију и историју југоисточне Европе. 
Није био задовољан ни с ученом среди- 
ном у Прагу, ни с учитељским успесима. 
Тражио је утехе у афхивским студијама 
и путовању, те се дао наговорити да 
ступи 1/11 1879 у бугароку службу, као 
генерални секретар Миниотарства Просве- 
те. Није 'се могао уживети у нову среди- 
ну, која га је дочекала с неноверељем 
и незахвалношћу. Од апрнла 1881 до јуна 
1882 бно је Мннистар Просвете, а онда 
претседник Просветног Савета и директор 
Народне Бцблиотеке до 1/9 1884. 1Д0 1884 
постао је на прашком- -Университету про- 
фесор опште историје, с особитим обзи- 
ром на историју Словена и Балканоког 
Полуострва. Положај у професорокој коле- 
гији био му је тежак, а међу ђацима није 
његова катедра била популарна.. Ј. је на- 
стављао архквалне студије, највише у 
Дубровнику, и обрађивао из Бугарске по- 
Пееени научни материјал, из кога су на- 
Сгали: Сез1у ро ВиШагзки п Баз Ригз1еп- 
1ћшп Ви^апеп,

Од тада се претежни интерес Ј. обраћао 
орпској и дубровачкој прошдости, док је 
до тад био подељен нзмеђу њих и Бугар- 
ске. Прави интерес еа своје студије није 
могао изазвати у Прагу. Зато је и пристао 
на Јагићев предлог, да пређе на бечки 
Университет. Ту је морао примити кате- 
дру за словенску филологију и старине, 
јер немачки професори нису хтели чути 
о катедри за словенску историју. Почео
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је лредавати у Бечу летњег сенестра 1893. 
Своју школу није створио. Васпитао је не- 
колике ђаке у свом методу. Своје' схвата- 
н>е историје није пм уливао, као што га 
није натуривао ни својим читаодина. По- 
требан научни п нарочито комларативнн 
натернјал за постављаље развојних ана- 
логнја н извлачење развојних лравила и 
синтеза давао је, али их сам није -стварао. 
Што је више улазио у византолошке сту- 
дије, лостајало му је поље рада- простра- 
није и хоризонти шири. Био је најсрећ- 
нији слој -између слависте нсторпка п ви- 
зантолога, свестран балканолог, пример 
научника, коме су подједнако нили и по- 
знати проблеми истока п запада. Од нај- 
заплетенијих међу њима бавио се -особпто 
интенсивно с романскнм н ал-банским. 
Као најподеснијо-ј личностн поверено му 
је водство унраве семинара за нсточно- 
европску историју на бечком Универси- 
тету (1907).

Ј. се радовн могу поделнтн на ове 
главне групе: Историска географнја, исто- 
рија -Византије, Бугарске, Срба, Дубров- 
ника и Албаније. Угледно место заузима- 
ЈУ У његовим студијама Романи на Бал- 
канском Лолуострву и други маљи наро- 
ди и остатци народа на љему. Историја 
лрава га је много -занимала, па је дао од- 
личну студ-ију о Душанову Законпку и 
Дубровачком Статуту. За историју жњи- 
жевности је дао више ађхивалног матери- 
јала него нарочпто брнжљиво и-зрађених 
студија, али је тај материјал одлично са- 
бран -и осветљен, особито у студијама о 
Шпшку Менчетићу и о Шафаршкову раду 
међу Југословенима. Филолошких радова 
има Ј. веома мало. Впше та је занимала 
етнографпја, па је, особито из Бугарске, 
дао одличних радова из ове научне обла- 
сти. С љом у вези неговао' је Ј. н учени 
путопис, подједнако вредад по пластнч- 
ности описа и ботатству истори-оких ре- 
минисценција.

Ј. није доспео завршитп своја два глав- 
на дела, Историју Срба, која је доведена 
до 1537, и Држава и друштво у -средње- 
вековној Орбији, коју је довео Јагић по 
његовим белешкама до 1459. Што је, ме- 
ђутим, Ј. имао самостално о српској про- 
шлости рећи,  ̂ он је то у њима рекао, јер 
љегове студије су само изузетно излазиле 
пз оквира средњега века.

ГлаЈвнкји радови: Дрилнком -педесето- 
годишњице Ј. издали су 1905 Б. Цвјетко- 
вић ћ Ј. Нађ, по Ј. белешкама, спнсаж 
љегових радова до 1904. Тамо су нотира- 
ни н преводп Ј. дела и оцене које су на 
њих нзишле. Зато се овде могу споменути 
само најзнаменитијп: Тппик -св. Са.ве -за 
манастир Студенпцу (Гласник, 40, 1874), 
БејшУ пагоЈа Би1(|аг5кећо (1876), н не- 
мачки Се8сћ1сћ1е с1ег Ви^агеп, Бје Неег- 
81газзе чоп Ве1(!гас1 пасћ Сопз^апПпоре! 
ипЈ сће Ва1капраззе (1877), Б1е Напс1е1з- 
з1газзеп ип<3 Вег(|\уегке уоп 5егБ1еп ипс! 
Возпгеп \уаћгепс1 <3ез МШеМЦегз (Аћ- |

ћапсИип(5еп <1. кошД. ћоћт. Сез. <1. 'ђ715з„ 
VI, 10, N. 2, 1879, прештамнано 1916), Уго- 
вор Стефана Првовенчаног са Дубровчанн- 
ма ИЗ ГОД. 1215—1219 (Гласник, 47, 1879), 
Б1е Ве21ећип(5еп Јег Ка^изапег 2и 8ег- 
ћ!еп ипЗег Саг ЈЈгоз ипс! К ошј* У1казш 
(1355—1371) у: бПгип^зћепсМе Јег кош^. 
ћбћт, Сез. <3. М71зз„ Рга^, 1885, опширније 
чепшн: бгћзку саг ЈЈгоз, кга1 У1казт а 
Оићгоусапе (Сазоргз Мигеа кгаћ сезк., 
1886), Сез1у ро ВиЊагзки (Моуосезка ћ1- 
ћ11о1ека, 27, 1888), Баз РигзМпЈћит Ви1- 
^апеп (1891), Тољен, снн кнеза Мнрослава 
хумског (Глас, 35, 1892), Опоменнцп срн- 
ски (Споменик, 11, 1892), Баз сћпзШсће 
Е1ешеп! ш Јег 1оро^гарМзсћеп Иотеп- 
с1а!иг с1ег Ва1кап1ап<1ег (бНгипјЈзћепсМе 
<Ј. Ка1з, АкаЈ. сћ У71зз. ш ^УЈеп, рћИ,-ћ1з1:. 
С1аззе, 136, 1897), Б1е Ве<1еи1ип(5 чоп Ка- 
^иза т  с!ег НапсШз^езсШсМе Јез МШе1- 
аПегз (А1тапасћ Лег Ка1з. Ака<1. <1. У71з5„ 
49, 1899), превео на хрватскн Божо Цвјет- 
ковнћ; Баз Сезе1гћисћ Јез зегћ1зсћеп Са- 
геп 51ерћап Бизап (АгсћШ 1иг з1ау. РћП„ 
22, 1900), Б1е Котапеп т  1еп 81а<11еп 
Ба1та11епз лмаћгепс! <1. МН1е1а11егз (Бепк- 
зсћгШеп <1. Ка1з. Акасћ <1. У71зз. т  \ХНеп, 
рћПоз.-Мз!. С1аззе, 48—49, 1901, 1903), 1л- 
Бег 81а1и1огит с1у11аЦз Е.аЛизИ сотрозј- 
1из аппо 1272, заједно са Валганаром Бо- 
гишпћем (Мопитеп1а ћ)з1ог.-шп<11са, 9,
1903) , СезсМсМе <1. бегћеп, I (ћ1з 1371, 
1911), II, 1 (1371—1537, 1918), 81аа! шн1 
СезеНзсћаП т  гш11е1а11ег1. 8егћ1еп, I—IV 
(БепкзсћгШеп <1. Ка1з. Акас1. <1. У71з5. 1п 
А)71еп, рћИоз.-ћ1з1. С1аззе, 56, 58 и. 64, 
1912, 1914, 1919). Обадва посдедља дела 
прееео је на српски, допунио и снабдео 
с регнстрима Јов. Радонић.

Л и т е р а т у р а :  Р. О. (Влчек Ва-
цлав), Константин Јиречек (Освета, 34,
1904) ; В. Златарски, Дејността на Др. 
Константин Иречек в Блгарија (Перп- 
одическо спиоание, 66, 1905), уз ту је 
рамграву као додатак списак Ј. радова од 
Б. Цв.јетковпћа и Ј. Нађа; Мигко М.: Јо- 
зе! Копз1ап1т Лгесек |(Оез1егге1сћ, 1, 
1917); ЈајЦс, Јозе{ Копз1ап1т Ј)гесек (А1- 
тапасћ Јег Ака<1. 1. Ц71зз, т  Д)71еп, 1918); 
Радојчпћ Н„ Јоо. Константжн Јпречек 
(Народна Старина, 6, 1923).

II. Радојчић.
ЈИРОУШЕК АНТУН, картограф, илу- 

стратор (19/5 1873, Крижевци). Свршио ,је 
гимназију н Университет у Загребу. 1899 
постао је аснетент у археолошком отсеку 
Народног Музеја, Данас је средњешкол- 
ски наставншс у Загребу. Поред настав- 
ничког рада бавио ее картографијом и 
нлустровањем. |Израдио је ло В. Клаићу 
великп псторпски атлас Хрватске, Славо- 
није, Далмацпје, Босње, Иотре и суседних 
српских и словенсжпх земаља (1908). Илу- 
стрирао је уџбенике еа основне школе и 
израдио костимне и сценске нацрте за 
драме Огризовића Пропаст владара хр- 
ватске крвл, Војновића Смрт Ма.јке Југо-
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влћа ж др. Пиоао је мнрге студије п при- 
ка-зе из области наше уметности.

Л. Ш.
ЈИСТО, оотрво на пуиини Јадранског 

Мора, око 20 км заладно од острва Вира, 
на 44° 16-5' сев. шпр., 14° 46л ист. од Грнн. 
Дугачко је 4-5 км, широко до Д км, а по- 
вршина му је 10'2 км2. Кроз оредину Ј. 
увлане се са северозапада и југоистока 
два велика залива: Залив Козирача и Шн- 
роки Залив, те је скоро пресечено на двоје.
■Ј. је стеновпто, скоро цело пошумљено, а 
највећи висови су на еевероисточној по- 
ловнвж Отража 174 м и кота 164 м, а Врх 
Горе 163 м и -Бељавка 137 м на јутозапад- 
ној. Једино је насеље -Ј., чији становници 
живе од риболова. П. В.

ЈОАКИМ ОСОГОВСНИ, пустињак, све- 
титељ (п  век). Живео је као пустињак и 
испосник, нрво у Б-абину долу, на реци 
Скупиште, а за тим на месту Сарандопор, 
под гором Осогово, изнад данашње Криве 
Паланке, у Скопској Области. -Моштп су 
му пронашли у планинп неки ловци, а у 
доба. византиског цара Манојла I (1143 до 
1180) један свештеник са Овчег Поља, по 
имену Теодор, сазидао је цркву и основао 
манастир на месту подвижништва Ј. Та- 
ко .је' ностао Осоговски или Сарандопор- 
ски манастир. У једном се летопису при- 
ча, да ,је краљ'Мнлутин саградио или об- 
новио храм светом ону Ј. Црква је Ј. 
проглаеила за светитеља. Р. Г.

ЈОАКИМ САРАНДОПОРСКИ. В. Јоаким 
Осоговски.

ЈОАНИКИЈЕ, В. Јанићије патријарх.
ЈОАННОВИЋ ЂОРЂЕ ДР„ професор ме- 

дицинског факултета за патолошку ана- 
томију у Београду (16/6 1871,..Беч). Основ- 
ну школу, -гимназију и медицину свршио 
је у Бечу. 1895—1899 био је аеистент у 
инотитуту >за. патолошку хистологију и 
бактериологију, 1899—1904 а-с.истент у ин- 
ституту за општу н експерименталну па- 
тологију, 1904—1910 ДОЦвНТ, 1910—1918 
ванреднн професор за општу и експери- 
менталну патологију, 1919 редован титу- 
ларни професор опште и експерименталне 
патологије Университета у Бечу. Од 1920 
,је на садањем положају. Штампао је ви- 
ше радова на немачком, франнуском н 
срлском језику, главнији су -му: ЈЈећег Јаз 
У огкоттеп, сДе ВеЈеиЈип^ ипЈ НегкипВ 
Јег ГГппабсћеп ИазтагеИеп ћеј уегзсМе- 
Јепеп ра{ћо1ојЦбсћеп Ргогебзеп (2еН- 
зсћпН 1иг НеПкипће, 1899), ЈЈећег сће 
АиззсћаНип^ Јег МПг аиз Ј е т  Р1ог1ас1ег- 
кге1з1аи{ (1902), Кесћегсћез ехрептеп{е1- 
1ез зиг 1а раЈћо^епје Је Пс1еге (1903), 
Ехрег1шеп1еИе ХЈп{егбисћипј5еп ићег 1с1е- 
гиз (1904), (Јећег ехрептеп{е11е Бећег- 
с1ггћо.зе (1904), Б1е Ег^ећшббе Јег ехрегп 
теп{е11еп Кгећб{огзсћип^ (1908), Б1е 2у{о- 
1охте (1909), ЈЈећег Р1азтаге11еп (1909), 
Лећег КпејЈзбеисћеп (1914), Ехрептеп{е11е

8{исМеп гиг Рга^е Је г  Оебсћ\уи1б{с115роб1- 
Цоп (1916), 2иг ^71гкип§ <1ег {егтеп{а{{у 
^ем/оппепег Зра1{ипј5зргос1ик{е аиб Оемсе- 
ћеп  и п Ј Вак{ег1еп (1920), Рак и малигне 
неоплазме (1924), КМгЈЈезсћмшШе (1924), 
1ттип1{а{ ћ е 1 ехрептеп{е11еп  Т и т о ге п  
(1925), В. Станојевић.

ЈОАНОВИЋ БРАНКО, народни добро- 
ТВО(Р (4/11 1828/ Вуковар — 21/8 1896, За- 
греб). Више школе свршио је у Угарској 
н Бечу. 1854 био је поджупан сремскп, а 
каоније је постао септемвир. Био је први 
претседник српске читаонице у Загребу. 
Овоју кућу у Загребу оставио је загребач- 
кој орпској' школи и цркви.

Д. П.
ЈОАСАФ, монах, раннје цар Јован Урош 

Палеолот (— око 1423). Ј. је поеледњи 
Немаљић. Био је син цара Оимеона Палео- 
лога, по оцу брата ,цара -Душана. После 
смрти Онмеонове >(око 1369) управљао је 
Тесалијом из Трикале и бно је велики 
ктитор тесалских метеорских манастира. 
Најзад се и сам закалуђерио (1381). Као 
монах провео је 42 годнне у манастнру Ва- 
топеду на Св. Гори н по метеорскнм ма- 
настирима у Тесал-ији, где и данас чувају 
љегову лубању. 'Р. Г .

ЈОВАН, латријарх пећски 1592—1614. 
1598 пришао је покрету хришћанских си- 
ла, које је водио папа Климент VIII, да 
се ослободе балкански хришћани од Ту- 
рака. Пре тога, покрету се придружило 
више свештених лнца, међу њнма и неко- 
лико владика, који су делимично били 
повод, а делимнчно дошли као реакција на 
спаљнвање тела Св. Саве (1594). Патријарх 
је једно време водио и непооредне прего- 
'воре са аустриским надвојводом Ферди- 
нандом у Грацу, а слао је и посебне депу- 
тације са-мом цару. Кад је видео да отуд 
нема праве акцнје ушао је у везе са шпан- 
ским двором и са савојским војводом Ема- 
нуилом I. Од тих планова није бпло ни- 
шта, али еу Турци, обавештени о том, 
вероватно преко Млечића, задржали па- 
тријарха у Цариграду, кад је'тамо дошао 
народним по-слом, и ту га, по свој прили- 
ци, уморили 14/10 1614.

Л и т е р а т у р а :  И. Руварац, 0 пећскпм 
патријарсима >(1888), 17—59; Ј. Н. Томић, 
Пећки патријарх Јован (1903).

В. Ћ.
ЈОВАН АНЂЕЛ. 1. Син византиоког ца- 

ра Исака II Анђела. После пада Цариграда 
под Млечиће и кроташе (1204) Ј. је оти- 
шао у Угарску, где је добио на управу 
Орем и Бач у западној Бараљн. Ту се по- 
МИЊе ОКО 1227—1242.

2. Од византиске царске породице Ан- 
ђела, сеотрић и .пехарник Јована VI Кан- 
такузина, кога је Кантакузин, по своме 
бегству Душану, лоставио за доживотног 
намеоника Тесалије. Ј. А, је убрзо раши- 
рио своју власт и над каталонски-м дело- 
вима Тесалије, па и у Епиру. Умро је од
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ЈОВАН ЗОНАРА

куге (1348), после чега је Душан завладао 
Тесалијом и Епиром. — Овакако су с овнм 
пехарником и сестриЕем Кантакузиновим 
у крвној' вези доцнији тесалски Анђели, 
властела Душанова полубрата, цара Си- 
меона (Оинише) трикалског, и сродници 
његове жене Томаиде. А од тих су ваљда 
Анђела п још познији тесалскп »пехарни- 
ци«-, браћа Алексије и Манојло Анђели Фи- 
лантропини. Оном првом је Оимеонов син, 
Јован Урош Палеолог, по свом замонаше- 
н>у предао власт над Тесалијом (1381). Те- 
салију је затим освојио Бајазит I (1394), а 
тесалскн су Анђели утекли у Србију.

Д. Ан.
ЈОВАН ЗОНАРА, византиски хроничар 

прве половине 12 века. Саставно је, на 
основу мнотих извора, од којих су неки 
данас изгубљенн, опширну хронику о-д 
постања овета. па до зацарења византпског 
цађа Јована II Комнпна <1118). Дело Ј. 3. 
употребљавано је од многих доцнпјих ви- 

. зантискцх нсториописаца. Оно је преведе- 
но и у старој српско.ј кљижевности. Има у 
њему података и о Бугарима и о Србима.

Д. Ан.
ЈОВАН I ТЕСАЛСКИ (1271—1296), таст 

краља Милутина. В. Епирска деопотовина.
ЈОВАН I ЦИМИСХИЈА, внзантнскп цар 

(969—976). Јерменско-г порекла. Ј. је био 
другп по реду од тројице великих визан- 
тиских војничких владалаца у другој по- 
ловини 10 века, који су својим успешним 
ратовима, још једном, у знатној мери, 
остварили римско-империјалистичке визан- 
тиске снове, и подиглп поново Византију 
на степен првокласне светске велеолле. 
Њихово је доба названо временом визан- 
тиске епопеје. Али су они, истрошившн 
одвнше снагу својих народа, нарочито 
1 рка, н увећавши преко мере државу, при- 
премнли и нагло опадаље Византије, под 
доцнијпм слабијпм царевима.

Као год и -првн од - ове тројице импера- 
тора, Нићифор Фока, тако је п Ј. добио 
дијадему отмицом. Некадашља лепа крч- 
марнца, а затим лсена цара Романа II, ца- 
рица Теофанија, заситнла се славног рат- 
нпка Нићифора Фоке, кога је по емртп 
Романовој узела за мужа и за трећег цара, 
поред своја два крунисана синчића. Једне 
ноћи отворила је она двороке' капије ро- 
ђаку н некадашњем приврженику Фокину, 
а затим његовом противнику, ђенералу Ј.’ 
Овај је, са још неколико заверенпка убио 
Фоку, но после је, на захтев натрнјарха 
царпградског Полиевкта, морао да протера 
Теофаннју и- да укине Фокине законеке 
указе о правима државе у цр.кви. — Утвр- 
ди-вшп се на пре-столу Ј! је наотавио рат- 
ндчко дело свога претходника, новраћајући 
некад изгубљенп византиски нсток из араб- 
љанских руку, а византиски Балкан из бу- 
гарско-словенских, па и из руских руку, 
п обнављајући некадашњу Јустинијанову 
велпку Византију. На истоку је узео горњу 
Месопотамнју, запретпвши н самом Ваг-

даду, а у другом походу, јужну Оирнју 
с Палестнном (без Јеруоалнма). На Бал- 
кану је Ј. протерао Русе из бугарског 
царства Симеонових наоледника,” па је 
Бугарску прпсајединио Византији. Русн, 
под кпјевским кнезом Овјатославом Рури- 
ковићем, били су још за владе Нићифора 
Фоке, а на његов познв, ударили на Бу- 
гаре, па су затим заузели целу Бутарску 
и поплавили и византиску Тракију. На то 
је Ј. прешао Балкан-планину, отео из ру- 
ских руку Оимеонову нрестоницу Велпкп 
Преолав, оолободно бутарског цара Бо- 
риса' II, нојурио за Свјатославом ка Ду- 
наву -и опсео га у Оилжотријн. Поеле очај- 
ног отпора, морао се Овјатослав -лредати Ј. 
под условом, да се с остатцима своје вој- 
ске, под оружјем и слободно, може вра.тити 
кући преко Дунава <971 или 972). Но он је 
затнм, на Дњепру, погинуо од Печењега, 
можда натутканих од византиске дипло- 
мације. Ослободивши Бугарску од Руоа, -Ј. 
ни.је обновио њену државну самосталноот, 
већ је однео бугарску царску круну н поло- 
жно је у Св. Оофију, а Бориса је поставно 
за внзантиског дворског великодостојника. 
— Несумњиво је заблуда што неки науч- 
нпци (Дрннов, Јиречек, Шлумбергер, 'Б . 
Прокић и др.) мшсле, ,да је Ј. покорио само 
источну (доњомезиску) Бугарску, у којој 
је, по њиховом мишљељу, Борпс једино 
владао, -а да је остало и даље македон- 
ско илн западно »бугарско« царство, под 
новом династијом Оамуиловом, које је. 
како ови научницп тврде, основано још 
969, а које је уништпо тек византисш-г 
цар Ваоилије II Бугароубица 1018. Ј. није 
ни пмао да осваја две оамосталне бугарске 
државе, него оамо једн.у, Борпсову, под 
којом ое још увек налазила н Македонија. 
Нема -ннкаквпх доказа, да -су Оамупло и 
љегова браћа још у време буне протпв Бо- 
риоа II (969) успели да оцепе Македонију 
и да у  њој завладају као самооталнп го- 
сподари. Напротив, неоспорно је„ да је Бо- 
рио II, који се у доба те буне налазио 
као бугарекп талац на византпском двору, 
и кога је византпски двор одмах пустпо, 
да угуши буну, сузбно Самунла н његову 
браћу, и да се зацарио, не само у нсточној 
Вугарској л отарој престоницн Великом 
Преславу, него и у Македоннјн. С друге 
отране, из најглавшгјег извора о овим до- 
гађа.јима, пз Јована Скилице, излази, да 
су Самуило п његова три старнја бра-та 
тек по смрти Ј. (976) први пут постали 
државотворци, како у Македонијп, тако 
и у ооталој Симеоновој Бугарској. Јер за 
њих се ту каже, да оу тада п они, за- 
.једно с »Бугарима« (т. ј. оа Словенима 
из бивше Оимеонове царевнне) »отпалн« 
од Впзантије, и да еу тек тада над Буга- 
рима завладали, што ваљда значи, да док 
није умро освојплац Бугарске Ј., нигде 
на Балкану није постојала никаква само- 
стална бугарска држава, нити Самуило и 
љегова браћа као самостални влаоницп у 
вој.
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ЈОВАН III

По попу Дукљанину, чим је Ј. заузео 
Бугарску, његове оу војоке потчинние Вп- 
зантији н |Орбију Чаславових наследника. 
Тако оу Срби, иошто су се ваљда, по по- 
гибији византиског пријатеља Часлава, 
одметнули од своје старе суверенже Ви- 
зантије, опет потпали под н>ено туторство.

Желећи да има слободне руке лротив 
унутрашњих претендената, против Руса 
на Балкану и против Арабљана у Азији, 
Ј.- је признао Отона I за западног цара и 
дао Отону II једну византиску принцезу 
Теофанију, која је свог мужа задобила за 
византиску образованост, и која је у Не- 
мачкој - посадила доста семења- византиске 
кулгуре. Но борба кзмеђу обеју империја 
за Јужну Италију планула, је поново, 
после Ј.

Као год и Нићифор Фока, тако је и Ј. 
много учинио за светогорске манастире. 
Између осталог, Ј. је дао Св. Гори и први 
њен општи устав (972), чији се оригинал 
(т. зв. Трагос) чува и данас у архивн све- 
тогорског протата.

Д. Анастасијевић.
ЈОВАН II КОМНИН, византиски цар 

(1118—1143). Син је Алексија I Комнина. 
Онажно је наставио дело свог оца: обнову 
величине византиског царства, опалог за 
време антимилитаристичке династије Ду- 
ка. Ј. ,је у неколико похода рашприо ви- 
зантиске границе у Мало.ј Азији, не само 
на рачун селџуско-турских држава, него 
и на рачун јерменске кнежевине и ла- 
тинских крсташких државица у Антио- 
хији и Вдеси. На Балкану Ј. је сасвим до- 
тукао дивље прекодунавске упадаче Пе- 
чењеге, којима је већ љегов отац задао 
смртоносне ударце. Ј. је, нарочито преко 
■својих војвода из драчке области, поко- 
рио и српску краљевину Зету, која је све 
више слабила под несложним наследни- 
цима Бодиновим. Даље, ма да је, ло сво- 
јој жени Пирошки (Јерини), био зет ма- 
ђарског краља, дошао је у сукоб и с Ма- 
ђарима. Мађарска је, још од како је њен 
краљ Коломан завладао Хрватском и гор- 
њом Далмацијом, постајала све опаснија 
■за византиски лБалкан, где -је нарочито 
рила у Боени и Рашкој, подбадајући их 
против њихове старе суверенке, -Визан- 
тије. На то су се и Византинци уме- 
шали у угарске претендентске борбе, при- 
мивши к себи Коломанова брата Алмоша, 
кога је син -Коломанов, Отефан II био 
ослепио. У рату, ксји је Стефан II због 
тота објавио цару Ј., Угри су разорили 
дунавске византиске тврђаве ' Београд и 
Браничево, затим Ниш и Оофију, ла су 
продрли чак до Филипопоља (Пловдива). 
Но Ј. их је истерао из свих тих .места, 
прешао је Дунав и разбио угарску војску 
жод Рама. Угри су наскоро поновили’ на- 
пад на Дунаву, али их је Ј. опет казнио. 
Најзад је закључен мир, али сплетке су се 
и даље наставиле. Кад је у Византији 
умро Алмош, који је тамо примио право-

славље, назвао. се Константин и добио 
на  ̂ управу један македонски град, Ј. је 
склонио код себе новог једног противнижа 
Стефана II, Бориса, сина Коломанова. До- 
тле се Ј. осветио и рашким Србима, који 
су, шурујући с Угрима, такође -били уда- 
рили на Византинце и отели град Рас. И 
тај -град и рашки Орби враћени су под 
византиску власт. Но Ј. није успео да 
спасе Византију -од млетачког трговачког 
експлоатисања, док је норман-ску силу др- 
жао у шкрипцу, помоћу савеза са за- 
падном империјом Хохенштауфена.

Д. Анастасијевић.
ЈОВАН III ДУКА ВАТАЦ, цар никејских 

Грка (1222—1254). Ј. је био зет и наслед- 
ник Тодора I Ласкара. Ј. је највећи међу 
грчким владаоцима никејским. Избацио је 
цариградске крсташе из Мале Азије и ло- 
чео их крњити и у Тракији, где им је узео 
Једрене и још нека ме-ста. Спремао се да 
их отера п из Царлграда и да -обнови ви- 
зантиско царство, али је при том дошао у 
сукоб са епирско-солунском грчком ца-ре- 
вином династије Анђела-, жоја је имала исте 
амбиције. Тодор Анђел потиснуо је Ј. при- 
времено из Тракије, но кад се Тодорова др- 
жава, после његова пора-за и -заробљења у 
битци са бугарским царем Јованом Асе- 
ном II код Клокотнице (1230), поцепала на 
солунску царевину и на епирску деспото- 
вину, Ј. је отео маха и ноново притиснуо 
крсташе на Балкану. -Против њих скло- 
пио је Ј. савбз са Јованом Асеном II 
(1235) и оженио је свога сина Асеновом 
кћерком. Уједно се Асен оцепио од папства 
и вратио се православљу, а за то је до- 
био благослов Ј. и нжсејске патријар- 
шије, која је замењнвала цариградску, да 
се бугарска трновсжа архиепископија про- 
гласи за патрнјаршију. Потом су обе др- 
жаве напале на крсташе у Цариграду (1235 
и 1236), али нису имале успеха. У оста- 
лом и њихов се савез ускоро растурио, јер 
је Асен још једном, ма и привремено, из- 
неверио -православље и никејске Грке.

После расцепа и ослабљења епирско-со- 
лунског царства, Ј. је тежио да уједини 
под Никеју и те бивше делове Византије, 
нарочито -облнжње солунско царство. Но 
то је царство нашло заштитника у свом 
победиоцу Јовану Асену, који је постао 
зет заробљеног и ослепљеног Тодора Ан- 
ђела. Номоћу свог зета, Тодор се поново 
дочепао солунског престола и крунисао 
свог сина Јована за солунског цара. Но 
наскоро је умро Асен (1241), а Бугарска је 
почела нагло опадати. Тада је Ј. приморао 
Јована, да -се одрече царске т-итуле, и да 
само као деспот, -зависан од никејожог цар- 
ства, влада у Оолуну (1242), а после Јо- 
ванове смрти, сасвим је освојио солунску 
деспотовину (1246). Уједно је Ј. отео од 
Бугара земље, које је Асен био освојио од 
-Тодора, т. ј. Тракију до горње Марице и 
Македонију до Вардара и до Шаре (1246). 
Затим је Ј. од крсташа узео неколико грач-
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ЈОВАН IV

кжх градова, а од ешгрског деспота, Ми- 
хаила II Анђела, западну Македоннју« и 
албанску Кроју. Од слепог Тодора, који је 
Михаила II натуткао на никејско дарство, 
одузео је Ј. воденску деспотовину. — 
Главни идеал Ј. био је да поврати Цари- 
град из крсташко-млетанких руку. Радн 
остварења те тежље Ј. је, с једне стране 
заваравао папство унионистнчким: предло- 
зима, а с друге стране се удруживао са 
папиним противннцима на западу, наро- 
чито са западним пмператором Фридри- 
хом II Хохенштауфеном,'чпјом се кћерком, 
Констанцом (Ана) оженио 1244. Свом та- 
сту |е Ј. слао и војну помоћ против Рпма. 
После 'смрти Ј. н љеговог сина, Тодора II 
Ласкара, војвода Михаило Палеолог угра- 
био је престо од Ј. малолетног унучпћа, 
Јована- IV Ласкара. — Заслужног Ј .  про- 
гласнли су Никејски Грци за свеца право- 
славне цркве.

Д . А н а с т а с и јв в и ћ .

ЈОВАН IV ЛАСКАР, цар никејских Грка 
(1258— 1259). Ј. је био малолетни син и 
наследннк Тодора II Ласжара, унук Вата- 
цпн. Отео му је престо и ослепио га. је вој- 
вода Михаило Палеолог, освојнлац Цари- 
града од Латина н оснивач византпске ди- 
настије Палеолога. Д. А н .

ЈОВАН V ПАЛЕОЛОГ, византнскп цар 
(1341— 1391). Био је син и наследник Ан- 
дроннка III. 0 смрти очево.ј био је Ј. још 
дете, и државна власт остала је на њего- 
вој матери, царицн Ани Савојској, на ца- 
риградском патријарху Јовану и на првом 
министру покојног цара, војводи Јовану 
Кантакузину. Но прво Ана, па онда и Ј., 
кад је порастао, нмали су да изрже два 
дуготрајна грађанска рата око престола 
(1341— 1347 и 1352— 1354) С ЈоваНОМ Кан- 
такузином, који се, убрзо ло смрти Ан- 
дрониковој, прогласио и сам за цара па се, 
узевши Царпград, наметнуо Ј. за савла- 
дара. Кад је Кантакувин оборен, Ј. је мо- 
рао водити и трећи грађанскп рат (1354 
Дф 1357) против Кантакузинова сина, Ма- 
теја, и против још некнх његових рођака. 
Тек кад су и они скрхани, дошао је Ј. 
до свог пуног права у Византпји. Но Ј. 
је завладао само над рушевинама; услед 
дугогодишапх грађанских ратова Визан- 
тија ,је била упропашћена. Турски најам- 
ницн, помоћу којих су обе зараћене етран- 
ке, а нарочпто Кантакузинова, отнмале 
једна другој градове и обласш, опљачкалн 
су готово сву византиску Тракију п од- 
вели много народа у робље. У међусобном 
истребљивању сатрвена је византиска вој- 
на снага, а др-жава је пропала и финан- 
снски.

Но најстрашнији су билп територијални 
губитци. Срби, под Кушаном, најпре као 
Кантакузинови савезници, па после као 
љеговп непријатељи, узели су скоро цео 
византискн запад, све до Јонског Мора, 
до Коринтског Залпва, до Солуна и Је- 
гејског Мора, п до реке Месте. Душан је

нрогласио српско царство н патријархат 
(1346), па се олремао да еасвлм збрише 
внзантиску власт на Балкану. Бугари под 
царем Јованом Александром, уграбили су 
филипопољску област у северној Тракији. 
Теновљанпн Внњозо освојно је византн- 
скн Хнос, а Млечлћи су од Ј., за датн 
му зајам од 20.000 дуката, добили у за- 
логу византиоко острво Тенед, кључ за. 
улаз у Да.рданеле. Ђеновљанин Ф. Гатп- 
лузпје, за то што је помогао Ј. да. обо- 
ри Кантакузина, узео је вњзантиско остр- 
во Митилнну, као мираз уз једну с.есгру 
Ј. С овако смањеном н исцрпљ.еном Ви- 
зантпјом титрала се чак п ђеновљанска 
онштина у цариградском предграђу Га- 
латн, а још више (Бенова н Венеција у 
свом међусобном рату око трговине у Цр- 
ном Мору. С друге стране, н малоазнска 
турска држава Османлије Орхана од П.русе 
(Брусе) отргла је на трачком Херсонесу 
нрво малу тврђаву Цимбу, а затим н Гаљн- 
пољ (1354). Тиме су се бсманлије лз Мале 
Азнје првн нут стално угнезднле и у 
Ввропи. Невоља је увећана п страшном 
кугом, која је 1348 морила Византнју.

Ј. није био човек, који би све ове не- 
среће понравио и државу обновио. У ње- 
говим слабим рукама Впзантија је још 
дубље потонула у пропаст. Орханов на- 
следник, еилнн Мурат I (1362—1389), стао 
је одмах градптп велпку ев.ропску Турску. 
С ове стране Босфора нпје више ннгде 
било јаке руке да томе стане на пут. У 
Србији је умро Душан (1355) н настала 
је борба између властеле. У Византнјл је 
нао и покалуђерио се Кантакузнн (1354). 
Бугарска се под Јованом Александром, ра- 
спала на трновскн и видпнсжи део, од 
којнх је овај последњн дошао под угар- 
скот краља Лудвика I Анжујског (1365). 
Захваљујућн општој слабостп на Балкану, 
Мурат је из Галппоља несметано проду- 
жио да осваја п осталу византиску Тра- 
кнју. Узео је Једрене (1362?), куда је за- 
тим, пз малоазиске Лрусе, пренео осман- 
лиску престоницу.

Византнја, којој је дошао у опасност н 
сам Цариград, осећала се, немоћна да се 
сама брани. Тражлла је помоћ по пно- 
странству. Најближе п најприродније. је 
за њу било, да склопи савезе са суседним 
еловенскпм државама. Алп, на Вугаре се 
Ј. ни.је хтео ни обраћатп, већ је напротив 
ратовао с Јованом Александром. Радије је 
Ј. помпшљао на савез са Србима. Но тре- 
бало је најпре да се српска дрква измирн 
са византиском, јер оне су се поцепале 
кад ,је Душан створно српско царство п 
патријархат и протерао из освојеннх вп- 
зантиских елархија грчки епископат н све- 
штенство па га заменпо српскпм, на шта 
је тадашњп цариградски патрнјарх Калисг 
бацно проклетство на Србе (1352?). Душа- 
ново.ј удовпдп Јелени, сад монахиљи Је- 
лисавети у Серезу, дошао је, радн прего- 
вора о поновном сједињељу цркава п ради 
склапања савеза против Турака, с.ам Ка-
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лнет, али је он пзненада умро (1364), те 
еу се преговори одложилн. Тада је Ј. по- 
мишљао да Византију спасе помоћу пап- 
ства и западних католичких сила. Кренуо 
је и сам на запад, прво Лудвику угарском, 
у Будим (1365). Алп је папство било нало- 
жило западним државама, да не дају Ви- 
зантији никакве веће помоћи против ос- 
манлиских -освајача, док се она не поуни- 
јати, те је и Лудвик дао само незнатну 
војну силу своме госту. Ј. је с н>ом по- 
шао'кући, али је кроз Бугарску могао тек 
проћп, кад му је прокрчио пут љегов ро- 
ђак, гроф Амадео VI Савојски. Овоме је 
папство допустило, да с нешто мало трупа 
пође на исток, ради одбране Византије од 
Османлија, п он је већ био истерао Турке 
из Галипоља и, за љубав византиског 
двора, почео да отима од |Бугара бивше 
византиске црноморске градове. Бугарп су 
били принуђени не само да одобре Ј. сло- 
бодан пролаз пркко Бугарске, него и да 
МУ уступе црноморске традове јужно од 
Варне (1366). Међутим, вративши се у 
престоницу, Ј. је ускоро изгубио потпору 
Амадеа, који се вратио у Савоју, те је 
морао вратнти Османћијама Галипољ и, 
притегнут још јаче османлиским обручем, 
пошао је поново на запад. После неуспе- 
лих покушаја да добије помоћ од Вене- 
ци.је н угарског краља Лудвика, отишао 
је у Рим, где се пред папом Урбаном V 
свечано обавезао на унију, примивши ка- 
толичку догму и папско ста.решннство над 
византиском црквом (1369). Папа му је 
за то дао неку малу помоћ, и он је, можда, 
отишао и у Француску, да окуша срећу 
код француског краља Карла V. Али се 
нигде није користио и, празних руку, по- 
шао је натраг у Цариград. 0 о  у Вененији 
навалили еу на Ј. његови зајмодавци и 
нису га пустили да се крене даље, све док 
његов млађи син, солунсжи деспот Ма- 
нојло, није дошао у Млетке и исплатио 
очев дуг (1370).

Код куће је Ј. запао у још гори иоло- 
жај. Због властољубља свог старијег сина 
и савладара Андроника IV, није Ј. више 
имао ни у породици мира, тим пре што 
је он, на место свог незахвалног старијег 
сина, узео за престолонаследника Манојла. 
Због уније, Ј. је изтубио и иопуларност у 
цркви и у народу. Међутим османлиско 
царство све се више ширило и јачало на 
Балкану. Његове све жешће ударце осе- 
ћали су, поред Византије, и Бугари и 
Срби, а -од Срба нарочито Вукашинов брат 
Угљеша, у јужној Македонији. Угљеша је 
почео да спрема савез 'Срба и Грка против 
Османлија, па је измирио своју цркву са 
византиском. Но у битци на Марици, 
Османлије су разбиле и убиле не само 
Угљешу, него п Вукашина (1371). Угље- 
шину област посео је млађи син Ј., оо- 
лунски деспот Манојло. Вукашинов син, 
Краљевић Марко, у северној Македонији, 
као и други тамошњн орпски обласни кне- 
жеви, па и млађи син Јована Александра,

Шишман у трновском делу Бугарске, при- 
знали су затим један за другим Муратову 
власт. То су исто, свакако већ у то време, 
урадили п Ј. у Цариграду и десиот Ма- 
нојло у Солуну. Ваљда као васал Муратов, 
Ј. је лошао и да помаже Мурату у Малој 
Азији. Међутпм, у сред тог понижења, Ј. 
се још заплео и са старијим сином Андро- 
ником у борбу о-ко престола. Он је са.вла- 
дао Андроника, ослепио га н бацио у за- 
твор.

У том је Ј. коначно продао Млечићпма 
острво Тенед (1375), због чега су се н на 
Ј. п на Млечиће наљутили Ђеновљани-г 
како они у Галати, тако и у самој Ђе- 
нови. 'Веновљанп из Галате помогли су 
Андронику да побегне из затвора, и он 
је, добивши нешто трупа и од Мурата, 
продро у Цариград. Он је заробио и оца 
и брата Манојла а сам је, са -својпм сином 
Јованом VII, -завладао у остатцима Ви- 
зантије (1376—1379). Као што је 'већ уна- 
пред било уговорено, новн византиски 
цар по-ништно је млетачку куповлну Те- 
неда, устуиајући то острво својнм савез- 
ницима Теновљанима. Услед тога је избпо 
рат између Тенове и Млетака, а Млечпћи 
су нашлн могућност да спасу из затвора 
Ј. и Манојла. Помоћу свог пређашљег су- 
верена Мурата, Ј. и Манојло збацили су 
Андроника са власти п натерали га., да 
се склонп код Теновљана у Галату (1379). 
Ј. се ипак измирио с Андроником, вратио 
му је право -престолонаслеђа, н дао му је, 
да са својим сином Јованом VII, држи 
неколике, од Турава још неосвојене, ви- 
зантиске тврђаве ’ у јужној Тракијп. Ме- 
ђутим, Оеманлије еу довршил-е о-својење 
Македоније, узели Оолун (1387), продирали 
у Грчк.у, у Епир и у Албанију, навалили 
и на ееверне српске државе. У битци са 
Србима на Косову (1389) пао је, истина, 
Мурат, али је његов наследнпк, Бајазит, 
разбио, заробио и погу-био кнеза Лазара, 
наметнувши своју власт Лазареву снну 
Стевану.

Ј. ,је и даље животарио у Цариграду, 
-као османлиски васал. При свем том, Ва- 
јазпт га је хтео заменити Ј-ованом VII, 
који је с турском -помоћу -онсео Цари- 
град. Захваљујућн Ман-ојлу, који је и овог 
пута пр-итекао оцу у пом-оћ, Ј. је одбио 
унука од -престонице. Бајазита пак умн- 
лостивио је, повисивши му васалски да- 
нак и пославши му Манојла с нешто тру- 
па, да суделује при Вајазитовој оисади 
последњег сло-бодног внзантиско-г града у 
Мало.ј Азији, Филаделфије. Дотле је Ј., 
видећи како Османлије пустоше и грчка 
јегејска острва, па бојећи се н -за Царн- 
град, извршио оправке на царнградским 
бедемима, али, по наређењу Бајазитову, 
који му је претио да ће оелепити Ма- 
нојла, морао је поново срушити све што 
је оправио. То је био врхунац бола и по- 
нижеља, од кога је -остарели Ј. ускоро 
умро (1391).

Д. Анастасијевић.
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ЈОВАН VI

ЈОВАН VI КАНТАКУЗИН, В. Канхаку- 
зин Јован.

ЈОВАН VII ПАЛЕОЛОГ, унук византи- 
оког цара Јована V, од старијег ну сина, 
деспота Андроника IV. Заједно с оцем, 
и Ј. је искључен из престолонаслеђа, у 
корист Манојла II. Био је очев савладар, 
од како је Андроник IV збацно Јована V 
и свога млађег брата са престола (1376 
до 1379). По повратку ове двојице на 
власт, био је с оцем у затвору у Цари- 
граду, и утекао је са љим Ђеновљанпна 
у Галату. Кад су се Јован V и Манојло II 
измирили са Андроником, Ј. се налазно 
уз оца у Силиврији. По очевој смрти 
(1385), Ј. је сам остао као деспот Сили- 
врије и, осталих суседних градова. Баја- 
зитовом помоћу дигао се он, против деде, 
и опсео га у Цариграду. Но од Цариграда 
га је одбио Манојло II. Ј. није мировао 
ни по смрти свога деде (1391), за владе 
цара Манојла II. Као Бајазитов кандидат 
на впзантиски престо, Ј. се поново по- 
јавпо нред Цариградом <1399). Но Ма- 
нојло га .је умирио, оставивши га, да на 
љегово место царује у Византији, а сам 
.је отишао у западну Европу, да моли ка- 
толичке силе за крсташкп рат протнв 
Османлија. Тако је Ј., као штићеник н 
васал Бајазитов, седео на византиском 
престолу н у тренутку Бајазитове про- 
пасти код Ангоре (1402). После тога Ј. 
је, као византиски цар, дочекао у Царп- 
граду кнеза Стевана Ј1азаревнћа, који је, 
спасавши се из Бајазитове во.јске, сатр- 
вене од Тимура у Ангорској битци, до- 
пловио у византиску престоницу. Ту је 
Ј. верио Стевана својом свастлком Јеле- 
НОМ, из ђеновљанскот дом.а Гатнлузија, 
коме .је дому Јо.ван V у своје време ио- 
клонио острво Лезбоо. Стеван је уједно 
добио од Ј. и највншу византиску ти- 
тулу деспота. ГГо повратку Манојла II са 
запада (1403), Ј. Је, као турски пријатељ, 
морао датн оставку на царство и окло- 
нити се на острво Леннос.. Доцније је 
наименован за деспота у Солуну.

Д . А н а с т а с и је в и ћ .
ЈОВАН VIII ПАЛЕОЛОГ, лретпоследњи 

впзантискп цар >(1425—1448), син Ма- 
нојла II Палеолога и Јелене Драгашеве, 
кћери Душанова сестрића (?) Константина 
Дејановића од Велбужда. Византија, жо- 
јом је Ј. завладао, дошла је још под вла- 
дом -Т. оца, опет у шкрипац од Османлија. 
Византиски двор морао 'је поново плаћати 
Ооманлпјама данак, а внзантискп посед 
је опет био сведен само на Царнград, на 
неколико усамљених трачких градова у 
црномороком и мраморном приморју п 
на комад јужног Пелопонеза {деспотовина 
■око града Мистре). Ни Оолун ое није више 
налазио у византискпм рукама. Њега је 
Манојлов болесни син, Андроник, не мо- 
гућп се даље одупиратп Муратовим Тур- 
цима, предао млетачко.ј републици (1423). 
Од тих одломака некада силне Визан-

тије, Манојло је дао пелопонеску област 
свом трећем сину, деспоту Тодору, а 
трачке традове чегвртом сжну, деспоту 
Конотантину Драгашу, доцвијен послед- 
љем внзантиском цару. Тако- је Ј. владао 
оамо у Цариграду. >Сен тога, остала су 
још два млађа спна Манојлова, Тома и 
Днмитрије, којима је ваљало створити 
»деспотовине«. То је постигнуто освоје- 
љем окоро целог Лелопонеза (сем неко- 
лико тамошљнх млетачких градова) од 
Латина. У Пелононезу оу сад, поред То- 
дора, добили деспотовине ж Консталтин 
п Тома, а трачки градови остављени су 
Димитрију. Но залуд су се Византинци 
раширили у Мореји на латински рачун. 
Мурат II узео је од Млечића Солун (1430), 
а од породице кефалониских грофова 
Токо, Јањину. Још пре тога он је обновио 
османлиску офансиву против Орбије, Угар- 
ске и Влашке. Уједно су Турци прова- 
љивали и у визалтиски Пелопонез. Поред 
тога, било је у Византији још и унутар- 
њпх размирица. Браћа Ј. завадила су се 
на Пелопонезу, јер је Ј. хтео за престоло- 
наследника узети најенергичнијег бра-та, 
Константина, чему се опирао старији брат 
Тодор. Између Константина н Тодора већ 
се спремао рат на Пелопонезу и Ј. је 
једва успео да их измири. Према еклоп- 
љеном споразуму, у Пелопонезу су остали 
само деепоти Тодор и Тома, а Константин 
је отишао у Цариград, да помаже Ј. у 
влади (1437).'— Но главна је брига Ј. 
била све страшнија опасност од Мурата II. 
Да би добио помоћ од папоке курије, при- 
стао је Ј. и на нретходну унију цркава. 
На заједничком сабору католичкпх и пра- 
вославних црквених отаца у Ферари и 
Флоренцији, Ј. је с папом Јевђенијем IV 
закључио флорентнлеку унију <1439). Али 
су Грци волелп више да потпадну поли- 
тичкп под Османлије, него ли верски под 
палство и Латине, па су одбацплн >и ову 
унију, као и раније. Ј. наде у опас са 
запада пропале су у >битци код Варне 
(1444) и на Косову <1448), а због уније 
заљуљао му се н преото, још одмах чим 
се вратио из Флоренције. Дротив Ј. се 
најпре подигао његов млађи брат Димп- 
трије, који је чак ухватио и везе са Му- 
ратом II, па је помоћу Турака. споео Ца- 
риград (1442). Њега је заробила венеци- 
јанска флота, али је он успео да утекне 
у Галату, 'Веновљанпма. Једва оу га Ј. и 
Константнн умирили, пославши га у Кон- 
отантпнов део Пелопонеза, док је Дими- 
трије, са своје отране, уступио Конетан- 
тину Оиливрију и друге градове у Тра- 
кији. — Ј. је имао муке и с Тодором. Не 
допуштајући да га млађи Конотантил пре- 
окочи у преетолонаслеђу, Тодор је захте- 
вао да промени -своју пелопонеску деспо- 
товину с Константнновом трачком, како 
бн бпо >ближе Цариграду. Мнра ради изи- 
шло се н њему на сусрет. Константин 
је отпшао у Пелопонез, а Тодор је дошао 
у Оиливрију, где је затим умро од куге.
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ЈОБАН РЖЈТеКИ

Међутим је Мурат П, после победе код 
Варне, навалио на Ј. браћу на Пелопо- 
незу (1446). Навалу су изазвала сама 
браћа: они су против Мурата шуровалн са 
'Скендер-бегом. са западљацима, н са Ђур- 
ђем Бранковићем. Пред битку код Варне, 
Константин је нанао на Муратова васала, 
војводу атинског, и принудио га на пла- 
ћање данка. Тома пак удао је своју кћер 
Јелену за Ђурђева -сина и са.владара Ла- 
зара (1446). Мурат је линно пошао да.де 
за све то освети пелопонеским Палеоло- 
зима. Он им је опустошио земљу и при- 
нудио -их на ллаћаље великог васалског 
данка (1446). Усред свпх тих несрећа, Ј. 
је доживео да -чује и вест о пропасни 
•Јанка’ Хуњадија на Косову (1448), па је, 
под толиким - ударцима, најзад умро.

Д. Анастасијевић.
ЈОВАН ЈАНКО, управитељ Житног За- 

вода у Љубљани (18/10 1878, Св. Вид, код 
Љубљане). Гимназију и теологију свршио 
је у Љубљани. До 1909 био је парох. Ра- 
дио је много на задругарству. Основао је 
Хранилницу и лосојилницу у Бохињској 
Бистрици, 1910—1915 у Камнику. Био је 
управитељ Господарске Звезе, а од 1915 
управитељ је државног Житног Завода у 
Љубљани, са прекидом 1918—1920, када је 
био директор у Миниетарству Исхране у 
Београду, и 1922—1923, када је био помоћ- 
ник министра Социјалне Политике. Писао 
је и привредне чланке у Трговинском Гла- 
снику, Новој Ввропи, Дом ин Свету, Оло- 
венцу. М. К-ћ.

ЈОВАН НЕНАД ЦАР, вођа Орба у Бач- 
кој и Ванату (— 26/7 1527). После битке 
на Мухачком Пољу 29/8 1526, у којој је 
султан Оулејман потукао војску угарског 
краља Лајоша II, и у којој је и краљ 
погинуо, заузели су Турци и спалили пре- 
стонмцу Угарске Вудим, те су се преко 
Бачке вратили у Турску. Тек што се глав- 
на турска' снага повукла из Угарске, по- 
јавио се на челу једне одабране ерпске 
чете човек, који је уопео да за кратко 
време протера заостале Турке из Бачке и 
из једног дела Баната и Срема. Гла-с о по- 
јави овог необичног човека ширио се му- 
њевитом брзином, и Орби су са свих стра- 
на долазили у његов логор, који је убрзо 
бројао око 15.000 -ратника. Савременици су 
звали овог српског вој-сковођу Црн-им Чо- 
веком, ради црномањастог лица, а он је 
о себи тврдио, да је царског порекла и, 
да б® ово што видније истакао, називао 
се царем Ј. Н. Седиште му је било у бач- 
кој варошицж Сабатки, данашњој Оубо- 
тици, коју је утврдио и снабдео посадом, 
и којом је улрављао царев палатин Су- 
бота Врлић. Ј. Н. је, по примеру мађар- 
ском и турском, уредио читав двор (имао 
је свог палатина и своју јаничарску 
гарду).

Угарска је у то време била подељена 
у две странке, у странку шурака поги-

нулог краља, Фердннанда I Хапсбурш- 
ког, и у странку краља мађарске крвн, 
Јована Запољу. Ј. Н. ј'е најпре био при- 
етао уз Запољу, али је убрзо прешао 
Фердинанду. Запоља је имао под својом 
управом целу Угарску, а Фердинанд -се 
у Ауетрији и у Чешкој снремао, да ору- 
жјем отме Угарску од Запоље. Запоља је 
настојао, да се пре доласка аустриско- 
чешке војске разрачуна са Ј. Н. Прву За- 
пољину војску победио је Ј. Н., почетком 
априла 1527, а другу Запољину војску, 
крајем априла исте године. 21/6 сукоби- 
ла се трећа Запољина војска са Ј. Н. у 
Банату, код места Оеђфалу. Коњица. Ј. 
Н. лотукла је Запољину кољицу, али је 
Запољина пешадија нанела осетне гу- 
битке Ј. Н., 8.000 његових пешака поги- 
нуло је у борби. У то се Фердинанд кре- 
нуо на Запољу, н позвао је Ј. Н., да му 
пође у сусрет и да се код Будима сједи- 
не.’ Ј. Н. се брзо опоравио од -овога по- 
раза, и пошао је у сусрет Фердинандовој 
војсци. Уз пут је стигао у Сегедин. у ко- 
ме се налазило потајних Запољиннх при- 
сталица.. Ту је 26/7 1527 извршен атен- 
тат на Ј. Н. Некн Себастијан ]3нд смртно 
га је ранио, када је пролазио сегедин- 
свнм улицама. Орбп су однели свог полу- 
мртвог вођу у оближње село Торњош, где 
га је у агонији наша-о Валентин Терек и 
отсекао му главу. Вапоља је приредио 
параду и молепствије у славу овог до- 
гађа.ја, али му је радост била кратког ве- 
ка. Његова снага била је сломљена удар- 
цима, које му је нанео Ј. Н., те је Ферди- 
нанд, без озбиљног отпора, ушао у Ву- 
дим и -заузео целу Угарску.

А. Ивић.
ЈОВАН РИЛСКИ, пустињак, светитељ 

(око 876, село 'Скрино, између 'В.устен- 
дила и Дупнице — 18/8 946, Рила, Бугар- 
ска). Ј. је врло поштован светац међу 
балканским Словенима, а Бугари га сла- 
ве као свога .заштитника. Живео је прво 
у планини око горње Струме, а затим у 
лланпни Рила. РБегов скит или стара 
испосница налази се високо над рилском 
долином под окриљем Зеленог Врха. Ни- 
же је основан манастшр Св. Јована, по- 
знат под нменом Рилски. Тај манастир је 
обновио и подигао у њему високу кулу 
за одбрану {1335) српеки војсковођа Хре- 
ља, који је ту, као монах Харитон, и са- 
храњен. Моћи Ј. Р. дао је већ савреме- 
ник Ј., бугарски цар Летар, пренети у 
стари Средац, данашњу Софи.ју. Одатле 
су их 1183 пренели Угри у Острогон, а 
повратили их 1187. Ву.гарски цар Асен, 
освојивши Средец 1194, дао ,је пренети 
моћи у овоју преетошицу Трново. Ту су 
лежале до 1469, када су на свечан начин, 
заузимањем кћерке деспота Ђурђа Бра.н- 
ковића, царице Маре, пренесене у мана- 
стир Рилски. — Постоји шест житнја 
Св. Ј. Р. Најстарије је из 12 века, од не- 
познатог писца, а најмлађе од Димитрија
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-ЈОВАН СВ.

Кантакузнна из 15 века, п Владиелава 
Траматнка, којн је опнсао и пренос све- 
титељевих моћн из Трнова у манастир 
Рплсви.

Л и т е р а т у р а :  Јордан Иванов, Св.
Лван Рнлски (1917). Р. Г.

ЈОВАН СВ. 1. В. Скопље, Штип, Свр- 
нин, Оерез, Хиландар. 2. Манастири и 
цркве: а) Манастир Св. Јована Владими- 
ра, код Елбасана. По традицији основао 
та ,је краљ српски Владимир. 1273 разо- 
рен је земљотресом. 1380 обновио га је 
Карло Топнја. б) Мана-стир Земенски 
(Св. Јован Богослов), код Радомпра на 
Струми. Сазидао га је севастократор Де- 
јан, за владе цара Душана. в) Ов. Јо- 
ван Претеча Робанов (у Беласици?). Спо- 
миње се око 1378. г) Ов. Јован у Црко- 
лезу (област пећска). Опомиње се 1395. 
д) Манастир Јовање, испод Овчара. По 
свој прилици је из 14—15 века. Опомнње 
се у 16 веку. 1723 био је полузанустео. 
1809 био је пуст. Сада је сасвим напу- 
штен. ђ) Манастир Ја.шуње (код Лесков- 
иа). Подигнут је 1517, живописан је 1527 
и 1553. е) Мана-стир Орешић (код Велеса, 
код села Ореше). Сазидан је 1670. ж) Цр- 
жва код оела Добродола (пиротски). Опо- 
миње се 1640. з) Црква код села Глоба- 
рице. Спомиње се 1674. и) Манастир Јо- 
вање, код |Ваљева. Спомиње се у 18 веку 
(1716—1718, 1735). ј) Црква у Кртолама 
(Бока). Спомиње се 1776. к) Црква у селу 
Пауни (ваљевски). Преживела је 1789.

‘ В. П-ћ.
ЈОВАНОВАЧКА РЕКА, речнца у Ср- 

бији, десна прптока Мораве. То име носи 
од става Големе -Реке са Крћевом Реком. 
Ова извире под Вучјом Главом (879 м), 
а прва под планпном Жа-баре (800 м). 
Општи правац тока је са пстока на запад. 
Код села Доњег Катуна улива се Јова- 
новачка Река у -Мораву. Дужпна тока (са 
Крћевом Реком) је 31 кн, а површина 
■слива 246-5 км-. П. В.

ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСА <19/8 1846, Ћу- 
прпја — 6/5 1920, Београд). Нпжу -гимна- 
зпју свршио је у Неготнну, вишу и прав- 
ни факултет у Веограду. Олужио је као 
еутски писар у Крагујевцу и Краљеву, 
као писар Министарства Правде и секре- 
тар суда у Београду. 1874—1878 бпо је 
судија у Смедереву и Крушевцу, до 1884 
претседник суда у -Нпшу и Веограду. Био 
је у два маха члан Касацпје (18/10 1884 
ДО 8/5 1890 Ш 9/5 1894—1/6 1899). У ме- 
ђувремену, 8/5 1890—9/5 1894, бло је Ј. 
начелник Министарства. Правде, Постав- 
љен је за претседника Апелације 1/6 
1899, а за државног саветника И/9 1900. 
Пенсионпсан је у јуну 1903. Ј. је био 
владин (краљев) лосланик за скупштин- 
ски период 1880—1882, а за доживотног 
-сенагора постављен ,је најпре 6/4 1901, а 
потом 25/3 1903. ■ Постао је претседнпк

зладе 12/7 1900 и бпо је то, као министар

Иностранпх Дела, до 5/2 1901, и као ми- 
нистар Правде до 20/3 1901. За време Ј. 
владе венчао се краљ Александар Обре- 
новић са Драгом Машпн, помиловани су 
осуђеници за Ивањдански атентат, по- 
прављени су односи са Русијом и забра- 
њен је краљу Милану повратак у Србију.

Ј. је почео рад на кљижевности 1867. 
Осим стручнпх правннчкпх лпстова, ра- 
дио је на -Световиду, Раденику, Правди 
(из 1872), Јединству, Уједиљењу, Исто- 
ку, Будућности, Српским Новннама. Ви- 
делу, Домовини, Малим Новпнама, Днев- 
ном Листу, Малом Журналу, Вечерњим 
Новостима, Правдн (-од 1905 и даље); на 
књижевним листовима: Отаџбини, Колу, 
Делу, Искри и у Гласнику Српског Уче- 
ног Друштва. Засебно је штампао као 
књиге п брошуре: Логотети у црквн и др- 
жави српској -(1885), Врања и њено По- 
моравље (1888), Правда и управа у вра- 
њанској покрајинп, Историски развитак 
српске задруге (1896), Изборно право 
женскиња у Краљевини Орбији (1898), 
Пржносци за нсторију -Српског Права 
(1900), Постанак првостепеног суда за ва- 
рош Београд (1905), Минпотарство Алексе 
Јовановпћа (1906).

Ј. Продановић.
Ј. је делатноот била свестрана. Био је 

писа.р, секретар, судпја, претседнпк прво- 
степењог суда (у Нпшу 1881, (Београду 
1881—1884), претседник апелационог су- 
да (1899). У два маха заузимао је поло- 
жај суднје Касационог Суда. Ј. је дола- 
зио у ред оник наших судија, којп су, 
п по знаљу п по судиској савесности, 'Оста- 
вили најбољу успомену. II ако је имао 
својих политичких спмпатпја, и ако је, 
као судија, често узимао учешћа у су- 
ђењу политичкпх спорова, никада његов 
осећај судиске дужности није био под 
утицајем политпчких момената. Као 
правнп писац Ј. наставља ред оних на- 
шпх ппсаца, ко.јл су, од кодифнкацнје 
Грађанскога Законика (1844), нашу правну 
књижевност стално подизалн на све већу 
виспну. — Ј. радови су већином из 
области нсторије српскога ирава', а глав- 
нији су: Наследно право у Старнх Срба 
(Прилог чл. 100 и 101 Душанова Зако- 
ника, 1888), Правда п управа у Врањан- 
ској Покрајини за владе Турака (1889), 
Исторноки развитак српске задруге (При- 
носцп за Исторцју старог Српског Права, 
1900), Постанак Првостепеног Суда Варо- 
ттпт Београда (1904). Ооим тога штампао 
је Ј.: Изборно Право у Краљевпнп Ср- 
бнји (Приложак нашпм уставнпм ппта- 
љима, 1898), у коме се пзјашњавао за 
потдуно изједпачење, у току времена, лз- 
међу мушких п женскпх, и Преводи о 
Реорганпзацијп Оудоводства. Као начел- 
ник Мпнистарства Правде’ уредно је Ј. 
врло корлсну збирку Расппса Краљевског 
Српскога Мпнистарства Правде за године 
1890, 1891, 1892 п 1893. ОстаВИО је у руко-
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ппсу више радова, од ко.јнх су одсежнији: 
Прилозп за Исторнју Српскога Законо- 
давства 1804—1860, чијп су одломци об- 
јављени у Архиву за Правне и Друштве- 
не Науке п у београдском дневном лпсту 
Правди. Ј. је осим тога штамнао велики 
број стручних чланака у сриским и хрват- 
ским правним часописнма. — Радио је 
много на-доношељу закона. 'Нарочито тре- 
ба забележити Закон о судијама (19/1 
1909), донесен за време прве владе Ј., у 
коме је спроведено начело о судиској не- 
покретљивостп, за воју се Ј. увек заузи- 
мао. Ж. Лерић.

ЈОВАНОВИЋ АНАСТАС, литограф и 
дагеротипист (1817, Враца, сада Бугар- 
ска — 13/11 1899, Београд). Научио је 
читати и писати у родном месту од Ср- 
бина, Панчевца, даскала Огљановића. 
1826 довели су га дед и отац у Београд, 
ради даљег школовања. После ујакове 
смрти у Веограду 1831, који га је издр- 
жавао, п пошто му је исте године умро 
и отац, Ј. је напустио школу и отишао 
на занат. 1832 основао је кнез Милош 
Државну Штампарнју и Оловоливницу, 
па је изабрао 32 учбника, који ће од 
Немаца мајстора учити ливење слова. 
Међу изабранима био је н Ј. Он се у за- 
нату толико одликовао, да га је фактор 
препоручио управнику Алекси Симићу 
да му удвоји плату. Поред ливења учио 
се и резаљу печата. При изради Првог 
Српског Буквара (1838), кнез Милош је 
наредио да се изрежу курсивна слова, 
каквих није у штампарији било, и то у 
тако кратком року, да се тога посла није 
смео да прими ни један мајстор. Тада се 
Ј. подухватио тога задатка, п пошто га 
је решио на опште Задовољство, кнез га 
је одмах дослао као лрвог државног ли- 
томца у Беч, да тамо изучи резати у ба- 
кру, меди и челику. Препоручен је вели- 
ком трговцу Тирки, и овај га је одвео 
бакроресцу и сликару Рал-у (Наћ1), али, 
по његовом савету, ради цртања, Ј. се 
уписао прво у цртачко одељење Бечке 
Академије Уметнбсти. Похађао је тада и 
курс немачкога језика у грчкој школи. 
У исто време, због политичких промена 
у Србији, Ј. је остао без помоћи, те се 
годину дана издржавао .једино доброчин- 
втвом двојице наших људи, некога Јак- 
шића и Панте »Бугарша«. 1839 Ј. је по- 
ново ушао међу оних 10 питомаца, које 
је српска влада послала у Беч, да уче 
стране језике. 1840, увпдевши да ће му 
бити потребно да дуго учи док 'буде успео 
у бакрорезу, Ј. се одао литографији, која 
је тада нарочито ушла у моду. И-згледа, 
да је ступио у Крихуберов атеље. Први 
његов литографски рад био је лик Доси- 
теја Обрадовића. 1842 пратио је кнеза 
Милоша на путовању ло Немачкој, чиме 
се миого користио, јер је имао прилике 
да иоходи разне галерије. За време тога 
путоваља избила је буна у Србији, те је

Ј. не само изгубио годишњу потпору, не- 
го му је био и повратак у отаџбину спре- 
чен. Срећом, бечки трговац, пореклом 
Грк, М. Ј1. Курти, пристао је да га позај- 
мицама издржава, све до 1845.

Тада је Ј. одлучио да преду-зме цртати 
и литографски израђиватн знамените до- 
гађаје нз српске историје или ликове за- 
служних Срба. Тако је пзрадпо Стевана 
Немаљу силазећи с престола, Милутина 
који побеђује Татаре, Стевана Дечанскот, 
када добија вид, патријарха Чарнојеви- 

,ћ а , како преводи Орбе у Угарску и т. д., 
и ликове Луиијана Мушицког, Вука Ка- 
раџића, кнеза Мнлоша, Милана и Ми- 
хаила Обреновића, патријарха Рајачића, 
владике Рада, бана Јелачића, генерала 
Стратимировића, војводе Стевана Кннћа- 
нина, кнеза Данила црногорског п т. д., 
а касније. неке православне иконе. Од 
прилнке 300 слика Ј. је литографисао до 
1858, када се, с Обреновићима, и он вра- 
шо у Орбију, и постао управник кне- 
жевскога двора, све до смрти кнеза Мп- 
хаила. Тада је затраЈжио пенсију, н жи- 
вео је, неуморно радећи, нарочито на 
дагеротипији, све до своје смрти, наиз- 
менце у својој кући у Београду и у Бечу.

Ј. је' знаменит по томе, што је он први 
наш човек, који се стручњачки и вештач- 
ки бавио фотографијом. Чим је 1840 вп- 
део у Бечу, изложене у сликарској ака- 
демији, прве слнке, које је Дагер нослао 
цару Фердинанду, он се одмах одушевио 
■за ту вештшгу, и 1841 наба.вио је, у све- 
ту трећи по реду, Фоигтлендеров објек- 
тив. Шездесет година радио је Ј. фото- 
графије, с пуним интересом за њену ве- 
штачку, естетску и научну страну. Не 
само да је био добар мајстор, већ је спа- 
дао у прве редове њених унапређивача. 
Тако професор Јегер (Ја^ег) у своме делу 
ВгШе ипс1 Регпгоћг пише: »Г. А. Јовано- 
вићу припада заслуга, што је он први 
израђивао стереоскопске пределе на сло- 
бодноме месту и фотографске ствари на 
стаклу«.

Ј. је почео да издаје и перНодичан 
лист Српски споменици, у коме је доно- 
сио литографије српских владалаца, жу- 
пана, кнежева, краљева п царева, с крат- 
ким описом њихова живота, али ,је мо- 
рао да престане, због слабог одзива. По- 
четком шездесетих година 19 века хтео 
је Ј. поново' да крене своје Српске Спо- 
менике, а намеравао је да издаје и Пан- 
теон Словена, у ком би доносио лито- 
графнје заслужних и чувевих људи свих 
словенских народа. Ј. је за свога живота 
уживао добар глас као умегник и код нас 
Џ на страни, а кад м,у се једном приредн 
изложба, видеће се, да је он био умет- 
ннк-литограф' врло високога ранга у оп- 
ште. Наш народ је задужио нарочито ти- 
ме, што је овековечио ликове скоро свнх 
јавних радника, ко.јп су се истакли у пр- 
вој половини 19 века. Ј. је оотавио и при- 
личан бро/ј студија мшсном и водент! бојом.
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Л и т е р.а т у р а: Кукуљевић-Сакд!инскд, 
■Вловник умјетниках југослав.енских, 1858 
(с литографским ликом); Нова Искра, 1901, 
220 (с фотографијом из његових послед- 
њих година-); (Андра Гавриловић, Знаме- 
нити Срби 19 века; Катарина Јовановић 
(Ј. кћп), Чланак у Орпском Кљижевном 
Гласнику, 1924. В. Петровић.

ЈОВАНОВИЂ АРСЕНИЈЕ IV ШАКАБЕН-
ТА, пећски патријарх и карловачки ми- 
трополит ■ (око 1699, . у Рашкој Области 
— 18/1 1748,. Карловди). Врло млад ј е , 
постао рашки мнтрополшт, за тим помоћ- ‘ 
ник патријарха Мојсија Рајовића и нај- 
зад 1725 љегов наследник на натријараш- 
ком престолу. Ј. је још као митрополит 
одржавао везе са претставницима српске 
дркве и народа под аустро-угарском 
влашћу и, као изасланик патријархов 
долазио је у карлованку митрополију. 
Када је̂  1737 Аустрија, у савезу с Руои- 
јом, објавила Турској рат, Ј. је, као и 
раније патријарх Арсеније III Црнојевић, 
дига-о народ на устанак, надајући се пот- 
пуном ослобођељу српског народа нспод 
турске власти. Али неуспеси аустржске 
војске присилили су Ј. већ у лочетку ра- 
та, у јесен 1737, да напусти своју рези- 
денцију, и да се са једним делом устани- 
ка, Срба и рпмокатоличких Арбанаса 
(Климената), из околине Пећи, -пресели 
у Орем, под аустро-угарску власт. Прилп- 
ком -повлачеља знатан део патрнјархових 
људи, Срба и Арнаута, уништилп су 
Турци на путу између Ужица и Ваљева, 
те их је само неколико хиљада, оа жена- 
ма и децом, успело да пређе у Срем. 
Веоградским Миром 1739 постали су Ду- 

■ нав н Сава утлавном северне граннце нз- 
међу Туроке н Ауетрије, те Ј. пређе из 
Веограда у Срем, и стално се настани у 
Карловцима.

Претставници срп-ске цркве и народа у 
карловачкој митрополији замолилп су од- 
мах цара, да им па.тријарха Ј. постави 
за врховног црквеног старешину, на ме- 
сто митрополита Вићентија Јовановића, 
који је умро 1737. Али је царица Марија 
1ерезиЈа учинила по народној жељи тек 
21/10 1741, оставивши Ј. п наслов патри- 
јарха. Ј. је енергично наетојао да очу- 
ва стечене ловластице срлског народа под 
аустро-угарском влашћу, и уопео је, да 
царица Марија Терезија 24/4 и 18/5 1743, 
преко дворског ратног савета и дворске 
канцеларије, изда  ̂ потврду орпских на- 
родних привилег.ија, добивених од цара 
Леополда I у доба сеобе Орба под патри- 
јархом Арсевијем III. — За време Ј. одр- 
жан је и један народно-црквени сабор у 
Карловцима 1744, на коме је проглашена 
потврда народних привилегија; ту су из- 
нети захтеви народних 'претставннка о 
унапређеву просветног, економског н по- 
литнчког гкивота Срба лод аустро-угар- 
ском влашћу, и протести .против повреда 
народних права у поједилим областима.

Л и т е р а т у  р.а: М. Јакшпћ, 0 Арсе- 
нију. IV Јовановићу-Шакабенти (1899).

Р. Грујић.
ЈОВАНОВИЋ БОГОЉУБ, статистичар 

(2/6 1839, Бохданеч, Чехословачка — 13/4 
1924, Београд). Учио. је. у Прагу реалку. 
1/11 1866 етупио је у службу београдске 
царинарннце, а после три месеца преме- 
штен је у Миннстарство Финансија. Кра- 
јем 1868 дошао је у сгатисгичко одеље- 
ње тога Министарства, где је 28/8 1876 
именован за писара, прионувши свом 
снагом на статнстички рад. 20/8 1873 пре- 
мештен је у Министарство Просвете, а 
1/4 1879 постављен је за секретара у Мн- 
ннстарству Финанснја. 5/3 1880 постао је 
статистшчар у 'Министарству Просвете. 
19/4 1888 постављен је -за начелннка, ста- 
тистичког одељеља у Минпстарству На- 
родне Привреде, а кад је' основана Упра- 
ва Државне 'Статистике, постављен је 
20/4 1901 за управника тог надлештва. 
На том је .положају остао до 18/9 1907, 
када је пенсионисан. — Ј. радовн деле се 
,у двоје: на органнзаторном пољу и ли- 
терарни. Главна оу му дела: Основа за 
статистику наставе (1873—1879), Основа 
закона о редовном попису становништва 
и домаће стоке (1890); Оонова о изменн 
истога закона '(1900); Основа о управи др- 
жавне сгатисгике (1901). Литерарни му 
се радови деле у двоје: званпчна издаља 
српске статпстике, п љегове засебне ста- 
тистнчке расправе. У прву групу иду: 
Државопис Орбије, 14—20; Отатнстцка 
Краљевине 'Орбије, 1—30; Грађа за стати- 
стику Краљевине Србије, 1—7 св.; Ста- 
тистички годшпљак, 1—-10 св.; Отатисгич- 
ка цена, 1—3 св. и пет свезажа разних 
статистичких података. Овпм издаљима 
саставио је уводе ж објашљеља уз вели- 
кп број статистичких цртежа. — Засебнн 
Ј. радовд нзашлп оу или као самостална 
нздаља, - »лн у појединим часописима 
(Отаџбина, Дело, Гласник Орнског Ученог 
Друштва и др.). Најранијн су му радови 
ове врсте: шревод кљиге V. Зсће11, Орга- 
ннзацпја званичне статпстике и 0  резул- 
татнма статнстнке људства н морала, по 
радњд С, ЗсћтоНега. Оригинали: Српска 
загранична трговина 1866—1870; Статн- 
■стика наставе у Краљевини Србији 1871/72 
до 1879/80 у 7 свезажа; Попис људства у 
Орбији 1884 и т. д. Последљи је његов 
рад на немачком језику, поднесен међу- 
народном статистичком инстнтуту: Б1е
ЈапНшПбсћаННсћеп КиГхУеге 1т Кбш -̂ 
гегсће 8егБ1еп, 1ћг Ч7ег1 ипЈ 1ћге Уег- 
1еИип$* аи{ Ле е!п2е1пеп У1ећћаНип|Јеп.
Ј. је бно еарадник Рптеровог Географско- 
■статнстичког лексикона као и Мајеровог 
КопуегзаНопб-лекснкона, часопнса Аиз- 
1апЈ, дела Спирндона Гопчевнћа ЗегПеп 
ишЈ Јје Зегћеп, РеНкза КапНга Баз Ко- 
л1ј|ге1сћ ЗегНеп ипН Јаз 8егћепуо1к. 
Ооамдеоетих годииа 19 века био је Ј. до- 
пионшк лолитичког дневника Народ (из-
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давал у Прагу). Е. КапИг заве Ј. »рефор- 
маторон српске службене статистнке«, а 
слнчна му признања даје чувени стати- 
стичар Др. Оеогј* Маут. У Мјесечнику 
Хрватског Правничког Друштва и у Обзору 
из 1894—1897 врло су повољне оцене н>е- 
говог рада (Др. Ф. Врбанић).

Р. Сигњар.
ЈОВАНОВИЋ БРАНИВОЈ-ВОЈВОДА БРА-

НА (23/4 1883, Кисељево, округ Пожаре- 
вачви —- 25/5 1905, Петраљица, срез Кри- 
вопаланачки, округ Кумановски). Основ- 
ну школу свршио је у селу Царевцу, два 
разреда гимназије у другој београдској 
гимназији, а нетири разреда гимназије у 
Шапцу. Војну Академију свршио је 1903. 
Ватрен родољуб, одличан официр (из гру- 
пе оних, чије је дело 29/5), Ј. је био међу 
нрвим официрима, који су пошли у чет- 
ничку борбу у Старој Србији. У фебруару 
1905 Ј. је са четом прешао границу. На 
велику суботу (16/4) учествовао је у чу- 
веној борби на Челопеку, а затим је са 
својом четом крстарио по кривопаланачкој 
кази. Јунаштвом и срдачним опхођељем 
са народом придобио је Ј. све, са којима 
ое срео, и име војводе Бране постало је 
омиљено и популарно у свима нашим 
крајевима.

25/5 1905 Ј. Б. и његов друг поручник 
Богдан Хајнц-Југовић затекли су се са 
својим четницима у селу Петраљици, где је 
на њих наишла турска војска. Затворени 
у две куће, четници су примили борбу 
и отворили ватру на Турке. Јуначки су 
се држали и неустрашиво продужили да 
се боре и кад их је остало свега неколико 
и када је букнула у пламен и сама кућа, 
у коју су се били склонили. Падало је 
вече, а чета је била на издисају. Послед- 
љи је пао Ј. Б. — Његови посмртни 
остатци, извучени сутра дан испод руше- 
вина, сахрањени су код Петраљичке цркве. 
Његова херојска смрт обавила је његову 
успомену у народу још већим сјајем и 
дала је сиже за популарнн позоришни 
комад Војвода Брана, који је имао ве- 
лике успехе у Јужној Орбпји, и који се 
још одржава на репертоару покрајин- 
ских позоришних трупа.

М. Миленовић.
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО, ђенерал, мнни- 

стар Војни н Морнарице (14/12 1868, Бео- 
град — 29/4 1921, Беотрад). По свршетку 
реалке у Београду, ступио је у Војну Ака- 
демију 4/9 1885. За коњичког потпоруч- 
ника произведен је 10/8 1888, за коњичког 
капетана 2/8 1896, за кољичког пуковника 
20/10 1912, за ђенерала 29/6 1916. Као 
мајор био је преведен у ђенералштабну 
струку, но као потпуковник вратио се у 
род оружја (коваицу). 1888—1891 био је 
Ј. водник у кољици, 1891 и 1892 био је 
на вишој школи Војне Академије, до 
1893 ађутант пука у коњици, 1894—1897 
био је државни питомац у ђенералштаб- 
ној Академији у Петрограду. 1897—1898

био је у команди активне војске, 1899 
командант батаљона у пешадијл (као ђе- 
нералштабни мајор)/ 1900—1901 био је 
начелник штаба дивизпске области, 1901 
до 1903 ломоћник и командант коњнчког 
пука, 1903—-1906 начелник штаба коњичке 
дивизије, 1907—1911 командант коњичке 
бригаде, 1918 и 1919 командант дивизиске 
области (Моравеке), 1919 и 1920 помоћник 
министра Војног. Од 1920 до смрти био 
је министар 'Војнп и Морнарице. — У 
рату 1885 учествовао је као питомац Вој- 
не Академије. У рату 1912—1913 бно је 
командант коњичке дивизије, у рату 1914 
до 1918 био је командант коњичке диви- 
зије. Штампао је доста стручних чланака 
у Ратнику. В .  Б .

ЈОВАНОВИЋ БРАЋА (КАМЕНКО И 
ПАВЛЕ), књижари, јавни радници и ве- 
лики народни добротвори (Каменко, 29/7 
1845, Панчево — 13/10 1916, Ланчево;
Павле, 14/9 1847, Панчево — 29/11
1914, Арад). Основну школу и реалку 
учили су у Панчеву. Каменко је на- 
ставио тртовачку школу у Будимпешти, 
а Павле у 'Марибору. Оба брата живо су 
учествовали у омладннском покрету. У 
везн са парницом лротнв Милетића (1876) 
био је Каменко Ј. оптужен и затворен. 
Штампарију оу оеновали 1870, а књп- 
жару су отворили 1872. 1879 изабран је
Каменко Ј. за посланика у српски народ- 
ни и црквени сабор. 1881—1891 био је 
потпретседник, а затим пуних двадесет 
година претседвик црквене општине у 
Панчеву. Павле Ј. је такође врло живо 
учествовао у нашем народном и цркве- 
ном животу. —- Као штампари и књижари 
основали су Библиотеку Браће Јова- 
новића, и издали: Домаћп Лекар, Пан- 
чевац, Граличар и Грађанин. Издали су 
преко 350 разних дела, од којих је скоро 
трећина педагошке садржине. Оав свој 
иметак су оставили на просветне и до- 
бротворне сврхе. Основали оу Сиротињски 
фонд код српске црквене општине у Пан- 
чеву (1911), задужбину Каменка и Павла 
Браће Јовановића код Орпоке Краљевске 
Академије у Београду, која претставља 
вредност .од проко 1,500.000 Дил. 1912 
основали су задужбину код орпских на- 
родних црквених фондова у Карловцима, 
којој су завештали 348 јутара земље. При- 
ход од ове задужбине деле по четвртпну 
Привредник у • Београду и Српски Право- 
славни Велики Управни и Просветни Са- 
вет у Сарајеву, а остала половина упо- 
требљава се на просветне сврхе осталих 
крајева бивше Аустро-Угарске. Две куће 
у Панчеву оставили су на нотпомагање 
српских културних установа у Панчеву. 
1914 оба су брата интернирани у Араду. 
Па.вле, који је био тешко болестан, однет 
је на носилима у Арад, где је и умро.

Д. Поповић.
ЈОВАНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ, епискол за- 

хумски и скендериски, острошки свети-
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тељ (1639—1671). Родом је био пз Попова 
Поља. Столида му је раније била у Тре- 
биљском манаетжру, а доцније у Оного- 
шту, данашњем Никшићу. Радао је на 
народном ослобођењу од Турака, па је у 
два маха (1661 и 1671) и са Римом прего- 
варао о томе, и молио помоћ за цркве н 
манастире своје епархије. 1661 папа му 
је послао нарочити крст за' Требнљски 
манастир. Ипак је Ј. стално остао право- 
славан. Народ га је већ за живота много 
поштовао, а после смрти прогласио све- 
титељем. Тело му почива у манастпру 
Острогу, близу Никшића у Црној Гори, 
и чува се као велика светиња.

Р. Г.
ЈОВАНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ ДР., министар 

Оаобраћаја (фебруара 1874, Окопље). Реал- 
ку и права свршио ,је у Београду, а 
докторирао је у Брислу (1897). По по- 
вратку у Београ-д посветио се адвокатури. 
1902 учествовао је у организацнји наше 
четвичке акције. 1908 бранио је, поред 
Скерлића, Нинчшћа и Куманудија, нашу 
тезу о Босни и Херцеговини у Паризу. 
У Светском Рату учествовао је као до- 
бровољац, а после катастрофе држао је 
у Француској предаваља о Србжји и срп- 
ском народу. По ослобођељу основао је 
код нас са Ј. Жујовићем Удружеље за Ли- 
гу Народа. Бло је делегат наше владе у 
разним мнсијама за међународна питаља, 
а  нарочито у Лнги Народа (1922, 1923, 
1925). 1923 изабран је за народног посла- 
ннка, на листи раднкалне странке. 24/12 
1925 постао је министар Пољопривреде н 
Вода. Написао је зната-н број чланака у 
стручнпм н политичвнм лпстовнма, на 
нашем и француском језику. Д. П.

ЈОВАНОВИЋ ВИЋЕНТИЈЕ, митрополит 
београдско-карловачки и црквено-народни 
реформатор (— 6/6 1737, Београд). Био 
]е један од на.јзнатнијих српскпх митро- 
полита. Дуго времена је био егзарх кар- 
ловачког митрололита Вићентија Попо- 
вића-Јањевца, а 1726 постао је епнскоп 
арадски. За митрополита уједиљене бео- 
градске и карловачке митрополије иза- 
бран је 22/3 1731. Одмах је елершчно на- 
|Ставио и развио просветну и културну 
лкцију свога претходника, митрополита 
Мојсија Нетровића, у српском народу н 
цркви под аустро-угарском влашћу. По- 
ред редовннх основних школа, успео је 
да отвори прву латинску школу или гнм- 
назију у Сремскпм Карловцима, и грчку 
школу у Београду. За те шжоле довео је 
наставвике лз Русије и Немачке. Да би 
развио проповедништво, довео је нарочи- 
тог проповедника из Русије, јеромонаха 
Оинесија Залуцког, и поставпо га је за 
свог катедралног проповедника. За пре- 
давање црквеног појања довео је из све- 
тогорског манастира Ватопеда једног од 
најбољих појача, јеромонаха Анатолија. 
Уреднвши школе, Ј. је настојао да ре- 
•формише и живот парохпских свеште-

ника и монаха. Стога је 1733 издао Пра- 
вила за свештенике и калуђере, а 1734 
за протопопе п духовнике. Ј. је устано- 
вно праведнији »свнтак« ида правшшик 
о наллаћнвању парохнских свештеника и 
епискоња од народа п обвезних свеште- 
ничких даваља епискодима. Покушао је 
да боље организује н црквено сутство у 
својој митрополији. Хтес је да уведе ве- 
ликн духовнп суд при митрополитској 
ресиденцији, и мале духовне судове или 
консисторије по свима енархијама, али су 
ови могли бжти уређени тек у другој по- 
ловини 18 века. Подигао је нову саборну 
цркву, ресиденцију и школске зграде у 
Београду, па је намеравао да уз њих по- 
дигне п народну библлотеку и болницу. 
Енергично је бранно стечене народне и 
цркве-не повластице. Успео је да у два 
маха добнје дозволу за сазив народно- 
црквеннх сабора (1732 и 1735), на којима 
оу се износиле тужбе лротив опшгпх и 
појединачних повреда народнпх повла- 
стица. Нарочиту пажњу обраћао је Ј. срп- 
ским сељацима и, с позивом на народне 
привилегије, настојао ,је, да код круне 
издејствује наређење, да се српски се- 
љаци, насељени на државним доменима, 
не смеју ни продавати ни под закуп да- 
вати. Ј. је имао 'знатних заслуга и за по- 
бољшање кметског стаља по славонскин 
спахплуцима, јер је цар Карло VI, под 
утжцајем његовнх енергичншх претставака, 
1736 издао шрвн славонскн Урбар, који 
је регулнсао односе између властеле и њи- 
хових поданика-кметова..

Још као арадски епископ, Ј. је давао 
снажан отпор унијатокој пронагандн, и 
сачувао је од унијаћења многе Румуне у 
Бихарској жупаннји и околним области- 
ма. Па и доцније, као митрополит, увек 
је бранио .православље од римске пропа- 
ганде, и ако су га неки савременицн, из 
личног нерасположења и мржње, илш пз 
неразумеваља његова реформаторског ра- 
да, називали унијатом. Као енергичан и 
пун акције човек, а уз то болешљив, 
нагао н прек, Ј. се многима замерио и 
нмао је у своме раду велпких тешкоћа. 
Нарочито је тежа.к и жалоотан бшо Ј. су- 
коб са бачким епископом Висарионом 
Павловићем и ваљевским Доонтијем Ни- 
колићем, које је дао оружаном силом за- 
творити.

Нису тачно познати мотиви, који су 
руководнли Ј., да од цара Карла VI тражн 
дозволу, да може основатп један српоки 
народнп кољички пук, коме ће он битл 
господар и постављати му офнцпре. Дар 
је 1735 одобрио предлог, и српски кољички 
пук је формиран, алп услед болести Ј. и 
опознције многих народних и црквених 
иретставника, а нарочшго због оскудице у 
сретствима, пук је убрзо био растурен, а 
дуговп, учпњени за његово шздржаваље, 
плаћенн су много доцније, нарочитпм при- 
резом на сав српски народ под аустро- 
угарском влашћу.
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Л и т е р а т у р а :  Ј. б сћтскег, РоННбсће 
Ое5сМсћ(:е Јег бегћеп ш ЈЈп^агп (1880); 
Ј. б сћтскег, Б1е УегетгјЈип^ Ј. вегћ. 
МехгороНеп V . Ве1^гаЈ и. Каг1от1г 1т  
Јаћге 1731 (1881, српски превод у Ве- 
снику Српске Цркве, 1894); Г. Витковић, 
Критички поглед на прошлост Орба у 
Угарској (Гласник Српског Ученог Дру- 
штва, 39); Д. Руварац, Исторично-кри- 
тична црта о Вићентију Јовановићу (1886); 
М. Јакшић, 0 Вићентију Јовановићу 
(1900). Р. Г р у ји ћ .

ЈОВАНОВИЋ ВИЋЕНТИЈЕ-ВИДАК, кар- 
ловачки митрополит (1774—1780). Ј : је ра- 
није, од 25/1 1759, био епископ темишвар- 
скп, и показао је лепе управничже спо- 
собности. За митрополита је изабран једно- 
гласно, на првој седници народно-цркве- 
ног сабора, као народни и крунин кан- 
дндат, и ако је на сабору 1769 изнесено 
дрогвв њега тешких оптужаба. Као ми- 
трополит имао је Ј. врло деликатан по- 
ложај, између народних жеља и државне 
власти, при реорганизацији управе у кар- 
ловачкој митрополији, која је у то доба 
извођена. • Тако је, на основу народних за- 
кључака, молба и жалба, са изборног сабо- 
ра 1774 и расправног синода 1776, царица 
Марија Терезија издала српском народу 
под аустро-угарском влашћу: 1. 12/11 1774 
Уредбу о самоуправном уређењу Орба у 
новооснованом Великокикиндском Дистрик- 
ту. 2. 29/11 1774 потврду устројства срп- 
ских школа у Банату. 3. 2/1 1777 нови 
Регуламенат, који је имао задатак, да пре- 
ма жељи римокатоличке државне, власти, 
регулише све црквено-управне и сутске 
односе Срба под аустро-угарском влашћу; 
Регуламенат је изазвао у народу огорчење 
и делимичне побуне, те је убрзо повучен.
4. 2/12 1777 царску Резолуцију, којом је 
укинута Илирска Дворска Депутација и 
Илирска Комисија у Осеку, као њен егзе- 
кутивни орган. 5. 16/7 1779 издата је, на 
место Регуламента, Деклараторија, на 
основу које се управљало и владало у 
митрополији карловачкој готово читав је- 
дан век. Р. Г р у ји ћ .

ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР, политичар и 
кљижевник (28/9 1833, Шабац — 19/2
1922, Београд). Основну школу и нижу 
гнмназију учио је у Шапцу, вишу гимна- 
зију и Лицеј у Београду. Као државни 
питомац учио је економију у Немачжој. 
По повратку у Србију (1856), постао .је 
управник Топчидерске економије. За вре- 
ме Св. Андре.јске Скупштине вршио је Ј. 
дужност млађег секретара Скупштине и 
био је .један од првих чланова либералне 
странке. 1859 био је секретар Министар- 
ства Финансија и уредник Орпских Но- 
вина. 1860, када је кнез Милош стао го- 
нити лшберале, морао је отићи из земље. 
По -смрти Милошевој вратио се у Србију. 
Због својих либералних уверења био је 
1861 затворен. После бомбардоваља Бео- 
града 1862, по-слан је од либералне -странке

у Лондон, да код енглеске публжке, која 
је била туркофИлска, |брани нашу на- 
родну ствар. 1863 постао је професор по- 
лштичке -економшје на Великој ЕНколи, 
али је 1864 изгубио олужбу, -због једног 
предавања., које је хтео држати у Друштву 
Српске Словесности. Поводом љеговога су- 
коба са миннстро-м Лросвете, друштв-о је 
било обустављено. По томе је Ј. отишао 
у Швајцарску, где је 1864/65 издавао, на 
француском и на српском, п-олитичкш: лист 
Сл-ободу, у којој је о-бјашњавао српско 
национално питање и врнтн-ковао уну- 
трашљу политику кнеза Михаила. 1866 
дошао је Ј. у Пешту и био је главни са- 
радншк Милетићеве Заставе. Исте године 
узео је великог удела у оснпвању Уједи- 
њене Омладине. Лосле Михаилов-ог убн- 
ства затворен је у Новом Саду, а после 
седмомесечног истражног затвора пуштен 
од пештанског суда као невин. 1870 по- 
слан је на страну од Намесннштва у Па- 
риз, да брани нашу националну ствар у 
француској штампи. 1873 ступио је на- 
ново у државну службу. 1876—1878 био 
,је мшнистар Фннансија у миннстарству 
Мшхаиловићевом. 1878 прешао је, као ми- 
нистар Финансија у Ристићево мпннетар- 
ство. Ј. је извршио ко-вање првнх злат- 
ника у н-овој српској државш (1878). 1879 
от-ступио је, збо-г тешкоћа, на које је на- 
ишао код Скупштине, са својим покуша- 
јем пореза на радње. 1880 наново је по- 
стао мннистар Финансија у Ристићеву 
министарству. 1881 Ј. је пенсионисан. 
1890—1903 био је, с малим -прекидом, др- 
жавни саветник. 1903 пенсионшсан је. 
1884—1886 -био је и-ретседник Српског Уче- 
ног Друштва. — Ј. има расправа нз дру- 
штвених наука и о питањнма наше на- 
ционалне политике. Лревео је Рошерову 
Економију (1872) и Милову Лредставничку 
владу (1874). Главно му је дело: Полш- 
тички речник (1870/72, несвршено).

Ј1 и т е р а т у -р а: Српски Књнжевни Гла- 
сник, 16/3 1922. С. Јовановић.

ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР, песнтс (27/3 
1859, ПГабац — 1/8 1898, Шабац). Школо- 
вао се до 4 разреда сгимназије у Шапцу, 
затим је у Београду матурнрао и 1882 
дипломирао у Великој Школи, из исто- 
риско-филолошке групе. 1881 био је прет- 
седник Побратимства, када је социјали- 
зам о-својио београдске студенте. Пошто 
је неко време радио у Државној Штампа- 
рији и у-з уредника (Српских -Новина, 
1883 постављен је за наставника у ваљев- 
ској гимназији. Ту је провео до 1885, под- 
легавшн осетно утицају ЈБубе Ненадови- 
ћа, у чијем се друштву кретао. 1885 дошао 
је у Шабац, ђце је десет година олужио 
као професор, док се није душевно раз- 
болео.

Ј. спада у цед нашнх кљижевно добро 
спремних и веома плодних песника. По- 
чео је писати већ 1876, и од тада ое ч-е- 
сто јављао хумористичним и сатиричним

163 —



Ј0ВАН0ВШ1 ВЛАДИМИР

стиховима у Стармалом. Под прве своје 
рзбиљније песме дотпиепвао се Ала-стор. 
Наропито .је много преводио у стиху, и 
ти преводи, са седам језжка, чипе његову 
прву штампану збирку, Лепе туђинке 
(-1889, друго Ездаље 1893). Српска Књи- 
жевна бадруга издала је 1893 љегове 
француске преводе, С фраицуског Пар- 
њаса. За живота издао је засебно три 
кљиге оригиналних песама: 1890 Дртиде 
лз самачког жнвота, и дечје песме, И-з 
детиљства, а 1896 0 з  браннога живота. 
Сем ових остао је велики број Ј. песама 
и циклуса по разнин пасописима и ли- 
стовима, као Амазонке у Летоппсу (1890), 
Из удовског живота, Из престонинког 
живота, Погашене звезде (1896), епски 
спевови Добровољац (1888 у Отадбини), 
Ашиков гроб (1889). Ј. је писао и у лро- 
-зи неколико приповедака: У уставној
земљи (1887), Кобнн случај и Несретни 
отац (1890), а новелу Реалиста прештам- 
иао је засебно 1894 из Стражилова.

Ј. је био, односно он је морао н хтео 
да буде лрограмски, реалистички песник. 
Код љега то није био само уступак вре- 
мену, већ невоља заогрнута у начелност. 
Ј. је био лишен не само еваког сублими- 
еанијег и тананијег лирског осећаља, не- 
го и оштрине лнчног запажања правих 
књижевних реалиста. 'Стога -су његове 
пееме стнхована проза једног обичног по- 
сматрача о најсполшијин облиц-има и ма- 
нпфестацијама свакодневног грађанског 
живота. Ј. према томе није могао да -ство- 
ри_ шкољу, и само је остао он лнчно ка-о 
најозбиљнији и највештији претставник 
оних српских песника, који су се лово- 
дили за т. зв. пешачком музом.

В. Петровић.
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР, -бригадни 

сутскн ђенерал (31/1 1870, Пожаревац). 
По свршетку -правног факултета у Бео- 
граду, -ступио је у коншцу -на отслужеље 
ђачког рока 5/7 1892. За резервног ко- 
љичког потпоручника произведен је 2/8 
1895, за активног војно-сутског потпоруч- 
ника 22/2 1897, -за капетана 6/3 1905, пу- 
ковника 16/10 1918, -брпгадног ђенерала 
21/10 1923. 1897 'био је на служби у еко- 
номном одељељу Миннотарства 'Војног и 
сутском одељењу Дунавске дивизиске 
области. 1898 био је вршнлац дужносги 
аудитора београдског гарнизона, "1898 до 
1900 био је у сутском одељељу Дунавске 
дивизиске областп и -при полициској 
жандармерији, 190(4—1901 прп контрол- 
ном одељењу Министаротва Војног, 1902 
до 1903 при -беоврадском гарнизону, вој- 
ни иследник Дунавске дивизиске области 
и наставник у шодофицирској школи и 
ђачкој чети, 1904—1908 у сутском и оп- 
ште-в-ојном одељењу Мини-старства Вој- 
ног, Великом војном суду и економном 
одељељу Министарства Војног, 1908—1912 
референт сутства дивизиске облаоти (Шу- 
мадиоке и Дунавске) и државнн тужи-

лац, 1913—1914 стални судија војног су- 
да за официре. Од 1920 је начелник сут- 
ског одељеља Министарства- Војске и Мор- 
нарице и шеф сутске струке. — За скоро 
све време службовања био је, поред ре- 
довне дужности, -заменик или стални су- 
дија Дунавског дивизиског војног суда и 
војиог суда за официре. Од 1923 Ј. је 
иретседник испитне конисије за чин сут- 
сксхг мајора, заменик сталннх судија Ве- 
ликог војног суда и стални члан војно- 
дисциплинског суда. — У -рату 1885 био 
је добровољац (у болници), у рату 1912/13 
референт сутства Дунавске дивизије I по- 
зива, у рату 1914—1918 начелник сутског 
одељења Ш Армије'до 1916, а од тада 
стални судија и заменик стаљног суднје 
Великог војног суда и начелник сутског 
одељеља Врховне Конанде. В. Велић.

ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ ДР„ кљижев- 
ник и библиофил (12/9 1884, Београд). 
После шмназиске матуре у Београду, 
студирао је књижевност н историју кљи- 
жевности у Лозани и Женеви, и неко вре- 
ме у Енглеској, а докторирао је у Гре- 
ноблу 1911. 1912 изабран је за еталног 
доцента београдског Университета за упо- 
редну кшижевност, а 1919 за ванредног 
нрофесора. За време балканских ратова 
радио је Ј. у отсеку за штампу, а у Овет- 
ском Рату, по евакуацнји, био је држав- 
ним поолом, 1916—1920, у Енглеској и 
Америцп. 1920 дао је оставку на државну 
службу, а 1924 постављен је за шефа Ар- 
хиве Миииста-рства -Иностраних Дела. 
1920—1921 -био је уредник Српског Кши- 
жевног Гласннка; после је сарађивао у 
Политици као књжжевни критичар и ба- 
вио се независним кљижевним радом. — 
Почео је да пише оатиричке панфлете и 
комедаје реалистичког [карактера, као 
Наш зет (1905), Наши синовп (1906), На- 
шп оцеви (1906) п Кариера (1907). Прва 
два су претстављала у Београдском На- 
родном Позорншту. Преводио је Волтера 
и -И-бсена. Израдио је, у -Споменику Срп- 
ске Краљевске Ажадемије, 49 (1908). Ен- 
глеску библиографију о Источном Ппта- 
љу у Европи (1480—1906). Штампао је 
већн број чланака из областн књижевне 
критжке и иеторије, а 1911 објавио је у 
Паризу своју француску тезу Ба Сиг1а 
Је Ргоарег Мегпшее, коју је Француска 
Академнја награднла. -Саставио је, с Ми- 
лошем Ивковићем, Српске чптанке за 
средље школе (1913 и даље), а 1922 изра- 
дио је једну Антологпју српских народ- 
них песама. У штампи су му Кљижевни 
огледи и Кљижевни прпкази. -Писао је, 
најзад, већи број нол-итичкпх чланака по 
стра.ној штампи и учествовао је у служ- 
беном издавању политичких докумената.

В. Петровић.
ЈОВАНОВИЋ ДРАГОЉУБ, радиолог 

(21/2 1891. .Параћин). -Дипломски пспит 
(хемија, фпзшса, физичка хемија) поло- 
жио је 1919 у Бео-граду. -Од 1920 радн
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код Мше Сиг1е у 1пзШи{ Ји К аЈш т  у 
Паризу, као отжпенднста фонда С аш е^е- 
Сипе до 1922, а даље као стппендиота 
Коске{е11ег-овог фонда. Чпан је бос1е1е 
{гаш?а18е <1е Рћузј^ие. Положпо је докто- 
рат у Паризу 1925 на основу тезе: биг 
1а Сћа1еиг Је^а^ее раг 1ез зепез Ји Ка- 
<Пит е! Ји МезоШопит. Оснм тога пу- 
бликовао је низ радова из области радио- 
логије у Сотр{ез гепЈиз И у Јоита1  Је 
Рћуз1дие. .У својим досадаљим’ радовима 
изупио је хемиске особине елемената 
МезоНшпит П, нашао Д-зракове врло ве- 
ликпх брзина и - дао интерпретацију - ових 
зракова на основу теорије кванта и тео-- 
рије Сотр1оп-Већуе. Конструисао је ми-. 
крокалориметар за мереље топлоте радио- 
елемената. В .  Њ .

ЈОВАНОВИЋ ЂОИА ДР., зоолог, палео- 
етнолог п антрополог (19/3 1860, Београд 
— 19/7 1902, Београд). Оеновну школу 
учио' је у селу Коларима (округ смеде- 
ревски), - гимназију у Пожаревцу и Бео- 
граду. На Велжкој Школи у Београду ба- 
вио се неко-време зоологијом, затнм је 
учио медицину у Паризу. Докторат је по- 
ложно 1888, а своје медицинско знање 
допунио је н а ' клиникама у Лондону и 
Берлину. У државну службу ступио је 
1888, као. војни саиитетни капетан II кла- 
се, и у тој је елужби остао до 1889, када 
је постављен за професора зоологије на 
Великој Школи, где је остао до 1895, ка- 
да је постављен за санитетског мајора. У 
овом звању остао је до 1898, кад је дао 
оставку на . државну службу. 1890—1897 
бпо је лични лекар краља Александра 
Обреновића. 1900 постао је управник Вр- 
њачке Бање. — Ј. је радио и као научник 
и као белетриста (приповедач). Писао је 
чланке и студије из медидинсквх наука 
зоологије и палео-етнологије. Главна су 
му дела: Еп1ото1офе арр!Љиее а 1а Ме- 
Ј е с т е  1е^а1е (докторска теза, 1888), Зоо- 
логија и њен обим, Како наш ђак умире, 
Врњачка Бања (1900), Сићевачка клису- 
ра, Тутор, Божићње прасе, Прилози за 
палео-антропологију српских земаља (Ста- 
ринар, 9, 1892), Одговор на критику Јо- 
вана Жујовића (1893). II. Ж .

ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ, вајар (21/1 1861, 
Новн Сад). Основну школу и нижу г-им- 
назију свршио је у -Пожаревцу. После 
свршене реалке у Београду и четири ■ се- 
местра техничког факултета, постао је 
1884 питомац Министарства Просвете за 
вајарство, у Уметничким Академијама у 
Бечу, Минхену и Ларизу, где је дипло- 
мирао (1890). У Паризу је живео до 1903, 
када се вратио у отацбину и ступио у 
државну службу, као наставник цртања 
за средње школе. 1923 прешао је у Ми- 
нистарство Грађевина, у чину инспекто- 
ра. Ј. као уметник образовао ое под вођ- 
ством професора, Хелмера у Бечу, Вид- 
мана у Минхену и Сћари-а и 1лјаЉег{-а 
у Паризу, Орве ■ радове изложио је 1889

у париском -Салону, н-а -чи-јим је излож- 
бама од то доба до 1919 учествовао 25 пу- 
та. Осим тога-, нзлагао је' на светским, 
међународним изложбама у Паризу ,1889 
и 1900, и 1903 у иариској општини; а' 
више пута-' је- излагао, ■ које у друштву 
с другим уметницима, које сам, у Београ- 
ду, Загребу, Софпји, Сомбору, -Новом Са- 
ду, Риму, Лиону и Женеви. Ј. је, као 
вајар, на-грађен -1889, -приликом светске 
изложбе у Паризу, медаљом- III класе, а 
1900 медаљом -I класе. - Сребрне медаље 
добио .је од париеке општине 1903 н у Пе-- 
трограду 1903 "за учешће на жзложби. 
историских костима.

Ј. је најплоднији српски вајар. Лооле 
Убавкића' код Срба и Рендића код Хрва^ 
т.а, Ј. је први на словенском’ Југу- који, 
ослобођен дилетантизма, својственог- -ма- 
дим срединама, једно време. сам, а после 
с Франгешом п Валдецом, претставља ■ у 
нас вајароку уметност и мајсторнју у 
европском см(ислу. Главни. радови су му:; 
Споменик . Кос-овским јунацима ■ у Кру- 
шевцу, Милошу Обреновићу у Пожаревцу 
и у Неготину '(уништили га Бугари за 
време рата),. Ј. Панчићу у Београду, Ј. 
Оуботићу и П. Таушановићу на Кале- 
мегдану, .Сими Матавуљу, Војводи- Миши-. 
ћу, Кости Стојановићу и Др. Л. Пачу-у 
(сва четири на новом гробљу у Беотраду), 
Љубн Ненадовнћу у , Бранковннн, Бранку 
Радичевнћу, Сави Текелнјн п латријарху 
Бранковићу у Оремским Карловцима, 
Змај-Јови у Руми; затим:, Гуолар у Чач- 
ку, Црногорац на. стражн у париској оп- 
штнни, Туга, од бронзе у Музеју у 'Со- 
фији, а од мрамора у 'Загребу, Гордост, 
ОД теракоте, у Паризу, Орпски војник, 
Оироче, бисте од бронзе, и мермерна гру- 
па Жртве бомбардовања у  Уметничком 
одељељу, Жртва рата, бронза, у Мини- 
старству .Иностраних Дела, Победник, 
бронзана статуа у Мишистарству Финан- 
сија, Копачица, у 'Министа-рству Пољо- 
привреде, Србија, бронзана биста, у На- 
родној Банци и т. ,д. Налослетку, Ј. је 
извајао преко стотине портрета, које би- 
ста а које плакета и медаљона, већином 
знамеиитијих Срба, државника и- науч- 
ника. В . Л е тр о в и ћ .

ЈОВАНОВИЋ ЕВГЕНИЈЕ, епископ гор- 
њо-карловачки, писац ( 1802, Голубинци, 
Орем — 14/9 1854, КаЈрловац). Као рако- 
вачки архимандрит посвећен је за епи- 
скопа 22/9 1839. Уредио је богословију 
у Плашком и често сам у њој пр‘едавао. 
Настојао је и иначе да подигне просветни 
ниво у својој епархији. Написао .је випге 
књига филолошког и -црквено-правног са- 
држаја. Важннји- радови Ј. су: Ортогра- 
фија серпска (1836), 0 преводу Новога
Завјета <г. Вужа Стеф. Караџића (1850), 
Граматика церковно-славјанокаго јазика 
(1851), Нача-тки церковнаго права древ- 
нија православнија церкве, с - латииским 
и српеко-словенским текстом ■(1841), Цр-

165



ЈОВАНОВИЋ ИЛИЈА ПЧИЊСКИ

ковно право нсточне цркве у аустриској 
држави (1842) и 0 судјех церковнпх свја- 
тија восточннја, собориија и апостолскпја 
церкве јаже во державах австријских 
(1844). р_ Г '

ЈОВАНОВИЋ ИЛИЈА ПЧИЊСКИ, ар-
тилериски капетан I класе и први шеф 
штаба комитских чета <21/7 1876, Пре- 
ображење, округ врањеки — 31/П 1912, 
Београд). Основну школу свршио је у 
Враљу, три разр-еда гинна-знје у Параћи- 
ну, два разреда учитељске школе у Бео- 
граду, а артилериску подофпцирску шко- 
ЛУ _ У Крагујевцу. Један необичан случај 
и једно убиство отерали су 1904 тешко 
болесног поручника Ј. у планину. Као 
поручник Ј. се с јесени 1904 нашао, н ажо 
врло болестан, међу првим нашим четама 
у Козјаку. Оа војводама Довезенским, 
Крстом Прешевским, Сласом Гардом, Ђор- 
ђем Скопљанцем, Ристом -Старечким-Раз- 
вигором и Ванђелом Скопљанчетом, он је, 
као војвода Пчпљски, постао први шеф 
штаба наших комитских чета, иш-ао је нз 
борбе у борбу и предобијао село за селом. 
Тешке непре-стане борбе и надчовечански 
напори, које су наше чете издржале у зи- 
му 1904—1905, изгл^да да су повратили 
живот и снагу војводи Ј. У-скочио је у 
Стару Србију са штапом у руцн, без кога 
није могао изаћи ни на на.јмаљп брежу- 
љак, а већ с пролећа са пушком у руци, 
на челу својих чета, као њихов шеф, 
прелетао је у борби планине и дочекивао- 
наше чете, које еу ишле -п-реко Варда-ра. 
Остао ,је на послу све док није исцрпео 
н последље оотагке онаге. Почетак рата 
1912 нашао га је у болничкој поотељп, -са 
које ннје могао виш-е устати. Дочекао је 
идак победу. Издахнуо је у београдској 
војној болници, када је српска војска 
освојила 'Битољ и избила на Јадранско 
М°Ре- М. Милеповић.

ЈОВАНОВИЋ ЈЕРОНИМ, нпшки епи- 
скоп п народнн добротвор (1824, Ша-бад 

14/6 1894, Салцбург). Раније је -био 
свештен-ик у М-ишару, затим професор 
гимназије и ректор београдске богословн- 
је. За шабачког ешископа посв-ећен је 
1877, а 1889 је премештен у Ниш. Сав 
свој иметак оста.вио је на добротворне 
сврхе, а своју кућу у Нишу даровао је 
за библиотеку града Ниша.

Р. Г.
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН, епископ бачки (Кар- 

ловцн — 12/4 1805, Сомбор). Као хоповскл 
архдш-андрит изабран је 1783 за епископа 
горњо-карловачког, а 1786 премештен" је 
у Нови Сад аа -епнскопа. Народни уста- 
нак у Орбијп 1804 помогао је са два то- 
па, крја је, заједно с једним топником, 
послао устаницима. То су били првп то- 
пови устанички. Ј/ је помагао устанак и 
новцем (12.000 форината годишње). Уз то 
је откулљивао робље од Турака и лпчно 
посетио погранична места. Р. Г.

ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН, бригадни пеша- 
диски ђенерал -(2/8 1877, Ниш). По свр- 
шетку 6 разреда гимназије у Нишу, сту- 
пио је у Војну Академију 1/9 1895. -За 
пешадиског погпоручника произведен је 
2/8 1898, за капетана 2/8 1908, за пуков- 
ника 1/10 1915, за бригадног ђенерала 
21/10 1923. До 1901 био .је водник у пе- 
шадиском пуку и пешадиској п-одофи- 
цирској -школи, 1901—1903 на ' вишој
школи Војне Академије, 1903— 1904 ађу- 
тант пука у пешадији,' до 1905 -помоћнпк 
класног старешине у Војној А-кадемији, 
1905—1907 ордонанс офнцир' Њ. В. Кра- 
ља п командир чете у пешад-пји, 1907 де- 
ловођа Улра-ве Војне Академије, 1907 до 
1910 на припреми за ђенералштабну стру- 
ку, 1910—1912 ађутант команданта днви- 
зиоке области '(Моравске), у 1912 коман- 
дант батаљона у пешадијп, у 1913 врши- 
лац дужности начелника ђенералштаба 
дивизиске о-бласти (Моравске), 1918— 1920 
начелник ђенералштаба дивизиске обла- 
сти (Моравске), 1920—1923 командант пе- 
шадиске бригаде (Вардарске и Моравске 
дивизиске области). Од 17/9 1923 до 30/12 
1925 помоћник команданта дивизиске 
области (Шумаднске). Од 30/12 1925 је 
командант дивизиске области (Боеанске). 
У -рату 1912/13 био је на служби за ђене- 
ралштабне послов-е у Моравској дивпзиј-п 
I п-озива, у рату 1914/18 вршилац дуж- 
ности начелнпка ђенералштаба Моравс-ке 
дивизије I позива и командант пука (7).

Ђ. Б.
 ̂ ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН, лекар (14/1 1370, 

Београд — 16/7 1923, Београд). Гимна- 
зију је свршио у Новом Саду, м-едицпну 
у Бечу, где се и- специјалисао. 1896 по- 
стављен је за шефа гпнеколошкот одеље- 
ља Државне Б-олнице у Београду, 1901 и 
за управника бабнчке школе, а 1910 пен- 
сионисан је. 1919 поново је постављен за 
шефа гинеколошког одељења у Београду. 
За све то време (1896—1908) био је Ј. н 
секрета-р у Главном Санитетском Савету. 
— Ј. је делом потакао, а делом сарађивао 
на многим организаторскпм социјално- 
гпнеколошким пословпма: отварању гпне- 
колошког одељења у старој Општој Др- 
жавној Болници, оснпвању школе за ба- 
бице у В-еограду и уређењу бабнчке служ- 
бе у Србији, 'Оснивању друштва за -нахот- 
чад Материнско Удружеље, оснлвању 
друштва Српска Мајка. Ј. је иницијатива 
за први ко-нгрес лека-ра п -природњана
(1904), дрипремни по-слови на уређељу ги- 
неколошког пави-љона на Врачару, оснп- 
вање днспансера за мајке и одојчад, по- 
ликлиника за породиље, сресво породи- 
лиште у Гроцк-ој •■п т. д. Поред многоброј- 
нпх приказа болесника у Орпском Лекар- 
ском Друштву, члан-ака и реферата. у 
Српском Архиву и страним листовнма 
1895—1921, надпсао је Ј. ове опширније 
радове: -Прилог казуист-пци централне
плаценте превије (Срлски Архив, 1895),
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0 дедждуо-целуларном оаркому {Орпски 
Архмв, 1895), 0 хнруршком и медикамен- 
тозном лечељу остеомалакије (Српскн 
Архив, 1895), (у друштву са №оег2-ом) 
(Јећег Ље ап Јег ^ећигћвћ. КНшк Ргоћ 
8сћаи1аб ш \(Чеп т  Јеп Ј. 1892—1894 ће- 
оћасћ!е!еп Уег1е1гип^еп Јез тиИегНсћеп 
Б аттеа  (МопаЈззсћгН! 1иг СећигНћШе 
ипН Супако1о^1е, 1895), 0 хистологији де- 
цидуалног саркома (Орпски Архив, 1896), 
Уцбеник за бабице (1900), 0 компликаци- 
јама трудноће са карциномом (Српски 
Архив, 1900), Компликације трудноће са 
обостраним цистама (Орпски Архив, 1900), 
Трудноћа и порођај после материчне ва- 
гинофиксације (Српски Архив, 1900), Пр- 
вих пет година рада у београдској Бабич- 
кој Школи (реферат на конгресу лекара 
и природљака, 1904). В. Станојевић.

ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН, народни посла- 
ник (3/9 1869, Београд). Основну школу, 
гимназију и правни факултет свршио је 
у Београду, лисанс права на париском 
Университету. Маја 1892 постављен је за 
писара у београдском варошком суду, фе- 
бруара 1900 за секретара Министарства 
Иносграних Дела, а маја исте године по- 
стао је ванредни професор Велике Школе. 
Од септембра 1900 до јуна 1901 и од ја- 
нуара до октобра 1903 био је оекретар 
Мннистарства Финансија. Све остало вре- 
ме службовања провео је у дилломатској 
струци. У децембру 1903 био је отправ- 
ник послова у Софији, 4/9 1904 враћен је 
за шефа консуларног одељеља Министар- 
ства Иностраних Дела. У јуну 1906 био 
је отправник послова у Атини, у јуну 
1907 дипломатски заступник у Каиру, у 
октобру исте године дипломатски заступ- 
ник у Црној Гори, јула 1909 генерални 
консул у Скопљу, маја 1911 начелник Ми- 
нистарства Иностраних Дела. Био је ми- 
нистар Иностраних Дела (18/6—30/8 1912). 
1912 постављен је за посланика у Бечу. 
Кад је почео рат, поетављен је 4/8 1914 
за помоћника министра Иностраних Де- 
ла. 15/7 1916—14/4 1919 био је посланик 
у Лондону, а тада је пенсионисан. У ја- 
нуару 1920 постављен је за .посланика у 
Вашингтону, па је фебруара исте године 
стављен, по молби, у шенсију. — За на- 
родног посланика изабран је први пут 
28/11 1920, па ПОТОМ И 18/3 1923 Е 8/2 
1925. Лрипада странци земљорадничкој 
и љен је стварни шеф.

Ј. је радио на кљижевним листовима: 
Дело,. Српски Књижевни Гласник, Нова 
Европа, Зора (Мостар), Ба Раћпе бегће, 
Рог1ш^ћЦу Кеу1е\у, и на многим дневним 
листовима у Београду, Бечу, Лондону, 
Пари-зу, Атини, Сарајеву. Сви љегови ра- 
дови тичу се углавном националних ии- 
таља и догађаја из спољне политике. 
Превео је с француског: Васпитање воље, 
Интелектуални рад и воља, Вештина биш 
човек, Чича Горио, Белешке о ■Енглеско.ј 
и др. Ј. ПродапОвић.

ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН-ЗМАЈ, лесник 
(24/11 1833, Нови Сад — 3/6 1904, Каме- 
ница, Срем). Отац му је био гратски се- 
натор, познат под лридевком Киш-Јанош. 
Основну школу свршио је Ј. у родном 
месту, а гпмназију у Халашу (Мађарска) 
и Пожуну (Братислави). Права је студи- 
рао у Пешти, Прагу и Бечу. 1861 изабран 
је за подбележника у новосадском маги- 
стра.ту. 1863 поста.вио је патронат‘Текели- 
јпне Закладе, односно Матица Орпска, Ј. 
за управитеља Текелијина завода у Пе- 
шти, те је на том положају свршио меди- 
цину 1870. Тада се вратио у Нови Оад, 
а затим је практиковао као лекар у Пан- 
чеву, Сремским Карловцима, Футогу; Ка- 
меннци, Бечу, Београду и Загребу. Био је 
драматург Народног Позоришта у Бео- 
граду.

Као практични лекар Ј. је неуморно пи- 
сао и уређнвао разне кљижевне, сатириЧ- 
не и дечје листове. Тако: 1862 Јавор у 
Новом Саду, а 1864—1873 Змај, политич- 
ко-сатирични лнст, по коме је и добио 
свој надимак; 1871—1873 издавао' је у 
Панчеву Жижу, у истом духу као Змај, 
1877—1878, за време турског рата, издавао 
је Илустровану Ратну Кронику у Новом 
Оаду; 1878 опет је локренуо један зма- 
јевоки лист, Стармали, који је одржао .до 
1889. У исто време (1880) почео је да уре- 
ђује у Новом Саду свој славнп дечји лист 
Невен, издајући га преко двадесет го- 
дина, до смрти, једно време н у Београ- 
ду н Затребу. Пошто је Ј. убрзо постао 
најпопуларнији српски песник, 1874 му 
је свечано прослављена 25-годишљица ше- 
ваља, а 1899 иото тако свечано, у знаку 
велшке југооловенске мисли, у Загребу 
50-годишљшца његова књижевнога рада. 
1892 изгласала му /је Српска Народна 
Скупшиша у Београду сталну годишњу 
помоћ, као заслужном јавном раднпку. 
Последњ-е године -свог живота шровео је Ј. 
у Каменнци, у својој вили, и тамо је и 
сахраљен. 1910 подигнута је Ј. бисра у 
Руми, где је до рата поотојало и једно. 
културно удружеље Змај.

Ј. је почео да пише стихове 1848. Под 
те евоје ђачке песмице потписивао се 
Оеијан, карактеристично по тада модер- 
но романтичарско расположење. Охрабрен 
добрнм пријемом првих евојнх покуша.ја, 
а по његов живот и деловаље најзначај- 
није је било поверење Светозара Милети- 
ћа у његов дар и мисију, Ј. је убрзо раз- 
вио невероватно обилну и обимну пес- 
ничку делатност. Ј. је у опште писао ма- 
ло у прози, али је зато натгисао, које ори- 
гиналних, које лреведеннх, највећи бро-ј 
ст.ихова у српско-хрватској поезијн, број 
који б-и био импозантан и у м-а којој дру- 
гој, велико.ј књижевности. .Педесетих го- 
дина дотписивао -се Ј. Ј., а поеле, ка.д му 
је -сатирични лист Змај донео толику по- 
пуларност, 3. Ј. Ј.

Ј. ,је већ шездесетих година доказао 
еве своје многоструке способности. У то
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доба Ј. се већ исгакао не само као једад 
од првих наших лиричара, него је већ н 
У хумористичној и политичко-сатиричној 
поезији заузео прво место, створивши у 
тој врсти једПн овој лични жапр и .прво- 
разредне узоре. Уз то је дао и јединстве- 
не прпмере за нарочиту преводну књи- 
жевност, за т. зв. Змајевске препеве.

Ј. је у прози написао, ооим растурених 
новинскнх члапака и безбројних сатп- 
ричних актуалитета по својим шаљивим 
публикадијама, само неколико припове- 
дака, као: Наш Љубонир и Олавујев До 
(1858) и романтичну Видосаву .Бранковић 
(1864), затим један шаљиви позорпшни 
комад, Шаран (1864) и 1896 Ма.тици Срп- 
ској предату грађу за речник српског је- 
зика (Градљика за што потпунији речник 
српског језика).

■Превода, односно препева, оставно је ,Ј. 
огролган 'број. Ту има ж саевим безначај- 
них, извршених занатски за повремене 
редакциске потребе, по мађароким и не- 
мачким песницилта трећега реда, често 
препеважих по преводима с трећега је- 
знка, па чак и по недотписаним стихо- 
внма нз разнпх журнала и забавних пу- 
бликација. Али Ј. има лепу збирку и 
врло- добрих превода и препева по озбиљ- 
нијнм делнма пз туђнх кљижевности. У 
овакве се лтогу уброја.ти: Толдијева Три- 
логија од мађароког епског песника Ј. 
Араља [(1858, 1870 л 1896), опшпрна на- 
родна бајка Внтез Јова.н од Петефнја 
(1860), ка.о и неке кратке песме нстог пр- 
зака лгађа.рске лирике, за-тилг некада чу- 
вени циклус у нсточљачком маниру, Ис- 
точни бисер од Немца Боденштета '(1860), 
Демон од -Љермонтова (1863), Араљев еп 
Отм-а Мураљ-града (1877), Внох Арден од 
Алфреда Тенисна (1880), Човекова траге- 
Дија, драмска поелга Мађара Илгре Мадача 
(1889), трагедија Ма.јстор Манојло од Кар- 
лген Оилве >(1897) и Гетеова Ифигенија на 
Тавриди (Летопнс, 1899).

Лосле Тул.ића, шталшаних засебно 1864; 
изашпа. је 1871 збирка Све дојакошње 
пееме Змај Јована Јовановића. 1882 нз- 
дата је, у редакциј|И Антона Хаџића, у 
Новом Саду, Певанија, са свима Ј. пе- 
сничкилг радовима, у 17 одељ-ака. Идуће 
године штампао је Ј. у Новом Саду своје 
славне Ђулиће увеоке, у којлма је опла- 
као слгрт своје жене% Руже. 1895' и 1896 
објавила је Орпска Књижевна Задруга у 
својим колима, као [28 ш 30 књигу, Другу 
Певанију 3. Ј. Ј.-а, у којима су лирске, 
хулгористичне и сатиричне песме од 1882, 
затим -скупљене натриотске и друге сит- 
није, у одељку Пробе Пера и епиграми 
и епитафи под именом Стрижице. 1895 
издао је’ Ј. две, а 1900 једну књигу Оно- 
хватица, у маниру т. зв. женских на.род- 
них песалга. 1900, под натписом Деве- 
еиље, штампао је Ј. з-бнрку родољубивих 
ст.ихова, ради националне пропаганде 
међу босанскилг муслилгашша, а 1901 прн- 
редио је читанчицу за децу, Међневенче.

Исте го-дине нздала је Српска Књижевна 
Задруга једну свеску илустрованнх деч- 
јих песама, Чика Јова српској омладинн. 
1899, приликом Ј. прославе, издала је 
Орпска Шталшарија у Загребу, у једној 
добро опремљеној књизи заједно, Ђулиће 
и Ђулиће увеоке. — Извесни Ј. радови 
шталшани су и латиницон. Тако 1890 
превод Мадачеве Човекове трагедије, 1889 
Златна кљига за дјецу и 1890 Ж-ива 
књига. Још 1887 изашле су Ј. одабране 
песме у дивот-издању, латиницом, код за- 
гребачког изда.вача Хартмана, које је при- 
редио и уз њих написао увод Милмвој 
Шрепел.

Ј. је најплоднији, најразноврснијн, мож- 
да и најпопуларнији, а без сумње је- 
дан и од најбољих српскохрватских пе- 
сн-нка. У епигонској лоезији после Бранка, 
Ј. је одмах свратио пажњу иа себе. Он 
је почео као ронантичар, аљи се осећало, 
да та.ј песник рашолаже нарочитим ду- 
ховним фондом,, под уобичајеном роман- 
тичарском фразеологијом и модним »велт- 
пшерцом«. Већ крајем 50-тих година Ј. 
ое поезија осетно -одваја од поезије његових 
песничких другова, рођених и доследних 
ролгантнчара, као Ђ. Јакшић н Ј1а.за Ко- 
стић. У Ј. је нарочита, класичарско-реа- 
ли-стнчка разумност .задржавала типично 
романтичарску, -необуздану осећајност н 
фантастлчност визија н  израза. Отога. Ј. 
песме, више но иког другог нашег лнри- 
чара, чине утисаж ства-рних, лнчних до- 
живљаја, као да је његово опсежно пе- 
сничко дело песничкп дневнпк једног 
лшогоструког живота. Ј. је преживљавао 
све лгоменте тада тако набујалог нацио- 
налнот, духовног >и 'друштвеног живота, 
налазећп се у његову средишту н сте- 
цвшту, те је остао најачн жњижевннчки 
претотавник тадашњег нашег борбеног, ли- 
бералног грађшнства. Ка.рактернстична раз- 
боритоот овог великог, чедног и борбеног 
идеалисте сметала му је, да се вине до 
оних виоина, камо који пут узлећу Ђ. 
Јакшић и Ј1. Костић, у својим видовитим 
екстазама, али га је опет сачувала, да 
ни у лригодним песмама не огрезне у ба.- 
налност.

Највећи део своје адстивности утрошио 
јег Ј. на пригодне, политичке и социјалне, 
сатнричне п хумористичне песме. Оне су 
у своје време служште као новински 
чланци, пропагандистички, распаљиви пла- 
кати, те данас лмају скоро искључиво 
важ,ност докумената. Алп се и у тој врсти 
лтоже издвојити један добар низ песама, 
које ће остати вазда свеже, јер је Ј. успео, 
да слично великим песницина. на страни, 
патриотско и национално осећаље дигне 
до општег човечанског значаја. Ј. је по- 
чео каријеру као пеенички полтагач вели- 
ког народног апостола Милетића, и Ми- 
летићевој личности п његовим идејама 
остао је непоколебљнво веран до смрти. 
Патрнотска поезија Ј. може се назвати
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емотивним, схихованим коментарем Миле- 
тићевих концелција, напора и потеза.

У лирици, у опште, а оообито у љу- 
бавној и у т. зв. присној поезији огњишта, 
Ј. припада једно од првих места. У Ђу- 
лићима и Увеоцима, истина нема стра- 
ствености ни бујних расположења, нава- 
љивања и сумњи, модерне церебралности 
и живнане напетости, али је и његова 
љубавна поезија напредак према Бран- 
ковој, богатија је у нијалеирању и лични- 
ја је. Недостатак осећајности Ј. надокна- 
ђује јединственом непосредношћу и гра- 
циозношћу, чиме граничи с нажвним не- 
сташдуком народне поезије, која је вазда 
била' главни извор његових инспирација, 
и то њега, пре свега, чнши правим народ- 
ним пеоником. И у Снохватицама, које 
је писао под старост, н које сматрају по- 
дражавањем народних песама, дао је Ј. 
неколико изванредних ствари, можда нај- 
бољих по поетичности и артистичкој вред- 
цости.

Али има једна грана песништва, на 
први поглед подређеног. у којој је Ј. остао 
ненадмашан. То је дечја поезија, у ко- 
јој је Ј. готово без премца и у светској 
књижевности. Чика Јова је написао чи- 
таву књигу таквих дечјих пеемица; њима 
је он ту едукативну, морализаторску пое- 
зију препородио и учинио је великом и 
зрелом поезијом, лриступачном за сва- 
кога. Ј. је умео, не само својом јединстве- 
ном прнлагодљивошћу ш својим мајстор- 
■ством да логоди онај наивни, тепави 
дечји тон, већ је успео и да те отихове 
за увек заогрне љубављу оца, и да их 
продуби, прошара и просија симболиком 
и фантастиком правих песлика.

Ј. спада међу .наше највеће пе- 
снике. Међутим по интенсивности пе- 
сничкога осећања Ј. заостаје за истима. 
Исто тако, према својим претходницима, 
Лукијану, Бранку, Његошу и Стерији, -Ј. 
у многоме није унапредио поезију. У 
опште узевши, Ј. је тон, према тону тих 
претходника, нижи, земскији, као што је 
он, већином, и небрижљивији версифи- 
катор. Његова књижеина култура није 
била потпуна, и због тога је, донекле, и 
његов укус био не-сигуран. 1Можда томе 
треба традгити разлог и у измењеној сре- 
дини. У Ј. време, старо консервативно 
грађанство већ је било у пронадању, и 
уступило је место новоме, истина демо- 
кратскијем и либералнијем, али л  са евим 
особинама површније образованих окоро- 
јевића.

Л и т е р а т у р а :  Лаза Костић, Двадесет- 
пет година певања и борбе (Јавор, 1874); 
0 Ј. Ј. 3., његову певању, мишљењу и 
писању и његову добу (1912); Богдан По- 
повић, Ј. Јовановић Змај (Српскн Кљи- 
жевпи Гласник, 1904); Сима Ландуровић, 
Змај (Нова Искра, 1904); Љуб. Недић, Из 
новије српске лирике; Новији српски 
писци; Марко Цар, Моје симпатије (1897 
и 1913); Змајеви идеали (Бранково Коло,

1899); Светислав Отефановић, 0 Змају 
Јов. Јовановићу (Преглед Мале Библио- 
теке, 1902); Вл. Ћоровић, 0 Змајевој ое- 
дамдесетогодишњпци (Преглед Мале Би- 
блиотеке, 1903); Зора, 1899, Змају посве- 
ћени 6 бр.; Бранково Коло, 1899, бр. 23 
до 24, посвећен Змају; Бранково Коло, 
бр. 26 (М. Шевић) и бр. 48 (Ј. Максн- 
мовић); Павле Поповић, 0 Шарану (0. К. 
Глаоник, 1905); Јован Максимовић (С. К. 
Гласник, 1906); Милан Савић, Ђулићи и 
Увеоци (Српске Илустроване Новине, 
1882); Хумор у поезији Змаја Ј. Ј. (Стра- 
жилово, 1885); Хумор и хуморжсте у књи- 
жевиости српској '(Летопис, 188); А. Ха- 
џић, Змај Ј. Ј. (Јавор, 1882); Алимпије 
Васиљевић, Срлски песиик Змај Ј. Ј. 
(Браник, 1904, 165); Миша Димитријевић, 
Беседа о двадесетпетотодишњици (Застава 
и Јавор, 1874) и  Албум о светковини; 
Полит-Десанчић, На растанку са Змај- 
песннком (Застава, 1878); Милан Јовано- 
вић-Морски, 0 првој збирци пеоама (За- 
става, 1872). В. Петровић.

ЈОВАНОВИЋ ЈОСИФ-ШАКАБЕНТА, епи- 
скоп вршачки и просветни добротвор (око 
1743, Ириг — 13/12 1805, Вршац). Посве- 
ћен је за епископа пакрачког 1781, пре- 
мештен је у Нови Сад 1783, а у Вршац 
14/7 1786. Ј. је био велики пријатељ про- 
свете. Његова је заслута да је Вршац још 
крајем 18 века добио нижу гимназију, уз 
коју је он подигао интернат за сиромашне 
ученике. Ј. је обновио 1793 о свом трошку 
манастир Месић, порушен од Турака.

Р. Г.
ЈОВАНОВИЋ ЈОЦА, трговац (30/1 1850, 

Шабац — 26/12 1922, Београд). Рано је 
остао без родитеља, и морао је напустиги 
школу, да би прихватио очеву гвожђар- 
ску трговину. Доциије је био закулац ду- 
вана за округ подринсш, па се потом 
одао извозној тртовили са шљивама и 
жиггом, Основао је Шабачку Штеджоницу 
и Шабачку Читаоницу, а био је и један 
од оснивача Извозне Банке (Београд), и 
дуже време претседник њеног управног 
одбора. По политичким начелима пршга- 
дао је радикалној странци, и био је дуго 
времена њен главни иретставник у подрин- 
ском округу. Ј. је био један од петорице 
првог радикалног изборног прогласа од 
8/11 1880. Изабран је за народног по- 
сланика први пут 26/5 1886. 21/10 1887 
постављен је за владиног (краљевот) по- 
сланика у 'Народиој Скушптини. 21/2 1888 
изабрап је опет за народног посланика, 
и од тада је биран све док 9/5 1894 није 
извршен државии удар, укинут Устав од 
1888 и враћен намесничви Устав од 1869. 
У децембру 1888 био је Ј. претседник 
Уставотворног Одбора Велике Народне 
Скупштине, а 13/2 1892 први потпретсед- 
ник Народне Скупштине. 1901 Ј. је био 
постављен за доживотног сенатора. После 
29/5 1903 није се више кандидовао. — Ј- 

I је својим тестаментом завештао своје ®ма-
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ње на добротворне диљеве. Један фонд, са 
патриотским диљем, имао би се основати 
за живота Ј. жене, а остала лм ааа пре- 
даће се, после њене смрти: Београдској 
Трговачкој Омладини, Акаденији Наука, 
Фонду сиромацниж ученика шабачких 
основних школа, Шабачкој Општпни и 
Шабачкој Трговачкој Омладиви.

Ј. Л ро д ан ови ћ .
ЈОВАНОВИЋ КОСТА, професор гимна- 

зије (13/5 1866, Београд). Основну школу, 
вижу гимназију и реалку учио је у Бео- 
гРаДУ> где је сврши.о ® природно-мате- 
матички отсек на Веливо.ј Школи 1891. 
По свршеним студијама ј . је стуиио у 
државну службу, прво као предметни на- 
ставник, доцније као професор гимназнје 
у Ужицу, Чачку, Пироту, Неготину, За- 
јечару, а од 1920 у Београду. 1909/10 вр- 
шио је дужност школског надзорннка у 
Пироту, а за време евакуације бно је шеф 
срнских ђака, у Бањол е/Ц-ез н Вес-у и 
наставник српсже школе у Сен Жан ди 
Гар-у, у Француској. — Ј. се бавно нспн- 
тивањем антропотеографских прилика у 
Србпјн, а књижевни рад му је: Горње 
Драгачево, антропогеографска пспптлвања 
(Насеља Српсних Земаља, V, 1908). Сада 
сређује материјал испитивања Крајине н 
Кључа. п. В.

ЈОВАНОВИЋ КОСТА, архитект (2/3 1881, 
Букурешт). Основну школу, глмназију до 
петог разреда, затнм реалку свршио је у 
Београду. 1901 ступно је на београдски 
технички факултет, на коме је свршио 
архнтежтонскн отсеж. За време студија 
путовао је и сницао наше с-таре црквене 
споменике, од којих је већн број публн- 
ковао у Старинару. 1909 учествовао је на 
поновном конкурсу за израду планова За- 
дужбине краља Летра у Тополл, п добио 
је прву награду. 1910—1915 изводио је, у 
тешким приликама, зидање исте цркве на 
Опленцу, коју је споља довршно нред 
само ловлачење. 1917 опремно је и пу- 
бликовао у Лондону, на енглеском је- 
зику, албум са текстом о нашим влада.- 
лачкпм црквеним задужбинама бегћјап 
ОгШоЈох Сћигсћ. 1918 израдпо је пла- 
нове за централну душевну 'болницу, која 
се изводи у Топоницн, код /Ниша. 1920 
основао је са друговима техничко преду- 
зеће Обнову, које је до данас нзвело внше 
грађевина: Университетску Бнблнотеку,
Генералну Дпрекцију Царнна у Београду, 
мост на Дрини код Љубовлје и велики 
железнички мост на Тиои код Титела. Ј. 
је био међу покретачима југословенског 
покрета у београдској омладини 1904

В. 'п .
ЈОВАНОВИЋ КОСТА ДР. (21/9 1875, 

Врање). Св-ршио је гимназију и земљо-' 
мерску школу у Београду, Пољопривредну 
Академију и Университет у Бону. Био је 
секретар Министарства Народне Привре- 
де, потом секрета.р београдске Трговачке 
Коморе, начелник Министарства Социјал-

не Полнтике, вршилац дужности прегсед- 
ника београдске општине, хонорарнп лро- 
фесор пољопрлвредног факултета на бео- 
градском Универснтету. Још као млад чо- 
век суделовао је Ј. врло активно у орга- 
низовању радничкнх снндиката и Рад- 
ничког Са.веза. Један је од оснивача Дру- 
штва социјалних радника. Био је. са Јо- 
ваном^ Окерлнћем и Драгишом Лалчеви- 
ћем, један од вођа социјал-демократског 
покрета. Доцнпје је прешао у самосталну 
раднкалну странку, н био је један од' 
на.јистакнутнјих млађнх радннка у њој. 
Страдка га је бнрала за одборника бео- 
градске општине, н Ј. се на томе поло- 
жају истакао као одличан з-налац кому- 
налне политике. Радио је на социјали- 
стичким листовима.: Радничке Новине,
Налред ш Ново Време; бно )е сарадник 
и члан редажционог одбора Одјека, Уче- 
ствовао је и у нзради привредног зако- 
н-одавства и био је један од главннх рад- 
ника на закону о радњама, којим је уве- 
дено заштнтно раднпчко законодавство. 
Главна су му дела: Заштита сеоскот по- 
седа (на немачком), Професионална на- 
става у Србнји, Реформа прнвредног за- 
конодавства, 'Српска привредна мисија у  
Енглеској.

Ј. П родановић.

ЈОВАНОВИЋ КОСТА-КОНСТАНТИН, ар-
хитект (13/1 1849, Беч — 15/11 1923, Ци- 
рих). Син је Анасгаса Ј., литографа п по- 
тоњег унравнтеља кнез Михаилова двора. 
Рођен је у време очеве емнг.рације. Основ- 
ну школу свршно је у Бечу, 1858 вратно 
се с оцем у Београд. Показао је рало вољу 
за цртаљем, те га је отац послао у бечку 
реалку. 1867 примљен је у цнришку По- 
литехнику, где је дипломирао 1870. Исте 
године отишао је ра-д.и студија у Италнју. 
Резулгате проучаваља ренесанске архи- 
тектуре об.јавно је у књпзи Рогбсћип^еп 
ићег Јеп Ваи Јег Ре^егзкксће (1877). На- 
станно се у Бечу, где је отворно атеље. 
Од 1880 Ј. је израдно велнки број пла- 
нова за јавне н приватне грађевине у 
Бечу, у Срблји п Бугарској. Светекн Рат 
затекао га је у Београду, одакле је оти- 
шао у Скоиље, а 1915 у Цирих. Главни 
Ј. радовн су: Народно Собрање у Оофији, 
реалка у Лом-Паландп, у Бугарској, п На- 
родна Банка у Београду. После Светског' 
Рата Ј. је израдио и остале целокулне 
планове за данашњу проширену Народну 
Банку, која је, до данао, нају-спелији при- 
мерак модерне ренесансе у нашој земљи. 
Од приватних грађевнна пзвршно је Ј. у 
Београду: задужбинску кућу -Нпколе Спа- 
сића и кућу Јов. Ж. Јовановића; уз то и 
српоку православну цркву у Фењу у Ба- 
нату. 1891—1892 израдио је све планове- 
за нову зграду Народне Скунштине у Бео- 
граду, алл тај нројект лије усвојен. Од 
Ј. монументалних, до танчина израђених 
н нереалнзованнх планова, ваља поменути: 
Храм Св. Саве на београдском Оавинцу,
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центра.шу зграду поште и телеграфа и 
палату Академије Наука у Београду.

Поред архитектуре Ј. се бавио, аматер- 
ски, и сликањем и цртањем, нарочнто 
пејсажа, акварелима и живописом масних 
боја. За време рата Ј. је неже од тих ра- 
дова изложио у Цириху у корист Црвеног 
Крста. Од особите историске вреднооти 
су његови много-бројни цртежи оловком 
из старога Београда 1869—1870. Ј. је и у 
страном свету уживао име споообног архи- 
текте, специјалисте у модернизованон ре- 
несанском стилу. В. Петровић.

ЈОВАНОВИЋ ЉУБА (2/2 1865, Котор). 
Основну школу и гимназију свршио је у 
Котору, а философски факултет на Ве- 
ликој Школи у Београду. Као велико- 
школац придружио се 1882 бокељскин 
устанпцнма, а 1885 учествовао је као до- 
бровољац у бугарском рату. 1887—1901 
био је лрофесор на средњој шжоли, 1901 
до 1903 библиотекар Народне Библиотеке,
1903—1909 нрофеоор Велике Школе и 
Университета у Београду. Учествовао је 
у оснивању Дела, Професорског Друштва, 
Српске Кљижевне Задруге и других кул- 
турних и научних друштава. — 1905 иза- 
бран је први пут за народног иосланика. 
1906—1909 био је потпретседник и прет- 
седник Народне Скупштине, од јуна 1909 
до децембра 1910 минпстар Унутрашњих 
Дела, од јуна 1911 до новембра 1914 ми- 
нистар Просвете, а од 1914 до децембра 
1918 млнистар Унутрашњих Дела. Касније 
је био члан Државног Савета и као такав 
пенсиониоан. 1922—1923 био је министар 
Вера, а од 1923 лретседник -Народне Скуп- 
штине и потпретседник Главнот одбора 
радикалне странке. Д. П .

У историским радовнма Ј. је ученик 
Љубе Ковачевића, с којим је заједно на- 
писао Историју српског народа за школе 
и започео мало опширнију исту такву 
историју у издањима Српске Књнжевне 
Задруге. Расправе су му редовно биле 
оштроумне; -већином су биле полемичке, 
нарочито о питањима, где исторжжи еле- 
менти снажно делују на савремену поли- 
тичку оријентацију. Главнији су Ј. ра- 
дови: Ратоваље херцега Стјепана с Ду- 
бровником и љеговлм савезницима (Го- 
дишњица, 10), Стјепан Вукчић Косача 
(Глас, 38), Прилошци хронологије живота 
Стевана Немање н Светога Саве (Глас, 64), 
0 Босни спочетка 7 до оредине 12 века 
(Бранково Коло, 1900; један део је прерађен 
н у засебној књизн), Једна књига о леги- 
тимном праву хапсбуршког доМа на Босну 
и Херцеговину (Дело, 22), Стогодишњица 
Српског Устанка (Срп. Краљ. Академија, 
1904). Н. Р'.

ЈОВАНОВИЋ ЉУБОМИР, директор гим- 
назије (15/9 1874, Смедерево). Основну 
школу и три разреда гимназије учио је у 
месту рођења, а остале у Веограду н  По- 
жаревцу. Свршио је природно-математнчки 
отсек на Великој Школи 1896. Служио је

као суплент у Нншу и Пожаревцу, 1902 
до 1913 као професор у -Пожаревцу, затим 
директор у Велнком Градишту, од 1919' 
лрофесор, а од 1924 директор четврте бео- 
градсже мушке гимназије. Лоред те дуж- 
ности Ј. је од 1919 управник палнлулске 
Опште Занатске Школе. — Ј. се бавио 
антропогеографским испитивањем и штам- 
пао је књигу: Млава, антропогеографска 
студија '(Насеља Српских Земаља, 2, 1903). 
Наннсао је расправе: Нешто о постанку 
земљине коре |(3бирка Ж. 0. Дачића 1896 
до 1897), Географски положај Србије и 
љегов значај (Извештај пожаревачке гнм- 
назије 1900—1901). Ј. је написас поред 
тога неколико чланака у листовима и 
много реферата о географским уџбени- 
цима за средње шжоле, од којих су неки 
штампани у Просветном Гласнику.

П. В.
ЈОВАНОВИЋ ЉУБОМИР ЧУПА, ди-

ректор Пијемонта, четник н националнн 
радник (1877, Брезова, ерез Моравички, 
округ Ужички — 25/6 1913, Скопље).
Основну школу свршио је у свом родном 
крају, а гимназију у Беотраду, послужу- 
јући и злопатећи се. Чим је, као -студенг 
права, дошао на Велпку Школу, стао је 
у први ред као један од најактивни.јих ш 
на.јборбенијих омладинаца. Оптужен као 
вођа мартовскпх великошколских демон- 
страција 1903 и као пријатељ официра, 
осумњичених да снују заверу против дво- 
ра, Ј. је морао бежати из Србије. Пошто' 
је ноћу чамцем иребегао у Земун, скло- 
нио ое у Беч, одажле се вратио кад је 
извршен преврат од 29/5. Оочетком фе- 
бруара 1905 отишао .је у чету ,и био у 
штабу А. Бацете Рујанца. Учествовао је 
у више борбп, а после Бацетиле емрти 
наставио је н завршио права у  Београду. 
После тога провео је дуже времена у ино- 
странетву, поглавито у Брислу, али ни за 
то време није прекпнуо везе са нацио- 
налним радницима и националним посло- 
вима, у које је био ушао. Када је 1911 
покренут дневни лист Ппјемонт, као ор- 
ган трупе, која је у мају 1911 ссновала 
тајно удружење Уједињење или Смрт, Ј. 
је лостао директор Лијемонта. Кад је 
о-глашен рат Турској, у јесен 1912, Ј. је 
напустио редакцију и отишао на -бојиште. 
На бојишту га је затекао и рат са Бугар- 
ском у ледо 1913. Тешко рањен у колено 
у борби ниже Велеса, пренет је на лечење 
у Окопље, а*ши се уз пут ‘заразио од ко- 
лере, од које је умро у болнжци у скоп- 
скоме граду 25/6 1913. Сахрањен је на 
гробљу крај сжопске железничке отаиице, 
али .је 1923 тај део гробља лродат једном 
Турчину, којн га је лреорао н претворио 
у њиву. Тако Ј. данас нема ни гроба.

Као отудент у Београду Ј. је био сталнн 
сарадник Словенског Југа и извесно вре- 
ме становао је на столу у сиромашној 
редакциокој соби, пошто стана није нмао 
нитп је мога-о да га платп. Када је осни-
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вана организација Уједињеље или Омрт, 
Ј. ј.е са Богда-ном Раденковићем био тво- 
рац љеног Устава, који су израдили по 
угледу на слинне неманке тајне нацио- 
налистинке организа.ције и италијанска 
карбонарска удружеља.

М. М иленовић.
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН, дивизиски ђе- 

нерал (18/4 1875, Београ-д). По свршетку 
6 разреда гимназије у Нпшу, стунио је 
у Војну Академију 1/9 189,2. За артиле- 
риског потпорунника произведен је 2/8 
1895, за капетана 29/6 1904, за пуковника 
1/10 1915, за дивизиског ђенерала 21/10 
1923. До. 1900 био је водник у гратској 
артилерији, за које је време био на обу- 
ци, као водник I гратског артилериског 
пука у |Бепу и Штајнфелду (1899—1900). 
До 1901 био је командир чете у гратској 
артилерији, 1901—1903 био је на вишој 
школи Војне Академије, 1903—1904 ко- 
мандир деташоване чете грат-ске артиле- 
рије у Пироту. 1904—1907 био је коман- 
дир пољске батерије, .1907—1908 био је 
на отсуству у Француској, 1908—1912 ко- 
мандант дивизиона пољске артилерије, 
1919—1921 начелник артилериског оде- 
љења армиске области (III), 1921—1923 
командант артллериске школе гађања, од 
15/1 1923 командаит је Врбаске дивнаиске 
области. Бно је наставнпк у артилерпској 
школи гађања 1911 и 1912 (у Косанчићу). 
У рату 1912—1913 био је командант диви- 
зио-на п-ољског артилериског пука (Мо- 
равског), за време арнаутске побуне 1913 
командант дивизнона у Битољској дивн- 
зи-ској области. У рату 1914—1918 био. је 
1914 и 1915 командалт пољскот длвизио- 
на и дивизиске артилерпје Комбиноване 
дивлзије, у 1916, 1917 и 1918 командант 
дивизиске артилерије Вардарске л Југо- 
словенске дивизије. В. Б.

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН, пнжињер, гене- 
рални ннспектор вода (17/7 1873, Бео- 
град).  ̂ Реалку н технички факултет свр- 
-шио је у -Београду. -Олужио је у београд- 
ско.ј општини, -затлм у Министарству Гра- 
ђевина и Министарству -Пољопривреде и 
Вода. Проучавао је хидротехнпчке радове 
У Аустриј-и, Немачкој, Шва.јцарској, Бел- 
гији, Енглеској и Француској, и из обла- 
сти хидротехнике написао неколико чла- 
нака. Д ' јј

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН БАТУТ ДР.,
нрофесор медицинског факултета у Бео- 
граду за хигијену <10/10 1847, Сремска 
Митровица). Гимназију је свршио у Срем- 
ским Карловцима ц Осеку, медицину у 
Бечу. До 1880 био је практичаи: л-екар у 
Сомбору, 1880— 1882 шеф санитета у Цр'- 
ној Горн, 1882— 1886 на специјализацији 
у Мпихену, Берлнну н Паризу (код Па- 
стера), у Лондону и у Бечу. 1887 иза- 
бран је за .редовног професора В-елике 
ЈПколе за ја-вну хигијену и сутску меди- 
цину, 1919 за редовног професора на но- 
воотвореном медицинском факултету у

Београду. -Покретао је и сарађивао на 
разноврсним нитањима превентивне и 
сутске медицине, радио је на - отвараљу 
медицинског факултета у -Србији, засту- 
пао државу на стручним конгресима и 
ири отручним прегов-орима; највише је 
радио на- популарисаљу недицинскнх 
знања. -Оем многих мањих чланака и рас- 
права по разшим лнстовима, Ј. нма ове 
главније радове: Здравље и напредак на- 
ше деце (1877), Муж и жена и Кад по- 
чиње нега деце (1877), Брак и пород 
(1882), Поуке о чувању народног здравља
(1884), Грађа за медицинску терминоло- 
гнју (1887), Како се наш народ храни 
(1899), Медицински факултет српског 
Университета (1899), Здранље као при- 
вредна чиљеница (1902), Сељачки хлеб 
и задружне пећи (1905), Сеља.чка посте- 
ља (1906), Сељачка кућа (1911), Јектлка 
(1912), Препорођај (1920), Буквица за- ве- 
селу браћу -(1920), Међународна- борба 
против заразнлх болести (1920), Здравље 
и болест (1922), Мати и дете (1923), Надри- 
лекарп (1923). Ј. је покренуо 1880 први 
наш хигијенскн часо-пнс, Здравље, био је 
дуже времена урездник -Српског Архива н 
Здравља-, прегс-едник Главног Санитет- 
ског Оавета, Југословенског Лекарског 
Друштва, Друштва за Чување Народног 
Здравља н т. д.

В. Станојевић.
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН (МОРСКИ) ДР„

књижевник (12/4 1834, Јарковац, Банаг 
— 25/5 1896, Београд). Школе је свршио 
у Вршцу, Буцимпештп и Темишвару, а 
медицину у Бечу. Шест година је преда- 
вао хигијену и сутску медицину на Ве- 
ликој Школи у Београду, а 1871 прешао 
је у Нови Сад за управитеља реалке и 
лрактичног лекара. 1875 ошшао је у 
Херцег Новн за општинског лекара, ода- 
кле је ускоро позван за дворског лекара 
кнезу Николи црногорском. У томе -свој- 
ству пратно је кнегиљу и -престолонаслед- 
ника у Напуљ. Затим је за неколико то- 
дина, служећи као лекар аустриског 
Лојда, пропутовао Исток до Китаја. 1882 
се пон-ово вра/шо у Србију, ирв-о за ле- 
кара прл градњи главне железничке пру- 
ге, затим за опшшнског фпзпкуса у Бео- 
граду. 1888' је постављен за наставника 
хигијене у Војној Акад-емији.

Ј. је наплоао трл историске драме: Кра- 
љева Сеја (приказана у Осеку 1862, штам- 
пана 1872 у Нов-ом Саду), Сан п јава 
(приказана у Новон Саду 1874) и -Крсто- 
носцп (1 чин штам-пан је у Бранкову Ко- 
лу 1897, а 2 у Отаџбинн, 38 бр.; 3 се из- 
губио). Сем тога, написао је Ј. комедију 
Несуђени (1881), и алегорију Демон (1872).
Ј. ое бавио и књижевним и драматурш- 
ким студијама: Поглед на лндијску дра- 
му (Глас, 45), Поглед на драмску литера- 
туру о Косову (1890), а написао је и ве- 
лик број приказа и реценспја у Позори- 
шту, Отаџбини п т. д. — Главнн књи-
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жевнж рад Ј. били су путоплсн, као: 
0 мора н са сува, Тамо-амо по истоку, 
Горе-доље ло Напуљу. Потоња је штам- 
лана као 47 књ. Орп. Књ. Задруге (1908).

Л н т е р а т у р а :  А. Гавриловић, Пред- 
говор Задружинон издаљу; Мнлан Савић, 
у Летопису, кљпга 194.

В. Петровић.
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ ДР. (4/1 1869, 

Београд). Основну пгколу, гнмназију и 
факултет свршио је у Београду. Проду- 
жио је студије на Уннверситетима у Бер- 
лину, Минхену и Лајнп;иту. За лредава- 
ча у Београду постављен је 2/5 1893. Исте 
године положио је профеоорски испит. 
Као професор у Београду оотао јр до 9/9 
1919, а тада је постављен за начелника 
основне наставе у Мннистарству Про- 
свете. 9/6 1920 постао је професор бого- 
сдовског факултета на београдском Уни- 
верситету. Био је посланик Уставотворне 
Скупштине, нзабрале 28/11 1920. 1/1 1921 
ушао је у коалициони кабннет Николе 
Пашића као министар Трговине и Жнду- 
стрије, алж је већ сутрадан уступио тај 
портфељ и иостао мннистар Оодијалне 
Политике (до 26/3 1921). Био је неко вре- 
ме уредник Наставника, а писао је у том 
листу чланак о народном просвећиваљу. 
Радио је и на Архиву за философију, пе- 
датогију и друштвене науке. Као резерв- 
ни официр учествовао је Ј. у нашим ра- 
товима за ослобођење и уједиљеље; био 
је тешко раљен, те му је једна нога от- 
сечена. Ј . П.

ЈОВАНОВИЋ МИЛОЈЕ, министар у 
пенсији (14/2 1875, Лозница, округ По- 
дрински). 'Свршио је гимназију у Крагу- 
јевцу, а правни факултет у Београду. 
Студирао је права и у 'Берлину, Мннхену 
и Хајделбергу. Служио је у полициској 
струци, па после у Министарству Финан- 
сија. 1908 отишао је, с одобрењем српске 
владе на Цетиње, ради реортанизације 
црногорских државних финансија. Тамо 
је, као начелник Министарства Финанси- 
ја, провео до краја 1910. По повратку у 
Београд, био је директор банке. Први пут 
је изабран за лосланика 1912, као члан 
демократске странке, и остао је то све до 
избора 18/3 1923. Био је први министар 
Исхране и Обнове Земље (7/12 1918—16/2 
1919). 1925 пенсионисан је. За време бав- 
љења у Црној Гори израдио је неколико 
законских одреда^а: 0 непосредном по- 
резу, о таксама, о трошаринн, о ковању 
златног и сребрног новца, о државном 
емисноном зајму. По Ј. предлогу кован је 
првц црногорски -сребрн и златан новац. 
У Српским Народним Скупштинама био 
је члан финансиског одбора. Сем нови- 
нарског рада написао је у Финансиском 
Прегледу за 1900 расправу 0 конверсија- 
ма јавних дугова и љнховој политици.

Ј. П.
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ, дивизиск1и ђе- 

нерал (12/2 1877, Шабац). По свршетку

6 разреда гнмназије у Београду, ступио 
је у Војну Академију 28/9 1893. За арти- 
лериског потпоручника произведен је 
2/8 1896, за ђенералштабног капетана
29/6 1905, за пуковника 30/10 1915, за ди- 
визиског ђенерала 5/1 1923. До 1898 био 
је водник у пољској артилеријн, 1898 до 
1900 на вишој школи Војне Академије, 
до 1901 командпр пољске 1батерије, 1901 
до 1903 -на прнпреми за ђенералштабну 
струку, 1903—1904 на отсуству у Фран- 
цуској, 1904—1906 на служби у Главном 
Ђенералштабу, до 1907 командир чете у 
пешадији, до 1909 помоћник начелника 
ђенералштаба дивизиске облаети (Шума- 
диске), до 1910 на елужбн у ђенералштаб- 
ном отсеку опште-војног одељења Мини- 
старства Војног, до 1912 начелннк ђене- 
ралштаба дивнзнске областн (Шумадис- 
ке), 1919—1/5 1920, начелник ђенералшта- 
ба армшске области (II), 1920—1921 начел- 
ник обавештајног одељења Главног Ђене- 
ралштаба, 1/4 1921—15/11 1921 начелник 
ђенералштаба I армиске области, 15/11 
1921—15/1 1923 командант дивизиске
области (Потиске), од 15/1 1923 до 30/12 
1925 други помоћник начелника Главног 
Ђенералштаба, од 30/12 1925 је други по- 
моћник министра Војске и Морнарице. Од 
20/10 1923 је хонорарни професор у Војној 
Академијн |(тактика). —• У рату 1912/13 
био је начелник ђенералштаба дивизије 
(Шумадиске). У рату 1914-—1918 био је до 
20/8 1914 начелник ђенералштаба дшвизије 
(Шумадиске I), 8/9—25/9 1914 командант 
пешадиокот пука (19), до 1917 био је по- 
моћник Начелника штаба Армије (I и III), 
у 1917 начелник ђенералштабног отсека 
опште-војног одељеља Министарства Вој- 
ног, од 1/2 1917 до 1/8 1918 начелник ол- 
ште-војног одељења Мпнистарства Војног, 
од 1/8 1918 до 1/9 1919 шеф обавештајног 
одељеља Врховне Команде. — Штампао је 
више чланака у Ратнику. В. Велић.

ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН, ђенерал (30/9 
1828, Јагоднна — 22/10 1888, Београд). По 
свршетку 1 разреда тим,назије отишао је 
у трговину, и као трговачки калфа ступио 
у војску 12/4 1847. У Артилериску Школу 
ступио је 6/9 1850. У чин артилерискот 
потпоручника произведен је 6/1 1855, за 
капетана 10/1 1862, за пуковника 19/5 
1875. Отављен је у пенсију 10/1 1886. До 
12/11 1857 био је водник у пољској арти- 
лерији, 12/11 1857—15/4 1858 као артиле- 
риски поручни® био је у фабрици оружја 
и муниције у Белгији ради обуке у ли- 
вењу топова и ђулади, до 13/7 1861 био 
је потуправник тополивнице, до 12/7 1863 
командант брдеке артилерије и управнпк 
арсенала, до 3/8 1865 командир народне 
батерије (Неготинске и Беотрадске), 9/2 
до еб/б 1866 'био је у Црној Гори, ради 
организовања и обуке војске {1 брдске 
батерије и 1 чете пешадије). До 1867 био 
је командант нољске батерије (з) и вр- 
шилац дужности команданта артилерије,
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31/12 1867—1/1 1870 био је ИНСПектор ар- 
тилерије и у том времену (1868) био је на 
маневрима аустро-угарске војске (у Бру- 
-ку). До 1874 био је командант бригаде 
(Алексиначке), до 1876 командант јужно- 
моравске дивизнје, 11/3—10/11 1876 ин- 
■спектор артилерије, до 6/10 1878 коман- 
дант дивизије стајаће војске. — У рату 
1876 био је командант јужно-моравске ди- 
визије, у рату 1877/78 начелник артиле- 
рије Врховне Команде и откомандован за 
команданта Тополске поеаде. У рату 1885 
-био је командант Дунавске дивизије.

В. Б елић.
ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН, књизкевнжк 

(12/12 1881, Зајечар). |Свршно је 1901 Вој- 
ну Академију. Најдуже је служио као 
офидир у Зајечару. Учеотвовао је у сви- 
ма ратов.има .као командир чете. Сада је 
на служби, у чину погпуковника у шта- 
бу босанске дивизиске области и у -са-ра- 
јевској подофицирској школи. — Рано је 
почео да пише песме п приповетке, п 
јавља се н данар чеото, н прозом и сти- 
хом, у главним ерпским часописима. Са- 
рађује н у (Политици. Досада је заоебно 
лгздао 1904 у Београду Песме, 1899—1903 
и Песме, 1925, н две књиге прнповедака, 
Касарнске фотографије (1905), п Незнанп 
л  Заборављени (1921). Књижевну репута- 
цију стекао је нарочито причама из вој- 
ничког живота. Као песник спада у најдо- 
•следније присталпце Дучжћева нравца.

В. Л .
ЈОВАНОВИЋ МИХАИЛО, мнтрополит 

београдски (19/8 1826, Соко-Бања — 5/2 
1898, Београд). Овршио је нижу гнмна- 

-ЗИЈУ У Зајечару п Неготину, а богословнју 
У Београду. 1846, са првнм пнтомцпма, 
послат је у Кијев, где је свршио Духовну 
Академију, и 1856 добио степен магнстра.
1853 замонашио га је и рукоположно за 
иресвитера кијевски митрополит Фнларет.
1854 вратио се у Орбију и постао је про- 
фесор богословије, а крајем исте године 
шабачкн епископ. Један од првих Ј. пред- 
лога у а.рхијерејском оабору био је, да 
се и српски епископп и мит.рополитп, као 
монаси, називају н потписују само нме- 
ном, без презимена, што је усвојено. После 
отстулања митрополита Петра, изабран -је 
Ј. 1859 за београдског митроиолита. С љу- 
бављу п преданошћу наотавио је Ј. рад 
свога родољубивог и умног претходлика. 
Оделио је црквену администрацију од 
сутства, те су донешена и два закона о 
цркведим властима, којима су ирсуређени 
духовни судови и други црквени односи. 
Закон од 1890 и данас је на сназп. Пре- 
уредио .је богословију, а 1896, према но- 
вим прилшкама, донешен је новн закон 
п ново устројство за богословију, али се 
са преуређељем почело тек после -смрти 
Ј. (1899). Ј. је уепео да после Берлипског 
Мпра нздејствује од цариградског патри- 
јарха признање автокефалностн право- 
•славној цркви у Србији (1879).

Црквеном прогресу у Орбији, много је 
сметала Ј. слабост и мекост, и днсципли- 
на је у свештенству јако пала; Уз то је 
Ј. био лзразити политичар и активан прет- 
ставник једне странке, те је због тога 
нмао много неугодностн и бурних дана. 
Алп поред свега тога, Ј. је доста учинио 
за цобро ловерене му цркве. 1881дошао 
је Ј. у сукоб са владом, због новог за- 
кона о таксама, који је, противно кано- 
нима, опхерећивао претставнике цркве, те 
је силом уклоњен с црквене управе. На- 
следио га је архимандрит Теодоси.је Мрао- 
вић (1883). Ј. је .тада напустио брби.ју и 
обишао Јерусали-м, Палестину п Св. Гору, 
па се коначно настанио у Москви, где је 
презадужено српско Подворје спасао од 
пропаоти. Када је краљ Мнлан 1889 абди- 
цирао, позван је Ј. натраг, а митрополит 
Теодосије отншао је драговољно у пен- 
сију.

Ј. се вндно нстакао својом акцијом и 
на хуманом, социјалном и књижевном 
пољу, те је одлнкован п од разних стра- 
них друштава. Тако је 1862 био изабран 
за претеедника Друштва. за ослббођење 
афрпчких робова, 1866 за члана Алтај- 
ске Мисије; 1869 постао је почаснн члан 
петроградског, а 1871 московског Унжвер- 
ситета; 1876 изабран је за почасног члана 
друштва Братства Христољубжвих у Атп- 
ни, 1871 за лочасног члана друштва Цр- 
веног Крста у Брпслу и т. д. — Ј. кљи- 
жевни рад био је разноврстан и обилан, 
нарочито је бно јак у обредлом и догмат- 
■ском богословљу. Историски радови Ј. 
углавном су дескрилтивни. Главнија су 
му дела: Поглед на нсторију Српске Цркве 
(1856), Правоедавнн Проповеднпк (1866, 
1867 и 1871), Скуп беседа преко целе го- 
дине у недељле н празничне дане, Право- 
славна Срлска Црква у Кнежевнни Ср- 
бији '(1874), Хришћанске светжње на Исто- 
ку п Света Атонска Гора (1886), Књижев- 
ни радови две књнге (1894) л др.

Р. Г р у ји ћ .
ЈОВАНОВИЋ МИХАИЛО, правник и по- 

литичар (31/7 1855, Крагујевац). Ј. је свр- 
шио права у Београду. Олужио је погла- 
вито у судовима, првостепеним п вишим, 
а краће време у полицпској струци, као 
начелник округа и управитељ варошн Бео- 
града. Био је два пута министар Правде: 
1903, у Мннистарству Авакумовићевом п 
1904/05, у Мпннстарству Пашићевом. Од 
1908, био је до 1925 претседник Касацио- 
ног Суда у Веограду. — Објавио је великп 
број правних чланака и расправа. Главна 
су му дела: Право репресентације у на- 
слеђу н Својина <1921). У овом последњем 
делу критиковао је колективиотичке тео- 
рије. о својини. С. Ј.

ЈОВАНОВИЋ МИХАЈЛО, дивизиски ђе- 
нерал (10/1 1877, Београд). По свршетку 
6 р-азреда гимназије у Београду, стулио 
је у 'Војну Академију 28/9 1893. За арти- 
лерпског гготпоручнпка произведен је 2/8
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1896, -за ђенералштабног капетана 29/6 
1905, пуковннва 1/10 1915, дивизискот ђе- 
нерала 5/1 1923. До 1898 био је водник у 
лољекој артилерпји, 1898—1900 на вишој 
школи Војне Академије, 1900—1901 вод- 
ник у артилериској подофицирској школи, 
1901 био је вомандир пољске батерије, 
1901—1903 бно је приправнжк за ђене- 
ралштабну струку, 1903—1904 на отсуству 
у Француској. 1905—1906 био је ађутант 
начелника Главног Ђенералштаба, 1906 до 
1907 команджр чете у пешадији, 1907 до 
1909 помоћиик начелника ђенералштаба 
дивизиске области (Моравске), 1909—1910 
начелник ђенералштаба дивизиске обла- 
сти (Тимочке), 1910—1914 био је ађутант 
Њ. В. Краља, професорски помоћник и 
хонорарни професор у Војној Академдји 
{историја ратне вештине и тактика). 1913 
до 1914' био је начелник ђенералштаба 
дивизиске области (Дунавске) и шеф ђе- 
нералштабног отсека опште-војног одеље- 
ња Министарства Војног, 1918—1920 на- 
челник опште-војног одељења Миннстар- 
ства Војног. 1920—15/11 1921 био је војни 
изасланик у Италији, 1921—1923 коман- 
дант дивизиске области (Оавске), 1923 до 
1924 начелник ђенералштабног одељења 
Министарства Војске и Морнарице, 26/2 
1924—30/12 1925 помоћник министра Вој- 
ске и Морнарице, од 30/12 1925 је други по- 
моћник начелника Главног Ђенералштаба. 
Од демобилизације је члан комисије за огра- 
ничење земље према Албанији. — У рату 
1912/13 био је на служби у штабу I Ар- 
мије за ђенералштабне послове. У рату 
1914—1918 био је ДО 15/8 1914 шеф ђене- 
ралштабног одељења Министарства Вој- 
ног, до 20/8 1914 иомоћник начелника
штаба I Армије, до 31/12 1915 начелник 
ђенералштаба Шумадиске дивизије I по- 
зива, до 17/8 1916 био је на служби у 
опште-војном одељењу Министарства1 Вој- 
ног, до 12/7 1917 начелник штаба III Ар- 
мије, до 27/7 1917 на служби у оперативном 
-одељењу Врховн-е Команде, до 27/6 1918 
шеф обавештајног отсека оперативног оде- 
љења Врховне Команде, до 8/7 1918 на- 
челник штаба II Армије, до демобилиза- 
ци,је начелник опште-војног одељења Ми- 
нистарств-а Војнаг. — Штампао је више 
чланака ,у Ратнику. В. Белић.

ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА (АМЕРИКАНАЦ)
<2 1 / 1 1  1853, Пожаревац). Свршио је нижу 
гимназију у Пожаревцу, а вишу у Бео- 
граду. Без знања родитеља отишао је у 
Северну Америку. Школовао се на Уни- 
верситету у Њујорку. 1876, због рата про- 
тив Турака, вратио се у Србију као добро- 
вољац. Одређен је за тумача енглеским 
-ратним дописницима. По овршетку рата 
постављен је за сарадника Српскнх Но- 
вина. 1878 послат је у Париз за питомца. 
Као коловођа српске студентске омладине 
у Паризу, због демонстративног дочека 
ђенерала Окобељева, изгубио је 1882 др- 
жавну стипендију. По повратку у Србију

постао је главни сарадник -органа лнбе- 
ралне странке Орпске Независности и члан 
главног одбора те странке. Дошао је у 
начелнн сукоб са шефством странке <1882), 
и иступио је пз ње. 1884 постао је секретар 
београдоке општине и уредник Београд- 
ских Општинских Новина (до 1889). 21/10 
1887 постављен је био за владиног посла- 
ника у Народној Скупштинп. 1888 покре- 
нуо је политички лист Борац, као орган 
мале групе самосталних либерала. Те године 
одређен је за једног од секретара уставо- 
творног одбора. 1893 постао је генерални 
консул у Лондону н Вашннгтону, али је 
отпуштен по паду радикала, -пре него што 
.је отишао н-а дужност. 1906 по-слала га је 
Грујић-Отојановићев-а влада да ради на 
обн-ови дипломатских односа нзмеђу Ср- 
бије и Бнглеске, и он је ту мжслју добро 
извршио. Падом те владе Ј. је изгубио 
службу. 1908, после анексије Босне и 
Херцеговине, послат је Ј. у Северну Аме- 
рику као трговипски конеул. 1911 лре- 
мештен је у Египат, а 1912 разрешен је 
од дужности. 1919 нослат је у Лондон као 
трговинеки комесар, а кад је тај поло- 
жај укинут, стављен је у пенсију.

Радио је на Српском Листу (Задар), Бео- 
градским Новинама, Малим Новинама, Ве- 
черњим Новостима, Дневном Листу, Уо- 
коку, Србину, Братимству, Виделу, Србо- 
брану (Нитобург) и Уједињеном Српству 
(Чпкаго). Написао је: Је-врејско питање 
у Орбији <1879), Гледстонов пријем -срп- 
ске адресе (1881), Правду на среду '(1881), 
Војено-економски извори Енглеске (1882), 
Евономоко РегреЊ ит то Ш е (1882), На 
гробу ђенерала Окобељева (1882), Ради- 
кални некролог ђенералу Скобељеву (1882), 
Либерали н либерализам (1883), 0 нашим 
лреко мора (1884), Значај енглеског ,је- 
зика за српску науку и практику (при- 
ступво предавање као прнватног доцента 
на Великој Школи 1884), Шта ћемо ако 
су се цареви погодили <1885), Психоло- 
гија митжнга (1885), Касационом суду 
(1896), На адресу мојих суграђана (1898). 
Превео је, поред осталог: Србија у 19 веку 
од Сен-Ренеа Таљандија <1887) и Карак- 
тер од Смајлса (I изд. 1889, II 1908).

Ј. Продановић.
ЈОВАНОВИЋ НИЋИФОР, артилерски пу- 

ковник (2/2 1832, Крагујевац — 7/3 1922, 
Београд). По свршетку целе гимназије н 
једне године философије у Београду, сту- 
пио је у војску 1/8 1849, а у Артилериску 
Школу 6/9 1850. 8а  артилериског шотпо- 
ручника произведен је 11/10 1855, за ка- 
петана 4/9 1863, за пуковника 20/1 1875. 
Пенсионисан је 25/11 1886. Одмах по свр- 
шетку Артилериске Школе био је послат 
у Беч на Политехнику, ради изучавања 
физике ћ хемије, после чега је бво на 
практичном раду у лабораторији у Карлс- 
руе и једно лето у немачкој артилерији. 
Од 12/12 1858. био ,је професор у Арти- 
лериској Шволп (хемија), од 13/9 1862
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бжо је команджр батернје, 1873 био је нај- 
старији офнцир округа Пожаревачког, 1874 
командант Пожаревачке и Браничевске 
бригаде, од 16/9 1874 инспектор артиле- 
рије, од 1/6 1876 командант Дунавске ди- 
виаије, 1877 гарнизонар Београда, 1880 
командант Дунавске дивизије. — У рату 
1876 бво је командант Дунавске дивизије 
I кл. и командант положаја код Алексинца. 
У рату 1877 био је командант стана Вр- 
ховне Команде, у рату 1878 командант I 
Шумадиске дивизије. У рату 1885 није 
учествовао. В. Б.

ЈОВАНОВИЋ ПАВЛЕ, политичар (9/2 
1849, Земун — 22/5 1897, Загреб). Фило- 
софију је свршво у Цириху. Као настав- 
ник служио је 1873—1884 у Земуну, Пе- 
триљи и Оарајеву. 1881 покренуо је у Са- 
рајеву лист Требевић, али је због свог 
националног рада био присиљен да на- 
пусти земљу. 1884 напустио је државну 
службу, и у Загребу је 4/10 1884.покре- 
нуо Орбобран. Тај лист је био од велииог 
утицаја и значаја за Орпсгво у Хрват- 
ској л Славонији. Као оргаи српске оамо- 
сталне странке он се одржао све до 1914 
(од 1902 под именом Новог Орбобрана).

В. Ђ.
ЈОВАНОВИЋ ПАВЛЕ (ПАЈА), сликар 

(16/6 1859, Вршац). Основну школу учио 
је у . родном месту, где је посећивао и 
гимназију, а матурирао је у Бечу. Још 
дететом зажелео је да постане сликар, те 
је рано почео да црта. Поводом једног 
на.црта, послатог у Беч, ради израде фи- 
гуралних украса на звона, која су се лила, 
Ј. је послат у Веч. После годину дана 
учеља у Оликарској Академији у Бечу, 
добво је Ј. стипендију Матице Орпске. Ј. 
је, дред крај етудија већ привлачио ни- 
торескнн народни живст у Црној Гори и 
Албанији. За такву једну слику (Раљени 
Црногорац) одликован је Ј. на 8авршном 
нспиту, а слику је откупила Народна Ка- 
сина у Будимпешти. После тог успеха Ј. 
је израдио читав низ композиција, лрема 
студијана у Црној Горп и Албанији. По- 
водом изложбе тих слика у Лондону, 
Френч-Галери уговорила је са Ј., да јој 
дееет година ради у томе жанру. Отога 
су такве Ј. композиције већином и до- 
спеле у Енглеску, Америку и Аустралнју. 
1884 преселио се Ј. у Минхен, а 1886 
у Парцз, одакле је одлазио на дуже 
време у Италију, на Кавказ, у Цариград 
и Егинат. 1895 вратио се у Беч, где је 
започео, по поруџбини патријарха Бран- 
ковића, велику вомпозицију Оеоба Орба 
под Чарнојевићем, намељену лретходно за 
изложбу хиљадугодишњице угарске др- 
жаве (1896) у Будимпешти, а дотом за 
патријархов двор у Оремским Карлов- 
цима. 1900 израдио је Ј. велику компо- 
зицију за светску изложбу у Паризу, Кру- 
нисање цара Душана, коју је откудио 
срлски краљевски двор. Од 1900 до данас 
Ј. се, углавном, задржавао и радио у |

Бечу и Баризу, путујући често ради сту- 
дија и по поруџбинаиа. Непрестано ради 
и излаже на главним светским сликар- 
сквм изложбама, у Паризу, Бечу, Бер- 
лину, Лондону и Риму, а у првом реду 
у париском Салону. После Светскога Рата 
задржавао се Ј. дуже вренена у Београду 
и у Букурешту, израђујућн портрете вла- 
далачких породица.

Ј. је почео да учи и да ради ■ када је 
т. зв. реалистичка сликарска школа за- 
владала и Академијама у Бечу п у Мин- 
хену. Ј. је, и по својој спреми и по свом 
лнчном настројељу, био и остао један од 
најачих претставника академоког реализма 
у светскоме слика.рству, те је каснији на- 
турализам и импресионизам само донекле 
утицао на њега. —- Ј. целокупно дело до 
данас развијало се, углавном, у три фазе. 
У прву епоху Ј. сликарства спадају ком- 
позиције из црногорског и албанског жи- 
вота. Најбољи примери те врсте су: Гу- 
слар, Мачеваље, Прича о Косову (Лон- 
дон), Крвна освета (Национална Галерија 
у Сиднеј, Аустралија), Стража (Филадел- 
фија), и можда најбољи, Мнреље крви. Од 
1890 почео је Ј. све више да прелази ве- 
ликим декоративним платнима. Међу ови- 
ма, сем Сеобе Срба п Душанова круни- 
саља, истичу се: Триптихон за град Вр- 
шац и Лос Барбарос у чнлејском Народ- 
ном Музеју у Сантјагу. Овамо треба убро- 
јати и два нконостаса, у Долову и у но- 
в-осадској саборној цркви. Трећу епоху 
чине Ј. портрети, које је преданије почео 
да слика тек 1906. Већ првим изложеним 
портретима добио је Ј. златне медаље у 
Бечу, Минхену и у париском Оалоиу, оба- 
сут је наруџбинама, и радио је од тада 
скоро искључиво портрете. Знатнији су: 
Студија портрета, у минхенској Пинако- 
теци, Бечкиња у бечкој Модерној Гале- 
рији, кнегиља Оалм-Оалм у Шарлотен- 
бургу, г-ђа Кан у париском Оалону (1908), 
цар Фраља Јосиф у сали бечког Ратхауза, 
мистер Окмингтн, мистер Когшел у Њу- 
јорку, грофица Латербијелке у Штокхол- 
му, нарочито добри портре црногорске 
кнегиље Мплице, грофица Турн-Валзасина 
(један од Ј. на‘јбољих портрета.), претсед- 
ник Фреј, у кантоналној сали у Цириху, 
црногорспи жраљ Никола (студија) у бео- 
градском двору, белгиска краљица Јелиса- 
вета у палачн Лаакен, Краљица Марија, 
мали портре Краља Алексшдра; 1925 до- 
вршава Ј. два по.ртрета за нариски Салон.

Ј. је, током свога уметничкога живота, 
прнкупио и леп бро.ј слика од старијнх 
и новијих мајстора. Ту своју збирку на- 
мерава Ј. да пренесе у Београд, и ту да 
је остави као своју задужбину.

Л и т е р а т у р а :  Лондонска штампа од 
марта н анрила 1884, марта 1885, априла 
1886 и марта 1887 (Тше8, Могпш^ Роз!, 
Бај1у Хе\у$, БаИу СћгопГс1е, 111из1г. Боп- 
Јоп Хе\уз, Тће Рхс1ига1 ^СШгМ, Тће Ога- 
рћхс, Тће Оћзегуег); Кеуие 1г11е11ес1ие11е
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(25/6 1907); Бе МопЈе ШизНе (1907); Д.
С. Мшгутжновић, Слжке П. Јовановића, 
поводом нзложбе неколнких љегових ра- 
дова у Београду (1893); Бранково Коло 
(1897—1901); Годишљак С. К. Академије
(1900). В . П е тр о в и ћ .

ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР, митрополит бео- 
градоки (18/2 1800, Илок — 22/9 1864, Кар- 
ловци). Сврпшо је гимназију и богосло- 
вију у Карловцима. 1819—1829 био је про- 
фесор карловачке гимназије. 1830 прешао 
је у Србију, где је постао секретар иај- 
вишег народног суда у Крагујевцу, а за- 
тим секретар кнежеве канцеларије. 1833 
позвао га је кнез Милош, на препоруку 
митрополита Стратимировића, да заузме 
унражњено место београдског митрополита. 
Ј. је тада још био световњак. Он се усте- 
зао да прими тако виеок положај, али на 
кнежево наваљиваље попустио је, зака- 
луђерио се и постао архимандрит. Исге 
године (1833) посвећен је у Цариграду за 
епископа и произведен за митрополита 
београдског. Приступио је одмах уређељу 
своје митрополије. Пре свега је настојао, 
да у Орбијп обнови Светосавску .Цркву, 
која је много препатила за време Турака 
и Фанариота. При томе се у многом угле- 
дао на устројство цркве у карловачкој м,и- 
трополији. Прв-о је уредио парохије, на- 
месништва и протонопијате, затим је увео 
матице венчаних, крштених и умрлих, 
спровео сталан ред у богослужењу и дао 
штампати црквене богослужабне књиге у 
новооенованој штампарији у Београду, по 
руско-еловенсвом тексту; установио је 
плате за митрололита и епископе, уредио 
архијерејски сабор, као врховну духовну 
власт у митрополији, затим епархиске 
духовне судове или консисторије и вели- 
ки духовни суд; написао је устројство за 
духовне власти и настојао да се дижу 
цркве и обнављају манастири. Основао је 
епархију тимочку у Крајини, са седиштем 
у Зајечару.

Ј. је бво одлучан и строг црквени ста- 
решина, те је умео да одржи примерни 
ред у цркви и свештенству. Овојом спре- 
мом и родољубљем много је помогао и у 
државним, а нарочито у просветним по- 
словима, кнеза Милоша Обреновића и 
Александра Карађорђевића. Ј. је поверен 
врховни надзор над свима школама, и он 
се много старао за оснивање основних на- 
родних школа, за постављање ваљаних 
учитеља и писање уџбеника, а када је 
уведена посебна просветна управа, Ј. је 
био први претсвдник школске комисије. 
За образовање свештенства основао је 
1836 богословију у Београду, а 1846 по- 
слао је неколико најбољих ученика у Ки- 
јев, да се у духовној академији спреме за 
наставнике и друге црквене службе. Тиме 
је Ј. први ђацима из Србије отворио вра- 
та руских стручних школа. Ј. се старао 
и о богословској књижевности л помагао 
је књижевне раднике.

Када је 1859 кнез Мнлош лоново дошао 
на вла.ду, непрнјатељи Ј. оклеветалн су 
га код кнеза и приеилили да лоднесе 
оставку. По том је Ј. прешао у карловач- 
ку митрополију, где је изабран за горњо- 
карловачког епископа. Умро је 1864 у 
Карловцима, где је дошао ради избора 
новога патријарха на место умрлог Раја- 
чића, а сахрањен је у манастиру Круше- 
долу.

Л и т е р а т у р а :  А. Илић, Петар Јова- 
новић, митрополит београдски; његов жи- 
вот и рад 1833—1859 (1911).

Р . Г р у ји ћ .

ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР ДР., професор фн- 
лооофског факултета у Скопљу (10/3 1893, 
Добрача, округ Крагујевачки). Основну 
школу је учио у Рамаћи и Добрачи, 
гимназију у Крагујевцу. 1912 уписао се 
на Университет у Београду, алп је, због 
ратова, прекинуо студије и доцније их 
је наставио у Риму, Фиренци и Паризу 
(1917/19). Завршио је 1920 Университет 
у Београду, где је 1922 положио докто- 
рат. 1919—1922 бно је асистент Геотраф- 
ско-г Института на београдском Универ- 
ситету, а 1922 изабран је за доцента 
географије на философском факултету у 
Сконљу. — Ј. се нарочито бавн ге-омор- 
фолошким испнтнвањима. Главнн су му 
радови: Прибрежнп језерски рељеф бео- 
градске околине (докторска теза), Гео- 
морфологија соко-бањске котлине (Гла- 
сник Географског Друштва, 1924), Зага- 
ћени карст (Збориик радова посвећен Ј. 
Цвнјићу, 1924). Поред тога, Ј. се бави и 
антропотеографским питаљима; главни ра- 
дови у томе лравцу су: Бања (Насеља 
Српских Земаља, 17, 1924), Географски 
положај и комуникације Јужне Србије 
(Нова Европа, 10, 1924). Краће су ра!з- 
праве: Један детаљ из језерске пластике 
у Шумадији (Гласник Географског Дру- 
штва, 5, 1921), Точила на Ластри (Гласник 
Географског Друштва, 6, 1921).

П . В .

ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР-ВИДАК, епископ 
и просветни радник (12/6 1768, Карловци 
— 21/12 1818, Бршац). Био је први на- 
ставннк у, 1794 отвореној, карловачкој 
богословији. Ј . је 30/7 1801 ка-о архн- 
мандрит гргетешки, посвећен за -епископа 
горњокарловачког. 1802 отворио је кли- 
рическу школу у Плашком, у којој је и 
сам предавао. 1804 основао је словено- 
српску школу у Плашком. 8/2 1806 пре- 
мештен је у Вршац.

Р. Г .

ЈОВАНОВИЋ РАДОЊА, псеудоним проф. 
Јована Радонића за неколико његових 
брошура на француском језику.

М . И .

ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН, професор 
Университета (21/11 1869, Нови Оад). Ги- 
мназију је свршио у Београду, а правни 
факултет у Женеви (1890). До 1897 био 
је секретар (Министарства Иностраних
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Дела, 1897—1905 професор Велике Школе, 
а од 1905 лрофеоор 'београдоког Универ- 
ситега. Радио је на књижевннм и стру- 
нним листовима: Зори (Мостар), Српском 
Прегледу, 'Браничу, Архиву за правне 
науке и др., и на политичким листовима: 
Виделу и Реду. Био је један од оснп- 
вача, сарадника и чланова редакционог 
ш управног одбора Српског Кљижевног 
Гласника и, са Богданом Поповићем, 
уреднпк и директор његов (1920—1922). 
Написао је дела: 0 суверености (1897), 0 
дводомном систему (1899), Велика На- 
родна Скушптина (1900), Српско-бугарскн 
рат (1901), Енглески парламентаризам 
(1902), Оветозар Марковић (1903, 1920), 
Основи правне теорије о држави (1906, 
1914, 1922), Макијавели (1907, 1912), Уста- 
вно право Краљевине Србије (1907), По- 
литичке и правне расправе (1908, 1910), 
Уставобранитељи (1912, 1925), Универси- 
тетсво питање (1914), Вођи францусве ре- 
волуције (1920), Друга влада Милоша и 
Михаила (1923), Уставно право Краље- 
вине СХО (1924), Влада Милала Обрено- 
вића (1926).

Ј. је наш најбољи зналац јавног права, 
ненадмашан историк обновљене Орбије и 
један од најсјајнијих стилиста наше књи- 
жевности.

Ј. П.
ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН, архималдрит 

троношки и народни вођ (ово 1759, Теве- 
риш, Јадар — 1799, Зворник, Босна). Ј. 
је за време аустриско-туроког рата 1787 
до 1791 настојао енергично, да се Орбија 
ослободи од Турака. Када је 1790 Аустри- 
ја присиљена била да склопи примирје 
с Турцима, Ј. дошао је на мисао, да се 
бар београдском пашалуку осигура из- 
весна аутономија под заштитом Аустрије 
нлп које друге хрпшћанске државе. За 
остварење те идеје тражио је Ј. ломоћ 
на темишварском сабору (1790), код ми- 
трополита Стратимировића, епископа, ау- 
стриских ђенерала па и код самога цара. 
Ј. молбе н писма одишу дубоким родо- 
љубљем. После Свиштовсвог Мнра (1791), 
по воме је Орбија остављена на милост 
и немилост Турцима, вратио се Ј. у свој 
манаотир Троношу, да понаже народу у 
чувању повластица, добивених фермалом 
од 1793. Бавећи се послом у Зворнику 
1799, умро је тамо, отрован од турског 
паше, који је у Ј. гледао опасног против- 
ника за турске интересе у Орбијп.

>. Г .

ЈОВАНОВИЋ СТЈЕПАН БАРОН, под- 
наршал, намесник у Далмацији, тајни са- 
ветник (1822, Пазариште — 1885, Задар). 
Ступио је 1837 у војсву као кадет у 40 пе- 
шачку пуковнију. 1848 је као лоручник 
учествовао у ваггу протпв Италпје у боје- 
вима Саз1е1пиоУО, Магепј|о И Ујсепга. 
Као сатник бло је у кониспји за уређења 
границе између Турске и Црне Горе. 1859 
као мајор био је додељен главноме штабу

у Задру. 1861 постао је потпуковник и 
побочник бана Шокчевића, 1863 постао је 
пуковнив и заповедник бродске грани- 
чарске пуковније. 1866 војевао је у Ита- 
лији. 1878 као дивизијар је учествовао у 
окупацији Босне и Херцеговине. 1881 је 
постао намесник у Далмацији, где је мно- 
го учинио за цивилну управу.

В .  Л .

ЈОВАНОВИЋ ТОМА, књнжар-издавач у 
Београду (1858, Бобетино Брдо, Босна). 
Свршио је 3 разреда основне школе у 
месту рођења. 1875, за време устанка у 
Босни, дошао је у Београд, и ту је свр- 
шио 4 разред основне школе и два разре- 
да гимназије. После четворогодишње 
службе, отворио је своју радњу, и 1898 
издао је прву кљнгу, Смрт Смаил-аге Чен- 
гића. Издавао је највише популарне књи- 
ге за народ. Број његових издаља је око 
120. 38 дела нздао је у једном издаљу, а 
једно дело у 20 издања. Сваке године из- 
давао је по два-трн календара за народ. 
Издао је 20 слика-икона православних 
светаца, које су у великом броју расту- 
рене као славске иконе. За трл године 
распродао је око 100.000 историских сли- 
ка. За време рата књижара му је униште- 
на, али је Ј. одмах по ослобођењу обио- 
вво и наставио издавачки рад.

У. џ.
ЈОВАНОВИЋ ТОША, глумац (1846, Ве- 

лики Бечкерек — 5/2 1893, Београд). Ј. 
је ступио 1865 у трупу Адама Мандро- 
вића, која је тада била у Београду. Али 
пошто се био одмах разболео, није могао 
ни играти ни поћи на пут еа трупом. 
Чим је оздравио, Ј. је отлутовао у Сент 
Миклош, где се јавио Протићу, управ- 
нику трупе, као већ готов глумац. Он је 
своју прву улогу (Сретена у Стеријиним 
Ајдуцима) тако одиграо, да нж управник 
нн публика нису осетили, да је то по- 
четнпк, који први пут излази на позор- 
ницу. Пошто се Протићева трупа убрзо 
раотурила, Ј. је отишао у Земун, где је 
ступио у дружину Јоце Цоповића Бечке- 
речанина. У тој трупи развио се Ј. као 
одличан приказивач љубавних улога. Али 
се и та -?рупа брзо разншла, те је Ј. пре- 
шао опет у Београд, где је ступио у дру- 
жину Паје Степића, која је путовала по 
Србији, 'Бачкој и Срему. 1867 венчао 
■ое са Отепићевом кћерком Јулком. 1869 
добио је Ј. стаљно место у Иародном По- 
зоришту у Београду, али га је 1872 при- 
доблло Загребачво Казалиште за члана. 
У Загребу је остао .до 1878, када се опет 
вратио у Беотрад, заједно са својом же- 
ном, да у љему остане, као сталан члан 
и редитељ, до своје смрти. Стално члан- 
ство добпо је 16/3 1879. — Љубавну стру- 
ку почео је Ј. напуштати 1880, да са исто 
тако ненадмашним успехом лређе у уло- 
ге карактера модерног и класичног репер- 
тоара. Ретки су глумци и највећих свет- 
ских позорница, који су у своје улоге
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уносили више живота. Ј. је доиста био 
богодани тлумац. Био је појава иредодре- 
ђеног глумца. Његови покрети и вегов 
глао заносили су и публшсу и млађе 
глукце, који су се утркивали, који ће ви- 
ше личити на великог уметника (и ако 
су највише ималн успеха у подражававу 
љегових вештачки помућених прегласа, 
који би се данас теже толерирали). 17/2 
1890 свечано је прослављена двадесетпето- 
годишњица љеговог уметничког рада (у 
улози грофа Пракса). Његове су главне 
улоге биле: Краљ Лир, Шајлок (Млетачки 
трговац), ТЈурађ Бранковић, Отело, Маг- 
бет, Гроф Пракс, Филеас Фог (Пут око 
земље), Хенрик (Ловорика и просјачки 
штап), Немања, Вукашин, Рајф Рајфлин- 
ген (Рат у миру), Трикош (Трикош и Ка- 
коле), Марки Вилмер, Рислер (Ливничар), 
Колатин (Брут и Колатин), Јулије Цезар, 
Ђорђе (Карташ), Фокс (Пит и Фокс). По- 
следља улога била му је Гроф Пракс 
(1892), после које је пао у тешку болест, 
од које је и умро. Р. Одавић.

ЈОВАНОВИЋ ЧЕДОМИР, дивлзиски ђе- 
нерал (8/7 1876, Ваљево). По свршетку 
6 разреда гимназије у Ваљеву, ступио је 
у Војну Академнју 1/9 1893. За артиле- 
риског потпоручника шроизведен је 2/8 
1896, за капетана 29/6 1906, пуковника 
1/10 1915, бригадног артилериског ђенера- 
ла 21/10 1923, дивизиског ђенерала 20/1 
1925. До 1899 био је водник брдске арти- 
лерије, 1899—1901 на вишој школи Вој- 
не Академије, 1901—1902 командир бате- 
рнје хаубичке артилерије, 1902—1903 
слушалац артилериске школе гађања у 
Русији, 1903—1907 командир батерије 
лољске артилерије, 1907—1908 на служби 
у артилериско-техничком одељељу Мини- 
старотва Војног, 1908—1909 командир ба- 
терије у пољској артилерији, 1909—1910 
ордонанс официр Њ. В. Краља, 1910—1912 
командант днвизиона у пољској артиле- 
рији, 1919 на отсуству у Француској и на 
служби у штабу Савске дивизиске обла- 
сти за помоћничке послове, 1919—-1922 
командант савског артилериског пука, 
1922—1923 командант савске артилериске 
бригаде. Од 15/1 1923 је »омандалт и на- 
ставник артилериске школе гађаља. — У 
рату 1912/13 био је командант дивнзиона 
у пољском артилериском пуку (Шума- 
диском). У рату 1914—1920 био је, до 1916 
командант дивизиона у шумадиском пољ- 
ском артилериском пуку, 1916 командант 
српских трула у Алжиру, 1916—1919 ко- 
мандант дринског брдског артллериског 
пука. Б. В.

ЈОВАНОВИЋКА ЈУЛКА, глумица (9/3 
1846, Велика Кикинда). Ј. је ступнла нр- 
ви пут на позорницу 12/7 '1862, у Новом 
Саду. У Београд је прешла 1863, и итрала 
је у дилетантско.ј дружини, из које је 
убрзо прешла у Мандровићеву трупу (та- 
кође у Веограду), и у њој је остала све 
док се дружина није растурила, а Ман-

дровић отишао у Загреб. Затим је била 
у дружини Јоце Поповића Бечкеречани- 
на, а после ље у дружинн свога -оца, Паје 
Степића. 1867 венчала се оа Тошом Јова- 
новићем, да заједно с њим и даље остане 
у Степићевој дружини. 1869—1872 >била 
је у Београдском Народном Позоришту, 
када је отишла у Загреб, где је остала до 
1878. Те године вратила се у Београд, где 
је оетала на раду све до свог одласка у 
пенсију. Главне су јој улоге биле: Фро- 
шарова (Две сиротице), Крешченција 
(Ивански двор), Мутибарнћка (Еј, људи, 
што се не жените!), Епонина (Јадници).

Р. 0.
ЈОВИЋЕВИЋ АНДРИЈА, учитељ и 

управитељ основне школе на Ријеци Цр- 
нојевића (8/2 1870, Ријека Црнојевића). 
Свршио је нижу гнмназију на Цетиљу, а 
затим је постављен за учитеља (1886), и 
у тој је служби >био до 1924, када је но 
својој молби пенсионисан. 1901 изабран 
је за претседника црногорског Учитељског 
Удружеља. Написао је Домаће неговаље 
и васпитаље дјеце у Црној Гори (1901), 
које је дело издало Миниетарство Просве- 
те. Заједно са Михаилом Стругаром на- 
писао је Слике из прошлости Цеклина 
(1902). У Орпском Етнографском Зборни- 
ку штампао је: Скадарско Језеро и рибо- 
лов на њему, Ријечка нахија у Црној Го- 
ри, Црногорско Приморје и Крајина, 
Плавско-гуоињска облаот, Полимље, Ве- 
лика и Шекулар, Малесија. Скупио је >и 
предао Српској Академији око 18.000 ре- 
чи, »оје нису забележене у Вуковом >Рјеч- 
нику. Д. Л.

ЈОВИЋКА ЕУФИМИЈА БАРОНИЦА, 
ведика народна до-бротворка (1779, Стари 
Бечеј — 17/4 1861, Стари Бечеј). Вила је 
удата за барона Стевана Јовића >од Си- 
генбурга, једнога од кандидата за срнског 
војводу. Оставила је 283 јутра земље и 
свој дворац српској црквеној ошптини у 
Старом Бечеју, да се оснује задужбина за 
васпитаље српске сиромашне деце, право- 
славне вере. >На просветне и разне хума- 
не сврхе оставила је српском народу 
укупно 380 јутара. ©акладама управља 
српска православна црквена општина у 
Старом Бечеју. Оахраљена је у Старом 
Бечеју у својој капели. Д. Л.

ЈОВИЧИЋ ЈОВИЦА, днвизиски ђенерал 
(4/7 1877, Велереч Таковски, Руднички 
округ). По >свршетку 6 разреда гимназије 
у Крагујевцу, ступио је у >Војну Акаде- 
мију 1/9 1894. За инжињерског потпо-
ручника произведен је 28/8 1897, за пе- 
шадиског капетана 29/6 1907, за пуковнп- 
ка 1/10 1915, за дивизисвог ђенерала 20/1 
1925. Пенсионисан је 20/3 1925. До 1898 
био је водник пиоиирског батаљона, 1898 
до 1900 био је на вишој школи Војне 
Академије, до 1904 командир чете у ле- 
шадији, жандармерији и власни стареши- 
на у Војној Академији, 1904—1906 био 
је на припреми за ђенералштабну стру-
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ку, до 1909 командир чете у пешадији, 
до 1912 био је вомандант батаљона у пе- 
шадији, ордонано официр и ађутант Њ. 
В. Краља, 1913 био је помоћник коман- 
данта пука {7), 1920 командант пуковске 
окружне команде (Пожешке), 1921—1923 
кома.ндант пешадиске брпгаде (Шумади- 
ске), 1923—1924 на служби и шеф настав- 
ног отсека у пеша.диској инепекцији, 
23/12 1924—30/3 1925 вршилац ДУЖНОСТИ 
команданта .дивизиске области (Зетске). 
— У рату 1912/13 био је официр за ђене- 
ралштабне послове, помоћник и вршилац 
дужности начелника ђенералштаба ди- 
визије (Дунавске), у арнаутској побуни 
1913. коиандант пука и одреда. У рату
1914—1918 био је командант пешадиског 
дука, и тешко је рањен. 1918—1920 био 
је начелник ђенералштаба дивизиске обла- 
сти. В. В.

ЈОВИЧИЋ МИЛОРАД, хеничар (24/1 
1868). 1889 положио је профеоорски ис- 
пит на Великој Школп у -Београду, а за- 
тим је наставио студије на Университету 
у Минхену н Лајпцигу, где је положио 
докторат. Лосле тога је, ради усавршава- 
ља, наставио да ради у Женевп и Пари- 
зу. Вратпвши се у отаџбпну био је неко 
време редован професор Велике Школе, 
а после профеоор иа Војној Академији. 
Публиковао је у разним домаћим, немач- 
ким, францускнм и енглеским часоппсн- 
ма и академским публикацијама око 
60 разних, оригиналних научних радова, 
неколико у заједницп са С. Лозанићем. 
Старији су му радови из области орган- 
ске, а новији из области анорганске хе- 
мије и теорије релативитета. Осим тога, 
написао је 1890 уџбеник анорганске хе- 
мије, а 1904 Хемију за Војну Академију. 
За време рата издао је у Швајцарској 
бротуру Б'аШ1и(1е Јеа рауз Баташциее 
Јапз 1а ^иегге еигореепе. В. Њ.

ЈОВИЧИЋ ЋИРИЛО, митроносни архи- 
малдрит и црквени писац (1839, Божур- 
ња — 18/3 1908, Београд). Као свештеник 
удовац свршио је у (Русији витанску се- 
мпна.рнју и московску Духовну Академи- 
ју 1868. Био је катихета у гвмназији, про- 
фесор богословије и Војне Академије, 
управник Народне 1Библнотеке у Београ- 
ду. 1891 примио је М|Онаштво н као архи- 
мандрит управљао је до 1898 српским 
Подворјем у Москвп. Вратившн се у Ср- 
бију, бпо је ректор ботословије у Бео- 
граду. Радио је нного на богословској 
кљижевности. Био је први уредник Вес- 
ника Српске Цркве, а писао је на руском 
језику разне белетристичке ' и црквено- 
исторнске чланке у Рускаја Бесједа, Рус- 
које Обозреније и у Календару Славјан- 
ског Обшчества. На српском .језику пнсао 
је у Пастиру, Сиону, Гласу Православља, 
Веснику Српске Цркве и другим цркве- 
ним листовима. Био је ванредан црквени 
појац и добар проповедник.

Р. Г.

ЈОВКИЋ ПРОКА, песннк, у кљижевности 
познат као Нестор Жучни {1886, Лалић, 
Бачка — 1915, Ниш). Као син сиротних 
роднтеља није свршио ни основне школе, 
већ је шегрговао по разннм занатима, док 
1903 није отпшао у Америку. Као фа- 
брички радник почео је да чита, и по- 
несен социјалистичком књижевношћу и 
узорима Максима Горког и Окиталеца, по- 
чео да се образује сам и да пише бун- 
товне, реторнчке стихове, које је, као ти- 
пограф, објављпвао у чнкашком Једин- 
ству, затнм у оклепдсвој Српској Неза- 
висности. Ту у Окленду издао је једну 
кљнгу, но када је лист престао, Ј. оде 
у Сан Франциско за месарског радника. 
Овде је штампао другу књигу. Међутим 
енергична дикција и вредноћа тога са- 
моука нашла је одјека код тадашље до- 
маће националистпчке н револуционарне 
омладине н код Ј. Скердића, те га је овај 
1911 дозвао у /Београд и омогућио му, да 
овде накнади школовање. Светски Рад га 
је дочекао као студента философије. У 
почетку рата служно је као тумач при 
једној енглеској божничкој мисији. Штам- 
пао је три кљиге стихова, сем поменутих, 
још и: Кљига борбе и живота (1912).

Л и т е р а т у р а :  Буде Граховац, Живот 
и смрт Нестора Жучног П. Ј. (1915).

В. П.
ЈОГУРТ (Уо|ћоиг1) је врста киеелог 

млека, направљен-о из крављег, бивољег 
и козјег или овчнјег млека, помоћу наро- 
чптог фермента маја. Ј. потиче из Бугар- 
ске. Ј. је врло здрава храна, богатија у 
храливим састојцима од обпчног млека. 
Потрошља Ј. развила се последњпх 10 го- 
дина у целој средљој Европи н стално 
расте. У нашој држави отпочела је пра- 
вилна н рационална производња Ј. тек 
1925, од стране фирме Јајекс у Златару- 
Бнстрици (Хрватско Загорје). С. У.

ЈОЗЕФИНИЗАМ. Јосиф II (1780—1790), 
син и наследник аустриске царице Мари- 
је Терезије, најзнатнијн је претставник 
просвећеног деспотизма. Образован у ду- 
ху француске просветптељске философије, 
бистрог ума и неуморне акције, бацио се, 
одмах ло ступаљу на престо, на спрово- 
ђеље реформп у држави. Не обазирућн се 
на историске и природне прилике, хтео је 
да национално измешану, федералистичко- 
сталешку државу, преобрази у јединсгве- 
ну, чииовничку, строго централизовану 
државу, са иемачким карактером. При то- 
ме је мислио да чини добро својим наро- 
дима, којима је хтео да даде слободоуман 
развитак душевнога живога. Све је тохтео 
извршити брзо, па је у државп, која се 
дотле развијала најконсервативније, спро- 
водио пренагљене реформе. Доживео је 
потпун неуспех свога лросвећеног режи- 
ма, а држава је запала готово у анархију.

Првих година своје владе радио је цар 
Јосиф нарочито на лољу црквених рефор- 
ми. Наређењем, званим јив р1асеН (марта
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1781), одредво је, да се папске буле и бл- 
скупске наредбе могу публжковатж само 
са његовим допуштењем. Оаобраћај мана- 
сгжра са њжховим врховним главарима у 
Риму био је забрањен, а тако исто и свако 
слање новаца и апеладија у Ржм. За обра- 
зоваље свештенства основао је 5 семинара 
(за Хрватску у Загребу 1784, који је убр- 
зо укинут), на којима еу могли да предају 
само »просвећени« учитељи. Октобра 1781 
издао је патенат о толеранцији. Овим па- 
тентом послужили су се и Срби. настаље- 
ни у Затребу, и основали своју црквену 
општину и парохију у Загребу. Јеврејима 
је наметнуо немачки језик и немачка пре-  ̂
зимена и дозволио жм је приступ у јавне 
школе, у фабричка предузећа, а тако исто 
и закуп поседа. Од 1781 почео је цар еа 
затварањем манастира у већој мери. У 
Хрватској су, ооим многих других, уки- 
нути павлински манастири у Лепоглави и 
Реметама, и манастир клариса у Загребу. 
Велика имаља укинутих манастира упо- 
требљена су за циљеве верског и научног 
фонда. Цар се уплитао и у унутарњу ор- 
гани-зацију цркве, чиме је изазивао огор- 
чење у народнин масама.

У погледу политичких реформи, цар је 
најпре покушао да увжне кметство, и то 
у Врдељу. Последица је била побуна та- 
мошљих Румуна. Тада је цар дошао до 
увереља, да ће кметство моћи укинути тек 
по спроведеној реорганизацијн управе. 
Влада је централизована у Бечу. 1784 из- 
дао је наређење, којим се немачки језик 
као службени уводи у целој држави. 1786 
постао је немачки језик службени језик и 
у хрва.тским жупанијама. 1785 подељена је 
Угарска н Хрватска на 10 -окружја. Ола- 
вонија је потпала под Печуј, а Хрватска 
је сачињавала посебно окружје, са се- 
диштем у Загребу. Сваком окружју етајао 
је на челу краљевски повереник. У Угар- 
ској и Хрватској укинуо је августа 1785 
кметство. Хтео је да спроведе једнако 
опорезиваље у целој земљи и наредио, да 
се изврши попис становништва и да ее 
тачно измери земља. Племство је подређе- 
но општем земаљском праву н кривичннм 
властнма.

Владаље цара Јосифа II полазна је тач- 
ка за нову епоху у развоју земаља т. зв. 
халсбуршке монархије. Његов просвећени 
апсолутизам изазвао је политички л на- 
ционални нокрет свих народа у монархи- 
ји, а нарочито словенских. Отрах од бечже 
централизације и германизације тешње је 
здружио Хрвате с Мађарима, али кад су 
Мађари покушали, да наметну Хрватима 
мађарски језик, дошло је до сукоба и от- 
пора, који је убрзо довео до потпуног 
националног препорода. Код Срба у мон- 
архнј-и почео је за време Јосифа II нов 
просветни иокрет. 1783 појавио се велики 
просветни реформатор Доеитеј Обрадовић, 
који је заџочео борбу за права народиог 
језика у књижевности, и истакао, да ,је 
прави и јединн постулат народнот живота

и најаче оружје у борби с непријатељем, 
просвећеност и култура. Орби у Угарској, 
одмах после смрти Јосифа II састали су 
се, по дозволи (Беча, који се њима хтео 
послужити против Мађара, на народном 
сабору, на коме су изнели своје жеље о 
посебној територији, посебној дворској 
канцеларијн и посебном сабору. Као по- 
себну своју територнју означио је сабор 
Банат. Мањина на том сабору, под вођ- 
ством Саве Текелије, тражила је, да ое 
узаконе срнска права, и да се прекине са 
системом привилегија. Већину је водио 
ђенерал Оечујац, који је тражио, да се 
Илирија откине од Угарске. Вечка обећа- 
ња остала су неизвршена, а реална поли- 
тика Оаве Текелије још за дуто није на- 
шла следбенике.

Л и т е р а т у р а :  Е. X. Н аБег, С езсМ сћ- 
1е Јо зер ћ з  II (1892); Шипгић, Хрватска 
Повијест. М. Прелог.

Ј03ЕФ0ВИЋ ОСКАР, композитор и ка- 
пељник (22/9 1890, Карловац). Овршио је 
средњу школу у Загребу, а музику је сту- 
дирао у Бечу, Прагу (где је апсолвирао 
мајсторску композициску школу код Вит. 
Новака) и у Паризу. Сада је диригент на 
Народном Казалишту, хоровођа Кола н 
претоедник Југооловеноког удружења му- 
зичара уЈЗагребу. — Компоновао је неко- 
лико мушких хорова, три женока хора уз 
нратњу клавира н неколнко нопевака за 
један глас и жлавир, а у овима и збирку 
дечјих песама, сонату за виолину и кла- 
вир, увертиру к веселој игрн за оркестар, 
На Нилу за ооло, мешовити хор и орке- 
стар и музику за неколико драма и ко- 
медија. — Ј. нагиље нашем националном 
музичком изражају, следбеник је умет- 
ничкијих и напредннјих схватаља у на- 
шој музичкој творби, а особито су му 
успели неки хорови. Као диригент На- 
родног Казалишта у Загребу диригира 
део репертоара Казалишта у Тушканцу, 
а у Казалишту иа Вшхзонову Тргу сва 
већа драмска дела с музиком, неке Вер- 
дијеве опере, а од дома&х дела Гунду- 
лић - Добронићеву пастирску игру Ду- 
бравку и Добронићеву оимфониску драму 
Дубровачки диптихон.

Л и т е р а т у р а :  Б. Широла, Преглед
повјести хрватске музике (323—324).

А. Д.
ЈОЈИЋ РИСТО, народни иосланик (2/2 

1886, Крањска Гора, срез андријевички, 
Црна Гора). Нижу гимназију свршио је 
у Скопљу, вишу у Солуну, философски 
факултет у Београду. 1913 постављен је 
за наетавника београдске реалке. Валкан- 
ски и Оветски Рат провео је у српској 
војсци. Изабран је 1918 за посланнка Цр- 
ногорске Велике Народне Окупштине, која 
је 13/11 нсте године изгласала уједињеве 
оа Орбијом и другим југословенским ло- 
крајннама и детронизирала краља Ни- 
колу. Био је члан извршног одбора (пе-
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торжце), који је удрављао Црном Гором 
до дефннжтлвног спровођеља јединства. 
У фебруару 1919 изабран је за пооланика 
у Привремено Народно Претставништво 
ОХО. Био је министар Исхране и Обнове 
Земље 17/5 1920—1/1 1921. Изабран је 
за народног посланика 18/3 1923 и 8/2 
1925. Припада демократској странци. ■— 
Писао је долитичке нланке у разним ли- 
стовима, логлавито у циљу одбране ује- 
дињеља Црне Горе са осталим покраји- 
нама државе 0X 0. Ј .  П .

ЈОКИЂ ПЕТАР, буљубаша Карађорђев 
(око 1779, Топола — 24/4 1852, Топола). 
Био је буљубаша Карађорђеве личне чете, 
а после другог устанка судија ваљевског 
окружног суда. Његова занимљива при- 
чања о устанку објавио је М. Ђ. Мили- 
ћевић (Опоменик, 14). В. Ћ.

ЈОКСИМОВИЋ БОЖА, композитор (20/12 
1868, Овилајнац). Свршно је нижу гимна- 
зију и учитељску школу. У Прагу је ету- 
дирао виолину код Јозефа Урбана (1891 
до 1894) и композицију на Консервато- 
ријуму (1896). Радио је већином вокалне 
ствари, а и на инструменталној музици. 
Написао је мелодрамску музику за Уга- 
шено отњиште, оперу Женидба Милоша 
Обилића, У цара Тројана козје уши, опе- 
рету Шешир, музику за Младост, комад 
с певањем, за оркестар: Онови о српској 
будућностн; Српоке народне игре. Ради у 
духу карактеристике народне музике. На- 
писао је Музичкп буквар за средње шко- 
ле. Профеоор је женске учитељске школе 
и музичке школе Станковић. Био је хо- 
ровођа Обилића. Иницијатор је оснивања 
Удружења Орпских Музичара.

К . М .

ЈОКСИМОВИЋ ДРАГОЉУБ, адвокат 
(2/4 1872, Бачина, моравски округ). Овр- 
шио је основну школу у Бачини, ннжу 
гимназију у Параћину и Крушевцу, ви- 
шу гимназију и правни факултет свршио 
је у Београду. Био је две године практи- 
кант, а 19/8 1896 поотављен је за сутског 
писара у Веограду. 1899 постао .је секре- 
тар суда; служио је у Шапцу, Пожаревцу 
ћ Зјајечару. 124/6 ,1903 огпуштен је из 
службе, као истакнут члан еамосталне ра- 
дикалне етранке и учесанк љеног кон- 
греса. 1903 лостављен је за управника 
казненог завода у Веограду, а нсте годнне 
аа судију. После Светског Ра.та постао је 
начелник у Министарству Фннансија, а 
18/3 1921 је ленсионисан. Ј. је био одбор- 
ник београдске општпне 1905—1912, а на- 
родни посланик 11/6 1906—28/11 1920.
Био је члан главног одбора самосталне 
радикалне странке н дуже време и се- 
кретар одбора. Као народни лосланик био 
је члан војне анкете, која је, пре ратова, 
проучавала стање војске и припремала 
материјал за њену реорганизацпју. Пре 
ратова радио је на Народу, Народном При- 
јатељу и Одјеку, а био ,је члан уређивач- 
ког одбора Дневног Листа. Написао је

брошуру о Баштенским кљигама и о Ду- 
навском питању. За време Светског Рата 
био је члан главног одбора Интернацио- 
налне Парламентарне Конференције за Тр- 
говнну. Био је члан делегације на Кон- 
ференцији Мира у Паризу 1919 и 1920.

Ј .  П .

ЈОКСИМОВИЋ МИЛИВОЈЕ, бригадни 
артилериско-технички ђенерал (10/4 1879, 
Ужице). По свршежу целе гимназије у 
Ужицу, ступио је у Војну Академију 1/9 
1896. За артилериског потпоручника про- 
изведен је 31/5 1899, за капетана 22/12 
1909, за артилериоко-техничког пуковни- 
ка 22/7 1919, за бригадног ђенерала 21/10 
1923. До 1901 био је водник у бртској 
артилерији, у 1901 водник у артилери- 
ској подофилргрској школи, 1901—1904 у 
Артилериској Академији у Русији, 1904 
до 1906 и 1908—1909 у војно-техничком 
заводу у Крагујевцу, 1909 у комисији 
за пријем пешадиске муниције (Херстал),
1910—1913 за пријен топова- (Крезо). 
1914—1915 за пријен артилериске муни- 
ције (Крезо), 1909—1910, 1918—1919 у
артилериско-техничком одељељу Мини- 
старства Војног, 1915—1918 и 1919—1922 
био је делегат за снабдеваље војске п ли- 
квидирање обрачуна за војне набавке у 
међународној комиоији у Лондону. Од 
1922 је начелник артилериско-техннчког 
одељења Минжстарства Војске и Морнарп- 
це, шеф артилериоко-техничке струке и 
претседник испитне комисије за чин ар- 
тилериско-техничког мајора и администра- 
тивне официре артнлериско-техничке 
етруке. В . Б .

ЈОКСИМОВИЋ ХРАНИСЛАВ ДР„ ин-
спектор Министарства Народног Здравља 
(12/2 1878, Бачпна, моравска област). Ги- 
мназлју, је свршио у Крушевцу, меди- 
цину у Бечу Г903. Био је десет годнна 
ореоки лекар, осан година окружнп и 
три године на садањој дужности. Орга- 
низовао је школу 'за нудиље у Ваљеву, 
школе за домаћице у Бачини, Варварину 
и Осипаонпци. Учествовао је у раду Дру- 
штва за Чување Народног Здравл>а, Цр- 
веног Крста, био је члан Главног Сани- 
тетског Оавета, управиог одбора Српског 
Лекарског Друштва, делегат Црвеног Кр- 
ста у Женеви и Варшави, лослат од др- 
жаве у Белгију ради проучавања њених 
санитарних прилика. Ј. је написао много 
стручних и популарно-поучних медицин- 
ских чланака п списа у дневним листо- 
вима и у Здрављу, Народном Здрављу, 
Гласнику Црвеног Крста, Гласнику Ми- 
нистарства Народног Здравља, Чувару 
Здравља. Написао је вњигу 0 јектици и 
један је од тројице писаца књиге Ле- 
ковите воде н климатска места у Југо- 
славији. Ј. је уредник Гласника Црвеног 
Крста и сауредник Чувара Здравља.

В . С .

ЈОРГОВАНИЋ РИКАРД, књижевнив 
(10/4 1853, Велики Табор, Хрватско За-
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горје — 24/10 1880, Затреб). Ј. је пре- 
зине Фпидер, које је касније лроменио 
у Ј. Гимназију је учио у Варазвдину и 
у Загребу. Свршивши шести разред, сту- 
пио је у загребанко семениште, али је 
још пре матуре изашао из љега (187'2). 
Живео је јадно, највише као стални са- 
радник Обзора. Умро је веома млад од 
туберкулозе. — Ј. је песник, приповедач 
и' фељтонист. Прва му је песма дзашла 
у Вијенду (1873). Његове песме и но- 
веле излазиле су у Вијенцу, Хрватској 
Ј1ипи, у алманасима Велебит и Хрват- 
ски Дом. Фељтоне је лисао у Обзору. 
Употребљавао је и псеудоним Жарко, Ви- 
линчић. После смрти изашла су његова 
изабрана дела у пет свезака, са биогра- 
фијом из пера А. Харамбашића, под на- 
словом: Скупљене приповијести Р. Јор-
гованића (1888—1890). Б. В.

ЈОРГОВИЋ АЛЕКСАНДАР, лрофесор 
женске учитељске школе у пенсији (8/10 
1857, Велика Кикинда). Свршио је реал- 
ку у Темишвару и две године поли- 
техн'ике у Будимпешти, а затим учитељ- 
ску школу у Сомбору. Оспособљен је на 
Педаготиуму у Будимпешти. Био је на- 
ставник српске више девојачке ппсоле у 
Новом Саду, привремени епархиоки 
школски референт за бачку и будимску 
епархију, секретар Министарства Про- 
свете и професор учитељске школе. Ра- 
дио 'је на дечјој и школској литератури. 
Уређивао је лист Женски Свет и сара- 
ђивао на разним листовима.

Д. П.
ЈОРДАНИС, историчар 6 века, пореклом 

Гот, аланске крви, из угледне породице. 
Био је најпре нотар, после свештеник и 
кротонски епископ. Поред једне римске 
иото-рије, дао је и један спис Т)е оп^пе 
асНћш^ие Се1агит, где се налазе врло 
важни податци о насељима и кретаљима 
словенских племена тога времена (551).

В. Ћ.
ЈОРКШИРСКА СВИЊА (УогкаћПе) је

енглеска пасмина., која је постала из ста- 
ре домаће пасмине европског тила компли- 
цираним укрштаљем са свиљом ередозем- 
ног типа и индокитајском пасмином, 
која припада азијатском типу. Узгој је 
тако успео, да се пасмина брзо раши- 
рила не само по Енглеској него и  по 
целој Европи, било у циљу даљег чистог 
узгоја, било у циљу оплемењивања оби- 
чних домаћжх пасмина. —- У Енглеској 
настало је три облика и то: велики, сред- 
њи и мали. Мали серади једностраности и 
нерентабилности напуетио. Оој великог 
облика распростраљен је највише у Ен- 
глеској, док се средњи тип распростра- 
нио у Европи. — Животиље овога еоја 
су у телу врло дубоке, широке и пу.не, 
а ноге су кратке; глава је врло кратка, 
нарочито у личном делу, те је дегенера- 
тивна појава монс-губице добила па- 
смински карактер за ову свиљу. — Ј. 0.

одликује се изванредном плодношћу и 
товношћу, те се врло радо употребљава 
у циљу укрштаља са домаћим пасмина- 
ма и у нас. Крмаче достижу тежину до 
280 кг, а опрасе 10—12 комада. Месо је 
врло добро, а сало чврсто. У наше кра- 
јеве увезена је у оба циља. (В. свињар- 
ство.) 0. У.

ЈОСИМОВИЋ МИЛИВОЈЕ, инжиљер 
(1855, Београд). Технички факултет свр- 
шио је у Београду. Покретач је и осни- 
вач Удружења ерпских инжињера и ар- 
хитекта. Био је директор железница, про- 
фесор Велике ПЈколе (техничког факул- 
тета), министар Грађевина, директор 
Српског Бродарског Друштва, први 
уредннк Српског Техничког Листа. Гадио 
је много на уређељу Београда, на водо- 
воду и пројекту за канализацију. На 
техничком је факултету предавао желез- 
нице и путеве. Много је радио на грађеву 
железннца као директор. С. Б.

ЈОСИПДОЛ, оело у Хрватској, жупа- 
нија Модруш-Гека, котар Огулин; ета- 
ница на »Личкој железници«, од Огу- 
лина 11 км к југоистоку, испод Страж- 
бенице (621 м) и раскрсница путева у 
Огулин, у Карловац, у Оењ и Госпић и 
(недалеко код Муњаве) у Плашкп (куда 
води и железница) —Плитвичка Језера. 
Има 721 становника, пошту н телеграф, 
општинско поглаварство, римокатоличку 
жупу, православну парохију, основну 
шнолу, парни млин, парну пилану.

Ј. М-н.
ЈОСИПОВИЋ ЉУДЕВИТ ДР., власте- 

лин .(8/8 1863, Јаковље, котар Стубица, 
Хрватска). Студирао је медицински фа- 
култет у Грацу, где је промовисан за 
доктора медицине. Отуднрао је и правни 
факултет у багребу. Након медицинских 
студија радио је једну годнну на хи- 
руршкој клиници у Грацу. 1893—1918 
био је жупан туропољеки, бавећи се 
управом и агрикултуром. Као жупан био 
је члан хрватског сабора, и члан хрват- 
ско-угарског заједничког сабора у Будим- 
пешти. 1905 изабран .је за потпретседника 
хрватско - славонско - далматинског еабора. 
Од 1912 потпретседник је Прве Хрватоке 
Штедионице у Загребу. С. Д.

ЈОСИЋ БЛАЖ, бооаноки фрањевац, ла- 
тпнски шесник (2/3 1820, Гапаче, неда- 
леко од Тузле — 24/12 1868, Кр. Сутје- 
ска). У фраљевачки је ред ступио у Кр. 
Оутјесци 2/6 1835, а науке је евршио у 
Угарској 1842. Затим је бивао: учитељ 
фрањевачких новака, жупник, гвардијан, 
већник, а 1863—1866 редодржавник Босне 
Сребрничке. Уз то је, после смрти фра Се- 
бастијана Фрањковића, био апостолски 
провикар. Ј. је био велики поборник је- 
динства Срба и Хрвата. Још као ђак 1840 
напустио је школу и с неким друговима 
ишао у Босну, да организује устанак про- 
тив Турака. 1857, за време устанка у Бос-
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ни, био је посредннк 'између уотаннка н 
Турака. Написао је на латинском језику 
неколико уопелих несама, ода и елегија.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Јеленић, Култура и 
босански фраљевди, II (1915); Био-библио- 
графија фрањеваца Босне Оребреничке, I 
<1925). Ј, Ј.

ЈОСИЋ МЛАДЕН, сликар (15/7 1897,
Стари Бечеј, Бачка.). Ј. је свршио у род- 
ном месту четири разреда гимназије и 
Уметничку Школу у Београду. У Оветско- 
ме Рату учествовао је као добровољац у 
нашем корпусу у Русијп. Кад је избила 
револуција пошао је иреко Азије, и про- 
путовао је Кину, Јапан, Индију и Египат. 
Сада живи и ради у Београду. Учество- 
вао је на. петој јутословенској изложби у 
Београду, на јубиларној изложби Ладе у 
Београду 1924, а исте године приредио 
је и евоју колективну изложбу у Новом 
Саду. Ради углавном композпције и пор- 
трете. ' В. Л.

ЈОСИФОВИЋ ЂУРА, бригадни пешади- 
ски ђенерал <23/4 1868, Панчево). По 
свршетку целе реалке у Београду, сту- 
пио је у Бојну Академију 1/10 1888. За 
нешадиског потпоручника произведен је 
15/9 1891, за капетана 6/2 1901, за пу- 
ковника 6/4 1913, >за бригадног ђенерала 
21/10 1923. До 1896 бис је водаик и ађу- 
тант пука у пешадији, 1896 био је као 
водник и у штабу 5 лешадиске бригаде 
у Немачкој (у Штетину), 1897—1898 на 
служби У' пешадиској ииспекцији и код 
референта пешадије у Команди Активне 
Војске, 1898—1899 командир чете у пе- 
шадијн, 1899—1902 класни старешнна у 
Војнсј Академији, 1902—1906 командант 
батаљона у пешадији, 1906—1908 ађутант 
Њ. В. Краља и командпр чете у Краље- 
вој Гарди, 1907—1914 командант Краље- 
ве Гарде, 1914 командант пука и ађу- 
тант Њ. (В. Краља, 1918—1920 командант 
ратне луке Боке Которске, 1920—1922 ко- 
мандант дивизиске области (Косовске), 
1922 ађутант Њ. В. Краљнце, 1922—1924 
помоћник управника Војне Академије. 
Од 1924 је на елужби у пешадиској ин- 
спекцији. — У рату 1914/18 био је до 
1916 командант пука II лозива, од 1916 
командант брнгаде у I добровољачкој ди- 
визији у Русији и командант бригаде н  
помоћник командалта Југооловеноке ди- 
визије. д.

ЈОХАНЕС АКВИЛА ДЕ РАКЕРСПУРГА
(Јоћаппез АдиЦа с1е КакеззригјЈа), сликар 
и архптекта. Ј. је радио у другој поло- 
вини 14 века у Радгони и у Прекомурју. 
Познатији еу му радови: фреске у црква- 
на у Велемеру (1378), Турнишчу (1383, 
1389, 1393), Маријанцима (1392), у жуп- 
ној цркви у Радгони (1405). Ј. се ‘припи- 
сују и слике у цркви у Селу (Тотлак.). 
Оаградио је цркву у Маријанцима.

Л н т е р а т у р а :  Фр. Фл. Ромер у МИ- 
1е11ип^еп бег к. к. 2еп1га1-Котт1551оп,

XIX, 8ирр1етеп1Бап<1, 1874,214; Ј, Ч7азНег, 
51е1епзсћез КипзПег-ћех1соп, 3; Фр. Сте- 
ле, Зборнпк за уметностно згодовино, I, 
7. 84. ф. С.

ЈОХАНЕС ДЕ ЛАЈБАКО (Јоћаппез Је 
Баућасо), сликар из средине 15 века.. Ј. 
је енн сликара Фридерика из Бељака, и 
био је грађанин у ЈБубљанн. Познати ра- 
довж Ј. израђени су у »фреско техници«. 
То су: пресвитеријум л слике на спољаш- 
љој отрани цркве у Високом, у жуинији 
Иг у Краљској (1443), црква у Муљави 
код Стичне (1456) и пресвитеријум цркве 
Св. Николе на Камнем Врху, у жупнији 
Амбрус, у Краљској (1459), који је нај- 
бољи уметнички Ј. рад и у нсто доба 
јадан од најлепших опоменика готског 
слпкарства у Словеначкој.

Л и т е р а т у р а :  Ф. Отеле, Зборник за 
уметностно згодовино, I, 1; Дом ин, Овет, 
1924, 175. ф. С.

ЈОШАНИЦА, речица у Србијн, десна 
притока Нбра. То име носи од става Плочке 
са Крпвом Реком, која нзвире са Копао- 
ника (Гобеља 2.080 м, Шиљача 1.783 м), 
тече у великвм окукама углавном према 
западу и улива се око 1 км западно од 
села Кашнћи. Дужтша тока је 25 км, са 
Кривом Реком 32-8 км, а површина слива 
259-9 км2. П. В.

ЈОШАНИЧКА БАЊА, округ Чачански, 
550 м висине. Извор је индиферентне воде 
48-8—75-5°С. Лечи: ревматизам п неврал- 
гије. Примитивно је уређена. Државна је 
својина. Л. Л . ‘

ЈУВАНОВА ПОЛОНИЈА, глумнца (6/2 
1886, Менгеш, код Камннка). Ј. је учила 
1892—1900 основну и грађанску школу у 
Љубљанп, а 1900—1902 драмску школу 
професора Инемана. 1900—1901 Ј. је чла- 
ница Народног Гледалишча у Љубљани. 
Ј. игра карактерно-натуралистичке улоге 
(Аниспја Моћ таме, Василиса На дну, 
Жена-враг Шенхер), а најбоље приказује 
словеначке сељанке. Ф. С.

»ЈУГ«, СПЛИТСКО БРОДОГРАДИЛИ-
ШТЕ Д, С. 0. Ј. 'у Сплиту. Основано је 
1918. Капитал је 5,000.000 Дни, Покретна 
снага је 50 НР. Запослено је 80 радника. 
Израђује лађе од 1.000 тона запремине.

С. П.
ЈУГОВИЋ ЖИВКО, слпкар и иконопи- 

сац (13/3 1855, Чачак — 24/11 1908, Бео- 
град). Свршио је четири разреда гимна- 
зије у Београду, а  два разреда реалке у 
Новом Саду, затим је, препоруком и по- 
моћу митрополита Михаила, отишао у Ки- 
јев, где је у пешчерској лаврн 1873—1874 
учио православну нконографнју. 1874 до- 
био је државну стипендију за Сликарску 
Академију у Москви, 1876 отишао је у 
Италију, >где је провео четири године, а 
затим у Минхен. 1883 постављен је био 
за наставника цртаља у Крагујевцу, а по- 
сле шест годнна премештен је у I бео-
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градску гимназжју, затим у реалку. — Ј. 
је сликао највшпе ивоностасе и поједи- 
начне иконе. Иконостасе је радио у Малом 
Лесковду, Оараорцима, у цркви Ружици 
у Београду (уништено за време Оветског 
Рата), у Јагодини, Крушевцу и, са Оге- 
вом Тодоровићем, у Пакрацу. Најбоље је 
дао у портретима, од којнх су познатији: 
Светозара Хаџића, Р. Гођевца, Љубе Не- 
надовжћа, Клидиса, От. Чутурила, Јакова 
Туцаковића, кншжара Валожнћа и др. 
Оставио је неколико добрих копија по Ру- 
бенсу, који му је служио као узор умет- 
ника. Б. П.

ЈУГОВИЋ ИВАН (САВИЋ ЈОВАН), по-
литичар (око 1775, Сомбор — 1813, Бечке- 
рек). Свршно је права у Пешти. 1801 до 
1804 био је професор у Ка.рловцима, а 
крајем 1805 пребегао је у Србију. Ту је 
постао писар и секретар Правитељству- 
јушчег Совјета, професор Велике Школе и 
даследннк Доситејев у Попечитељству 
Просвете. Уживао је једно време повере- 
ње Карађорђево. Био је један од главних 
претставника аустрофилске политике у >Ср- 
бији. Као такав онемо.гућио се 1812. Био 
је неморалан. Вршио је поверљиве услуге 
аустрнеким влаетима. Иначе је био врло 
учен и даровит, п човек од јаког личног 
утицаја. В . Ћ .

»ЈУГОДРВО« Д. Д„ Загреб. Основано је 
1923. Капитал је 5,000.000 Дин. Има стру- 
тару у Теслићу, са нокретном снагом од 
320 НР н 180 радника. С . П .

ЈУГОСЛАВЕНСКА АКАДЕМИЈА ЗНА- 
НОСТИ И УМЈЕТНОСТИ у Загребу осно- 
вана је 4/3 1866, када су узакољена њена 
правила, одобрена закључком сабора кра- 
-љевина Хрватске, Славоније и Далмације 
од 21/2 1866. По датуму свога постанка 
Ј. А. најсгарија је академија наука у 
Јужних Оловена. Темељ јој је ударио и 
назив дао бискуп Јосип Јурај Штросма- 
.јер, којњ је љоме, као средиштем науке н 
уметностн на пољу интелектуалног рада 
желио постићи уједињење свих Јужних 
Словена. У ту сврху дао је он (10/12 1860) 
тадашњем бану, баруну Јосипу Шокче- 
вићу 50.000 форинти. Његову је мисао 
прихватио и с одушевљељем поздравио 
хрватски сабор (29/4 1861), а за основни 
капитал Ј. А. дати су обилни новчанн 
прилози из свих крајева земље.

Кад су правила потврђена, првих 14 
правих чланова нзабрао је и предложио 
краљу на потврду хрватски сабор, и они 
су потврђени 9/5 1866. Ти су члаиови 
били: Др. Јанез Блајвајс, Мирко Боговић, 
Ватрослав Јагић, Иван Кукуљевић-Оак- 
цински, Шиме Љубић, Антон Мажура- 
нић, Др. Павао Мухић, Др. Фрањо Рачки, 
Др. Јован Суботић, Др. Јосип Шлосер- 
Клековсви, Др. Богослав Шулек, Јоснп 
Торбар, Адолф Вебер, Живко Вукасовић. 
Кукуљевић и Мажуранић захвалили су се 
на части, а сабор је 4/12 1866 предложно

још четирн члана, који су потврђени 1/1
1867 (Др. Ђуро Даничић, Матија Меоић, 
Др. Мирко Шухај п Људевит Вукотино- 
вић).

•После Оветскога Рата нзменнла су се 
правила Ј. А. према новим државним при- 
ликама, а потврдио их је краљ, указом 
од 7/10 1924.

По члану 1 својих правила, Ј. А. је 
јавни завод, који стоји под особитом за- 
штитом државе, и има своје седиште у 
Загребу. Сврха је Ј. А. самостално истра- 
живање и свестрано промицаље науке и 
уметностн, особито с обзиром на Јужне 
Словене. — Главне су струке академије:
1. Историја, са својим помоћним наукама, 
филологија (лингвистика) и књижевност.
2. Фплософија, правне п опште друштве- 
не науке. 3. Математика и природне на- 
уке. 4. Лепе уметностн и лепа књижев- 
ност. По томе се Ј. А. дели на четирн 
разреда: 1. Исторнско-филолошки. 2. Фи- 
лософско-јуридички. 3. Математичко-ири- 
родословни. 4. Уметнички (отворен 1919).

Ј. А. може иматн највише 32 редовна 
права члана {по 8 у сваком разреду), 12 
изванредних правих чланова <по 3 у сва- 
ком разреду), 16 почасних чланова, а чла- 
нова допионика колико оама одреди. На 
челу је Ј. А. претседник, кога, према по- 
треби, замењује потпретседник, а, ако су 
обојица спречеии, заступа их онај раз- 
реднн претотојник који је по избору нај- 
старији члан академије. Ј. А. може имати 
и покровитеља, кога сама изабере. Још 
бира академија потребан број тајника, од 
којих један може биги и жзванредни 
члан. Све чланове бира Ј. А. у редовној 
годишњој скупштини, а тако и чланове 
управе, н то покровитеља доживотно, а 
претоедника, потпретседника и тајнике на 
три г-одине, кад их може наново изабра- 
ти. Разредне своје претстојнике бнрају 
поједпни разреди, тако исто на три годи- 
не. Избор покровитеља и иретседника по- 
тврђује краљ.

Први покровитељ академије био је 
Штросмајер (од оснивања њенога па до 
1905), а од 1915 покровитељ је Др. Алте 
Бауер, загребачки надбиокуп. Први прет- 
седник Ј. А., Др. Фраљо Рачки, из поли- 
тичких се разлога одрекао те функције 
(1886). Први тајник академије био је, од 
оснивања њена на до своје смрти (15/10 
1882), Др. Ђуро Даничић, оснивач и први 
уредник Рјечника хрватскога или српско- 
га .језика.

Данас има академија 31 редовног пра- 
вог члана и у разреду историско-фило- 
лошком {по новим правилима) 3 изван- 
редна права члана; почасних чланова има 
6, а чланова дописника, у сва четири раз- 
реда, 49.

Заводи оу Ј. А.: 1. Штросмајерова га- 
лерија слика. Основао ју је бискуп Штрос- 
мајер, поклонивши академији у то име
1868 своју колекцију слика и уметнпна. 
Кад ,је саграђена палата Ј. А. и у њој
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уређен простор за галерију, читава њего- 
ва колекција пренесена је у ту палату, 
те је бискуп 9/11 1884 отворио нову га- 
лерију. Штросмајер је том приликом по- 
клонио академији до 235 слика и, осим 
тога, за издржаваље њезино даровао лепу 
своту. Даљим поклонима п куповањем 
ова се галерија знатно повећала, те да.нас 
има око 500 слика и минијатура, 20 скулп- 
тура и унетно-обртних радова, стручну 
библиотеку са знатнпјим делима о исто- 
рији уметности, а од 1916 и графичко 
одељење. Највећу вредност имају у њој 
4 велике н 14 малих минијатура, што их 
је израдио Матео да Милано за два фе- 
рарска рукописа у  почетку 16 века. У 
љој су од особите вредности слике ста- 
ријих италијанских школа.; међу којима 
се ИСГИчу 1га АпјЈеНсо (За К езо1е, ЕШррЗ- 
по 1лрр1, РгапсЗа, АЉегНпеШ, КоззеШ , 
Сћјг1аш1а10, С ц п аЈа  Сопе^Напо, СаЉ па, 
бсШ ауопе (Медулпћ), ВогНопе, В аззапо, 
Т121апо, 8а1и. К оза и С огге^фо. Од сли- 
кара других народа заступани су у љој 
холандски прваци: У ап Б у ск , Теш егз,
Мо1уп; Французи С1аиНе ]1огаше, Виг- 
ф ||поп , Сиегш , Ј, С агреаих; Немци Сги- 
пегуаШ, 51ет1е, Каћ1, О уегћеск , беНх; 
а од словенских сликара Чермак, Матеј- 
ко, 'Оиемирадски, Верешчагин, од Хрвата 
Ошдиегег, Машић, Буковац, Медовић, 
Ивековић, Црнчић, Ковачевић, Рачки и 
други. Међу скултурама има радова од 
Мештровића, Франгеша, Донеганија и јед- 
на теракота од Б и ке Не11а КоћМ а. Напо- 
кон има галерија успелих цртежа од 
О уегћеска, С опзош ја И ЗеН га, И лепу КО- 
лекцију мисних одела из 15 до 18 века.

2. Кљижница. И њу је основао (1868) 
бискуп Штросмајер, кад је купио за Ј. А. 
библиотеку Иваља Кукуљевића. Временом 
су јо.ј припале кљижнице баруна Кушла- 
на, Мирка Ботовића, Фрање Рачкога, Ива- 
на Ткалчића, Виколе Машића и др. Књи- 
га има данас у њој око 75.000. У љој је 
обплато заступљена научна литература за 
хрватску и у опште словенеку исторпју и 
књижевност. Највеће су драгоцености не- 
ке хрватске и словенске протестантске 
кљиге, затим различна прва пздава ста- 
рих далматинских пжсама, међу вима и 
гдекоји уникум.

3. Архив. 1868—.1892 био је архив здру- 
жен с књижницом, а од 1892 је самоста- 
лан. И та.ј је завод основао (1868) бискуп 
Штросмајер, кад је купио и поклонио Ј. 
А. рукописе и листине Ивана Кукуљеви- 
ћа. Касније су прлпале архиву збирке: 
Михановићева, Кеглевићева, Лопашићева, 
Јелачићева, Ожеговићева, Сермажпчина^ 
Тајнерова, Ткалчићева, Штросмајерова, 
Мажуранићева, глагољскн рукописи Ивана 
Милчетића и др. У архиви се налазе око 
1.250 рукописна кодекса, од којнх 130 гла- 
гољских и 138 ћирилпцом писаних, затим 
листине писане латински (од којих око 
2.600 средњевековних, најстарија из 1070)

и хрватски (најстарија нз 1309). Ориги- 
налних листина жма. око 32.000.

Досадашња издања Ј. А. чине већ чита- 
ву библиотеку: свега је Ј. А. издала 580- 
књига или свезака, и то у овим зборни- 
цима: 1. Рад (расправе) Г, II и Ш разреда; 
232 књиге (књига 1—59 заједничке су за 
сва три разреда; 101 књига је посебно за 
I и II разред, а остале за трећи разред). 
2. Отари писци хрватски; 26 кљнга (9. 
у другом издаљу). 3. Отарлне; 36 књнга. 
4. М оп и теп 1а брес1ап!1а Ш зЉ п ат  51аио- 
г и т  теп Ш о п аН и т ; 43 кљиге. 5. М опи- 
т е п ! а  ћ 1б1 оп со -1иг1Шса 81ауогит т е п Ш о - 
п аН и т; 11 кљига. 6. Зборник за народни 
жнвот и обичаје јужних Олавена; 26 кљи- 
га у 51 свесци. 7. Зборник југославенских 
пучких попијевака; 1 цњига у 2 свеске.
8. Грађа за повијест књпжевности хрват- 
ске; 9 кљига. 9. Љетопис Југославенске 
Академије знаности п умјетности; 39 све- 
зака. 10. Рјечник хрватскога или срлскога 
језнка (обрађивачж: Ђуро Даничић, Мати- 
ја Ваљавец, Перо Будмани и Томо Маре- 
тић; слова А до 0); 42 свеске или 8 де- 
лова, и почетак деветога. 11. Приносн за 
правно-повјесни рјечник, написао Влади- 
мир Мажуранић; 10 свезака н једна све- 
ска допуна. 12. С о Јех  Ш рЉ таПсиз ге^ш  
СгоаНае, Ба1та11ае е! 81аУОшае; 14 кљн- 
га ж нндекс. 13. Прнродословна истражи- 
вања; 15 свезака. 14. Извјешћа о распра- 
вама математичко-прпродословнога разре- 
да (у светским језицима); 20 свезака.
15. Дјела Југославенске Академије; 28 
кљига. 16. Посебпа дјела; 24 кљиге. 
17. -Научна дјела за општу наобразбу;
8 књига. 18. Дјела, која су изишла трош- 
ком Ј. А. или су прешла у њену својину;
8 кљига. Ћ. Кврблер.

ЈУГОСЛАВЕНСКА БАНКА А. Д. (Хр- 
ватска Земаљска Банка). Основана је 1909. 
Централа је у Загребу, а филнјале: Бео- 
град, Брод, Осек, Вараждин, Оушак, Кар- 
ловац, Вуковар, Нови, Цриквеннца, Нови 
Оад, Суботица, Љубљана. Кашитал је
50,000.000; у 1924 повећан на 100,000.000. 
Фондови 14,166.523, улози 191,036.333, по- 
вериоцн 246,000.050, готовина 36,255.542, 
потраживање код новчаних зав. 31,606.730, 
менпце 54,890.868, вредећи пап. 40,949.637, 
дужницн 298,808.445, непокретн. 18,350.905, 
банкароки послови, добитак 9,560.490 Дпн. 
Дивиденда 12%. Предузећа: Југославен- 
ски Зерковпћ Д. Д. Загреб-Марибор; Но- 
восадске Фабрике Чешљева и Дугмади; I. 
Хрватско-Олавонско Д. Д- за Индустрију 
Шећера Осек; Домаћа Твотница Предења 
и Ткаља. Памука Д. Д. Дугареса; Крањ- 
ске Творнице Жељезне, Браварске и Ко- 
винске Робе »Титан« Д. Д. Загреб-Кам- 
ник; Друштво за Ооигурање »Триглав«; 
Осјечка Творница Железа; »Каштел« Д. Д- 
Карловац; Прелука-Сушак и др. Претсед- 
ник Оскар Вајсмајер. Генерални директор' 
Др. Никола Костренчић.

Н. С.
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ЈУГОСЛАВЕНСКА ЗНАНСТВЕНА КЊИ- 
ЖАРА Д. Д. у Загребу. Наследница је 
књижаре Мирка Брајера (основана 1904, а 
претворена у дионичко друштво 1919). Ба- 
ви се искључнво сортиментом, а понајви- 
ше туђои (немачком) наунном литерату- 
ром и уџбеницима за високе школе.

В. Пр.
ЈУГОСЛАВЕНСКА КУДЕЉНА ИНДУ- 

СТРИЈА Д. Д., Нови Оад. Основана је 
1919. Капитал је 2,'250.000 Дин. Ина фа- 
брике кудеље у Војсци и Честереку.

С. П.
ЈУГОСЛАВЕНСКА ШУМСКА ИНДУ- 

СТРИЈА Д. Д., Затреб. Основана је 1919, 
са капиталом од 3,000.000 круна, који је 
постепено повишен на 5,000.000 Дин. Има 
стругару у Плашком и Рогу. Она прва нма 
2 гатера и осталих тестера, а капацитет 
јој је око 20.000 кубних метара трупаца 
годишње. Стругара у Рогу (Словеначка) има 
6 гатера, а капацитет јој је око 30.000 
кубних метара трупаца годишље.

С . П .

ЈУГОСЛАВЕНСКЕ ТЕКСТИЛНЕ ТВОР- 
НИЦЕ МАУТНЕР Д. Д., Загреб. Основано 
је 1923. Капитал је 10,000.000 динара. Има 
предионицу памука у Литији и ткачницу 
у Св. Павлу. С. П.

ЈУГОСЛАВЕНСКИ БОКСИТИ Д. Д.,
Сплит. Основано је 1921. Капитал је
3,000.000 Дин. Вксплоатише лежишта бо- 
ксита у Далмацији. С. П.

ЈУГОСЛАВЕНСКО-АМЕРИКАНСКА ПЛО- 
ВИДБА А. Д., Сплит. Основана је 1924. 
Капнтал је 1,187.500 златних Дин. Има 3 
лађе, са укупно 16.737 тона.

С. П.
ЈУГОСЛАВЕНСКО ДИОНИЧАРСКО ДРУ- 

ШТВО ГЕОРГ ШИХТ, Загреб. ОснОвано 
је 1921. Ка-питал је 6,000.000 дикара. Има 
фабршку у Осеку, у  којој израђ^је сапун, 
овеће, цеђ и косметинка сретства.

С. П.
ЈУГОСЛАВЕНСКО ДИОНИЧАРСКО ДРУ- 

ШТВО ЗА ПЛИН И МУЊИНУ, Осек. 
Основано је 1921. Капитал је 3,000.000 ди- 
нара. Солственик је ос-ечка плинара, која 
је подишута 1883. Запослшо је до 60 рад- 
ника. С. П.

ЈУГОСЛАВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ЗА- 
ШТИТУ КРЕДИТОРА, Загреб. Друштво 
је основано у крилу загребачког Трго- 
вачког Дома још пре Светскога Рата, али 
је за рата обуставило своје пословаље, а 
тек је у јулу 1922 опет започело својим 
радом, уз сарадњу Савеза Новчаних и Оси- 
гуравајућих Завода, Земаљског Савеза Ин- 
дуотријалаца, Земаљског Савеза Трговаца 
н Трговачког Дома. Задатак је друштву 
заштнћавати ннтересе кредитора, а уједно 
да спроводи економску политику одгова- 
рајућу нашим господарским дриликама. 
Друштво је ставило себн нарочито у за- 
даћу, да у случајевима, где су угрожени

материјални интереси љегових чланова ове 
заступа и заштићује. Према томе бави ое 
друштво и посредовањем код склапаља 
извансудбених -нагода инсолвентних фнр- 
ми, н особито је у носледње време у том 
погледу ноказало знатну делатност. Даље 
друштво има секцију за инкасо н правну 
секцију, којом пружа својим члановима 
правну помоћ преко својих адвоката у 
Загребу и у провинцији (око 120 на броју). 
Пооловање друштва проширено је у спо- 
менутом смеру на цело подручје Краље- 
вине, те оно броји већ преко 600 редов- 
них чланова. 'Спомиње се даље,, да је 
друштво закључнло и креацију посебне 
секцжје за даваље информација, али та 
установа стварно још не постоји. Друштво 
је оеновало своје пословнице у Беотраду, 
Сарајеву и Љубљанн, а и  у осталим важ- 
нијим трговачким центрима држи своје 
заступнике. С. Дежелић.

ЈУГОСЛАВЕНСКО ЗЕРКОВИЋ |(2егко- 
у ! с ) Д. Д., Загреб. Основано је 1923. Ка- 
питал је 15,000.000 Дин. Има у Тезну, код 
Марибора, фабрнку пантљика, чипака и 
гајтана. Покретна снага је електрична од 
300 НР, а радника је запослено 150.

С. Л.
ЈУГОСЛАВЕНСКО ПЕТРОЛЕЈСКО Д. Д.,

Загреб. Ооновано је 1920 од тадање На- 
родне, а еада Славенске Банке, са Англо- 
Саксонскнм Петролејским Д. Д., с капи- 
талом од 12,500.000 Дин. Врши бушеља 
код Питомаче. С. Л.

ЈУГОСЛАВЕНСКОРУДАРСКО И ИНДУ- 
СТРИЈАЛНО Д. Д. са седкштем у Лон- 
дону. Подружница 1е у Голубовцу. (В. Го- 
лу-бовачки утљеник.)

С. П.
ЈУГОСЛАВЕНСКО УДРУЖЕЊЕ ГЛАЗ- 

БЕНИКА у Загребу. Основано је 1921, 
у цнљу, да окупи професионалне, квали- 
фиковане музичаре целе државе. Има сек- 
цију композиторску, извађалачку, педа- 
гошку и музиколошку. Услед недовољно 
крнсталисанжх наших музичких прилика, 
у раду друштва наетао је убрзо застој и 
сада је оно потпуно паснвно.

А. Д.
ЈУГОСЛАВЕНСКО-ЧЕШКА ТВОРНИЦА 

БОМБАШНИХ ТИСКАЛИН Д. Д. у Кра- 
њу. Оонована је 1923. Капитал је 5,000.000 
Дин. С. П.

»ЈУГОСЛАВИЈА« ОПШТЕ ОСИГУРАВА- 
ЈУЋЕ ДРУШТВО. Основано је 1913 у Бео- 
граду. Има филијале у Загребу, Љубљани, 
Осеку, Новом 'Саду, Великом Бечкереку 
и Оарајеву. Акциоки капитал је 3,000.000 
Дин. Бави се свима врстама осигурања, 
а од 1925 завела је, једина у нашој земљи, 
и осигурање стоке. По приходу од пре- 
мија Ј. долази на прво место међу дома- 
ћим, националним друштвима. Укупан 
приход од премија износио је 1924 22-8 
милиона Дин. Од тога долази на пожар
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13. на живот 5'5; на остале гране осигу- 
рања 3-3 мнлиона. Премнске резерве Ј. 
нзноое 9-7 милиона, од чега долази на 
оснгураље живота 7-6 милнона. Чист до- 
битак је 272.651 Дин. Претседник управ- 
ног одбора је Милорад М. Павловпћ, ге- 
нерални директор Димитрије Мијалковић.

Н. С.
»ЈУГОСЛАВИЈА« СПОРТСКО ДРУШТВО,

Основано је у Београду 1913, под именом 
Велика Србија. 1919 назвало се Ј. Друштво 
■има за задатак: да морално н физички 
васпитава омладину, и у томе циљу не- 
гује све врсте спортова н своје чланове 
сазнва на договоре и саветовања. У по- 
четку, до ратова, Ј. није показивала веће 
успехе, а за време рата 1914—1918 сваши 
рад у љој био је престао. После рата Ј. 
је стално напредовала, тако да је 1923 
постала најбољи лоптачки клуб у Бео- 
градском лоптачком потсавезу, а исте го- 
дине и у целој држави. Лоптачки клуб 
Ј. пграо је оа успехом и на лоптачкнм 
утакмицама по другим држ-авама. — 1925 
пмала је Ј. око 250 активних чланова. 
Поред лоптачке има и хазенску, лако- 
атлетску, лливачку и тенпску секцију.

б . и .
ЈУГОСЛОВЕНС-КА БРОДОГРАДИЛИШТА

Д, Д., Супгак. Основано је 1921. Капитал 
је 5,000.000 Дин. Има бродоградилиште у 
Краљевици и Журкову. Запослено је око 
240 радника. 'Покретна снага је 120 кон>- 
ских снага. С. П.

ЈУГОСЛОВЕНСКА КРЕДИТНА БАНКА 
И ТРГОВАЧКО А. Д. Основапа је 1920. 
Централа Сарајево, филијале: Мостар,
Брод. До 1921 звала се Југоелавенска Ко- 
мерцијална Банка. Преузела је Брнтанско- 
Угарску Банку. Капнтал је 3,750.000. Фон- 
дови 65.189, улози 3,494.595, повериоцп 
10,018.317, готовина 712.309, потраживаље 
код новчаних завода урачунато код гото- 
вине, менице 3,794.297, ефекти 168.427, 
дужннци и консорциски послови 12,937.653, 
непокретности 15.977, |банкарски послови, 
добитак 378.672 Дин. Н. С.

ју гос лсв енс ка  р е п у б л и к а н с к а
СТРАНКА. В. Републиканска Демократ- 
ска Странка.

ЈУГОСЛОВЕНСКА СТАНДАРД ОИТ 
КОМПАНИ, Београд. Основана је 1921 о/ 
истоименог американског друштва. Капи- 
тал је 30,000.000 Дин. Бавн се трговинои 
петролеума и сличним производима.

с .  д .

ЈУГОСЛОВЕНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШ-
ТВО основано је ло иницијативи Сриског 
Лекарског Друштва, заузимаљем Др. Ђсже 
Николића, који је израдио нацрт правила 
новог друштва. На првом ванредном го- 
ДПШЊеМ Скупу, ОДржаЛГОМ 20 И 21/1 I 1919 
у Београду, тај је нацрт у главним лини- 
јама усвојен н друштво је почело функцпо- 
нисати као Ј. Л. Д. Први претседник је 
био Др. Јовановић-Батут. В. С.

ЈУГО-ТАНИН Д. Д„ Загреб. Основано 
је 1924. Кашитал је 14,000.0000 Дин. Има 
фабрику танина у Севннци (Словеначка).

С. П.
ЈУЖНА (БИНАЧКА) МОРАВА, десна 

саставница Мораве. Протиче кроз Стару Ср- 
бнју и Србију. За Ј. М. је карактеристично, 
ДЗ-Дој је нзвориште на врло ниском пре- 
воју, _ чнја виспна не премаша 600 м, н 
које је врло блиско горљем току Лепен- 
ца. Деено и лево -од нзвора Ј. М. днжу 
се Жеговац-планина и Црна Гора (Окоп- 
ска), па тек са љихових падина теку по- 
тоци са великшх висина. До села Веле- 
кинца, на дужинн од 28 км, река тече кроз 
врло широку долнну у североиеточнон 
правцу, са падом од 2-32 м/км; даље се 
пробија кроз клисуре, и у -великом луку 
свија око североисточног кра.ја Црне Горе, 
да од пзласка у Враљско Поље узме правац 
северо-североиотока. Тим правцем тече кроз 
Момпну Клисуру, а од места Предејане 
скрене под лактом на севар-северозапад, 
и тако, углавном, тече све до става са 
Западном Моравом, 2 км низводно од 
Оталаћа. Највеће притоке с десне стране 
су: Власина, Нпшава, Моравица, а с леве 
Ветерннца, Јаблалица и Топлица. Дужи- 
на тока је 295-9 км, а површина слива 
13.615 км2. Оа својим притокама распо- 
лаже, при средљем на.јнижем водостају, 
хидрауличном снагом од 127.550 НР, а без 
њих са 59.760 НР.

П. В.
ЈУЖНА СРБИЈА. А н т р о п о л о г и ј а.

Отановници Јужне Србпје пли Македоније 
о.у етнолошко продужеље српства између 
Дунава п Шар-планине. Племенске осо- 
бнне јужних Србијанаца (Македонаца) 
проучавалп су М. Басановић, С. Ватев, 
Ј. Деникер, К. Дрончилов п Н. Жупанић 
(који још није обелодани-о материјал). Ба- 
сановић је скупио кефалометрпчне податке 
код 45 особа из југозаладних крајева (Ко- 
стурско-, Бптољско, Дебарско), н конста- 
товао је пзвесну лубаљску нздуженост. 
Затим је Ватев проучно 48 лпчности пз 
скопљанске области (Санџака), 53 из со- 
лунске и 37 битољске. Скопљанци су се 
показали као мезокефални (шЈех серћ. 
79-4), Солунци готово долихокефални 
(т Јех  серћ. 76-4), а Битољци т. ј. Маке- 
донски запад хипербрахикефалнп (шЈех 
серћ. 85-2), као што су Динарци. Про- 
сечна тежина нозга (67 особа) мери пре- 
ма Ватеву око 1395 грама, обнм главе 
644 мм. — Највише и најпоузданијпх по- 
датака скупио је (1918) К. Дрончилов, и 
то на 491 одраслом мушкарцу из свију 
јужносрбијанскпх срезова. Просечна ви- 
сина узраста 1680 мм, па западној стра- 
ни Вардара нешто маља <1.675 мм) него 
на источној (1.685 мм). Кожа у опште није 
јако пнгментовала (типично је заступљен 
бр. п  Лушанове табллце за боју коже) 
наиме у 234 случаја од 491). Очи су 
углавном тамне боје (бр. 2—6 Мартилове
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таблице са- 54-8%, бр. 7—8 са 30-8%), 
мешовите (Мартинова таблица бр. 9—10) са
6-7% и модре (Мартинова таблица бр. 
11—16) са 6%. Коса тамно-кестењева (Фи- 
шерова таблица бр. 4—5) са 56%, отворено- 
кестељева (Фишер 6—7) са 33-2%, плава 
(Фишер бр. 8—12) са 9-6%. Боја косе на 
глави црна (Фишерова таблица бр. 1—3) 
са 0-6%, тамно-кестењева (Фишерова та- 
бдица бр. 4—5) са 56-6%, отворено-весте- 
љева (Фишерова таблица бр. 6—7) са 
33-2%, плава (Фишерова таблица бр. 8 
до 12) са 9-6%. Боја бркова: црвена (бр.
1—з) 5-8%, тамно-кестењева (бр. 4—5) са 
16%), отворено-кестењева (бр. 6—7) са 
47-6%, плава (бр. 8—14) са 30-6%. Тамна 
комллексија (кестењеве очи, тамна коса) 
се везује донекле за средњу висину уз- 
раста. Највећа дужина можданот оклопа 
варира 166—208 мм и већа је на источној 
него на западној страни Вардара; највећа 
пак ширпна главе варира између 134 до 
171 мм. Долихокефалија (х—75-0) 28-5%, 
мезокефалија (75Д—80-0) 28-5%, брахике- 
фалија (80—85-0) 31-3%, хипербрахикефа- 
лија (85-1—х) 31-8%. Западна Македонија 
(срезови: Тетово, Гостивар, Галичник,
Брод, Дебар, Струга, Охрид, Кичево, Ресан, 
Крушево, Прилеп, Битољ, Лерин, Корча, 
Костур, Кајлар, Воден, Јениџе, Вардар, 
Окопље) припада брахикефалији везаној 
за сплоштени или отсечени потиљак 
(нланокципиталију) у 69% а еа просечним 
кефалним индексом 86-1. Задљи део те- 
мена' често је издигнут. Источни и јужни 
део нове Србије (Македоније) (као и него- 
тински, вардарски и ђевђелиски срезови 
са западне страпе Вардара) показују ме- 
зокефално и долихокефално становништво 
са заобљеним потиљком. Ту има само 
29-4% брахикефалаца и само 2% планок- 
ципиталије. Просечни шћех серћ, источ- 
них Македонаца 78-7; најнижи индекси у 
серокој (76-2), кукушкој (76-3), ђевђели- 
окој (76-5), дојранској (76-5) н еолунској 
облаоти (76-6). Физиогномска висина лица 
варира између 160—260 мм, а код 63-5% 
између 176—190 мм. Морфолошка висина 
лица 103—139 мм; морфолбшка висина 
горњег лица 63—88 мм; растојање утлова 
доље вилице 91—125. Комбинација мор- 
фолошког индекса лица са кефалним нн- 
дексом показује, да се са нижим кефал- 
ним индексом (долихоидима) обично ве- 
зује виеок индекс лица и обратно, а то 
значи да се долихокефалци одликују нај- 
више узаним лицем, мезокефалци умере- 
но широким, брахижефалци пак и хипер- 
брахикефалци широким лицем. Лри томе 
треба разликовати две брахикефалне гру- 
пе: једну многобројнију са широким ли- 
цем и једну мање заступљену, лептопро- 
зопну са издигнутим стражним делом те- 
мена. Код краниолошке анализе јужних 
Србијанаца на југоистоку Македоније из- 
бија на површину један долихоидни еле- 
менат, који вероватно потиче од мелано-до- 
лихокефалних Пелазга премикенског доба.

Л и т е р а т у р а: Ј. Бешкег, Без Ви1^а~ 
гез е! 1ез М асеЈотепз (ВиПеЛпз е! т е -  
т о ћ е з  Је 1а зос1е!е (1'Ап1ћгоро1ој51е Је  
Раг1з, У-е зепе, 1оте V, 1азс. 4, 1904);
— Крум Дрончнлов, Материјали за антро- 
пологијата на Блгарите, I (1921).

Л . Ж у п а н и ћ .
В. Стара Србија.
»ЈУЖНА СРБИЈА«, научнп чаеопис, који 

је почео излазитж 1921 у Окопљу. Уред- 
нпци су били Глиша Елезовић и Др. П. 
Оланкаменац, а постодао је и редакциони 
одбор. 1925 је преуређен, али је убрзо 
преотао излазити. Доносио је највише 
прил-оге о питањима Јужне Орбије.

У. џ.
ЈУЖНИ ДИЈАЛЕКАТ. В. Штокавски 

дијалекат.
ЈУЖНО-МОРАВСКА БАНКА, Основана 

је 1920. Централа је Ниш, а филијала 
Београд. Капитал је 2,000.000. Фондови 
161.933, остале резерве 58.247, улози 
1,970.367, повериоцп 1,105.575, менпце 
816.984, зајмови на залоге 8.300, дужници 
1,364.366, непокретно-сти 118.958. Инду- 
стриска иредузећа 551.686, роба 2,683.495, 
вредећи папири 120.456, добит 473.744 Д. 
Диввденда 15%. Директор је Момчило Ђ. 
Јанковић. Н . С .

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИЦИ. Ј. Ј. на-
зивају се језици, чији ое претставници 
находе, углавном, на Балканском Полу- 
острву: бугарски, некадашњи старословен- 
скн, српскохрватски и словеначки. -Питаље 
је у савремепој науци, да ли су сви Ј. Ј. 
чинили некада целину по пореклу, или их 
треба назвати једним именом само због 
њихова географскога положаја, или боље 
због њихова положаја према осталим ве- 
ликим групама словенских језика, запад- 
нословенској и псточнословенокој (или 
ру-ској).

На основу гласовних језичких особина, 
а нарочнто на основу еинтакоичких и 
речничких, мо-же ое с лоузданошћу г-о- 
ворити о времену заједнице свих Ј. Ј. 
Јер сви Ј. Ј. на истн начин мељају неке 
прасловенске гласове >(на пр. ер, ор, ел, ол 
међу суглаоницима у средини речи, има- 
јући метатезу еугласника р и  л идуљење 
вокала; сви Ј. Ј. изгубили су умекшаност 
еугласника пред меким вокалима и сл.); 
сви Ј. Ј. им-ају сличан речник, зато се 
претотавници тих језика узајамно лак-о 
разумеју. Све су ое те особине морале 
развнти у оно време, када Ј. Ј. нису 
заузимали о-нолике просторе, колико -су 
доцниј-е заузели, јер се друкчи.је не може 
замислити њихова -заједница. То је могло 
бити пре долаока Јужних Оловена на 
Балканско Полуострво. Ако узмемо, да је 
одмах после првога века шосле Хр. њре- 
стала материјална заједница свих Оло- 
■вена, заједница свих Јужних Словена мо- 
рал-а је бити између 1 и 5 века по вре- 
мену, а по месту, негде на путу прет-
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ставника потоњих Ј. Ј., од старе постој- 
бине свих Словена ка Балканском Полу- 
острву. Али, сем јужнословенске заједни- 
це, о којој се данас може с поузданошћу 
говорити, може се учинити још једно кон- 
статовање о узајамнпм однооима међу Ј. Ј. 
Бугарски и некадашљи старословенски је- 
зик узајамно су ближи, исто онако као што 
су узајамно ближи словенанки и српско- 
хрватски, него ли један језик тих двеју 
.језичких група према ма којем језику 
друге групе. Њихова је главна разлнка 
у гласовној прасловенској групи тј и дј, 
која се у словеначком и српскохрватском 
језику своди на гласове ћ и ђ, а у бугар- 
ском и старословенском гласи шт и жд. 
Сем те особине, којом је проткана цела 
гласовна оистема овпх језика, има и дру- 
гих особина, нарочито у промени заме- 
ница и глагола, којима се те две групе 
језика одликују. Зато се може говорити 
о двема днјалекатскпм групама Ј. Ј., 
источној, која се доцније развила у бу- 
гарски и некадашњи старословенски језик, 
и западној, која се развила у српскохрват- 
ски и словеначки.

Данас, као књижевни језпци, ностоје 
-само три од горња четири Ј. Ј.: бугарски, 
српскохрватски и -словеначки. Старосло- 
венски језик, који је по својии спомени- 
цима најстарији од њих, који је био од 
врло великог значаја за развитак књи- 
жевности код свих Јужних Оловена и 
код Руса, није се сачувао као књижевни 
језик. Несумњиво је, да су до данас са- 
чувани његовн остатцн у народним ди.ја- 
лектима јужне Маледоније (В. Македон- 
ски дијалекти), али он као књижевни је- 
зик не постоји више. (В. Отарословенски 
језик.)

И данашњи књижевни Ј. Ј., бугарски, 
српскохрватски и словеначки, и поред из- 
весних разлика, које су у њима, показу.ју 
трагове некадашње сродности. Народнн 
ди.јалекти на границама тих језика пока- 
зују много заједничких или смешаних 
осо^бина. Тако у  хрватском кајка.вском 
пма сличности са словеначким, а у источ- 
■ним деловима Србије, Старе Орбије, у 
Македонији (западномакедонскп) дијалек- 
ти у извесном правцу показују слнчне 
особине са бугарскнм дијалектима, п ако 
у основпци својој остају п даље ерпско- 
хрватскн. Зато што је у основици са- 
временнх књижевнпх Ј. Ј. један дија- 
лекат (у бугарском источнобутарски, у 
словеначком доњокрањскн, у српско- 
хрватском источни н јужни штокавски), 
а не све виаренило и сва целокупност 
њихових ди.јалеката, разлике међу њима 
■нзгледају крупније, него што су у ства- 
ри. Сем тога, разлика се међу њима но- 
јачава и тнме, што су савремени књи- 
жевни Ј. Ј. екорашњег порекла; они су 
добили свој савремени карактер тек у 
19 веку, без великог наслањаља на >прош- 
лост, када су разлике међу Ј. Ј. бнле 
зна.тно мање. А. Б е л и ћ .

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ПЕВАЧКИ САВЕЗ.
Основан је 6/4 1924 у Љубљани од стра- 
не Оавеза српских певачких друштава, 
Звезе словенских певских зборов и хрват- 
оких певачких друшгава: Лисински, Јека 
са Јадрана (Сушак) и Дубрава (Дубров- 
ник) са та.јништвом у ЈЗеограду. Задатаж 
је савеза, да свупи у са-вез сва јужно- 
словенска певачка друштва и подигне их 
иа највећи ступањ певачке уметности, но- 
свећујући нарочиту пажњу нашој нацио- 
налној музичкој култури и њеном раз- 
витку. Е .  М .

ЈУКЕР (Јискег) је лаки племенити кољ 
за кочије, који се нарочито гоји у Ма- 
ђарокој, где је и поотао. Ј. припада скупу 
т. зв. полукрвних коња, т. ј. коњима, ко- 
ји су настали укрштавањем племенитих 
(пунокрвних оријенталних или племенн- 
тих енглеских) коња с домаћим пасми- 
нама. Ј. претставља један тип, али не па- 
смину нн у пољопривредном смислу. Ње- 
гова је употреба у луксусне сврхе за 
брзу вожњу кочија. Ј. је из Мађарске 
дошао у наше крајеве, те се на многик 
местима држи и гаји. С . У .

»ЈУКИЋ«, збор редовнпчке босанске 
младежи. Основан је 27/12 1854 у Ђа- 
кову, ка.мо су бооански фрањевачкн кле- 
рици, заузимањем бискупа Штросмајера, 
већ 1853 дошли на науке, и  где је већ 
постојао Збор духовне младежн ђако- 
вачке. Пре се називао Збор редовннчке 
младежи босанске, а Ј. се прозвао -1907, 
прпликом педесетогодишњице Јукнћеве 
смртп. Сврха му је, да се младеж што 
боље успособи за народне, особито ду- 
ховне просветптеље. Како босански фраље- 
вачки клерици нису имали, све до нај- 
новнјега времена, стална семенншта, то 
је и њпхов збор чешће мењао своје се- 
диште. Прво се 1876 преселио из Ђакова 
у Оотрогон, а када су босански клерици 
1880 напустплп Острогон, тада се смеотио 
у Гучој Горп, код Травника. 1883—1898 на- 
лазио се у Печују, а затим опет у Босни, 
особито у Лијевну, док се није 1909 лресе- 
лио у €арајево. Наравно, да се тим збор 
много пометао и у своме развоју и у своме 
деловању. Најсвестранжје ,је деловао у Ђа- 
кову, где је ст&јао у вези с Рачким, Јур- 
ковићем, Курелцем, Тордпнцем и т. д., и 
где су му Хрватска Матица и Југосла- 
венска Академија поклањале своје едп- 
цпје. Ту је збор био основао лепу књжж- 
ницу и лепу нумизматпчку збирку (данас 
■су и књижница н нумнзматичка збнрка 
у фрањевачкој инмназнји у Високоме), са- 
бирао слике нашиж велпкана (Стросма- 
јера, Гаја, Доситеја Обрадовића и т. д.), 
народне приче, песме и т. д. Одатле је та- 
хође обелоданио с Недићем Певање на 
част домородацах и своје домовине (1857), 
Босанске народне прпповетке (1870), Бош- 
њак, оли Коледар за Босну за 1871 (1870) 
и за 1875 (1874). Од касннјих су му еди- 
ција вреднпје: Триестгодишња повјест
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друштва редовничЈсе младежи бооанске
(1885), Социјална обнова у кршћанскоме 
духу, социјалне конференције Л. Деона 
(1910), Народне јуначке пјесме нз Босне 
и Херцеговине, што их је сабрао бискуп 
Шушић (1915), Календар Св. Анте за 1925 
И 1926.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Јеленић у Нашој 
Мисли, 1915. Ј -  Ј е л е н и ћ ,

ЈУКИЋ ПАСХАЛ, фрањевац (1748, Жи- 
вогошће — 7/11 1806, Задар). Философију 
је свршио у Висовцу, а богословију у Ши- 
бенику. У фраљевачки је ред ступио у 
Макарској 1767. 1786 постао је Ј. гене- 
рални лектор. Предавао је више година 
философију у Макарској и ту је написао 
1п8ШиНопез рћПозорћгае (рукопис је у 
Заострогу). 1789—1799 предавао је фило- 
софију у генералном студију у Шибенику, 
и ту је постао лектор јубилат. 1797 постао 
је већник своје редодржаве. 1800—1806 
боравио је у Макарској, где је 1802 спевао 
Божићну нјесму. Ј. је провидур Дандоло 
ви-соко ценио и поверио му уређиваље 
Кралског Далматина. Оснм тога, Ј. је у 
народу био обљубљен, понајвише због ње- 
гових проноведи. Ј■ Ј-

ЈУКИЋ ФРАНО ИВАН, књижевник ;(8/7 
1818, Бања Лука —- 20/5 1857, Беч). 1833 
ступио је у фрањевачки ред у манастиру 
фојничком, 1834 примио је циже редове, 
а 1835 послало га је старешинство у се- 
минар у Загреб, да учи филоеофију. По 
свршеној философији послан је у  Ве- 
сприм, у Мађарску, да учи богословију. 
1840 примио је свештенички ред и вратио 
се у Босну. Обично је седео у манастиру 
у Фојници, али често је и много путовао 
по Восни, а долазио је и у Далмацију, 
Славонију и Хрватску. Ј. је често пратио 
Омер-пашу у крвавим походима, помагао 
му и песмом га славио, надајући се, да 
ће настати боља времена за хришћанску 
рају. Али Омер-паша сломивши аге и бе- 
гове, почео је тонити и рају. У јануару 
1852 затворио је и Ј., јер га се бојао, ради 
његових веза са покретом у Загребу, и 
сматрао га је опасним нанславистом. У 
тамници, очајан, покушао је Ј. да се убије, 
али рана му буде излечена. У мају 1852 
буде Ј., слаб и болестан, отпремљен у Ца- 
риград, и ту бачен у тамницу. Настојањем 
Михановића, аустриског консула у Оо- 
луну, који се тада десио у Цариграду, Ј. 
је ослобођен и послан у Рим. Нз Босне 
био је царском ирадон за увек прогнан. 
Настојањем бискупа Штросмајера допу- 
штено му је, да ое врати из Рима. У ја- 
нуару 1854 дошао је Ј. у Загреб. Штро- 
снајер га је узео у овоју бискупију као 
капелана. 1856 послао га је бискуп у Беч, 
да се лечи, али после операције умре и 
буде ту сахраљен.

Ј. је за живота издао две евеске часо- 
Писа Босалски Пријатељ (I 1850, II 1851),

а III евеску оетавио је у рукопису, па ју је 
издала Матица Илирска (1861). То су за- 
право три зборника вегових радова из по- 
дручја босанско-херцеговачке географије, 
-старије и савремене нсторије, политичке 
и културне, и етнографије. Поред тога он 
је ту оаопштио босанеко-херцеговачке на- 
родне песме, прнповетке, пословице и за- 
гонетке. Под псеудонимом Славољуб Бош- 
љак издао је Ј. кљигу Земљопис и ЈЗовје- 
сница Босне (1851). После његове смрти 
изашле су Народне пјесме босанске и хер- 
цеговачке <1 св. Пјесме јуначке, 1858), што 
су их скупили Ј. и Грга Мартић. — Ј. за- 
узима одличво место међу скупљачнма 
народнога блага. Вук Караџић није у оно 
доба могао обићи Босну, па је Ј. спасао 
од пропасти важан део наше традицио- 
налне кљижевности,

Л и т е р а т у р а :  Т. Алауповић, Иван 
Франо Јукић (Извјештај велике гимназије 
у Сарајеву за 1906/1907, 1907).

Б .  В о д н и к .

ЈУЛИЈЕ ЦЕЗАР, римски војвода и др- 
жавнпк (— 44 пре Хр.). Био је намесник 
провинције Илирика, који је у то доба 
обухватао наше приморје. Као намесник 
он је двапут лично долазио у Далма- 
цију. У рату, који је воджо с Помпејем, 
наша земља се поделила на два табора, 
од којих је један био за Ј. Ц., а други за 
Помпеја. Острво Вис и племе Далмата били 
су против Ј. Ц., док је Салона. била уз 
њега. Салона се том приликом јуначки 
бранила противу присталица Помпејевих, 
који су је опсели, н успела је да се од- 
брани. И на оотрву Крку дат је Помпе- 
јевцима јак отпор, али без успеха. Марко 
Антонцје, брат триумвира Антонпја, имао 
је да брани Илирик од Помпеја с Долабе- 
лом, који је командовао једном малом 
флотом. Помпејеве војводе униште Дола- 
белину флоту и опколе Антоннја на остр- 
ву Крку. Војводе Ј . Ц. пођу с више стра- 
на да ослободе Антонија, али буду поту- 
чени. Глад је приморала Антонија да се 
преда. Нешто од његове војске успело је 
да се спасе на сплавовима на копно. Оста- 
так су заробили непријатељи и уврстили 
у Ломпејеву војску. Н . В .

ЈУЛИНАЦ ПАВЛЕ, историк и преводи- 
лац. Мало је познат. Ни презиме му није 
поуздано утврђено. Доситеј та зове Ђу- 
линац. Он сећа на Ђулилце из Потисја, 
алн је бнло Јулинаца и у Срему, а данас 
има их у Бачкој. Место и време рођења Ј. 
и време смрти такође нису повћати. Ј. 
је био у руској војничкој и днпломатској 
служби, додељен неко време русвом по- 
сланотву у Бечу, одакле је одржавао ин- 
тимне везе са |Орбима. 1781 или 1782 по- 
стао је руски консул у Напуљу и када 
је, мало затим, у курирској служби до- 
шао у Беч, ту је умро, — Најважније Ј. 
дело је: Краткоје введеније в иеторију про- 
исхожденија славено-сербскаго народа. .. 
(Млеци, 1765). То је прва српска штам-
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пана историја. Сврха јој је патршотска. Ј. 
ЈЗГ је ппоао највшпе на основу Томке-Са- 
кога И1уг1сит е{ поуит-а, једног
извода из Бранковићевпх хроника п дру- 
гих извора. Ј. критика је редовно само 
патриотска. Он обично прескони или из- 
мени у свом извору све што му није било 
пријатно о Србима саопштити; име Ми- 
лоша Кобилића он је у литератури први 
изменио у Обилић. Није имао потребне 
спреме и нужно знање језика за овај по- 
сао, али се поштено трудио да све нскрсле 
тешкоће савлада. Књижица му је веома 
добро прнмљена: Захарија Орфелин је на- 
чннио у свом Вечном валендару (1789) 
извод из ње, а прве српске новине су је 
прештампавале (1792). Од даљих писаца 
су га највише 'употребили М. Милишић ж 
Ф. Пејачевић. — Осим историјом бавио се 
Ј. и превођењем, а можда т  другим књи- 
жевним по-словпма. Превео је са францу- 
ског Мармонтелова Велизара, за кога има 
хипотеза, да га је Ј. превео н с рускот 
ипи с немачког.

Л и т е р а т у р а: А. Ногапућ Мешопа 
Нип^агогит, , , (II, 1776); Ј. Еп^еђ Се- 
зсћ1сћ1е Јез ћшцЈпзсћеп К.е1сћз ипј зе1- 
пег Нећеп1апс1ег (III, 1801); Ј. Окерлнћ, 
Орпока Књижевност у 18 веку (1909); М. 
Костић, 0 првом француском роману у 
српском тгреводу (Велизар), отштамнано 
нз Прилога (II, 1, 1922).

Н . Р а д о јч и ћ .

ЈУЛИСИИ АЛПИ, величанетвен планин- 
-ски -венац, који са запада улази у Оло- 
веначку и пружа се на југоисток. Гра- 
ница им је проотрана долина. Оаве, од 
Бледа до Љубљане, и Барје, део љубљан- 
ске котлине, кроз које протиче Љубља- 
ница. Ј. А. су углавном саотављени из 
мезозојских кречњака и доломита. Отога 
се одликују облнцима крша и неколиким 
пространим виооравнима. Маса Триглава 
највиша је планина у држави, 2.864 м, а 
ТРИ ДРУга врха дижу ое знатно изнад 
2.500 м: на северозападу Шкрлатица 2.738 
м н Разор 2.601 м, а на југозападу Кања- 
вец 2.568 м. Према југоистоку се врхови 
Ј. А. сниЈкавају: Лепа Шпица 2.398 м, 
Кук 2.086 м, Храдица 1.965 м, Чрна Прст 
1.760 м, Гладки Врх 1.666 м, Порзен 1.63.2 
м, Блегаш 1.562 м, Пасји Раван 1.030 м, 
Отошец 1.021 м. д  тз

ЈУЛСКЕ ЖРТВЕ (29/7 1845). После 1830 
постојале су у јавном животу Хрватске 
Две групе људн, с различитим политпчким 
-назорима: једни су пријатељж Угарске 
н јачања мађарства, други су присталице 
народног препорода хрватског народа. Ови 
су прионули уз илирску идеју, која је 
имала ц-иљ, да удружи Јужне Оловене 
око једне мисли и једног имена. Успеси 
народно-илирске отранке забринули су 
Мађаре, и они су почели радити, да по- 
м-оћу св-о.јих пријатеља у Хрватској суз- 
бију иллрство. Та.ко је дошло у почетку 
четрдесетих година до оснивања мађаро-

филске странке у Хрватској, којој су на- 
челу били гроф Александар Драшковић, 
гроф -Александар Ердеди, затим неки Ма- 
ђари, настањени у Хрватекој, а ' њима оу  
ое придружнли браћа Левин и Јура.ј Раух, 
туропољски комеш Антун Данијел Јоси- 
повић, и други неки племићи. Основали 
су у Зшгребу Касино, да буде противу- 
тежа плирокој Читаоници. Циљ мађаро- 
фила био ј-е отстрањеље илирског имена,. 
тобоже у корист »хорватскога«, да се из- 
баци новп правопис заједно с »влашком« 
штокавштином у корист кајкавштпне, и 
да се »Хорвати« што тешње вежу с Ма- 
ђарима у једну јединствену мађарску др- 
жаву. Ова се странка звала: хрватско- 
угарска, а противнпци су је зва-ли »мађа- 
романи« (одакле народна реч »иађарони«). 
Своју снагу огледал-е су обе странке на- 
рочито приликом рестаурацпје загребачке 
жупаније 1842 (31/5 и 1/6), пре које је 
дошло п до крвавот сукоба између Илира 
н мађа.рона, -али ноја је свршпла побе- 
дом илирском. Мађарони су уложили про- 
тив избора протест н тражили од краља 
комесара, да пронађе, како је рестаура- 
ција незаконито спроведена. Мађароне су 
помагали Мађари, и бечка је влада имено- 
вала за бана мађаризованог ердељског 
Саса грофа Фрању Халера, а внровитичког 
жупана Јосипа Шншковнћа за краљев- 
ског комесара, да поведе истрагу о тову 
загребачке реетаурацпј-е. 11/1 1843 забра- 
љен-о је краљевским .наређељем -име илир- 
ско, шоштрена је цензура књига и часо- 
ппоа.

Али последица свих тих -нера била. је, 
да еу се у брзо ова земља п -сви сталежи 
разделили на два душманска табора: на 
народну илн илпрску и на хрватско-угар- 
ску или мађаронску странку. Ове две 
странке оштро су се сукобиле, и на хр- 
ватском л на пожунском сабору (1843/44).
У питаљу рестаурације загребачке жупа- 
нпје донела је влада закључак, да се нма 
спровеоти нова рестаурацнја. Велики жу- 
пан Пикола Зденчај одредио је као дан 
нзбора 9/12 1843. Мађаронн, потпомогнути 
новчано евојим мађарским пријатељима, 
довели су у Загреб маоу сељачкога плем- 
ства (већинон Туропољаца), коју су на- 
оружали, да би победили, макар употре- 
бом спле. На то је велпкп жулан Зденчај 
одгодио рестаурацију на леизвесно време. 
Мађарони -оу се тужили палатпну и краљу 
нарочитом депутацпјом. Угароки оабор по- 
вео је дебату о хрватско.м питаљу, л Зден- 
чај је био пенононисан, а бан Халер име- 
нован великим жуланом загребачким с на- 
ређењем, да спров-еде реотаурацију, кад 
пронађе то сходним. Литање рестаура- 
ције стално се отезало; док нпје спрове- 
дена ревизија бирача у лрилог мађарона, 
а -28/7 1845 одређен за рестаурацију.

Обе странке отпочеле су страсну аги- 
тацију. Већ 26/7 почело ое у Затребу скуп- 
ља.ти сељачко племсгво. Главнн вође »Ко1р- 
теша« мађарона били су Левнн Раух,
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Фрањо Погледић, Модић и др., а од на- 
родне странке Јоснп Штајдахер, Белоше- 
вић, Целжнић, Домитровић и др. 28/7 из- 
јутра дошле оу обе отралже са својим глаз- 
бама на биралпште, п заузеле су свака 
своје двориште у »земаљској кући« (бан- 
ској палачи). Избори еу започели уз јаку 
војничку асистенцнју, а свршени су 29/7. 
При гласању за првога ноджупана, за ма- 
ђаронског кандидата, Јосипа Жувића, гла- 
сало је 1.289 глаеача, а за народњака, 
Бенка Лентулаја, 974. После гласања оду- 
шевљени мађарони су пошли са својим 
кандидатом у Касино. Неки млађи народ- 
њаци приредили су им деионстрацнје 
звиждаљем и претњана. Сукоб су иза- 
звали први мађарони, који су пуцали са 
прозора. Сукоб се ширио даље и дошло 
је до интервенције војеке. Фом приликом 
погинули су Карло Штајдахер, син грат- 
слог судије, млади адвокат Иван Оељан, 
Речанин Лодовико Бонфико, Иван Шуш- 
ковић, Александар Крвачић, Илија Гвоз- 
дановић (тешко рањен, умро је 1846), 
адвокат Иван Целинић, Иван Кошчец, 
Фраљо Валентековић, Фрањо Решке, Па- 
вао Попилу, Павао Турзо, Иван Шутеј, 
Јанко Фикић, Матија Зубановић. Било је 
још много њих теже или лакше рањених.

Утисак због овот крвопролића -био је 
велиши. Оутрадан >био је прекинут сав рад 
и промет, дућанн н јавнн локали су за- 
творени. Три дана звонила су сва звона 
загребачких дркава. Велике групе људи 
пролазиле су градом ллачући и обилазећи 
мртве и раљене. Депутацнја народне стран- 
ке изјавнла је бану, да народна странка 
неће више учествовати при рестаурацији, 
а ни у скупштинн нн у -сабору под ље- 
говим претседништвом. Молилн су га, да 
што пре остави Хрватску, да не буде још 
више скандала. Грађанство је . запретило 
бану, да ће он-о само оружаном руком про- 
терати из града турополлко плем-ство, ако 
наставн рестаурацију, како је то бан хтео. 
Према официрима био ј-е заведен бојкот. 
1/8 биле су народне жртве, уз огромно 
саучешће народа, оахрањене. Сви ковчези 
били су окићени мртв-ачким главама н 
осветном лозинком: НоЛе тхћх, сгаз ББВ 
Задушнице су отслужене у цркви -Св. 
Марка 8/8, а 9/8 н свечани парастос у 
православној цркви. Т-ом-е су следовали и 
сви градови и сва већа места, по читавој 
Хрватској и Олавонији. -После десет то- 
дина био је постављен народним прило- 
зима Ј. Ж. споменпк с натписом: »Жертвам 
29 Оерпња 1845 отавише родољу-би 1855«. 
На споменику су урезана имена тринае- 
сторице заједно сахрањених. Касније су 
кости и споменик пренесени на Млрогој.

Л и т е р а т у р а: И. Кукуљевић, 29 Ср- 
пањ 1845 (1870); Ф. Шишић, Хрватска 
повјест, III (1913), 361—433.

М. Првлог.
ЈУРАЈ III, БРИБИРСКИ КНЕЗ, први 

кнез Зрински (1347—1361). Син је Пав-

ла II, -бра-та -бана Младена II. Пошто је Ј. 
био ■ малолетал, одредно му је -отац за 
н-амесннка свога -брата Грегорија II, о-ста- 
нивши му наслетство град Островнцу, 
Када ј-е хрватско-угар-ски краљ Лудовлк I 
хтео да покори -брибирске кнезове, који 
оу -билн оавезници њ-егових непријатеља 
Млечана, Грегорије II се решно са сво- 
јим синовц-ем Ј., да се поклони краљу. 
Као јем-ство предао је Грегорпје II Лудо- 
вику I наслетство свога синовца Ј. Остро- 
вицу. У замену за. љу доби-о је трад брин 
у  Слав-онији '(31/7 1347). Тада се Остро- 
вичка лоза преселнла у Зрин, а кнезо-вп 
од те лозе -з-ову се од тога доба Зрпнски 
кнезови. Од Ј. -су потекли сви каснији 
Зрпнсви.

Л  и т е р а т у  р-а: В. Клапћ, Врибирски 
кнезови од племена Шубнћ до 1347 (1897).

М. П-г.
ЈУРАК ЉУДЕВИТ ДР., професор на 

Ветерлнарској Високој Школи у Загре-бу 
(б/10 1881, Св. Крпж, Загорје). Основну 
школу свршио је у родноме месту, гим- 
назију у |3атребу, м-едицинске науке у 
Инобруку. 1910—1914 радио је ка-о аси- 
■стешг вод познато-г ирофеоора за пато- 
лошку анатомију Др. Пом-ера. У Затреб 
се преоелио 1914, и преузео је вођство 
новоосноване просектуре. Постао је у-скоро 
здрав-ствени саветник и сутски вештак за 
замашенија и већа питаља. 1921 изабран 
је з-а р-едовног професора за па-тологију и 
патолошку анатомију. Као- х-онорарни до- 
цент ради на медицшасвом факултету 
сутеку меднцину. Његови научни радови 
из патолошке анатомије и хистолотије 
штампани су у Лијечничком Вјеснику, 2еп- 
1гаЊ1а11 I. -Негг- и. ОеЈаззкгапкћеИеп н 
\>С1епег кНп. ^осћепзсћгНћ Ф. 3.

ЈУРАТОВИЋ ЈОСИП, композитор (3/12 
1793, Карловац — 3/5 1879, Загреб). Био 
је фрањевац. Као -световни -свештеник био 
је учитељ црквеног певања ,у -сјеменпшту 
и ге^епз-кору у Загребу. Композицију је 
учио код М-оргенштерна у Загребу. Ком- 
поновао ј-е песму Устанимо браћа. мила, 
неколико латинских п хрватских цркве- 
них попевака, ТапЈит ег$*о,, Те Б еи т  л 
Кецихет, Његова су дела мало позн-ата, 
и ако су нека од вредноети.

Л и - т е р а т у р а :  Фрањо К-савер Кухач, 
Илирски тла)збеници, 153—154; Гусле, I, 
88. А. Д.

ЈУРАШИНКА, највише брдо (674 м) у 
Буко-вици. Ј. М-н.

ЈУРИНАЦ АДОЛФ ЕУГЕН ДР„ фауни- 
ста '(1854, Вараждин). Основну и средњу 
школу -учи-о је у Вараждину, философију 
у Бечу, а докторат је положио у Јени 
(1878). Био је средњошколски наставник 
и д-иректор г,имна,зије у Вараждину. Сада 
је у пенсији. Пр-оучавао је на.рочито кра- 
љежњаке, а међу виша ри-бе и фауну пе- 
ћпна, и написао је десетак солидних фаун- 
ских ра.дова. Главннја су му дела: Прилог
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к познавању облоуотке РеШсишгоп р!апеп 
В1. (Рад, 61, 1882), Прплог хрватској фауни 
огулннско-слуњске околнде и пећина (Рад, 
83, 1887), Кпчмењаци околиде вараждинске 
(Извештај вараждинске гимназије, 1883), 
0 риба.х у Драви, Плнтвици и Бедњи (Из- 
вештај в-араждпнске гимназије, 1880 и 
1881), Лептири великашн (накролепид.) 
околине Вараждина (Извештај вараждин- 
ске гимназије, 1884). Осим тога урадио је 
много за регенерацнју винограда (прет- 
седник је филоксерске комисије) и писао 
је много о штетониљама лозе. Ј . X .

ЈУРИЋ СТЈЕПАН, инжињер агрономпје, 
професор Университета (25/5 1875, При- 
влака, котар Винковди). Високу школу за 
културу тла учжо је у Бечу. Три године 
економисао ;је на сељанком поееду код 
родитеља, ради практичног усавршења. 
Олужио је у народно-господарском одеље- 
њу бивше хрватско-сла.вонско-далматинске 
земаљске владе у Загребу, на земаљском 
добру у Божјаковпни и на вишем госпо- 
дарском училишту у Крижевцима. 1919 
постао је стручни директор Хрватско-Ола- 
вонског Господарског Друштва у Осеку, а. 
1921 позван је за професора на господа.р- 
ско-шумарски факултет у Загребу. Сара- 
ђивао је у домаћим стручним и привред- 
ним листовима., а главна су му дела: Пред- 
лог о реорганизацији ниже господарске 
обуке у Хрватској и Олавонији, Узгој 
стоке, Сељак и земља. С . Д .

ЈУРИЧИЋ ЈУРАЈ, протестантски писац 
(Вннодол, Хрватско Приморје — 1578, 
Љубљана). Као поп глагољаш у Вино- 
долу нристао је Ј. уз реформацију, и скло- 
нио ое у Крањској. 1547 проповедао је у 
Камнику. 1561 замењивао је као пропо- 
веднпк Трубарја. у Љубљани. 1562 дошао 
је у Урах, и ту је радио годину дана без 
прежлда за хрватску штампарлју, а онда 
се вратио у Краљеку, где је у Камнику 
добио елужбу и наставио превођење про- 
тестантских кљига. Кад је одавде проте- 
ран (1564), поотао је други проповедннк у 
Љубљали. Писао је хрватско-српски и 
словеначви. У Т|Пбингену, где су се штам- 
пале словеначке протестантске књиге, из- 
дао .је 1563 'Зби-рку, Ене духовне пеони, где 
има н љегових словеначких духовних пе- 
сама, а превео је на словеначки II и 1П 
део Спангевбергове Посгнле.

Л л т е р а т у р а: Ф. Бучар, Повијест хр- 
ватске протестантске књижевности (1910)

В . В .

ЈУРИШИЋ ГЕДЕОН (ЈОСИФ), игуман и 
писац (12/1 1809, Ириг — 14/2 1872, Ма- 
настир Раковица). 1829 постао је Ј. двор- 
оки ђакон у Крагујевцу, затнм је био је- 
ромонах у манастиру Оавинцу, задуж- 
бини кнеза Милоша,. 1844 отишао је преко 
Бугарске у Дечане. Као дечански јеромо- 
иах пропутовао је Јужну Орбију и Алба- 
нију, а доцније и Далмацију и Црну Гору. 
1853 био је јеромонах п духовник мана-

стира Крушедола, а 1857 постао је адми- 
нистратор, доцније и игуман манасгира 
Бешенова. 1863 прешао је у Далмацију, 
и постао је игуман Лодластве, а затим 
Оавнне у Боци Которској. 1870 вратио се 
у Србију за игумана манастира Раковице. 
— Овоја путоваља Ј. је делимжчно опиоао 
у књпзи Дечански Првенац (1852). Овим 
делом учинио је Ј. много за упознавање 
својих савременика са нашим старим кра- 
јевима. Р . Г.

ЈУРИШИЋ ЖИВОЈИН, ботаничар и про- 
фесор гимназије (11/7 1863, Црна Бара, 
Мачва — 9/12 1921, Београд). Учно је 
гимназију у Шапцу и Београду, а свр- 
шио је Велику Школу у Београду. Био 
је помоћник у Ботаничком Заводу, доц- 
није професор гимназијз у Београду, за- 
•шм кустос у Ботаничком Заводу и управ- 
ник Ботаничке Баште, па се потом вра- 
тио као профеоор у београдску реалку. 
Био је један од оснивача Музеја Српске 
Земље и први кустос у ботаничком одељку 
тог Музеја. Основао ’је Орпско Ботаничко 
Друштво. Радио је научно на флори Ор- 
бнје, Бугарске, Босне и Македоније н об- 
јавио је о томе неколико радова. Напи- 
оао је два уџбеника- из ботанике, за гим- 
назије, скупио је велику грађу народвих 
имена биљака и радио је на популари- 
оању биљних култура. Н. К.

ЈУРИШИЋ НИКОЛА (око 1490, Оењ — 
око 1545, Киоег?). Ступио је у војну служ- 
бу ауотрнокога надвојводе још пре Мо- 
хачке битке. Фердинанд је већ 1522 држао 
поса.де у неким пограничним градовпма 
Хрватске за одбрану од Турака, а Ј. је 
бно 1526 врховни капетан Фердинандових 
чета противу Турака. У том је својству 
Ј. био нарочити посредник између Фер- 
дшнанда ш хрватских великаша, а на са- 
бору у Цетину један од његових коме- 
сара. 1528 поставио је Фердинанд, тада 
већ краљ, Ј. за речког капетана, п дао 
му је на уживање посед Лостојну, у Крањ- 
ској, и Новиград, у Истри. 1529 поверио 
му је мисију на двор Оулејманов. Тамо 
је приспео 1530. Ј. је понудио султану 
мнр, алж Оулејман је дозволио само при- 
мирје на годину дана. 1532 повео је Оу- 
лејман велжку војску на Уга.рску и Беч. 
Путем према Бечу зауставио се у августу 
код тврђаве Кпсега, у којем је тада запо- 
ведао Ј., а имао је око 1.000 војника. Ј. 
је храбро одолевао три недеље непреста- 
ним турским јуришима, и коначно је спа- 
сао град, и шта више и сам Беч од оп- 
саде, јер је султан одустао од даље војне. 
1533 дао му је Фердинанд за заслуге 
зиатну новчану награду, а 1537 покло- 
нио му је град Кисег. Исте године постао 
је Ј. врховни заповедник војске у Ау- 
стрији и Хрватској, са задатком, да чува 
крајишке градове; уједно је био земаљскн 
поглавар у Кран/ској. 1541 одрекао се Ј. 
заповедништва крауишке војске, а још 
две годлне је управљао Крањсжом. По-
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-следље године његова живота нису по- 
знате. Зна ое оа.мо, да је сахраљен са ве- 
лнким сјајем у Кисегу, у жупној цркви.

Л и т е р а т у р а: Р. Лопашлћ, Никола 
Јуришић (Коледар л љетопис светојеро- 
нимског друштва Даница за 1885, 1884).

М . П р е л о г .

ЈУРИШИЋ ПАНТЕЛИЈА, дивизиски ђе- 
нерал (26/6 1881, Црна Бара, Мачва), По 
-свршетку 6 разреда гимназије у Београду, 
ступио је у Војну Академију 1/9 1897. За 
артилериског потпоручника пролзведен је 
30/9 1899, за ђенералштабног капетана 1/1 
1910, за пуковвика 1/10 1915, за джви- 
зиског ђенерала 21/10 1923. До 1903 био 
је -водник у лољској артилерији, 1903 до 
1905 на вшпој школи Војне Академије, 
1905 командир чете у пешадији, до 1906 
водник у пољској артилерији, до 1907 
на отсуству у Немачкој, до 1909 командир 
бат-ерије у пољској артилерији, 1909—1912 
на нрнпремн за ђ-енералштабну струку, 
1912 помо-ћник нач-елника ђенералштаба 
дивизиске областл (Дринске), 1914 и 1919 
до 1920 начелник ђенералштаба дивизи- 
ске о-бласти (Дриноке и Осечке), 1920 до 
1921 начелник ђенералшт.аба .армиске обла- 
сти (IV), 1921 начелник саобраћајног, па 
обавештајнот одељеља Главног Ђенерал- 
штаба, 1921—1923 војнп изасланик у Ита- 
лији, од 17/9 1923 жомандант је II ко- 
њичке дивизије. — У рату 1912/13 био је 
помоћник начелљика ђенералштаба, на- 
челник штаба делова (код Скадра), и на- 
челник ђенералшта-ба Дриноке дивизије I 
позива. У рату 1914—1920 био ј-е, до 1916, 
нач-елник ђенералштаба Дринске диви- 
зије I иоаива, 1916—1917 начелник ђене- 
ралштаба Моравске дивизије I и II по- 
зива уједно, 1917 командант к-ољичке бри- 
гад-е (пешке), 1917—19-19 начелник ђене- 
ралштаба Моравске дивизије, 1919 начел- 
ник ђенералштаба Панатских труна (у Те- 
мишвару). В. Б е л и ћ .

ЈУРИШИЋ - ШТУРМ ПАВЛЕ, ђенерал 
(22/8 1848, Герлиц, Лужица — 14/1 1922, 
Београд). Овршио је гимназију у Пруској. 
Стушио 'је у  војску 1/6 1876 као пеша- 
диски потпоручник. Унапређен је за ка- 
петана I класе 1883, за пуковника 1897, 
за ђенерала 1912. Пре доласка у Србију 
слу-жио је у пруској војсци као потпо- 
ручник. Оврши-о је ратну школу у Пру- 
ској. Командир чете био је 1878—1883, 
командант батаљона 1883—1885, коман- 
дант пука 1887—1897, помоћник ком-ан- 
данта дивизије 1897, командант дивизиске 
области 1898—1908 и 1901—1906. Од 1906 
био ј-е комесар на турској граници, 1908 до 
1917 први ађутант Њ. В. Краља, 1917—1921 
канцелар краљевих ордена. 15/8 1900 до 
1/7 1903 и од 8/9 1921 био је у пенсији. 
— У рату 1876 био је командант бата- 
љона II класе и Лешничке посаде, 1877 
до 1878 жомандант добровољачког пука и 
Крајинског комбин-ованог пука, 1885—1886 
командант 6 активног пука, 1912—1913

командант Дринеке и Дунав-ске дивизије 
I позива, 1914— 1916 конандант III Ар- 
мије, 1916— 1917 био је у нисији у Русији.

В. Б.
ЈУРЈЕВИЋ ГАБРИЕЛ, кајкавски писац 

(око 1620, Вараждин). Као писац като- 
личке страме против реформације, издао 
је Ј. на кајкавежон наречју неизворно 
дело Листи херо-ов (1675). Ови су хероји 
свеци, цареви и папе, -а догађајн из љи- 
хова жнвота опевани -су са религнозно- 
морално-м тенденцнјом. Ј. је ев-оју кљигу 
посветио Адаму грофу Зринском.

Б. В.
ЈУРКИЋ ГАБРИЕЛ, сликар (24/3 1886, 

Лијевно, Босна). Свршио је Трговачку 
Школу у родном месту, Техничку Сред- 
њу ПЈколу у Сарајеву. Уметничку Шко- 
лу у Загребу и  Оликарску Академију у 
Бечу. Већ 1912 приредио је овоју к-олек- 
тивну изложбу у Сарајеву и у Загребу, 
а пооле је учествовао -на многнм домаћим 
-изложбама. 1922 је опет приредио колек- 
тивну изложбу у Загребу. Ј. је веома 
плодан, и нарочито п-ознат као слгикар 
босанских лејсажа. В. Л.

ЈУРКОВИЋ ЈАНКО, књижевннк (20/11 
1827, Пожета — 20/3 1889, Загреб). Основ- 
ну школу и гимназнју саршио је у По- 
жези, а две године -философије и богосло- 
вију у Загребу, -али пре но што је заре- 
ђен, иступио ј-е из клира. Затим, пошто 
је у Затребу свршио права (1850), -ступио 
је у државну службу, као пероводни п-о- 
моћник код поджупаиа у Вуковару. Али 
већ 1852 дош-ао је Ј. у Загреб, као на- 
м-есни учитељ на гимвазији, да се може 
што више пооветити књижевности. 1853 
пош-а-о је у Беч, и учио је две тодине 
староклаеичну филологнју, па је стекао 
оспооо-бљење за наставника средљих шко- 
ла. Служио је п-ет година у гимназији у 
Осеку, а променом политичких прилика 
премештен је 1860 у за.гребачку шмна- 
зију. 1862 именован је за перовођу у хр- 
ватској дворсКој канцеларији у Бечу, а 
1865 ,за школ-оког љадзорника за Хрват- 
ску и Славонију. Много је радио на раз- 
вијаљу нашега школства, док није 1869, 
за време бана Рауха, стављен на распо- 
ложеље. 1871 постао је тајник код владе, 
у -одељељу за богоштовље и -наставу. 1874 
до 1887 био је отсечни сав-етвшк и ин- 
спектор -средњих ,и осн-овних шк-ола.

Ј. ј-е приповедач, драматичар и -есте- 
тичар. Пр-ву већу оригиналну приповетку, 
Несуђено-неотето, објавио је у Г-ајевој Да- 
нивји (1853), а наставио је тај рад у Не- 
вену, фељтону Народних Новина, у Наше 
Горе Листу л  у Вијенцу, истичући се на- 
рочнто као хумори-ста. Прва му је штам- 
пана књига Изабрана ,дјела (1862), у весо- 
јој је објавио своје хумореске и комичну 
епопеју у народном дес-етерцу, Како су 
се завадилн пси, мачке и миш-еви, па 
»игроваз« За-теченици. Малшца Хрватска
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нздала је у две књиге Ј. драмска дела 
(1878, 1879), и  у две књиге Оабране при- 
њоветке (1880, 1881). Као члањ Југосла- 
венске Академије напиоао је у Раду рас- 
праве: 0 народном комосу, 06 естетинких 
појмовнх узвишена, 0 женсвих каракте- 
рих у наших народних пјесмах и 0 ме- 
тафори нашега језпка.

Л и т е р а т у р а :  Фр. Марковшћ, Јанко 
Јурковић, Матица Хрватска од 1842 (1892); 
Спомен-књига (1892); Вл. Дукат, 0 на- 
шијем хумористима: А. Немчићу, Ј. Јур- 
ковићу и В. Корајцу (Р.ад, 197).

Б .  В о д н и к .

ЈУРУКЛУК, појас насеља Јурука, дурк- 
менског племена, блиског Османлијама, 
који у Јужлој Орбији :захвата крајњи 
источни део Битољске Области, ,с леве 
страле Вардара (у Кавадарском, Неготин- 
ском, Дојранском и 'Струмичком срезу), а 
у њеном продужењу обухвата и јужле 
крајеве Брегаошичке ,Облаети (у Овчепољ- 
ском, Штипсвом и Радовишком срезу). 
Под Ј. ое не схвата једла лрава и цела 
географска област. Ј. за.хвата разне де- 
лов-е друшх облаети, према учешћу ‘ Ју- 
рука у њиховом етнографском саставу. У 
Ј. снадају: насеља Јурука у јужном делу 
Овчег Поља (Овчепољоки Ј.), у источном 
делу Тиквеша' на левој страни Вардара 
од Велеса до Демир-Капије (Тиввешки 
Ј.), у Лакавици, Бојмији и Дојранско-м, у 
Радовишком и Струмичком Нољу. Насеља 
°У Јурука разбијеиа у веће и мање оазе, 
које сжупа чине јуручки етнографски по- 
јас преко разних области н између срл- 
оког становништва. Највише је јуручжих 
наоеља под југозападном отраном планине 
Плачковпце, према Брегалнлци и Штипу, 
Лакавици и Радовишком Пољу, и то је 
прави Ј. или, кажО' Јуруци још кажу, Ју- 
рук-Хане (Јуручке Куће, Јуручка Села). 
— Појас јуручких насеља у Јужној Ср- 
бнји с леве стране Вардара од Велеса до 
Струмице и Дојрана пружа ое ж даље 
према југоистоку, преко границе у Грчку 
до Орфанског Залива.

Јуруцн оу досељсни из (Мале Азије, где 
их је и средииом 19 ве®а пмало у пла- 
киаској области између Врусе и ' језера 
Иснпк. Јуруци Овчепољског и највећег 
дела Тшквешког Ј. досељени су почетком 
16 века, а у Тиквешжом Ј. у Демвр-Ка- 
пијд утврђено је њпхово досељаваље и 
доцније, крајем 17 века. Изгледа да се. 
главна маса Јуружа н у осталом Ј. досе- 
лила у 16 ,и 17 веку. Сем Јурука, у Овче- 
иољскои Ј. има нешто мало н Коњара, 
турског становништва пореклом од Коња- 
Вилајета (Конија) у Малој Азији. — Ју- 
ручки је говор саевим близаж, турском. Ју- 
руцн су већ.пном сачували матерњи језик 
и, као и други Турци, муслиманске су 
вере. Потлавнто су сточари. У земљи по- 
рекла (Малој Азији) ирави с-у номади, па 
се .такав начин живота н овамо дуго одр- 
ж&о; у неким деловима Ј. и са.да оу полу-

номадски сточари. И само њихово пле- 
менско пме Јурук, што значи пешак, онај 
који много иде, означава вихово номад- 
ско норекло. Као номадн заузели су ове 
области, које су, под утпцајен оредоземне 
клнме н стеиских одлика, сличне оним у 
Малој Азији.

Лред навалом Јурука у 16 веку и доц- 
нпје збнли су се велики етнографски по- 
ремећаји у целом појаоу Ј. и . околним 
областима: много је српско отановннштво 
емигрирало на с-евер н запад; већнна По- 
турица ових крајева (које Јуруци нази- 
вају Кавури) прнмили су тада Ислам. Цод 
утицајем Јурука турски говорнн појас у 
овим се крајевима проширивао и на срп- 
ско становништво; нма и орпских хрпш- 
ћаискнх села у Ј., где се подједнако го- 
вори турски и српски, турскп чак више. 
— Поеље пропасти Турске 1912 п ослобо- 
ђења Јужне Срблје, настало је исељавање 
Јурука у Малу Азију. Исељавање ЈурЈша 
и са.да траје. Јуруци у Ј. чиие главну 
масу турског сталовннштва у Јужној Ср- 
бијн. Онп су на најнижем стзшњу културе 
од свег становннштва, не оамо Јужне Ср- 
бије, већ целе наше Краљевине.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Основе за 
географију и геологију Македоније п Старе 
Орбије, I (1906), 226—227; В. Радовановић, 
Тиквеш и Рајец (Насеља, 17, 1924: 134, 
162, 190—193, 203—204, 276—277).

В . Р а д о в а н о в и ћ .

ЈУРУК-ХАНН. В. Јуруклук.
ЈУРУЦИ, В. Јуруклук.
ЈУРЧИЧ ЈОСИП, пнсац (4/3 1844, Му- 

љана, код Крке, у Долељсжој — 3/5 1881, 
Љубљана). Ооновну школу учио је у Кркп 
и Вишњој Гори, гимназију у Љубљанн. 
Учно је три семестра класнчну филоло- 
гију и славистпку у Бечу. 1868 стјшно је 
у редакцију Словедгског Народа у Мари- 
бору. Живео је 1871 пола године у Оиску, 
као сауредБшж 8ис151ау. 2е11ип̂ . Јула 1871 
лостао је главни уредник Оловенског На- 
рода, с војлм ее у октобру 1872 преселпо 
у Љубљану.

Ј. је један од највећих прнловедачкпх 
талената и данас још најпопуларнији на- 
роднн приповедач међу Словенцнма. Већ 
у нижој гимвазијп почео је скупљаги на.- 
родне прнповетже и песме; неке је од њпх 
■и објавио у Словенском Гласнику (1861) н 
другим листовима. Већ у последњпм раз- 
редима гнмназпје био је прнзнат као нај- 
бољи словеначки прнповедач. Наииоао је 
и неколико иесама. Ошрађивао је у Нови- 
цама, Словенеком Гласнику, Цветју пз до- 
мачих пн тујих логов, Мохорјевој Дружби 
п издао је у осмом разреду гимназије, за- 
једно са Фр. Целес.тином и Фр. Марном, 
белетристични зборник Словенека Впла 
(1865), а као виоокошколац, заједно са 
Стритаром ,и Левстиком, чувену Младику 
(1868). Са издавањем новог белетристич- 
ног лиота Глаеннк (1869, једал број) нпје
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успео. Од тада је настушго у Ј. белетри- 
стннном раду шрешид, који, сем разних 
фељтона у -Словенском Народу н мањих 
гарилога у Беоеднику, Звону и Зори, ис- 
пуљава новинарскп н политички рад. Тим 
плодније су Ј. пооледље годкне, кад је 
сарађивао у својој Словенској кљнжницн 
(1876—1880), Звону (1876—1880), Љубљан- 
ском -Звону (основан 1881) н Мохорјевој 
Дружби.

У почетку био је Ј. приповедач у сшилу 
Левстика и његовог Мартина Крпана (1858), 
везао је ронантику народног живота код 
избора предмета с реалистнчгним прнка- 
зивањем личности и жнвота п природннм 
начином народног говора (Споминж на деда, 
1863, Јесенсва ноч мед словенсмш пол- 
харји, 1864). У исто доба почео је Ј. и да 
остварује Левстиков вњижевнж програм 
(Потоваље из Литије до Чатежа, 1858), и 
за неколико годида, у ночетву по утледу 
на техшику Валтера Окота, а додније са- 
мооталнин иачином,- створио је нову сло- 
веначку историску новелу, сељачку нри- 
поветку, хунореску и друштвени ро-ман, 
а писао је и т.рагедаје. — .Ј. је најачд у 
опису сељачвог живота и сељачких ори- 
гинпла. Гла-вна су му дела: ромдаи Де- 
сети брат (1866), Цвет жн сад (1867, 1877), 
Др. Зобер (1876), Мед двема столома 
(1876), Лепа Вида (1877), Роковљачи (до- 
вршно Ј. Кероник, 1881), Словенски све- 
тец ин учитељ (недовршено, I део 1886); 
новеле н приповетке Јуриј Козјак (1864), 
Доиен (1864), Тихотапзц (1865), Хчн меот- 
њега содннва (1866), Ооседов син (1866), 
В војни крајинн (1872), Понарејени ба- 
новдн (1880) и т. д.; трагедаје Тугомер 
(1876) н Вероника Десенишка (1886).

Л и т е р а т у р а :  Левец, Словенски На- 
род (1882, 101—104); Љубљансвд Звон
(1886); Стритар, Збрани списи, 5; Вошљак, 
Љубљански’ Звон (1889); Гласер, Згодо- 
вдна словенскега словсгва, 4, 99; Слован
(1911); Лријатељ, Летодис Матиде Срд- 
ске, 246; Јосипа Јурчича Збрдаи сшиси 
(од 1919); Графенауер, Кратка згодовина 
словенокега словства, 211, 239); Огшси
(1917—1923). И. Граф енаувр.

ЈУСОВАЧА је име отаре турсве тамниде 
у Подгорици. Ддаас је државна тагдаица. 
Не ана се када је саграђена, а половином 
19 века доградио је и проширио Јусо (Ју- 
суп) Мучид, тадашши варошки доглавица 
у Подгорици. У шочетку затварао је у ту 
тамницу крнвце муслимане, а доцннје, на- 
рочито када је почело долазити до сукоба 
са. Црном Гором, држао је у њој Србе, 
прваке из Зете, које је одатле одводи.о на 
губилиште. По љему је тамница названа 
Ј. Својим крволоштвом Јусо је дотерао 
дотле, да га је војвода Марко Миљанов 
1874 дао убдти. После ослобођеља Подго- 
рице и Зете од Турака, Ј. је поотала црно- 
горска државна тамница. Поред сблчннх 
нреступнижа и злочинаца, у Ј. су дздр- 
жавали казду и полигички кривци, ооу-

ђедици из Бомбашке и Колашинске Афере 
и остали осуђедици 'заточници уједиљења 
Црне Горе и Србије. 1910 у Ј. је био -за- 
творен и сам В.уле Поповић, једда од Ју- 
сових убица, због евојпх веза са црногор- 
ском дшредном омладидом, која је била 
у емдграцији. У зими 1918, поеле одлуке 
Црногорске 'Велике Народне Скупштине о 
уједињељу са Србијом и збацивању дина- 
стије Љегоша, у Ј. су били затворени вође 
сепаратиста и противншцп уједиљења.

М. М.
ЈУСТИНИЈАН I ВЕЛИКИ, византиски 

цар (527—565). Родио се у једном селу не- 
далеко од Скопља. До пре једно 40 годала, 
у лауци ее веровало, да је Ј. порекло 
било словенско, да се он најнре звао 
Управда, п да је тек поеле превео сво.је 
име на латински у ЈибПшапиз, да су и 
други чланови његове родбине носили сло- 
венсжа имена, која су тек доцније п.ре- 
вели у  латинска или грчва истог значења, 
да је, на пр. и жена Ј., царпца Теодора, 
узела то грчко нме према свом сло-вен- 
ском, Божидара. Тако су у 17 веку твр- 
дипи наши далмативски историчари, по- 
зивајући се на неки тобожљи древни сло- 
венски светогорски рукопис, а. то су од њих 
затим усвојнли н западњачви наЈгчдици. 
Но у време, кад се породаца Ј. јавља, 
т. ј. крајем 5 века, Словени ее, по свој 
прилицп, Још нису били доселили на 
Балкан. Данас се нрема томе држи, да је 
мшшљеље о словенском пореклу Ј. ле- 
генда, во-ју је свројила илн машта балкан- 
оких Словена у средљем веку, или можда 
чав патриотизам наших далмаЈТинских пи- 
саца 17 века, којн су то мишљеље први 
изнели на евет.

Ј. је водио политику покрштених рим- 
свих цезара: хтео је опоља римскп импе- 
ријализам, унутра римски царски деспо- 
тизам, уз наслеђено римско право и за- 
конодавство, а у вери и црквн потпун 
тријумф хришћанства над остатцима старог 
грчио-римског многобоштва, н једну зајед- 
ничку хришћдаову дотму, којој ће ое сви 
клаљати, јер у религиозном оредљем веку 
једвнство је вере било предуслов и за по- 
литичко Јединство.

Ј. је био џиновска владалачка снага, и 
овојим је дели.ма иввршио дубок урез не 
само у 'византиској, него и у општој исто- 
рији. —• У спољној политпци Ј. је био нај- 
већи »римски« империјалиста на внзан- 
тисвом престолу. Под љим је грчко-ла- 
тинскн свет, помоћу 1источн.е .половнне 
свога римског царотва, т. ј. помоћу Визан- 
тије, још једном потнснуо младе германске 
освајаче на .западу. Ј. је у тој офансиви 
против Германа шреогео од Вандала стару 
римску покрајину Африку, т. ј. ддаашљи 
Тунис, Триполис и Мароко. Затим је увео 
од Источних Гота Италију, провннцију 
Далмацију, и Пдаонију, коју је, додуше, 
наоворо уступио герндаским Лан.гобарди- 
ма. Тако је Ј. уништио две силне герман-
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ске краљевжне, вандалсжу и иеточно-гот- 
ску. Најзад је Ј. од западннх Гота пре- 
отео јужни део некадашње римске Шпа- 
није.

Овим оовојељима Византија је поново 
претворена у некадашњу риМ|Оку велеси- 
лу, господарицу не само истока, него и 
запада. Ј. је за остварење својих идеала, 
сем оружја, употребљавао и византиску 
дипломатску вештину и мисионарство ви- 
зантиске дркве.

Унутра, Ј. је .у Византији пре евега 
оонажио римски деспотизам дароке вла- 
сти. Он је за навек сломио и последљег 
унутрашњег чннноца, који је дотле сачу- 
вао слободу дејства нз старих грчко-рим- 
ских релублжканскнх времена: сиромашни 
варошки народ, а нарочито силни плебс 
Цариграда, са својим двема. етранкама 
плавих и зелених. Против Ј. су се побу- 
нили зелени, који су, због овоје монофи- 
зитоке јереои били злостављени од пла- 
внх. Ј. је покушао да пх утиша, осудивши 
на вешала и неке плаве и неке зелене пу- 
стахпје. На то су се и плави придружнли 
буни зелених и, под утица.јем пријатеља 
старе Анастасијеве династије, буна је до- 
била алтидинастички карактер. У ужас- 
ним уличним борбама запалио се Цари- 
град, и огромни делови вароши претворе- 
ни еу у згариште. Међутим војводе Ј., еа 
нешто гермаиокнх најамника, изненадилж 
оу побуњену народну масу у затвореном 
простору хвшодрома и  поклалн су неких
30,000 људи (532). ТЗнме је за овагда ослаб- 
љен цариградски плебс.

Ј. је у Визаптији дао новог полета 
римском праву н законодавству. То је он 
учинио својим епохалним законским збор- 
ницима и помоћу једног уџбеника, које 
је, по његовој наредби, 1саставио љегов 
министар правде Трибонијан, са комиеи- 
јом правних стручњака. Најпре је изра- 
ђен зборник закона римских и византи- 
оких царева, закључно до Ј. То је т. зв. 
С оЈех ЈизНшапиз (529), од кога се мало 
затим појавило и друго, попуњено издање 
(534). Затим је изашао зборник законских 
тумачења старих римсшнх правннх струч- 
вака. То су Т. ЗВ. Рапс1ес{ае или В1$5еб{а 
(533). Још пре Пандекта објављен је и 
један краћи, до:душе не баш оригиналан, 
уџбенпк римског нрава, за студенте прав- 
них факултета византиске имнерије, чу- 
вене Ј. Институције (533). На.јзад Ј. је, 
пред смрт, скупио у један зборниж и сво- 
је законе лз последњих година своје вла- 
де. То су т. зв. Ј. Нови Закони (МоуеПае 
СопаШиНопеа, и л и  само ИоуеНае; 565). 
Карактеристично је, да су неки од тих нај- 
доцнијих Ј. закона ншпнсани, не на тра- 
дицијоналном латинском државном, него 
на грчком језику.

На пољу вере и цркве, Ј. »је устао да 
сасвнм уништи остатке некадашњег грчко- 
римског многобоштва. Он је приредио две 
велике хајке против тајних многобожаца 
у Цариграду и у унутрашњости (530 и

546). 529 затворио је највишу школу нњо- 
гобожаца, древну Платонову Академију у 
Атинн. Гонио је и све друге нехришћан- 
оке вероишовести, а нарочито Јевреје. У 
крилу саме хришћанске цркве Ј. је свом 
својом енергијом настао, да поврати из- 
међу истока п запада јединство догме. 
Када је освојио Италију, покушао је си- 
лом да натера папство на пријен уније 
с 'источним монофизитима. Ј. је проширио 
византиски царски деепотизам и на цр- 
кву, п отао је диктирати цркви догме, 
као и држави законе. Пошто ее томе нај- 
више одупрло папство, Ј. је почео с њим 
немилосрдну борбу. Настало је збацива- 
ње, хашпење и мучење папа, да би им ое 
изнудио благослов на царску унионистич- 
ку политику. Најзад је папотво, на петом 
васељенском сабору у Цариграду (553), 
сасвим скрхано. Папа Витилије, довучен 
у Цариград, сложпо се с решењима са- 
борских отаца, који су н сами послупшо 
дали пристанак .на цареве жонцеснје мо- 
нофизитству.

Ј. је, више него и један византиски вла- 
далац, учинио и за процветање црквене 
унетности. Подизао је многобројне вели- 
чанствене јавне грађевине и обновио цр- 
кву Ов. (Оофије у Цариграду. Поред тога 
Ј. је ондашње Окопље, које је лежало ма- 
ло северније од данашњег, претворио у 
сја.јну велику варош, и у самоуправну 
архиепископпју, са дијецезом од Оаве и 
Дунава до Јадрана, до Грчке и до Тра- 
кије (535). Тако је поникла Прва Јустини- 
јана, коју су доцније срушили ваљда 
Авари и Оловевси, нагрнувши, под Ј. на- 
следницима, на византиски Балкаи. Али 
крајем 10 века њену је дијецезу, па по- 
сле и њено име, присвојио словенскн 
Охрид Ов. Климента, и због тога се до пре 
неколико година чак мислило, да је Охрид, 
а не Скопље, био некадашња Прва Јустп- 
нијана.

Ј. се својјим делима прослаико као је- 
дан од великих оветскжх владара. Али 
својин завојевањима истрошио је Визан- 
тинце, и војнички и финанеисжн, а с дру- 
ге стране, заузет ослобађањем римског 
запада од Германа, занемарио је одбрану 
визаптиског Балкана од гермаиских, сло- 
венских и хунских племена, и византиоке 
Азије од Пероијанаца. Германски Гелиди 
у Бачкој, Оловени у данашњој Румунији, 
словенски Анти на дунавском ушћу, хун- 
ски Котригурн и Утнгури на Црном Мору, 
непрестано су проваљивали преко Саве и 
Дунава у балканске делове Византије. 
Немајућн довољно војске за тај фронт, Ј. 
се ту углавном борио дипломацијом и 
златом. По полнтжци Јт<3е е{ т р е га , Ј. 
је бацао Лангобарде на Гепиде, Анте на 
румунске Словене, Утигуре на Котритуре, 
истребљујући варваре једне помоћу дру- 
гих. Ј. је подигао на Балкану безбројне 
гврђаве и тврђавице, у које су се балкан- 
ски становници могли склонити, у случа- 
ју варварских најезда. Но ова дефансива,
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повгоћу туђинскжх шлаћених суседа и по- 
ноћу утврђења, извлачнла је из државне 
касе силан новац, а Балкан је, нарочшто 
на оеверу, нретворен од варвара у пусти- 
н>у. — Још је торе стајало са одбраном 
Азије од Персијанаца. Силни персиски 
шах Хозроје, у дуготодишњеи рату, ојадио 
је Византији њене најбогатије азноке 
области, наропито Оирију и Месопотамију. 
Ј. је и на тод страни норао златон купо- 
вати најпре примирје, на најзад и кона- 
чан мир.

Бесциљан :је био и ‘Ј. цезаропализам у 
цркви. Концесије монофизитима и силнн 
притисак на папство, нису донели ду- 
ховно ‘јединетво истока са западом. Чим 
је византиска власт, због упада Лангобар- 
да, ослабила у Италији, папство се поново 
еманцнповало од византиског царства и 
цезаропалистички режим, који је заеновао 
Ј., остао је ограничен само на .Византију.

Најтрајније је Ј. деловао на Византију 
и остали хришћански свет своуим зако- 
нодавним и својим уметннчким делом. 
Преко љегових законских зборннка рим- 
ско право ое и даље одржало код Визан- 
тинаца, па је одатле пресађено и код мла- 
ђих европоких народа, и све до данас је 
остало темељ за правно развиће целокуп- 
не хришћанске међународне заједнице. 
Из уметничких нак дела Ј. никао је т. зв. 
византиски отил, и у опште византиска 
уметност.

Л н т е р а т у р а :  Сћ. Б1ећ1, ЈизБшеп 
е{ 1а стНзаПоп ћугапНпе аи VI 81ес1е 
(1901); Ј. Вугу, Н1б1огу о! 1ће 1а1ег К о- 
тап  ЕтрН е (II, 1923).

Д . А и а с т а с и је в и ћ .

ЈУСТИНИЈАН II, византиски цар (685 
до 695 и 705—711), последљи из Иракли- 
јеве династије. Покорио је македонске 
Словене и преселио више њихових племе- 
на у малоазиоку област Витинију (око 
Восфора). Затим је он ту наместио и дру- 
ге многобројне хиљаде Оловена, који еу, 
бежећи можда од Бугара, прешли преко 
залеђеног Црног Мора на обале византис- 
ке Мале Азије. Мобилисао је из тих ово- 
јих словенских малоазиских насељеника 
један корпуо од 30.000 људи, под њихо- 
вим војводом Невулом, па ре, уздајућж се 
у ту силу, отказао мир Арабљанима. Али 
у битци код киликиског Севастопоља Не- 
вул је са већим делом словенског корпуса 
прешао на аралску страну, те је Ј. изгу- 
био битку (692). Ј. је онда, при -повратку 
кући, поб.ио у Витинији цео остатак св'о- 
јих словенских војника.

Д . А п .

ЈУСТИНИЈАНА. 1. Ј. П р и м а, по овој 
прилици данашње .Сконље. Саградио је 
цар Јустинијан I 536, и учинио главним 
градом дијецезе Дакије, а епиокопа Ј. П. 
прогласио је независним архиеггископом. 
543 архиепискон Ј. П. потчињен је вр- 
ховиој власти римскога паше. Али су већ 
у средњем веку и дијецеза Дажија и глав-

ни лрад Ј. П. са архиепископијом дро- 
пали, услед шнвазије Авара и Словена. 
Наслов архиепиокопа Ј. П. самовласно су 
носилж од 12 века архиепископи охржд- 
ски, а од 16 века и патријарои пећски.

2. Ј. С е к у н д а ,  римски град Улпијана, 
између данашњег села Липљана и Грача- 
нице. Назван је тако по свом обновиоцу, 
византиском цару Јустинијану I (527 до 
565). Р . Г .

ЈУСТИНИЈАНОВА КОДИФИНАЦИЈА је
један од највећих догађаја лравне исто- 
рије п најзначајније дело Јустинијанове 
владавине. Она диже Јустинијана у ред 
највећих 1светских законодаваца. Њоме се 
завршава историја римскот, а почиње 
историја византиског нрава. У љој. је рим- 
ско право добило свој дефинитиван облик, 
у коме је оно, после извршеног процеса 
нивелације, ослобођено уског нацпоналног 
обележја, шостало у иотини универсално 
право и могло, у даљем развитку, да шо- 
стане саставни део законодавства готово 
свих европских народа. Својом кодифи- 
кацијом Јуетннијан је сачувао од шропа- 
сти римске шравне споменике и епасао та- 
ко једну ©д највећих тековина античке 
културе' Без Ј. К. римско шраво ше би 
могло стећи ни приближно онај огромни 
утицај на правни живот европских наро- 
да, који је оно кроз векове имало, па и 
данас има.

Коджфикација је постала не само из 
славољубља Јуотинијанова, већ је изазва- 
на пре овега етварном потребом, да се 
многобројни извори римског права, расту- 
рени по разним збиркама, делима, руко- 
писима, а иоје је све требало шримењжва- 
ти у пракси, доведу у хармоничну цели- 
ну, дакле -среде у један законик. То 'је у 
римској империји покушао да уради, је- 
дан .век пре Јустинијана, император Тео- 
досије II, али није уснео, у првом реду 
због оскудице стручних сната. Јустинијан 
је могао тај шосао успешно извести зато, 
што је имао око себе трупу изврсних прав- 
ника (Теофила, Доротеја н др.)( а међу 
њима на првом месту енергичног н трезве- 
ног Трибонијана, који је, од почетка Ју- 
стинијанове владе па, .с незнатним преки- 
дом све до овоје омрти 546, био на најви- 
шим положајима и царев тлавни саветник 
у свима законодавним пословима.

Кадификација је извршена у шрвнм го- 
динама Јустинијанове владе, до краја 534, 
а настављена је и допушивана све до ње- 
гове смрти 565. Прво су покупљене и 
■сређене у један зборник конституције 
рим'ских царева. Тај је посао извршила 
стручна комисија од 10 чланова за време 
од 13/2 528, кад је издана царсжа консти- 
туција о еаставу комислје, па до 7/4 529, 
кад је израђени зборник објављен. Али је 
тај С оЈех ЈибИшапиз доцније, шо наред- 
би царевој, реншдиран и пошуњен новим 
Јуотинжјаловим конституцијама, донесе- 
ним у току даље законодавне радље, и
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објављен је 16/11 534. Сачувано је оамо 
ово др-уго издање.

Кодекс оадржи консгитудије римских 
царева о,д Хадријана до Јустинијана, по- 
дељен је у 12 књига, а ове у отсеке по 
којима су конституције распоређене хро- 
нолешким редом. Књпга I садржи црквено 
право, говоре правне п звања, књ. II—VIII 
прпватно право по систему преторовог 
едикта, IX кривично, X—XII администра- 
тивно право. По овлашћењу Јустинијано- 
вом, текотови жонзствтуција су мењани, 
скраћивани, избацпване су из њих заста- 
реле ствари и нротивречности. Код сваке 
гонституције сачувано је : име цара, који 
ју 'је пздао, име лица, коме ‘је уиућена и 
датум, кад је издана. — По изради првог 
издања. кодекса прешло се прикупљању 
п сређивању шравнпчких еписа, Тога. ра- 
ди, а по упутствима конституцнје од 15/12 
530, састављена је комисија од 17 члано- 
ва, која је, под лретседништвам Трибонп- 
јановпм, свршпла та.ј посао до 16/12 533, 
кад -је .објављена нова збирка, која- се ,зо- 
ве Дигесте или Пандевте.

Дигесте су подељене у 50 књига, а ове 
на 432 отсека, који пду по опстему Ко- 
декса одиосно преторовог едикта. У отсе- 
цима су распоређени, по извесном реду, 
одломци нз описа 40 римоких правнггка. пз 
времена од 100 пре Хр. до 300 ио Хр. 
Пспред сваког одломка стављено .је нме 
ппсца и наслов дела, одакле .је та.ј одло- 
мак. Протпвно наредби у конотитуцијп од 
15/12 530, некн од ексцерпиранпх правни- 
ка нису ималп шз гезропЈепсИ, т. ј. ира- 
во да своје мишљење дају »у царево име«, 
алп је компсија чинила велику употребу 
од овлашћеља, да у тежстове унесе еве 
нужне измене, како би текстовп бшш у 
складу оа згравом и шугреба.ма Јустинпја- 
новог времена (т. ав. интерполацпје).

Пре но што су Днгесте објављене, алп 
по њиховом довршењу, пзрадили су, по 
царевој нарадби, а под надзороаг Трнбо- 
нијановим, Теофило и Доротеј кратак зва- 
ннчан уцбеник за почетнике у 4 књпге, 
т. зв. Институције. Дело садржи кратаж 
преглед приватног права и поступка, 
с малим додатком на крају о кривичном 
праву и поступку. То је нрерада популар- 
не књиге истог имена од Гаја, правника 
из 2 века по Хр., али има до!датака п нз 
других сличннх дела п Јустинпјалових 
конотптуција. Објављено је 21/11 533. Ове

ове трп књиге чине по Јустиннјану једну 
целину и ло освојењу Италије уведене су 
554 и тамо као законик.

Пооледњи део Јуетинијанове законо- 
давне радње чине Констнтуције, донете 
накнадно после ове три збирке, од 535 до 
565. То оу т. зв. 1Тоуе11ае СопзШиКопез 
или само МоуеПае. Оадрже већином про- 
писе јавног и црквеног права, али неке 
уносе велике новине у приватно, нарочи- 
то породично и наследно право. Већином 
су на грчком. Од њнх нема званичне збжр- 
ке, већ само приватне.

Ова ова 4 дела Јустинијанове Кодифн- 
кације обухватили су глосатори у 12 веку 
заједничкнм именом Согриз 1иг1з, а пуни- 
ји назив Согриз 1иг1з СЊШз дао пм је 
првн пут Бшпузшз СоШоПеЈиз у своме 
нздању од 1583. Р . П о п о в и ћ .

ЈУТАРЊИ ЛИСТ, политички ванстра- 
начки дневнпк у Затребу. Ј. Ј1. ооновала 
је штампарнја И. Граница у Загребу 1911. 
До ослобођења био је Ј. Ј1, мали и не- 
знатни лист. У то време прешао је он у 
руке Типографпје Д. Д., а његов уредник 
постао је Еуген Деметровић. Ј. Ј1. је по- 
стао велики пнформативнп орган за нај- 
шпре слојеве хрватске публике. У хрват- 
ски журнализам унео је он појачану теле- 
фонску н телеграфску службу. Уз' Ј. Д. 
пзлази Вечер, као вечерње издање његово. 
Данашњи је његов уреднпк Др. Мплнвој 
Дежман. В . П р .

ЈУТРО (дан орања), мера површине тла. 
Пма у разнпм крајевпма различпт опсег. 
Катастрално јутро, које је служило као 
мерпло за земљишнп катастар у Аустро- 
Угарокој нма- 1.600 четворнпх хватп (сва- 
кп са 36 четворних стола, 0-5754642 хек- 
тара). Славонско јутро {ланац) вма 2.000 
четворних хвати (0-71933 ха), мађарско 
има 1.200 четв. хватн {0-431598). Српскп 
»дан орања« једнак је катастралном ју- 
тру. 0. Ф.

ЈУХОР, планина у Орбпјн, између ре- 
ка: Мораве-Лугомира-Ж.упањевачке, запад- 
но од Параћина. Највишп впсови оу: Ве- 
лпки Ветрен 807 м, Добра Вода 730 м, 
Оџинац 737 м. Ј. је састављен од жриста- 
ластпх шкриљаца, делом од гранита, а 
највиши врх је од гна.јса. Подножјемпла- 
нине воде друмови: Јагодина—Тротеник, 
Јагодпна—Крушевац, Варварин—Крчпн— 
Рековац. П. В .
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КАБАНИЦА, врс-та огртача од белога 

-еукна, са затвореним рукавима, у којнма 
чобани обично држе своју храну. Но-сн 
-се у Војводини. Н. 3.

КАБАРЕ. В. Токе.
КАБЛАР, планина у Србији, између 

река: Западне Мораве-Каменице-безименог 
нотока (десне нритоке Каменице)-Аса- 
новца, 13 км заладно-оеверазападно од 
Чачка. К. се пружа од запада на исток, 
јужна му је паджна стрма, гдетде скоро 
-окомита, а ееверна се сшушта доота благо, 
као лсследица сталоженшх слатковсдних 
слојева. К. је састављен од шкриљаца, 
чсречњака, пешчара и серпентина. У те 
је . стене урезана абразиона површ, на 
тсо.ју су сталожени споменути еедименти. 
ТТајвпши висови су: кота 902 м, кота 
890' м, и триангулациона тачка 875 м. 
Под шумом су благе северне п .западне 
падине. Западним и јужним п-одножјем 
К. води колски пут Горња Добриња и По- 
жега—Манастир Благовештење—Чачак, а- 
■северозападним и североисточннм, пут Врн- 
чанн—Чачак. П. В.

КАБЛОВИ ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕ- 
ФОНСКИ. Ми имамо телеграфских К. са 
5, 7, 10, 14, 18, 22 и 28 жица, а телефонских 
■са 5, 10, 22, 24, 56, 103, 112, 140, 168, 224 
и 804 пара жица ( 5 X2 ,  10 X 2, 22 X 2 . . . .  
‘804 X 2). Укупна дужжна., и једних и дру- 
гих, износпла је (на крају 1925) 108 км и 
'948 м, са дужином жица у љима 24.232 км 
и 657 м. Речних К. имамо ми у Дунаву 
четири (један између Орбије и Румуннје, 
два између Србије и Баната, .један између 
Баната и Бачке) и један у Оави (између 
Баната и !Орема). Подморокнх К. имамо 
у -Јадранском Мору за везу са острвима и 
Италијом. БЗихова је дужина 229 км ,и 
480 м, са дужином жица у њима од 254 км 
и 60 м. Д. Д.

КАБОГА. В. Кабужић.
КАБОГА БЕРНАРД ГРОФ (Саћо^а), ге-

нерал артилерије (6/2 1785, Дубровник -— 
19/11 1855, Беч). К. је био потомак старе 
дубровачке племићске породице. 1814, када 
је Дубровник припао Аустрији, добио је 
титулу грофа. Овршио је Инжиљерску Ака- 
демију у Бечу и шостао је официр 1803. 
1809 бпо је у штабу подмаршала барона 
-Јелачића при одбранп Бие^-геонаца, где 
се одликовао. ГЈсте тодине рањен је у 
-битци код Раба. 1813 као капетан био је

у војоци шведског краља, учествовао је 
у битци код 8еез1ас11-а против Данаца. 
1828 учестовао је у руежо-турском рату у 
руској војсцп. 1831/32 налазио се за вре- 
ме руеко-лољског рата у главном штабу 
маршала Дибића. и Паскијевнћа. 1838 шо- 
стао је ђенерал, 1846 подмаршал, 1854 ђе- 
нерал артилерије. В. Л.

КАБУЖИЋ МАРОЈИЦА (Саћо^а Мапп), 
државник '(5/1 1630 — 12/12 1692, ДубрОВ- 
ник). К. је из старе властеоеке породице. 
Остао је млад еиротом, те је добио за- 
штитника непоштеног сроднижа, који му 
је упропашћивао имање и није му га- хтео 
вратити, јер да је расипник и неваљао. Отога 
је К., кад му је било 25 година, у јавној 
раоправи убио тога сродника. Побетао је 
у цркву, п -сам се нредаде, те је затворен 
у тамницу, ,из које та је после 12 година 
ослободио велики потрес од 1667. К. је тада 
највише помогао да се је вратио ред и мир 
у Дубровнику, а особито се истакао десет 
годшга касније, када је претила опасност, 
да ће Турци својим претераним захте- 
вима упропастити Дубровник. К. оде тада 
као посланик у Цариград, али је тамо 
бачен у страшну тамницу, у којој је чамио 
до турске погибије пред Бечом 1683. Из 
тамнице је једнако писмима соколио евоје 
суграђа-не, да не попуштају, н да се на 
њега не обазиру. Вратквши се у домовину 
до смрти је живо настојао, да 'ее  изтладе 
штете, нане-сене Дубровнику од велнкога 
потреса, М. Р.

КАВАДАРЦИ, варош у Јужној Орбији, 
у Битољској Облаотн, на Великој, десној 
притоци Вардара, у средишту простране 
и ниске котлине Тиквеша. Имају 1.330 
кућа, са 2.525 становника (1921). К. се 
налазе на штипско-прилепском друму, ко- 
ји лреко Криволака сп-аја леву и десну 
обалу Вардара, а д-аље у позадини Бре- 
галницу са Пелагонијом. Овим је друмом 
варош везана и -са главном уздужном по- 
вардарском комуникацијом, на којој, пре- 
ко варошице -Неготина, има железничку 
ст-аницу Св. Ђорђе, до које је^свакодневнн 
аутомобилски -саобраћај. — К. су основа- 
ли крајем 17 века бегунци муслимани са 
оближњих селишта Дукене, Раштана и 
Хоова, које су уништили _ арбанашки 
пљачкаши после Пиколоминијевог ратног 
похода на југ (1689—1690), када су Ар- 
наути овамо и до Вардара продрлп. Бе- 
гунци су се овде, ниже манаотира Св. 
Дпмитрпја, склонпли у стародревну кулу,
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из које су ее бранили. Код куле ооновано 
прибежиште најпре се звало Велехан (и 
сада живе муслимани Велеханневићи, пр- 
ви оснивачи насеља), а доцније је назва- 
но К. или Кавадар. Кула и сада стоји, од 
камена, висова око 20 м, на 5 катова, са 
улазом на другом кату преко лествица. — 
У К. су се после доселили и други бегун- 
ци, најпре муслимани, поред њпх и 'ар- 
наутска породица Оинановаца, који су 
доцније задобили и ајанску власт над Ти- 
квешом. Иза ових настало је досељаваље 
и хришћана, који су најпре били изме- 
ћари (слуге) на беглуцима муслпмана. 
Хришћани су као главни привредни еле- 
менат брзо јачали, тако да су 1838 -са сул- 
тановом дозволом подигли цркву, али због 
претљи муслимана не у вароши, на теме- 
љима порушенот манастира Ов. Дпмитрн- 
ја, каво је царски ферман гла-еио, већ на- 
ло даље од вароши. Код ц.ркве -се стао 
развијати нов, чисто хришћански крај, од 
ослобођених измећара и чифчија (кмето- 
ва), сада већином зана.тлија и трговаца 
и од новијих досељеника из околних села. 
— К. су били од -значаја као управно сре- 
диште Тиквеша, па као многољудније на- 
сеље, нарочито оа многих и раскошних 
беговских конака, типичних еа ондашљих 
пространих дворова и -огромних »порта«. 
У ово еу време главну трговилу водили 
»ћираџије« |(кириџије), жоји су дућанџи- 
јама као препродавџима на снтно доноси- 
ли робу ка.раванима из Солуна и са пана- 
ђура (вашара) из Прилепа., Оера и Невро- 
копа. К. су око 1860 имали око 20 дућана 
и занаџиница, а 1865 већ око 800 кућа.

1873 отворен је ж-елезнички саобраћај 
долином Вардара, те су К. добили, ма да 
удаљену, железничку станицу у Кривола- 
ку. Од 1875 почело је у Тиквешу -гајеље 
афијона (мак за опијум), те су К. постали, 
поред грожђа и вина, главно тржиште за 
тиквешки афијон и шарлаган (уље од ма- 
ковог оемена, н од сусама, сезама). Убрзо 
■се култура афијона тако развила, да је на 
лазар изношено до 40.000 о-ка опијума, 
онда плаћаног по 3 наполеона од оке, што 
је чинило близу два и по милиона динара 
у злату. Чаршија у К. убрзо је нараола на 
60 дућана, Када је везана вардарска же- 
лезница са моравском у Србији (1888), 
долазили -су многи винарски трговци из 
Ннша, Крушевца, Овила.јнца, и извозили 
тиквешко грожђе и вино.

К. су крајем 19 .века -имали 5.092 ста- 
новника, од којих је 1.940 било Орба, 3.120 
муслимана (највећим делом тиквешки по- 
турчељаци, нешто мало досељених Тура- 
ка и Арнаута, и око 120 Цигана) и 32 
Влаха, — Од ослобођења (1912) К. су шо- 
стали средиште Тиквешког округа, много 
већег од раније Тиквешке казе, и сре- 
дпште Кавадарчанског среза. За време 
балканскнх ратова (1912—1913) К. нису 
пострадали од паљевжна као суседна ва- 
рошнца Неготнно, само је од онда настало 
исељаваље муслимана у Малу Азију, које

и данае траје. — 1922 у К. је било 220 
дућана (трговина и занаџиница). Највећи 
Део чаршије држе хришћани (90%), али 
муслимани су још увек у већини (709 ву- 
ћа) према хришћанима (620 кућа). Најве- 
ћи се део становништва у К. бави земљо- 
радљом, једни на својим чифлицпма, дру- 
ги аргатујући. К. су још од Карађорђева 
и кнез Милошева времена одржавали ве- 
зе еа Србијом и Београдом,

У  К .  су: начелство округа тнквешког, 
поглавар среза кавадарчанског, првостепе- 
ни суд, аграрно повереншптво, лозни ра- 
садник, поштанско-телеграфска и теле- 
фонска станица са непрекидном службом, 
грађевинска секција, среска фннансиска 
управа, надзорник народних школа за 
срез кавадарчански и срез неготнневи, 
гимназија мешовита четвороразредна, вој- 
ни гарнизон.

Л и т е р а т у р а :  В. Радовановић, Ти- 
квеш и Рајец (1924); Ф. Тућан, По Маке- 
донији, путничке слике и дојмови (1921).

В . Р а д о в а н о в и ћ .
КАВАЊИН ЈЕРОЛИМ (Сауа^шш) (4/2 

1641, Сплит — 29/11 1714, Оплит). Прве 
науке свршио је у Оплиту, а онда је оти- 
шао у Падову, вде је учио права и добио 
доктореку диилому (1669). Вративши се 
у домовину, К. ј-е живео у Задру, на Брачу 
и у Оплиту, где је ©ршио равличне службе: 
био је члан гратског већа, одветник сплит- 
скога надбискуиа и државни одветник. 
Ради заелута за Трогир уврштен је К. у 
ред -трогирских пл-емића (1690). К. је био 
веома угледан п богат сшштски племић. 
У старим данима оставио је К. своја ј-авна 
зваља, и повукао се на овоје имаље на 
Врачу. Умро је у Оплиту, као иоследњи 
мушки потошак племићске породице Ка- 
ваљина. Надживела га је само кћерка Оаба, 
удата за сплптсжог племића Нпколу Капо- 
гросовића (Саро^гоззо), који је примио 
име СаројЈгоззо-СауаЈЈшш. Та породица 
живи на Брачу и данас, п чува кљижевну 
заоставштину К. — У старостн на Брачу 
К. је спевао велпку песму Поввст ван- 
ђелска богатога а неорећна Епулоуна н убо- 
гога а честита Лазара, у 30 левава са 
32.658 стихова, која се обично зове Богат- 
ство к убоштво. То је најопсежннје дело у 
стнхови-ма у старој хрватоко-орпској кљи- 
жевности. У њему је К. дао све овоје -знаље 
из хришћанске моралтсе, из Св. Писма, из 
историје, нарочито Јужних Оловена, и ску- 
пио све, што је знао о далматинским гра- 
довима и знаменитим нашим људима про- 
шлих векова и свога времена. Богатство и 
убоштво десничка је енциклопедлја, која 
има културно-иоториски знача-ј, али нема 
никакве песничке вредности. Песник је, 
угледајући ое, а негде и копирајући Гун- 
дулића, хтео да га опширношћу премаши, 
али је пружио оамо доказ, кажо је у то доба 
у дубровачко - далматинској књижевности 
ишчезавала поезија великог стила.
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Л ж т е р а т у р а :  Ј. Аранза, Јеролим
Кавањжн (Предговор жздању Богатства ж 
убоштва). 'Старж Пжсци, 22 (1913).

Б. Бодник.
КАВКА ПЛАВА, врста вжнове лозе, ра- 

ширена у Оловеначкој. Налази се ж у Хр- 
ватској, особжто око Загреба.

Е. Р.
КАВЧИЧ ФРАНЦ (Саис^), сликар (3/12 

1762, Горжца — 8/11 1828, Беч). К. је учжо 
школе код језужта у Горжци; његов про- 
тежтор бжо је гроф Вид Кобенцл, који га 
је послао на Академжју у Беч. Затим је 
слао цар Јосиф II К. у Италију, тде је у 
Болоњи копирао талжјанске оригинале, а 
у Ржму цртао епом-енике. Канцелар Кау- 
ниц слао је К. затжм и у Мантову. После 
путовања вратжо се К. у Беч, и постао је 
1799 професор сликарства на Академији 
за уметност, 1808 учитељ цртања у цар- 
ској фабрици за порцелан, а 1820, после 
смртн Цаунера,' директор академске шко- 
ле сликара, -бакрорезаца и ва-јара. — Де- 
ла Ру мју: олтарне слжке за Торлу ж 
Имолу, исторжске слжке за Кобенцла н 
20 слика за Мехику, Слике са класичннм 
предметима (Хелена и Паржс, Темистоклес 
у нрогонству код епироког краља Адмета, 
Клеомена, овечаност у Венержну почаот 
на острву Мелжти, Фокжон и његова жена, 
у галеријж бечке Академжје за уметност),
8 велжкжх свезалса цртежа у бжблнотецж 
бечке Академжје, цртежи у Албертинж у 
Бечу. К. портрет израдио је по Ј. Л. Бжл- 
вилеру у бакру Ј. Мерц. К. се сматра -за 
једног од најбољих сликара свог доба. 
К. је бжо ж протектор словеначког слжка- 
ра М. Лангуса.

Л ж т е р а т у р а :  И. Кукуљевић, Олов- 
нжк умјетниках југославенских.

Ф. С.
КАДАРКА, врста вжнове лозе. В. Ока- 

дарка. И. Р.
КАДИЈИЦА, планжна у Македонији, на 

граници наше државе са Бугарском, око 
6-5 км североисточно од места Пехчева. К. 
се пружа од северозапада на јутоисток, а 
вивока 'је 1.932 м. П. В.

КАДЛЕЦ КАРЕЛ ДР., професор словен- 
ског права на чешком Университету у 
Прагу (11/1 1865, Прехорово, Чехослошачка). 
По свршетку нраввих наука постављен је 
К. за еекретара Народнога Позорншта у 
Прагу. 1899 хабилитирао се за доцента 
словенске правне исторнје. 1899 имено-ван 
је за ванредног, а 1905 за редовног профе- 
сора на чешком Университету у Прагу, на 
ком се положају и данас налази. — К. 
научнж ж литерарни рад на пољу словен- 
ске правне историје управо је огроман, ж 
обухвата све словенске области н сва сло- 
венска племена, а тиче се најразличитијих 
тема. Нарочито се К. много бавио питањем 
задруга, и ту је најистакнутији претставник 
теорије о праслоозенском пореклу задруге. 
Наше правно-историске -области, поред

других још радова, тичу ое К. радови: 
УегБбсгБово ТпрагНЈит а зоикгзте ргауо 
ићегзке а сћогуаЈзке з1ећ!у V пет оћза- 
2епе (1902), А^гагт ргауо V Возпе а Нег- 
се^оуте (1903). У Пољској Енциклопедијж 
1912 налазж се К. чланак о првобжтном 
словенском праву пре 10 века (у српском 
преводу са допунама нздао та је професор 
београдског Университета Др. Ф. Таранов- 
скн, 1921). За нздања Југославенске Ака- 
демије налази се у штампж К. нздање Ота- 
тута отока Брача. К. је врло актжвно уче- 
ствовао у јавном и културном животу 
Чехословачже носледњпх деценија. Члан 
је многих словенских Академија и учених 
друштава. М. Кос.

КАДУЦИТЕТ. Повластицом цара Лео- 
полда I од 20/8 1691 дато је архиепнскопу 
аустро-угарских Орба, према старом оби- 
чају донесеном са Балкана, право К., што 
значж: право да архиепискон наслеђује не 
еамо епископе и свештенике, него ж све 
друге иравославне Србе, који умру без 
наоледника и без тестамента. Алн је шра- 
во К. доцннје толико ограничено, да је 
архиепжскоп наслеђивао само епископе, а 
овж евештенике, умрле без наеледника, 
док су оставину световњака, без деце и 
без тестамента, наслеђжвали, у смислу 
угарских закона, властела, ако су билж ее- 
љаци, ва.рош, ако су били грађани, а др- 
жав.нж фж-ск, ако еу били властела или 
крајишници. Најзад је то право дефини- 
тивно одређено у Деклараторији (16/7 
1779) овако: Митрополити и епископи не- 
мају ннкакова права на наелеђивање ове- 
товњака, умрлих без наследника и без 
тестамента. Што 'ое тнче умрлих свеште- 
ника, без завонитих наследнижа, одређено 
је, да своје непокретно нмање, које је све- 
штеннк стекао пре примаља у свештенич- 
ки сталеж, дрипада после вегове смрти 
владаоцу, ако је у Крајини, а жначе вла- 
стелшну. Од осталог иметка може свеште- 
ник једну трећину тестаментом раслоре- 
дити, а остале две трећине нрипадзју над- 
лежном епископу, који је дужал да се по- 
стара за погреб свештеннков. Ако пак све- 
штенжк умре без тестамента онда цела 
имовина, за време евештеничке службе 
стечена, има да припадне ншдлежном епи- 
скону. р. Грујић.

КАЖОТИЋ АУГУСТИН (СаззоШ), за-
требачки бжокуп (око 1260, Трогир -— 3/8 
1323, Лучера, Апулија). Оин је одличне 
породице. Већ у младости етупно је у до- 
миниковачки ред и свршио је науке у Па- 
ризу. Прославио се као говорншк. У до- 
мовини је помагао папскога изасланика 
стожерника Николу Боказинија (Воссазпи), 
такође доминиковца, који се трудио да 
придобије хрватске великаше за Карла 
Анжујца. Када је Боказини поетао папом 
Бенедиктом XI (1303—1301), именовао је 
К. загребачким бисжупом (1303). Од тада 
је К. још уопешније помагао и папу и 
Карла, не само у Хрватској, него и Угар-
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ској, где је у истом смеру деловао и новп 
папски нзасланшк, стожерник Гентнл. Нај- 
чувенији су К. гонорн: прн ступању на 
бнскупску столнцу и говор на ракошком 
сабору за краља Карла. Уз то је К. много 
деловао и на црквеноме пољу. 1311— 1312 
био је у Вјену на оппгтем црквеном сабо- 
ру. Отарао се и за стегу и наобразбу кле- 
ра. У ту је сврху чешће путовао по био- 
купији, одржао је три сабора. и ноново 
довео домини-ковце у Влагшку Улицу. Па- 
па И.ван XXII, на препоруку угароко-хр- 
ватскога жраља Карла, преместпо га је са 
загребачке на лучерску бискупску столи- 
ЧУ, где је имао својом светошћу и уче- 
ношћу да некорени и задње сараценске 
п.разноверне остате, н где је деловао око 
6 годнна. Црква је уважнла и К. еветост 
и његово деловање, па га је уврсгнла у 
блажене.

Л н т е р а т у р а :  Раг1аШ, ШушК 5асп, 
ћ V; Цувај, Грађа за повнјест школства2, 
I  (1910). Ј . Јвленић.

КАЗАЛИ АНТУН, песник (29/4 1815 
Дубровник — 16/1 1894, Дубровник). Гпм- 
назију је учио у  Дубровншку, философнју 
и ботословију у Грацу. 1838 за-ређен је за 
свештеника. Као капелан служио је у 
различним местима у Далматиноком Прн- 
мор.ју. 1855 постао је профеоор задареке 
тимназије, а 1861—1868 био је у хрватској 
гимназији у Реци. У шипањској Луци 
жупниковао је 14 -година. 1882 постао је 
надарбеник п.ребенде Трн цркве на Вонн- 
РПВУ> У Дубровнику, где је н умро. — К, 
је бцо човек велике образованостн. Позна- 
вао је францукку, талијанску, немачку ж 
енглеску књпжевност. Нарочнто је волео 
Шекспира, Милтона, Тенисона п Бајрона. 
Тек кад ,је дошао као канела-н у наро-д, 
на.учио је народни језик. Покрет Гајев 
и Зора Далматинска приволели оу га народ- 
ној -књизп. К. је -сарађпвао у Зори Дал- 
матииск-ој. 1855—1859 био је у Задру 
уредник Гласника Далматннског. 1858 
издао је повећу романтичну епску пеому 
Златка. Пооебице је још издао Песал Три- 
ста Вица удовнца (1857), елегпску песму 
Глас из пустпње (1862) и епску песан 
Гробник .(1863) у трп певања. Зна ,се, да 
је спевао велнки ен Ћо-со (30.000 -стпхова). 
Ово тога је радио 40 годшта, и -у њ је 
уносио све -своје доживљаје, али га нпје 
обја.вио нити се рукопис -сачувао.

Л и т е р а т у р а :  М. Грловпћ, Албум за- 
служнпх Хрвагга -(1898—1900); А. Петра- 
вић, Развитатт пјесништва у Далмацији од 
ночетка 19 вијека до смрти'Павлиновића и 
Деспота; Студпје и лортретп (1905).

Б . В о д н и к .

КАЗАЛИШТЕ У БЕЛОВАРУ. С Окру- 
гићевом Шокицом почело је 11/4 1915 До- 
-бровољно К. у Б., које је са неколпко 
лравих глумаца и дилетаната за трн го- 
дине ^дало око 80 драма и две оиерете 
(МатАеПе МКоисће) ц Пензионат. Од до- 
маћнх аутора- давани су: Цар Емпн (Зпм-

ско ^сунце), Огризовић (Хасанагнница), 
Туцнћ (Голшота, Повра.так н Трулн дом), 
Нушић (Свет п Обичан човек), Томић (Ба- 
рун Тренк), Петровић (Душе), Шеноа 
(Златарево злато), Трифковић (Школски 
надзорник и Француоко - немачки рат), 
Фрајденрајх (Граничари) и т. д. Ово каза- 
лиште је са уопехом гостовало у .већим 
местима беловарско-крижевачке жупанжје

Н . А .
КАЗАЛИШТЕ У ВАРАЖДИНУ. У Ва-

раждину су у 18 веку давали ђаци прет- 
ставе на лагинеком и намачком језнку, 
а 1771 давана је Краљица. Тамира на хр- 
ватском језпку. -Све до илироког препо- 
рода борилн су ое Хрватн у Варажднну. 
као и у Загребу, о немачким пропатан- 
дистичким нутујућнм дружинама. 1836 да- 
вана је (20 година пре -загребачке претсга- 
-ве) Ме155е1-ова драма Хрвати у Задру, а 
годину дана доцнжје Мејдан Краљевића 
Марка с Мусом Арбана-сом. -Вараждпн је, 
поред Загреба и Осека, једнни град, воји 
у |б'анско>ј Хрватској има нарочиту позо- 
рншну зграду од 1873. Првих година го- 
стовале су у тој згради немачке дружнне, 
а тек од краја 19 вежа домаће, нз Осека, 
Загреба н Љубљане. 1923 просла-вљена је 
педесетогодпшњица зграде. У истој згра-ди 
отпочело је -свој рад п Хрвагско Наро-дно 
Казалиште о-сечко (1907). 1898 основано је 
у Вараждпну Хрватско Драматоко Друш- 
тво, -са циљем, да о-снује етално ка-залиш- 
те, а дотле да се при-ређују дилетантске, 
драмске и музичке претставе. Неко време 
даване су дилетантске претставе, док 1915 
нпј-е основан-о казалнште са оперо-м н дра- 
мом. Вараждинско ка-залпште успело ,је да 
одгоји двадесетак певача и глумаца, који 
оу прешли на веће југословенске позор- 
нице. Од опера давале се -за првих пет 
сезона: Зајчев Зрински, Парнина Ксенија 
п Фл-отовљева. Марта н Отрадела, Од опе- 
рета разне: Лехарове, Недбалове, Фалове, 
Оупе-ове, -Планкетове, Хервеове, Ајслеро- 
ве етвари. Од домаћих драма: Нушићеве, 
Огризовнћеве (Хасанатинпца), Туцићеве, 
Кумпчићеве, Војно-вићеве (Смрт Мајже Ју- 
говића.), Драгошићеве (Пооледњп Зрин- 
оки), Беговићеве, Кочићеве (Јазавац пред 
судом) и 5 веоелих игара од Пеције Пе- 
тровића, О.д страних: Готољ .(Ревизор и 
Женидба), Тургењев, Чехо-в, Толстој, За- 
п-ољска, -Пши-бишевски, Молијер, Прага, 
Врако, Оарду, Ибсен и т. д.

Н . А н д р и ћ .
КАЗАЛИШТЕ У ДУБРОВНИКУ. Не

зна -се када оу се у Дуброврику почеле 
приређивати јавне претставе, али је то би- 
ло најкасније 1546. Но и после те го- 
дине дуго нлје било правог К., него су 
јавне претставе одржаване илп на отворе- 
ном пољу (на Пољани, где је сада Гунду- 
лићев споменик), или пред двором, или у 
Вијећници (тде сада стојп општински 
дом), где се иначе скупљало Велико Веће 
(законодавна скупштпна одрасле мушке
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властеле). За те претставе подизала се је, 
без сумље, провизорна позорнпда, а зна- 
мо да је било и неких, сигурно врло 
једноставних, сценерија. Претставе су би- 
ле приступачне свакоме, не само власте- 
ли, него и грађанима и простом народу. 
1554 сенат је забранио, да се у Вијећници 
дају претставе, па су, од тада па све до 
краја 17 века, јавне претставе приређпване 
само пред двором, док су, бар у 16 веку, 
бивале претставе и но приватним кућама, 
народнто приликом свадба, Тек пред крај 
17 века одређена је посебна зграда за К , 
и то државни арсенал (»орсан«), у коме 
су се чувале п опремале државне талије, 
а био је иза Внјећнице, до мора, где је 
сада Бундићев Театар. Пошто је арсенал 
био премештен у Груж, најкасније 1710, 
зграда је преудешена као К , при чему је 
одређена и посебна ложа за »владике« 
(племкиае), а 1758 је првих осам редова 
клупа у партеру и по три реда с обе 
стране резервисано за властелу. Из основе 
се »орсан« имао преуреднти 1786, када, 
као у француским позориштима, није смело 
више бити посебних ложа, већ само три 
велике, да могу примати по 50 лица, једна 
за владнке, друта за грађанке, а трећа за 
Израелићанке. Није нам познато, да ли је 
»орсан« у опште овако преудешен, или је 
остао какав је био до 1817, када је заједно 
с Вијећницом изгорео.

Јавне су прететаве у Дубровнику прире- 
ђиване до краја 17 века понајвише пред 
двором, адокраја 18 века у »орсану«. Прет- 
стављале су се искључиво драме, састав- 
љене, односно преведене или прерађене са 
талијанског, од' дубровачких књижевника, 
и то без изузетка само на нашем језпку. 
Биле су ту и веселе комедије п пастирске 
игре и озбиљне трагедије и тратикомедије, 
а било је, бар у 16 веку, и побожних »цр- 
квених приказања«. Нарочито је коц па- 
стирских игара и код трагикомедија било 
свирке и певања и плесања, шта више чини 
се да су се у првој половини 17 века неке 
драме Џона Палмотића певале од почетка 
до краја, дакле да су биле праве опере. 
За цело то време претстављало се само у 
покладима (месојеђу), дакле од 6 јануара 
до великог ускршљег поста, и то само 
један дан сваке године. Глумци-певачи би- 
ли оу махом млади момци, који су преузи- 
мали и женске улоге. Они су се састајали 
у »дружине«, засебно млада властела, а 
засебно млади грађани, те су сами прире- 
ђивали претставе. Последљи је пут таква 
дилетантска дружина младе властеле прет- 
стављала неку драму на нашем језику у 
»орсану« 1775 (можда прераду једне Мо- 
ли.јерове комедије).

Како ,је од средине 18 века у Дубров- 
нику јако назадовао иитерее за народну 
литературу, а растао, под утицајем латин- 
ско-талијанске гимназије, интерес за ла- 
тинску и талијанску, нису се више нала- 
зиле 'домаће дилетантске »дружине«, те је 
сенат 1778 одлучио, да се сваке године за

покладе позове које талијанско глуМачко 
или оперно друштво. Ускоро је удешена 
летња сезона, када су се лакше могла до- 
бијати таква друштва из Италије, и је- 
сенска (од првог новембра даље). Јесу ли 
се у »орсану« давале опере, нпје познато, 
али свакако су то биле само талијанске.

Пошто је 1817 изгорео »орсан«, ново је 
К. било удешено најкасније 1823 у при- 
ватној кући (у Зузориној улици, тде је 
сада певачко друштво Олога). Ово је К. 
било врло једноставно уређено п оиро- 
машно опремљено, па су у њему, све до 
1864, мала талијанска друштва давала дра- 
ме и опере. Домаћи су људи само уто- 
лико учествовали, што су свирали у ор- 
кестру. И опет еу даване само талпјанске 
драме и опере, а само је 1824 давана тра- 
гедпја Дамјан Јуда, дубровачки тжранин, 
у којој је управжтељ тадашњег талијан- 
оког глумачког друштва обрадио познату 
легенду о дубровачком тиранину пз 13 ве- 
ка. Осим тога, домаћу историју у репер- 
тоару тога времена претставља Омрт Ивана 
Тркуље, далматинског хајдука, која је при- 
казивана 1833. Тек 1850 даван је у К. и 
један домаћи производ, али на талијанском 
језику, водвиљ Погреби и плесови, књи- 
жевника Ивана Казначића, који је у њему 
обрадио неку веселу епнзоду из овога уни- 
верситетског живота у Падови, а за коју је 
неки Јакшић, ваљда Дубровчанпн, напи- 
сао музику.

Када се 1863 на меоту, где је пре ста- 
јала Вијећница и »орсан« почео градити 
нов општински дом, дубровачки влаотелин 
Луко Бундић (Бонда) подигао је, од прн- 
лике где је био »орсан« садашњп мали, али 
доста лепи »Бундићев Театар«. Надрт је из- 
радио професор сплитске реалке Векијети, 
а градио га је Перишић, који је саградио 
и православну цркву у Дубровнику. К. је 
отворено 26/12 1864 Вердијевом опером
Ернани. После тога редовно сваке године 
долазило је у Дубровннк по које талијан- 
око глумачко, оперно или оперетно дру- 
штво: Равно сто година пошто је у »ор- 
сану« поеледњи пут дружина дилетаната 
претотављала на нашем језику, опет се у 
дубровачком театру чула наша реч: 1875 
гостовало је Драматично Друштво Земаљ- 
ског Казалишта из Загреба у Дубровнпку 
25/4—17/5, те је прво вече давало, под 
управом А. Мандровића, Скрибове Запис- 
нике врага, а пре тога је Мандровић изго- 
ворио Шеноин Поздрав Дубровнику.

После тога долазило је, све до балкан- 
ских ратова, готово сваке године по ко]е 
талијанско, а каткада и наше путујуће 
друштво. Оастала се и дружина. домаћих 
дилетарата, али никада није образовано 
стално драматско друштво. Оада, после 
1918, постоје две такве дружине. Једном 
је долазила у Дубровник загребачка опе- 
ра, док с,у талијанска друштва сасвим изо- 
стала, а 'у Бунднћевом театру је биоскоп.
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Л и т е р а т у р а :  М. Решетар, Отари ду- 
■бровачки театар (Народне Старине, 2).

М. Решвтар.
КАЗАЛИШТЕ У ЗАГРЕБУ. Као готово 

све своје културне институције, хрватски 
је народ, у нрвој поновини 19 века сам 
себи подигао -и Народно Казалпште, без 
морадне и материјалне аустриске држав-не 
помоћи. Из скромних почетака ђачких при- 
казнваља у 17 и 18 веку, надовезујући на 
далматинску и дубровачку драмску тра- 
дицију, а потстакнути гостовањем разних 
немачких позоришних дружина, које је 
Беч слао у Загреб с германизатороком ми- 
■сијом од конца 18 века, рано еу загре- 
бачки родољуби увидели, колику би на- 
ционаљну корист могли иматп из драмске 
нродукције, даване на народном језику. 
И одмах нза знамените 1832, кад је гроф 
Јанко Драшковић у својој познатој Диоер- 
тацији развио народни програм хрватски, 
јавили су^ ое први драматичари и прево- 
диоци, који су имали да даду књижевну 
грађу глумачкој дружини, која је нмала 
тек да се етвори. Исте тодине загребачки 
грађаннн Крста Отанковић -саградио је на 
Маркову тргу прву позоришну зграду, и 
тиме је 'знатно потпомогао развијање за- 
гребачког уметничког живота, Концем 
1835 предана је казалшпна зграда наро- 
ду, ко!ме је олужила 60 гадина, све до 
преселења у ново модерно адање на да- 
нашљем Вилсоновом тргу (1895). Али је 
прошло још пет година до прве хрватске 
нзворне претотаве, даване са домаћим 
■глумцима. -1838, Димптрије Деметер, глав- 
ни покретач и оснивач Народнот Казалиш- 
та, надшсао је, у предговору својих Дра- 
матнчкид покушаја, првн теоретски пот- 
стидај за драмоку уметноот, борећи ее за 
оснивање еталнот .казалишта, као- једног 
од главних сретстава за народно образо- 
вање, и тиме је поткрепио енертију својих 
сарадника. Зато је Хенрик Бернштајн 
(Вбгпб1ет), тадашљи директор нема-чког 
кавалишта, родом Чех, напиоао у Гајевој 
Даници (ов. XI, 1839) знаменити чланак 
0 утемељењу илпрског народног казалиш- 
та, у коме је изнео први реални предлог, 
како би се могл-о саградити народно ка- 
залиште према узору чешко-га пнститута. 
Позорнпца, ор-кеотар, гардероба и певачки 
збор већ -су били тотови, као н Кукуљеви- 
ћева драма Јуран н -Софија или ‘Турци у 
Сиоку, сам-о је требало још наћи глумце 
и доброво.љним прилозима скупитн нешто 
новаца.

Ускоро се нађоше и новци и глумци: 
једна путујућа ориска друзкина у Новом 
Оаду, и тако је 10/6 1840 одиграна прва 
домаћа драма у Отанковићевој казалиш- 
ној згради, Лрослов је написао Пвал Ма- 
журанић. Глумци су били еви од реда 
почетницн, али је уопех ипак био велики, 
јер се није клицало људима него лдеји. 
Одмах се приступило раду на оснивању 
сталног казалишта, а два месеца касније

затребачки је сабор прогласио казалиште 
»на-родним институтом«, и именовао првн 
казалишни одбор, с -грофом Јанком Драш- 
ковнћем на челу. Алн земаљске потпоре 
још ннје одредио нпкакве. За све ово 
време издржавало се Хрватско Казалиште 
плаћањем улазнжца. и добровољиим при- 
лозима, који су се окуиљали по целој 
земљи. Глумачка дружина постепено се 
попуњавала добровољцима Немцима, који 
су научили нешто хрватски. На ' концу 
треће године (1842) бнле су већ све глав- 
не улоте прешле у руке загребачкнх глу- 
маца.

Овако сложена дружина пође, на позив 
срнске -владе, у Бео-град. Овим гостоваљем 
појачало се занимање Загрепчана за Ор- 
бију и за односе српско-хрватске. 1846 да- 
вала се на загребачкој позорницн прва- хр- 
ватска оригинална опера .(Љубав и злоба 
од Ватрослава Лисинскога), као врхунац 
заноса н уметничко-т дилетантизма -загре- 
бачких Илира. Успех ове опере деловао 
је јако п на развитак драме. У-з немачко 
особље било је ангажова-но и хрватско, 
које је, почетком маја 1847, почело давати 
редовне претставе о драмом Сережани и 
Јунаци уз 1ађ1еаи: Ослобођење Хрвата ис- 
под франачког јарма. Главна добит овог 
другог покушаја у покретању хрватског 
драмског приказивања, бно је долазак Јо- 
оипа Фрајденрајха на загребачку позор- 
ницу.

У то доба ое о иравој глумачкој умет- 
ности још није могло 1Говорнти, н родољу- 
бима као да је било мерило за врсношћу 
драме једино чистоћа језика- Но тек што 
се почело озбиљно радити, плане револу- 
ционарна 1848, и тако рад заотаде. После 
рата створена је од загребачких грађана 
добровољачка дружина, -која је могла да- 
вати већ Ернани од Виктора Ига, Чашу 
воде од Скриба и Госпође и Хусаре од 
грофа Фредра. Загребачка влада одредила 
је сказалншту прву потпору од 600 форин- 
ти, а остало да скупи сам народ. Бан Је- 
лачић издао је 13/12 1851 проглас, да се 
скупи 100.000 форинти, којим би се нов- 
цам имала прекупити зтрада из приват- 
них руку и основати стално казалнште. 
Једно писмо у том смислу послао је Је- 
лачић и кнезу Михаилу у Београд. Одзив 
је народнн био толики, да је још истота 
ме-ееца зграда кулљена.

1852—1854 издавана је зграда оамо та- 
лијанским и немачким друштвима- За те 
три године била је у загребачком каза- 
лишту немачка драма, док 1857 нису 
ушли у репертоар Фрајделрајхови Гранича- 
ри, који су толико занели Загреб, да се 
1879 могао давати већ јубилеј стотог при- 
казивања. 1858 дошао је на загребачку 
позорницу Адам Мандровић, каснији, уз 
Фрајденрајха, нај-заолужнији радник у 
отварању ка-залишног репертоара и у скуп- 
љаљу уметннчког персонала. Али се нсте 
годпне, последњи пут, хрватока глумачка 
дружина распада под страшним притис-
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ком бечког апсолутизна и терманизатор- 
ског режина,_ који није допуштао ни хр- 
ватског имена казалишту, него је тражио 
да се назове »загребачким«, и да негује 
н друге ‘језшке (у првом реду, наравно, 
немачки). Бах је растерао и казалишнп 
одбор. Но две године васније, кад се сру- 
шио бечки апсолутизам, били су немачки 
позорипши апостоли отерали с хрватске 
нозорниде, да се никада више не врате. 
Од 24/11 1860 датира победни период хрват- 
ске драмеке уметности; после тога глу- 
мачка се дружина није никада више разп- 
лааила.

1861 прогласио је хрватски сабор на- 
родно казалиште »земаљским заводом«, 
одредио му сталну потпору (у почетку 
1.500 форинти месечно), с нарочитом на- 
поменом, да се »временом има основатн и 
народна опера«. Већ прве сезоне давале 
се 64 претставе, са 20 новнтета. 1862 го- 
стовала је загребачка драма у Беотраду, 
док су српски борци стајали у барикада- 
ма. Дочекани су са еаносом. 1863 обратио 
се одбор београдскот позоришта на загре- 
бачки одбор, предлажући му, да би за на- 
предак српске и хрватске позоришне 
уметнооти требало ова наша позорншта 
довести у међусобни одношај, шаљући 
једно другоме у замену нова дела и оба- 
вешћујући ое за времена,'које се драме 
преводе, да се не би на више страна пре- 
водила иста. 1863—4867 био је претседник 
затребачког казалишног одбора српскн 
песник Јован Суботић, који је напнсао 
драму Звонимир, краљ хрватоки. Ово је 
дело у оно доба било триумфални израз 
споразума.

Цветићевог Немаљу давали су правници 
загребачке Академије за пострадале Хр- 
вате приморце. 1863 давана је, под Фрај- 
денрајховом управом, прва оперета на хр- 
ватској позорници (Офенбахова Овадба 
под светиљкама), а 1867 прва Шекспирова 
драма (Млетачки трговац). На место оста- 
релога Деметра дошао је за драматурга 
млади и полетни Август Шеноа, који је 
донео модернији репертоар, и нови дух у 
бирократску унраву. Са њим је дошла у 
глумачки ансамбл Марија Ружичка (кас- 
нија маркиза Штроци), највећа досадаш- 
ња уметннца хрватске позорнице, а нешто 
каоиије и Иван Зајц, који је 1870 осно- 
вао оталну оперу (в. Опера н Онерета у 
Затребу).

На место Адама Мандровића, који је на 
четири године био прешао на београдску 
позорницу, дошао је у Загреб Тоша Јо- 
вановић, један од највећих срнских глу- 
маца. 1873 дошао је на хрватску позорни- 
цу млади Фијан, каснији Хамлет, и глав- 
ни јуншк салонских драма, који је заме- 
нио Јовановића. Мандровић је преузео 
управу драме, уз драматуршку помоћ Јо- 
сипа Еугена Томића, а после Томића во- 
дио је Мандровић и драматуршке посло- 
ве, све до 1894, када је преузео од њега

ту дужност нови драматург Ннкола Ан- 
дрић.

1877 покренута је миоао о зидаљу нове 
зграде, када је Е. Јелачић опоруком оста- 
вио казалишту земљиште и један део сво- 
га добра. Уз до-бровољне прилоге, уз при- 
помоћ града и новац казалншне закладе, 
дозидана је нова зграда (за 1.300 гледа- 
лаца), у њу је прешао 1895 први само- 
стал-ни интендант, -Степан Милетић, који 
је за четпри .године своје управе модер- 
ннм духом нрепородио овај народни ин- 
ститут у уметннчком н техничком погле- 
ду. За љегова времена достигла је иноце- 
нацпја не-виђени сјај, а репертоар у драм- 
ско-ј и онерној струци, попуљен је кла- 
сичним делима свију народа. Од самога 
Шекспира било је -за то кратко време из- 
ведено 9, дотле непршказиваних, драма, 
а о,д осталих ве-ликих драматичара прика- 
зивани су: Софокло, Еврипид, Оудрака, 
Калидаса, Лопедевега, Ко-рнеј, Молнј-ер, 
Голдони, Шилер, Грилпарцер, Бајрон, Го- 
гољ, -све до И-бсена, Толстоја, Врхлицко- 
га, Хауптмана, Ро-станда, Кнрел-а н До- 
не-а (Е)оппау). Домаћа драма нарочито се 
култивирала сталним натјечајима, а госто- 
вањима великих славенских и романских 
уметника (Шмаха, Желазовски, Роси, Сал- 
вини и Цажони) потпомогнуто је ра-зв-ија- 
ње домаћих глумаца у модерно-м правцу. 
У то је доба ла  затре-бачкој позорници де- 
финитивно напуштена стара патетичка 
школа и пришло се реалистичком прика- 
зивању. За Милетиће-вих наслетнижа (Иве 
Хрељановића, Ада-ма Мандровића, Андри- 
је Фијана, Владимира Трешчеца, Гвпде 
Хрељано-в-ића, Николе Андрића и Јулија 
Бенешића) устаљен је Милетићев правац: 
режија се диже до најсмелијих самостал- 
них напора, а декоративна -вештина. тру- 
ди се да Хрватско Народно Казалиште не 
заостане ни за којим оветским.

За 15 -сезона, 1895—1910, давано је 
укушно 630 новитета или просечно 42 но- 
витета на годи-ну. По вроти долази на дра- 
му 502, на оперу 55, на оперету 53, на 
балет 11, на ораторнје 4, на водвиље 2, 
а на пантомиме 3 новитета. Према лите- 
ратурама давало ое хрватских дела 158, 
срлских, лољских, словенских и нор-веш- 
ких по 10, француских 146, немачких 141, 
рукжа 32, талијанска 31, енглеских 25, 
чешка 23, старогрчких 7, шпањолских 5, 
бугарсжа, јапанска и шведска по 4, хо- 
ландска 2, каталонска и индијска по 1.

-Од 1924 отворено је још мало казалиш- 
те -за лакшу драму и оперету у Тушканцу, 
а преграђује се и један кино за интимно 
позориште, у које ће моћи стати око 800 
особа.

Л и т е р а т у р а :  Никола Андрић, Опо- 
мен-књига Хрватског Земаљског Казалиш- 
та (1895); Владимир М-ажуранић, Увод у 
Деметрову Теуту (1891); -Отјепан Милетић, 
Хрватско глумиште (2 књ., 1904); Никола 
Оимео-новић Милан, Зачетак и развитак 
Хрватскога Казалишта (1905); Милан Огри-
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■зовић, Педесет гдцина Хрватскога Каза- 
Јшпгта, од 1860 до 1910 {1910); Мшган Огри- 
зовић, Хрватска опера, 1870—1920 при- 
годом педесетотодишњега јубилеја (1920).

Е. Андрић.
КАЗАЛИШТЕ У ОСЕКУ. До 1907 није 

Осек имао евога сталног казалишта. У ста- 
рој позоришној згради играле су наизменце 
дуги низ тодина немачке и мађарске пут- 
ничке дружине оа пропагандистинком овр- 
хом. Ретко када долазило је на гостовање 
Хрватско Народно Казалиште из Загреба, 
Орпско Народно Позориште из Новог Сада 
и друге мање путничке дружине. 1906 
образовао се у Осеку одбор од хрватскнх 
и српских родољуба са задатком, да се 
оснује стално народно жазалиште. Одбор 
је израдио правила за казалишно дру- 
штво, сакупио 20.000 круна и позвао нз 
Загреба тамошњег драматурга Николу Ан- 
дрића, да с тим новцем створп казалдпгте 
и сложи драмско, онерно н оперелно 
особље. Ннје било ничега сем зграде. Н. 
Андрић је најпре сакупио уметничко 
особље. 1/10 1907 у Вараждину (јер је 
осечка казалишна зграда била у то време 
заузета новоеадским повориштем) отворено 
је казалиште |Сметанином Нроданом Не- 
вестом. Месец дана касније преселило се 
у Карловац, где 'је давало драме и опере. 
1/12 отворено >је у Осеку Хрватско На- 
родно Казалиште, које је напредовало и 
уеавршавало се до даннс. Прва сезона за- 
вршена је гостоваљем у Оарајеву и Мо- 
стару. Дрзте годнне ста.јао је на челу за- 
вода Жарко Савић, познати басиста и по- 
зорншнн организатор, а треће хрватски 
кљнжевник С. Туцић, четврте н пете рав- 
натељ загребачке -оиере Нпкола Фалер, а 
каеније Мнхаило Марковић, Лав Драгу- 
тиновић, М. Миловановнћ, Ћуро Прејац, 
Андрија Милчиновић, професор Голнја, 
драматург Љубљанског Гледалишча и ди- 
ригент Ф. Рукавина, 1920 поотало је каза- 
лиште државнн завод. Опером је неколико 
годнна управљао с великим успехом Мирко 
Полић. ,н. Андрић.

КАЗАЛИШТЕ У СПЛИТУ. У борби са 
талијанским културним продирањем ис- 
такле су се нарочито у Сплиту осамдеее- 
тих гадина 19 азека поједине дилетантске 
и путујуће дружине. Оне су, немајућн 
праве позоришне зграде (јер им Фалијани 
нису уступали сваЈу), глумиле на нмп.ро- 
'Визованој позорници, у 'једној старој ка- 
вани и м-алим дворанама Чнтаонице н На- 
претка. Пошто је талија.неко позоршпте 
изгорело, сплитски родољубп отворнли су 
1893 своје велико Опћинско Казалиште. 
Прва претстава била је Деметрова Теута, 
са загребачквм глумцима. Прва драмека 
сезона била !је испуњека загребачкнм на- 
роднпм репертоаром (Томићев Тренк, Во- 
говпћев Стјепан, краљ босански, Кумичи- 
ћев-е Оестре, Војновићева, Психе, Деренчи- 
нова Три брака и т. д.). До 1898 измењи- 
вале су се на сшгитско.ј позорници разне

домаће и стране, драмске н оперне дру- 
жине, с претставама сп.литских дшгетаната, 
1898 браћа Драгутин н Звонимпр Фрајден- 
рајх осно-вали су прво сплнтско стално 
позорнште, које је постојало само је д н т  
сезону. 1900 основали су Сплићани по- 
зоришно друштво, које је деловало 18 го- 
дпна, све до уједињења. Пред крај рата 
давана је и опера са ошгнтскин оркестром, 
-домаћнм солнстима н -збором хрватеког 
друштва Звонимира. Иначе је неколпко- 
пута гостовала еагребачка опера, оперета 
н драма, Марковићево Хрватско Примор- 
ско Друштво, Осечко _ Казалпште п неке- 
талијанске трупе. За- време рата диле- 
тантско друштво је радило. После рата. 
дошло је најнре београдоко, па сарајев- 
ско позориште с драмом, свако на месец 
дана. 1920 основано је државно 'Народно 
Нозориште. Управник је био Нико Бартуло- 
вић. У нрвп мах била је само драма, а 
већ друге сезоне олера и оперета. Прве 
сезоне давано је 46 драмскнх дела, међу 
којима 14 домаћпх аутора.

Л и т е р а т у р а :  Театар у Далмацдји, 
Осечки алманах Талпја 1922 п Нар. По- 
зорнште у Сплиту, Конгресни број Глу- 
мац 1/7 1923 (Оплит). Н. Андрић.

КАЗАЛИШТЕ У ХВАРУ најстарије је 
казалиште у хрватским крајевима; оно је 
до данас сачувало нрвобнтне архитектон- 
ске облнке, ша и сада служи позорншној 
уметности. Дао га је сатрадити заслужнп 
хварски кнез П. Семптеколо 1612. Каза- 
лишна зграда морала је у Хвару још пре 
тота времена постојати, јер је у њој да- 
в-ана за живота песникова драма Хвар- 
киња од Мартина Бенешевића, којп је 
1607 умро. Ово казалиште опевао ,је у 
једној латинској песми Антун Карамано- 
вић (Сагатапео). Он спомиње, да. су се 
у њему у карневалско доба. давале драме 
и пасторали. За одржаваље зграде брп- 
нуо се нарочнтп одбор. 1800 основали с.у 
Хварани за рестаурирање казалишта дру- 
штво; сваки члан друштва нмао је своју 
ложу (око 40). 1900 поново је зграда ре- 
отаурирана, а дц 1921 казалиште је пре- 
шло у општинске руке.

Л и т е р а т у р а :  Г. Новак, Хвар (1924).
Н. А.

КАЗАЛИШТЕ У ШИ5ЕНИКУ. 1809 оп- 
штина, грађани и домаћа дилетантска дру- 
жина у Шпбенику основали су нарочптп 
одбор и прикупнли прилоге -за позорпште. 
Најмили су за то пространу зграду, која 
се налазила поред данашаег шнбеничког 
ТеаНа Махгокш, и удесили су је за ка- 
залиште. Ту су домаћц дилетанти сваке 
недеље претстављали мање комедије, по- 
највише на талијанском језику, јер у оно 
доба у Шибенику није било народннх 
школа. После претставе бивала је обично 
игранка. Од 1820 давале су се претставе 
ове ређе. 1861 нозоришну је зграду уни- 
штио пожар, Тада је »аутономашка« (та- 
лијанека) мањлна, подржавана аустриским
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поджтичжим системом, одлучила да са- 
гради нову казалишну зграду. Позориште 
се почело' градитд у марту 1864, а довр- 
шило се п отворило 14/1 1866. За ту прет- 
ставу стигло је, нарочито позвано, једно 
талијанско драмско друштво, које је тада 
гостовало' у Млецима. Казалпште је 1873 
добило име ТеаНо Ма22о1еш, у почаст 
тенору Ппјетру, брату познатог. талијан- 
ског публициста Павла Мацолена, који је 
1922 умро у  Опатији. У свему може гле- 
далпште’ да шрими око 800 гледалаца. Овод 
је оликао сликар Спаванти. У горњем делу 
налази се велика дворана за забаве и кон- 
перте. 1880—1914 изменнле су се многе 
драмске, оперне и оперетне дружине, међу 
којима хрватска драма и опера из За- 
греба. Казалиште је затворено од краја 
талијанске окупације. 1898—1914 и од ује- 
дињења (1918) позорлшна уметност у Ши- 
бенику негована је с великим заносом у 
таЈГошњим хрватским друштвима, наро- 
чито у  Хрватском Соколу, заузимањем 
джлетантоког збора. ‘ Н. Андрић.

КАЗИМИРОВИЋ РАДОВАН ДР„ профе- 
сор (12/7 1882, Јабуковдц, област Тимоч- 
ка). Гимназију 'је овршио у Неготину, бо- 
гобловију у Београду, богословски факул- 
тет у Кијеву (1907) а правне науке и док- 
торат из правних наука у Тибингену
(1911) . Био је годину дана’учитељ у род- 
ном месту, загим оуплент у Крагујевцу и 
Ваљеву, затим на раду у Министарству 
Просвете, а сада је професор у Београду. 
Написао је: Баз зегђјзсће ЕћезсћеМип^з- 
гесћ! 1т Уег^1е1сћ т{1 Јет гиззгзсћеп ипс! 
ЈеиГзсћеп (1911), Русија, културна писма
(1912) , Богословски факултет српског Уни- 
вероитета (1912), Београдска натријаршија 
(1920), Преглед албума српских народних 
шара (1923), Црквено-правне расправе, I
(1913) . Урадио је врло много на сакупља- 
њу српских народних шара. РБегов албум 
српских народних шара откупљеи је и по- 
клоњен (приликом венчања) Њ. В. Кра- 
љици Марији. Написао је знатан број чла- 
нака из права, књижевности и уметно- 
сти у нашим, немачким и руоким струч- 
ним и дневним часописима.

Д- П.
КАЗНАЦ. У споменицима, који се од- 

носе на Србију и Бскжу, зове ое К. од 
12 века чиновник финансиске управе, који 
је утеривао порезе. У дубровачким доку- 
ментима прево1де га са сатегапиз. У Босни 
је у 13 и 14 веку К. био високи државни 
достојанственик, док је насупрот у при- 
морским крајевима значио сеооког гла- 
вара. м. К.

КАЗНАЧИЋ АНТУН, песник (28/9 1734 
— 1/4 1874, Дубровник). Био је канцелар 
дубровачкога консулата у Ђенови, и уз 
то је учио тамо тртовачко право у Уни- 
верситету. Неко време бавио се К. трго- 
вином изван Дубровника, а вративши се 
кУћи, у јуну 1808, када је дубровачка ре-

публика била. већ укннута, егуогио је у 
политичку службу. Попунивши правннчке 
науке, К. је постао (1812) адвокатом, те 
је до каоне старости вршио то звање. К. 
је међу дубровачкшм песницима последњи 
из времена републике, а први који је при- 
стао уз илирски покрет. — Рано се по- 
чео бавитн поезијом, п то најпре латин- 
ском, али доскора ое посветио саовим на- 
шој песми, нарочито »колендама« (иесма- 
ма за честитаље) и другим шаљивим пе- 
смама, које су све иуне фпне досетљиво- 
оти п здравог хумора.

Л и т е р а т у р а :  Пјесме разлике Антуна 
Казначића. (1879). М. Р.

КАЗНАЧИЋ ИВАН АУГУСТ ДР„ књи- 
ЖСВНИК (25/4 1817, Дубровник — 19/2
1883, Дубровник). Оин је пеоника Анту- 
на Кшзначића. Учио је гимнавију у Ду- 
бровнику, филоеофију у Задру, ранар- 
ство у Бечу, а медицину у Падови, где 
је 1846 добио диплому доктора медицине. 
Живео је у Дубровнику, као пристав, па 
лекар и најзад као управншк гратске бол- 
нице. — К. је започео свој рад у тршћан- 
ском чаеопису ћа РауШа, 1845 уређивао 
је, с Прерадовићем, у Задру Зору Далматин- 
оку. 1846 издао је свој превод Вабукиће- 
ве граматике ЕЈетепН Не11а ^гаттаН са 
Ш тса, 1848 покренуо је у Дубровнику ча- 
сопис Б’ Аууешге. 1872 издао је антоло- 
гију Внјенац горског и питомог цвијећа, 
где има и његових песама. Учествовао је 
при оснивању дубровачко.г часописа Оло- 
винца и у љему је сарађивао.

Л и т е р а т у р а: М. Грловић, Албум за- 
служннх Хрвата (1898—1900). Б. В.

КАЗНЕ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА у прав- 
ној историји Југословена карактеришу ое 
нарочито тиме, што по правилу највише 
употребљавају вмовинске казне, а  осгале 
врсте казна, казне слободе, телесне казне, 
напосе емртна казна п сакаћење, казне 
части и т. д„ прихватили су они често 
под туђим утицајима. Имовинске казне 
могу бити или у новцу или у стварима, 
нарочито стоци. Сусрећемо, и ако ређе, 
као казну и конфиокацију целе имовине 
(напоое за велеиздају и за увреду судије). 
Имовинске се казне употребљавају и за 
најтеже деликте, као што је убиство чо- 
века, у коме случају убица, односно ље- 
гов род, плаћа роду убијенога вражду. 
СмЈЈтна казна вршила се ншјчешће сече- 
њем главе, вешањем, спаљивањем на ло- 
мачи, каменовањем, уталаљем-, набијањем 
на колац, укопавањем жива кривца у 
земљу, рашчережењем и т. д. Смртна 
казна, нарочито у старијим изворима, није 
чеота. Душано-в ј-е Законик одређује само 
у изнимним случај-евима, кшд је требало 
ек-семпларно постулати, на др. ако војни-к 
на војни обори цркву, ако себар силује 
властелннку, ако ко уби.је свештеника; 
гусар се веша стрмотлавце. Исто је тако 
пзнимна смртна казна и у Винодолском 
Закону, док се с њоме у Пољичком Ста-
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туту суорећемо већ чешће; ту налазнмо 
шта више одредбу, да се братоубида про- 
глашује ван зажона, те га има свако нра- 
во убнтн. Извршење смртне казне оставља 
се често тужитељу, одноено интересенту. 
Дешавало се и то, да је на смрт осуђени, 
пре саме смртне к1азне, пмао још нретр- 
пети и друта телесна еакаћења и муке. 
Телесна сакаћења долазе нначе н као 
самостална казна. Из Душалова Законика 
знамо на шр. за ослепљење, сечење руку, 
носа, ушију пли другог кога уда, осму- 
ђивање кривца, ваљда ударањем белега 
усијаннм гвожђем. У Пољицима је било 
одређено у старије доба, да се лажном 
приставу имају исећи три ребра. Телесна 
казна вршила се и бијењем; народ је ту 
казну сматрао осо-бито тешком, и то више 
због срамоте него због -бола. ЈЗило ,је п 
казни, које су имаде кривцу да нанесу 
моралнн бол, односно срамоту части; то 
је клада, брна или трлица, вде би кривца, 
на неки начин везана, изложпли на јав- 
ном месту. Казна слободе, дакле тамница, 
не јавља се особито чеото, нарочито не 
у старије време, јер је у том дравцу било 
неприлика са зтодним местима за извр- 
шењ-е такве казне. К. Јнречек каже за 
Србију средњег века, да се тамница пр- 
венствено унотреблавала као истражни 
затвор, а не као казна. Исто тако није по- 
зната казна лишења слободе ни у Душа- 
нову Законнку, а нп у Лољпчком СтатЈ'ту 
не као самосталва казна. Позната је још 
као самостална казна и прогон кривца из 
извеоне области, а с тим у вези је било 
и прооташење дотичног бесправним, што 
је значило да га свако може некажњено 
убити. М. Кострепчић.

КАЈЗЕР АЛЕКСАНДАР, инжињер (27/7 
1882, Ђаково). Средњу школу свршио је у 
Осеку, а Техннчку Високу Школу у Бу- 
днмпештп, где је дипломирао 1903. После 
овршених наука рацио је до 1911 као ин- 
жињер у Немачкој на армираним бетон- 
ским консгрукцијама, а од 1912 бави се 
приватном праксом у Загребу. Изводио је 
међу првима у Хрвагској веће армиране 
бетонске грађевнн-е. 1919 изабран је за. хо- 
норарног доцента грађевшнже механпке 
на Технпч1К.оц Внсокој Школи у Загр&бу, 
а 1922 -за хонорарног доцента армираних 
бетонских п гвоадених кон-струкција. ■ Пи- 
сао ,је стручне чланке у Вјеснику Друштва 
Хрватоких Инжпњера н Архитекта.

Р. К.
КАЈИЦА је женека капа, разног облика, 

нанизана сребрнпм парама. К. се у ста- 
рије доба уногребљавала на изобичајеној 
жеиској капи тарпошу и на ручаницама. 
ТЈоси се и са смиљевцем. У пиротском окру- 
ту носе К. мале црвене плетене капице, које 
-богатије еребрним новцем ките.

Н. 3.
КАЈИШ ,је кожни, шнри илп ужи, опа- 

■сач, којн се опасује поврх тканица (кајш 
опасаћи).' На томе К. виси усарачен нож

с канијама. Ноеи се у Шумадији п у 
ужичком окруту. Н. 3.

КАЈКАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ. Његов на-зив 
долази од заменице кај (она гласи -у го- 
ворима кај, ке'ј, ке и сл.), која одговара 
по -значељу заменици »што« у штокавском 
дијалекгу п »ча« у чакавском. »Кај« је ар- 
хаизам који се еачувао у кајкавеком ди- 
јалекту, а који се сважако некад унотреб- 
љавао и у другнм основним нашнм джја- 
лектима, па у њнма ишчезао, или био по- 
тиснут заменицама што или ча. Тако је 
у еважом од наших основних дијалеката 
преовла-дала по једна од упитних (неодре- 
ђених) заменнца, по којој је он добио 
своје име.

Ова -заменица се употребљава. и у сло- 
веначком језику, и нема никакве сумње, 
да се К. Д., у извесном свом делу, находи 
у сродничким везама са словеначким је- 
зиком; али то још не значи да се К. Д. 
у данашњем евоме еаставу може сматратп 
словеначким дијалектом. Налротив. И ако 
се, еве до 18 века, па каткада и доцније, 
К. Д. назива »словеи-ским«, тај назив треба 
разумети исто онако као и на-знв »сло- 
вински« у Далмацији, као остатак од ста- 
рот назива »словенски« за све Јужне .Сло- 
вене, ко1Ји су доцније потискивали нацио- 
нално-држ-авни на-зиви »српски« ж »хр- 
ватски« у различним деловима наше те- 
риторије, а не као »еловеначки«.

Али без обзира на то, како се данас 
претставници то-га говора називају (они 
се називају Х-рв-атима, тако да би се већ 
по томе овај говор морао називати хр- 
ватским К. Д.), и по оообинама евојпм, по 
евоме пореклу и саставу, ова.ј говор прет- 
ставља један нарочити дијалекат, за кој-и 
је несумњиво, да се н-алази у врло теснпм 
везама -са -српскохрватским језиком, п ако 
оу његова географсжа близоет према сло- 
в-еначком језику и његови -узајамни одно- 
сн са тим језижом, нарочито од времена 
турских продирања у земље К. Д., учи- 
нили, да се у њему раз-вију и у новпје 
време оеоби-не нод непосредним утнц-ајем 
словеначког језпка. На та.ј начин, хрватоки 
К. Д., и ако улази у језичку област срн- 
скохрватскога* језика, лретставља у нсто 
време, и врло дра-гоцену везу нашег језпка 
са -словеначкнм.

Због тога -н-арочитог положаја, који К. 
Д. заузима међу српскохртватским и сло- 
веначким дијалектима, словенски еу се 
научници ра-зилазилп у помедима на ње- 
гово порекло. Једни су га ј-езпчки при- 
писивали словеначк.ом језику (Копитар, 
Миклошић, Облак, Ваљавец, Мурко, Ма- 
ретић и др.), другп српскохрватском (Ша- 
фарик, Флорински, Решетар, Рожић, По- 
ливка, Лукцањенко и др.), трећи оу (као 
Јагић) оматралп, да К. Д. заузима средњн 
положај међу словеначким п српскохрват- 
ским језпком, разликујући ее у томе, да 
ли сматрају да у њему преовлађују оло- 
веначке или ерпсжохрватске особине. У
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последње време свога живота Јагић је на- 
гињао овом посдедњем. Тако је питање 
о' односу К. Д. према околни-м језиджма 
оетало још отворено и чека -још непре- 
стано нова нспитивања.

Данас се товори жајкавским говором, у 
грубим црт-ама, северно од Купе у три 
жупаније некадашње цивилне (грађанске, 
провинцијалне) Хрват.ске, у Вараждинској, 
Загребачко.ј и делимице у Криж-евачко- 
Беловарској; затим у Међумурју, нешто у 
деловима мађарских комитата Оалатског, 
Шомотског п Крижевског, још мање у За- 
падној Угарској и у Оловачкој (Хрват-ски 
гроб); најзад, има К. Д. и нешто јужно од 
Купе, у северном делу Хрватског Приморја 
и нешто у Истри. У Хрватској је тешко да- 
ти потпуно тачну гралицу данашњег што- 
кавског и К. Д. Некада је ту гранпцу дао 
Јагић, али ју је -знатно исправио у поједи- 
ностима тек Решетар.

Нзмеђу Саве и Драве, као што се и 
могло очекивати, та се граница находи 
међу некадапгњом источном и западном 
границом Војле Границе. Пошто та гра- 
ница није природна, она се мора дати по 
местима, којпма се одређује. На тај начин, 
и овде ће се дати Решетарова граница, од 
које је етановништво на вапнду и ееверу 
кајкавско. Та граница почиње у Виро- 
витичкој жупанвји од меета Турановца, 
недалеко од Драве. Она нде даље »на Ви- 
ровитицу, одакле у југозападном правцу до- 
пире до источне границе обејуВараждинских 
регименти некадашње Војне Границе и 
данашње (1907) границе Вировитичке жу- 
паније и Беловарско-крижевачке код брда 
Трим-ећка; затим иде том границом у се- 
верозападном правцу до села Брзаје, ода- 
кле она допире до западне границе не- 
кадашње Војне Границе код меета Ко- 
ритна, обухватајући даојом кривудавом 
линијом ова меота: Велику Трешњевицу, 
Малу Трешњевицу, Рибњачку, Пупелицу, 
Кашљавац, Оровац, Патковац, Пресну, То- 
маш, Гргинац, Вишњевац, Чурловац, Ди- 
кленицу, Станиће, Пољанчане, Оредице, 
Торду Ријеку, Доманкуш, Ковачевац, Но- 
ваковац, Цјепидлак, Хрсово, Мајур, ЈЗолч, 
Зовник, Жавницу, Глогнове, Хабнјанац, 
Чопорду, Реметинац, Отари Глог, Хабија- 
новац. Од Коригна враћа се штокавска 
граница кроз територију обеју Вараждин- 
ских регименти, у још кривудавијој линији, 
ЛРВ° У јутоиеточном, а затим опет у југо- 
западном правцу преко Вукшинца, Ште- 
фања, Ламинца Старог, Паљевине, Берека, 
Криваје, Потока, Плошчице Старе, Коза- 
ревца, Неввнца, Булинца, Дрљановца, Ко- 
вачице, Дражице, Трновитице Велике, Бе- 
товаче, Оштрот Звда, Шимљаника и Под- 
гарића., у Кутиницу, на међу некадашњих 
обеју Вараждинских регименти и нека- 
дашње Крижевачке жупаније. Ту обу- 
хвата оба -села, Селиште Српско и Ми- 
клеушку у котару Мославинском исте жу- 
паније и село Шартовац Кутинског ко- 
тара некадашње Пожешке жушаније, да

би, идући 'по тој гра-ници режом Иловом, 
дошла до гранпце Липовљанског котара не- 
кадашње Градншке регименте а данашње 
(1907) Пожешке жупаније. Одатле иде што- 
кавска граница прежо Пиљеница, Краљеве 
Велвке, Криваја, Брестаче у Јасеновац на 
Сави. Од Јасеновца иде граница Савом до 
Сиска, затим Купом до близине Карловца, 
али тако, да је и узапи појас на десној 
обали -обеју река махом кајкавски; од Ја- 
■сеновца узводу десна је обала чисто шго- 
кавска, све до Бабовца, али одатле вде 
појас кајкавски, који ограничавају места: 
Бистраћ, Жреме, Кривај, Греда, Градуша, 
Блински Кут, Комарово, Црнец, Прачно, 
Мошћеница, Дренчина, Петриња (са взу- 
зећем .јужнога места Мајдана, које је што- 
кавско), Мокрица, Гора, Глинсжа Пољана, 
Станковац, Бркишевина, Бучица.« Веро- 
ватно је, да ова кајкавока пруга пде 'још 
даље у правцу Карловца, али то Гешетар 
није могао утврдитн. Оамо (је огоуздано, 
да је Глибоки Поток, који лежн на обема 
о-балама Купе, најудаљеније на занаду 
кајкавско место; Кобилић на левој, а Ка- 
менско на десњој обали већ су чакавска 
места, док је Поповић-Брдо, које се на- 
ходи између Кајменског и Гдибоког Брда, 
већ штокавско.

Али и западно од ове границе имамо 
и већих штокавских острва. Тако се на 
територнји некадашњих Вараждинских ре- 
гименти нзмеђу Копривнице и Крижеваца 
находи мало 'језичко острво православних 
(јекавских) штокаваца (оно обухвата ова, 
по већини становништва, православна ме- 
ста: Велику Мучну, Пауновац, Соколовац, 
Маду Брањску, Сесвете, Клоштар, Лепа- 
вину, Мали Поганац, Ботиновац, Осек, Ве- 
лики Погадац, Габричаии Велвки и Гаде- 
љев'0 Село и заједно са меотима Пркос, 
Беланово Село, Дуга Гијека, Сеговнна, 
Болфал и Чуковац улази' у област нека- 
дашње Крижевачке жушаније; у околним 
селима има' штокаваца у малом броју). 
Друго штокавеко језичко оетрво на тери- 
торији некадашњих Вараждинских реги- 
менти находи се између Иванић-Града и 
Чазме (оно се граннчи овим местима: Де- 
резом, Драгичевцеи, Мариниовцем, Моста- 
рима, са изузетком Марче-Пркоса, Гра- 
берја, Буњана, ■ Паланчана, Сухаје, Мн- 
лашевца и — заобилазећи кајкавску Чаз- 
му — опет Дерезом), осамо је оно, и 
ако -је јекавско, махом католичко; штока- 
ваЦа православних има нешто по окол- 
ним местима. НаЈЈзшд, треће штокавско је- 
зичко острво јесте’и унијатски Жумберак, 
који се про-стире и у Крањск,ој у општи- 
нама Гадовичкој и Сухо-рској ■ (на њ-ета се 
настављају Бојанци, који су осталп пра- 
вославнн).

Нема никакве сумње, да се некад К. Д. 
пружао на исток далеко преко наведене 
границе; и да је заузимао велики деа Ола- 
вониЈ'е, а, по некима, п целу Славонију. 
У данашњој Славонији остало је.од ета- 
рог К. Д. нешто остатака у Подравини

211



КАЈКАВОКИ ДИЈАЛВКАТ

(граница је љегова према штокавско- 
ижавеком товору Славоније: друм Виро- 
■внтжца—'Нашнце—Лодгорач; затим запад- 
но од Внровнтнце у неколиким селима 
према Драви и североисточно од Подгора- 
ча на ушћу Драве у оелима Алмаш и Вр- 
дут), н јужно- од тога, у крају испод 
Винжоваца у неколико села. На граници 
Олавоније (између Илоие, Лоње и Оаве) 
има села ишнуно штокавских (јекавоких), 
има нх кајкавско-штокавскпх са екавско- 
јекавским взтовором, а нма их и штокав- 
ских са екавско-јекавсклм изговором. ‘Све 
су то различни ступњеви губљења К. Д. 
међу новим штокавским становништвом. 
Језичких остатака, често мннималннх, од 
К. Д. има и Зо другим крајевима Славо- 
није, у којима се данас товори различне 
врсте штокавским товором.

Потискиваље К. Д. из Славоннје, ако се 
претпостави, да је некад цела Славонвја 
била кајкавока, вршпло се већ врло рано. 
На основу иопитнвања икавизама (замене 
звука јата гласом »и«) у називима места у 
Славонији, - може се рећи, да се већ до 
13 и 14 века, знатно пре времена турских 
продирања у Славонију и пре времена ства- 
рања Војне Граннце, товорило икавски- 
штокавски, у главноме, тамо где се и да- 
нас говори (око Моровнћа, Немаца, Вуко- 
вара, у Тзаковачкој и Пожепжој ожолинн 
и у Посавпнн од Моровнћа до Градншке).

За време турскнх ратова и турожог на- 
дираља у ове крајеве, од 16 до краја 
17 века, н пооле њих, нестало је К. Д. 
у целој заЈпадној Славонијж, <ко*ју оу тада 
населнли пггокавци-јекавци, исто онаво 
као што су тада населили и већи део Ве- 
ловарско-крижевачке жупаније. То исто 
вреди и за централну Славонију, за крај 
између Нашнца, Тзажова н Диљ-Г-оре и 
око Ђакова, н за источну Славоннју, за 
крај око Винковаца и Вуковара.

'Поред старнх штокаваца-икаваца у Сла- 
озонији, налазе се у њо.ј и новнји штокав- 
ци-икшвци, чијп су се претставннци та- 
кође доселили овамо за време или после 
турских ратова. А®и има случајева, да су 
штокавци-јекавци заузели и земљиште 
старијег икавокот говора у Сла.вонији (на 
пр. око Псуља, од околине Пакрачке до 
Новоградишке и још у неким меотима; за- 
тим између Осека, Винковаца н Вуковара, 
тде уош по негде има оотатака од нкав- 
скот говора и слично).

Ако је 'К. Д. на истоку изтубио знатан 
део овоје некадашње територије, он је 
неоунњиво на југу данашљег овог прости- 
рања зиатан део тернторије добио. Тери- 
торнја између 'Саве и Купе, која је не- 
када прнпадала чажавском дијалекту, да- 
нас је кајкавска. Затим и јужно од Купе 
К. Д. је знатно проширен, али га је овде 
понегде тешко разликовати од кајкавског 
оловеначког, чији су претотавници, пооле 
ослобођеља ових крајева од Турака, по- 
чели насељавати такође ове крајеве (у 
нногим оу случајевима ово биле раније

хрватске избеглице у Крањску, које су 
се сада враћале на своја огњшпта илн у 
своју отацбину). Кајкавски је елеменат 
јачи у северном и севернонсточнон делу 
Карло-вачког котара него у осталом; у Кар- 
ловду се говори кајкавски н штокавскн. 
У Модрушко-речкој жупанији има К. Д. 
највише у Чабароком котару, нешто пзнад 
половине у Делничком, нешто у Врбовском 
котару, у Огулпнском н Војнпћком.

Међу језичким осо-бннама К. Д. навеш- 
ћемо пре свега оне, које су мање или ви- 

- ше 'Заједнинке свима К. Д. Међу овим цр- 
тама не находи се ч л ј који замењују 
прасловенско тј и дј (и одговарају штокав- 
оком ћ н ђ), јер је то особина само једног 
дела К. Д. Зато отпада- и тврђење, које се 
дуго држало, да се на основу те црте 
К. Д. прпродно одређује као оловеначки.

Оба стара полугласннка (и дебело п 
та-вко <јер) гласе у кајкавским говорима 
као »е« или као глас њему сличан. Ова се 
црта находи и у нсточним словеначким 
дијалектима, али није јаоно, одакле је 
она прво потекла. Звук јат преко затво- 
реног е, прелази у различним говорима у 
е, еј, п ол. Дуги.вокали добијају у опште 
у К. Д. затворенију ниа.нсу: такво а се 
развија у правцу гласа о, о дуго у правцу 
гла-са у, н сл. (у Вараждину а прелази, 
под акцентом, у оа, као и у Впр.ју; дуго о 
у Међумурју, Вараждину даје уо). Вокал у 
развија се' каткад, нарочпто у северо- 
источшш говорима, у правцу звука и, 
образујућн гдас слнчал немачкоме и. Ме- 
сго старих носннх гласова имамо данас, 
као н у другпм орпокохрватскпм говорн- 
ма: место носнога е — глао е, место нос- 
нога о — о у оеверозападним говорнма 
(као у еловеначком), у североисточним го- 
ворима у или затворено о, у југоисточнпм 
говорима глас слнчан гласу у (отворено у) 
и у југозападннм говорима у, као п у 
осталим српскохрватским дијалектвма. 
Дакле, овде имамо све ннансе, од у до о. 
Место вокалног л пмамо само у северо- 
западним говорима о н у, а у овнма оста- 
лим — у, поред жога се у северонсточ- 
ним говорнма јавља н затворено о (,у Ва- 
раждину у п о, у Копривници и Клоштру 
у, у Вирју затворено . о, у Пригорју у, 
а у Требарјеву средњн глас пзмеђу ,у 
и о). Кратки вокалн у К. Д., нарочито он- 
да, када е-у без акцента, или добијају 
отворенију ниансу, илн ое скраћују (ре- 
дуцирају). Овде влада велико шаренило 
међу дијалектвма, али тр-еба̂  нарочито 
поменути вокалску асимплацију (уједна- 
чаваље), која је карактеристнчна за југо- 
западне говоре (у Требарјеву о у нена- 
глашеном слогу прелази у подугласннк ре- 
да е; у северним говорима, када су само- 
гласници без акцента, добија.ју отворенију 
нианоу или, нарочито ако ,је вокал и, 
скраћују се; асимилацпја вокала нарочпто 
је типична у пригороком говору: она је у 
томе што на пр. о у слогу иопред п постаје 
и само вокал, п сл.).
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Прасповшско умекшано р, које даје у 
овим говоржма »рј«, находи се у -свима 
говорима овог дијалекга, Али - је могућ- 
но, нарочито на истоку, да има н говора 
без ове особине: Отари умекшанн_ суглас- 
ници љ и њ (добнвени од лј и нј у пра- 
еловенском језику) нли нрелазе у не- 
умекшане гласове, илн развнјаду испред 
себе ј, "Предазећи у тврде гласове. Пред 
гла-сом у развија се у почетку речи су- 
гласник в, а пред осталим вокалима ј. 
Суглаеник х, нарочито у источним и југо- 
западним дијалектима, губи се.

У деклинапији имамо: у локативу јед- 
нине именица мушког рода наставак у, 
у дативу имшица женског рода е, у 
инструм,- именица зкенског рода ум или 
ом, у генитиву множине именица муш- 
ког рода ов; у генитиву једнине женског 
рода, у акузативу множине мушког и у 
номинативу и акузативу шожине -':жен- 
скот рода е, у локативу множине имени- 
ца средљег рода ах, у дати&у и локативу 
једнине придева и именица жен-ског ро- 
да е, у падежима множине заменица и 
придева ех, ем, еми; у аомпаративу при- 
дева »ши« у већим размерима него у 
другим говорима нашим, ејп (као и у 
другим дијалектима) и еши.

У конјугацији: ' у презенту првог лица 
једнине наставак ј-е м, као и у другим го- 
ворима, у трећем лицу множине еју, ију, 
место у нли е; у имшеративу у м-ножини 
наставак је емо, ете; разликовање употребе 
•ннфннитива и супина (други са наставком 
т уз глаголе кретања); имперфекат, аорист 
и паргицип прошлог времена активни (на 
в, вшн) губе се; презент перфективних 
глагола употребљава се за будуће време, 
а тако исто и конструкција са буду (и.ш 
бум) и партиципом на л, ма да има и упо- 
требе глагола хоћу-ћу са инфинитивом за 
исту службу.

У К. Д. имају Два-стара а-кцента -  п 
као у старом штоКавском говору; ~ и ” одго- 

'варају и чакавском акуту. " се преноси са 
последњег елога' &а Претходни, који ако је 
дуг модее са њим дати у неки-м говорима' 
(Пригорју и ,др.) и Сем тога и " дуљи 
се каткада у ~ или л’ (полудуги низлазни 
акценат). И ако има 'доста скраћивања ду- 
жина на неакцентованим слоговима, ипак 
има и чувања дужина у говорима пред ак- 
центом. Има и других појав-а код акцента 
кајкавоких говора и других преношења, а 
не само са крајњих кратких слогова; 
али на томе се' овде даље нећемо задрзка- 
вати. Уосталом, и обавештења која нам 
дају различни описивачи кајкавеких го- 
вора нису довољно у.једначена према јед- 
ном критеријуму. На пр. Рожић говори о 
четири акцента у пригорском говору, и ако 
је несумњиво, да они претстављају нешто 
друго него обична четири штокавска акцен- 
та. Фанцев говори о нарочитој системи 
кајкавеке акцентуације са стварно два низ- 
лазна акцента, једним кратким и једним 
дугим (и са .још .једним полудугим).

Ове су се особнне развиле у различно 
време, и заузимају каткада неједнаке 
проеторе кајкавске територије. Али је не- 
сумњиво, да ДКнашњн целокупни разви- 
так кајкавских говора иде у овом правцу, 
тако д'а се може говорити о 'јединству са- 
временог развижа кајкавских говора, ко- 
ји се находе на северозападу наше целокуп- 
не језичке територије.

Оправдано је питаље, како треба разу- 
мети овакав развитак једног од - наши-х 
основних -дћјалеката. ' Место н-ешгосреднбт 
одговора на та.пилање, ја ћу цзнрти'ссо- 
биие, по којима се 'разликују делови ди- 
јалекатоке тернторије овога дијалекта. И 
ако рад у овом правцу још није за.вр- 
шен, мислим, да се већ данас могу раз- 
ликовати, у најопштијим цртама, три ди- 
јалекат-ска појаса: источни, северозападни 
и јутозаладни.

У групу источних говбра’ улазе' Дпја- 
лежти опога типа, који је описао Др  ̂ Ф. 
Фанцев у Вирју и о-колним местима,--д-а- 
кле, у оевероисточном делу територије; за- 
тим дијалекат, који се огледа у текстови- 
ма из Требарјева; од старијнх писаца та- 
кав је на пр. језик Лергошићев. Према 
томе, могло ;би се рећи, и то у најопшир- 
нијпм цртама, да ‘би линија или по;јас, 
који саставља са севера на' југ места 
источпо од Вараждина и и-сточно од За- 
греба и сече Саву и Купу идући у том 
правцу претстављала западну границу 
источне дијалекатоке групе. Простор за- 
па.дно ■ од те пруге могли бис-мо опет у 
најопштијим ' цр-тама поделити у два -ди- 
јалекта хоризонталном линијом, која иде 
Загребачком Гором н сече западну линију 
источног товора у висини те -висоравни. 
Оеверно од ње био би дијалекат загорски 
или северозападви, а 'јужно од ње, у 
најгрубљим цртама, био би пригорскн или 
југозападни дијалекат. Нема сумње, да су 
ово -само најудаљенији говори и да међу 
њима има шо'ја-са, у којима -се ти дија- 
лекти мешају, као што је један такав појас 
и онај што обухвата Загреб, али ће се о 
свима прелазним, омешаним и мање тп- 
пичним го-ворима моћи нешто тачннје ре- 
ћи тек -када будемо имали детаљнијих 
про-учавања. Овим одређивањем три К. Д. 
да.је се само њихова најопштија, али, та- 
кође, и најтипичнија карактеристика. 
Пригорски Јје говор доста исцрпно описао 
Рожић,- а о загорском говору има најма- 
ње добра материјала (морамо се служити 
текстовима ' народннх умотворина и слич- 
ним).'

Источни дијалекат одликује се оД' о-ста- 
лих тиме, што место прасловенсвих гла- 
сова тј и дј има ч (свакако меко) Џ> ђ 
(можда шре меко џ). У ранијим сномени- 
цима, на пр. код Пе^гошнћа, пиоца друге 
половине .16 ветса, пмамо' дбследно ћ -и ђ. 
Као што сам поменуо, -$а се особина на- 
ходи подједнаКо п у северним деловима 
овог тов-ора (на пр. у Вирју) и у -јужним 
његовим деловима (Требарјеву). Овај го-
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вор има још једн-у; врпо драгоцену о-со- 
бину. Тамо где чакавеки дијапежтн 'имају 
шћ, а Љтокавски шт, чакавски жј, а што- 
кавски жд о д ' прасловенских гласовних 
група стј, скј, ске и сл. или вдј, -згј, зге 
и слично, овај источни К. Д. има шч (сва- 
како меко шч) и жђ (или можда меко жџ). 
Тиме - се одликује главна структура овог 
говора, гла-совима ћ, ђ, шћ и жђ у прош- 
лости (јер и за шч и жђ вреди у потпу- 
ности оно што је речено о ч и ђ).

Југозападни говорн (у Лригорју, изме- 
ђу Купе и Саве) ина:ју меето прасловен- 
свог тј ћ, место дј ј, дакл-е, потпуно она- 
ко како имају данас чакавски дијалекти. 
Место шћ {чакавског §с), овај -говор има 
само »с« умекшано, које јасно показује, 
да је ту -било некад »сћ«, па се други део 
редуцирао, исто онажо, као што место жј 
имамо у њему »з« умекшано.

Северо-западно хрватско кајкавско на- 
речје има место прасловенскот тј ч, ме- 
сто прасловенског дј ј, дакле, онако, како 
-обнчно имају словеначки дијалекти.

Није тешко, на основу овога, утврдити, 
да је основица источног К. Д. »штокав- 
ска«, југозападнот »чак-ав-ска«, а само се- 
верозападног »словеначко-кајкавска«. Али, 
и ако је несумњнво основнца источног 
К. Д. »шт-окавска«, она није обична што- 
кавска, јер обично у штокав-ским говори- 
ма, према чакавском шћ и жј, имамо шт 
и ж-д (што-кавско огњиште, дажда — ча- 
кавско о$Јш8се, Јагја). Међутпм овај го- 
вор нема нн једно ни друго, већ нма шћ 
и жђ, што врло лепо одговара најстари- 
јем етупњ-у развитка штокавских говора. 
По моме .мишљењу, остатака од таквог 
штокавског товора има у говорима посав- 
ским у- Олавонији, у нжавским и штокав- 
ским говорнма у Босни п Херцеговини н 
у Далмацнји. Што се тиче осталих старих 
штокавских особина, то .је неке од тнх 
особина овај говор несумњиво унео у -за- 
једницу кајкавоку, неке је изгу-био, а не- 
ке о-пет преиначио. Али је несумњиво, да 
се у старим сноменицама находе -још 
знатнн траговн од тога. И само »што« нека- 
да се у њему употребљавало, а н данас 
се у дијалектнма употребљава у значе- 
њу »ко«.

Да су особине пригорског говора у 
о-сновици чакавске, о томе не треба сум- 
њати. И замена носног о чистпм гласо-м 
у, и замена вокалнога л чнстим ’ звуком у, 
показује, да је улазак чакавског пригор- 
скот говора' у кајкавску- целину доцнијег 
дагума, док је заједница источног ди,ја- 
лекта са осталим дел-ом К. Д. веома ста- 
ра. И у пригорском говору има о-статака 
од употребе заменице ча {че =  чб). Ш то 
се тиче некадашњих говора на землшшту 
ових . (југозшпадних) ди.јалеката, за нас је 
данас несумњнво, ‘да с.у ту до жраја 16 ве- 
ка били чакавски дијалекти (у ц-елој во- 
допађи Купе), па су, по свој прилици 
л нешто раније, почелп улазити у сферу 
језичког развитжа кајжавскнх говора.

Што се тпче првобитне -основице се- 
верозападног К. Д., нова ислитивања тре- 
ба да у-тврде, колико -је времена тај го- 
вор био у вези са словеначким К. Д. Али 
је несумњиво била стара ве-за овог дија- 
лекта са старим ка'јкавским говором, од 
кога се развио, с -једне стране, доцније, 
словеначки језик, а, с друте, овај говор, 
који је од најрани-јих времена свога жи- 
вота ушао у заједницу са осталим гово- 
рима, обра-зујући са љима хрватски К. Д.

У целокунном развнтку хрватског К. 
Д. ја видим две епохе, прву, старију, 
до 14 и 15 века, и друту, новију, после 
тога времена. У првој еп-осн развиле су 
се старе кајкаЈзоке особине, на пр. заме- 
на полугласника гласом е, у-једначене су 
неке особине, као на пр. слецифично кај- 
кавски наста-вак ете у другом лнду мно- 
жине заповедног начпна и слично. Већ та- 
да, или можда- нред крај те епохе, почело 
се ширити ’»кај« на рачун осталих заме- 
ннца (што н ча). По свима. знацима суде- 
ћи, заједница старог штокавоког говора, 
који се находио на истоку (у Олавонпји 
и делу Хрватске), и старог кајкавског, ко- 
ји се находио на. запа-ду, чннн основни 
заметак жајкавоког говора. Овим основ- 
ннм елементима пришао је са југа или 
југозанада н чакавски, вероватно, тек од 
краја 14 вежа.

0  ако су ова трн елемента -дала једа.н 
дијалекат, пошто оу се у свима љима 
развнле заједничке црте од времена, ка- 
да су они почели живети заједничким 
жнвотом, ипаж се тратови њихове нека- 
дашње језнчке основице још и данао јас- 
но внде.

Друга епоха њихова развитка, -после 
15 века, још их је впше зблизила. Она је 
учинила, да се развију необнчно бли-ске 
везе са -словеначким говорима. Под тур- 
ским притис-ком, образовањем Војне Гра- 
нице, која је била на гранпци Славоније 
и Хрватске у једно -време, нзвршпло се 
померање сталовншптва, Оно је ишло не 
само нз Славонпје у Хрватску, него н да- 
ље, у Крањску и Штајероку, отуда се 
враћало, померало од места до места п 
слично. Тако се извршило у-сностављање 
врло блиских језичких веза' међу слове- 
начким ди>јалек.тпма н кајжавским хрват- 
ским говором. Из овога времена потиче, 
вероватно, модификација вожалне снстеме 
у -кајкавскпм говорима, развитак разлике 
у вок-алној -боји међу наглашеним и не- 
нарладпеннм слоговима, ко,ја .је врло јако 
развијена у словелачкнм дијалектима, 
развитак редукцпје вокала, асимилацпје 
вокала у неким говорнма и слично. Тада 
је, вероватно, п заменнца »кај« дефили- 
тивно проширена.

Сви ови гов-ори, нала-зећи се на терито- 
рији, која је -била -златно удаљсна ,од пр- 
вих центара нашпх нацноналних држа- 
ва, српске (у Зети п Рашкој) и хрватске 
(у северној Далмацији), живелн су, ре- 
лативно, засе-бним животом, и имали су
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од почетка природни наслон на слове- 
начке товоре. То се по резултату љп- 
хова развитка јасно види. Према томе, и 
ажо они улазе, по своне саставу и по 
свом развитку, у историју српскохрват- 
свог језика, показујући како^ се црте њи- 
хових говора у аему развијају, они прет- 
стављају и органску везу српскохрватског 
са словеначким језиком. Све то показује ка- 
ко су се у К. Д„ с једне стране, развиле цр- 
те северозападног дијалекта, који је у 
најближим сродничжим везама са слове- 
начким језивом, и како су ее доцније 
развили утицајн словеначвог језика на 
њиховој територији. Али целокупношћу 
својих цр-та кајкавски хрватски дијалекат 
не претставља само укрштаље словенач- 
ких и срнскохрватсвих језичких особина, 
него нарочите врсте српскохрватски го- 
вор, еа знатнпм својим, самосталним осо- 
бинама.

Кајкавска књижевност, која је писана. 
домаћнм кајкавским говором, и која се 
раввијала све до Гајева покрета, претстав- . 
ља драгоцен извор за проучаваље К. Д. у 
прошлости. Особине помиљатих говора у 
љој ' се јасно огледају. Нарочито се у де- 
лима књижевника огледају два дијалек- 
та, источни, са ћ и ђ (или ч и џ), и се- 
верозападни, оа ч и -ј. Поред Пертошића 
(исп. љегов шревод Вербецијевог _ Трипар- 
титума од 1574), Маретић (у својој Исто- 
рији хрватскога правописа) наводи вели- 
ки' број кајкавских нисаца, који су раз- 
ликовали ћ (ч) од ђ (џ). Овамо би ишли: 
Петар Петретић (1651), Балтазар Миловец 
(1661), Симон Сидић (1693), Михаило 
Шимунић (1697), Јурај Мулих (1742), М. 
Шилобад (1758), Јосип Врачал (1823), То- 
маш Миклоушић (1821) и др. Али велики 
је број. писаца, који поред ђ имају и ј, 
као Врамец или доцније Хабделић, тако 
да је тешко утврдити, колико је елеме- 
ната од торња два говора у сваком од 
њих. Да споменем, опет по поменутој Ма- 
ретићевој књизи, још неке од оваквих 
писаца: ’ Петар Зрински (1660), Габриел 
Јурјевић (1675), Стефан Загребац (1715), 
Степан Фучек (1735), Балтазар Крчелић 
(1747), Хиларион Гашпароти (1752) и 
други. Јагић с шравом претпоотавља, да 
се у Загребу у 17 веку онако говорило ка- 
ко је писао Јурај Хабделић. И ако у̂  том 
језику има несумњиве мешавине дијале- 
ката, ипак ја не бих мотао .примити Јаги- 
ћево мишљење, да је та,ј језик »књижевни 
продукат«, већ шриродна мешавина на- 
родннх говора,

У овим делима наћи ће се и знатних 
потврда за онај поглед, који смо горе из- 
нели о саставу и развитку К. Д. Довољно 
је да ое позовем на опис језика Пергоши- 
ћева, који је израдио у издању Трипар- 
титума Ј. Поливка, па да се види, колико 
се особина, које су несумњиво припадале 
старом штокавском говору, ко-ји ,је у осно- 
вици тога говора, изгубило од краја 16 ве- 
ка до данас. И за друге особине (на. пр.

за употребу и губљеље имперфекта н аори- 
ста) ови су сломеници исто тако поучни.

Л и т е р а т у р а :  Л. Лукјањенко, Кај-
кавски дијалекат (1905; са картом; на 
руском); В. Облак, Нешто о међумурском 
нарјечју (Зборник еа .Народни Жпвот и 
Обичаје Југославенске Академије, I, 1896; 
у истој је раеправи и теориски део под 
називом: Каравтеристика днјалекта и ње- 
гов одношај према словенским и хрват- 
ским' дијалектима-); Р. Рапсеу, ВеПга^е 
хиг зегђо-кгоаПзсћеп Вха1ек1о1о^1е, Бег 
Кај-БЈакк! у о п  Ухгје, тЦ  ВегискзхсћН- 
§ип^ Зег Б1а1ек1е РоНгаута'^ (КоргАш- 
са-РНотаса) (Јагжћев Архив, 29, 1907);
В. Рожић, Кајкавачки дијалекат у При- 
горју (Рад, 115, 116, 11-8, 1893—1894); В. 
Важни, 0 хрватском кајкавском наречју 
Хрватског Гроба (у Словеначкој, у моно- 
графији А. Вацлавика: Подунајска деди- 
на, 1925; 111—176, на чешком); М. Крач- 
манов Ваљавец, Народне пржповести у 
Вараждину и ожолиди (II издање, 1890); 
Р. Отрохал, Дијалектн у данашљој бјело- 
варско-крижевачкој жупанијн (Наставни 
Вјесншк, 28, 1920, 412—416); Р. Строхал, 
Језичне особине у котару Карловачком 
(Рад, 146, 148); Р. Строхал, Данашље
оштаријско наречје (Рад, 180); Р. Строхал, 
Особине данашњег локварског наречја (Рад, 
162); Р. Строхал, Особине данашњега дел- 
ничкога наречја (Рад, 153); Р. Отрохал, Осо- 
бнне данашњега- равногорскот наречја (Рад, 
162); Стефана Вербецнја Трипартитум (Оло- 
венски превод Ивана Пергошића 1574. Издао 
Карло Кадлец, с објашњењима Пертоши- 
ћева језика од Ђ. Поливке, 1909); Р. Рап- 
сеу, ВеНга^е 2иг МзЈогЈзсћеп зегћо-кгоа- 
Нзсћеп Б1а1ек1о1о^1е (Јагнћев Архив, 31, 
32); В. Јагић, Архив, 26, 31; Хабделић, 
Кајкавско-латински речник (1670); Ја-м- 
брешићев (и Оушников) велики речник 
кајкавско-латински (1742) и Белостенчев (и 
Орловићев) латннско-ка.јкавоки и кајкавско- 
латиноки речник (174б); Ј. КгхвИапоухсћ, 
С гаттаВ к  Јег кгоаИзсћеп МипЈаг!.

А. Велић.
КАЈКАВСКИ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК. В.

Књнжевни језик српскохрватски у про- 
шлости.

КАЈМАК је млечни продукт, који по 
свом облик.у наличи на маслац. К. је тур- 
■ска реч, а значи скоруп или врхње. Про- 
цзводња К. де врло раширена у СрбИЈИ, 
Македонији и Црној Гори, а на гласу ,]е 
уисички К. Он се прави сд крављег или 
овчег млека на тај начин, што се свеже 
помузено млеко стави у казан и тамо за- 
врп. Вруће се млеко излије у карлнце; 
другш дан се из карлица испушта млеко, 
а скоруп ое метне у чабар и посолн. То 
се следећих дана лонавља, док се чабар 
не ншпуни. Тада се чабар затвори н метне 
на хладно место, где остаје до зиме. К. за 
то време дозрева, уз деловање посебне 
микробне флоре. К. ое претежним делом 
консумира у крајевима производње, а вр-
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ло је здрава и крелка храна (75% мастн 
и 5—9% протејина).

Л н т е р а т у р а :  Љ . Гучи, Прилог по- 
знавању микологије К. (1922). С. У.

КАЈМАКАМЦИ. В. Политнчке странке 
у. Србији пре организацнје.

КАЈМАКЧАЛАН ,је највиши део Ниџе- 
планнне, која на јужној границн наше 
државе чини вододелницу између Остров- 
ског и Петрског језера и Вардара. Глав- 
ни гребен највиши је у К. (2.521 метар), 
па на југозапад опада, и прелази у ниоки 
гребен Малко Ннџе. Према ееверонстоку 
висина се на Добром Пољу смаљује 
(1.700 метара), па се опет повишава у Ко- 
жуФу> н досеже у Дудици 2.180 метара. 
Одатле опада према Демир-Капијн. Од 
Ниџе се одваја, поред Црне Реке, огранак 
Старков Гроб, преко кога се граница. из- 
међу наше државе и Грчке опушта у Пе- 
лагонију. Са огранцима Неречке Планине 
везује се Нице преко седла- Горничева 
(Кирли Дербент), које опет везује Лерин- 
ско Поље са котлином (Сарж Ђол), у ко- 
јој су Петрско^ и Рудничко Језеро. Цела 
Ниџе-Планина је стрма, веома тешко про- 
лазна с пространим пашњацима н  вели- 
ким шумама. Геолошкп састав ових пла- 
нина је кристаласти шкриљац, кречњак и 
доста еруптивних стена.

В о ј  н а К. (12/9—4/10 1916). По долас- 
ку српоких трупа на .Солунски фронт, 
још од 23/7 1916, српско-савезничка вој- 
ска припремала је један демонстративан 
напад,_ у циљу сазнања снаге н распореда 
непријатељске во>јске. Овај ,је напад не- 
колико пута одлаган у очекишању ступа- 
ња Румуније на страну Опоразумних си- 
ла. Међутим бугарско-немачка војска 
предузела је 17/8 офансиву протпв III срп- 
ске Армије, на правцу Конали—Бањица. И 
ако је III Армија била потиснута, бугар- 
сжо-немачка војска џије могла ностићн • 
одлучне резултате, већ је, претрневши 
огромне губитке, била заустављена на ли- 
нијп Костур—Влахоклисура—Нови Град—
1 орничево—Малко Ниџе—Чеганска. Пла- 
нина.

19/8 Румунија је стулила на страну 
Опоразумних сила, али је на Оолунском 
фронту до 11/9 владало затншје, за које 
време је српско-савезџнчка војска прп- 
премала офансиву, у  ором цнљу I српска 
Армија пребачена је на фронт Оетрово— 
Владово, образујући Ј;_рво крило, III Ар- 
мија је образовала цецтар, а II Армија 
десно крило српског фронта. Француоке 
једпнице Јпоглавито ( артилерија) ојачале 
су I и III срнску .Армију и коњпчку ди- 
визију. Западно од I .српске Армије' гру- 
писана .је била фралцуско-руска Армија, 
са задатком, да дејствује правцем Лерин— 
Конали—Битољ. Овако груписаном снагом 
припремана је офанспва, чији је цнл3 био:
1. Задржати бугарске снаге, да би се Р,у- 
мунији оставио максимум снаге на рас- 
положење за њену офансиву. 2. Да се ста-

вн ван дејства бугарска снага или њени 
делови, ко.ји буду против ста.јали овој 
офансиви. Офансива се имала про.дужити 
док год се не постигне шозитнван резул- 
таг.

12/9 предузета је офансива, са планом, 
да се ~ развија око десног крила као пи- 
воа, оа. левим крилом као маневарским. 
Према гоме II Армија имала је да напада 
на фронт Козјак—Ниџе, III Арми.ја, пошто 
овлада гребеном Малко Нпџе, да дејству- 
је у бок бугарско-немачких трупа код 
Горничева и Бањице, I Армија да напада 
северно од Горничева. Тежиште рада би- 
ло је на фронту I и III Армије. На тај 
начин развила с,е 12/9—4/10 битка (Гор- 
ннчевска), кбјом је у на.јогорченијој бор- 
би, српска војска избила на Црну Реку. 
Један део„ те битке је бој на К.

Просторнја, на којој је 'вођен овај бој, 
обухвага највнши део Ннџе-планине. Бу- 
гарске трупе поселе су, као главни поло- 
жаф гребен од највишег врха К., па не- 
прекидним: иланинским вендем са општим 
падом ка Малој Реци, до закључно са вр- 
хом Вичем. По гребену, на већем и ма- 
љем удалењу, поједини су врхови обра- 
зовалн отпорне тачке. Преко превоја код 
Горничева прелази једина добра комунн- 
кација Острово—Битољ, са којом се спа- 
ја друм Кајалар—Бнтољ, неколико кило- 
метара зап&дно од Банице.' Уноредо са 
овнм дутем води железничка пруга Во- 

■ ден—Битољ. Предтерен главног положаја 
образују већнном стрме косе, посејане ћу- 
вицпма, а раздвојене међу собом дубоким 
јаругама. Десно крило бугарског положа- 
ја је топографскп слабије од левог, и 
фортификациски било је лошије утврђе- 
но. Лево крило (Кајмакчалан) и центар 
топографски су врло јакн, са веома стр- 
мнм падинама, добро узајамно браљенн н 
фортификацискн солидно утврђени. На- 
цад на овај део положаја претставља так- 
тички врло тешку и ризичну операцију 
фронталног напада и пробоја јаке обрал- 
бене лпннје. Овај део ноложаја још је уз 
то био најаче поседнут.

Одное снага у разним пернодима боја 
бпо је различит. Оа српске стране у боју 
на овом делу учествовада је Дринока и 
Дунавска дивизија и једна бригада Тд- 
мочке дивизије, са нешто артилерије ван 
еастава дивизија. Највише трупа било је 
29/9 и то: у Дринској дивизији 29% ба- 
таљона лешадије (8.053 нушака), 1 пио- 
нироки полубатаљон, 30 пољоких и брд- 
ских топова, 8 хаубица п 8 дугачких то- 
пова 120 мм, 2 дугачка тола 105 мм и 
5 рововских оруђа; у Дунавској дивизији 
19 батаљона пешадије (5.032 пушке), 18 
брдских, 16 пољских топова, 8 хаубица 
120 мм п 5 рововоких оруђа. Армиска ар- 
тилерија: 3 батерије 120 мм, 2 батерије 
120 мм дугачких, 1 батерија 105 мм и 
2 батерије 155 мм кратких топова. Арми- 
ска резерва: 1 батаљон Орба добровољаца
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(392 пушке). Бугароке војске бнло је пре- 
ма Држнско.ј дивжзији 12—»13 батаљона 
(око 9.500 пушака) и према Дунавекој 
дивизпји 12 батаљона (око 9.000 пушака) 
из 6 Видинске и 8 Тунџанске дивизије, 
са неколнко грула тешке артилернје, и 
8 артилериским пуком.

Према диспозидији Врховне Комашде 
од 8/9, којом се констатује да су бугар- 
ско-немачке снаге поселе горњп положа.ј, 
савезничке армије имале су 12/9 напасти 
Бугаро-Немце на положају западно од 
Вардара, с циљем, да нх пребаце на леву 
обалу Црне Реке. III Армија, ојанана јед- 
ном бригадом Тимочке дивизије, имала је 
да нападне Бутаре на линији Кајмакча- 
лан—Малко Ниџе, до виса северно од села 
Горничева, са циљем, да овлада гребеном 
Малко Ниџе, да дејетвује у леви бок и 
позадину Бугаро-Немаца око Горничева и 
Банице, и. тиме да потпомогне акцију 
I Армије.

На основу те диспозиције, командант 
III Армије издао -је залговест, по којој је 
главни правац напада Дринске днвизије 
Метериз—Теиеси—К., са задатком, да за- 
узме К. Главнн шравац напљда Дунавске 
дивизнје на Трапезасту ' кссу—други ћу- 
■вик северно од Горничева на Малко 
Нице. По заузећу гребена К.—Малко Ниџе 
обе дивизије продужиће напад на гребен 
Отарков Гроб—Сович до Крушограда. На- 
пад има почети 12/9 у § часова. Према 
овој заповести бој је и почео.

12/9 код Дрпнске дивизије отпочело је 
бомбардовање у 6 часша, са елементима, 
који су се од џаније имали, јер се нови 
нису могли тражити, због магле. После 
тешког наступања десна колона заузела 
је на јуриш највишу тачку на Плочи, 
јужни каменити ћувик Кочобеја, и из- 
била је на 20—30 метара од ровова на 
Кара-тепе. Лева колојА подишла је Де- 
војачком Брегу. Код Дунавеке дивизије 
до 9 часова и 30 минута, није се могла, 
због густе магле, предузети акџија пеша- 
дијом, а већ кроз неколико минута предњп 
делови избили су на Трапезасту косу. У 
12 часова пешадија је избила на предњи 
бугарски положај испред Кршног виса. 
Бугари су се шовукли у нереду, а њихова 
артилерија је јако тукла српске делове 
на заузетим шоложајима. Бугари су по- 
јачавали овај део ноложаја, како шеша- 
дијом тако и артилеријом. Наређено је 
дивизнјама, да се по сваку цену одрже 
на заузетим положајима и да следећег 
дана продуже напад. У току ноћи водила 
се, час јача, час слабија, борба, а у зору 
између 4 и 5 часова, делови Дринске ди- 
визије, после снажног нашада бомбама, 
заузели су јуришем Кара-тепе. Бугари су 
извршили у току ноћи четири контрна- 
пада на Дунавску дивизију, али су били 
сва четири пута одбијени.

13/9 продузкен је напад на целом 
фронту. Дринска је дивизија, поеле теш- 
ких борби, овладала потпуно линијом

Кочобеј — Плоча — Кара - тепе — Девојачки 
Брег—Бачије Попадије, и идпред те лн- 
није избацила је јаче делове ка К. Бу- 
гари су бнли шротерани из свих ровова 
испред препреке од жица на К. Код Дунав- 
ске дивизије, после пршпреме јаком ар- 
тилериском ватром, кренуле су се на- 
падне колоне; десна је исекла жице на 
Зеленом ћувику исшред Шумовите косе 
и избила је на падине ћувика, средња и 
лева колона задржате еу у самом но- 
четку јаком артилериоком ватром од Гор- 
ничева и Малко Ниџе. Како -је I Армија 
овог дана почела подилажење Малко Ниџе 
и Екшису, наређено је Дринској п Ду- 
навској дивизији, да би се Бугарима оне- 
могућило задржавање на положају Мала 
Река и да би се спречило да оне трупе, 
које се од Мале Реке повлаче, ојачају од- 
брану на Малко Ниџе, да оледећег дана 
почну у 5 часова напад. Врховна Ко- 
манда наредила је, да се 14/9 зором про- 
дужи енергично напад, са задатком, да 
се Бутари разбију и енергично гоне. У 
току ноћи Дринска дивизија одбила је 
слаб бутарски напад на Бачпје Попадије, 
а Дунавска дивизија заузела је у ГЗО ча- 
сова Зелени ћувик.

14/9 нашад је почео у 5 часова. Под 
страшном артилерискам ватром Дрпнска 
дивизнја подишла је препрекама од жице 
на К. Дунавска днвизија успела је, лосле 
упорне борбе, да до 16 часова избије на 
линију: кота 1.500—гребен Малко Ниџе 
јужно и југозападно од највишег врха, а 
■до ноћи да заузме Малко Ниџе, и да лред- 
њим деловима дошре до реке Брода. Бу- 
гари су се -пред овом дивизијом повукли, 
правцем Царево—Село Росна—Воштаран, 
на добро утврђену граничну линију. Дрин- 
■ска дивизија одбила је пред мрак два 
контрнашада и а  бокове нападних колона. 
За следећи дан наређено је Дрннској ди- 
визији, да продужи напазд на К , а Ду- 
навској, да гони тучене Бу-гаре. Овога да- 
-на заплењено је на овом делу фронта 7 
шољских топоџа и 3 хаубице 120 м/м, 
13 кара, 18 предњака, 12 сандука са бом- 
бама, 4 оандука експлозива, јед-на тешка 
справа за бацање бомби (миномет), много 
пушака, муниције и осталог материјала. 
Ноћ је лрошла на миру.

15/9 Бугари су, са добро утврђене гра- 
ничне линије, тукли јаком артилериском 
ватром колоне Дунавске дивизије, коју 
није могла помагати тешка артилерија, 
јер није имала. .зашреге, те се морала вући 
запрегом шољске артилерије. -Стога је Ду- 
навска дивизија само предњим деловима 
прешла на десну обалу реке^ Брода, а 
главнином је остала аа  левој обали, а под 
заклоном мрака шребацила се и она у 
току ноћи 15/16 оептем-бра. Дринска ди- 
визија целога је дана водила, _ час јачу 
час слабију, борбу, и успела је, посте- 
п-ено напреду.јући, да допре на 200 ме- 
тара пред препреку од жице на К. и да 
заузме ћувик на 700 метара јужно од
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Отарковог Гроба. У току дана Дринска ди- 
визија је ојачана једним пуком пеша- 
днје (17) и 1 пољском батеријом, и на- 
ређено дој је, да 16/9 отсудно нападне 
и заузме К., после чета да предузме на- 
пад на Бугаре, на Старковом Гробу. Ду- 
навској је дивизији наређено, да 16/9 на- 
падне Бугаре на положају Отарков Гроб— 
Совин—Крушоград, тлавним правцем Ста- 
ра Попадија—Оович. Овога дана I Армија 
ј-е избила на реку Брод, само слабим де- 
ловима пребацила се на десну обалу, а 
главнинама је остала на. левнј о-бали.

16/9. Како је К. пр-ви и најважнији 
о-бјект, који треба савлада.ти, па да -се опе- 
рацпје могу продужити успешно, пред- 
узето је јаче труписање снага за нанад, 
мере су биле предузете и пздата наре- 
ђења, да се Дринска дивизија ојача но- 
вим трупама, сем до оада већ прндатих 
јој делова. Међутпм у току дана напад 
је продужен, и на кра-ју дана, после 
о-горчених борби и очајног' отпора Бугара, 
десна колона Дринске дивизије успела је 
да заузме први каменити ћувик, на гре- 
бену К , и да се левом колоном пробије 
кроз препреку од жица и ускочи у бу- 
гар-ске ровове. Иза ових ровова било је још 
две линије ровова, поседнутих Бугарима. 
Дринска дивизија подишла- је највишем 
врху К. на 50—100 метара. Код Дунав- 
ске дивизжје колоне су подишле на по- 
ловину нагиба Совичког положаја, а. Че-‘ 
гански одред заузео је вис на 200 метара 
јужно од главнпх гребена Старковог Гро- 
ба. У току ноћи нападне колоне Дринске 

■дивизије исекле су на више места пре- 
преке о:д жнца на другој линији ро-вова 
на К-

17/9. У току дана само је Дунавска 
дивизија нешто мало напредовала. У току 
ноћи Бугари су покушалн да поправљају 
бреше на мрежама од жица, али су, ва- 
тром пешаднје и митраљеза, у томе били 
спреченн.

18/9 нродужила је напад, и на крају 
дана Дунавска дивизија, тучена јако уна- 
крсном ватром, задржала се на месту, где 
је синоћ до-спела: десна колона на 3—400 
метара, а лева на 5—600 метара од пред- 
њпх бугарских ровова на. Совичком по- 
ложају. Дринска дивизија почела је после 
подне напад, н у 2Г30 часова заузела је 
највиши врх К. Бугари су се још дрзкали 
на западној ивицп К. Пред зору су Бугари 
извршили јак контрнапад на центар и 
лево крило Дрпнске дивизије, али су 
били одбивели.

19/9 на фронту према К. није било пе- 
шадиске акцпје, сем што је Дунавска ди- 
визија подишла на 50—80 -метара од пре- 
прека. Примећено је пребацивање бугар- 
скпх снага са Старковог Гроба према ле- 
вој колони на К. Из овога је било јасно, 
да Бугарн спремају ксштрнапад, те је Вр- 
ховна Команда наредила, да III Армија 
предузме најенергичније мере, да се по-

ститнути успех обезбеди. На фронту I Ар- 
мије водиле су се жестоке борбе.

20—26/9 водиле су се упорне борбе на 
целом фронту. Бугари су давали жилав 
отпор, не само бранећн се, већ и честнн 
контрнанаднма. III Арми.ја је свакодневно 
изводила нападе на целом фронту, али 
због недовољле артилерије и артилериске 
муниције, није била у отању да. припремн 
толико пешадиски напад, да бн он пот- 
пуно успео. Ипак се успело, са велнким 
напорима и жртва.ма, да се на целом 
фронту подиђе ближе тлавним положа- 
јима Бугара. За то време III Армија оја- 
чана је неколиким топовима, који- су 
једва могли да за.мене оне топове, који 
су почелн да секваре уследвелике унотре- 
бе. Бугарн су међутим за ово време дове- 
лн на фронт нове снаге, и постепено ојача- 
ли нарочито фронт Флока.—Кочобеј—К.

26/9 рано у зору Бутарн, ојачанн, извр- 
шпли су налад на- Дринску дивизију, алн 
су, после жестоке борбе, око 6-30 часо-ва 
одбијени. У то доба Дринокој дивизији 
послато је појачање од 2 батаљона (7 пу- 
ка). Бугарн су у току дана наваљивали 
све .јаче на Дрилхжу дивнзију, тако да. 
је III Армпја, која је оетала без резерве, 
тражнла и до-била као појачање 1 батаљон 
Срба добровољаца н добровољачки одред 
потпуковника Војина Поповића. Нала.д је 
био тако јак, да се, поред све храбрости 
и пожртвовања официра и војника и по- 
ред огромних жртава СбО официра и 1.197 
војника), морало повући на другу од-* 
бранбену линију на К., но ту линију Бу- 
гари нису могли заузети, и поред свих 
снажних напада. На тај' начнн била је 
изгубљена највпша. тачка К. — Дунавска 
дивизија у току дана покушала је снажан 
напад на свом дељу фронта али је била 
задрзкана јаком ватром артилерије, пеша- 
дНје и митраљеза. Како су сад Бугари 
постали надмоћннји у пешадији, тражено 
је из Врховне Команде, да се српска ар- 
мија појача француским јединицама. Но 
ђенерал Сарај је одбио тај захтев, и при- 
стао је само да се српски фронт скрати. 
Услед тог прегруписавања, а према- спо- 
разуму српеке Врховне Команде и ко- 
манде Оавезничке Војске (ђенерал Оарај), 
наређено је, да се 30/9 пзвршп отсудан 
напад на цео фронт, од К. до крајњег 
ле*ог крила француско-руеког, а до тог 
времена да се изврше све прнпреме. Бу- 
гари су међутим у току та два дана вр- 
шили честе нападе н на Дривску и на 
Дунавску дивизију, нарочито ноћу н у 
зору, али су сви ти наладп били одби- 
вени. Јаено је било, да су се Бугарн 
знатно ојачали према Дрпнекој днвизијп 
(12—ЈЗ батаљона), стога је командант 
III Армије решио, да прижупн што -је мо- 
гуће више трупа на фронту Дринске ди- 
визпје, п бојећи ое новот ојачавања Бу- 
гара, да са лрипремама заврши тако, да 
29/9 предузме напад. Отога је тражио и 
добио за то одобрење. Али су припреме
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за појачаље Дринске дивизије биле поде- 
шене тако, да су све трупе, упућене на 
тај фронт, мотле да се прикупе тек у 
току 29/9.

По свршетку тих припрема, било ]е гру- 
писано на главном пра-вцу (код Дринске 
дивизије) 20 батаљона пешадије (добро- 
вољаики одред, 3 батаљона 7 пука, бата- 
љон 8 пука, батаљон 2 пука, поред пу- 
кова Дринеке диввзије), артилерија је оја- 
чана 1 % пољском батеријом, на помоћ- 
ном нападном фронту (код Дунавске ди- 
визије) 14 батаљона пешадије, а у ар- 
миској резерви батаљон Орба доброво- 
љада. 29/9 нздата је заповест за напад, 
по којој је Дринска дивнзија имала. да 
отсудним нападом заузме К., после чега 
да продужи и заузме Старков Гроб. Ду- 
навска дивизија имала је да јако при- 
тисне бугарске трупе на свом фронту. 
Извршене су све припреме, подела на ко- 
лоне, начнн дејетва артилеријом и пред- 
виђено је све, да напад успе.

30/9 Дрннска је дивизија почела напад 
у 5-45 часова; до подне је заузела ровове 
на Кочобеју и Флоки, који оу раније били 
држати, а до ноћи усиела је да заузме 
К. Дунавска дивизија енажно је пома- 
гала овај напад. У овом нападу залле- 
њена је једна аустриска пољска батерија. 
Бугари су се разбегли на све стране у 
потпуном растројству, због чега је и изо- 
стао контрнапад.

Већ од 1/10 почет ,је напад на Старков 
Гроб и Оовичке положа-је, који су заузети 
3/10.

Губитди целе српеке војоке у периоду 
од 30/8—23/9 били су: погинуло 'је офи- 
цира 25, војника 711, рањено је офи- 
цира 146, војника 3.490, нестало је офи- 
цира 1, војника 65. До краја операције 
губитци су били знатно већи. Бугарски 
губитци су били много већи, али о њима 
нема података-. Заробљено и предало се 
око 1.000 бугарских војника, 40 то-пова 
и хаубица, знатан материјал сваке врсте.

Резултат боја је пробој јако увтрђене 
линнје, алн екоплоатација победе није 
Могла да ое изврши ка-ко треба отога, што 
,је српска војока била заморена, а резерава 
није имала.

'Последпца боја била је, да су Бугари 
3/10 морали да напусте цео фронт, и да 
се 'повуку на раније утврђену и спрем- 
љену диннју: -десна обала Бродске Реке— 
с. Д. Врбена—Сакулева Река.

В. Белић.
КАЈСИЈА, врста воћа, које ое гаји сву -. 

да, али не у већој количини. Највише је 
има у Срему и Војводини. Плод се упо- 
требљава свеж, али се и нрерађује у 
слатко и пекмез. И. Р.

КАЈСИЈА ИЗ НАНСИЈА увезена је из 
Француске. Има је у Словеначкој, Хрват- 
окој и Војводини. И. Р.

КАКАН. В. Камичац.

КАЛАЈ БЕЊАМИН, аустр'0-утарски др- 
жавник (22/12 1839, Пешта — 13/7 1903, 
Беч). Рано је показивао склоност за по- 
литику, и то нарочито за про-блеме бал- 
канске политике. Као ђак научио је ,од- 
лично српски и грчки, и ночео се озбиљ- 
но бавити иоторијом и културом тих на- 
рода, нарочито српском. Главни свој рад 
почео је у журналистици. Овратио је на 
се пажњу грофа Ј. Андрашија, и кад је 
овај поотао мађарски -мнннстар-претсед- 
ник, н почео да утиче на спољашну поли- 
ти-ку дунавске монархије, израдио је, да 
-је К., жао млад човек, именован за гене- 
ралног консула у Београду (27/1 1868). Зна- 
јући добро -језик, веома интелигентан, до- 
бар посматрач, К. је ушао у наша друш- 
тва и давао у евојим извештајима драго- 
дене податке о Србији тога времена. У 
жељи да но инструкцијама претпоставље- 
них привуче Србију Аустро-Угарској, а 
одвоји је од Руеије, К. је био пун добрих 
нада и с почетка нескривено^ србофил. 
Али, када је Србија, од 1871, обновнла 
срдачније везе са Русијом, под утицајем 
Јована Ристића, К. је постао непријатељ 
не -само Ристићев, него н српски. Оагле- 
давши српски проблем дубље, К. је јасно- 
видео, да је уједињење српског народа 
општа тежња Орбије и целог народа, и да 
ће се оно једнога дана извршнти, при- 
родно, на штету оних, под чијом се вла- 
шћу српски народ налазио. К. се почет- 
ком 1875 вратио из Орбије као противник 
српске народне мислж. — Једно време био 
је поеланик у мађарском парламенту п 
уредник листа -Народ Истока. 1877 објавио- 
је први део своје И-сторије Срба. 1878 по- 
стао је аустро-угарски делегат у комисији 
за израду ' организационог -статута за 
Источну Румелију. -После тога (1879) вра- 
тио се ' у Министарство Слољних Послова, 
као начелник. 1881 К. је био један од 
главних преговарача при скланању тајне 
конвенције између Орбије и Аустро-Угар- 
ске.

Као крупнија личност у нашој истори- 
ји, К. се иотиче од 5/6 1882, кад ј_е по- 
отао заједнички министар Финансија, и, 
као такав, главни и одговорни управник 
Босне и Херцеговнне, »некрунисани 
краљ« тих земаља. Његов режим у Босни 
карактеришу ова начела: 1. Стварање по- 
себног босанског патриотизма, да би се- 
тим сузбиле везе становништва Босне и 
Херцеговине са сло-бодннм српоким др- 
жавама. 2. Помагање муслиманских феу- 
далаца, као претставника консервативне- 
политике, и њихово што јаче одвајање од 
Срба, особито од Срба у Србији п од хрват- 
ског залеђа. 3. Припремаље промена^ окупа- 
ције у анексију. Збо.г свега тога, К. је оета- 
вио нерешено тешко аграрно питање у зем- 
љи, спречавао је рад српских народних 
школа и вршио је безобзиран притисак. 
на прететавнике цркве, да би номоћу вих. 
деловао на народ. Карактеристично је, да 
је К. чак своју Историју Срба забранио за

— 219 —



ЕАЛАЈДОВИЧ

Босну и Херцеговину. Његова. полптика 
притиска и на Орбе и на Хрвате изазвала је 
борбу правоелавног и муслиманског елемен- 
та за верско-нросветну автономију и за 
стварање јаког опозиционог покрета против 
целог режнма. — Иначе, као организатор, 
К. ј_е био човек од иницијативе, јаке воље и 
истрајан. Босна п Херцеговина добиле су 
добре путеве, железничку линију од Оаве 
до мора И' много културнпх установа. 
Много се, истина," чинило, да' се наглим: 
дизаљем засени странп Свет, какоЈ бп се 
лакше оправдала анексија, алн је много 
-сгвари урађено. и од стварне вредности.

Л и т е р а т у р а :  Б. ТћаИрсгу, Бећепз- 
ЂПЈ ипс! РегзбпНсћкеИ: В, уоп Ка11ауз 
(01е ОезсМсћГе Јез зегћјзсћеп Аи{зЈап- 
Јез, 1910). Лзвод Л. Војновића (Савреме- 
ник, VI, 1911). В. Ћоровић.

КАЛАЈДОВИЧ КОНСТАНТИН, рускп 
-слависта <1792 — 1832). К. ,је -био Јзгжно- 
-словенскога порекла. У младостн се ба-вио 
природшш наукама: Истакао -се сво.јпм 
радом на описивању и проналажењу ста- 
рих ру-ских жњижевних дела. Издао је ве- 
лики бро.ј сно-меника, нарочито руских. 
За јужнословенску књижевно-ст врло је 
важно њетово дело: Јован, егзарх, бугар- 
ски (1824), ко.је је у време евоје ‘ шојаве 
изазва.ло велико .1Гнтереоо<ва.ње и диску- 
-си.ју. К. „је !прв,и истакао значај Сгшеоно- 
ва времена (10 век) за развитак оловенске 
књнжевности у, Бугарско.ј. -Издао ,је <за- 
.једно са Стројевом) иецрпни -опис сло- 
венско-рускнх рукописа, жо.јн се чувај.у 
у Москви, у библиотеци грофа Толсто.ја, 
'(18:26). Радпо .је п на |Онису рукописа Сн- 
нодалне библиотеке. А. Б.

КАЛАЈЛИЈЕ су украс од метала, обли- 
ка  малог звонцета, са подужим грлом. 
'Обично с.у по две калајлије подужом врв- 
цом једна за другу везане, п тако уплете- 
не у витице, да/на- крају "обе К. висе и 
при хо.ду звецкају. Носиле су пх девој- 
ке по Мачви, а мушжарци су их прика: 
чивали на подвезице. К. су сада изоби- 
чајене. Н. 3.

КАЛАКАЧ. В. Фрушка Гора.
КАЛАМОТА. В. Колочеп.
КАЛАФАТИЂ ВИНКО (27/6 1747, Брп- 

■бир — .24/3 1792, Загреб). Био је парох 
у Покупском, подархиђакон п почасни 
канонпк. К. је био одличан по-знавалац 
латпнског јеаика. За мла.ђих дана био је 
неколико година професор природног и 
међународног права у загребачко.ј Акаде- 
мијн. Штампао је говор, који .је у пме 
Академије говорио у спомен Балтазара 
Адама Крчелића (1778), и два ттисма, што 
пх је под псеудонимом ТћеоЈозшз Тга- 
зЉи1из уиравио на загребачког каноника 
Јосифа Тајспергера (1782), као одговор на 
неку његову расираву. У руконису сачу- 
вала оу се његова А<Јуегзаг1а уапа рег!1- 
пепНа ас! Сгоа1аз (у архиву Југославен- 
ске Академије). Ђ. К.

КАЛАФАТОВИЋ ДАНИЛО, дивизиеки 
ђенерал (27/10 1875, Краљево). По свр- 
шетку 6 разреда гимна-зпје у Беотраду, 
ступио је у В-ојну Академију 28/9 1893. 
За. артилериског потпоручника прбизве- 
ден је 2/8 1896, за артилерискот капетана 
29/12 1903: Преведен ја у ђенералштабну 
струку-у 1907, пуковник је иостао 1/10 
1915, дивизнски ђенерал 5/1 1923. До 1898 
био је водник у пољској артилерпји, 1898 
д-о 1900 _ био је на вишој школи Војне 
Академнје, 1900—1902 био је слушалац 
артилернске АпликациоЕе Школе у Фон- 
тенблу (Француска), 1902—1904 командир" 
батернје у хаубичкојј и пољској артилери- 
ји, 1904—1907 био је на прнпреми за ђе- 
нералштабну струку. У 1900 био је ко- 
мандир чете у пешадпји и ордонанс офи- 
цир Њ. В. Краља, 1907—1909 био је по- 
моћннк начелнпка ђенералштаба дивн- 
зиске области (Дунавске); у 1909 -бжо је 
начелник ђенералштаба дивизиске обла- 
сти (Тимочке), 1909—1913 бно је војни 
изасланик у Бугарекој и Румунији (ујед- 
но), 1913—1914 командант батаљона у пе- 
шадији (7 пуку) д  (1/4—13/7 1914) коман- 

. дант пука у пешадијн (Брегаднпчког), 
1920—4922 војнп пзасланнк у Парнзу, у 
1922 II Иомоћник начелннка Главног ДБе- 
нералштаба, у 1923 и Г924 пбмоћник ми- 
нистра Војсже и Морнарице; у 1924 и 1925 
шеф" секретаријата Оавета Земаљске Од- 
бране. Био је у јесен 1906 у Хавру за 
пробе са брзометним -тонбм", у 1907 на- 
ставник за брзометну артнлернју.' Био је 
у 1913 експерт на конференцнји мира у 
Букурешту, у 1920 у Паризу и у Рапалу. 
Биб је претседник компснје за разграни- 
чење са Реком у 1921 и са Румунијом у 
1923, експерт у Друштву Народа у 1924 
и члан делегације у 1925 на конференцн- 
јп' за контролу на.д трговлном оружјем. 
— У рату 1912/13 био је на служби за 
ђенералштабне послове у штабу II Армн- 
је; у Арнаутској побунн 1913 био је ко- 
мандант пука у пешадијн (7). У рату 
1914—1918 био је од ночетка до 16/4 1916 
начелник ђенералштаба 'дивизнје (Морав- 
ске II) н за то време нретседннк коми- 
сије ,за укрцаваље трупа у Валони (,у 
1916) при отступању; до 25/7 1917 био је 
шеф обавештајног отсека Врховне Ко- 
манде, и до демобилизације начелник 
оператнвног оделења Врховне Команде. — 
Као капетан израдио је К. правила за 
брзометну артилерију. Написао' је велпки 
број чланака у Ратнику н Књпжевном 
Гласнику, као и више војних чланака у 
париским часописнма и новинама.

В. Велић.
КАЛВИЛ, врста веома финих јабука.

У нас их пма мало, но уопевају добрб, 
особитб у Словеначкој и у Боснн, наро- 
чито бели К. у околпни Сарајева. Како 
су те .јабуке око отвора чашке ребрасте, 
добиле оу име ребраче.

II. Р.
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КАЛДРМИ-БОГ АЗ, удодина. и важан 
пролаз у Ју-жној Орбнјн, који најкраћин 
путем и најлакше спаја Тетово са Скоп- 
љем. Највиши део ове удолине (у апсо- 
лутној висини 527 м), који Је над иви- 
цом Тетовског Поља, зове се К. Б., а нижи 
и истоини, који се на већо.ј дужини исто 
тако поступно спушта према Сконеком По- 
љу, зове се Суходолица. То је стара пре- 
језерска долина, којом су нашироко 
комуницирала плиоценско Тетовско и 
Скопско- Језеро, а затим су, заједно 
са сплашљавањем Окопског Језера и усе- 
цаљем епигенетске клисуре Вардара у 
Дервену, Тетовско Језеро п језероузина 
К. Б. исушени. — Кроз К. Б., између Те- 
това и 'Окопља, пролази одличан друм, 
дуж кота је за- време Светског Рата (1916) 
спроведена железница узаног колосека 
Скопље—Охрид. Туда је и од најстаријих 
времена водио главни друм нзмеђу двеју 
суседних котлина торњет Вардара и њи- 
хових даљих залеђа. — Суоедни Жеден 
је у средњевековно доба бно под шумом. 
У турско доба био ,је кроз К. Б. онасан 
пролаз. Скоро сва насеља у долини К. Б„ 
између Тетовског Поља. и средорека Тре- 
ске и ’Вардара:у Скопском Пољу, бд краја 
17 и почетка 18 века задобила су претежно 
арнаутско становништво, кој-е .је -са запада 
кроз°К. Б. продрло и даље на исток, у 
Скопско Поље. Отота је К. Б. од тога доба 
био стварно у рукама Арнаута, који су са 
Сухе Горе запоседали друм и -пљачкалн 
путнике. Арнаутски су пљачкаши госпо- 
дарили К. Б. углавном све до турске про- 
иасти (1912). В. Радоваиовић.

КАЛЕМБЕР СТЕВАН, народни посла- 
ник (10/11 1862, Бјелопоље, срез коре- 
нички, Лика). Основну школу свршио је 
у родном месту. Трговину је изучио у 
Врховинама, а затим је као трговачки 
помоћник служио у Госп-ићу и Загребу. 
1887 отворио' је радњу у Кореници. Ба- 
вио се и лолитиком, те је од 1897 етално 
биран за посланика на српски народнп 
и црквени са-бор. У велеизда.јничком 
процесу (1908/09) био је у затвору шест 
месеца, а осуђен је на шеет -година. По- 
четком Светског Р-ата био је у затвору 
три месеца, а у интернацији годину н по. 
За -народног посланика био је изабран 
1923 И 1925. Д- П.

КАЛЕМЕГДАН. В. Калиметдан.
КАЛЕНДАРИ. 1. К о д  С л о в е н а ц а .  

Први словеначки К. изд-ао је Пр. Труба.р, 
као прилог првоме делу Новог Завета 
(1557), а 1582 засебно. 0 з  1726 позната 
је Нова Краинска Пратика, штампана у 
Ауг-сбургу. Од 1741 штампала се Пратика 
и' у Љубљани, где је дуго времена из- 
да.вао 0. Похл-ин. Столетну Пратику из- 
дао је први пут А. Брезник 1782. Све ове 
Пратике приређене су ио немачким угле- 
дима, и имале су само практични и еко- 
номски циљ. К. за о-пште поуке у слове-

начком смислу кренуо је, по савету ба- 
рона Цојза, п.рви В. Водник, својом Ве- 
ликом Пратиком за 1795—1797. Уз ову, 
излазила је, у истим грд-инама, и Мала 
Пратика, само с К. Обадва типа Пратике 
очувала -оу се до данас. Међу -овима нај- 
знатнија је Бласннкова Велика- Пратика, 
која има своју непрекинуту традицију још 
из 18 века, и има данас издаље од~ 100.000 
прим-ер-ака. Ову Пратику реформисао је п 
дао јој данашњи облик Ј. Блајвајз (В1еј- 
\чехзз), коме је Ј. Копитар, умољен да на- 
пише лрилог за Новице, саветовао издаље 
Кметск-ог Коледара. Његову консерватив- 
ност парали-сао. је од 1873 К. Дежман, -са 
Словенском Пратиком. — Други најета- 
рнји К. је Коледар Дружбе Св. Мохорја, 
који ј-е 1858—1859 почео излазити под 
наслов-ом Коледа.. И Словенска Матица из- 
дала је 1865—1868, заједно са Летописом, 
свој Коледарчек. Илустровани Народни 
Коледар (1889—1912) имао је као једна 
врста словеначког Летописа внше амби- 
ције. Литерарна Лра.тика за 1914 има- више 
каракт-ер алманаха. У Америци је иза-ша-о 
првн К. у Њу-Јорку за 1895. Угарски 
Словенц-и има.ју о-д 1903 свој К., Орца Је- 
зушовога. — До 1900 изашло је 40 разли- 
читих типова К. и Пратика, а за 1924/25, 
међу њима и ови стручни: раднички, ва- 
трогасни, за домаћице, -ковинарски, мисио- 
нарски, пла.нштски, потранични, соција- 
листички, за стројевође, трговачкп, за- 
дружни, лселезничарски. В. Алманаси сло- 
веначки.

Л ж т е р а т у р а :  Ј. Бенковић, Наши ко- 
ледарји ин коледарники (Дом ин Свет, 
1895). Ј- Влонар.
■ 2. К о д  Ор б а .  К. -се код Орба јављају 
у 'рукописним зборницима <од 16 века. 
Пор§д разноликих чланака, молитава, жи- 
тија светаца, налазе -се ту и К. за целу 
годину, или за неколико месеца. У једном 
рукописном зборнику с краја 16 века (у 
Народној Библиотеци у Бебграду) налазе 
се на крају, после разних чланака, и о-д- 
ломцп вечитог календара. У 18 веку, са 
ширењем читалачке п.ублике, јављају се 
с времена на време К., штампани у Ве- 
нецији, Бечу и Будиму. 1767 штамлан ,је 
у Венецији Олавеносерпеки в-осточнија 
церкве календар. К. су -били т. зв. вечни, 
т. ј. удешени так-о, да оу могли служЈИти 
стално, и из њих се одређив-ати да.туми 
празника. 1784 изашао је у Бечу Календар 
Вечни, 1792 Мјеоацоолов са два вечна- 
календара, 1794 Календар серпоки великн, 
1795 Календар Серп-ски п т. д. Од по- 
четка 19 века К. су чешћи. Тако су већ 
1813 изашла трн К., један у ВенециЈП и 
два у Будиму. -Поред календа.рског дела, 
ови -оу К. доносили и разна обавештења: 
о излаоку и залаоку сунца, -о месецу и вре- 
мену, родослов владалачке куће, спи-сак 
православних црквених поглавара, оба- 
вештења о вашарима и панађурпма и о 
пошти, уз то понекад и разне молитве..
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По неки К. носно је још и наслов молн- 
тослов.

К. се отпочнњу да издају у већој мерж 
и бољи после оснивања шгампарије код 
Орба (од 1831). Кнлшари су их радо из- 
да.вали, јер су се' растурали у већим коли- 
чнна.ма. Неки К. изилазили су дуги низ 
година у истој кљижари, под истим на- 
словом, на исти начин уређења; тако на 
пр. |Ружица, коју је 1827 у Будиму отпо- 
чео да издаје кљижар К. Каулиције, под 
уредништвом Атанасија Ннколића, затим 
у Бечу, и најзад у Новом Саду; Ружица 
је изилазила око 50 година. Домовнн п 
општеполезни народни календар излазио 
је 1832—1848, у издаљу кљижаре К. Кау- 
лиција у Новом Саду. — Око средине 
19 века штампано је годишље око 10 К. 
а око 1880 преко 20. Тада су К. добили 
свој одређени карактер. Неки су имали 
рожданик, сановник и -таблице несретних 
дана, и 'били су омиљени код најшире 
иублике; други су добили тип кљижевних 
алманаха, чеето са многобројним илустра- 
цијама. Овака -покрај-ина имала ј-е свој К., 
са локалним обележјем, са прилозима ло- 
калних књвжевника, али увек еа јаче или 
слаби.је истакнутим српским патриотиз- 
мом. У дру-гој половини 19 века има много 
књига под на-словом К., али су оне попу- 
љене разноликом садржином према на- 
мени: има шх књижевннх, политичких, 
пољопрнвредних, шаљивих и др. Од 1852 
у Београду је изла.зио К. са шематизмом 
,у државном издаљу. Лознатији су и ус- 
пели да се годинама одржавају код чита- 
лачке публ-ике -К: Зимзелен (1853—1860, 
Беч), Српско-народни Велико Бечкеречки 
Календар <од 1854, Бечкерек), Годишњак, 
у издању Др. Данила Медаковића, затим 
А. Оандпћа (од 1850, ,Нови Сад), Пенче- 
вац, у издању Браће Ј-овановнћа (од 1874, 
Нанчево), Орао, под уреднпштвом 0. В. 
Поповића (од 1874, Нови Оад), Орлић, под 
уредништвсм Ј. Сундечнћа (од 1865, Це- 
тиње), Орлић, под уреднпштв-ом Јеремије 
Караџића (од 1877, Беотрад). — У 20 веку 
К. добијају дефинитнвни облпк алманаха, 
тодишњих издања, чеото са врло пробра- 
ном садржипом, врло разноликл: књи- 
жевни, привредни, п-атриотски, партиски. 
Значајни су: Просвјета, Време, Вардар, 
Село и др. (В. и Алманаси.)

Б . М и љ к о в и ћ .

3. К о д X р в а т а. В. у додатку.
КАЛЕНИЋ, манастир (Ваведење) код 

Рековца. Подигнут је у почетку 15 века 
'Од протовистијара Ботдала. Крајем 17 ве- 
ка је отрадао. У почетку 18 века обнов- 
љен је Ачоиаоима из манастира Мораче. 
1766 сасвпм је обновљен. 1788 Турци еу 
•запалили К., и монаси су се склонили у 
Фрушку Гору (Хопово). 1806 призидаиа 
је припрата (оада не поотоји). 1815 д-о- 
несеи је у К. из Аустрије Св. Краљ, и т,у 
је остао до 1839. 1820 отворена је школа 
У манастиру. 1844 ту је убијен и сахра-

њен епискои шабачки Максим. — Црква 
архитектуром прииада циклусу цркава 
14—15 века (триконхос). Има раекошну 
иласгичну декорацију. Првобитан живо- 
пис је очуван.

Л и т е р а т у р а: В. Петковић, Фресже из 
цркве у Каленнћу (Старинар, Н. Р., П1).

В. П-ћ.
КАЛЕНИЋКА РЕКА, река у Орбији, 

лева притока Мораве. К. извире са Гледић- 
ске Планине (Загорје, Брезовица 735 м). 
више манастира Каленпћа, тече у вију- 
гавом току ка истоку, утиче код Варва- 
рина. Дужина тока је -45-1 км, а површина 
олива 196-3 км2. П. В.

КАЛИВОДА ФАЛКЕНШТАЈНСКИ ЈОСИП 
ДР., лекар (1820, Осек — 1892, Загреб). 
Гимназију је учио у Осеку и у Пеш- 
ти, ту је свршис и медицинске науке 
(1843). Цо свршетку студија био јљ на 
служби у О-секу, а. 1(852 п-остао је фнзик 
вировитичке жупаније. 1855—1861 био је 
приватан и судбенн лека.р у Осеку, 1861 
пон-ово фвзик виро-витичке жушаније, 
1882 пралечник земаљске владе у Загре- 
бу. Истакао се у борби с колером 1849, 
1867 и 1873, као гратски еаступник у Осе- 
ку и у оониваљу и зидању тамошље гвм- 
иаз-цје; као покретач и осннвач Друштва 
славошжих лечвика у Осеку и као аги- 
лан члан Збора лијечника, - коме је био 
прет-седник 1885—1892. Био је претседник 
Црвеног 'Крста за Хрватску-Славсшију.

В . 'С.

КАЛИГРАФСКА ШКОЛА оонована је у 
Сремским Карловцима почетком 19 века. 
1813 помнње се Карл Егер као цртач нри- 
ватне цртачке школе у Карловцима, а 
1815 умро је Јоаким Поиовић (1788 у Фе- 
рићхаз-у) као учитељ карловачкија чер- 
тежнија школи, који је учпо и богослове 
калиграфији. — Пр-ви спио о лепом писа- 
њу код нас издао је 1778 Захарија Орфе- 
лин, под наоловом: Словено - валахијска 
калвграфнја. Р. Г.

КАЛИМЕГДАН (КАЛЕМЕГДАН), глав- 
ни и најстарији београдоки парк, између 
Горњег Гра.да, ивице обронка над Савом, 
трамвајске нруге, жоја води са Оаве у 
Душанову улицу п улице, к-оја водп од 
главних врата Горњега Града у Узун 
Миркову улицу. Простор на коме се про- 
теже К. није велики, једва два хектара. 
Изглед са К. на Срем и банатску равницу 
јединствен је. — За време-Турака. К. се 
'звао Фићир-Бајир (Брег за размишљање), 
па је затим добио пме КалеМејдан (град- 
ски мегдан). Ту, под бедемпма града по- 
губљивани су виђенији Срби, које су 
Турци осуђивали на омрт. 6/4 1867 кнез 
Мпхаил-о Обреновић примио је на К. пз 
руку Ризе-наше кључеве од градова. У 
тренутку, када је турскп иаша предавао 
градске кључеве кнезу Србпје, на граду 
је истакнута српска застава, српски вој- 
ници заузели су на бедемима стражарска
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места, а кнез Мнхаидо је са К. свечано 
ушао у град. Тек после предаје градова 
Србији, отпочело је уређиваље К. и лре- 
твараље К. пољане у парк, у коме сл 
доцније постављене бисте наших кљи- 
жевника, уметника и политичара.

М а л и  К. Улида која води из Узун 
Миркове на главпу капију Горљег Бео- 
градског Града, раздваја К. од Малог К., 
који је до пре две деценије 'био голо 
гратско поље са игралиштем за децу. 
М. К. се протеже од К. до капије, која 
из Дољега Града ззодн у Душанову улицу 
и до улице, којом трамвајска прута си- 
лази са К. у Душанову улицу. Нпвели- 
сање и паркирање М. К. отпочело ]е после 
1903, а 1925 уклоњени су са М. К. ета- 
блисмани за забаву деце и служинчади.

М. Милеповип.
КАЛИН ДОМИНИК ФРАНЦ (Са1ш), сли-

кар, цртач и музичар (око 1630, врло ве- 
роватно код Св. Крижа, Випавска - по- 
сле 1680). Живео је и студирао најпре у 
Горици, поеле у Минхену, где је 1660 
објавио песму, уврашену са 'бакро|резнпм 
емблемима. 1668 лостшо је К. курбава.рски 
библиотекар н дворсви секретар. Око 
1670 дошао је на двор цара Леополда у 
Беч, где је поетао дворскп историјограф и 
с о т е а  ра1а1тиз. Првобнтно се звао ае 
5апс1а Сгисе ех сот11а!и ОогШае, доц- 
није нак <3е М ап еи ћегф  Наиисао је чи- 
та® ред дела у  ча<ст ца.ра Леополда, и 
украсио их .је оо<пственим резбад>ијама и 
оонствешим мувикалним ко-мхпозицијама. 
Почео је радиви овромно дело: Оеб1егге1- 
сМ зсћез Ећгепмгегк, које је МИ1СЛИ0 укра- 
оити сликама кнезова, вароши, манасти- 
ра и њиховим грбовима^ али га није свр- 
Јтпго. — По Кукуљевићу налазе се у На- 
ционално-ј бИблиотеци у Бечу ова^К. дела. 
Сор1а Фе11а зетрНшвбипа 1пуеп11опе зо- 
рга 1е циаНго М опагсМ е Је1 топФ о (1675), 
II 1етр1о НеПа 1е11с11а А из1маса (1675), 
С о т ћ аШ теп 1 о  а сачаПо 1га 1а р!е1а А и- 
з !п аса  е! Г тујШ а, Т попЈо г!рог1а!о аа111п-
ухсНа (1680).

Л и т е р а т у р а :  С. Станић, Доминик
Франц Калин (Час, IX, 283/83); И. Кукуље- 
вић-Сакцински, ‘Словник ум.јетниках ју-го- 
славенских, 130.

КАЛИНИК, српски монах и дипломата, 
почетком 14 века. Краљ Милутин слао је 
К., као вођу дипломатске мисије, у Ца- 
риград византиском цару Андронику II. 
Историк Јован Кантакузин забележио је 
за К., да је био високих динломатских 
способностн, енергичан и врло умешан да 
се брзо снађе у разним политичким нри- 
ликама. 'Р-

КАЛИНИК 1, Скопљанац, пећски па- 
тријарх (1691—1710). Узео ,је управу над 
српском црквом под турском влашћу у 
најтеже дане, носле велике сеобе нод па- 
тријархом Арсенијем III. - К. је великим 
пожртвовним радом успео да очува само-

сталност пећске патријаршије ж олакша 
судбину -Србима, заосталим на старим 
огњиштима. Р- Г-

КАЛИНОВИК, место у Босни, западно 
од Фоче. Има 299 становника. Пре оку- 
пације Боспе и Херцеговине било је не- 
знатно село. Подизањем војничких ка- 
сарни постаје варошица. Главно је место 
стонарске обла-сти За-горја и испостава 
фочанскот среза. Данас је К. војнпчкн по-
у-шттт м. Ф.

КАЛИЋ МИТА, кљжжевник (25/5 1847, 
Новж Сад — 15/1 1909, Оомбор). Основну 
школу учио је у Сремскпм Карловцима, 
Будиму и Но-вом Саду. Почео је слушати 
права у Јегрн, али их није свршио, него 
се примио за наставника варошке реалке 
у Новом Саду. Када је ова укинута (1873), 
К. је вршио (до 1881) дужнс-ст прпватног 
учитеља у ариетократским породицама 
Чеха п Викенбурга. Те године именован 
је за професора српске више женске шко- 
ле у Новом Саду, у којој је остао десет 
годзгнз.. 3& то јб време положио ирофесор- 
ски испит философског факултета у Пе- 
шти. 1892 прешао је К. у сомборску учи- 
тељску школу, у којој је радио до 1909.
_,К. почео је да пише песме у Даницп
1864, после у Летопису, Јавору, Стражи- 
лову и Бранкову Колу. Матица Српска 
штампала је у својим књигама за народ 
четири свеске К. биографија Срба радни- 
ка на књизи. К. је писа-о -доста чланака 
и подлистака, већином из пр-ооветне обла- 
стп у Застави, Бранковом Колу и Орп- 
ском Колу. Највише је К. радио па драм- 
ско) књижевности. Издао је за живота пет 
комедија: Нреки лек, Свекрва, Мој џеп, 
Максим и По комапди, л  две дра-ме у 
јамбнма: Деоба .Јакшића и Растко-Сава
Немањић. Неке К. комедије биле су и 
награђиване у Матици Српској и прет- 
-стављ-ане од новосадског _ Српског Народ- 
ног Позоришта. У комедији је К. ишао за 
Трифковићем. ДрамЂ су му -сљабије од 
комедија, које се држе још на репертоару 
наших дилетантских дружина у В о јв о д и - 
ни. Као наставник српске вљижевностп и 
историје у јединој српској учитељскоЈ 
школи у Војводпни, К. је оставио наЈ- 
светлију успомену. В. Петровип.

КАЛКАН, планина у -Македонији, на 
граници наше државе са Арбанијом, више 
изв-оришта Белнчке -Реке (притоке Црног 
Дрима), 19 км северозападно' од Струге. 
К. ,је висок 2.132 к. п. а.

КАЛНИК. 1. Планина у Хрватској, део-хр- 
;атско-г Загорја, између река: Копривнице- 
'логовнице-Лоње-Бедње, а на североисто1 у 
е отраничена равницом Подравине. . . Ј 
[ајвећим делом састављен из еоцених а- 
дага, а мање нросторе заузима.Ју криста- 
тсти шкриљ-ци и мезо-зоЈ-ске творевине. 
Јз конгломерата се вади до-бар грађевннски 
«шен п угаљ. Ова се планина углавном 
тружа од запада-југозапада на исток-се-
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вероисток и претставља развође између Са- 
ве н Драве. Највећи су висови: Вранилац 
(Велики К.) 643 м, Мали К. 569 м, Љу- 
беј 558 м, Порутина 491 м, Козјп Хрбет 
462 м, Главица 437 м. — К. је тусто ио- 
шумљен, а познат је због финих врста 
грожђа и добрих вина. Има два слана из- 
вора, један са кухињском соли, близу села 
Слаља, други са глауберовом соли, крај 
Апатовца, који даје чувену апатовачку 
киселу воду. Југоисточним подножјем нла- 
нине пролазе друм и железничка пруга 
Копривница — Крижевци — Загреб, југоза- 
падним и западним подножјем друм Кри- 
жевци — Можђенец — Вараждин, североза- 
падним и североисточннм, друм Загреб— 
Можђенец—Лудбрег—Цвегковец — Коприв- 
ница, а преко планине колски пут Крн- 
ж евци—Мар ин ов ец—Цв е тков ец.

П. В.
2. Село у Хрватској, жунанија Бело- 

вар-Крижевци, котар Крижевци, општп- 
на Св. Петар Ореховец; од Крижеваца 
13 км к оеверозападу, на подножју Кал- 
ничке Горе, где је она највиша (б43 м). 
Има 813 становника, римокатоличку жу- 
пу, основну школу, жупну цркву, огра- 
ђену високим -зидом као тврђава. К северу 
од села К , у гори, налазе се развалине 
града Великога и Малога К. Ј. М-н.

3. Град саграђен на клисури, у рано
готско доба. Прича вели, да се ту пред 
Татарима склонпо краљ Бела. Међу вла- 
оницима налазимо Вука Бранковића, Ул- 
рика Цељског, Иваннша Корвина. Битни 
делови још су сачувани. 'Подно града са- 
зидан је касније двор, који с'е сасвим 
распао. В. С.

КАЛПАК је женска капа, од вунене чоје 
25—30 см. виеока. К. је једна врста феса, 
који је горе потпуно округао. У тај горљи 
део учврсти се једна подебља жица, а 
стране лево и десно'пришију се за ту 
жицу тако, да тај горњи део долази пљо- 
снат. Дољи део ставља се на главу, а 
преко К. долазн бела крпа (марама) тако 
да се спреда види цео К , а позади пада 
марама на плећа, која се везује под бра- 
дом. Носи се у Куфалову у Македонпји.

11. 3.
КАЛУЂЕР, популарни назив за мо- 

наха на истоку, према грчком калогерос 
(добар, побожан старац). Р . г .

КАЛУЂЕРСТВО, В. Монаштво.
КАЛУН, брдо (475 м) у Далмацији, код 

Дрниша. Види се као наставак Мосеча- 
планине, од које га раставља вода Чикола. 
Знатно је због оилнпх лежаја боксита 
(1922 10.000 ТОНа). - Ј. М-Н.

КАЛЦУЊЕ су обојцп бели вунени или 
црни карирани, које ноое Власи по Кра- 
јини и у Тимоку. Н. 3.

КАЛЧИНЕ су велике сукнене беле ча- 
рапе, које су се поснле ранијих година, 
обично зимп, у чизмама у Орбији и Босни.

Данас су изобичајене. У Херцеговини су 
К. врста доколеннца од белога сужна.

Н. 3.
КАЉЕ, оело у Хрватској, жупанија За- 

греб, котар Јастребарско, у Жумберку. Од 
Јастребарскога је удаљено 18 км к северо- 
западу. Има 188 становнижа, оппгтинско 
ноглаварство, римокатоличку жупу, основ- 
ну школу, шумарску управу.

Ј. М-н.
КАЉЕВИЋ ЉУБОМИР, полнтичар и: 

новинар (1841 или 1842, Ужице — 20/3- 
1907, Београд). Слушао је државне науке- 
у Немачкој и у Француској. По повратку 
у Србију, издавао 1је 1867—1870, са вели- 
ким матернјалним жртвама, политички 
лиот Орбију, који је био једини опози- 
циони лиот под кнезом Мжхаилом, и око- 
кога ое окупила сва лпберална ннтели- 
генција. 1871 изабран је К. за посланика 
града Ужпца. 1873 основао је политнчки 
лнст Будућност. 1874/75 био је миниотар' 
Фпнансија у Чумићевом .минисгарству. 
1875 био је прво претседник Окупштпне, 
па онда прегседник мннистарства и мнни- 
стар Унутрашњих Дела К. министарство,. 
састављено од млађих либерала и млађих 
кон-сервативаца, трајало је до пролећа 1876. 
ОнО је чинило пришреме за рат с Турцима, 
н донело врло слободоумне законе о штам- 
пн и о општинској самоуправи. Под овим: 
министарством, кнез Милан се оженио На- 
талијом Кешко, и десила се у Крагујевцу- 
социјалистичка манифестација са црве- 
шш барјаком. После силаска с власти, К. 
,је био неко време начелник Мпннстарства 
Финансија. 1877 уклонио се из земље, да 
би избегао гоњења власти п био, је главнп 
сарадник Народног Глаоннка, који је по- 
кренут од кнеза Петра Карађорђевића у  
Темишвару. 1881 био је К. један од оснп- 
вача напредне странке, и као нретседник 
финансиског одбора узео је великог учеш- 
ћа у окулштиноком решавању о Бонту- 
овом уговору. 1881—1886 био је К. посла- 
ник у Букурешту, 1886—1889 у Атини, 
потом је пенсиониоан. 1895 постављен је- 
за државнога саветника, у коме је поло- 
жају остао до смртн. 1901 био је потпрет- 
седник Оената, а 1903 мннистар Иностра- 
ннх Дела у Авакумовнћевом министар- 
ству, тгосле погибвје краља Александра.
К. је оставно мемоаре, који су објављени 
1908. С. Јовановић.

КАМАРОТА ЕРНЕСТО, дугогодишњи те- 
нор загребачке опере, нрофесор загребачке 
Музичке Академије (1860, Бари, Италија). 
1882 је ступио на позорницу у Педротије- 
вој оперн ТиШ 1п тазсћега. Путовао је- 
по целој Италнјн као опереки певач. Пар- 
тију Турида певао је у Катанији под управ- 
љаљем Маскаљи-а. Од 1887 био је три де- 
ценије члан хрватске олере и креирао је- 
безброј тенорских лартпја. И. А.

КАМБЕЛОВАЦ (талијанскп Саз1е1 Сат- 
Бго), село са каштелом у Далмацији, обласг
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и котар Оплит, општина Лукшић; на Ка- 
штеланском заливу; железничка станица 
од Сшгата северозападу. Има 992 станов- 
ника, римокатоличку жупу, две основне 
школе. Каштео К. саградио је 1566 Опли- 
ћанин Фрањо Камбио (Камбеловић), до- 
бивши од млетачке владе околну земљу, 
с погодбом, да ту сагради град.

Ј. М-н.
КАМБИЧ МИХА, словеначки сликар, про- 

фесор цртања на реалној гимназији у 
Љубљани (14/9 1887, Драговања Вас, код 
Чрномља, Бела Крајина). Основну школу 
учио је у Драгатушу и у Чрномљу, гимна- 
знју у .Новом Месту до 1908, Уметнпчку 
Академију у 'Прагу, ксд професора Бу- 
ковца и Хинаиса (Нупа1за). Служио је 
као гимназиски суплент у Куфштајну у 
Тиролу {1915—1918), где је 1917 изложио 
своје покрајинске слике, заједно са Де- 
фрегером (БеКе^ег) и Вгер-Линцом {ЕјЈ- 
^ег-Шепгот), Н. Ж.

КАМЕА је врста женске кошуље у пи- 
ротском округу. Н. 3.

КАМЕН. Култ К. био је ја.во развијен 
у старих 'Срба, Трагови • тога култа и да- 
нас су ' многобројни. К. може бити се- 
диоште душе покојникове, или кажвог дру- 
гог демона. У Источној Орбијн таквом 
сенсшитом камењу приноое се жртве (оби- 
чај »пуштања воде« о великом четврт- 
ку). Душа се може и нагнати да уђе у 
К., и то (Сретство употребљава -се према 
душама - луталицама, или душама чије 
расположење није познато, али и према 
свима душама у опште. Кад постоји бо- 
јазан да ће се неко повамтирити, у ње- 
тов се гроб бацају три К ; кад се отсече 
дрво, за које се мисли да је оевовито, на 
његов пањ меће се К ; на гроб убијеног 
човека |(а душе насилно уморених обич- 
но постају зли духови) свави пролазни« 
оставља по К.; гроб се често ограђује ка- 
мељем (старински, ио целој Европи ра- 
ширен обичај). Све то К. вма циљ, да за 
себе веже душу и тако .је опречи да лута 
и чини зла. Надгробни споменик, белег, 
мрамор, првобитно је био седиште душе. 
Велики К. често су предмет локаљнога 
култа; кроз њих се провлаче нероткиње, 
они могу лроузроковати сушу шш кишу, 
послати на људе помор. Код таквих К. 
приносе се жртве и скупља народ. Жр- 
тва је раније свакако била утгућена К., 
однооно демону, ко.ји у њему станује. 0  
таквим К. пр.ичају се скаске и легенде, и 
оне се обично доводе у везу са ложал- 
ним или опште народним херо.јима (Ов. 
Са-вом, Марком, (Милошем, Тро.јаном, Ни- 
колом Предојевићем, и др.). — У К. мо- 
же, лривремено или стално, ући и душа 
живога човека. То веровање нашло је из- 
рава у  народним приповеткама (обично 
вештице претварају људе и стоку у К.).

Л и т е р а т у >р а: В. Чајкановпћ, Срп- 
ски Етнографски Зборник, 31, 56.

В. Чајкановић.

»КАМЕНДИН«, Д. Д. за производљу се- 
рума у Новом Саду. Основано 'је 1922. Ка- 
иитал је 3,000.000 Дин. Израђује све пре- 
парате против сточних зараза.

С. П.
КАМЕНИК, планина у Црној Гори, за- 

падно од средњег тока Мораче, а источно- 
јутоисточно од шганине Лебршника, око 
20 км североисточно о,ц Данилов-Града. 
К. се пружа од севера на југ, -састављен 
је од кречњачких стена и издиже се са 
највише динарске заравни. Западне па- 
дине К. су под вететацијом, делом и ис- 
точне. Највишп врх је 1.786 м. На југу се 
К. наста-вља у планину Брочник.

П. В.
КАМЕНИЦА. 1 . Планпна у Македонији, 

према граници са Бутарском, између река: 
горњег тока Каменпце (притоке Брегал- 
ннце)-Поповице - Бреталнице-Поленице-Без- 
гаћеве (притоке Пивичанске Реке)-речице 
Шпроки Дол, 10-5 км југозападно од ме- 
ста Берова (па горњем току Брегаљнице). 
Са К. на све стране теку потоци и зато ,је 
јако разграната. Између долпна пружају 
се ридови: Петровски Рид, Кочански Рид, 
Драгијски Рид, Довжевкца, на северу 
Средњо Брдо, Дамјанов Чукар, Припоро, 
Петрово Брдо. Највећи висови су: Каме- 
ница 1.356 м, Глото 1.237 м, Шоља 1.193 м, 
Чунговец 1.202 м, кота 1.255 м, Петлец 
1.350 м, Губенек 1.287 м, Петрово Брдо 
1.097 м. Источним крајем иланине про- 
лази друм Берово—'Отрумица. П. В.

2. Речица у Орбији, лева притока За- 
падне Мораве. К. извире са Маљена (Кра- 
љев Сто 1.110 м, Маљен 997 м), улива 
се код коте 247 м, око 7 км западно-севе- 
розападно од Чачка. Дужина тока је 34 км, 
а површина слива 216-8 »м2.

П. В.
3. Трговиште у Орему, котар Ириг; испод 

Фрушке Горе на Дунаву (80 м), више Пе- 
троварадина. Има паробродску станицу 
и станицу на вициналној железници Пе- 
троварадин-—Беочин. Има 2.681 станов- 
ника, пошту, телеграф и телефон, општнн- 
ско поглаварство, римокатоличку жупу, 
православну парохију, жандармериску 
школу за подофвцире, две ооновне шко- 
ле, Олавонско Каменоломно Грађевно Д. 
Д.( основано 1919. — Код К. 'је у римско 
доба било место Сиз! или Сивит. Антун 
Вранчић у овоме путоиису 1553 спомиње 
К. као негда густо насељену одличну и 
богату варош, на глаеу књилсевним пгра- 
ма (НИегагиз 1исИз). К. ,је страдала у тур- 
ско доба.. Данас је К. пријатна варошица, 
чувена са својих винограда.

Ј. М-11.
4. Село североисточно од Ниша. По-

знато због догађаја из српске историје 
ко'ји с,у се одиграли у 1809. В. Д.

Б о ј  н а К а м е н и ц и  19/5 1809. Оп- 
штим’офансивним планом за 1809 годину,
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подељена је 'била устаничка војска на пет 
операцискнх праваца. На Моравском прав- 
цу, устаници, шод командом Милоја Пе- 
тровића, имали су за објект Ниш. Концен- 
трацнја снага изведена је код Делиграда 
око 10/4, а наступање је почело 15/4 и 21/4 
стигло се код Каменице (североисточно 
од Ниша) у логор. — Бојиште чине косе, 
које се спуштају од Камените главе у до- 
лину Нишаве између Матејевачке и Ком- 
ренске реке, а у ужем снислу истакнути 
редут на Чегру. У инжињерском смислу, 
Турци сем Нишког града п запуштених 
шанчева око њега, нису подизали нове 
шанчеве. Срби су подигли 7 шанчева, од 
којих један истакнут на Чегру, за мешо- 
виту посаду, и пет у једној линији на 
косама Попадикн, Репншту, Равништу, из- 
међу Г. и Д. Матејеваца и под Белнм Вр- 
хом—фронтом на југоистоку. Шанчеви су 
били са грудобранпма јачих дименсија, оја- 
чани палисадима и бркљачама. — Срби су 
имали око 16.000 људи, од којих до 1.000 
коњице, 2 пољска, 2 шестофунташа н 7 
»за шанац« (позициских) тодова. Турци 
оу имали у почетку до 15.000 људи (стални 
гарнизон Ниша) под Хуршид-пашом, а 
доцније <у боју) око 35.000 са' јаком ко- 
њицом и артилеријом.

План Срба, донесен на рагном савету у 
логору код Каменице, био де, да се остане 
на месту и лусте Турцн да наладају. План 
Турака био је, да испадима задрже Србе 
на месту до долаека појачања, и тада их 
надмоћном енагом туку. Раопоред Срба. бно 
је: у истакнутон шанцу на. Чегру Оинђе- 
лић са 3.000 војника п 2 топа, на десном 
крилу, на Попадики Левчани и Пауљ Ма- 
тејић, у центру Милојеви бећарн и сам 
Милоје, са регуларном во.јском, на левом 
крилу Хајдук Вељко и Добрњац са 3.500 
људи. Код Срба била је неслога међу сга- 
решинама и {вероватно стога) пред реша- 
вајући бој Вељко н Добрњац са свом ко- 
њпцом отишли су ка Књажевцу, да за- 
творе пут Турцима, ако бп отуд долазили.

Турци су извршили неколико напада. 
из Града, које су Орбн лако одбили. За то 
време са главног војишта (Бугарског) дошло 
је у Ниш 20.000 Турака., и 19/5 свом сна- 
гом нападну истакнутн шанац. Срби еу се 
добро држали и одбили су неколико ју- 
риша, али не потпомагани оеталпм дело- 
вжма, пред мрак су морали допустити, да 
Турци ускоче у шанац. Кад се бој у са- 
мом шанцу клонио успеху Турака, Син- 
ђелић потпали (из пиштоља) барутни ма- 
гацин у шанцу и остатак бранилаца шан- 
ца са Турцима одлети у ваздух. Орби из 
осталих шанчева, видећи овај пораз, по- 
вукли су се ка Делиграду. Турци су их 
гонили коњицом но не далеко.

Губитцн српски били су: око 3.000 љу- 
ди, 300 коња, 7 .топова, муниција н сав 
пртљаг; турски око 10.000 људи. Резул- 
тати боја били су: пораз Орба, у матери- 
јаллом и нарочито у моралном смислу. 
Последица његова била је, Турцима је био

отворен пут на десној обали Мораве и ве- 
лика опасност за целу источну Орбију и 
Веоград, што је нагнало усганжке да пређу 
на свима фронтовима из офансиве у де- 
фансиву. Б. Белић.

КАМЕНИЦА ПЛАНИНА, кречњачка ви- 
сораван у Босни, северозападно од пла- 
нине Внјенца, а југозападно од реке Унца, 
6-5 км западно од места Дрвара. Са по- 
врши се издиже венац, правца северо- 
запад-југоисток, на коме су највишп ви- 
сови: Коса 1.093 м, кота 1.109 м, Метла 
1.264 м, кота 1.208 м, Мала Метла 1.115 м. 
На западу К. П. пролази железничка пруга 
'Срнетица — Дрвар — Тишковац — Книн, а 
јужним крајем, друм Босаноки Петровац-— 
Дрвар—Пећи—Книн. П. Б.

КАМЕЊАК. В. Кварнер.
КАМЕШНИЦА, планина у Босни, близу 

границе са Далмацијон, између Сињског 
и Ливаљског Поља, северозападно од Бу- 
шког Блата, 17 км југозападно од неста 
Ливна. К. се пружа од северозадада на 
југоксток и исток-југоисток, у коме су 
правцу највиши висови: кота 1.760 м, 
Бурњача 1.773 м, Миличић 1.693 м, Ка- 
мешнпца 1.810 м, Кољ 1.849 м, Градац 
1.631 м, Девешловац 1.559 м. Нижи де- 
лови К. су пошумљени, западне се падине 
доста благо спуштају, а североисточне су 
врло стрме, гдегде скоро окомите.

П. В.
КАМИЖОТ је врста зубуна, без рукава 

од куповног платна. Опреда је отворен 
и набран. Носи се у Истри. Н. 3.

КАМИЛАВКА, србнзован грчкп назив 
за клобук без обода, у облику ваљка. (ци- 
линдра), којим су пспрва на. истоку по- 
кривали главу само монаси, а доцније -и 
оветовно свештенство. Панакамплавка је 
К. за монахе са обичним монашким за- 
ветом, превучена с посебним црним омо- 
том, којп се спушта низ леђа монахова. 
Монаси са вишим заветом носе место па- 
накамилавке кукуљ. Р. Г.

КАМИЧАК, речпца у Србнји, десна нри- 
тока Језера. К. извире са Цера (Веселинов 
Врх, кота 537 -м), тече ка североистоку, 
и улива ое више Шапца. Дужина тока је 
33-5 км, а површина' слива 194-7 км2.

П. В.
КАМИЧАЦ (КАКАН), мало стеновито 

оотрво на Јадраноком Мору, између Зма- 
јана и Жирија, око 18 км западно-југоза- 
падно од Ши-бенпка, на 43° 4Г5' сев. шир., 
15° 4Р5' пст. Гр. Површина К. је 3-7 км2, 
дужина 5-5 км, а највећа ширина 1 км. 
Оотрво је делимично пошумљено. Високо 
је 112 м. К. нема ни једног насеља.

П. В.
КАМНИК, варош у Словеначкој, под Кам- 

нишким Алпима, на реци Камнишка Би- 
стрица. Има 1.905 становника. К. се почео 
развијати као насеобина под градом К., 
од кога ое данас виде само рушевине
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зване Отари Град. К. је постао врло важан 
за промет, јер је одавде водио по Тухнњ- 
ској Долини главни пут из Љубљанске 
котлине за Цеље, Птуј и Оловењградец. 
Због тога су се вегови власници, грофови 
од Андекса, много брннули за његов на- 
предак. — К. се први пут помиље у 
12 веку. Права трговања добио је крајем 
12 века, а у 13 веку вероватно већ и 
гратска права. К. је напредовао брзо, ту 
се населило много трговаца и занатлија, 
суседна гратска господа саградили су ов- 
де своје дворове и магацине, тако да је 
К. до краја 13 века био већи и знатнији 
од Љубљане.

Данас је К. мирна варош, крајња ста- 
ница локалне железнице Љубљана—Дом- 
жале—К. и полазна тачка за туре у Кам- 
нишке Алпе. Пре неколико година био је 
К. познато летовалиште и купатило. Да- 
нас је долазак странаца, и поред врло 
лепе околине, знатно мањи. У К. има до- 
ста нндустрије. Ту је велика државна ба- 
рутана, мања фабрика кожа, а у Перову 
код К. већа фабрика за браварско оруђе. 
К. има, због ботатих шума у околини, и 
доста трговине дрвом. У вароши је фра- 
њевачки манастир са засебном гимнази- 
јом за Фрањевце, а у Мекињама код К. је 
женски манастир Уршулинки (основан 
1300). Знаменита је трокатна стара црква 
у Малом Граду у самој вароши. — У 
околини К. је врло много градова из раз- 
ног доба. — К. има среско поглаварство, 
суд и порески уред.

Л и т е р а т у р а :  Љ . Отиасни, Камник, 
земљеписно-згодовинеки опис (1894); Ф. 
Стеле, Политични окрај Камник, топо- 
графски опис '(уметностни опоменики Сло- 
веније, I, 1922 даље). А. М ели к .

КАМНИШКА БИСТРИЦА, речица у 
Словеначкој, лева притока Саве. Извире на 
Камнишким Алпима (Баба 2.392 м, Сед- 
лица 1.972 м), тече ка југу, али се испред 
у.шћа рачва и у два рукава улива преко 
пута места Подград. Дужина тока је 
32 км, а површина слива 542 км2. При 
средњем најнижем водостају К. Б. распо- 
лаже хидрауличком снагом од 5.400 НР.

П .  В .

КАМНИШКИ АЛПИ (Оавињски Алпи), 
планине у Словеначкој, око границе Краљ- 
ске, Корушке и Штајерске, делом на са- 
дашљој граници наше државе са Аустри- 
јом. Те су планине јужно од источног дела 
Караванки, између речице Кокре-Сернице- 
Савиње-Лучнице-Црне, око 15 км северно 
од места Камника. К. А. су источни на- 
ставак Карниских Алпи. Састављенн су 
претежно од тријаских кречњака, испод 
којих се на северној страни јављају стене 
силурске старости, а на јуту належу на 
тријас терцијерне творевине. На југу и 
истоку, К. А. се завршују раседнма, дуж 
којих се околно земљиште спустило. — 
Највиши висови од запада на исток и се- 
вероисток су: Кочна 2.484 м, Гринтовец

2.559 М, Ринка 2.530 М, Криж 2.441 М, 
Брана 2.247 м, Плањава или Баба 2.392 м, 
Ојстрнца 2.350 м, Радуха 2.065 м; на се- 
веру су Мрзла Гора 2.208 м, Копа 1.958 м, 
Голи Врх 1.797 м; на јуту Оедлица 1.972 м, 
Кошутна 1.990 м, Крвавец 1.853 м. Око 
врхова и највиших делова К. А. има пуно 
трагова некадашње глацијације. Највећи 
су се ледници спуштали кроз долину Кам- 
нишке Биотрице до Копишћа, Логареку 
Долину до Подбрежника, и долину Копре 
до истоименог места. — Западним крајем 
К. А. пролази друм Великовец—Железна 
Капља—Крањ—Љубљана и Шкофја Лока, 
а источним и јужним, друм Солчава—Рад- 
мирје—Отангроб—Камник.

П. В .
КАМПОФОРМИСКИ МИР (17/10 1797)

склопљен је између Аустрије и Француске, 
после војних успеха Наполеона Бонапар- 
те против Ауетрије. Аустрија је К. М. 
отступила Наполеону Белгију, леву обалу 
Рајне и Ломбардију, а добила је Млетке, 
Истру и Далмацију од територија Мле- 
тачке Републике, коју је те године Напо- 
леон укинуо. В -љ . 77.

КАНАБАЦ КАПА је врста женске ка- 
пе. Мала је и троутластот облика. Носе је 
жене чим перјаницу — младину капу пре- 
стану носити. Носи се у околњни Пећи.

Н .  3 .

КАНАВЕЛОВИЋ ПЕТАР (СапауеШ),
песник (1637 — 1719, Корчула). Премда 
је К. био корчулански властелин, ипак се 
рачуна у коло дубровачких песника, јер 
је и живео неко време у Дубровнику и 
био је два пута ожељен Дубровкињама, и 
јер је у опште своје литерарно образо- 
вање добио у Дубровнику, тако да је и 
понајвише настојао да пише дубровач- 
ким дијалектом. Био је врло плодан, али 
прилично слаб песник. Од његових мно- 
гих оригиналних и преводних песама 
вредно је сломенути нов превод Гварини- 
јева II раз!ог ИНо, црквено лриказање 
Мука Исукрстова, а још више комедију 
Андро Отитикеца, којом је обновио ду- 
бровачку грађанску комедију 46 века, а 
за коју је донекле употребио Молијерову 
Бе та1а<1е нпајЈшахге. Оигурно је К. ЈОШ 
гдекоја од безимених комедија, што су 
нам се сачувале из истога времена. Али 
најтлавније, а чини ее к последње, њего- 
во дело је еп у 24 певања Живот Св. Ива- 
на, бискупа трогирскога, у коме је̂  леген- 
дарнж живот овога бискупа из краја 11 и 
почетка 12 века дао оамо спољашни оквир 
за ову онсегом велику песму, у којој се, 
уз бискупов живот, описује поход угар- 
скога краља Коломана на градове северне 
Далмације, а особито опсада Задра, и сва- 
којаке романтичне авантуре разних јуна- 
ка и јунакиња с једне и с друге стране, 
све скалупљено са мало песничког та- 
лента, а са јаком имитацијом Гундулиће- 
ва Османа. М- Р-
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КАНАЈ1 КРАЉА АЛЕКСАНДРА

КАНАЛ КРАЉА АЛЕКСАНДРА сцаја 
канал Краља Петра са Дунавом, од Ма- 
лот Отапара до Новог 'Оада. Дуганак је 
66 км, а задатак му је исти као и Каналу 
Краља Петра. Он скраћује воденн пут од 
Бездана до Новог Оада за 75 км, осим 
тога снабдева водом околне салаше.

П. В.
КАНАЛ КРАЉА ПЕТРА опаја Дунав 

са Тисом између Бездана и Бачког Гра- 
дишта. Он је грађен 1793—1802. Дугачак 
је 123 км, широк проеечно 20 м, 'дубок 
до 2 м. Њиме могу ићи и мали парни 
бродови. Нзмеђу споменута два места 
екраћује пут за више од 200 км, а сувље 
пределе Бачке снабдева довољном коли- 
чином воде. П. В.

КАНАЛИ ЗА ПЛОВИДБУ. Поред при- 
родних водених путева (мора, у дужжни 
око 600 км, оеобито добро развијене мор- 
ске обале, и многобројним оетрвима по- 
ред ље, еа -такође врло згодним природ- 
ним лукама, река и језера, сада у саобра- 
ћају око 1830 км), Краљевина 'СХО има и 
вештачке водене нутеве: К. за пловидбу. 
Дужина наших К. износи 280 км. — К. 
Краља Петра везује Дунав оа Тисом, по- 
лази од Бездана, у близини Сомбора, по- 
ред М. Стапара, 'Оивца, Орбобрана, до Ст. 
Бечеја. Дужина му је 122 км. Има шест 
у-става. — 'К. Престолонасл-едннка. Але- 
ксандра, везује К. Краља Петра, од М. 
Отапара, са Дунавом код Новога Оада. 
Дужнна му је 69 км. Има четири уставе. 
— Шуговичкн К., од Дунава, код Баје, до 
Бездана. Дужина му је у Краљевини ОХС 
10 км. Има једну у-ставу, код Вездана.. — 
К. Бегеј везује Темишвар са Тпсом код 
Титела. Дужина му је у Краљевинн ОХО 
76-7 км. Ема четири уставе. — Панчевач- 
ки К. у ствари је каналисано корито Та- 
миша. Дужина му је 3 км. Нема устава.

Дужина пројектованих К. је 856 км, и 
то: 1. К. од Дунава код .Вуковара, поред 
Винковаца, до Оаве код Шамца. Окраћује 
за 420 км пловидбени пут између горњих 
Дунавоких и Оавских пристаништа. Ду- 
жина му је 56 км, са две уставе. Предви- 
ђа се трошак око 30 милиона зл. динара.
2. К. Оава—Купа—Јадранско Море. 'По 
пројекту дужина му је 160 км, са 11 уста- 
ва, једним тунелом од 24 км дужине и 
великом дизалицом код Бакра. 3. К. Ду- 
нав—Морава — Вардар—Волун. Прелази
вододелницу код Прешева на коти 454. 
По пројекту из 1908 дужина му је 640 км, 
са 104 уставе, за бродове од 600 тона. 
Требало би утрошити 320 милиона зл. ди- 
нара. По доцнијим сгудијама, рачунајући 
да К. може примитн бродове од 2.000 то- 
на, требало би утрошлти око 600 милиона 
зл. дннара, нодразумевајући и иноталаци- 
је за електричну вучу бродова. У везн са 
рекама и К. на северу, овај К. везиваће 
Оеверно п Бело Море, и према томе имаће 
веома велики значај. -— Сем поменутнх |

потребно је градитн многе краће К. локал- 
ног значаја.

К. Бегеј, који је под државном управом, 
нмао је промет 1924 435.000 тона, а 1925
1,240.000 тона. М. Јовановић.

КАНАЛИЗАЦИЈА ГРАДОВА. У многнм 
градовима Краљевине ОХО, нарочито у 
Јужној Србији и на Приморју, налазе се 
траговн и остатди старих К , од којих су 
неки, бар делимично, и сада у употреби. 
— Модерно каналисање градова захтева 
примену скоро свих система модерне К , 
уелед разноликог њиховог висннског по- 
ложаја и близнне пли удаљености већих 
река и мора. Многи велишн и технички на- 
преднн градови Војв-одине остали су до 
сада без модерне К , понајвише због свога 
равн-ог и ннског ноложаја према великнм 
рекама у њиховој близини, н због велике 
висинске разлике између најмање и нај- 
веће воде у тим рекама (7—8 метара). Исти 
је елучај и у ра-вним приморским градо- 
вим-а, који леже ниско при мору, где се, 
кад нису крај пучине (као на пр. Трогир 
и др.), а- имају купалишта, у опште не сме 
изливати К. вода у море. У свнма тим слу- 
чајевпма морају -се прпменити одговара- 
јући еистеми К , и, гдегод је то могуће, 
вода из К , пошто се учини по здравље 
безопасном, двзатн и ра-зводити за зали- 
вање пољопривредне вегетацпје. Где није 
могућа таква непосредна употреба воде из 
К , мора се она пречишћавати, па вода 
испуштати у реку или у море, а суви оста- 
так преносити и употребити као гнојиво у 
пољоврввреди.

Оарајево има К. по сепарационом систе- 
му. Загреб и-ма такође мсдерну К. Рогашка 
Олатина има К. Дужжна главног канала. је 
1.500 м, а целе мреже 3.000 м (20 и 25 см 
пречника), од бетонских цеви 30 и 35 см 
пречника. Има довољно ревизионих окана. 
Пре излива у поток, вода из К. пречиш- 
ћава се кроз кокс. Марибор има укупну 
дужину ја-вних канала 25.910 м. Они. се 
(на левој обали на 16, а на десној на. 6 
м-еста) слободно излнвају у Драву, а та- 
кође и сви приватли канали из жмања у 
близини Драве. Највећи канал 1-20 м ши- 
рине, 2-20 м висине озидан је. Мањи ка- 
-нал-и, старији су зндани: 30/40 см до
40/60 см, а нови су од бетона јајастог про- 
фила 50/75 ом, 90/120 см нли округли 30 см 
пречнпка.

У Љубљани су пре 1880 грађенн само 
канали за одвођење кишнице, од опека или 
ломљеног камена, у дубин-и од 1 -50 до нај- 
више 2-00 м. Дужина тих канала износила. 
је -око 7.200 м. До године 1890 грађенп су 
модернијп канали полуовалнога профила: 
70/110 см у дужинп 1.600 м. Докле Љуб- 
љана није -имала водов-од, ови су канали 
служили само за одвођење метеорске воде. 
Фекалије су скупљане у нужничке јаме и 
одношене с времена на време у поља. По 
изградњи водовова (после 1890) уведенв су 
клозети са испирањем водом и приступило
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се грађењу модерних бетонокпх пролазннх 
канала јајастога профила. После земљо- 
треса 1895 наступио је живљи рад на мо- 
дерној К. Љубљане. До 1899 развијала се 
каналска мрежа по моментаној потребн, 
без општега пројекта К , и саграђено је 
3.800 м бетонских пролазних канала. Тада 
је, по поруци опшгине, инжењер професор 
Владинир Храски израдио целокупни про- 
јекат К. (изузевши Барје), којим се пред- 
виђа испирање каналске мреже, намењене 
за одвод и фекалија и вишнице. Постојећи 
канали, који по дубини, профилу и траг 
диву одговарају условима модерне К , за- 
држани' су. Главни канали предвиђени су 
пролазни од бетона, са дном обложеннм 
керампчким плочама. У интересу штедље 
споредни канали грађени су од цеви кач 
менастих (керамичких) 30 см пречника. Оа 
обе стране ЈБубљанице саграђени су скуп- 
љачи (колектори), којима се К. вода одво- 
ди ван града, а само нри пљусковима, 
десетогубо разређена пушта се непосредно 
у  реку. Услед напретка Љубљане и потребе 
за К. Барја, овај пројекат је 1911 допунио 
инжењер Лудовик Рот, и по њему је даље 
К. изграђивана. Од 1899 до данас сагра- 
ђено је нролазних бетонских и. цевних ка- 
нала, укупно: 21.700 м.

Београд је у К. први у целој држави. 
Оскудан у модерној калдрми и другим по- 
требама, Београд има модерну К , сагра- 
ђену по добро смишљеном пројетку. Ра- 
довима се приступило 1905, и рађено је 
врло живо до 1912. Висински положај Бео- 
града (око 40 метара над Оавом и Дуна- 
вом) налагао је ноделу у два слива: Сав- 
ски и Дунавски, а потреба ,да се каналска 
вода не излива у Саву, изазвала је гра- 
ђеље 1.400 м дугачког тунела нспод Вео- 
града, којим се највећи део воде са сав- 
скога слива одводи до главног скупљача 
(колектора) Дунавскога слнва, н заједно са 
љиме испустом одводи у Дунав ниже Бео- 
града. Тунел је пресека 265/230 ом, са ки- 
нетом 100/65 см; почиње на раскршћу Бал- 
канске и Восанске улнце. Пресек је глав- 
ног колектора дунавског слнва 240/400, 
нспуста у Дунав 265/230. Бетонскж каналн 
продуженог .јајастог пресека 110/60; 125/70; 
до 230/250 срачунатк су тачно према по- 
вршини сливова, са којих примају воду, 
имају добру вентилацију и одморвице за 
раднике. Окна — силази за ревизију, чеота 
су и покривена нарочитам поклопцима. Ради 
штедље примењене еу у маљим улицама 
и на жраћим дужинама керамичке цеви од 
25, 30, 35 и 40 см пречника са силазима на 
сваких 50—80 м растајаља, и на свима 
раскрсницама и спојевима канала. На нај- 
вишим деловима града подешепи су ка- 
нали да служе као испирачи целе мреже. 
Услед јаких падова, а да не би била су- 
више велика брзина воде, примељене су, 
где је било потребно, каскаде. Дубина ка- 
нала предвиђена је већином тако, да се из 
најдубљих подрума може вода одводити у 

' канале. Вентилацији К. обраћена је наро-

чита пажња. Сви клозети имају вентила- 
ционе цеви, свж олучљаци, са незнатним 
нзузетком, опојени су са К , те служе и за 
вентнлацжју и за цспираље К. Сливници 
Гајгеровог система служе одлично, и при 
најгорој калдрми К. функционише врло 
добро1. Благодарећи томе, што су сви ка- 
нали бетонски, обложени до ниво-а обичне 
воде керамичким плочама, или од кера- 
мичких цеви, добро заливених аофалтом, 
у београдској К. нема места за легла пар- 
цова и других штеточина. Пројекат за К. 
Београда еу радилц и грађењем управљали 
наши пнжењери, већнном са београдског 
факултета (Душан Нинковић, Душан Бо- 
жић, Веселин Лучић, Миливоје Бркић, 
Мар.јан Вујовић, Нешко Омиљанић, Бра- 
нислав Јелесијевић). Стручни одбор, који 
је руководио израдом пројекта и почет- 
ком извршења радова, састављали су: Ни- 
кола Стаменковић, професор Университета, 
Јован Станковнћ и Велислав Вуловић, ви- 
ши инжењери Дирекције Државних Же- 
лезница, Др. В. Михел, референт за јавну 
хигијену Министарства Унутрашљих Дела, 
и Марко Трифковић, начелник Министар- 
ства Народне Прнвреде.

Услед ратова и скупоће после ратова 
остао је недовршен колектор у долини 
Булбудерског потока, цевни канали у по- 
некојим улжцама, као и канали у најнижим 
деловима Савског и Дунавскот слива, који 
се имају каналисати по сепарацноном си- 
стему.

До сада је утрошено на К. Београда око
15,000.000 златних динара. Дужина глав- 
них скупљача (колектора) износи 6.940 м, 
бетонских канала 16.100 м, цевних канала
45.000 м. М. Јоваиовић.

КАНАРЧЕ, КАНАРИЈЕ су свилене или 
памучне разнобојне м-араме, које жене и 
девојке ноее уз појае, са обе стране кука 
као украс. Д. 3.

КАНГРГА ЈОВАН, инснектор Миниотар- 
ства Просвете (23/6 1871, Подум, код Оточца, 
Лика). Основну школу свршио је у Оточцу, 
гимназију у Београду, Крагујевцу ж Нишу, 
а философски факултет у Београду (1886). 
Као професор гимназије служио је у Ве- 
ликом Градишту, Пожаревцу, Крушевцу и 
Београду, до априла 1922, када је постав- 
љен за инснектора у Министаротву Про- 
овете. Израдио је џепни Речник немачко- 
орпоки. У друштву са Др. М. Тривунцем 
израдио је уцбенике за немачки језнк, а у 
друштву са Др. Оветомиром Ристићем ве- 
лики речник српскохрватско-немачки и не- 
мачко-српскохрватски. Д- Л.

КАНИЖЛИЋ АНТУН, песник (20/11 
1700, Пожега, Славонија — 24/8 1777, Ло- 
жета). У Пожеги је свршио основне шко- 
ле н језуитску малу гимназију. Овршив- 
ши хуманиора, ступио је К. у језуитски 
ред <1716). После двогодпшљег новиција- 
та свршио је фнлософију и постао је ма- 
гистер. Школоке године 1721/22—1723/24
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К. је био у Загребу магиетер, а поред тога 
поверена му је брига за школски театар. 
Учио је теологију и био је заређен за све- 
штеника. Од 1753 живео је у манастиру у 
Пожеги. Кад је 1733 укинут језуитски ред, 
К. је и даље, до смрти, остао у свом род- 
ном месту.

К. је за живота издао низ побожно- 
поучних кљига, које нису изворне, већ 
компилације, прераде и преводи из та- 
дашље католичке пучке књижевности, и 
то је на.јвећи део његовог књижевног ра- 
да. После смрти изашла су љегова два 
најважнија дела: Камен прави смутље ве- 
лике (1780), и епско-лирска песан Овета 
Рожалија (1780). — К. је најбољи пучки 
писац верске обнове у Олавонији, а ље- 
гове кљиге има,ју значај за историју кљп- 
зкевности, јер је он први утврђивао ра- 
ционалнију ортографију и много учинио 
за чишћење народног језика у кљижевно- 
сти. Али К. је био поред тота и научњак 
и песник. Камен прави смутње велике по- 
лемичко је дело на основн историској и 
догматичкој протнв кљиге грчкога еписко- 
па Хелија Менијате, Камен смутље, о цр- 
квеном расколу. К. расправља ово пита- 
ње свестрано п товори свуда помирљиво, 
а нарочито не дира у православље код 
Словена. У предговору он жаже: »Бог убио 
онога, који нас је раставио!« Пре К. није 
нп један хрватски писац написао у прози 
на народном језику тако велико изворно 
научно дело, а он сам истиче, да га је на 
то потакао Игњат 'Борђпћ, познатпм сво- 
јим нотицањем, да се и учена дела пишу 
народним језиком. Као аутор Свете Рожа- 
лије К. је најбољи славонски песник 
18 века, па га је млађи савременик Петар 
Катанчић зато и назвао такмацем дубро- 
вачкнх песника.

Ј1 и т е р а т у р а: Б. Водник, Повијест 
хрватске кљижевности, I (1913), 343; Ф. 
Фанцев, Исусовци и славонска књига 
18 стољећа (Југославенска Њива, 1922, I, 
365). Б. Водник.

КАНИЦ ФЕЛИКС ФИЛИП (Каш1г), илу- 
стратор, лутописац и археолог (2/8 1829, 
Будимпешта — 5/1 1904, Беч). К. се испо- 
четка био одао музици, но убрзо је заме- 
нио музику са сликарством. Када се из- 
вештио у сликању, постао је цртач за 
илустроване листове и настанио се у Бе- 
чу (1847). Али се радп студија бавпо п у 
другим градовина. Много је путовао ради 
илустрација за Лајпцишке Илустроване 
Новине. Горљу Италију је обишао 1857, а 
Црну Гору 1858. Отада се бацио највише 
на обилажење и проучаваље слабо позна- 
тих северних балканских земаља, које је 
унакрст пропутовао. К. многобројнн радо- 
вн имају најеише вредности с археолош- 
ког гледишта. К. је желео, да му описи 
путовања буду свестрани и полагао мно- 
го важности особито на географске и етно- 
графске резултате својих многобројнпх и 
напорних путовања, али љегова свестра-

ност није била научна, него новинарска. 
Он је умео научна питања кренути, али 
није нмао спреме, да их до дна проучи и 
решп. Био је врло жив, ванредно спретан 
и јако ннтелитентан дилетант, којп је 
због научне запуштеностн северних бал- 
канских земаља могао дати о љима, у 
своје доба, веома дењене и збиља корисне 
радове. Данас су често пута идустрације 
у њима оно што је најважније, но модер- 
на балканологија ипак високо поштује 
иницијаторске напоре К., који је један 
од првих и најокретнијих њених протаго- 
ниста.

К. је писао веома много. Неки његови 
радовн преведени су на српски, јер су се 
у оно доба, када је К. писао, и његови ди- 

дгетантски напори чинили Орбииа струч- 
ни. Много је дизало углед љегових радова 
што су добрим делом излазнлн у публи- 
кацијама Бечке Академије Наука. — Нај- 
важнији су К. радови: Б1е гбггпбсћеп
РипЈе ш бегМеп (1861), бегМепз ћугап- 
Ншзсће Мопитеп1е (1862) (Ово издање је 
превео на српски Александар -Санднћ и 
изашло је у Бечу с натписом: Внзантпј- 
ски споменици по Орбији, 1862; в. Да- 
ница III (1862), ВеНга^е гиг КаНофгарМе 
Јез Ригз1еп1ћитз бегНеп (1863), Ш>ег аН- 
ипс! пеизегћсзсће КНсћепћаикипз! (1864), 
Ке1зе 1п бис(зегћ1еп ипЈ Когс1ћи1§апеп 
(1864), бегМеп, МзЊпзсћ-еЦтОЈЈгарМзсће 
Ке18е81исћеп ш Јеп Јаћгеп 1859—1868 
(1868, 1877-), ТНпоуоз А11ћи1^апзсће Ваи- 
Јепкта1е (1876), Бопаи-Ви1^апеп и. Јег 
Ва1кап, ћ1з1опзсћ-^ео^гарћ1Бсћ - е1ћпо^га- 
рМзсће Ке1зез1и(11еп а. Ј, Ј. 1860—1876 
(1875—1879, друго издање 1879—1880, треће 
1882). Ово дело је сматрао К. главним де- 
лом свога живота. Дотле су му још радови 
примани с много повереља, али стручне 
студије су од тада све внше смаљивале 
научну вредност К. радова. Зато су с мно- 
го скепее прнмљене даље његове расправе: 
Б1е ргаћ1з1опзсћеп РипЈе т  бегМеп ћјз 
1889 (1889), Коппзсће б1исКеп 1п бегћ1еп: 
Јег Бопаи-Сгепг-итИ, Јаз б1газзеппе12, сће 
б!ас11е, Каз1е11е, БепктД е, Тћегтеп ипЈ 
ВегјЈшегке гиг КотеггеН 1т  Кот^геЈсћ 
бегћ1сп (1892). К. велико дело: Баз Кош^- 
ге1сћ бегћ1еп ипс! Јаз бегћепуо1к уоп Јег 
КотеггеН ћ!з гиг СејЈепмтг! (I, 1904) било 
је потпуно антиквирано и научно далеко 
престигнуто још кад је почело излазити.

Н. Радојчић.
КАНИЦЕ су појас од вунене матернје. 

Изаткане су у разним бојама и шарама. 
Могу бити дуже, краће и широке. К. се 
опасују мушкп и женске по свима обла- 
стима Орбије. В. Тканице. Н. 3.

КАНКАР, острвце у Јадранском Мору, 
југозаладно од Вранског Језера., јужно од 
острва Лашмана, на 43° 52' сев. шир., 
15° 26-5' ист. Гр. Површина му је 3'7 км2, 
а висина 27 м. 77. В.

КАНТАКУЗИН ЈОВАН, византвсии ца/р 
(1341—1354), нсторнопноац (— 1383). Био
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је од старе византакже влаетелинске по- 
родице Кантажузина. Одлжковао се висо- 
ким државним и војним споообностима. 
Андроник III начинио га је својим првим 
министром. Нудио му је п да поделе 
царско доотојанство, што је К. одбијао. 
Кад је умрлог Андроника наследио ље- 
гов малолетни син Јован V Палеолог, 
нод намбснизпгтшом мазтере му, царице Ане 
Савојкже (1341), на К. је остао терет нај- 
главнијих дЈржавиих повлова, нарочито 
динломатоиих и војних. (Протиш Визан- 
тије су се тада повоно нренули сви њени 
непријатељи. Но, он их је из св-ог штаба 
у Дидимотиху ућуткао једног но једнот.) 
Између осталог, он је тада оклонио на по- 
влачеље и краља Душана, који је онет био 
сишао под Оолун. Кад је умро Андро- 
ник Ш К. се дитао на оружје, прогласио 
се за цара и за- савладара Јовану V. Због 
недостатка домаћих снага К. се борио по- 
главито помоћу странаца, прво помоћу кра- 
ља Душана, а затим помоћу малоазиских 
турских емира. На послетку је К. победио. 
Али је Душан смаљио Анироникову Ви- 
зашги-ју сп-оља, а Турвји су ј-е опустошили 
и разорили унутра.

Још од почетка борбе, К. је имао на сво- 
јој страни, -сем сакупљене војске у Тра- 
кији, готово само горље олојеве византи- 
ског друштва, па и то не у целини. Прост 
пак народ држао се великом већином уз 
Палеологе. Под таквим условима, одмет- 
ник није могао ништа учинити- закони- 
тој династији. На трачком војишту, где 
је пр-во почео олерисани он није успео 
завла-дати не оаш-о Цариградо-м, него нш: 
Једреиом. Напротшв, љета оу Једреии же- 
стоко притеснили, поовавши у помзоћ бу- 
гафаког ца-ра Јоваша' Алексашдра. К. .је 
морао прећи у одбрану и .једва .је одбио 
Бугаре. Пропавши тажо у Тракији, он је, 
но-шал у Макед-овиЈу. Но ни ту ншје био 
боље среће. К. ј-е изгледао изгубљен. Тада 
је он, са синовима Матеј-ем и Ма-нојлом, 
и с озстатцима група, побегао у Ор-бију. 
Још из Велеса, он ј-е, црежо тамошњег орп- 
сжог вајводе сишшот Оливера, замолио Ду- 
шана за састанаж, па се кренуо у срлшу 
престоницу Окозпље. Душан .ј-е царшшг до- 
чекао К. у Приштини. Између оба вла- 
даоца уговорш .је савез за оовајш&е и 
деобу Палеологових замаља (1342). Оавез 
је утврђш и веридбом млађег сшша К., 
Манојла, са Овиверовом кћерју. Али је К. 
од-био да Матојло ост-аше у Орбији као 
талац. Оршшом нраљу .је пришао гошо- 
дар Струмоке Обласши Хреља, који ј-е не- 
кад био отпао од Душана ка Андро- 
нику III, а затим је изневерио и Палео- 
логе, па је примио К., који му је поклонио 
град Мелник. Но кад је К. побегао у Ор- 
бију, Хреља се, чим се дочепао Мелника, 
опет вратио Душану.

Бегснвом у Орбију и оавезом са Душа- 
ном К. ј-е, истина, апаоа-о гливу, и доб-ио 
је у врвмену, да сачежа бољи обр-т оуд- 
бине. Али се ои ина-че вије ништа ко-

риот-ио од Срба. Напгротив, он је дошао у 
руке на.ј|Опаш1и1јоУ балгканкжој -вгоантиешј 
суоетаои, -к-оја ј-е ј-о-ш о-д краља Милутина 
била прегла впше него жво да осваја на 
Балкану и да руши византиско царство. 
Ду-ш-ан је н-а1ста(вж) ту полжпику свој-жх 
преиака. Он .је ј-едва дочевао нови гра- 
ђанавн рат у Визшшгији, вшк-о би ,још више 
раширио Ор-бију на визаитисжу штету. Он 
је у К. гледао само оруђе, крјнм ће лакше 
постићи т-а.ј диљ. Он ое за њега ниј-е м-ного 
з-алагао војннчки, већ се и љиме и св-о- 
јом снагом служио поглшвито за свој ра- 
чун. Уз Душашаву иомоћ К. није- усп-ео 
узети Палеолозима ни тврди Оерез (Сер), 
кој-и се нтје хтео покоритн ни љему ни 
-Орбима, а таво исто ни Воден, во.јп се 
предао Душану. ПЗта в-ише, вгоаншшаки 
је претендент сад још већм-а ослаби-о, јер 
|&у га одмах по ггрвом неуапелом походу 
шротиву Оереза (с јеоеши 1342), шхшво 
остшвили мшоги његови људи, не желећи 
зимовати у Србији. Али, за њ се изјаснила 
Тесалија признавши га на место Палео- 
љога за цшра. Оем тота, К. ј-е на ов-ом 
трећ-ем и шо1оледљем походу из Србшје у 
Македонију, за који је од Душана и Је- 
лене измоли-о -љихову шемачку га-р|ду, 
уграбио Душану на превару Палеологов 
јужно-македонски град Верију (Б-ер), ко- 
ји -ј-е и  ДЈТпан прнтешљавао да га п-од- 
влаети себи <лети 1243).

Стекавши тшво баз-е, у  војим-а н-ису за- 
поведали ни Палеолови ни >ОрЉ, К. се 
склшио у  Верију. Одатл-е је о-н загосш-о- 
дарио још неколиким јужно--македонским 
градовима Палеологовнм. Шта шише, он 
-ое усуди10 шошов-о удшрити -и на Оолун. 
При овем том, ош у м-ало ни-је шропао, .јер 
се, зб-ог љегова заузећ-а Верије, -окренуо 
против њега Душан. К. (је -од (сада и-мао 
да води 1Дво1отруку борбу: уиутра -оа Па- 
леолозшма ш 'слоља (са Душаном. (Ор|иаки 
враљ је раш-ије одбијао -сше молбе н огром- 
н-е шовч-ане и терит-оријалне ш-онуд-е, који- 
ма оу га оба-стшшш царица Ана и- -Апо- 
1вашк, да бш :им жи-ва или мртва и-адао 
њихоша 'Пр10шивншв-а, или да би га бшр ба- 
цио у зашвор. Д-ушаш није хте-о 'скр-аћи- 
®ати грађашски рат у В.изашшији, тако ко- 
риатан по Орби/ју, ниши се хтео лишити 
сшвеза с глашним јунаЈВОм тога -рата. Апи, 
када м|у се К. шзвукшо ив руиу, Душан (је 
пшпао пр-о-тив љега. Уједво је и Апо-каик, 
са јаком флотом Рд {виз-антиоких ш тур- 
оких лађа, ошет дојурио у лом'оћ 'Сошуну. 
Притешљен између Солуна, Орба и Апо- 
кавка, К. је преко набујалог Вардара је- 
два измажао натраг у овоиу Вериуу.

К. је избавио из 'ов-ог оч-ајава љегов 
турски шријатељ у  Маио.ј Азији, Омар- од 
Омирн-е. Омар 1се -одшзвао К., жад :је -овај 
утежао од (Орба и затв-орио се у Вериоу. 
0 љим заједно К. је још једном напао на 
Осхшун (1343). Н», 'Солуљави 'су га и сад 
јушачки одбили. Онда уе -он, са- Омаром, 
провално И0ШО1ВО у Т-ражију. Али, и ш-оред 
свег успеха, за ушутрашњу борбу с П-а-
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леошјозшма, <ж се и даље морао логлашшто 
'Осл-ањалш на Турке. Јер, ебог нерасиоло- 
жен>а народших маЈса ррео® аему, да лије 
ни сад мотао 'окушитж довољшо доагаћих 
онага 'Ожо оебе. Но Турци су га шомагалн 
готово оамо из жеље за нљачкањем нн- 
'зантшсних оесмаља. За шољни наск рат (са 
Душаном, који 'је у  новој улози пријате- 
ља и савезника Анина, продужио још у 
већем с т д у  ос®а1јан.е византиског запа- 
да, К. није могао доиВквб ранунати ни на 
Турке, скојшма 1се још није војевало чак 
по далекој унутрашњости Балкана.

Кад 1је -отишао (ћшрЈ збот болести к  збот 
захтев-а својих во|јника., на усамљеног К. 
полетеди су кши њетови нелријатељн, на- 
рочито сигољнн. Но тураком: помоћу шо- 
ди:пш се К. поново. К. се са својим тур- 
ским по1М'Оћнпг|1им:'а крен)уо у два маха без 
усшеха на Душана. Душан 'ј,е несметано 
проваљивао у Византију и заузео јој је 
грдне просторије. У Албанији,| он је отргао 
Берат (Београд) и 'Авлону, ниме је довр- 
шено српоко освојеље византиоких делова 
Албаније. У Македонији, (он је отео Ко- 
стур, па чак и Манојлову Верију, одакле 
је Манојло утекао у Тесалију, тако исто је 
Душан завладао и упоршш Оерезом (с је- 
сени 1345), а на истоку Св. Гором, Драмом, 
Фнлппљанским градом, приморским Ар- 
фаном (Хрисоиољем), све до казалских 
(христопољских) кланаца. Охрабрен тако 
брзим напретцима, српски се краљ решио, 
да сасвим сруши старо византиско царство, 
и да га замени српским ■ царством. Он се 
на сабору прогласно за цара Срба и Грка.

К. је сву несрећу Византнје морао гле- 
дати скрштених руку. Унутра пак, он је 
још једном, ма и без Турака, покушао про- 
дретн у Цариград, алн опет без успеха. 
Онда се он, пркосећп нарочито царпград- 
ском патријарху Јовану, којп је у Цари- 
граду гањао његове пријатеље нсихасте, а 
ваљада и Палеолозима и Душану, дао 
круннсати у Једрену за цара (21/5' 1346). 
Царнца Ана била је већ на издиса.ју бор- 
бених снага. Она се завадила са ца.риград- 
ским шатријархом Јованом, јер Јован јој 
је, видећи лревласт К, и еве веће визан- 
тиске несреће од овог дуготрајног гра.ђан- 
ског рата, стао саветовати, да се погоди са 
К. Тада је царида прешла на етрану архи- 
јереја из Палампне странке нсихаота, које 
је патријарх био позатварао. 0  њима за- 
једно, она је сабороки збацила патријар- 
ха. Но Палама и исихастп билп су прн- 
јатељи К. С друге етране, царица је дошла 
у сукоб и оа Теновљанима из Галате. Нај- 
зад је дошло до погодбе (8/2 1347). К. је 
признат као цар л као савладар малолет- 
ном Јовану V. Јован се имао оженити јед- 
пом од К. кћери, што је после и извршено, 
и за 10 година не учествовати у влади. 
Обостраннм присталицама дато је поми- 
ловање. Мало затим, К. ое и у Цариграду 
крунисао за цара. Победилац се побринуо 
п за своја два сина, Матеја и Манојла. 
Матеја је добио ранг одмах иза оба вла-

даоца, и јужну Тракију од Дидимотиха до 
Кавале (Христопоља), то јест на гравнци 
према Србијн. Манојло је постао деспот у 
византиском делу Пелопонеза.

К. је, додуше, уложио све своје силе, да 
поправи учиљене штете. - Но из снањене и 
ојађене царевине он није могао скупнти 

' ни новчаних сретстава, нп војске, нитн 
обновпти флоту. Против Душана, који ни- 
је хтео вратити ништа од заузетих визан- 
тискнх земаља, К. је морао молити помоћ 
свога зета Орхана. Али Турци шод Орха- 
новим сшовима, с којима је Матеј упао у 
српске пос-еде западно од кавалских утвр- 
ђеља, нису се никако дали употребнти да 
повраћају градове за византиски рачун, 
него су -се и сад само нашгачкали и наро- 
били, па су се вратили кућп. Тиме су они 
само убијали вољу Душановим грчким по- 
даницима за поновно спајање са Византи- 
јом. К. није могао нзићи на крај нн са 
ђеновљанском Галатом. Ова је самовољно 
заузела и утврдила један внзантиски по- 
ложај до љених зндова. Цар јој је обја- 
вио рат, али га је она, потукавши му ње- 
гову новооаграђену флотицу, натерала на 
орамно попуштање (1348/49). Уједно је ве- 
лика куга, која се из монголског царства 
у јужној Русији пренела у Италнју и на 
Балкан, правећн страховиту пустош и у 
Цариграду и у Грчкој, покосила К. сестрн- 
ћа Јована Анђела, намеснпка Тесалије и 
Вппра (1348), чиме се одмах користпо Ду- 
шан. Он је заузео Епир, а његов ћесар 
Прељуб Тесалију, све до Коринтоког зали- 
ва. К. је стајао немоћан против ове нове 
велике српске најезде. Уједно су Срби 
опет стезали и Оолун, око кога су владали 
свуд у наоколо. Тамо је простонародна зп- 
лотска странка, не марећи никако за К., 
све впше шуровала с Душаном, да му 
преда град. Душан је чак преговарао с Мле- 
чпћнма п о освојењу Царнграда..

По смрти Омаровој, Османлнје су остале 
као најача турока сила у Малој Азији. 
Орхан ое и сад одазвао свом тасту, по- 
елавши му, под сином Оулејманом, ‘неких
20.000 кољаника. Уз ту помоћ и уз дома- 
ће снаге кренут је најзад поход на Солун 
и на Србе. Матеј је, са Оулејманом п са 
турским војницпма, пошао сухим, а К , 
еа младим царем Јованом V и са једном 
флотицом, упутио се морем. И сам је тре- 
нутаж изабран згодно, јер је Душан тада 
ратовао чак на Јадрану о Боснон око Ху- 
ма. Али се Матејева војска ■ растопила на 
путу. А Орханови Турци оу га опет оста- 
вили, ради пљачке у бугарској Тракији. 
Затпм је Сулејман хптно опозваи натраг 
своме оцу, због борбе са оближњим еми- 
ратима, те оу К. и Јован V стигли на 
место сами. Са својом олабом флотицом, 
они ннсу могли савладатп ни гусара Але- 
ксија у Елефтеропољу, а још маље су оме- 
лп ударитп на Солун н на Србе. Но у том 
је на ушће Отруме пристала нека турска 
гусарска ескадра од преко 20 лађа. К , оа- 
знавшп за то од српеког команданта у

— 232



КАНТАКУЗИН

Хрисопољу (Орфану), најмио је ху турску 
силу у службу. Оа тои хурском помоћу 
кренуо се он најпре у Солун. Орби оу от- 
ступнли од града, а К. је Ушао унутра. Он 
је очистио Солун од српских присталица 
»зилота«, по том се обрнуо и на Србе. У 
отсуству Душанову, он је узео Верију и 
Воден, још неколико градова у јужној Ма- 
кедонији, па и у северној Тесалији сем 
града Сервије, жоји је одбранио Нрељуб, 
па се вратио у Солун. Чак и Грци у срп- 
ској престоници Скопљу ступили су с К. 
у преговоре о предаји. Но у том је са Ја- 
драна стигао Душан и нао под Солун. 
Пред Солуном су оба владаоца покушала 
да склопе мир. Кад се нису погодили, 
они су један другом попретили битком, 
•али су се ра-зишли и без мира и без битке 
(1350). К. се, оставивши Јована V у Солу- 
ну да нува град од Срба, вратио у престо- 
ницу. Душан пак, потнинио је убрзо опет 
шзгубљена македонска и  тесалска места. 
Противнапад К. на српску силу свршио се 
жалосно.

Наскоро затим, наишле су на К. и на 
Византију нове буре. Орхан се завадио 
с К , за то што је зет'К., Нићифор, ухва- 
тио код Родоста једно Душаново послан- 
-ство, које је посетило Орхана да га од- 
мами од К. Неки су Душанови посланици 
чак убијени од Нићифорових људи. То је 
била' не само повреда међународног права, 
п  не само увреда за Србе, него и за Ор- 
хана. К. је остао усамљен. Онда он са ђе- 
новљанским адмиралом, јуначким Дорјом, 
закључи засебан мир (1352). Али је он 
тиме озлоједио Млечиће, који су му се 
.убрзо осветили у његовом другом грађан- 
■ском рату с Палеолозима.

Као врхунац ових досадашвих несрећа, 
избио је поновни домаћи рат, који је опет 
вођен уз кобно учешће туђинаца, нарочито 
'Орханових Турака и Срба. Он је упропа- 
стио К , а и Византију је за увек гурнуо 
у понор. Борбу је први отворио царевић 
Јован V. Он се хтео дићи против таста, 
још кад је остао у Оолуну, као чувар тог 
града од Срба. Тада .је он са Душаном, који 
је живо радио на изазивању нових нереда 
у Византији, склопио слоразум, по коме 
'се- он имао развести са кћерју К. и пре- 
дати је Србима, а оженитж се свастикОм 
Душановом, и завојштити на К , уз срп- 
ску новчану и војну помоћ. Али је о томе 
благовремено извештен К. у Цариграду, па 
је поолао у Солун царицу Ану, која је 
растурила њихов савез, па је послала Јо- 
вана V у Цариград. Но тиме је пламен 
само привремено угашен. У Цариграду је 
Јован V захтевао од К. поделу државе, тра- 
жећи за себе Матијеву јужну Тракију, по- 
граничну Србију, а и од Нићифорова дела 
Ен, на ушћу Марице. К. се и стим сагла- 
■сио, а М атеј је у замену дата област Је- 
дрена (1352). Но Јован V је захтевао за 
■себе и Једренску област..Он је од те обла- 
сти добио Дидимотих, стим да Мате.ј у 
Једрену подлежи и њему као цару, а не

оамо оцу. Матеј је имао доћи у Цариград, 
да се на то обавеже. Но он је оклевао. Тада 
је Јован V, под изговором да жели што 
пре примпти влаот у својој покрајини, 
узео своју жену и свог најмлађег сина, а 
оставио осталу децу у таоштво код К. у 
Цариграду, па је из престонпце отишао у 
Дидимотих, па је, са једним турским од- 
редом, послатим му од Оулејмана, опсео 
Матеја у Једрену и затворио гаугорњој твр- 
ђави. Но сину је лојурио у помоћ отац. Јо- 
ван V је, не оачекавши га, побегао натраг у 
Дидимотих, а К. ослободио је Матеја и вас- 
поставио синовље господарство и у осталој 
Матејевој области, не дирајући у зетовљеву 
облаот (1352). Онда јз Палеолог повео борбу 
на живот и смрт. Он је затражио помоћ од 
Душана и од Јована Александра. Обојица 
су му послала неколико хиљада коњани- 
ка. Оа својим грчким војницима, он их .је 
концентрисао у Дидимотиху. Оам пак, оти- 
шао је у Ен, ка командантима једне мле- 
тачке флоте. У Ену је између Млечића и 
Јована .V закључен у-говор, по коме је он, 
за дати му зајам од 20.000 дуката, зало- 
жио код Венеције своје 'острво Тенед, ва- 
жан положај за господаретво над улазом 
у Дарданеле. Палеолог је затим похитао 
натраг у Тракију. Но у том је његова та- 
мошња војока уништена од Сулејмана. Бу- 
гарско одељење Палеологових трула успе- 
ло је склоннти се у Дидимотих. Грци су. 
се предали. Најгоре су ирошли Срби, који 
су, под казнацем Бориловићем, сами при- 
мили битку. Они су већином изгинули. 
Наскоро после тога пораза млади је цар 
побегао из Тракије на Тенед. И сам К. га 
је већ био огласио за збачена с престола, 
прогласивши на његово место свог Матеја 
као другог цара (1353). Међутим спољна 
и унутрашња пропаст која је за Византију 
никла из К. властољубља, изазвале су код 
иростонародних грчких маса етраховиту 
мржњу против К. У то се на Галииољском 
полуострву десио велики земљотрео, који 
,је оборио бедеме тамошњет главног града, 
византиоког Галнпоља. Сулејман се тн- 
ме кориотио, па је посео тај град. Јован V 
се изненада поново појавио пред Цари- 
градом, у савезу са ђеновљанским море- 
пловцем Гатилузијем. Са малом силом они 
оу храбро ушли у једно цариградоко приста- 
ниште. За Палеологом је листом пошао цео 
цариградски народ. К. је био прво прину- 
ђен да пристане на савлашће са закони- 
тим царем. Али, иосле кратког времена, 
да би спасао главу од светине, која је 
громко тражила његову оставку, претећи 
н његовом животу, К. је морао сићи 
с престола и закалуђерити се под именом 
Јоасаф (крајем 1354). К. је умро у визан- 
тиском Пелопонезу, код свот унука пелопо- 
неског деспота Димитрија (1383). У калу- 
ђерству је написао историју свога времена 
и своје владе, покушавајући у њој да спере 
са себе кривицу за зла која је учинио Ви- 
зантинцима.

Д. Апастаси]евип.
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КАНТИЛИ ЉУБИЦА (СапНИу), пе-
снички идеал Сханка Враза (26/12 1812, 
-Самобор, Хрватска — 22/5 1842, Оанобор). 
К. :мајка Ивана -била је сестра Љ. Гаја. 
Љу-бнца (Јулија) добила је име по мајци 
Гајевој. Удала се у Самобору за Едварда 
Енглера (1837), који се после венчава на- 
ста-нио као трговац у Љубљани. К. је Вра- 
зов романтичарски еротичко - патрпотски 
идеал. Своју несретну љубав шрема љој 
опевао је Враз у Ђулабијама, зборнику 
своје лприке. Портрет К. је у Оавреме- 
нику 1910, 480. Б . В .

КАНЦЕЛАР СИНОДСКИ. Спнодални 
Устав од 1911 за карловачку митронолију 
установио је посебну Синодалну Канце- 
ларију п одредио, да њој на челу има би- 
ти синодални канцелар, у својству викар- 
ног ешжжопа при карло-вачком архиепи- 
скону и митрополиту-патријарху српском.

Р . Г .

КАП МЛЕКА. В. Днспансери за одојчад 
(у Додатку).

КАПА је имала велики 3-нача'ј у ста- 
ринској нашој религији и -култу. Она је 
првобигно прављена од коже демонских 
животцња., н зато је употребљавана не са- 
мо као одбрана од времен-а, него и као 
утук протнв злих дем-она. Нарочиту сна- 
гу има К. »од три вука«. У К. се ушивај.у 
и анајдије. (К. игра извеону улогу прл 
увођењу у домаћн култ: ж.ум, приликом 
давања нмеиа, ноклаља кумчету К., про- 
писа« позив на -свадбу мора се примити 
под К. и т. д. К. може бити" супституција 
за човека чија је (на п-р. ако болесник 
не може доћи сам, свештеннку се доносн 
његава К., да над њом очита'молит-ву).

В .  ' Ч .

КАПЕЛА, планинскн гребен у Хрват- 
ској, дугачак око 100 км. К. се издиже са 
про-стране Личке Височине, а пружа- се 
правцем северозапад-југоиоток и на севе- 
розападу се орографски везује за терене 
Горског Котара. На североистоку су гра- 
нице К. реке: Добра и Мрежница, понор- 
нице: Врњика, Дретиља, Јеоеница, ре- 
чице: Оартук и Плитвица, и Кореничко 
Поље, на југозападу низ понорница, а на 
северу депреснја, којом пролази друм Брод 
на Купи—Бакар. К. је претежно састав- 
љено од мезозој-ских, већином тријаских, 
кречљака, кроз кој-е на северозападном 
крају пробијају и ограничавају их вер- 
фенски шкриљци и камени угаљ. Севе- 
розападни, и внши, део овог планинског 
гребена (Бијела Ласица 1.533 м), зове се 
Велика К., а југоисточни, нижи део (Се- 
лпшки Врх 1.280 м) Мала К. И ако су па- 
дине К. стеновите и испрепуцане, ппак 
су на истоку до-ста густо пошумљене, и 
са њнх тече неколико потока, жојих на 
западу готово нема илн брзо пониру. Око 
југоисточног краја К. су Плитвичка Је- 
зера. — Северозападним и с&вероисточним 
подножјем К. води железничка шруга Ре-

ка— Брод - Моравице— Огулин— Госпић и 
друм Бакар и Река — Моравице — Огу- 
лин—Кореница, југозападнин, друм Гре- 
де — Језеране — Липица, а преко гребена, 
друмови и путеви Локве—Равна Гора— 
Врбовско, Локв-е—-Мркопаљ — Врбовско и 
Огулин, Мркопаљ—Равна Гора, Нови—Ја- 
сенак — Гомирје н Огулин, Бриње—Језе- 
ране — Оштарије, Кланац — Дабар—Јес-е- 
ница, Врховине—Бабин Поток—Саборско 
и Плитвице. П. Вујев-ић.

КАПЕР СИГФРИД (Каррег 81е§{пес1), 
исторнк, путописац и преводилац (21/3 
1821, Смихов, Чешка — 7/6 1879, Пиза). 
Био је пореклом Јеврејжн. Средњу школу 
и философске науке учпо је у Прагу и 
спремао се да -оде у Русију. Алн није 
тамо отишао, него је у Бечу учио меди- 
цину. Још у Прагу много се дружио 
с млађим чешким и немачким писцима, 
и трудио с-е упозна.тп Не-мце са словен- 
ским литературама. У Бечу је то још впше 
чинио, нарочито после познанства с Ву- 
ком. 1347 постао је лечник п дошао ј-е у 
Карловац. Ту се упознао с Драг. Кушља- 
ном и II. Ткалцом, те је интенсивно про- 
учавао на.роднп живот и књижевност Срба 
и Хрвата. 1848—1849 се бацио на новинар- 
-ство, јако одушевљен краткотрајном ау- 
стриском слободои. За аустриске реакције 
много је -путовао: 1850 кроз Боону, -Ср- 
бију и Бугарску, 1850/51 кроз Италнју и 
Немачку, а 1853 опет -по јужнословенскпм 
земљама. Плод тих путовања и студија 
билн су, међу осталима, н овп радови: 
бШ$1аУ15сће \*7апЈегипЈ|е11, I—II (1851 Нз 
1853); Б1е $егБ1$сће Велуе^ип^1п биЈипоагп 
(1851); превео је на српскп Светозар Ј. 
Здравковић, а велики оу делови пз ње 
преведени п прештампани и у м-емоарнма 
генерала Ђорђа Стратимнровића; Сћп$1еп 
ш  Тигкеђ I—II (1854); Риг$1 Багаг; Ер1$сће 
Б1сћ1ип|еп (1851—1853). Много је преводно 
на немачки и чешки српске народне пе- 
сме. Под крај живота обилазио је Црну . 
Гору и написао је о љој, као п у опште 
о српским стварима, множину чланака по 
немачким лиотовима. Рад му је бпо са-ве- 
стан, укусан и жористан, особито дело 
Б 1е $егћ1$сће Велуе^ип^ ш ЗиЈип^агп.

Н . Р а д о јч и ћ .

КАПЕТАНОВИЋ МЕХМЕДБЕГ (19/9 1839, 
Витина — 28/7 1902, Сарајево). Основну 
и средњу школу свршно је ,у Мостару, где 
је науч-ио турски, лерсиски и аранскп. 
1862 нменован је за члана Меџлисиидаре 
у Љубушком, 1864 ностао је мајор, а 1867 
срескп поглавар у Стоцу, затим у Љубу- 
шком и унапређен је у чин пуковника. 
Као -срескн поглавар у Требнњу упознао 
ое и много друговао оа- Вуком Врчевићем, 
који га је потакнуо на сабирање народ- 
ног блага. 1874 преоелно се у Сара-јево, 
где је постао начелник града. 1883 био је 
К. члан вакуфског повереништва и ко- 
мисије за спровођеље закона п наредаба, 
1884 члан за издавање тапија, Исте године
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поклонло је земљшпте у Бритвици код 
Бихаћа и у Мајкић-Јапри код Сашжог 
Моота за грађеље српских црка.ва и па- 
рохнјалних станова. — К. се бавио и кљн- 
зкевношћу. 1883 штампао је збирку на- 
родних пословица, узречица и ситних ше- 
сама (Народно блато), а 1886 збирку арап- 
ских, турских и персиских пословица (Ис- 
точно благо). Написао је и засебно штам- 
пао две политичке брошуре, Шта мисле 
мухамеданци у Босни, и Будућност му- 
хамеданаца у Босни и Херцеговини. На- 
писао је два спева у народном стилу: Бој 
под Баља Луком (1737) и Авдије, рели- 
гиозно-поучну несму.

0. X .

КАПЕТАНОВИЂ РИЗАБЕГ, поседник 
(1864, Витина, Херцеговина). Основну 
школу свршио је у Мостару, а војно-ка- 
детску школу у Сарајеву. Оарађивао је у 
Босанској Вили, Виенцу, Нади и Бехару. 
Засебно је штампао збирку песама и једну 
драму, Хацун. 0. X.

КАПЕТАНОВО ЈЕЗЕРО, у Црној Гори, 
југоисточно од Журим-планине, између 
Плочника (1.857 м) и Четкова Врха (1.856 
м), око 18 км јужно-југоисточно од Шав- 
ника. Површина му је 0-127 км2, а апсо- 
лутна висина око 1.720 м. Језеро је гла- 
цијалног порекла. ^

КАПИТУЛАЦИЈА ЦРНЕ ГОРЕ. 28/12 
1915 (10/1 1916) шали су у руке аустро- 
угарских трупа ловћенски положаји, за 
које се у народу сматрало да су неосво- 
јиви. Вест о томе прсла је муњевито кроз 
сву Црну Гору. У војсци је онда настало 
потпуно расуло, а народ је био дубоко 
уверен, да је Ловћен издат Аустријан- 
цима. — Оастанци краљевот сина, кне- 
жевића Петра, команданта војске према 
Будви, са аустро - угарским пуковником 
Хупком, који су већ и дотле изгледали 
сумњиви, чинили су се сада као несум- 
њиви преговори и припреме за ту издају. 
Без икаквог отпора аустро-угарска војска 
ночела је да наступа ка Цетињу, нади- 
рући и према Подгорици и Зети. 30/12 
1915 (12/1 1916) црногорска влада упу- 
тила је аустро-угарској влади молбу за 
примирје, а сутрадан је и сам краљ Ни- 
кола уиутио лично цару Фрави Јосифу 
телеграм, обраћајући се на љега, да шо- 
средује за један частан мир. Одговор из 
Беча стигао је на Цетиње 2-15/1 1916. Краљ 
Никола је два дана доцније отпутовао са 
целом својом породицом, сем сина Мирка, 
у Скадар, а затим у Сан 'Бовани, г.де се 
укрцао у шароброд и отпутовао у Италнју. 
Са краљем н његовом породицом отишао 
је и претседник владе Л. Мијушковић, 
тако да су у Црној Гори остала само три 
члана владе (М. Радуловић, Р. Поповић 
и ђенерал Р. Вешовић), који су предали 
аустро-угарској војсци Црну Гору и на- 
редили разоружаље народа по условима, 
које је поставила Аустро^Угарска. Тако

је Црна Гора престала да постоји као за- 
себна држава. М. Миленовић.

КАПИТУЛАЦИЈЕ, уговори, који су у 
Турској, у љезиннм васалним државама 
и у другпм источнпм, особито муслиман- 
ским, државама, давали европским држа- 
вама право, да љиховжм грађанима суде 
љихови властити консули. У К. су осигу- 
раване хришћанским државама и многе 
друге правне, верске и тртовачке приви- 
легије (заштита светих места, и калуђера 
и хаџија у Палестини и др.)._ Француска ■ 
је склопила 1535 К. и доцније их обнав- 
љала (1740). К. су укинуте септембра 1914.

Б-љ. П.
КАПИЋ ЈУРАЈ, песник (24/12 1861, Је- 

сенице, Далмација — 1925, Сллит). Нижу 
гимназију учио је у семеништу глатољаша 
у Преком, код Омнша, а учитељску школу 
у Арбанасима, крај Задра. Био је учитељ 
у Бристу, па у Јесеницама. 1901 пенсио- 
нисан је и живео :је наизменце у Јесени- 
цама и Оплиту, п уређивао је свој Пучки 
Лист, основан још 1891. -— К. је посебнце 
издао ове кљиге: Пучке пјесме (1864 _и 
1895), збирку песама историског садржаја, 
по изгледу Качићеву; Са путоваља (1900),- 
опис свота пута по Италији, Аустрији _ и 
нашим крајевима, Руковет ратних пје- 
сама (1918). Б .  В .

КАПТОЛИ као 1оса сгеЈЉШа итрали 
су у Хрватској и Олавонији у правном 
животу знатну улогу почевши од 12, па 
свр до половице 19 века. Каптолским, на- 
име, печатима признавала се велика ау- 
тентичност, т. ј. К. су могли сваку правно 
релевантну чињеницу, и то на читавој др- 
жавној територији, -својим печатом иосве- 
дочити, а јавне су власти таквим увере- 
њима имале поклаљати веру, осим ако се 
могао доказати фалсификат, другим ре- 
чима каптолски печати уживали су К а е т  
р и Б Н с а т , Тако су се онда већ_ током 13 
и 14 века развиле ове функције К.: Они 
су саста.вљали и издавали под својим пе- 
чатима исправе о шравним пословима, што 
би их странке шред њим склопиле. Отран- 
же би дакле дошле у К , пред за то одре- 
ђеним члановима К. изјавиле би своју 
вољу, па би им онда К. под својнм пе- 
чатом издао исправу, која је имала јавну 
веру. Друга је функција К. била, што су 
они преко свот пзасланика суделовали 
код појединих послова, што су их власти 
■предузимале, те су о тим пословима са- 
стављали, под својим печатом, аутентнчне 
извештаје, који су такође уживали јавну 
веру. На крају, К. су примали на чување 
од приватних странака оригиналне ис- 
ираве, те су о љима давали аутентичне 
преписе.

У К. је за састављаље исправа водио 
бригу сап о ш с и з  1ес1ог, канонжк штиоц, 
коме су на помоћ у писаљу исправа били 
каптолски нотари. Бригу око чувања ис- 
права имао ]'е с ап о ш си з сизЈоб. РазвоЈ К.
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К|0  1оса сгеЈЉШа стоји у уској вези с ра- 
-звојем аутентични н-ечата. К. као 1оса 
сгеЈЉШа почелн су функцнонисати -веро- 
ватно већ у другој половнни 12 века, а 
најпре се јавља К. загребачки. Доцније 
придолазе у том овојству и други К„ тако 
чазмански, пожешки, сремски, босански, 
каменнчки, модрушки и сењски. II дал- 
матински К. су каткада вршилн те функ- 
ције, тако К. нпн-ски, скрадински, сплит- 
ски н кнински, али с-е овде тај инетитут, 
ради живе делатности јавних нотара, није 

' никад снажније развио. К. у У.гарској у 
том правцу су се подједнако развијали.

Л и т е р а б т у р а :  Л. Костренчић, Хр- 
ватска правна повјест (1922); М. ЕгсЉјће- 
1ух, А кбгје^ухбзе^ ез ћПе1ез ће1уек 1бг- 
1епе1е Ма^уагогзга^оп (1891).

М . К о с т р е н ч и ћ .

КАПУНИ ШТАЈЕРСКИ. У Штајерско) 
се је перната живина код малих сељака 
током 19 века врло развила, те они гаје 
уопешно домаћу кокошију пасмину, која 
се лако тови. Како је товљеље кастрата 
лакше, то већ од дужег -времена тамо 
шкопе перад и производе т. зв. капуне са 
финим м-есом. К. Ш. су у другој поло- 
вини 19 века добили -светски глас, а на- 
рочито су били тражени на тржиштима 
у Бечу, Будимпешти и Паризу, те се ра- 
звио жив експорт. Данас иде под тим 
именом много робе из других крајева, 
која по каквоћи не до-стиже К. Ш.

С . У .
КАПУНСКИ ВРХ, гора у Словеначкој, 

на граници наше државе са Аустријом, 
око 5 км оевероисточно од Маренберга, 
-односно 19 км североисточно од Словењ- 
градеца. К. В. је ви-сок 1.049 м. Пошумљен 
је. Оа-ставни је део планине Радовине

П. Ђ.
КАПУЦИНИ. В. Фрањевцн.
КАПУЦИНИ су у католичким земљама 

нрилично раширен ред. Установио га је 
1525 Матео Баси, обновивши 'првобитну 
•строгост у редовној дисциплини Ов. Фра- 
ње. Прописао је члановима свога реда 
одело, какво је носио Ов. Фрањо Асишки, 
са дугачком капуцом (одатле име, италн- 
јански сарриссш). К. у словеначким -зем- 
љама дали су старијој словеначкој књи- 
жевности више знатнијих писаца, међу 
њпма су помена -вредни: Иван од Св. 
Крижа (— 1714), који је 1691—1707 издао 
у -Мл-ецима 5 свезака словеначких проло- 
веди, под насловом басгит РготрШ агшт. 
— Бнаменит црквени говорник био је и 
отац Рогерије у Љубљани, који је издао 
две свеске проноведи под насловом Ра1- 
т а г ш т  етругеит; прва свеска Изашла је 
у Целовцу 1731, а друга у Љубљанп 1743. 
Двојица од К. бавили су се и -језиком: 
отац Хиполит саставио је латинско-не- 
мачко - словеначки и немачко - словеначко- 
латински речник, а друти, отац Бернардо 
(— 1784), са породичнпм именом Иван 
Антун Апостел из Марибора-, нисао је 1760

БЉПопапит ^егташсо - еЉчешсит. Ови 
речници остали су у рукопису.

Ф. К -ћ .
КАРА МУСТАФА, велики везир. Иста- 

као се у борбана на Криту 1667—1669. Од 
1676 био је велики везир и мало после 
зет султана Мухамеда IV. После једног 
краћег рата с Пољацима повео је 1682 ве- 
лики рат против Ауетрије и допро је до 
Беча- 1683. Предбацивало му се, да није 
хтео јуришем заузети град, да не би мо- 
рао -делнти плен с војницима. Одбијен од 
Беча, кад је стпгла поиоћ пољске војске 
с краљем Јаном Собјеским, он се повла- 
чио нагло с огромним губитцима. Ради тог 
неусшеха задављен је у Београду 25/12 
1683. В. Ћ.

КАРА ОРМАН. В. Црна Планина.
КАРАБИНИ ДР„ лични лекар кнеза 

Милоша. Родом је био и-з Костура. Свршио 
ј-е медицнну у Лајпцигу,- У Србијн је бно 
1833—1836. В .  С .

КАРАБУРМА, мали брежуљак над еа- 
мим Дунавом, код Београда, два кило- 
метра од Тера-зија, према селу Вшпњпцн. 
Име је К. добила од турског назива Кара 
Бурун (жестоко грло, врло грло), који му 
је дат због тога, што је Дунав на томе 
месту јако -сужен, На К. је вршено стре- 
љање 'Осуђенкх на смрт, п ту су и сахра- 
њиванн. На К. су 1868 стрељане убице 
кнеза Михаила и оетали саучесницн у за- 
вери, који су били осуђени на смрт, сем 
офицнра Мрцајловића, којл је стрељан у 
Доњем Граду. На К. је 1898 стрељан Ђура 
Кнежевић, који је на Ивањдан (24/6) пу- 
цао на краља Милана, врховног коман- 
данта војоке. На К. је извршнвана смртна 
казна н над обичннм крнвцнма. Пооледње 
стрељање на К. извршено ]е 1912.

М . М .

КАРАВАНКЕ, дугачак пладински венац 
на граници Крањске и Корушке, одноено 
наше државе и Аустрије, између долине 
Зиле и Драве на. северу, л  долине Саве и 
Камнишких Алпа на југу. К. се пружају 
готово у правој линији, правцем запад- 
иоток, од реке Зилице (десне прнтоке Зи- 
ле) до Мислиље (десне притоке Драве). 
Врло се стрмо спуштају према северу и 
југу, а према истоку се проширују и раз- 
деле у две групе. Превојима Кепелова 
Седла 1.490 м, Љубеља -1.266 м п Језер- 
ског 1.218 м, К. оу рашчлаљене на неко- 
лико делова: Кепу, Белшчицу и Бегуњш- 
чицу, Кошуту Планину, масив Пеце. — 
По геолошком саставу овај планински ве- 
нац у својнм нижим деловима претежно 
тгрипад-а групи палеозојских формација, а 
виооки маоиви оаграђени су од трнјаскнх 
кречњака. Највиши висови од запада на 
исток су: 'Печ 1.511 м, Мурновец 1.817 м, 
Кепа 2,144 м, Голица. 1.835 м, Стол 2.236 м, 
Вртача 2.179 м, Великп Врх 2.085 м, Ко- 
шутнпк 2.135 м, Овчева (лли Олшева) 
1.930 м. а у северној групи, која припада
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Аустријж: Козјак 2.016 м, Велики Герлуц 
1.841 м, Оелице 1.925 н, Велики Обир 
(или Ојстрц) 2.141 м, Пеца 2.114 м, Св. 
Уршула 1.696 м. — Јужним подножјем К. 
пролазе друн и железничка пруга Фужи- 
не—Јесенице—Краљ—Љубљана, северним 
и источним, друм и железничжа пруга 
Бистрица — Бељак — Боровље — Целовец— 
Преваље—Словељградец—Цеље, а преко 
планине воде друмови Великовец—Желез- 
на Капља—Краљ, Боровље—Тржић—Љу- 
бљана, Бељак—Рекарја Вес—Подкоран.

П. В у јв ви ћ .
КАРАДАГ (ЦРНА ГОРА), планина у 

Старој Србији, која, у ужем смислу, за- 
према само североисточни део масива из- 
међу Скопске Котлине, реке Лепенца-из- 
воришта Јужне Мораве-Моравице-Бањске 
Реке (притоке Големе Реке). Тај део прет- 
ставља шумовиту висораван са врло про- 
страним испашама. Највиши су висови К. 
од јута ка северу: Црни Врх 1.220 м, 
Острвица 1.164 м, Маја Малит 1.047 м, ко- 
та 963 м, Теђол 819 м. П. В.

КАРАДАГ. В. Скопска Црна Гора.
КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ (3/9 1752, Ви- 

шевац, Шумадија — 13/7 1817, Радоваље, 
јасенички срез). Породица К. је пореклом 
нз Васојевића, а прешла је у Шумадију 
вероватно после ратова од 1737 до 1739. 
Презиме му је по оцу Петру. Мајка му 
је Марица Живковића из Маслошева у 
Шумадији. Име К. је добио касније, кад 
је постао више нопуларан, по тамној боји 
свог лица (турски »кара« значи црн).

У младости се К. бавио сточарством. 
Бранећи један чопор свиња од ћуди не- 
ког бесног Турчина учинио је убиство, и 
после тога се одметнуо као хајдук. 1786, 
пред рат Катарине II и Јосифа II против 
Турске, прешао је К. са свом породицом 
у Срем. Ту је наскоро ступио у један од- 
ред добровољаца (фрајкор), али је, због 
оштре дисциплине, побегао из војске и 
прешао у Србију, да тамо четује. За време 
рата 1788—1789 истакао се К. храброшћу 
у чети капетана Радича Петровића. 1791 
до 1803 живео је као миран грађанин, 
бавећи се сточарском трговином, али је 
учествовао у борбама против Пазван-Оглу 
и јаничара у Видину као буљубаша у на- 
родној војсци, коју је водио везир Му- 
отафа-паша београдски. Кад су се јани- 
чари вратили у Београд, 1801 убили Му- 
стафу-пашу и почели силан притисак на 
народ, почела је у Орбији јака реакција 
против њих. Велики део људи отишао је 
у хајдуке, многи су стали да се туже 
писмено и усмено, а неки су почели да 
се дотоварају о устанку ширих размера. 
Међу овима био је и К.

Пивски архимандрит Арсеније Гаговић, 
у договору с карловачким митрополи- 
том Стеваном Отратимировићем, прего- 
варао је да у устанку учествују Ср- 
бија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и 
ишао је у Русију 1803 да тражи помоћи.

Обавештени о покрету раје, ухвативши 
једно сумњиво писмо, вође јанпчара, да- 
хије, решили су да покрет угуше, пре него 
се распламти и то тако, да поубијају 
главне људе у земљи, да народ остане 
обезтлављен и лишен вођа. У другој по- 
ловинп јануара 1804 почела је сеча кне- 
зова у Србији. К. је срећно измакао. Сеча 
је изазвала силно огорчење у народу, који 
се дигао на оружје, да се брани и свети. 
На народном збору у Орашцу, 2/2 1804, 
било је решено, да се почне борба с Тур- 
цима, и К. је изабран за вођу устаника. 
Такав став потиштене раје изненадио је 
дахије, а још више снажан војнички от- 
пор, на који су они наишли одмах, првих 
дана, у борби с устаницима.

У прво време устанак је нмао карактер 
борбе против јаничарских силеџија. Тако 
су уверавали устаницн Порту и многе 
људе из сусетства. Портин изасланик, Бе- 
ћир-паша, који је долазио из Босне у Бео- 
град, да извиди ствари, био је дочекан од 
устаника с пажљом. Кад су, по љеговој 
заповеотн, побијене на бегу, у Адакале, 
ноћу 24— 25/7 1804, четири главне дахије 
(Аганли.ја, Кучук - Алија, Мула - Јусуф и 
Фочић Мехмед-ага), њему се чинило, да 
је тим учињено доста, н да је раја добила 
задовољштину. Изненадио се, стога, кад. 
је чуо, да раја ипак неће да иоложи 
оружје, све док Турока не пристане да 
споразум између ље и раје тарантује једна 
страна сила. Тада је и паши и Порти по- 
стало јаоно, да устанак добија опасне раз- 
мере. Срби су за то време тражили веза са 
Аустријом и Русијом, и почели су да 
своју борбу против дахија развијају у 
борбу за ослобођеље од турске власти у 
опште. Турскн покушај, да помоћу Ха- 
физ-паше предузму енергичне мере, на- 
ишао је на оружан отпор раје. Раја је у 
борбама код Иванковца, 6— 8/8 1805, од- 
нела победу.

К. се у борбама, које су настале иза' 
тога, истакао великом личном храброшћу. 
Ојајан је љегов успех у борбн код Мншара, 
1/8' 1806, кад је силно потукао босанску 
турску војску. То је највећа српска по- 
беда првог устанка. 27/12 1806 освојен јв' 
и Београд, као главни град целе земље. 
Услед тих успеха К. ауторитет порастао 
је и у ооталим српским земљама, а о Ор- 
бији су се, од тог часа правиле озбиљне 
комбинације и код руске владе. 1807 Ср- 
бија је ушла у савез с Русијом. Тај савез 
није донео Орбији оне помоћн, којој се она 
надала. Шта више, појачао је унутрашље 
интриге.

К. је био плаховит човек, прек, доста 
ћудљив, и стога понекад неправедан. 
Осим тога, много угледних војвода нала-- 
зило је, да се он сувише лично осилио п 
да сузбија њихов углед и утицај. Вође 
опозиције, војвода Миленко Стојковић и 
Петар Добрљац, нашли су главни ослонац 
код претставника руоке влаети у Србнји. 
То је вређало К , који се с времена на..
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време приближавао Аустрији, с којом је 
нмао старијих веза. Та унутрашља борба 
у земљи довела је до јачих сукоба и осет- 
но парализовала народну снагу, нарочито 
1809—1813. Незадовољство шротиву К  је 
јачало, он сам постао је зловољнији, а др- 
жавне послове водили су људи без мо- 
.ралних скрулула и слабе вредности.

Када је, после Наполеонова похода у 
Русију 1812, почес јачи притисак Турске, 
која је желела да једном реши српско пи- 
тање, а 1813 била кренута велпка турска 
•офансива с југа и запада, К. се разболео, 
лзгубио је присебност, и 21/9 1813 пре- 
шао је у Земун, на аустриско тло. Тамо 
је једно време бпо интерниран у мана- 
стиру Фенеку, Голубинцима, Петровара- 
дину и Грацу. Из Аустрије је, крајем сеп- 
тембра 1814, на заузимаље руске владе, 
пуштен у Русију, у Бесарабију.

Услед катастрофе 1813 К. је био с више 
страна нападан и изгубио је много од 
свог ауторитета. Кад је избио новп уста- 
нак 1815. К. је желео да пређе у Орбију 
и да обнови борбу. Али није могао за. тај 
'корак да добије пристанак руске владе, 
код које је кнез Милош све предузимао, 
да га спречи у тој намери. К. је инак 
.нмао присталица у Србији и буна кнеза 
Симе Марковића, почетком 1817, кренута 
је добрнм делом ради љега. У Бесарабији 
је К. ступио у везе са грчком хетеријом, 
•која је, добро и ако тајно организована, 
желела ослобођење свих хришћана од 
Турака. Хетеристе су много полагале на 
К„ као на блвшег шефа једне револуцнје, 
и живо су радили, да му омогуће повра- 
так у Орбију. Њиховом помоћу он добије 
лажан пасош п 28/6 1817 искрцава се у 
Србији. Дошао је у Велику Плану свом 
куму, Вујици Вулићевићу, који га је по- 
зивао да се вратп у отаџбину. 0 свом 
доласку известио је К. одмах кнеза Ми- 
лоша. Овај, не желећи иматп супарника 
л  бојећи се, да К. не поведе акцију про- 
тив Турака и поремети љегове рачуне, из- 
дао је наредбу, да бивши врховни вожд 
буде убпјен. То је извршено пред зору 
13/7 1817. К. глава послата је 18/7 у 
Цариград као знак Милошеве верности и 
лао доказ, да је нестало за увек главнот 
бунтовнжка против Порте.

Л и т е р а т у р а :  М. Вукићевић, Кара- 
ђорђе, I (1907), II (1912; до 1807); От. Но- 
.ваковић, Васкрс државе српске (1914); Ка- 
рађорђе (издаље Народног Дела, 1923) са 
чланцима В. Ћоровића, От. Станојевића и 
Ф. Шлшића. В. Ћоровић.

КАРАЂОРЂЕВА ЗВЕЗДА, орден, којим 
■ ое одликују лица за заслуге према краљу 
и отаџбини, ,у миру и рату. Установљен 
је 1/1 1904, као успомена на стогодишљи- 
цу првога устанка под Карађорђем. Орден 
,је са начевима нли без мачева. Облика је 
бело емаљираног крста, чији су краци за- 
вршени лучно, а псто се тако краци у лу- 
.ку сужавају ка месту укрштања. Између

кракова крста утврђени су златни зраци. 
На месту укрштаља, на плавом емаљира- 
ној таблици, утврђено је црвено оцнло са 
амблемом: »Само слога Орбина спасава«. 
Око тога, на венцу од белога емаља, на- 
писано је »За веру и слободу — 1904«. На 
другој страни је у црвеној емаљираној 
подлози у злату израђен двоглави бели 
орао, а око љега на плавоме емаљу нат- 
пнс »Петар I —• 1904«. Цео орден утврђен 
је о златну круну. Ажо је са мачевима, 
онда су нзмеђу кракова крста укрштена 
два мача.

К. 3. са мачевима највнше је одликова- 
ње у нашој земљи. Она се даје само оним 
официрима који су активно учествовали 
у борби и у ватри, или онжма који су 
непосредно припремали ратне операције, 
цачелник штаба и начелник оперативнога 
одељеља Врхо-вне Команде.

К. 3. има четирн реда. Први ред има 
ирвену ленту, која се носи преко деснога 
рамена на леви бок. Звезда (нлока) носи 
се на левој страни груди. Други ред носи 
се око врата, са плоком на левој страни 
груди. Трећи ред носи се о врату, а че- 
тврти о рупкци другога дугмета.

Официри који имају четврти ред К. ;3. 
са мачевима носе је свакога дана на левој 
страни прсију. Они који имају више ре- 
дова носе свакога дана трећи ред о врату.

Војннчкн орден К. 3. установљен је 
уредбом од 28/5 1915. Има два реда, сре- 
брни и златни. По облику је исти као и 
офпцирски орден. Добијају га само вој- 
ници и подофицирп борци.

Карађорђевом Звездом са мачевима од- 
ликовани су:

1 редом: Орбн: Престолонаследник Але- 
ксандар, војводе .Стелан 'Отешановнћ, и 
Живојин Мншић. Французл: ђенерали 
Жофр, Сарај, Франше д’Епере, Петен и 
Гпјома. Енглези: Фелдмаршали Дуглас 
Хејг н Џон Денти Пинкстон. Италијани: 
ђенерал Кадорна, претседнлк владе Са- 
лалдра и мпнистар шољних послова Со- 
нино. Амариканац ђенерал Першинг. Че- 
хословачке републике лретседнпк Маса- 
рнк. Румунскн краљ Фердинанд и престо- 
лонаследник Карол. —■ 2 редом: Срби: 
вофводе Радомир Путник, Степан Степа- 
новнћ, Живојин Мишић. Ђенерал Петар 
ЈЗојовнћ. Французи: ђенералн Кастелно, 
Жецар, Гуро, Анри Клодел, Жак, Дрибел, 
Гамбета, Жорж Имбер и адмирал Тулон 
Лаказ. Италијанп: Пекори Ђералди, Ота- 
вио Раљи, Луиђи Капело, Ахил Лезаре. 
Енглези: вице адмирал Трубриџ. —■ 3 ре- 
дом: Орба 118, Француза 60, Италпјана 
10, Енглеза 1. Орпских пуковоких застава
9. — 4 редом: Срба 1.146, Француза 87, 
Руса 11, Италијана 21, Енглеза 7, Ру- 
муна 2, Американац 1. Одликоване за- 
ставе: Руска бригадна 1. Српских пешач- 
ких пукова 17. Оршских кољичких луко-. 
ва з. Одликоване српске команде: Пешад. 
брнгада 12. Артилер. шукова 4. Пешад. ба- 
таљона 2. Кољич. ескадрона 1. Батерија 2.
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Војничхом К. 3. са мачевима одликовано 
је: Златном: 1.074 'Орбина и 37 странаца. 
Сребрном: 1.449 Срба и 836 странаца.

П.  Л а з а р е в и ћ .

КАРАЂОРЂЕВИЋ БОЖИДАР, кнез (1861, 
Париз — 1921, Париз). Брат Алексија 
Карађорђевића, унук Вождов, књижевник 
и уметник од разноврсног дара, К. је 
провео живот у Паризу, где је био по- 
знат и омиљен. Цељен од највећих пи- 
саца и унетника, француских и страних, 
К. је за собом оставио, норед великог 
броја уметничких радова у металу и ко- 
жи,’ неколико путописших бележака: N0 - 
1ез зиг Г1ш1е, Моп1епе^го-АЊаше (пре- 
ведено у Сршском Кљизкевном Гла-снику, 
30, 458), Еп рауз $саш1тауе (Кеуие Аг 
Рап$, 1/3 1896), вшпе романа н новела, од 
којих је неколико после К. смрти издао 
Жан Фнно под насловом Ба -ие тиШр1е 
(1921), уметнннвнх критика., растуреннх 
по часописвма француским, енглеским, 
америчким и превода (Б. То1з1о1, М1сћае1, 
1892). М.  И.

КАРАЂОРЂЕВО, В. Ергеле државне.
КАРАЂОРЂЕВЦИ. В. Политичке стран- 

ке у Србији пре организације.
КАРАКУЛ-ОВЦА, Скупине маснорепних 

оваца, потиче из Бухаре, а одликује се од 
осталих оваца тиме, што јагње, 3—5 дана 
старо, има сјајно, црно крзно са лепим 
увојцима, које је врло драгоцено и тра- 
жено, независно од моде. Ово се крзно у 
трговннн зове персијанац. Поеле тога вре- 
мена се увојци губе, и одрасле овце има- 
ЈУ грубу, просту мешану вуну. Млечност 
је слаба, месо добро. Главна економска 
корист К. лежи у производљи крзна. Овце 
су 35—45 кг, а овнови 50—90 кг. Масни 
јастук на репу достнже каткада 16 кг. 
Импорт К. крзна нз Бухаре у западну 
Еврону је увек био великн. 1906 импорти- 
рао је Ј. Кин (Ј, Кићп) жнве К. овце, 
радн цлођења у Немачку, а 1908 Ј1. Ада- 
мец у Аустро-Угарску. Овце су се врло 
добро аклнматизираде н постоје и данас 
још разне гојитбе, које потичу од ових 
увоза. Чисти узгој је тежак, али је укр- 
штање са примитивним пасминама, наро- 
чнто праменком, врло подесно, те мелези 
прве генерације носе као доминантно свој- 
ство лепо увојасто руно. Особито приклад- 
но је ово гајеље у сувнм пределнма. Од 
Адамецовог нмпорта увелн су један део 
и у Лику и Херцеговину, но техничке 
прнлике онемогућиле су даље распро- 
страњење ове пасмине и гајење, те данас 
налазимо само још погдегде примесу кр- 
ви ових оваца у тим крајевима.

0. У.
КАРАМАН ЉУБО, историк (15/6 1886, 

Сплит). Основну школу н гимназнју свр- 
шио је у Снлиту, а Универснтет у Бечу, 
где је положио професорске испите (1910), 
и ригороза, н бно је 1920 промовисан за 
доктора философије. Као наставник сред-

њих школа (у Сплиту), служио је 1911 
до 1919, а затим као помоћник консерва- 
тора споменика за Далмацију. К. се много 
истиче у том свом зваљу, чувања архео- 
лошких и уметничкнх споменика, где до- 
лази његово знање и спрема до пуног из- 
ражаја. Његови су радови претежно из 
историје уметности. Он је пбсветио наро- 
читу пажњу нстражнвању далматинске 
историје уметноотн из раннјег средњег ве- 
ка. Расправе су му штампане првенстве- 
но у Вјеснику за Археологију и Исторнју 
Далматинску, у Отаринару н т. д.

В.  Н.

КАРАМАН СТАНКО ДР., асистент при 
Институту за тропске болести у Скопљу 
(8/12 1889, Сарајево). Гимназију је учио у 
Оарајеву, а Университет у Загребу н На- 
пуљу. Био је асистент на зоолошком оде- 
лењу Народног Музеја у Загребу. Публи- 
ковао је читав низ херпетолошких и их- 
тиолошких радова: ВеИга^е гиг НегреЊ- 
1о{|1е у о п  Ји^о$1ау1еп (Гласник Хрватскот 
Природословног Друштва, 33, 1921); овај 
се рад тиче само Хрватске и Славоније и 
неких острва, ТЈеЂег ип$еге В отћтаЊ г- 
аг!еп (Гласник Хрватског Природословног 
Друштва, 34, 1922), ВеНга^е гиг Негре- 
1о1о^ге у о п  М агејоп 1еп (Гласнжк Хрват- 
ског Природословног Друшгва, 34). Ихтио- 
лошки су радови: ХЈеђег еше пеие СоЊ- 
11$-Аг1 аи$ Ји^о$1ау1еп, СоћШ$ ЂаЊашса 
и. $р., ТЈеЂег сИе НегкипИ Јег 8и$$ша$$ег- 
Нзсће ипзеге$ Каг$1е$ (Гласник Земаљског 
Музеја у Оарајеву, 1923), РЊсез МасеЈо- 
т а е , 8рН1, 1924 и др. Рад на маларичној 
станицн: Анофели Македоније и њихово 
сузбијање (Гласник Министарства Народног 
Здравља, 1924). Ј■ X.

КАРАМАНКЕ, домаћа врста јабука. Ра- 
ширена је у јужннм крајевима, особито 
у Србији. И.  Р.

КАРАМАТ АТАНАСИЈЕ (17/6 1821, Зе- 
мун — 1866, Земун). Трговачке и технич- 
ке науке свршно је у Бечу, а затим -се 
бавио трговпном у Земуну. 1848 поелао 
га је Земун као свот претставннка на Мај- 
ску Скупштину. Био је касир Главног На- 
родног Већа, те се као начелник новчано- 
економског одељења бринуо за издржава- 
ње народне војске. Касније је постао дру- 
ги саветник »у струци финанциско-еко- 
номокој у средоточном правленију«. ^

КАРАНИК, планнна у Македонијн, југо- 
источно од торњег тока Ибра, око 13 км 
источно од меота Рожаја (на Ибру), висо- 
ка преко 2.100 м. К. се пружа од северо- 
истока на југозапад н претставља запад- 
но продужеље била Мокре Планине. Па- 
дине К. врло су стрме, у ннжим деловима 
под шумом. На љима је извориште мно- 
гих потока, као приток& Ибра и Белот 
Дрима. Л- В-

КАРАНОВИЋ СИМА ДР., брнгадни са- 
нитетскп ђенерал, начелннк војног сани-
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тета (16/2 1866, Нови, Босанска Крајина). 
Гимназију је учио у Шапцу и Београду, 
меднцину у Бечу. 1895— 1900 био је ле- 
кар војне болнице у Крагујевцу, 1900 до 
1903 лекар унутрашњег одељења војне 
болнице у Београду, 1903— 1908 управник 
те болнице, 1909— 1910 референт саннтета 
Дунавске Дивизнске Области, 1910— 1912 на 
служби у санитетском одељењу Министар- 
ства Војног, 1912— 1913 у саннтетском оде- 
љењу Врховне Команде, од 17/8 1913 до 
данас начелник је санитетског одељења 
Министарства Војног. Био је једно време 
потпретседник Орпског Лекарског Друш- 
тва, члан Главног Оанитетског Оавета и 
судиј-а Инвалидског Оуда. — Написао је 
неколико чланака у стручним часоппсима, 
радпо много на прописима, правилима и 
упутима мирнодопске и ратне санитетске 
службе и спреми на унапређењу војног 
санитета. В. С.

КАРАНСЕБЕШКА ЕПИСКОПИЈА. В.
Вршачка -епископија.

КАРАРА ФРАЊО (Саггага), археолог 
(16/11 1812, Оплит — 29/1 1854, Венеција). 
У Оплиту је учњо оеновне и оредње шко- 
ле, а у Задру богословију. Студирао .је н 
у Бечу. Био је професор у Сплиту (за 
исторнју) у бискупском -семеништу и кон- 
серватор музејских старнна. За рана се 
дао на археолошка ис-траживаља у Оо- 
лину и у Оплиту, у Диоклецијановој па- 
лати. Његова су открића на конгресу ар- 
хеолога у Венецпјп 1847 побудпла паж- 
њу. 1853 постављен је за профееора на 
вншој гимнааији у Венвцији, где је остао 
до св-оје смртш. Главна су му дела: Аг- 
сНчо сарИи1аге сН 5ра1а1о (1844), Сћ1еба 
сћ 5ра1а1о< ип 1етр10 8а1опИапо (1844), 
Ба Ба1таг1а ЈезсгШа соп 48 1ауо1е, Сап11 
Је1 роро1о Ла1ша1о |(1849), Торо^гаНа е 
8саУ1 сИ 5а1опа (1850) и т. д. В. Н.

КАРАС ВЈЕКОСЛАВ, сликар (16/5 1821 
—  5/7 1858, Карловац). Учио је основну и 
средњу школу м Карловцу. 1839 пошао је 
у Венедију н Фиренцу, и ту с-е истакнуо 
као кописта. 1841 К. је био у Риму, а 1848 
вратио се у Загреб, где је постао настав- 
ник цртаља у занатској школи. 1852 по- 
шао је у Босну, и ту је копирао старе ико- 
не и сликао нејсаже и портрете. Вратпв- 
ши се у Карловац много је радио, а још 
више страдавао. Бискуп Штросмајер по- 
звао га је у Ђаково, да слика бискупске 
портрете. Али се К , живчано растројен, 
ускора вратио у Карловац, и нашао је смрт 
у Корани. — К. се истакнуо н као вешт 
музичар и композитор. Већн ое део К. 
слика налазио у Кукуљевићевој збирци, а 
неке су у археолошком одељељу Народног 
Музеја у Загребу. За завесу старог загре- 
бачког казалишта насликао је К. медаљон 
гуолара. А. Ш.

КАРАСЕК ЈОСЕФ, чешки слависта н но- 
винар (1868 —  1916). Отудирао је у Лра-

гу и Бечу. 1897— 1898 био је у Истри, Го- 
рици и на Лошиљу, где је изучавао хрват- 
ске днјалекте. 1899 живео је у Бечу. Иста- 
као се као иоторнчар словенскнх литера- 
тура. Његово дело 51аМбсће П1ега1иг^е- 
зсћ!сћ1е изашло је и на руском језику. 
Писао је о старо- и новочешкој литератури, 
о народним песнама и словенским наречји- 
ма. Југословена се тиче К. чланак о Це- 
тнљском октожху (1895), Дубровачке ле- 
генде (1913), Чланцн о Македонији и Ал- 
банији (Наше Доба) и т. д. У Летопису 
Матице Српске -написао је К. 1903 ин- 
формативну студију Чешка литература у 
новије доба, а сарађивао је и у Јагићеву 
Зборнику и Архиву. Чнтав низ успомена 
н критика публнковао је К. нарочито у Мо- 
равској Орлици, у којој ј-е уређивао ру- 
брику о чешкој и о словенским литерату- 
рама. М. П-а.

КАРАЏИЋ, лист за српски народни 
жжвот, обнча.је н предање. Издавао га је 
и уређнвао Тих. Р. /Ворђевић. Излазио је 
у Алексинцу 1899— 1901. У К. је објавље- 
но много материјала из области народ- 
ног фолклора. У. Џ.

КАРАЏИЋ ВУК СТЕФАНОВИЋ (26/10 
1787, Тршић — 26/1 1864, Беч). К. је ро- 
ђен као шесто дете у породицп, дооеље- 
ној раннје нз Херцеговине (од Дробњака)- 
Добио је прво образовање у манастиру 
Троноши, био -је затнм писар код јадар- 
ског вој-воде Ћурчије. 1804, кад му је огац 
пострадао од Турака, отишао је у Кар- 
ловце (учитељ му је био Лукијан Му- 
шицки), да се учи, па у Петрињу у Хрват- 
ску, али се ускоро вратпо у Србију, и по- 
стао је секретар војводе Јакова Ненадо- 
внћа (1807), затим Правителствујушчег Со- 
вета (1809). Једно време био је учитељ- 
у Београду (1810), после тога, царинскп п 
сутски чиновник у Кладову, Брзој Паланци 
и другде <1811— 1813). После пропасти 
Србије (1843), отишао је у Беч, упознао 
се, крајем те годнне, са Копитаром, по- 
водом свога списа -о пропасти Орбије, на- 
мењеног Давидовићевнм и Фрушпћевим 
новпнама, којн је Копитар, као цензор но- 
вина, морао прочнтатп. Од тада отпочнње- 
К. рад на српској књизи. Део 1815 и 1 8 1 6  

године провео је међу прпјатељима у јуж- 
ној Угарокој. 1819 био ,је К. у Р,усијн, где 
се састао -са. Карамзином, чувеним рускпм 
нсториком, Жуковским, књижевником, 
Шишковом, грофом Румјанцовом, позна- 
тим меценом, Аделунгом, научником-фи- 
лологом и др. знатнпм људима. 1820 п 
1822 био је у Србији, али није могао, због 
интрига, остати уз кнеза Милоша, да га 
учи иисмености. Да би могао живетп, ре- 
шио се К. да учи медицину, и тога ради, 
а такође и ради штампаља народних пе- 
сама, отишао је у Немачку, где је успео, 
прп помоћи Јакова Грима, ово -последње 
да урадн. Ту се упо-знао са Гетеом п дру- 
гим' знатним Немцима. За своје научне 
заслуге добио је 1826 пенси.ју од руског
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дара. После 1825 К  је нровео већи део 
живота у Бечу. 1828—1831 лутовао је у 
Срблју, ради лревођеља на орпски јевжк 
Сос1е РГаро1еоп, н био је једно време члан 
београтског суда, али је убрзо увређен од 
људи вз околине кнеза Милоша и озло- 
јеђен, оставио 'Србију и упутио је (1832) 
познато шиемо кнезу Милошу, у коме је 
изнео све ружне стране љегова режима. 
1834—1836 путовао је К. по југозападним 
крајевима (Далнадији, Боцн Которској, 
Црној Гори), добивши помоћ од руске 
Академије Наука. 1837—1838 путовао је по 
Срему, Славонијп и Хрватској, 1841 по 
Далмацији, са Русима Прејсом и Надеж- 
дином. Доцније, 1859—>1861 провео је К. 
у Србији (у Београду), са својом породи- 
цом, а бивао је у Србији и 1848 (посетио 
је Тршић) и 1852. Око тридесетих година 
добио је К. сталну помоћ од ерпске пра- 
вославне спштине у Трсту; примао је за- 
тим п пенсију кнеза Милоша (од 1835), а 
када се кнез Милош, после одласва из 
Србије, преселио са својим сином у Беч, 
Вуково се материјално стање знатно по- 
правнло. Он је са кнезом Милошем и Ми- 
хаилом 'био у блиским везама и они су 
га за све време љегова доцнијега живота 
и рада обилно помагалн. — 16/1 1818
венчао се К. у Бечу са Аном Краусовом, 
која му је била целог живота веома при- 
вржена. Деца су му умирала; остали су 
му у животу кћи Мина (1858 удата за А. 
Вукомановића) и син Димитрије, који је, 
због пијанства, 1866 морао напустити срп- 
ску војску. — 1897 тело Вуково пренесено 
је из Беча на свечан начин и сахрањено 
у Београду, у гробници Оаборне цркве.

К. претставља, и по својим интелектуал- 
ним и по моралним особинама, врло ретка 
човека. И ако је радио у време романти- 
чарског покрета, и ако је тај покрет био 
од значаја за његов рад, јер је потстицао 
купљење народних умотворина и омогу- 
ћавао њихову нраву оцену, К. је био реа- 
листа. Његов трезвен ум није допуштао, 
да се он не успротиви свима силама сво- 
јим против правца, који је тада владао у 
нашој књижевности, и за који је сматрао, 
да је штетан и за нашу књижевност и за 
народну културу. Алн највише нас за- 
дивљује, и у томе се и о-гледа тенијалност 
његове природе, што је К., без великог 
образовава и снреме, необично тачно и 
дубоко схватио сву величину значаја сво- 
је реформе и није од ље доцније, за све 
време свога живота, никад от-ступио. Ње- 
гов пријатељ Копитар, нема сумље, саве- 
товао му је, да пише чистим наро.дним 
језиком; он му је знатно иомагао, и пре- 
вођељем речи на немачки и латински је- 
зик, и техничким и стручњачким упутстви- 
ма., да тако брзо састави свој Српски Рјеч- 
ник 1818. Али Копитар му није могао 
дати ону снагу, еа којом је он бранио 
једном заузети положај, и ону необпчну 
осетљивост за све што је народно, почев-

ши од језика па до последњих знакова 
народне натријархалне културе.

И ако је К. више сам ра.дио, него што 
је товорио о својој реформи и о своме ра- 
ду, ипак је јасно, да је он осећа.о да у 
основици, ж у књижевности и целокупној 
нашој култури, морају бшги наше на- 
родне особнне у својој оригиналности и 
чистоти својој. Он је осећао, да наша 
култура, и духовна и материјална, ноже 
бити творачка само тако, ако се развија 
на народној основнци и у народно-м ду- 
ху. Зато је К. оснивач наше нацноналне 
културе, која се тако отпочиње ослобође- 
њем наше државе од Турака.

Као познавалац народног језика, на- 
родних умотворина и народних твореви- 
на у опште, К. је јаснц видео, да је та- 
дашњи развитак нашег народног језнка, 
који се тако јасно оцртавао у народним 
умотворпнама, доепео до таквог ступња 
савршенства, да је народни језик могао 
врло лепо послужити као основица једне 
целе књижевности и вештачке културе. За- 
то је К. сматрао, да слободно може ставити 
границу између вљижевног језика овога 
времена, основаног на народном језику 
тота времена, и свега онога што му је 
претходило, и у 'Војводини, и по другим 
покрајинама нашим, и тако <га одвојити 
и од -свега што је сумњиво и -спорно. Од 
његова 'Орпског Рјечника, великих збира- 
ка српских народних пееама и од Ву- 
кова књижевног рада требало је да отпоч- 
не српска кљижевност новога времена. 
То -је основна идеја целокупног рада К. 
Зато је он, са великом љубављу и са не- 
обичном тачношћу, изнооио оно, што се 
у народу находило.

1814—1818 време је Вукова учења и 
спремаља. 1814 издао је песмарицу, по 
сећању, још врло несавршену. Исте годн- 
не (1814) написао је ж прво своје трама- 
тичко дело, Писменицу -серпскога језика, 
по товору простога народа. Она <је изне- 
надила Копитара богатством и лепотом 
материјала, тако да је он назвао К. гра- 
мат.ичким генијем. У ствари, она прет- 
ставља прераду познате Мра-зћвићеве гра- 
матике словенског језика (1794), која је 
опет прерада словенске граматике Меле- 
тија Смотрицког (основно издање 1619); 
она је допуњена промен!ом именица и гла- 
гола, коју је сам К. саставио, и разматра- 
њем о акцентпма Луке Милованова, којн 
је и иначе К. помагао у састављању грама- 
тике. У ортографији се К. находио под ути- 
цајем Саве Мркаља. 1815 К. је издао На- 
родну Српску Песнарицу (част втору), у 
којој су песме сакупљене нз уста певача, 
и то 100 женских песама, подељених у 
пет група (љубавне, световне, краљичке, 
жетелачке, од прела), и 17 мушких. Ову 
књигу написао ,је старим правописом, због 
незадовољства, које је подигао ортографи- 
јом прве песмарице и писменице.

1816 и 1817 слремао је К. свој речник. 
После колебаља у ортографији, које је по-
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■казао у другој Песнар.ици, и нарочито у 
Објављенију (1816) о Оерпскоме Рјечнику, 
а за које та је оштро прекоравао Копитар, 
К. се дефпнитивно одпучио да изврши 
ортографску реформу, заједно са рефор- 
мом кљнжевнога језика. У некопиким по- 
лемичко-критичким саставима, К. је на- 
пао произвољност твораца славено-серп- 
ског језика (а нарочито Мипована Бида- 
ковжћа), који што хоће и копико хоће 
узимају из црквеног језика, а колнко хо- 
ће из народног, пишу по »правилима ба- 
бе Смнљане«. Апи своју потпуну рефор- 
му изнео је К. тек у предговору своме 
Српоком Рјечнику.

Његов Српски Рјечник (1818) значи 
епоху у љегову раду и прекретну тачку у 
развитку нашег кљижевног језика и пра- 
волиса. Што се кљижевног језика тиче, 
К. износн неопходност, да кљижевни је- 
зик буде чист народни. Како се тим језп- 
ком говори између Дрине и Мораве нај- 
чистије, он тражи да се та.ј говор и упо- 
требљава у књижевности, т. ј. јужно на- 
речје (у којем јат прелази у је и ије), 
и источно наречје (у којем јат прелази 
у е), али да се па-зп на општу, за.једничку 
правипност обпика, како се они у њима 
употребљавају. У речнику је завршена и 
љегова ортографска реформа, основана на 
начелу, да сваки звук нашега језика има 
и засебан знак. Правило: пиши као што 
говор.иш, имапо је правописни значај; оно 
што изговараш обепежи нарочитим знаци- 
ма; све је остало непотребно (на пр. раз- 
лични словенски знаци, којпма нису од- 
говарали нарочити звуци). Тако је К., та- 
да први пут, унео своје нове знаке: љ, 
љ, ћ, ђ, џ и ј.

1819 К. се у Летрограду потодио са 
Лондонским Библискнм Друштвом и са 
Руским Библиским Друштвом, да преве- 
де Нови Завет на наш језик. Он је то и 
учинио и превод послао. Али је љегов 
прево.д добио на оцену Ат. |Отојковић, 
профебор Универоитета у Харкову (Србпн 
по пореклу), одбио га, а сам га прерадио 
и дао као свој друштву. После и других 
покушаја, К. је свој лревод шгампао тек 
1847.

1821—1836, поред критика, у којима је 
бранио своју ортографску н књнжевну 
реформу, К. је издао Орпске Народне .При- 
повијетке (1821) које су у потпуности иза- 
шле поново тек 1897 у државном издаљу, 
затим Народне Орпске Песме (три књиге, 
све 1823, 4 књ. 1833), и најзад (1836) На- 
родне српске пословице и друте различне, 
као оне у обича.ј узете ријечи, са посве- 
том П. Н. Његошу, и са врло значајним 
уводом о дијалектима југозападних кра- 
јева нашега народа и Црне Горе. Црве трн 
књиге песама штампане су у Лајпцигу; 
нрва је књига посвећена кнегињи Мари- 
ји Павловној, друга грофу Н. Л. Румјан- 
цову, трећа кнезу Мплошу, четврта Д. П. 
Татишчеву.

Ово су и данас на.јдрагоценије збирке 
народних песама. И ако нам се нису са- 
чували оригинали, са којих су штампа- 
не, вероватно је да је сам К. само одабрао 
најбоље од оних, које је сакупио. У томе 
је показао велику вештину и много умет- 
ничког омисла. Гете, Грим, Фатер, Копи- 
тар и др. одмах су оценили велики зна- 
чај и необичну лепоту овнх песама. За 
доцнију победу Вукова књнжевног језика 
оне су биле од неоцељиве вредностн. Но- 
во издање тих песама (у Бечу) почело је 
излазити 1841 (I књита), 1845 (П), 1846 
(III), 1862 (IV); 1865 (после смрти Вуко- 
ве) изашла је V књига, у којој су јуначке 
песме новнјих времена н о војеваљу Црно- 
гораца; 1866 изашле су, у засебној кљи- 
зи, трошком народних прилога, женске 
лесћсе нз Херцеговине; 1875 Вукова удо- 
вица прештамнала .је II кљигу Српских 
Народннх Пеоама. Доцније су, у држав- 
ном издаљу изашле I—IV књ. (1891 до 
1896); а V кљига и женске песме из Хер- 
цеговине, попуњене лесмама нађеним у 
Вуковим руконисима, издате су у држав- 
ном издаљу у пет књнга (V—IX, 1898 до
1902). — Друго, за половину увећано пз- 
дање пословица, изашло је 1849, а треће, 
државњо издање, 1900, умножено са још 
1.500 пословица, које су нађене у Вуко- 
вим хартијама и делима. — Српске На- 
родне Приповијетке (у којој је само 6 при- 
поведака из збирке од 1821) штампане су 
1853. Међу њима су лриповетке, које је 
Вук са различних страла добијао. Језик 
и стил им је исправио према своме јези- 
ку. Целу ову књигу превела је на немач- 
ки Вукова кћи. Издао ју је Ђ. Рајмер у 
Берлину 1854, са предговором Грнмовим 
и са посветом Ј. Гриму. Ново издање 
изашло је 1870, допувено са 20 дужих, 
41 краћом причом, и оа оним причама из 
издаља од 1821, које нису ушле у издаве 
■од 1853. Најзад, у државном издању од 
1897 прештампано је ово последље изда- 
ње, али је долуљено н прнповеткама из 
Вукових Даница и загонеткама из 1 изда- 
ња и из различних Вукових дела. — У 
мнотим од ових књнга дају се врло поуч- 
не напомене о народним певачима, о је- 
злку народних умотворина, о њнховој 
класификацпји, о начнну певања, о ме- 
труму и т. д., тако да с те стране оне 
претстављају и данас још врло богат ма- 
теријал.

Из овога су времена н алманаои Вуко- 
ви, Даница за 1826 (штампано 1825), за 
1827 (1826), за 1828 (1827), за 1829 .(1828), 
за 1834 (1833). То су забавницп, са поуч- 
ном, забавном, научном садржином, кри- 
тичко-племичком о његовој реформи п сл. 
Нарочито су интересантни чланци из но- 
вије нсторије, о манастпрнма и сл. — 1824 
изашли су Вукови Огледи Ов. Писма на 
српском језпку, да бп се видела разлпка 
између Ото.јковићева превода п Вукова; 
затим његове историске монографије о 
кнезу Милошу (1825, у Петрограду, на
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■руском, 1828 на српском), Ђорђу Арсени- 
јевићу Вманунлу {1827), 0 Црној Гори и 
Црногорцнма (1837, на немачком).

Вреди поменути, да је 1824 изашла Ву- 
кова граматика у преводу Гримову на не- 
мачкн језик, са велнким Гримовим пред- 
говором и Фатеровим напоменама о на- 
родним јуначким песмама, и прегледом 
најзнатнијих таквих песама. Још раније 
(1821) изашао је Вуков Додатак к санкт- 
петербуркским сравнителшим рјечницима, 
у којем је знатно то, што се у њему дају, 
поред поправака српскоме одељку, први 
пут огледи бугарског језика, који су били 
врло важни за погледе научника тога вре- 
мена на бугарски језик. 1833 Вук је издао, 
са својим предговором, Опит Луке Мило- 
ванрва о нашој метрици.

Против Вука, који није допуштао, да 
се пише славеносерпским ј-езиком, који је 
био за фонетички правопис, и који је 
унео толике нове знаке у нашу графику, 
а међу њима п латинско (католичко) ј, 
била је моћна црквена српска организа- 
ција у Војводини (са митрополитом Стра- 
тимировићем на челу), која је вршила 
свој утицај и у Орбији. II ако је било по- 
јединаца, који су ценили К. и били ње- 
гове присталице (Дим. Фрушић, Адам 
Драгосављевић, Јован Гавриловић, до- 
некле Платон Атанацковић и др.), ипак 
се до четрдесетих тодина не може говори- 
ти о ширељу круга љегових присталица. 
Напротив, у ово време се јавља као љегов 
противник и Милош Светић {Јован Ха- 
цић), који ое противио нарочито Вуковом 
правопису (он -је желео, да правопис бу- 
де бар полуетимолошки), али дискусију 
са којим је преузео 1847 Ђура Даннчић 
и даље је водио. Ова препирка, у почетку 
своме, дала је Вуку повод, да још једном 
провери своје погледе на књижевни језик 
и да последњп пут пружи дефиницију 
књижевног језика. У ово време {1839 до 
1845) Вук говори о једпнству и о зајед- 
ничким цртама нашег кљижевног језика. 
1836 К. је према говору у Дубровнику, 
Воци Которској и источној Црној Гори, 
почео да пише х, где му је, по етимоло- 
гији, меото и где се у тим крајевима упо- 
требљава. Затим, опет јрд 1839, он место 
ђ н ћ у своме јужном говору, у речима, 
где је оно поотало додавањем глаоовима 
д и т гласова је од јата (ђевојка, ћерати 
и сл.) почиље писати дј и тј (дјевојка, 
тјерати и сл.), и тако доцније стално пи- 
ше. Али главно је начело, које сада испо- 
веда, да по облицима наш кљижевни је- 
зик мора бити један, н то онакав, како га 
он износи у својим делима, а по гласови- 
ма може се разликовати само у једном 
правцу: место отарог јата по источном 
изговору може се унотребљавати е, по 
јужном је (ије) п по западном и. И ако 
је давао равноправност овом тројаком из- 
говору нашег књижевнот језика, у ствари 
К. је -желео' да победи јужни Изговор, ко- 
јим је он пнсао.: —- Може се рећи, да се

овим теориски завршила љегова' рефор- 
ма. Од овога времена К. је продужавао 
оне правце рада, које је започео већ ра- 
није, на проучаваљу етнографском, језич- 
ком и историоком нашег' народа, додајући 
му као круну свога рада и превод Новог 
Завета (1847).

Ако оотавимо К. полемички рад, у ко- 
ме је -он наводио нове аргументе за оправ- 
даност своје рефјорме, онда из овога вре- 
мена морамо поменути још ова већа Ву- 
кова дела: Вука Стефановића Караџића и 
Саве Текелије Пиома високопресвештено- 
ме тосподину Платону Атанацковићу, пра- 
вославноме владици будимскоме, о срп- 
ском правопису, са особитијем додацима- 
-о српском језику (1845; у овом је делу, у 
ствари, Вук прештампао овоје раније 
чланке о правопиоу и језику); затпм, Ков- 
чежић за иоторију, језик л обича.је Орба 
ова три закона (1849). Од овога часописа 
изашла је само прва књига. У љему има 
врло важних -етнографских и дијалекто- 
лошких факата. Втнографска грађа ушла 
је доцније у књигу: Живот и о-бичаји на- 
рода српоког, -која је изашла (онако како 
ју је Вук оставио) после смрти Вуцбве 
1867, у Даничићевој редакцији. Још за 
живота Вукова изашао је знатн-о про- 
ширен његов Орпски Рјечник 1852 у дру- 
гом издаљу, у гфјем је Даничић превео 
нове речи на -стране језике, изоотавио 
непристојне речи првот издаља и попра- 
вио акценатоку систему Вукову од три 
акцента на четири. 1898 изашло је треће, 
државно, издаље тога речника, допуљено 
материјалом, који је Вук оотавио. 1857 
изашли су Примјери српскославенскога 
језика, којима су показане разлике међу 
различним редакцијама староеловенског 
језика и нашим народним језиком. 1860 
издао је К. књигу Лравителствујушчп Со- 
в-ет Серпски, у којој је в.ерно опи-сао ири- 
лике у Србији до пропасти (1813). После 
Вукове омрти нзашао је и Веићзсћ-бегђћ 
зсћез 'СУог^егћисћ (1872), за К О Ј И  је Вук 
оотавио -само грађу, коју је средио Ф. Ми- 
клошић и његови помоћници, а која је 
дала речник без велике вредности.

Потребно је поменути, да је 1850, на 
кљижевном договору у Вечу извеених 
књижевника српоких, хрватских и -слове- 
начких, Вук био одређен, да напнше пра- 
вила за књижевно наречје, које би се 
употребљавало и код Хрвата, и који-м би 
се извело јединетво нашег књижевног је- 
зика и лравопиеа. Вук је то и учинно 
(Главна правила за јужно наречје, 1850), 
примајући Гајеву азбуку, и предлажући 
оамо извеоне промене у тадашњо-ј орто- 
графији. У расправици Срби и Хрвати 
(1861) Караџић мисли, да се Хрватима 
могу звати чакавци, у правом смиолу ре- 
чи,'и, за невољу, и кајкавци; ако не при- 
стају на то, вели он, нека се зову Хрва- 
тима п сви катблици нашег језика, који 
то хоће.
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Напослетку, да поменем, да је Вук оста- 
вно у рукоппсу, којж се п данас чува у 
Орпској' Краљевској Академжји, дело под 
називом Особжта грађа за исторпју нашега 
времена, са напоменом, да се не отвара 
пре 1900. Рукопис је недовршен, и у ље- 
му К. описује мрачне стране Милошеве 
владавине. Рукопис је написан 1831, ка- 
да је Вук морао нанустити Србију, тешко 
увређен од кнеза Милоша п његове око- 
лине.

Поменуто је, да су К. ениеи, почевши од 
1891, почели излазити у државном изда- 
н>у: песме, приповетке, пословнце и реч- 
ник. Треба додати, да су и сви К. језич- 
ки списи, заједно са списнма, који су пх 
изазвали, наштампани, у одличној редак- 
цијп П. П. Ђорђевића, под називом: Гра- 
матички п Полемичкж Опиои, I (1814 до 
1818, 1894), ПЏ (1818—1822, 1894), П2
(1824—1835, 1895), III/1 <1836—1847, 1896), 
Ш/2 (1847—1864, 1896). Треба да изађе и 
IV књ., у којој ће бити допуне и реги- 
стар. Затим су издани Окупљенп исторн- 
ски и Бтнографски Списн, I (Грађа за 
српску историју нашега времена н живо- 
ти најзнатнијих поглавица овога времена, 
1898). Треба да изађе и II кн>., у којој ће 
бити краћп историоки и публицистички 
чланци и етнотрафски списи. Најзад, јед- 
на сд најважнијих публикација из овога 
кола јесте Вукова Преписка, у седам ве- 
ликих књита <1907—1913), у редакцијп 
Љуб. Стојановића, у којој је врло важна 
грађа за цео Вуков живот и рад и за. на- 
шу књижевност и културу 19 века.

У свима евојпм делпма, а нарочито у 
Новоме Завету, дао је К. обрасце класнч- 
ног књижевног језика, који је он п увео у 
нашу кљижевност. Он је отворпо савре- 
мени фонетички правопис нашега језика, 
дао је почетну научну обраду квнжевног 
језика, врло драгоцен материјал народног 
језика, основе наше етнографије н дија- 
лектологије. Он је у почетку савремене 
књнжевности у проучавању националних 
наука наших не еамо дубоко даровита 
централна личност, него је у својим дели- 
ма пружио извор матери.јала нашој науци 
и књиЈкевности још за много времена. 
Својнм свестраним знача.јем >за познавање 
на.шег народа, како код нас тако и у ино- 
странству <исп. његове везе са Гетеом, Гри- 
мом, Ганкеом, коме је дао материјал за 
историју нашег устанка, Копитаром, истак- 
нутим Гусима, Шишковом, Гум.јанцовом, 
Кепеном, Калајдовнчем, доцније Срезњев- 
ским и толиким другима), К. је наткрплпо 
све друге националне раднике свота вре- 
мена, а у отварању наше националне кул- 
туре у 19 веку он је стуб, око којега се она 
дуго држала.

К. реформа, тако мучно започета., од пе- 
десетих година, када су му пришли Да- 
ничић, Бранко Гадичевић и др., којн су 
могли у потпуности да је примене, затим 
око шездесетих годпна када му је прншла 
и омладина у Србији, већ је 'била прим-

љена п ширила се на. све стране. Главна 
званична ограничења његове ортографије 
су још за живота његова пала, и 1864 го- 
дину, када је он умро, до 12/3 1868 годи- 
не, када је његов правопис уведен у жи- 
вот државном влашћу у Србији, делило 
је само неколико година. У ствари, Вук 
је већ тада могао сматрати да је потпуно 
победно.

Л и т е р а т у р а :  В. Јагић, Заслуге Ву- 
ка Стефановнћа Караџића за наш народни 
језик (Књижевник, 1864); 'Платон Кула- 
ковски, Вук Караџић, његов рад и значај 
у српској књижевности (на руском, 1882; 
прва озбиљна монографија о В. Караци- 
ћу); Љу-б. Стојановић, 0 Вукову раду на 
■српском: језику и праводису (Глас, 55, 
1897); А. Белић, 0 Вуковим логледима. на 
српске дијалекте и књижевни језнк (Глас* 
82, 1910); Љуб. Стојановнћ, Живот и рад 
Вука Стефановића Караџића (1924; глав- 
но и врло исцрпно дело о К. и његову 
вренену). А. Ввлић. '

КАРАЏИЋ (ВУКОМАНОВИЋ) МИНА,
кћи Вука К., сликарка <31/6 1828, Беч — 
31/5 1894, Беч). Била је ретко даровито 
и одрешито дете, те не само да велике 
•очеве жртве око њеног свестраног н паж- 
љивот образовања нису <5иле узалудне, него 
је на њу успешно деловао и онај круг 
најпросвећеннјих Срба, који су се скуп- 
љали редовно у Вуковој кући. Тако је 
њено нежно и истннско пријатељство са 
Бранком Радичевићем имало књижевно- 
иоториски значај. Склоност ка слнкарству 
показала је К. већ у раном детпњству. 
Учила је код Пфајфера и Силхера, про- 
фесора бечке Уметничке Академије. Да 
би се усавршпла у уметности, пропуто- 
вала је све немалке градове с чувеним га- 
леријама, а била је и у Млецнма. Цртала 
је оловком и кредом, и сликала воденим 
и масним бојама. Алн у сликарству није 
дотерала даље од студија. Ипак њене ски- 
це, студије портрета и композиције, кој-е 
се налазе у Народном Музеју у Београду, 
камо су дослеле у Вјжовој' заоставштнни, 
одају особине необичне за једног диле- 
танта и пуког аматера (на пр. аутопортре, 
поргре брата и девојчнце с црвеном ка- 
ном). 1858 удала се за Алексу Вукома- 
новнћа, професора лицеја у Београду, бра- 
танца кнегиње Љубице. После годину н 
по дана остала )е удовпца с једннм си- 
ном, који је, ваепитан у руском жадетском 
корпусу, умро на Кавказу,' одмах после 
руско-турског рата 1878. После мужев- 
љеве смртп српска влада јој је понудпла 
управу над основаном Вишом Ж-енском 
Школо-м, али се она, због матере, вра- 
тила у Беч, и до смрти је чувала заостале 
Вукове рукописе и стварп. |Министарсгво 
Просвете 1874 нудило јој је 1.000 дуката 
за право прештампавања Вукових дела,. 
али је она то одбила, и тражила је само, 
да (Министарство ллатп штамиарске трош- 
кове новог издања. Међутим од то-га но-
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вог нздања изашле су само две књиге, и 
она је 1884 уступила Министарству право 
штамлања за 6.000 Дин годишње ренте.

К. је стекла заслуга и за књижевност. 
Преводила је на немачки језик очеве на- 
родне приповетке (са Вуковог другог из- 
дања, с' Гримовим предговором, 1854), опп- 
сала је своје путовање по Србијн (1850). 
Том је приликом, у Београду, портрети- 
сала Симу Милутиновића. 1877 написала 
је у Јавору своје успомене на Бранка 
Радичевића, а у исто време нацртала је, 
по сећању, онај ндеални Бранков лик, 
који је литографски растуран при пре- 
носу његових костију, али који, по сведо- 
чанству савременика, није много веран. 
К. смртни остатцп пренесени су на др- 
жавни трошак у Београд 4/7 1894, и по- 
ложени у очев гроб.

Л и т е р а т у р а :  Кукуљевић Сакцински, 
Словник умјетниках југославенских (1858); 
Љ. Стојановић, Живот и рад Вука Ст. Ка- 
раџића (1924); Знаменитл Срби 19 века
(1901). В. Петровић.

КАРАЏИЋ ОБРАДОВИЋ ЈЕРЕМИЈА 
(СЛЕПАЦ ЈЕРЕМИЈА) (велики петак 1814, 
Београд — 28/11 1888, Београд). Отац К. 
Обрад, Вуков брат од стрица, био је тр- 
говац. Као мало дете у боглњама изгубио 
је К. лево око. У ПЗапцу је изучио о-сновну 
школу и папуџпски занат. У Београду 
је бпо папуџија, па механџија, ж затлм 
механџија у Бељини. Ту га заболе очи, ла 
,је налуетио радњу, и отишао у Беотрад 
и у Беч на лечење. Пошто је изгубио вид, 
учио је свирати у ћемане, не би ли се хле- 
бом исхранио. Свирајући почео је разно- 
еити и лродавати књиге (највише кален- 
даре, часловде и псалтире). Под утисцима 
мађарске буне спевао је пеому о томе, и 
за две недеље раопродао је две хиљаде 
примерака. То га је охрабрило, па је оста- 
вио ћемане ц дао се на иевање, штам- 
пање и продавање књига. Тако је К. по- 
стао први српски колпортер, али је уједно 
био и писаџ и издавач. Многу је књигу 
он сам еаставно, сам издао и сам распро- 
дао. Спевао је више песама на народну 
(назвао се »природним поетом«, затнм уре- 
ђивао је календаре (Зорида, Љубић, Та- 
ковац, Врак и Петак), ж издавао је многе 
др.уге књиге, међу њнма и 3 издање' Гор- 
скога Вијенца). Штампао је и турско-срп- 
ски речник (1867), и више пута Песма- 
рицу, збирку популарних песама, из које 
се развила Лира. Путовао је по Орбији и 
растурао књиге по целој земљи. Био се 
прилично обогатио, али касније, које кон- 
куренција, које слабост и старост ш поро- 
дичне недаће, учинише да поново осиро- 
маши. 1880 тражио је од скупштине по- 
моћ, и ова му је једногласно дата. У Ма- 
лој Библиотеци лрештампане су из ље- 
гова Таковца за 1869 Орпске народне при- 
поветкв (92, 1905).

Л и т е р 'а т у  р  а: Ј. Миодраговић, Ауто- 
биографски податци са сликом (Српче

за 1885): Ст. Новаковић, Српска Књига 
(1900); Д. Славић (Кљижарски Гласнпк, 
1921); М. Шевић, Из Бранкова ж из Дани- 
чнћева крута '(Данпчићев зборник, 1925).

М. Шевић.
КАРАЏИЦА, планина у Македоннји, 

између река Треске-Белешнице и изво- 
ришта Бабуне-Силачанске-КадиненРамне- 
Патншке Реке, на оеверу ограничена Су- 
вом Планином као иродужељем планин- 
ског била, око 33 км јужно-југозападно од 
Скопља, односно 36 км североисточно од 
Клчева. К. је сатрађена од крнсталастих 
шкриљаца, преко којих леже дебеле масе 
кречљака и доломита; има облик врло ду- 
гачког била, правцем од севера-североза- 
пада на југ-југоисток, са главичастим вр- 
ховима. 'Падпне К. су стрме и најчешће 
голе; букових н храстових шума нма.само 
по јаругама и долинама. Највишн висови 
од северовапада ка југоистоку су: Мирска 
Вода 2.180 м, Караџица 2.473 м, Лоиово 
Брдо 2.380 м, Марина Рупа 2.428 м, Баби- 
на Рупа 2.337 м, Шиљегарнић 1.923 м. На 
К. се налазе траговп раније глацијације.

П. В.
КАРАШ, река у Банату, лева притока 

Дунава. Иввире са Банатскнх Планнна. У 
нашу државу улази више села Врања, до 
Гребенца тече на југозапад, а даље на 
југоисток. Улива се преко пута Рама. Ду- 
жнна тока је око 60 км, а површнна слнва 
344 км2. П. В.

КАРАШИЦА, речица у Бараљи, десна 
притока Дунава. Извире са Мечек-планн- 
не, у државу улази више села Леча. У 
канализираном току К. тече ка иетоку-се- 
вероистоку и узводно од села Батине јој 
је ушће. Дужина К. тока је 29 км, а повр- 
шина слива, у границама наше државе, 
165 км2. П. В.

КАРГАЧИН ЦЕЛЕСТИН, инспектор Мн-
нистарства Трговиде и Индустрије (8/8 
1883, Загреб). Гимназију је свршио у За- 
гребу, а технику у Будимиешти. ЈЗосле 
свршених наука био је кратко време код 
електротехничке фирме 'Сименс-Шукерт у 
Будимпешти, а затим је прешао у држав- 
ну службу код Оредишњег Завода за Ме- 
ре у Будимпешти. Од 1920 је у служби 
Мпнистарства Трговине и Индустрије у 
Београду. Д. П.

КАРДУЧИ ЂОЗУЕ, италијанскл иесник
и литерарни историчар (27/7 1836 — 15/2
1907). Изучавао је филолотију. 1860 по-
стао је професор нталијанске књижевно- 
сти на Университету у Болоњи, и ту је 
остао до смрти. — У песми 5кШ а е 1а 
п у о ћ т о п е ,  у којој позива 'Сицилију на 
устанак, спомиње Орбе, Косово, Лазара и 
Марка. В- В.

КАРИКАЧА (КАРИКЛИЈА) је капа од 
црвене абе или чохе; одозго је затубаста 
као фес, а са стране има црну поставу, 
за коју се одозго може што задеватп (где-

— 245 —



КАРИН

који у бојевима позадевају фпшеке, да су 
им нарупнији, него у кееана). Е. 3.

КАРИН, град у Далмацијн. Отарохрват- 
ски град на римском темељу, округла ку- 
ла у срединн одугачког обзиданог просто- 
ра. Седиште је племена Кариљана., касни- 
је Карловића. Од 1527 је турски.

Ћ. С.
КАРИНГЕР АНТОН, ,сликар (29/11 1829, 

Љубљана- — 14/3 '1870, Љубљана). Сту- 
дирао је од 1845 на Академији у Бечу, 
доцни.је у Минхену. 1849 узет је у вој- 
ску, 1850 лостао иоручник, а 1861 је шен- 
■сионисан. Сликао ј.е .у првоме |реду по- 
крајлне (иотиви из Горељске и Далмаци- 
је, Истре и Албаније) и портрете (своји- 
на Народног Музеја у Љубљани). Учество- 
ва-о је на изложби 1867 и 11668 у Бечу, 
1868 на трећој немачкој уметничкој из- 
ложбн и 1871 у Минхену.

Л и т е р а т у р а :  V. 51ебка, Сагшо1а
поуа (9, 3). Ф. С.

КАРИНСКО МОРЕ, језеро у Далмацији, 
8 км југоза-падно од Обровца, односно 31 км 
источно-североисточно од Задра. На северо- 
истоку је К. М. ограничено кречљачким 
гребеном Вршељак 354 м, Сшштвпнска 
Глава 529 м, Коса Марина 563 м, на- југо- 
истоку Обаљеницом 483 м п нижим брего- 
вима, на југозападу подгорјем Биљанског 
Брда 337 м. К. М. добија воду из карсне 
реке Каришнице, која извнре пз врела на 
висини од 20 м и тече ка ееверозаладу, п 
из извора Вруље, тик уз западну обалу. 
На северозападу је К. М. око 2 км ду- 
гачким и 100 до 200 м широким п стрмим 
каналом везано са Новиградским Морем, 
а ово је нешто дужим н ширпм рукавом 
везано еа Подгорским Каналом, односно 
Јадранским Морем. Зато је вода у К. М. 
слана, али се салинитет у току године 
мења, према променама у жолпчпни киша, 
односно количине отока реке Зрмаље, ко- 
.ја утиче у Новиградско Море. Површина 
К. М. је 5-47 км2, просечна дубина 8-5 м, 
-а највећа дубнна 15-5 м, непосредно прн 
уласку у канал.

Л н т е р а т у р а :  А. Сауаггр Бје 5ееп 
Јен Кагн^ез, I ТеИ (Аћћапс11ип$!еп Јег к. к. 
СеојЈгарћЈнсћеп СезеПзсћаН, V, 1903/04).

П. В.
НАРИЋ ВЕЛИМИР, апотека1р (3/10 1859, 

Крагујевац). Фармацију је свршио на Уни- 
верситету у Бечу (1881), па је 1882 отво- 
рио апотеку у Враљу. На граници пре- 
ма Старој Орбији, К. је стекао мното веза 
с оне стране тадашље турске границе, 
и необично се интересовао за тамошње 
прилике и догађаје. Када је отпочела 
наша четничка акција у Старој Србнјп, 
К. је иостао члан првог извршног одбора 
у Врању, и преко њега и његових веза 
свршавани су многи важни народнп по- 
слови. 1906 преселио ое К. у Београд, и 
овде је отворио апотеку, али се норед то- 
га и даље најинтенсивније бавпо општим

народним пословима. После Светског Ра- 
та повукао се од свог професионалног по- 
сла, али је и даље остао вредан радник 
на хуманом и националном пољу. Члан .је 
н управног одбора Народне Банке СХС. 
К. је 14 тодина био народнн посланнк, 
биран на радикалној листн у Врању и 
округу врањском. Први пут је изабран 
1892. М. М.

КАРИЋ ВЛАДИМИР, професор тимна- 
зије (2/11 1848, Светлић, крагујевачки 
округ — 27/12 1893, Грпс, Тпрол). Основ- 
ну школу учно-је у Крагујевцу, гимнази- 
ју у Крагујевцу, Шапцу и Београду, пра- 
ва у Београду. Чнновничку службу почео 
је у пролеће 1870, као писар у пожаре- 
вачком начелству, алн ју је брзо нроме- 
нио, и августа исте тодпне постао је су- 
плент у шабачкој полугимназији. 1873 К. 
је постављен за професора полугимназпје 
у Пожаревцу, 1879 у Шапцу, 1881 у Бео- 
граду. Одатле је прешао за чиновника Ми- 
нпстарства Иностраннх Д-ела. Вио је те- 
нералнп консул у Скопљу, где је нацио- 
налне задатке изводио најсавеснпје, а рад 
на буђењу и шпрењу српске мислп био 
му је врло успешан. Августа 1892 ностав- 
љен је понова за професора друге. бео- 
градске гимназије, а мало доцније је, због 
болести, пенсионнсан.

К. је од свршеног правника брзо постао 
у евојој струци најодличнпји професор 
средње школе, а у току времена солидан 
сарадник на географској књижевности, 
нарочито као пнсац уџбенпка., који су 
својо-м ваљаношћу продрлн у све школе 
Краљевине Србије. Стручни радови К. су: 
Земљопис за ниже разреде средљих шко- 
ла, Школовање у Србијк, и његови резул- 
тати (о томе је К. још два пуга хшсао, 
као одговор на критику Др. М. Јованови- 
ћа), Земљопис за гимназије, Мали земљо- 
ппс за основне школе у отоманској царе- 
вини. Највеће К. дело је: Србпја. Оно се 
одликује распоредом грађе, јасноћом -сти- 
ла и пронпцљпвошћу. Ту су прикупљени 
и научно сређени сви податци, којих је 
до тада било у нашој књижевности.

У последњим годинама К. је писао у 
разним листовима и политичко-географске 
чланке, које је делом иотписивао својнм 
презименом, делом под псеудоннмом Цр- 
нојевић. Ту спадају: Цариград, Овета Го- 
ра, Солун. Лутничка цртица с белешкама 
о народној пропаганди на истоку; Тројо- 
вање и класичарска најезда; Србпја и 
Балкански савез. Последња је, по мето- 
ди, најбоља од полптичких расправа у 
дотадашњој нашој кљижевности.

К. је завештао Заводу Велике Школе
3.000 динара у готовом новцу, своје сппсе 
и право на њихово прештампавање, као п 
доста својих штампаних дела, оа жељом, 
да се прпход од његове заоставштине да- 
је на име помоћп за географско нспити- 
вање Сриских Земаља п Балканског ‘По- 
луострва. Главница тота завештања пзноои
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20.000 дина.ра, којпма рукује управник 
Географског Института. Л. Вујевић.

ИАРЛ ПОЛАК, ДЕЛНИШКА ДРУЖБА 
ЗА ИНДУСТРИЈО УСЊА ИН УСЊАТИХ 
ИЗДЕЛКОВ, Љубљана. Основано је 1920, 
претварањем дотадашљжх фабрика кожа 
Карла Полака у Љубљани, Краљу и Врх- 
ники. Капитал је 1,500.000 Дин. Фабрика 
у Љубљанн нзрађује цнпеле п другу кон- 
фекцију, као и свињску вожу, у Краљу 
израђује ђон, а у Врхники горњу кожу н 
лак. Запослено је укупно 1.000 радника. 
Покретна снага је 1.000 коњских снага.

С. П.
КАРЛИН АНДРИЈА ДР., бискун лаван- 

тинскн у Марибору (15/11 1857, Стара Лока, 
код Шкофје Локе). Гимнааију и теологију 
свршио је у Љубљани, а више црквено- 
лравне науке у Риму. Служио је као ка- 
пелан у Смледнику, Св. Јурју код Краља 
и код Св. Јакова у Љубљани. Затин је 
био професор веронауке на љубљанској 
гимназији, па каноник столне цркве љуб- 
љанске. 21/12 1910 именован је за бискупа 
у Трсту. Кад су Италијани 1919 еаузели 
Трст, морао је К. оставити ову бисвупију, 
те је постао равнатељ ' бискупског завода 
у Св. Виду код Љубљане. 6/6 1923 име- 
нован је К. за лавантинског бисвупа. — К. 
се мното бавио катехетиком, хомилетиком 
и црквеном музиком, те је 1904— 1909 био 
уреднив Дрквеног Глазбеника. Написао је 
Повест објаве божје у старом и новом ва- 
кону, као уџбеник за гимназије, а код Мо- 
хорове Дружбе издао је свој путопис у 
Колин. Ф. К-ћ.

КАРЛИЋ ПЕТАР ДР. В. у Додатку.
КАРЛО I (ФРАЊО ЈОСИФ), последљи 

аустриски цар и угарсви краљ, 21/11 1916 
ДО 10/11 1918) (1887— 1922). Због СЛОМа
Аустро-Угарске у Светском Рату абдици- 
рао је, и живео је у Швајцарској. У марту 
и октобру 1921 предузео је неуспешне по- 
кушаје ресторације у Мађарској. Антанта 
га је затим интернирала са бившом ца- 
рицом Зитом у Фунтшалу, на португал- 
ском острву Мадери, где је и умро. — 
Почетак К. владе обележен је великом 
активношћу Аустрије при понуди Цен- 
тралних Сила за мир од 12/12 1916 и уза- 
лудним покушајем преко својих шурака, 
бурбонских принчева од Парме, да се спо- 
разуме, преко Француске, с Антантом о 
сепаратном миру (фебруара-јуна 1917). 
Овај је покушај много користио Францу- 
ској да одбије немачко-ауотриску лоли- 
тичку офансиву, подузету с истовременом 
војном офансивом у пролеће 1918. Кле- 
мансо је аутентично доказао, да су лажне 
изјаве Чернина и цара К , што их је овај 
дао о тим преговорима. У последљем мо- 
менту отказао је цар К. двојни савез, по- 
нудио сепаратни мир, узалуд покушао 
манифестом »мојим верним аустриским 
народима« 16/10 и војном заповешћу 18/10 
1918 да претворп Аустрију у савезну др- 
жаву, гарантујући »свакој народној за-

себној држави љену самосталност«, одр- 
жавајући заједницу у свему, где то за- 
хтева одбрана заједничких интереса и по- 
треба појединих држава, не дирајући ни 
на којп начин »у целокупност земаља 
угарске круне« и не прејудицирајући сје- 
дињељу пољског подручја Аустрије с не- 
зависном пољском државом«.

В-љ. Поповић.
КАРЛО VI (у Хрватској III), римско- 

немачки цар, последњи владар Аустрнје 
из мушке хапсбуршке линије (1711— 1740). 
У-спео је да су народи хапсбуршке мо- 
нархије примили наследност и женске ли- 
није, утврђену у т. зв. Прагматичној Санк- 
цији (1713). Хрвати су признали женско 
наследно право на свом сабору већ 1712. 
По Прагматичној Оанкцијп наследила ,је 
К. кћи му Марија Терезија. — К. је водпо 
два рата против Турске. У првом (1716 
до 1718) је добио Пожаревачким Миром 
Малу Влашку, Банат, источни Срем, узан 
појас уз десну обалу Саве у ЈЗосни и се- 
верну Србију. У другом рату (1737— 1739) 
изгубио је Београдским Мпром Малу Вла- 
шку и сву територију јужно од Дунава и 
Саве. В-љ. П.

КАРЛО ДРАЧКИ, херцет хрватски 1369 
до 1376, бан хрватеко-далматински 1371 
до 1376, краљ хрватско-утарски 1385 до 
1386. Отац К. је настрадао у борби про- 
тиву напуљске краљице Иване. На пре- 
поруку пане Урбана V заузео се за љега 
Лудовик, који дотле није имао наслед- 
ника. 1365 налазло се Карло Драчки (зва.н 
и Мали) у Далмацији. 1365—‘1369 васпи- 
тавао га је Лудовик; 1369 дао му је хер- 
цештво Далмације и Хрватске. Управу 
Херцеговине преузео је К. Д. тек 1371. 
Тада је себе називао »херцегом краљеви- 
не Славоније« или »херцегом Далмације и 
Хрватске«. У Далмацији и Хрватској вр- 
шио је и банске послове. У другој поло- 
вини 1372 оставио је К. Д. Загреб, и отп- 
шао је у Задар. Кад су се Лудовику ро- 
диле три кћери, изменио је своје одлуке 
о наслетству К. Д., и хтео је да га што 
пре пошаље у Напуљ, да замени краљицу 
Ивану (I). 'Пошто се није могао одржати 
у Напуљу против Иване склонио -се К. Д. 
у Будим код Лудовика I (1378). 1379 по- 
слао га је Лудовик у Италију, да прего- 
вара о миру е Млечанима, затим да оде 
у Напуљ, да збаци с престола Ивану и 
да завлада Напуљем. Лре свога одласка 
из Угарске морао се К. Д. заверити, да 
неће никада ништа предузимати против 
Лудовикових кћери Марије и Јадвиге. 
Пре мира између Лудовика I и Млечана 
кренуо се К. Д. у Напуљ. Лудовик му је 
послао нове чете у помоћ. Папа Урбан VI 
крунисао га је за напуљског краља (1381). 
Победио је војску краљице Иване, љу је 
заробио л затворио у један каштел, а 
1382 наредио да се убије. 1383 борио се 
против француског претендента Људеви- 
та, војводе Анжујскога.
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После смртн Лудовика I (1382) дошло је 
до завере хрватских и угарских великаша 
против његове кћерл Марије, удовице Је- 
лисавете п палатина Николе Горјанскога. 
Завереници су позвали К. Д. у Хрватску, 
да прими хрватско-угарски престо. 1385 
дошао је К. Д. у Загреб па у Угарску, 
праћен војском хрватских великаша. Са- 
звао је сабор, који га је прогласио хрват- 
ско-утарским краљем. После крунпсаља 
(1385) настанио се К. Д. у Будиму, у кра- 
љевском двору, где је оставио и краљицу 
и њезину матер. Краљица мати је 1386 
сковала- заверу. К. Д., прво раљен, збачен 
је с престола, а затим убијен {24/2 1386).

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Хрватски
херцези и бани за Карла Роберта и Љу- 
девита I 1301—1382 (Рад); В. Клаић, По- 
вјест Хреата, II (1900). М. Прелог.

КАРЛО ХАПСБУРГ, надвојвода (1771 
— 1847). Био је аустриеки војсковођа у 
ратовпма против Наполеона. У првом 
српском устанку утицао је на аустрпску 
политику -према Србима. В-љ. П.

КАРЛОВАЦ, град у Хрватској, област 
приморско-крајишка. Простире се у рав- 
ници код утока Коране у Купу (112 м), 
на 45° 29' 34" ееверне ширине и 15° 33'31" 
источне дужине. Пошто се нешто више 
К. у Купу излпва и Добра, а у Корану 
Мрежиица, овде је знатан хидрографски 
центар. Само су К. реке кратка тока и 
краскога карактера, могу служити пнду- 
стрији, но слабо са.обраћају. К. је рас- 
крсница железничких пруга Загреб—К.— 
Сушак (—Река) и (Сисак—) Цапраг—К.— 
Бубљарци (—Љубљана), и 6 друмова. К. 
је поотао еинепизмом: око језгра града 
(некадање тврђаве) окупила се и сједини- 
ла у једну гратску општину околна места 
(Раковац, Дубовац, Шварча, Банија и 
др.). Гратско лодручје К. сада запрема 
14.546 јутара, 1.342 ха, са 16.863 станов- 
ника.

К. је добио име по надвојводн Карлу 
Хапсбуршком, који је дао саградити твр- 
ђаву {темељн су положени 13/7 1579 на 
900 турских глава, воје су' исте године 
15/5 пале у битци под Дубовцем), да бу- 
де на Купи главни бранпч против турских 
навала. Још -се виде трагови гратских бе- 
дема л шанчева, где је данас главно К. 
шеталиште. Тамо је подигнута нова црква 
Св. Ћнрила п Метода, мраморни споме- 
ник историку Радославу Лопашићу и, ме- 
ђу осталим зградама, Зорин Дом, у коме 
ое налазе старо певачко друштво Зора п 
најстарија хрватска читаоница (1838). 
Алеје воде до купалишта и лечилишта 
(хндротерапија) на Коранн, уз Кулу у 
древни Дубовац {градина, жупа, пивова- 
ра), преко Купе у Банију (железничка 
станица, фабрике), к југу у Шварчу, чу- 
вену са свога лепог изгледа, и даље у 
Турањ.

К. се најпре држао и развијао као вој- 
иичко место, седиште ђенерала, заловед-

ника хрватске или К. крајине све до 
1787, када је пресељен у Загреб. 1763 К. 
је постао војничким комунитетом, а 1777 
краљевским слободним градом и предан 
је грађанској Хрватској. 1809—1813 био 
је К. у француској власти. 1821 опет је 
спојен с Хрватском, са којом је 1918 при- 
пао Краљевини ОХС,

Оада је К. жупаниско место приморско- 
крајишке обдасти. Знатнија су јавна над- 
лештва: гратско поглаварство, среска об- 
ласт, котарски суд, порески уред, цари- 
нарница 2 реда, господарски уред и шу- 
марија имовне општине слуљске, болни- 
ца, пошта, телеграф и телефон. К. има 
реалну гимназију, учитељску школу, дво- 
разредну трговачку школу, вишу девојач- 
ку школу, женску стручну школу, му- 
зичку школу и неколико основних школа, 
гратску римокатоличку жупу са фраље- 
вачким самостаном, и 5 спољних жупа, 
православну парохију {К. владика седж 
у Плашком), хрватску старокатолнчку жу- 
пу и израелитски рабинат. — Индустрија 
је напредовала, нарочпхо отжако је град 
доб.ио електричну струју од централе у 
Озљу. Знатнија индустриска предузећа 
су: Гратока Електрична Централа, Импре- 
гнацнја Дрва, Електрична Стругара и 
Млин, »Јелен« Творнпца Финих Кожа н 
Рукавица, »Титанит« Творница Експлози- 
ва, »Вуна« Творница Вуненнх Штофова, 
»Каштел« Творнпца Кемиско-Фармацеут- 
ских Производа, Првп Хрватскп Млпн на 
Чигре, Творннца Цементне и Глпнене Ро- 
бе, Кружна Пећ »Иловац« и зр. Чувени и 
познати су карловачкп сајмови.

Л н т е р е т г у р а :  Р. Лопашић, Карло- 
вац, Повиест н мјестопис града и околице 
(1879). Ј. Модестин.

К АРЛОВАЧК А ГИМНАЗИЈА. Највећн 
полптпчки и културнн успех Срба после 
темлшварског сабора био је, што је, ме- 
ето оеминара, отворена прва гимназија, у 
Карловцима 1791. Богати п угледни гра- 
ђанин и трговац карловачки Димитрије 
Анастасијевпћ Сабов дао је у то доба ми- 
трополиту Стевану Стратимнрсвићу 20.000 
форината, да их употреби на добро срп- 
ског народа, како он најбоље зна. Заузи- 
мањем мптрополита Стратпмпровића упл- 
сали су тада други карловачки грађанп 
још 19.100 форлната за оснпвање гимна- 
зије. Дрво закладно пнсмо Димптрија 
Анастасијевића Сабова за оснивање гпмна- 
зије потврдио је ца.р Леополд II 11/10 
1791 стим, да се 16/10 1792 отворе прва 
два разреда. Оснпвање К. Г. извршено је 
под надзором Илирске Дворске Канцела- 
рије, а кад је ова укинута (1792) пренесен 
је врховнл надзор на Дворскп Ратни Са- 
вет. — Гпмназија је била смештена у не- 
кадашњу »латинску школу«, коју је био 
подигао митрополит Павле Ненадовпћ. У 
тој згради оетала је К. Г. готово пуних 
сто година (до 1890). 1791/92 радио је у 
К. Г. један привремени разред. Први на-
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ставни план удесио је мнтрополит Отра- 
тимировжћ, у договору са Тодором Јанко- 
вићем Миријевским п Стеваном Вујанов- 
ским, а израђен је према мађареким гим- 
назијама. 1796 као да је К. Г. инала и 
пети ра-зред. Поред латинскот, који је био 
и наотавни језик, учио се п немачки је- 
зик. који је био такође наставни језик за 
исте предмете. Грчки језик лочео се учм- 
ти тек 1817/18, а пред 18Р8/49 и мађарски. 
1848 К. Г. није радила, а поново је отво- 
рена 1/11 1849. У то доба извршена је ре- 
организација К. Г. по Бониц-Ексеревој 
основи и гимназија је им-ала шест раз- 
реда. 1852/53 отворен је седми, а 1853/54 
осми разред. 1873 добила је К. Г. право 
јавности са испитом зрелости, и оведоџбе 
К. Г. постале су једнаке сведоџбама др- 
жавних гимназија. Земаљска влада у За- 
требу, вршила је непосредни надзор над 
радом у гимназији. Професори су морали 
имати прописну квалификацију; бирао их 
је Латронат Гнмназије, али је избор под- 
ношен на знање земаљској влади. — Од 
1891 смештена је К. Г. у нову зграду, за- 
дужбину браће Анђелића, где је у аој 
кренуо нов живот, нарочнто од 1904, от- 
када се у љој примељују у свему начела 
напредне педагогије, јавном организаци- 
јом ученика у различита удружеља, до 
организације Заводске Општине (1919). 
1914—1917, за време Оветског Рата, К. Г. 
бжла је затворена. Делимично заведена 
коедукација 1907, проведена је потпуно 
1919. У априлу 1921 подржављена је К. 
Г., а од децембра 1924 почела је с нрвим 
разредима губити свој старокласични ка- 
рактер.

У прво време заузимају у К. Г. важнија 
места Оловацн, а касније и Словенци. 
Први извешта-ј штампан је 1853. Од осни- 
вања гимназије били су директори: Јован 
Грос (1791—1798), Андрија Вољни (1798 
до 1817), Карло Руми (1817— 1821), Павле 
Магда (1821—1824), Јаков Герчић (1825 до 
1851), Антоније Нако (1851—1852), Јован 
Пантелић (1852—1876), Стеван Лазић (1876 
до 1896), Васа Вујић (1896—1903), Ради- 
вој Врховац (1903). — Међу знатнијим 
профеоорима били су: Ј-ован Оавић (Иван 
Југовић), Ђорђе Магарашевић, Григорије 
Лазић, Димитрнје Исајловић, Јаков Жива- 
новић, Александар Стојачковић, Михаило 
Ристић, Герман Анђелић, Теофан Живко- 
вић, Иларион Руварац, Лука -Зима, Павле 
Марк-овић-Адамов, Др. Ник. Радојчић и
др.

Важност К. Г. у просветној историји срп- 
ског народа врло је велика. Подигнута 
у  Карловцима, престоници српских патри- 
'јараха и митрополита, у месту, где -су се 
одржавалн српеки народно-црквени сабо- 
ри, у чисто српској етничкој маси, норед 
Фрушке Горе — »Свете Горе« српскога 
народа, са реликвијама српских владара, 
митрополита-патријараха и других вели- 
ких људи нашега народа, недалек-о од 
Београда, а у најближо.ј близини Новога

Сада, на територијл Хрватске, изузете 
испод јачег утицаја мађареке владе, К. Г. 
је васпитала у националном духу многе 
српске генерације из свих крајева. Вели- 
ки број наших великих људи, који су 
зна.тно утнцали не само на судбину срп- 
скога народа у шпрој Угарској, него н у 
Србији и Црној Горн и у свима другим 
крајевима, прошао је кроз К. Г. До данас 
је лрошло кроз К. Г. око 30.000 ђака.

Л и т е р а т у р а :  Програм српске вели- 
ке гимназије карловачке 1865; Извештај 
српске православне гимназије карловачке 
за школску г-одину 1890/91 н 1903/04; Г. 
Врховац, Карловачка гимназија (у Шема- 
тпзму Орпске православне митронолије 
карловачке, 1910); Д. Поповић, 1п т е т о -  
п а т  карловачкој гимна-зији (Проблеми 
Војводине, I, 1925). Д. Поповић.

КАРЛОВАЧКА ИНДУСТРИЈА ДРВА.
Основана је 1918. Капитал је 5,000.000 ди- 
нара. Има у Додошима стругару са 2 га- 
тера. Покретна снага- је 120 НР. Гадника 
је -запослено на стругари 30, а у шуми око 
240. Има своју шумску железницу. Го- 
дишље сече око 30.000 кубних метара, од 
чега реже само једну четвртину, а остатак 
искоршнћује за угаљ, за тесање и за го- 
риво. С-

КАРЛОВАЧКА МИТРОПОЛИЈА, црквена 
обла-ст, која је, до 1920, обухватала све 
православне Србе у Војводини, Сланони- 
ји и Хрватекој-. Ове земље имала је под 
својом влашћу Аустрија већ од краја 
17 века. Само Банат и доњи Орем осталн 
су под Турцима н после Карловачког Ми- 

. ра 1699. Њнх је Аустрија добила тек мл- 
ром у Пожаревцу 1718, а Београдским 
Миром 1739 постали су Дунав, Сава и 
Уна тла-вне границе између Ауетрије и 
Турске. Та међа коначно је уређена и 
утврђена миром у Овиштову 1791. -Према 
том разграничавању утврђене су и гра- 
нице К. М.

У тим областима било је и раннје доста 
Срба, али је за ратова с Турцима, крајем 
17 и почетком 18 века, прешло са Балка- 
на у Утарску, -Славонију и Хрватску, зна- 
тан број новнх ерпских породица. Од тих 
сеоба, како по броју тако и по новласти- 
цама, најважнија је била она, која је кра- 
јем 17 века изведена, понајвише из цен- 
тралних српских области, нод вођством 
пећског патријарха Арсенија III Црнојеви- 
ћа, који је извео и прву -организацију 
српске православне цркве под аустро- 
угарском влашћу. Патријарх Арсеније ни- 
је имао намеру да се стално настанн у 
крајевима, у које је избегао пред турском 
осветом 1690. Он се годинама надао, да ће 
Аустријанци, помоћу српских устанпка, 
успетн да протерају Турке из српских 
земаља и омогућити љему и народу по- 
вратак на отара огљишта. Отога је он, 
тражећи од аустриског цара нарочите по- 
властице за евоју цркву и народ, тражио 
то не само за оне, који су избегли под
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аустро-угарску власт, него за све Србе, где 
год их има. Цар Леополд I, у својој првој 
привилегији (21/8 1690), нарочито је на- 
гласио, да она важи за све Србе по сви- 
ма крајевина.

Повластице, које су тада дате Србнма, 
односиле су се махом на слободу право- 
славне српске цркве под рпмокатолипком 
аустро-угарском влашћу. Оне су биле 
главнп основ народно-црквеној и просвет- 
ној самоуправи у К. М. Ире свега, Србима 
је у љима дата слобода вршења богосду- 
жења по православном српском начину, 
и употреба старог јулијанског календара, 
а патријарху и осталом свештенству даро- 
вана су, углавном, иста права, која су 
имали и под Турцима. Тако је одређено, 
да архиепископом може постати само Ср- 
бин, кога изабере народно-црквени сабор; 
он као врховни црквенп старешина, мо- 
же слободно, по старим обичајнма, управ- 
љати црквено-народним животом, постав- 
љати митрополите, епископе, игумане и 
свештенике, подизати цркве, манастире 
и т. д. Патријарх је под Турцима имао и 
нека световна права над Србима, а народ 
је опет имао своју сеоску и гратску само- 
управу. Стога је цар Леополд I, потврђу- 
јући 20/8 1691 прву привилегију, на мол- 
бу народних претставника додао, да Срби 
зависе од -свога архиепископа и у светов- 
ним стварима, да он наслеђује не 'само 
епископе него н све друте Србе, који умру 
без наследника и тестамента <(кадуцптет), 
а Срби у градовима и селима, да могу сло- 
бодно живети у својим народним органп- 
зацијама по својим отарим обичајима и 
под управом својих народних властп (ма- 
тистрата), кнежева и других старешпна, 
које оами изаберу.

На основу тих повластица патријарх 
Арсеније III приступио је одмах органи- 
заци.ји српске цркве под аустро-угарском 
влашћу. Ова организација била је пожу- 
рена и опасношћу од уније, коју су хтеле 
да изведу рнмокатолпчке црквене власти, 
помагане од војних и цивилних државних 
власти. Отога је патријарх, пре свега, при- 
ступио уређеву старих и оснивању нових 
православнпх епископија, нарочито по 
периферијама сблаоти, у којпма су Срби 
живели измешанн са Хрватима, Мађари- 
ма и другим иноеерним народима. Тако 
је, доред трн раније епиокопије (будим- 
ске, темншварско-липовске и .јенопољско- 
арадске) основана у средњој Угарској че- 
тврта православна српска епнскопнја, ве- 
ликоварадска и јегарска; у јужној Угар- 
ској, норед раније две (бачке и вршачке), 
основана је барањска или мухачко-сигет- 
ска епархија; у Хрватској, поред мар- 
чанске (доцнијв! оеверинске или лепавпн- 
ске епархије), установљене су још две 
епископије, карловачко-сењска и костај- 
ничко-зринопољско-личка. Ту организаци- 
ју одобрио је цар Леополд I 4/3 1695 са 
додатком, да стара славонска и сремска 
епархија остају патријарху, којп може

становати у манастиру Ораховици у Ола- 
вонији или у манастиру Врднику у Сре- 
му. Ади је патријарх Арсенпје III поста- 
вио посебне енископе и за те епархије, а 
сам је становао, најчешће, у Сент-Андре- 
ји .код Буднма, где је онда бнло највнше 
Срба на окупу (нреко 12,000), и где је би- 
ло главно, средпште српског народног жи- 
вота.

Кад је Арсеније П1 умро (1706), изабрао 
је први народно-црквени пзборни сабор у 
манастиру Крушедолу (јануара 1708) за 
љегова наследника владику јенопољско- 
арадског и патријархова помоћника, Иса- 
ију Дијаковића, Том приликом закљу- 
чио је сабор,. да старешпна српске цркве 
у Аустро-Угарској има становати у ста- 
ром деспотеком манастиру Крушедолу, да 
ое мптрополија има називати крушедол- 
ском, да му епа-рхија буде Срем са Осеч- 
ким Пољем, да носи паслов врховни ми- 
трополит, п да признаје врховну духовну 
власт пећског патрпјарха. Трећи изборни 
сабор (у Сремским Карловцпма 1713) до- 
нео је одлуку, да се седпште митрополије 
лренесе у Карловце на Дунаву, ради згод- 
није комуникације. Од тога доба органи- 
зована српска православна црква у Угар- 
ско.ј, Хрватској и Олавонијн названа је 
К. М.

Карловачки митрополжтн носили су н 
назив српског архнепжскопа. Тај назнв је 
оспгуран био већ п царском привилегп- 
јом од 1690, а кад је пећека пагријаршпја 
укпнута (1706), добили су карловачки ми- 
трополити и наслов српског патрпјарха. 
Тај назив далп су митрололиту Рајачићу 
претставницп српскога народа 1/5 1848 
на скупштини у Сремским Карловцима. 
Цар Фраља Јосиф I потврдпо је тај акт и 
оставио назпв патријарха п осталим кар- 
ловачким митрополитима.

Духовна зависност К. М. од пећске па- 
тријаршнје одржала се дуто, и норед свег 
противљења аустриских државних власти. 
Она је формално пшчезла тек са укпда- 
њем пећске патријаршије (1766), и ако је 
фактички већ много раније била престала, 
После тога цариградска патријаршија, а 
с њом и остале самостадне нравославне 
цркве, признале су православну српску 
цркву под аустро-угарском влашћу, као 
потпуно независну и самоуправну К. М.

Унутрашњп живот цркве у К. М. био је 
у прво време готово иоти као и дотле у 
пећсжој патријаршији, али се он брзо по- 
чео измењиватн, под утицајвм новлх при- 
лика, западне културе и одлучног насто- 
јаваља државних властп. Први важни ре- 
форматори српског црквеног и народног 
живота у К. М. били су београдско-карло- 
вачки мнтрополпти Мо.јсеј Петровпћ (1713 
до 1726—1730) и Впћентије Јовановић 
(1731—1737), у доба када је Аустрија има- 
ла под својом влашћу и северну Србију, 
те је београдска митрополија спојена би- 
ла са К. М. Ова два просвећена митропо- 
лита обратили су овоју лажњу у првом
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реду на лајважнијег оновременог чинио- 
ца у народу, на парохиско свештенство, н 
Наетојалн су, да га просветом нодигну та- 
ко, како би што успепшије могао радити 
у народу. Отога су протшсади нарочита 
правила за свештенство (1724 и 1733), по 
којима је оно дужно било удешаватн свој 
приватни и јавни живот. У тим правили- 
ма одређен је био и облик и боја одела: 
дуго, загасито плаво, црн кожни појас 
и т. д. Нарочитим уредбама, синодским 
и саборским закључцима, устајали су они 
против религиско-моралних недостатака, 
празноверица и рђавнх народних обичаја, 
који су се увукли у готово иодивљали на- 
род за турског господарства. Уз то је од- 
ређено било, да се у свакој епархији по- 
дигне црква, али не ниска и тесна од пле- 
тера и дрвета, као за Турака, него што 
већа, ледша и зидана; за цркве да се на- 
баве звона и друге потребне ствари, по- 
ставе тутори и уведу књиге-матице, у ко- 
је ће се уписивати датуми венчаља, кр- 
штења и смрти. Митрололитски и епи- 
скопски егзарси обилазили су често све- 
штенство и народ, да га поучавају, саве- 
тују и поправљају. За време поста шиљани 
су у народ нарочити искусни духовнпци, 
да га исповедају и поучавају. Радило се 
тада и на поправди монашкот живота. 
1733 издата су правила за калуђере. Од- 
ређено је, да у манастиру могу бити само 
киновије, где је све заједничко, а нипошто 
идиоритмије, где сваки калуђер има сво- 
је имаље и издржаваље. Тада је било још 
и женских манастира. У Орему је био 
женски манастир Стари Јазак, а у Славо- 
ни.ји и Хрватској било је по неколико ка- 
луђерида уз мушке манастире у  Пакри, 
Ораховици и Комоговини. Када је, по на- 
логу државних власти, између 1771 и 1779, 
укинуто 12 српских манастира у К. М., 
нестало је и калуђерица. Митрополит Ви- 
ћенти.је Јовановић покушавао је 1736, да 
организује велики духовни суд у Карлов- 
цима, а духовне судове или консисторије 
по епархијама, али су те институције мо- 
гле бити уређене тек у другој лоловини 
18 века. Он је још имао намеру, да, по- 
ред саборне цркве, ресиденције и школа, 
које је подигао у Београду и у Карлов- 
цима, подигне и народну библиотеку и 
болницу. Али, усред његова добро смиш- 
љена рада, стиже га смрт.

Патријарх пећски Арсеније IV Јовано- 
вић-Шакабекта, који је у то доба избегао 
из Пећи и постао наследник Вићентијев 
(1737—1748), није знао да наставн и уса- 
•врши велико дело црквеног уређеља и 
препорођаја. Тај посао наставио је тек ми- 
трополит Павле Ненадовић {1749—1768), 
ученик и сарадник митрополита Мојсија 
н Вићентија. Он је одмах почео радитн 
на обнови, утврђивању и усавршавању 
љихових установа. Постарао се и за оси- 
гураље материјалиих сретстава за подиза- 
ње и што боље уређење религиско-морал- 
ног и црквено-лросветног живота у К. М.

Он је основао клирикални или школски. 
фонд, у који су, поред њега, улазили епи- 
скопи, манастири и главнији људи нз на- 
рода. Тај је фонд изноеио 1920 око 5 ми- 
лиона круна п подмиривао је многе про- 
светне дотребе Срба у К. М. Из Ненадо- 
вићеве оставнне основао је народно-цр- 
квени сабор 1769 један други, неприкос- 
новени фонд, у којн је, све до уједиљеља 
ерпских цркава, улазио један део остави- 
не евих митрополита и епископа К. М. И 
он је износио око 5 милиона круна. Из= 
љега су даване плате епископима и под- 
мириване су друге црквене потребе. Осим 
тога, Ненадовић је сатрадио велику еа- 
борну цркву у Карловцпма, и из основа 
обновио и украсио манастир Гргетег, ко- 
ји је тада припадао митрополитским до- 
брима.

Цео унутрашљи и спољашни живот 
српске цркве у К. М. оснивао се, готово 
читав век, само на народннм привилеги- 
јама, општим канонским проиисима, пз- 
ложеним у Крмчији, и на, вековима утвр- 
ђеном, обичајном праву старе^ српске цр- 
кве. Посебне уредбе о том није било. Др- 
жавна аустриска власт желела је, да до- 
бије што више ингеренније у управи срп- 
ском црквом, на је 1745 основала једно 
нарочито Министарство за српске посло- 
ве, а 1747 проширила га је у т. зв. Илир- 
ску Дворску Депутацију. За тим је отпо- 
чела живу акцију, да, према својим инте- 
ресима, уреди, не само све грађанске^, не- 
го и црквено-правне односе 'Срба у К. М. 
Стога је царски комесар на народно-цр- 
квеном изборном сабору у Карловцима 
1769 наредио, да народни претставници, 
пре избора новот митрополита, расправе 
сва важнија литаља црквено-народног жи- 
вота п тако створе подлогу за уредбу о 
устројству српске цркве у К. М. Сабор ,је- 
тај налог извршио, и царица Марија Те- 
резија издала је (1770) једну уредбу за 
К. М. под именом Ретуламент. Та је уред- 
ба узрујала народ, јер су у њој многи са- 
борскн закључци, на штету народних ин- 
тереса, сасвим измељени и дотадашље на- 
родне повластице јако окрњене. 'Стога је 
државна власт била присиљена да повуче 
ту уредбу. Нешто доцније послата је из 
Беча архијерејском синоду на мишљеље 
и предлог основа за нову уредбу. Синод 
је учинио на то своје примедбе, алп их 
бечка влада није усвојила, него је 1777 
издала нови Регуламент, који је толико- 
раздражио народ, да је и крв пала. Ради 
тога укинута је Илирска Дворска Депута- 
ција, а сви су Срби лод аустриском вла- 
шћу поново, као и раније, потчиљени, ако 
су живели у Крајини, Дворском Ратном 
Савету, а ако су живели у провинциЈама 
на добрима феудних господара, Угарекој 
Дворској Канцеларији. Затим је повучен 
и овај други Регуламент, па је 1779 изда- 
та нова уредба, под именом Деклараторн- 
ја. Њу је срлски народ, силом прилика, 
морао примити, и ако је и она знатно
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окрњила привилетијална права српске цр- 
кве и народа. у К. М. Тада су укинути и 
лзмевени .многи обичаји старе српске цр- 
кве: Нестало је духовника, егзараха, ка- 
•луђерица; укинути су многи празници 
и т. д. После три године (1782) изашла је 
посебна^ уредба, позната под именом Кон- 
систоријадна Система, која садржи норме 
о Епа.рхијсклм Консисторијама и о Вели- 
ком Духовном Суду, т. зв. Апелаторији, 
као призивној власти и т. д. Неки делови 
ове системе још и данас важе.

Тако је К. М. добила. своје прво устрој- 
-ство, п по њему је равнала свој живот пу- 
них деведесет година (1779—1869). За то 
време настале су велике промене. Пола- 
тано су напуштене и заборављене многе 
вековне традицнје старе српске цркве, а 
прнмљено је много новог, под утжцајем 
Запада и Русије. Најзнатнији митрополити 
у  том времену билл су Стеван Стратимп- 
ровић (1790—1836) и потоњн патријарх 
Јосиф Рајачић (1842—1848—1861). Први 
се одликовао особитом спремом и ода- 
ношћу православљу, те ое нарочито бри- 
нуо за просвету свештенства л  народа. 
'Он је ооновао л фонд за градњу мнтропо- 
лнтске реснденције у Карловцима, коју 
је патријарх Георгије Бранковић <1890 до 
1907) саградло. То је данас најлепша и 
најугледннја црквена ресиденција у це- 
лој Краљевнни. Рајачић се истакао ссо- 
•бнтом енертијом л великпм родољубљем, 
нарочито као народни старешнна за срп- 
ског уотанка 1848—1849 против Мађара, у 
одбрану народности. После смрти Ра.ја- 
чићеве, под утица.јем духа времена и др- 
жавне власти, дошло је до оштрих сукоба 
између претставника цркве и народа,' којл 
су се почелп отимати о превла-ст у цр- 
квено-управном животу. У то доба изве- 
дена је и нова реорганизација К. М. На 
име, 1864—1865, народно-црквенн сабор п 
екнод донелп су нову црквено-народну 
уредбу, коју је 1868, уз неке пзмене, по- 
тврдио цар Фраља Јосиф I. Та је уредба 
нозната под именом |Краљевски Рескрипт. 
Он ,је заменио Деклараторију п по њему 
се још ,и даиас, углавном, управља цркве- 
но-народни живот у К. М

Важни чиншоци у животу цркве и на- 
рода у К. М. -били су црквено-на.родни са- 
•бори и архијерејски снноди. Сабори су се 
развили из обичаја нећских патријараха, 
да се у важнијим моментима црквено-на- 
родног живота под Турцима, савету.ју са 
најугледкијим претставницима цркве и 
народа. Прпвилегија од 1690 осигурала је 
томе претставништву као најважније пра- 
во, пзбор српског архиепископа. У сабо- 
рима испрва је превлађивао број цркве- 
нпх претставника, а доцнпје је постепено 
ушло у обичај ' п узакоњено, да, поред 
архпепископа и епископа К. М.. буде % 
свештеника, а % световњака. 1749 први 
пут .је одређено, да сабор може пмати 75 
иза-браних посланика, и то: 25 свеште- 
ника, 25 офпцира крајпшнпка и 25 гра- I

ђана провинцијалаца. Делокруг сабора од- 
ређен је првн пут у Деклараторнји 1779, 
а коначно саборским устројством 1875, 
док је изборни ред за сабор утврђен 1871. 
У К. М. одржано је 47 сабора, од којих 
су 19 имали главни задатак да лзаберу 
митрополита; остали су се бавили реша- 
вањем разних народло-црквених л  поли- 
тичких питања. Од расправннх сабора 
најважнпјн су били сабор од 1769, чији 
оу закључци лослужили за -основ Декла- 
раторији од 1779, н сабор 1865, чији су 
закључци ушли у т. зв. Краљевски Ре- 
скрипт од 1868. Важан је бно и сабор 
1790, који је држан у Темншвару, али 
његови закључци нису нриведенп "у жи- 
рот. Овај сабор био је више политички 
него црквенн. Једа-н поллтички сабор одр- 
жан је још 1694 у Баји, на позив па.три- 
јарха Арсенија III и подвојводе Јована 
Монастерлије. На њему се радило о са- 
бирању расејаних Орба по Угарској н њи- 
хову насељавању по Срему, Олавоннји, Ба- 
рањи и Бачкој. 1848 одржана је т. зв. Мај- 
ска Скупштнна у Карловцима, која је за- 
кључпла рат против Мађара, изабрала вој- 
воду и архиепископу-митрополиту карло- 
вачком дала наслов српеког патрлјарха. 
Најзад, политички карактер има.о је и 
т. зв. Благовештенски Оабор, у Карлов- 
цима 1861, који је донео усгројсгво за 
■српску (Војводину, која је 1849 основана, 
а 1861, по споразуму Аустрпје са Угар- 
ском, укинута,

Од првог нзборног сабора у манастиру 
Крушедолу 1708 учествовали су на на- 
родно-црквеним саборима К. М. ‘нарочитн 
царски комесари. Само неколико маље 
важнпх расправних сабора било је без 
комесара, Оабори су одржаванп већнном 
у седишту митрополита-патријарха, ра- 
није обично у катедралној црквп, а доц- 
није у разним просторијама. За патри- 
јарха Георгија Бранковића (1890—1907) 
саграђен је у Карловцима Народни До-м, 
са нарочитом двораном за саборе. У пр- 
вој половинп 18 века, а и нешто доцнпје, 
сабори су служили митрополитнма као 
снажан ослонац у одбрани, врло често кр- 
њених, народннх н црквених повластица 
од стране државних влаоти. Стога су први 
мнтрополити много држали до сабора п 
помагали, да се њихова компетенцнја. што 
више развије. Али су државне власти 
увек настојале, да омету рад тих сабора.
И када су, током времена, успеле да ра- 
спире борбу између јерархије и световног 
елемента о превласт у управп, дошло је 
дотле, да су млогп саборп били више на 
штету него на корист цркве п народа у 
К. М.

Архпјерејски синоди нису у прво време 
у К. М. нмали велики значај, јер су ми- 
трополити, и по повластицама л по оби- 
чајном праву, донесеном са Балкана, бшшг 
фактлчки господарп у црквп. Тек од друге 
половпне 18 века, почиљу синоди доби- 
јати више утпцаја, кажо нрл избору епи-
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скопа, тако п при решавању других пред- 
мета црквеног живота. Тада је почела да 
пада аутократска власт митрополитова. 
Упоредо стпм и државна је власт почела 
настојати, да дрисвоји себи што већи 
утицај на синод, Стога је 1760 царида 
Марија Терезија одредила, да се ни синоди 
као нп сабори не моту држати без нарочи- 
тог царског допуштења. Доцније је и зако- 
ном утврђено, да и на синодскнм седн-и- 
цама мора присуствовати царски нуно- 
моћник (комесар). Делокруг синода није 
био тачно одређен, те се, нарочито у 18 ве- 
ку, врло често догађало, да је синод ре- 
шавао послове, који спадају у делокрут 
народно-црквених сабора и обратно. Тек 
је 1911 еиископат К. М., са последњим 
карловачким па.тријархом Луклјаном Вог- 
дановићем, израдио прво синодско устрој- 
ство, под именом Синодални Статут, који 
је те године добио и владаочеву потврду.

Претставнлци српске цркве и народа у 
К. М. имали су да издрже тешку борбу 
са рнмокатоличком црквом и са државним 
властима, ради своје православне вере. 
Пре доласка латријарха Арсенија III под 
аустро-угарску власт, римокатолички би- 
скуии, помагани претставницима држав- 
не власти, успели су, прво у Хрватској, 
у марчанском владичанству, а затим и у 
Срему, Славонији и 'Барањи, да задобију 
за унију са римеком црквом неке прет- 
ставнике српске нравославне цркве у тим 
областима. Патријарх Арсеније III, чпм је 
дошао у Угарску, предузео је, на основу 
добијених повластица, нову акцију, да оси- 
гура слободу православне вероисповести 
у свима тим крајевима. Његов углед и 
утицај био је врло снажан, и он је ускоро 
успео, да за епископе у Срему, Барањи 
и Славонији поново постави људе право- 
слављу предане. Али римокатолички би- 
скупи и државне власти нису напустиле 
мисао да поунијате Србе, и свима могућим 
начинима, скоро кроз цео 18 век, настојали 
су, да ту своју намеру остваре. Стога су 
сваком приликом крњили народне повла- 
стице и настојали да разбију јединствену 
организацију лравославне српске цркве у 
К, М. Од рада у том правцу задржавала 
су их донекле само ратна времена, у ко- 
јима су Срби, као одлични војници, били 
од ванредне користи монархији. Иначе се 
систематски радило на том, да се стал- 
ним притиском на преставнике -српске 
дркве утине, да отступе од православља и 
да приме унију. Отога је православним 
свештеницима одузет имунитет, који су 
уживали римокатолички и унијатски све- 
штеницн, те су они еносили све државне 
и властеоске терете као и сељаци. Онога, 
који би примио унију, не еамо да су осло- 
бодили од свега тога, него су га још и 
нарочито награђивали. Даље су забрањи- 
вали Србима, не само зидање, него и об- 
нављање цркава и манастира без наро- 
чите дозволе. Тражило се да се право- 
славне цркве не смеју традити у старом

српско-византиском стилу с кубетима, не- 
го у римокатоличком барокном стилу. Беа 
дозволе подигнуте ерпске цркве рушене 
еу. 'По градовима и селима, тде није бшго 
православне цркве, а било је католичких 
свештеника, ннсу допуштали православ- 
ним свештеницима да крсте, венчавају и 
друге црквене обреде обављају право- 
славним становницима, већ су све то из- 
вршивали, по свом обреду, римокатоличкн 
свештеници.. У мепговитим браковима ева 
су деца морала бити римокатолнци. Стога 
су претставницп српске цркве обично за- 
брањивали мешовите бракове. Ни суж- 
њима у тамницу нису допуштали право- 
славног свештеника. Осуђене на смрт пра- 
тно је до губилишта католички духовник. 
Строго су биле забрањене православне јав- 
не црквене свечаности н ношење литије 
по традовима. Српске су занатлије при- 
■сиљаване, да учествују у католичким про- 
цесијама и да носе своје задружне, цехов- 
ске, заставе. Официри Орби, који би при- 
мили уиију или католичку веру, напре- 
довали су много лакше и боље. Сељаци 
и прости војкици прн деоби од оца и 
браће добивали су, у том случају, већи 
и бољи део. Кривци, а нарочито свеште- 
ници, ослобађани су од казне, ако от- 
ступе од православља. У провинцијалу, 
на државннм и властеоским земљама, ни 
један православни није могао ■бити прим- 
љен у државну службу. 1723 и 1741, на 
угарској дијети, поновљени су закони, да 
у Хрватској и Олавонији само римокато- 
лици могу бити поседници земаља и вла- 
стела. Православним Србима, официрима 
и сељацима, којл су се у ратовима наро- 
читом храброшћу истакли, и зато од ца- 
рева добивали племићске дипломе, жупа- 
ниске скупштине нису хтеле признати да- 
рована им племићска права, док се не од- 
рекну православља и не приме бар унију 
са католичком црквом. Стога се дешавало, 
да су неки од врло угледних и најимућнн- 
јих Срба примили католичку веру и тако 
попунили редове старе хрватске, славон- 
■ске и мађарске властеле. Хрватски сабор 
је 1629 донео т. зв. Влашки Закон (на на- 
родном језику), у коме се правоелавним 
досељеницима обећавало, да неће бити кме- 
тови, а даваће земаљској господи оно што 
су до тога времена давали генералу и ка- 
цетану, али да бране земљу под бановом 
управом и да живе по земаљским зако- 
нима. Правоолавним епвскопима често ннје 
допуштано да походе своју паству. Шта 
више, у Хрватској је био случај, да ново- 
посвећене и од владара потврђене епископе, 
више година нису хтели пустити у њи- 
хове ресиденцвје. У околини манастира 
Марче, који су унвјатн силом лрисвојили, 
мучили су људе, који се нису хтели одрећи 
православља и признати марчанског унп- 
јатског епископа за свог старешину. Нај- 
зад, на унији се почело радити и кроз 
школе. 1774 државна власт је покушала, 
да архвјерејском синоду К. М, натури је-
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дан чисто римокатолнни катихизис, да 
:га изда као свој. Тада је архимандрит Јо- 
ван Рајић саставио први православни срп- 
■ски катихизис, који се доцније готово чи- 
тав век учио у српским школама К. М. 
У исто време укинути су и сви српски 
.народни празници, сем Ов. Саве, смаљен 
је  број свештеника, основане су немачке 
школе по Крајини и у љих су говена срн- 
ска деца и т. д. Отога је српски народ у 
:К. М. на сваку новотарију гледао као на 
корак ближе ка унији, па се још више 
приљубио православљу и његовим оби- 
чајима, те није хтео примити увођење грп- 
горијанског календара, ни латиницу у 
школе, када је и то државна власт, кра- 
јем 18 века и почетком 19 века, почела
јСВОДИТИ.

Против свих тих и друтих разнћх на- 
■сиља устајали су, често врло енергично, 
прететавницн цркве и народа у К. М. 
Многн митрополнти н епископи месецима 
■су проводили у Бечу, као народнп заступ- 
ници, тражећи код двора заштиту и нову 
потврду прлвилегија. А црквено-народни 
-сабори помагали су их у томе ревнооно, 
шиљући своје изасланике у Беч, с много- 
■бројним тужбама из свију крајева на не- 
правде, што су их Србима чнннли като- 
лнчки бискупи и разни фанатички прет- 
-ставницп државне властп.

Тек са доласком на престо цара Јо- 
•сифа II (1780—1790) и доношењем То1е- 
гапх-Ра1еп1а (1781), дата је православнпм 
Србима у К. М. слобода вере, а угарски 
-сабор од 1791 дао им је и грађанска пра- 
ва. Али је државна власт настојала, још 
.дуго и после тога да што внше поуннјати 
Србе, као и друге православне народе под 
аустро-угарском влашћу; унијатски су 

-епископи, српски у Крижевцима, румун- 
-ски у Великом Вараду и русннски у 
Мункачу, добијалп од државе велике своте 
новаца за ту пропаганду. Мнтрополит 
■Стратимировић је 1798 енергично насто- 
јао у Бечу, да ое коначно укине да- 
ваље новчане помоћп оннма, којц приме 
.унију. Када му је цар Фрања I '(1792 до 
1832) признао, да држава у првом реду 
за-то настоји да поунпјати или нокатолнчи 
своје православне народе, што се боји њн- 
хових веза о Руснјом, одговорио му је 
митрополит: »Не треба се бојати тих веза, 
ако нам је овде добро. Али, ако нам овде 
не 'би добро -било, тада би и да омо римо- 
ка.толици, потражили пноверне савезнике«.

У 19 веку је сасвпм попустила унпјаг- 
ска проиаганда, те оу се само у неким 
селима по Хрватокој појављивали кратко- 
трајни покретн -за унијом, н то већнном 
■због незадовољства појединаца са својим 
свештеницима (Ласовац, Велика Писа- 
ница, Беденик, Дишнпк, Поганац и Прго- 
меље). Лрела.з римокатолицима у право- 
■славље допуштен је бно тек у половпнн 
19 века, на заузимање патрпјарха Раја- 
-чића. Од тога је доба, ради могућности 
лоновне женидбе после развода брака,

знатан број рнмокатолика прелазио у 
православље. 1899 читаво .једно село, Сан- 
тово, у Бачкој, римокатолпчких шокаца 
(преко 1.000 душа), прешло је у право- 
славље.

Са протестантскон пропагандом имали 
су дравославнн Срби у К. М. такође да 
издрже борбу. Алж је она -бнла знатннја 
само у 16 и 17 веку, пре сеобе патријарха 
Арсенија III, када су калвнни, у северо-- 
источној Угарској и Ердељу, насиљнма и 
мучељем митрополита -Саве II Бранковића 
и других народних лретставника, успели 
да задобију за своју веру и да помађаре 
понешто осамљених појединаца н српских 
породнца. Од друге половине 19 века 
једна протестантска секта, под именом 
Назарена, нашла је 'била. доста прноталн- 
ца и иеђу нравославним Србима у Вој- 
водини н Срему. Али је од 20 века п она 
у опадању, н без нарочито организованог 
рада против ње.

Са организацијом К. М. почела је и 
снажнија културна и просветна акција 
међу Србима. под аустро-угарском влашћу. 
Али, због опасности од уније, Србн' су се! 
у то доба 'бојали утицаја западњачке про- 
свете и културе. Стога су се још ви- 
ше приљубили православној Русији, и од 
ње тражилн помоћ и просветне раднике. 
II већ први лрегаоци на просветном пољу 
у К. М., митрополити Мојсеј Петровић и 
Вићентпје Јовановић, довели су из Русије 
учитеље за прве редовне основне (1726) и 
средње, класичке, школе (1731) у Ка.рлов- 
цима. Вићентије је довео и два проте- 
станта, за наставнике своје школе. Оонов- 
не школе одржале и развијале су се 
лепо током времена, под црквено-народ- 
ном управом, н много су користиле народ- 
ном просвећивању у српском нацнонал- 
ном духу. Прва карловачка гимназија 
(1731—1737), брзо је укинута, али је, на- 
рочито под управом Руса Емануила Коза- 
чпнског, много учннила за ностављање 
првих основа просвети Орба у К. М. Ми- 
трололит Лавле Ненадовић, чим је дошао 
на управу (1749), прионуо је, да подигне 
и уоаврши запуштене школе. Али су по- 
сле његове емртп (1768) опет престале да 
раде добро уређене средње школе. Оне су 
обновљене и коначно утврђене у К. М. тек 
пред крај 18 века, када је (1791), на за- 
узимање митрополита Стевана. Стратнмп- 
ровпћа, богатим прилозима карловачког 
занатлије Димитрија АнаетаспјевићаХ1а- 
бова п других, оенована данашња карло- 
вачка гимназнја. Пзу је патрпјарх Раја- 
чић подигао од 6 разреда на 8. Новосад- 
ска гимлазпја отворена је 1816, заузпма- 
њем епископа бачког Гедеона Петровића, 
а, прнлозима трговца Саве Вуковпћа п 
других. У љој је био првл управитељ зна- 
менпти слависта Павле Шафарик. Митро- 
полит Отратимировић (— 1836) обогатио 
је драгоценим делима митрополитску књи- 
жницу у Карловцима. Он је, 1794, поди- 
гао у Карловцима' и богословију са благо-
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дејањем (1797), за сжромашне •богослове и 
гимназнсте. Патријарх Лукијан Богдано- 
вић (— 1913) претворио је благодејаље у 
Стефанеум, у коме око 40 гимназиста има 
бесплатан стан и храну. Богословија је 
нарочито реорганизована готово као фа- 
култет, за патријарха Георгија Бранкови- 
ћа <1890—1907). Зграду 'за богословију и 
гимназију подигли су браћа Анђелићи 
(патријарх Герман, — 1888, и прота Сте- 
фан, — 1892). -Семинар, у коме сви бого- 
слови имају бесплатан стан и опскрбу, 
подигао је патријарх Вранковић, помоћу 
оотавине добротвора Саве Текелије. Бран- 
ковић је основао и фонд Св. Саве за шко- 
ле и просвету у К. М., а прилозжма патри- 
јарха Анђелића (1882—1888) основан је 
у Карловцима и свештенички конвикт, у 
коме деца српских свештеника, која по- 
сећују ' карловачку гимназију, добивају 
стан и нздржаваље по умереној цени.

Отвараљем школа и дизањем просвете 
у К. М. спрема.ни су п главни основи за 
препорођај и развитак српске кљижевно- 
сти. Она је кроз цео 18 век имала готово 
искључиво црквени карактер, и ако је ток 
старе српско-словенске или србуљске пи- 
смености био сасвим прекинут. Последљи 
претставници те писмености у К. М. били 
су калуђери Кипријан н Јеротеј, Ранани, 
са њиховим учеником Гаврилом Отефано- 
вићем (око 1750). После љих појављују 
■се дела српске писмености у К. М. само 
на словено-српском, или боље руско-ело- 
венском, језику, који је са рускнм учите- 
љима и кљигама, у првој половини 18 ве- 
ка истиснуо српско-словенски језик, и по- 
.стао не само црквеним, него и кљижевним 
језиком у К. М. Прва књига на том јези- 
ку, и уједно прва кљпга, која је штампом 
изашла међу Србима у Аустро-Угарској, 
била је Стематографија јерођакона Хри- 
стифора Жефаровића (— 1753). Књига је 
штампана у Бечу 1741, по Витезовићевој 
(Павле Ритер) Стематографији (1701). У 
љој су бакрорези и описи грбова свих 
словенских земаља, и комбиновани лико- 
ви неких српских владалаца и светитеља.

Као црквени писац у К. М. особито се 
истакао Захарија Стефановић Орфелин 
(— 1785). Орфелни је био не само прево- 
дилац са руекога, него и доста оригина- 
лан богословски писац. Био је уз то од- 
личан сликар иконостаса и бакрорезац. 
Он се оматра и првим зачетником нове 
српске кљижевности. 1768 издао је сн у 
Млецима Оловено-српски Магазин, првн 
српски и југословенски часопис. У том 
чаеопису први се пут међу Србима разви- 
ја мисао световне жултуре за све сталеже 
и потреба писаља народним језиком. То 
је уједно и прва српска књига штампана 
грађанским, а не црквеним сповима. Ове 
идеје развио је доцније особито хоповски 
јеромонах Доситеј Обрадовић (— 1811). 
Он се, жељан науке, путујући и учећи по 
свету, толико дигао, да је постао оснивач 
новог духовног н књижевног живота у

Срба световнога правца. У црквеном по- 
гледу он је у својим делима тражно многе 
реформе. Његово рационалистичко схва- 
таље било је често у опрецп са црквеним 
учењем, и због тога је црква забрањивала 
љегова дела. Он је био први српски фило- 
соф, чија су дела увек радо читана, па се 
и данас још читају. — Ковиљски архи- 
мандрпт Јован Рајић (— 1801) био је нај- 
већи српски историк 18 века, а гргетешки 
архимандрит Иларион Руварац (— 1905) 
био је један од најбољих историка-крити- 
чара 19 века. Рајпћ се бавио врло много 
и превођењем и прерађиваљем руских бо- 
гословских дела.

Чисте богословске кљижевности било је 
у К. М. врло мало и у 19 веку. Најбоље ју 
је заступао Богословски Гласник, који су 
од почетка 20 века издавали професори 
карловачке богословије. То је пред Свет- 
ски Рат био једини црквени лист у К. М., 
а раније лх је било више. На проповед- 
ничком пољу последљи претставник срп- 
ско-словенскот правца био је Гаврило Оте- 
фановић-Венцловић, који је још полови- 
ном 18 века проповедао народним језпком 
Комораницима и Сентандрејцима. Његове 
се проловеди цене као најбољи производи 
старе српске проповедничке књижевности 
у опште. Осим љега, били су добри и 
плодни проповеднпци Јован Рајић и игу- 
ман фенечки Вићентије Ракић (— 1824). 
Ракић је много писао. Његова дела су пу- 
на дидактичког али баснословног садржа- 
ја, по примеру српске средњевековне кљи- 
жевности. У народу су бнла јако омлље- 
на, врло су радо читана, и све до полови- 
не 19 века прештампавана. У 19 веку, по- 
ред многих, нарочито су се истакли као 
проповедници у К. М. пажрачки владика 
Никанор Грујић (— 1887), и горљо-карло- 
вачки Теофан Живковић (— 1890). — На 
педагошко-м пољу особитих заслуга стекао 
је врло плодни црквени писац бачки вла- 
дика Платон Атанацковић (— 1867). Он 
је уједно био први архијереј у К. М., који 
је и књижевним радом учествовао на по- 
дизању народне просвете.

Многи претставници цркве у К. М. у 
19 веку одлпковали су се и на пољу све- 
товне књижевлости, а нарочито као пес- 
ници. Међу њима се особито истичу -гор- 
њо-карловачки -владика Лукијан Мушиц- 
ки (—• 1837), пакрачки владика Никанор 
Грујић, под псеудонимом Срб-Милутин, и 
панчевачки прота -Васа Живковић (— 1891), 
који је спевао врло популарну песму: Ра- 
до иде -Србин у војннке и многе друге. 
Било .је и друтих свештеника, к-оји су бу- 
дили и јачали српску народну свест. Ме- 
ђу њпма се у Угарској особито истакао 
прота Павле Стаматовић (— 1863), који 
,је у Сегедину испевао светосавску песму: 
Ускдикнимо с љубављу, а 1848 и 1849 
одликовао се и у бојевима против Мађара. 
У Хрватској је,'нешто доцније, прота Ни- 
кола Беговић (— 1895) дизао национал- 
ну евеет, и живом и писаном речју. И на
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економском пољу прве путеве прогреоу у 
К. М. крчнли су свештениди. Парох сом- 
борски Аврам Мра-зовић, у почетку 19 ве- 
ка, познат је као узоран економ и први 
пчелар-књижевник.

'К. М. укинута је 1920, и све љене епар- 
хије ушле су у обновљену српску патри- 
јаршију. Дотле је она обухватала. све пра- 
вославне Орбе у Војводини, Славонији, 
Угарској и Хрватско-ј. Имала је око 1,200.000 
душа, од којих је бвло преко 700.000 у Хр- 
ватској и Олавонији, а испод 500.000 у Вој- 
водини. — К. М. бпла је самоуправна цр- 
квена обла-ст, чије се уређење оснивало, и 
углавном оснива још, до доношења једин- 
■ственог црквеног устава 'за целу српску 
патријаршију, на IX члану закона угар- 
ског сабора од 1868, царског рескрнпта 
од исте године и других уредаба, које су 
донели народно-црквени сабори и архи- 
јерејеки еиноди К. М. после поменутог 
рескрипта. У хрватском је сабору донет 
14/5 1887 закон, ко-јим је призната ауто- 
номија српске цркве у К. М. и потпуно 
равноправна употреба ћирилице.

,У К. М. је око 1920 било 721 парохија 
и 124 филијале, 777 цркава и 722 све- 
штеника. Ларохе бирају црквене општи- 
не у својим скупштинама. Црквена оп- 
шт.ина је заједннца евештеника и народа 
у једној или више парохија, здружених 
са задатком, да се брину о својој цркви и 
школи. Претставнпштво је општине цр- 
квена скупштина. Она се састоји најмање 
од 30, а највише од 120 чланова. Њпх би- 
рају сви пунолетни парохијани. Окуп- 
штина бира еталан црквени одбор. Он во- 
дп све текуће послове, а еастојп се од 
8 до 24 члана. Где је била српска веро- 
исповедна школа, ту се бнрао и школски 
одбор. До 1868 није било ни скупштине 
ни одбора, већ је црквеном имовином и 
свима другим пословима управљао све- 
штеник, са 2—3 епитропа или тутора, 
који и данас постоје као органи црквеног 
одбора. — Иротопресвитерата у К. М. 
има 28, оа впше или мање парохија. 
Окружни протопреовитер уједно је и па- 
рох у еедишту протопреовитерата. Он 
надзирава живот и рад свештеника и цр- 
квених олштина, те једанпут го.дишње са- 
зива свештенике на нсповест и братски 
■сабор. Уз протопреовитера постојп и по- 
моћник или ка.пелан, коме је дужност, да 
помаже протопресвитеру и заступа обо- 
леле и иначе запречене парохе ,у прото- 
лресвитерату. — Епархи.ја има у К. М. 
седам (Бачка, Будимска, Вршачка, Горњо- 
Карловачка (са седиштем у Плашком), 
Пакрачка, Сремско-Карловачка и Темиш- 
варска (од 1919 са оедиштем у Велпкој 
Кикинди). Сремско-Карловачка епархија 
.има наслов архиепископнја.. Њен епископ 
био је уједно архнепископ карловачки, 
митрополит и (од 1848) патрпјарх орпски. 
Његови су приходи били велпки. Уживао 
је спахилук Даљ, са Белим Брдом и Бо- 
ровом, код Осека, у Олавонији (око 25.000

јутара), који је* пре рата процењен био на 
6 милиоиа круна. Уз то је добивао преко
60.000 круна годишње од државе и од на- 
родног верозаконског приноеа. Енископи 
у Угарској имали оу плату од 36.000 кру- 
на, а у Хрватској и Славонији 24.000 кру- 
на. Поред архиепнскопа карловачког, мн- 
трополита и патријарха српског, постоји, 
од 1911 ешгекоп посвећења, као архидије- 
цезански викар. — Митронолита-патријар- 
ха бирао је народно-црквени сабор К. М., 
а епископе архнјерејски синод. Изабране 
је потврђивао угарски краљ, жоји је кат- 
кад ускраћивао потврду и наређивао нов 
избор.

Епархиска скушптина претставља за- 
ступство епархије. Њ у сачињава епископ, 
као претседник, и сразмеран број све- 
штеничких и световних чланова, сталеш- 
ки изабралих. У делокруг јој спада: из- 
бор и надзор органа за црквену и школ- 
ску управу, припремање предлога- за са- 
бор о устројству тих органа и других 
епархиских потреба. Рад јој потпада под 
контролу саборсжог одбора и сабора, а 
мандат је 3 године. — Консисторија по- 
стоји у свакој ела.рхији, као духовно- 
управни и црквено-сутски орган. Прет- 
седник је епископ, а чланови свештени- 
ци и световњаци, у сразмеру 2 и 1, како 
епархнска скупштина за потребно нађе. 
Консисторија расправља разна питања 
свештеннчког жнвота и рада, брачне спо- 
рове и друге строго црквене послове. — 
Администратпвнп одбор је црквено-управ- 
ни орган за управљање епархнским н за- 
кладннм добрпма, за надзирање рукова- 
ња црквено-олштинским и нанастирским 
имањима, за суђење спорова који при том 
поникну и т. д. Састоји се нз неодређе- 
ног броја чланова, као и консисторнја, 
само у сразмеру: 1 свештено лице према 
2 световњака. Претседник је епископ. — 
Школски одбор састојао се од 15 чланова 
(2 учптеља, два свештеника, 1 школски 
епархиски референт и 10 других). Њего- 
ва је дужност била, да води управу и 
надзор над вероисповедним школама у 
епархији, да на предлог општина постав- 
ља учитеље, суди за кривице и т. д. — 
Митрополитски црквенп савет био је нри- 
аивна власт против одлука епархиских 
консисторија. Њега су чинили митропо- 
лит-патрпјарх, као претседник, 2 еписко- 
па, 3 свештеника и 3 световљака, које је 
бирао сабор. Седшпте му је било у Орем- 
ским Карловцима, а састајао се двапут 
годишље. — Саборски одбор је био виша 
инстанција за црквено-администратнвне 
послове; нрипремао је предлоге за сабор- 
ске расправе, објављнвао и извршивао 
саборске закључке и т. д. Њега је по- 
стављао сабор. Сачиљавали су га: митро- 
полит, као претседник, један епископ, 
два свештеника и пет световњака, а са- 
етајао се редовно четири пута на годину.
-— Народно-школскп савет био је врхов- 
на управна п надзорна власт свих основ-
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них и средљих школа. Састојао се од 
главног школског референта и шест дру- 
гих чланова, које је бирао сабор. — Ар- 
хијерејски синод био је врховна управ- 
на, законодавна и сутска власт у свима 
чисто верским и строго духовним посло- 
вима. Претседник му је био митрополит- 
патријарх, а чланови свих шест епискона.

. По синодском уетројству од 1911 имао је 
синод и саветујуће чланове: архидиједе- 
занског викара и но једног свештенпка 
из сваке епархије, по предлогу надлеж- 
ног епископа. Оастајао се редовно два лу- 
та годишље. Имао је своју канделарију, 
којој је на челу био архидиједезански ви- 
кар, као канделар. Од свих сннодских за- 
кључака само је избор епископа требао 
владареву потврду. — 1909 основао је па- 
тријарх Лукијан Богдановић синодски 
Ф°НД, У који је прилагао 50.000 круна го- 
дишње, за синодске и црквено-просветне 
диљеве.

Црквено-народни сабор био је највиша 
аутономна народно-дрквена власт у К. М. 
Имао је свој изборни ред од 1871 и своје 
устројство од 1875. Оастојао се од 75 за- 
ступника, 25 свештеника и 50 световља- 
ка, лоред патријарха и епископа, који бе- 
ху вирилни чланови. Претседник је , био 
патријарх, а заетупници еу бирани по 
окрузима и сталежима у епархијама, пре- 
ма броју душа. — К. М. имала је своја 
нарочита црквено-народна добра и фон- 
дове, и то: митрополитска (Даљ и остале), 
епископска (куће, земље и друго) и ма- 
настирска добра, која су пред Светски 
Рат вредела око 30 милиона круна, нај- 
зад црквено-општинска добра (парохиске 
домове и друге куће, цркве, -земље и т. д.), 
која су цењена на 60 милиона круна. 
Фондови и закладе износили су око 20 
милиона круна. Сва дрквено-народна имо- 
вина у К. -М. изнооила .је око 110 милиона 
круна, Већина те имовине је у земљи; 
земљишни црквенв посед у К. М. износио 
је 130.000 јутара, Од тога су сами мана- 
стнри ималн 35.000, а митрополија 25.000 
јутара.

Међу фондовима најзнатнији су клери- 
кално-школски и неприкосновени фонд. 
Сваки :е од њих имао преко 5 милиона 
круна, Првн је био за издржавање шко- 
ла, а други за епархиску управу и за 
допуне епиекопским платама. Јерархиски 
фонд износио је око 2 милиона круна, а 
основан је 1868, за помагаље нзнемоглих 
и слабо плаћених парохиских -свештени- 
ка. Најзад, међу веће фондове спада и 
свештеничко-удовички мировински фонд, 
који је основан саборском одлуком 1892, 
а износио је око 1 милион круна, Остали 
фондови много су мањи, и тнчу се шко- 
ла, манастира, митрополитске ресиденциј-е 
и т. д. Закладе су већином стипендиске, 
за разне нросветне и културне гране. Сви- 
ма тим фондовима и закладама управљао 
је, углавном, еаборски одбор, као врховна 
аутономна власт.

К. М. имала је, до ослобођења н свог 
престанка, 27 манастира. У њнма је број: 
калуђера малп, просечно по 4 калуђера 
на манастир, лпак вшпе, него и у једној 
другој српокој црквеној области. — Обра- 
зовање калуђера в-ећином је манастирско, 
Само један мали део свршио је карло- 
вачку богословнју,_ нли више богословске 
науке у страннм земљама. Ови су махом 
архимандрнти, протосннђели п синђели,. 
главни кандидати за епископе. — 1906- 
калуђери К. М. основали су Монашко 
Удружење, а 1899 издао је архијерејскн 
синод нарочита дисциплинарна правила 
за монахе. Највнше манастнра налази се 
у Фрушкој Го-рн ( 12). Међу њима су нај- 
угледнији: Крушедол, Гргетег, -Беочин,
Хопово и Врдник (Раваница).

За образоваље свештеничких кандида- 
та у К. М. постојала је у Сремским Кар- 
ловцпма до 1920 богословија оа семлна- 
ром. У њу су приманп свршени мату- 
ранти гимназија. Настава је трајала 4 го- 
дине, и давала је готово факултетску 
спрему. Појединци оу ишли на богослов- 
ски факултет у Черновцима и у Духо-вне 
Академије у Русији. — Под народно-цр- 
квеном управом налазиле^ ‘су се и две 
српске гимназије, Карловачка и Н-овосад- 
ска, затим мушка и жен-ска учитељска 
школа у Оомбору, мушка у Лакрацу и 
женска у Горњем Карловцу, три више де- 
војачке ш-коле (у Панчеву, Новом Оаду и 
Оомбору), и најзад 356 основннх шк-ола, 
од којих је само 21 била у Хрватској и 
Олаволији, а све остале у Војводини, на- 
рочито у Бачкој и Банату.

Црквена књижевност 'била је у -К. М. 
крајем 19 и почетком 20 века прнлично 
развпјена. Најразвијенија је била исто- 
рија нацноналне цркве, затим практично 
богословље и тумачеље Оветог Пис-ма. 
Строго ботословску књижевност заступао 
је Богословски Гласннк, орган професора 
карловачке богословије, а лист -Православ- 
ље, у Митровици, имао је задатак, да по- 
пуларним чланцима шири црквену про- 
свету у народ. -Најзад К. М. неговала је 
особито и црквено појање, познато по-д 
именом Карловачко појање.

Л и т е р а т у р а :  Ј, Јјгесек, ~Ас1еп-
таззЦ е Оагз1е1кт^ Јег УегћаНшззе <3ег 
^песћ1зсћ-шсћ1ишег1еп Шегагсћге (1861); 
Т. Жнвковнћ, Орпска народна црква (1868);
Ј. ЗсћШскег, Ро1Шзсће Оевсћ1сћ1е Јег 
Зегћеп ш ћЈпЈЈагп <(1880); Е. Пико, Орби у 
Угарској (француски оригинал 1873, срп- 
ски превод 1883); I. Вшегтапп, Б1е С п е- 
сШзсћ-СЈаиМ^еп ипс! Шге Ктсћешуезеп 
1п Оез1егге1сћ-1Јп^агп (1884); М. Јакшнћ, 
Природа прелаза Орба у Угарску 1690 и 
привилегије (Ле-топис Матице Орпске, 
206); Д. Руварац, Српски народно-цркве- 
ни сабори од 1690 до дана-с (1889); Р. Гру- 
јић, Српс-ке школе -од 1718 до 1739 (1898); 
М. Грбнћ, Карловачко Владичанство, I—III 
(1891—1893).

Р. Грујић. '
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КАРЛОВАЧКИ МИР

КАРЛОВАЧКИ МИР, 26/1 1699, између 
Аустрије и Турске уз посредовање Ен- 
глеске и Холандије, садржао је 20 члана- 
ка, у којима су одређене нове граиице и 
односп: Ердељ је остао у царевој власти, 
темишварски Банат, омеђен Тисом и Мо- 
ришем Турској, од ушћа Тисе иде гра- 
ница правом линијом до Мнтровице и 
одатле на ушће Боеута, одатле Оавом до 
ушћа Уне. Хрватска до Уне и јужног Ве- 
лебита остаје цару (чл. 1—5). Одређена је 
мешовита комисија да проведе разграни- 
чеље (6, 11); спречавају се погранични 
упади (8), особито ха.јдука и пребега (9), 
слободно је грађење утврђења, сем изузе- 
тих (7), емигранти се повлаче у унутраш- 
њост (10), заробљеници се враћају (12); 
верске привилегије католика одржавају 
се и забрањују повреде »светих капиту- 
лација«, које се потврђују (15); царскн 
свечани посланици могу интервенисати 
на порти за веру и хаџиска света места у 
Јерусалиму (13); слободно је трговаше 
аустриским поданицнма као и поданицима 
других држава у смнслу капитулацнја 
(14). Остали чланци уговора говоре о фор- 
малностима и утврђују рокове. Мир је 
склопљен на '20 година.

У исто је време склопљен аналоган мир 
и између Турске и Пољске у 11 чланака. 
Главни садржај млетачког уговора (16 чл.) 
био је такође одређен и привремено пот- 
писан од стране аустриског и пољског 
амбасадора, јер млетачки посланик није 
имао довољно пуномоћи. Млечанима су 
остали: Мореја, Книн, Оињ, Вргорац, Га- 
бела. Руски опуномоћеник Богдановић 
Возницин ставио је 10 услова, у којима је 
био програм руске источне политике за 
два века унапред: да свети гроб остане у 
поседу православног јерусалимског па- 
тријарха, да хришћански народи Турске 
ужпвају -слободу н да им се не намећу 
никакви нови намети. Због тих захтева 
дошло ,је у Карловцима с Русијом само 
до двогодишњег прнмирја. 14-25/7 1700
био је склопљен 30-годишњи мир: Руси
су добили Азов, слободу за ратне бродове 
у Црном Мору, за трговачке и у Средо- 
земном, право држаља посланика у Цари- 
граду. В-љ. Лоповић.

К АРЛОВАЧКИ ФРАЊЕВАЧКИ САМО- 
СТАН. Фрањевци су први пут дошли у 
Карловац и преузели жупу 1657. Испо- 
четка су становали у приватној кући, а 
затим у самостану, што су га почели гра- 
дити већ 1658. 1670 самостан је имао 12, 
а 1767 24 фрањевца. 1692 самостан је с цр- 
квом нзгорео, алн је ускоро наново оази- 
дан. Доласком фрањеваца впгчезло је лу- 
теранство пз Карловца. Карловачки су се 
фрањевци бавили и лечењем и држали су 
у самостану апотеку, док им то није 1761 
забрањено.

Л н т е р а т у р а :  Р. Лопашић, Карловац 
(1879); Бучар, Повијеот хрватске проте- 
етантске књижевности (1910). Ј. Ј.

КАРЛОВАЧКО-ЗРИНОПОЉСКО ВЛАДИ- 
ЧАНСТВО, правослана црквена. област у 
Хрватској, која је од 1695—1713 обухватала 
ове православне Орбе у Лици, Крбави, Хр- 
ватском Приморју и Банијн. За првог епн- 
скопа те епархије био -је поотављен (4/3 
1695) мнтрополит београдски и сремоки 
Отефан Метохијац, али он није никада за- 
узео престо те новоосноване српске епар- 
хије у Хрватској. Отога је први' и једини 
епископ те епархије био митрополит да- 
бро-босански Атанасије Љубојевић. После 
његове смрти (1712) народно-црквени са- 
бор у Карловцима поделио је то врло про- 
страно владнчанство на две епархије: Кар- 
ловачко-сењоко-лримороку и Костајничко- 
зринопољску. Р- Г■

КАРЛОВАЧКО ПОЈАЊЕ. У Карловцима 
ое почело неговати појање нарочнто већ 
за карловачког митрополпта Вићентија 
Јовановнћа (1731—1737). Он је, на име, 
довео дидаскала Анатолија, чувеног свето- 
горског појца, из манастира Ватопеда, да 
буде учитељ црквеног појања у његовим 
школама. Анатолије је неколико година 
провео на том поспу, у Београду и у 
Карловцнма. Доцније су долазили и други 
светогорски појци. Крајем 18 века доте- 
рао је то грчко појање архимандрит Ди- 
митрије Крстић према свом музичком 
укусу, а развио га је даље први^ професор 
црквеног појања у карловачкој богосло- 
вији, доцније беочинскп игуман Дионп- 
сије Чупнћ.' Професор Јеротије Мутиба- 
рпћ, иотоњи далматпнскп владика, скра- 
тио је то појање, и у том новом облику 
рашприло се оно по целом православном 
српству, под пменом: великог д малог 
К. Њ  — Мало је обично,-и пева се само- 
гласно, подобно, антифонски и тропа.рски, 
а велико је свечано и врло отегнуто, те 
се на тај начин пева.ју само песме крат- 
ког текста, као што су причасна, сједална 
већих празника н херувимска иесма, где 
је радња, која се врши док ее оне певају, 
много дужа, те се осећа потреба, да се 
нагласи важност и свечаност момента. — 
К. П. је први, потпуно уметнпчки, обра- 
дио и у ноте отавио чувени композитор 
Корнелије Станковић (— 1865, Будим), а 
затим: Гаврнло Бољарић, Мита Топало- 
вић, Стеван Мокрањац, Тихомир Остојић 
и др. Р- Грујић.

КАРЛОВАЧКО - СЕЊСКО - ПРИМОРСКА 
ЕПАРХИЈА, православна црквена област 
у Хрватској, установљена на народно-цр- 
квеном оабору у Карловцнма 1713. Обухва- 
тала је југозападни део Хрватске, од по- 
нора соде Лике, код Кссиља, према Сењу, 
п Оењ, са Принорјем и Ка.пелом, Горски 
Котар, са Гомпрјем, Жумберак, град Кар- 
ловац, и ова села с леве стране воде 
Глине, до њеног утока у Купу, код Брки- 
шевине. Седиште епархије било је прво 
у манастиру Гомирју, а од 1721 у Плаш- 
ком. Први епископ њен био је Данило 
Љуботина (1713—1739), а за тим Павле
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Ненадовић (1744—1749) н Данило Јакшић 
{1751—1771). После Јакшићеве снрти сје- 
дињена је ова епархија са епархијои Ко- 
стајнинко-зринонољском, и данас постоји 
под именом Горњо-карловачка епископија.

Р. Г.
КАРЛОВИЋ ИВАН КНЕЗ, бан хрватско- 

славонско-далматински 1521—1524 и 1527 
до 1531; други пут у заједници с Фрањом 
Баћанијеи (— 1531, Медведград). Инао је 
евоје поседе с обе стране Велебита. На 
истоку су иу граничили с турскои Босном, 
а на западу с поседима млетачке општине 
у Далмацији. По матери био је К. у срот- 
ству с Франкопанима, једна љегова сестра 
била је удата за Николу Зринскога (оца 
сигет-скога јунака), а друга за неког мле- 
тачког патриција. По том сротству стекао 
је К. много пријатеља у Млецима, -који су 
га ломагали, да се могао одржатн у својој 
очевини. Млечићи су му давали и годишњу 
плату за издржавање чета, којима је бра- 
нио и њихов посед од Турака.

К. је од ране младости навикао на ра- 
товање с Турцима, у чему му је прошао 
цео живот. Баном је постао у најадније 
доба хрватске прошлости (новембра 1521), 
кад су Турци град за градом отимали и 
стално проваљивали у Хрватску. Нема- 
јући готово никакве помоћи К. је био при- 
моран да каткада и с Турцима склапа 
уговоре, само да има од њих мира. Одмах 
у почетку свога бановаља обратио се К. 
за поноћ тадашњем аустриском надвој- 
води Фердинанду, који се од тога доба, 
у интересу евојих наследних земаља, по- 
чео старати за одбрану пограничних гра- 
дова према Турској. Кад је двор намет- 
нуо 1524 К, као друга у банској части 
Ивана Таха, дошло је до спорова, за вре- 
ме којих се К. одрекао банске части. 
1526 ступио је К. у службу надвојводе 
Фердинанда. После Мохачке катастрофе 
К. се налазио међу посланицима хрват- 
ских сталежа, који су преговарали с над- 
војводом Фердинандом о његову избору 
за хрватског краља, и присуствовао је у 
Цетину Фердинандову избору (1527). Још 
исте године постао ,је бан као друг Фрањи 
Баћанију. 0 виме је ратовао против при- 
оталица краља Запоље у Славонији, а уз 
то је н одбијао турске провале. Тада су 
му већ Турци отели сав вегов лооед у 
Лици и Крбави. Последње године свога 
живота боравио је највише на Крајинн у 
свом граду Крупи.

Л и т е р а т у р а :  Р. Лопашић, Бихаћ и 
бихаћска крајина (1890, Матица Хрватска); 
В. Клаић, Повјест Хрвата, IV и V (1904 
И 1911). М. Лрелог.

КАРЛОВИЋА ДВОРИ. Успомена на бана 
Карловића (1511—1538) у Лнци тажо је 
јака, да је народ прозвао три града њ’е- 
говим именом. Један је на Комићу, где 
је сачувана бранич-кула усред простра- 
них рушевина, други у Козјој Драги, не- 
далеко од Удбине, где је сачувана бранич-

кула особитога облика, а трећи је на Ива- 
новом Врху код Удбине, где су остали 
трагови рушевина. Ђ. С.

КАРЛОВЦИ. В. Оремски Карловци.
КАРЛСБАДСКИ АРАНЖМАН. Стеван 

Поповић, министар финансија у напред- 
њачком кабинету Стојана Новаковића, под- 
нео је Народној Окупштини 27/6 1895 За- 
конски лредлог о конверсији српских др- 
жавних дугова. То је он учинно по епора- 
зуму, закљученом у Карлсбаду, са претстав- 
ницима мањег броја Србијиних страних 
поверилаца. Пројекат је предвидео др- 
жавно задужеље у суми од 355,292.000 
франака, оа 4% интереса. Све обвезнице 
зајмова са 5% интереса, који се љнме кон- 
вертирају, своде се на 4% интереса, а- 
лутриском зајму од 1881 своди се интерео 
од 3% на 2%. Амортизација је за 72 го- 
дине, -с извлачењем обвезница двапут го- 
дишње. Из овог зајма ималн су се испла- 
тити: железннчки зајам од 1881, у суми 
од 80,790.000 фр.; два железничка зајма. од 
1884, у укупној суми од 40,025.000 фр.; 
железничке ренте од 1890, од 29,230.500 фр.; 
златне ренте од 1884, од 39,324.500 фр.; 
дуванске ренте од 1885, од 37,663.000 фр.; 
обртне ренте од 28,775.000 фр.; аграрних 
зајмова до 1882, од 5,782.775 фр.; зајма од 
1893, од 44,000.000 фр.; железничког зајма 
од 1893, од 8,000.000 фр.; руског зајма од 
1876, од 3,286.000 фр. и оолског зајма од 
1890, од 4,065.000 фр. Остатак новца имао 
би се употребити оа измирење привред- 
них дугова и повећање државне имовине. 
За обезбеђење овога зајма дати су; чисти 
приходи од железница, приходи од сут- 
ских и административних такса и крчма- 
ринских марака, од монопола дувана, од 
царине, од обртних пореза, од петролеј- 
ског монопола, од солског монопола, кад 
се буду нсплатиле обвезнице, за које је 
он заложен. Ако ови приходи не би били 
довољни, исплатиће ое недостатак из дру- 
гих буџетских нартија. Имаоци обвезница 
имају право да бирају два своја члана у 
управни одбор Монополске Управе. Наша 
држава биће дужна, да изради коту овога 
зајма на свима берзама, на којима имаоци 
наших обвезница желе да се оне котирају. 
Држава плаћа за трошкове око исплаћи- 
вања обвезница и купона %%, и све трош- 
кове око котирања, жигосања и замене 
обвезница.

Финансиоки одборДе оа 12 против 5 гла- 
сова уовојио овај предлог с разлога: што 
ое смањује ануитет државних зајмова за 
5,700.288-94 фр.; исплаћују се привремени 
дугови; изноои се из вемље мање злата го- 
дишље; наступа знатно падање ажије на 
злато; држава може набављатв за готов но- 
вац своје потребе, н тиме их добитк јефти- 
нвје; подићи ће ое државни кредит; довеоти 
буџет у равнотежу и појачатн наш при- 
вредни и финансиски живот. Мањина фи- 
нанеиског одбора одбацила је предлог из три 
главна разлога:.!. Банке нису на себе при-
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миле нжкакве обавезе за овај зајам, те се 
не зна внонна емнсионог курса, н он мозке 
бнтн ннзак. То ће онемогућити довођеае 
буџета у равнотежу, јер су дефнцитн за 
раније две године велики. Ова нрпнудна 
конверсија изазвала је протесте у штампи, 
и већи део ималаца наших обвезница није 
задовољен. Наш креднт, уместо да порасте, 
опашће, тим пре, што на то рђаво утнчу 
и честе политнчке промене. 2. Кад се за- 
ложе оволики државни приходи, оно што 
остаје неће бити довољно за подмиреље 
државних потреба. 3. Увођеље два странца 
у Управу Монопола понижење је за на.шу 
државу и крљеље љеног суверенитета. Опо- 
зиција К. А. била је врло оштра и у На- 
родној Скупштинп и у штампи. Отојан 
Новаковпћ тврди, да су поједпни дворски 
часници јавно агитовали против усвајаља. 
овога предлога, — После тродневне диску- 
сије овај је финансиски аранжман усвојен 
у Народној Окупштвни, са 164 против 54 
гласа. Два су се посланика уздржала од 
гласања.

Л п т е р а т у р а :  Стенографске белешке 
Народне Скупштине за 1895; Стојан Нова- 
ковић, Двадесет тодина уставне политике 
у Орбији. Ј. Продановић.

КАРНЕУС АНТОН № Сагша, Сагшо, 
Сагпео, Сгато), сликар (у првој половинн 
17 века, Конкордија Сађитарија, фурлан- 
ска крајина). Радио је међу 1640—1680 у 
Удинама. К. је подражавао П. Веронеза 
и Палму млађег. Дела су му: Ов. Тома из 
Виланове дели милодаре, у старој мана- 
стирској цркви Св. Луцпје у Виланови, 
у Удинама у капели кастела слпка Хри- 
ста, који предаје Св. Петру кључеве, у 
кастелу је даље слика посланпци трада 
Удине се клаљају Марији, у палатп Ка.ј- 
зели у Удинама више алегорнчких слика. 
По приватним кућама су портрети и ка- 
рикиране главе, за које је имао особити 
таленат. Његов отац Јаков Карнеус ста- 
рији такође је био сликар (у цркви у Пор- 
тогруаро налазе се две слике). Сликар Ја- 
ков млађи (после 1711, Удине), коме 
Фримел (В1а11ег 1иг СетаМ екипЈе, V, 
1910), приписује две слике у палати Кај- 
зели у Удинама, био је љегов син. — К. 
сматрају (на пр. ћапгј, 51скг1а, III, 221) уз 
Порденона највећим сликаром Фурланије. 
Његово словеначко порекло вероватно је 
због покрајине, у којој ое родио, али ннје 
доказано.

Л и т е р а т у р а: И. Кукуљевић-Сакцпн- 
ски, Словндк умјетниках југославенских, 
207 (с литературом); Ха§1ег, АПјЈететез 
КипзВеНехЊоп (19042); ћ. Иатзсх^, ћеб- 
з1со Шо^гаКсо Је^И агКаП 1гш1апј е сИ 
циеШ сће пе1 РгшН орегагопо у Еогит 
1и1и (Сог1са, III, 155). Ф. С.

КАРНИ (Сагт), келтско племе у обла- 
сти, у којој се налази Трст. Скта.впјан, 
доцнији цар Август, придодао их је ко- 
лонијл Тергости (Трсту). Помиљу се у

многих старих писаца, као код Отрабона, 
Ливнја, Апијана и т. д. Н. В.

КАРНИА (КАРНИО) АНТОН (Ш Сагша), 
сликар. В. Карнеус Антон.

КАРНИОЛА (Сагшо1а), стручан часопис 
за познаваље земље. Орган је Музејског 
Друштва за Краљску. Излазио је у редак- 
цији В. Шмида 1908—1909 на немачком 
језику, а 1910—1919 под редакцијом Јос. 
Грудена, Јос. Мантуаниа н Гв. Сајовица, 
ка.о полиглотан лист. К. је узела своје нме 
по СагпшШ, која је нмала исти правац, 
и доносила и белетристику, а издавали 
су је 1838—1844 у Љубљани Леополд 
Кордеш и Херман Фои Херманстал. К. је 
продужавала научне традиције оличних 
листова који су излазили пре ље у Љуб- 
љанн: МШћеОип^еп Јез ШзГопзсћеп Уег- 
е т з  1иг Кгаш (1846—1868), М-ИћеПипДсп 
Јеа МивеаШегетз 1иг К гат  (1866, 1889 
Шб 1907), ЈаћгевћеПе Јез У егетез Јез 
кга1шбсћеп ВапЈезтибеитз (1856, 1858,
1862), Агј̂ о (1892—1898), В1Шег аиз Кгагп 
(1857—1865) и Известја Музејскега Дру- 
штва за Крањско <1891—1909). Продужеље 
К. је Гласнпк Музејскега Друштва за Сло- 
веннјо, који нздаје од 1919 у две серије 
(псториској и серијп за природне науке) 
Музејско Друштво у Љубљани, а уређује 
га Јос. Мантуани. Ј. Г.

КАРПИНА, манаотир Ваведеља Св. Бо- 
го.роднце у Јужној Србијп, у Окопској 
Области, у пределу Козјаку, на изво- 
ришту Живуше, десне притоке Олавишке 
Криве Реке под манастиром Бељаковцем. 
Име К. је од назива »карпа« за стеновите 
отсеке кршева, међу којима се манастир 
налази. Ма да ое К. први пут спомиље 
у 16 веку, биће да је још из средње- 
вековног доба. У К. је била стара мана- 
стнрска школа. За време орпског устанка 
у кумановској и кривопаланачкој казп 
1878, К. је била једно од главних шобу- 
њеничких средишта, те је после угушеног 
устанка- њен игуман Војко осуђен у Прн- 
штини на вечито заточеље. Уокоро лосле 
тога К. је потпала под Бгзархпју. Око 1880 
у манастиру је било на 60 рукописннх 
књига, од којих оу већина уништене или 
■однете у Бугарску. К. спада под село 
Орах, а о љој -су ое под Турцима брпнула 
сва села у Козјаку.

- Л и т е р а т у р а :  Ј. Хаци - Васнљевић,
Јужна Стара Орбкја, I (1909, 459—462, 
499). В. Р.

КАРПУЗ, врста женског јелека алеве 
боје. Носи се на Косову. Е. 3.

КАРСО (Сагзо). В. Скијавоне да Карсо 
Иван (бсШауопе Ја  Сагзо).

КАРСТ (КРШ, КРАС). Реч К. је келт- 
ског порекла. Њоме се означавало отено- 
вито п кршевито земљиште. У науци се 
тим именом прво звала лланинска зара- 
ван између Крањске и Истре, где су, при- 
ликом теографског испитиваља и геолош-
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ког снимања, најпре проматрани поједини 
облицж К., док данас то нме, под нази- 
вом карсних појава, ознанава делокупност 
карактерпстжчнпх црта површинске и под- 
земне топографије у кречњачким обла- 
стима.

Постанак кароних облика своди се на 
деловаље атмосферске воде, односно киш- 
нице, на кречљак, било непосредно- или 
посредно, својом садржином угљеног ди- 
оксида. Отога су сви карсни облици тински 
развијени само на чистом и нагом креч- 
љажу, и они тамо једини условљавају ка- 
рактер- земљишта. У нашој држави се 
кречљачким саставом одликују скоро сви 
западни крајеви; већи део Словеначке, 
Истре, занадни део Хрватске, Далмације, 
западна Босна, Херцеговина и Црна Гора 
претстављају типске карсне области. К. 
је развијен н у неким крајевима источне, 
западне и југозападне Србије, у југоиеточ- 
ћом крају Босне, кае и у Македонији и 
Отарој Србијв.

Нарочито радом хемиске еро-зије, т. ј. 
посредним деловаљем атмосферских та- 
лога, стварају се на површини кречњака: 
шкрапе, вртаче, увале, слепе и суве до- 
лине, и поља, а у дубини пећине.

Шкрапе се стварају на нагнутим креч- 
њачким површинама, кад атмосферска во- 
да тече преко љих и хемиски их раствара, 
а састављене су нз жлебова н чебеља или 
ртова. Жљебови су уска и већином неко- 
лико десиметара, ретко по 5—10 м ду- 
бока удубљеља, којима атмосферска вода 
отиче, а чебељи су таљи, оштри ртови 
или више заобљени гребени, који растав- 
љају'-жљебове. Шкрапе су нарочито распро- 
страњене у Црној Гори и Херцеговини, 
чије је локално име узето као стручни из- 
раз за све сличне облике. Њих има и по 
источној обали Јадранског Мора, на за- 
падној обали Истре и на неколиким пла- 
нинама источне Србије. Типске шкрапе 
су ограничене само на стрмије падине, 
које нису покривене вегетацијом ни гли- 
ном, те бивају довољно квашене атмо- 
сферском водом, а не.зависне су од ви- 
сина, јер ,их може бити од подножја до̂  
врха планине. Што су кречњачке страле 
положитије, тим више нестају типски 
облици. Где има ретких шкрапа на хори- 
зонталној површини, оне су неправилне, 
састављене из дубоких рупа и кратких, 
уских жлебова.

У супротности са шкрапама, вртаче су 
нарочито честе на кречљачким заравнима 
и висоравнима, а избегавају стрме нагибе. 
Вртачама се називају мале, округласте 
утолеглице на површини кречљака. Оне 
се образују око пукотина, дуж којих ат- 
мосферска вода понире и уједно раствара 
кречљак. У пределима чистог кречњака, 
т. зв. љутог крша, дно вртача је стено- 
вито, распуцано, са једним или више по- 
нора, т. ј. ерозијом проширених нукотина, 
кроз које вода понире, и зато на љему 
нема никаквих талога; дно је празно. Ве-

ћином је, међутим, дно вртаче испуљено 
трошном, мрком, гвожђевитом глином, која 
се, према боји, зове црвеница или крва- 
вица. Та глина је нерастворљив састојак 
распаднутог и раствореног кречљака хе- 
миским дејством атмосферске воде, а боју 
добија оксидацијом гвожђа. Ређе је дно 
испуњено беличастом, жутом нли црнка- 
стом иловачом, што зависи од састава 
кречњака или количине органских при- 
додатака. Вртаче се јављају или усамљене 
или у групама; каджкад су једна од друге 
удаљене сасвим уском пречагом, п толико 
су близу, да их на површини од 1 км2 
има 40 до 50. Оне се одликују кружним 
или елиптичним ободом; просечан преч- 
ннк им је око 50 м, а просечна дубина 
6—7 м. Иначе се пречник вртача мења 
од 10 до 120 м, а дубина од 2 до 20 м. 
Атмосферска вода скунља се у оним вр- 
тачама, где су црвеннцом затионуте све 
прслнне и пукотине на дну, али у топлим 
месецима вода већином пресахне. Њих 
отановништво назива локвама или кало- 
вима, који се у Црној Горл обзиђују, ради 
шојеља стоке (ублови). Код вртача са 
празним дном, вода се јавља периодично, 
■само у кишно доба, и у времену топљења 
снега, када се издан издигне до више дна 
вртаче и испуни је водом, а могло би је 
бити перманентно, ажо је ниво издани 
стално виши од дна вртаче без црвенице.

-По облику се могу разликова-тн три типа 
вртача: карличасте, код којих је пречник 
око деоет пута већи од дубине, левкасте, 
чији је пречннк око 2 до 3 пута већи од 
дубине, а нагиб 30° до 45°, окнасте или 
бунарасте, где су стране стрме, -гдегде са- 
свим окомите, а пречник већином мањи 
од дубине. Највише је карличастих вр- 
тача, левкастих је око седам иута маље, а 
тип окнастих вртача врло је редак у свима 
карсним областима. Поред имена вртаче, 
има у нашим крајевима и других назива 
за мале карличасте и левкасте утолеглице 
(вртлина, вртон, пониква, дулиба, увала, 
до, долац, долина). Последљим именима 
зову ове облике у кречњачким пределима 
Црне Горе, Истре и -Краљоке, где мало 
има нормално развијених долина у -пра- 
вом смиолу речи.

Поред обичних, правих вртача има и 
таквих, које се пукотином или каналом 
прод.ужују у дубнну до пећине, па стога 
имају и друкчије називе (звекаре, вигле- 
ди, пропасти, сурдупп, стромори, безданл, 
лукње, јаме). Код љих се могу издвојити 
два особена типа: звекаре и вигледи. Зве- 
каре у горњем делу имају обичан облик 
кружне или елипсондне левкасте,^ ретко 
окнасте вртаче, са истим дименсијама, а 
даље им је продужеље пукотина или нешто 
шири канал, који се у ду-бини проширује 
у слепе пећине, т. ј. пећине без  ̂других 
канала и без подземне циркулације воде. 
Звекара има у крањском и тршћанском 
красу, снорадично по свима кречњачким 
планинама у источној Орбијн, а нарочито
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много на Валожју, висоравни Суве Пла- 
нине; поред тога нма их у Подрињу, југо- 
западној Орбији п околини Ваљева,

Вигледа има два тнпа. Први су обичне 
дубоке, окнасте и левкасте вртаче, које 
су непосредно, без теснаца, у вези са мање 
више водоравном пећином и понорницом, 
те до њих може допрети дневна светлост. 
Вигледа тога тнпа има у Краљској, код 
Св. Канцијана (Лукња, Јама, Јамица, Ли- 
сичија Вртача), око изворишта Моравице 
у Орбијп (Читлучка Пећина), код Ваљева 
(Петњичка Пећина). Други варијетет ви- 
гледа су вртаче, које се у дубини завршују 
уским отвором, често само пукотином, а 
дубље се, енстемом пукотина, њихова про- 
ширеља у канале или дворнице проду- 
жују до хоризонталне пећнне или до под- 
земне реке. Овога типа вигледи су Тре- 
бичка и Падричка Пећина близу Трста, 
а на Кучају, у источној Србији, Бездана 
у Игришту.

Када су утолеглице у К. већих димен- 
еија од обичних вртача зову се увале. 
Оне имају у пречнику 500 до 1.000 м, и, 
према томе, сразмерно већу дубину. Увале 
постају сраетавањем вртача, т. ј. тиме, 
што оу пречате између суседних вртача 
хемиском ерозијом растворене и снижене. 
Уздужна осовина увале већином је управ- 
љена у правцу пружања олојева, а ако 
знатније од њега отступа, створена је ра- 
стварањем и уништењем кречњака дуж 
дугачке и дубоке пукотине. Дно увале је 
најчешће покривено малим вртачама, а 
врло ретко је равно. По евоме облику 
увале су прелаз од вртача дрема кароним 
пољима. Неке од увала толико су блпске 
пољима, ма да по дименоијама мање, да 
кадикад имају н сличне хидрографске 
услове.

Највеће.депресије у К. су поља. То су 
велике, са свнх страна затворене валоге 
у кречњаку, већином издуженог иди елип- 
тичног облика, километрима дугачке и, по 
правилу, знатно дуже но шире. Некоја су 
лоља 10, па и 25 пута дужа, но што су 
широка. -Отране су њнхове стрме, а дно 
равно ћ врло шространо. Али су стране 
карсних поља и у истој области разлн- 
чите висине; углавном варирају између 
50 до 350 м, т. ј. за толико се дижу изнад 
равни поља. Уздужна је осовпна код свих 
карсних поља паралелна са правцем пру- 
жања слојева, а стране су на крајевима 
те осовине већином знатно ниже, него на 
осталом делу поља. Зато поља на тим ме- 
отима нису јаоно ограничена.

Постанак неких карсних поља сличан 
је постанку увала: стварана су срастава- 
њем неколиких увала у лоље. Али су код 
већег броја лоља предиопозиција за њи- 
хов постанак дислокацпје у земљиној кори, 
т. ј. лоремећаји слојева; у њима је на- 
стало извесно удубљење, које је радом 
карсне ерозије преиначено у поље. Та- 
квог су постанка већина карсних поља у 
Босни и Херцеговини.

Даља карактеристична црта карсннх 
области је нарочити тип долина. У тим су 
крајевима нормалне долине ретке, или нх 
никако нема, јер кречљак највећи део ат- 
носферске воде пропушта са површине у 
дубину. Стране карсних долнна су стрме, 
гдегде готово окомите, а река тече но- 
странце, а не средином. На горљем крају 
долине нема праве оабирне области, ни 
разгранатог систена потока, него су и ту 
стране стрме. Лод њнма су врела река, 
које протичу кроз долине. Када се стране 
састану и у доњем крају долине, и са- 
свим је затворе отсецима, настаје слепа 
долина. При дну отсека су понори пли 
пећнне, у које увиру реке. Таквих до- 
лина има у Крањској, Жстри и Источној 
Орбији. -Слепе долине увек су на виоп- 
нама, било на карсннм планпнама или на 
висоравнима. У супротности са овима, 
суве долине или немају никаквих река, 
нли само периодских. Из нстог разлога 
дно сувих долина нема правилан н непре- 
кидан нагиб, него је избушено вртачама 
или низовима вртача. Тих долина има до- 
ста у Источној Србији, за које је каракте- 
рнстично, да љима вода никада не тече, 
и да се махом пружају изнад речних пе- 
ћина.

Постанак пећина своди се на дејство 
атмосфероке воде. Кншница, која понире 
кроз пукотлне у кречљаку, скупља се у 
унутрашњости у веће млазове, тече као 
подземна речица нли река, и стално рас- 
твара кречњак, стварајући гдегде мања, 
гдегде већа прошнреља. Тако постају пе- 
ћине. Неке од њих леже у нивоу речном, 
и кроз њих и сада протичу реке. Друге 
су високо изнад нивоа данашњих река, и 
богате су пећинским накнтом. Јер, атмо- 
сферска -вода, понжрућл кроз кречњак, 
прима у себе доста калциум-карбонага. 
Њега вода таложи кад капље са пећин- 
с.ког тавана нли кад допре на пећински 
под. Тако се с пећпнског тавана на ниже 
развијају сталактнтл, а са пећинског дна 
на више, према тавану, сталагмпти. Кад 
довољно нарасту могу се сталактити п ста- 
лагмити опојити и образовати слубове, који 
су најужи око средине, око места, где су 
сраслп.

Најтнпскије је К. развијен у западном 
делу наше државе, где ое пружа од Три- 
глава до Проклетија и претставља високо 
земљиште. Због тога је овај појас богат 
атмосферским талознма. Али су ипак 
кречњачке стене око планинских гребена 
,н на висоравнима скоро потпуно безвод- 
не, јер сва атмосферска вода, која падне 
на К„ понире у дубину, где се скупља у 
веће млазове. На дну дубокпх депресија, 
нарочпто у пољима и долинама, избија. ова 
подземна вода у облпку снажних врела. 
Тако се, у хидрографском погледу, К. ка- 
рактержше потпуном оскудицом воде на ви- 
синама., а знатним обиљем у депресијама. 
Нека карсна поља претварају се лериод- 
ски у језеро. То бива у јесен п у пролеће,

262 —



КАРСТ

у доба најобилнијих атмосферсвпх талога. 
Поводав у пољима проиИводе на првом 
месту извори, а негде и реке. Врела изби- 
јају нз пувотина или пећина, обично на 
североисточним странама поља, а понори 
су око јутозападног обода. Поводаљ, да- 
вле, наступа отуда, што понорима не мо- 
же отећи толико велика количина воде, 
која се у јеоељим и пролетњим месецима 

■ са свих страна, и из река и извора, слива 
у поље. Идући са североистока према ју- 
гозападу поља леже све ниже, а вода оти- 
че подземно из вишег поља у ниже. Тако 
се на пр. вода, која понире у Купрешком 
Пољу, јавља у врелима Гламочког Поља; 
из овогпоља вода отиче подземно у Ли- 
ваљско, а вода која понире јутозападном 
ивицом Ливањског Поља јавља се у вре- 
лима по североисточном ободу. Сиљског 
Поља. Подземни канали, којима вода оти- 
че, нису у стању да савладају сву ту во- 
ду, и отуда периодске преплаве. Иначе, 
у лето врела у пољима ослабе, и сва вода 
може отећи понорима. Али је чест случај, 
да у то доба врела потпуно пресуше. Не- 
ка поља, међутим, леже толико дубоко, 
да су стално поплављена, као на пр. Мо- 
старско Блато.

Оа економског је гледипгта нажно, што 
су дна вртача и увала већином покриве- 
на црвеницом. Дна поља оу такође ме- 
стимице под црвеницом, али више под 
речним наноеима, и иод седиментима оних 
.језера, која су у пољима била у скорој 
геолошкој прошлости, за време неогена. 
Због таквог саотава дна, карсне депреснје 
су покривене бујном вегетацијом од тра- 
ва, жита и т. д., док су кречњачке стране, 
пречаге, гребени и површи камените, у 
мнотоме наге и сиве. Оамо ио пукотинама, 
где се задржало нешто црвенице, ухвати- 
ли су корена траве или жбуње. Тако у К. 
постоји велики биљногесграфски контраст 
између дна депресија и околног кречњач- 
ког земљишта. Осим тога, биљни свет у 
динарском К. показује знатне разлнке и 
према климатским приликама. У При- 
морју је карсна вегетација средиземна, 
оживи у доба јесењих киша, а мртва је за 
време летњих суша. У унутрашњости, на 
високим површима, гребенима и пољи- 
ма, вегетација је планинска. У високом 
региону има четинара, а изнад внх  је по- 
јас планинских исиаша. Али, и ако је 
флора К. доста сиромашна у индивидуа- 
ма, врло је богата бројем врста. Нису рет- 
ки случајеви, да се иа високој заравни, 
на простору од 10 м2, наиђе на 50—60 
различитнх биљака, али само по један до 
два комада од сваке врсте. То је последи- 
ца интерференције климата, а по томе и 
флорА

Дна карсних депресија су од великот 
значаја за земљорадњу. На оном карсном 
земљишту, где се осећају утицаји медите- 

* ранске климе, као око Зрмање, Крке, Це- 
тине и доње Неретве, затим у Хумини и 
Рудинама, југоисточно од Неретве, земљо-

радља је у многоме медитералска. Овде 
се гаји и винова лоза, баденн и дуван. 
Поред тога становништво се бави и сто- 
чарством, гајевем оваца и коза, које пасу 
по К. Зими су сточари са стоком гру- 
писани око оела. Оа настанком летње 
суше паша се спрљи, а извори пресуше. 
Пастири или пастирке иду тада са ста- 
дима на високе планине на североистоку, 
удаљене по 3—4 дана хода. Далматински 
Загорци излазе на Велебит, Динару, Три- 
тлав, Шатор, а херцеговачки Хумљаци и 
Рудиљани на Прењ, Бјелашницу, Треска- 
впцу, Лелију, Волујак, Маглић и т. д. Они 
се крену са стоком почетком јуна и оста- 
ју на травним планинама, т. зв. торинама 
и јањилима, преко целог лета. Тамо, на 
горљој границн шума, на внсини око
1.500 м, у близини извора, налазе се љи- 
х-ове станине, мале камене колибе, покри- 
вене сламом. Оа стоком остају жене, де- 
војке и деца, а ретко одрасли људи. У је- 
сен, када у овим областима почне падати 
киша, и трава озелени, сјављује се стока 
у села.

Оевероисточно - од далматинске Загоре 
настане област високих била и поља. Ту 
су поља: Дувнањско, Гламочко, Купреш- 
ко, Личко, Крбавско, Церкнишко, и Риб- 
ничко, растављена билима Динаре с Ве- 
лебитом, Љубуше, Гоље, Отаретине, Шато- 
ра, Висорота и т. д. По дну поља и ува- 
ла има довољно траве, и за летњу и за 
зимоку исхрану стоке. Најглавнији посао 
тамошњег становништва је косидба. Зем- 
љорадња је слабије развијена, и поглавито 
се сеју јечам и раж.

Оевероисточно од Хумине и Рудина су 
површи и брда. У прве спадају високе 
планине око горње Неретве, као Бјелаш- 
ница, Трескавица, Лелија, Нрењ и Чврс- 
ница, а даље на југоистоку брда: Дурми- 
тор, Сињавина, Бјеластица, Комови и 
Жнјово. И на површима и брдима ста- 
новништво се бави сточарством. Лети па- 
се стока на суватима, на висини 1.500 до
2.500 м, изнад' горље шумске границе. Али 
су тамо ливаде мале, те се не може при- 
премити довољно сена за зимску исхра- 
ну стоке. Због тота сточари пз тих краје- 
ва силазе крајем јесени у Лосавину, да 
тамо отоку исхране. Овде напаса.ју стада 
до Божића, а кад падне снег, купу.ју сено, 
и шиме исхрањују стоку. Сем сточарства 
је у површима и брдима, у појаоу чети- 
нарских шума, развијена прерада чамовог 
дрвета.

У карсне крајеве доноси се највише жи- 
то из Посавине и Војводине, а со из При- 
морја. С друге стране се из карсних кра- 
јева нзвози стока и прерађено дрво у 
Приморје.

Скоро овако ка]1сно поље има мањн 
град, већином на подножју и страни сте- 
новите главице, као свој економски цен- 
тар. Такви су центри за своја места: Церк- 
нпца, Оточац, Госпић, Ливно, Дувно (Жу- 
пањац), Невесиње, Требиње, Гацко, Цети-
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н>е, Никшпћ и т. д. Села у К. леже по 
пољима и увалама, скоро увек на ивици 
изнеђу равног дна и страна, а ређе на за- 
равнима и високим - површима. Такав по- 
ложај села по пољима одређен је рас- 
поредом привредннх површина: станов- 
жици се с једне стране баве зенљорадњом 
у  иољу, иопод кућа, а с друге, сточар- 
■отвом на странама поља, изнад кућа. Ле- 
-жећи на ободу депресија, куће у карсним 
-селима су поређане у низове. Куће су ка- 
мене, а локривене су плочама нли сла- 
:мом. По ободу депресија има скоро увек 
шзвора. Тамо, где их нема, становници 
траде цнстерне (густијерне или бистијер- 
ае), у којима се скупља кишница и чува 
за пиће.

Због несташице воде и тешких економ- 
ских прилика, становништво је у карсним 
крајевима ретко насељено: на 1 км2 око 
40, а у околнни Гламоча, Пиве и Таре 
мање од 15 становника. Из истих се раз- 
лога становнпштво карсне зоне селило, 
с једне стране на североисток, у посавске 
и паноноке крајеве, а с друге на југоза- 
пад, у Приморје. Исељавање на. ееверо- 
'иоток било је много значајније, п исеље- 
ничке струје кретале су се на ту страну 
долинама Врбаса, Босне, Дрине, или дре- 
војима.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Ка позна- 
вању крша источне Србије (Просветни 
Гласник, 1889); Ј. Цвијић, Географска 
испитивања у области Кучаја (Геолошки 
анали Балканскога Лолуострва, V, 1893, 
5—172); Ј. (Мјхс, Баз Кагзбрћапотеп 
(Репск'8 Сео^г, АБћ., 1893); Ј. Цвијнћ, 
Карст, географска монографија (1895); Ј. 
Цвијић, Лећпне и подземна хидрографпја 
у источној Србији (Глас, 46, 1895); Ј. Цви- 
јић, Извори, треоаве и водопади у источ- 
ној Србијн (Глас, 51, 1896); Ј. Цвијић, 
Карсна поља заиадае Босне п Херцегови- 
не (Глао, 59, 1900); А. Сгипсђ Б 1е Кагз1- 
ћуЉо^гарМе, 81исИеп аиз ез1Бозп1еп 
(Репск'з Сеој|г, АБћ,, V, 1906); А, Спхпс!, 
Бег (ЈеојЈгарћЈзсће 2ук1из 1т Кагз! (2еП- 
зсћпЛ <1. СезеПзсћаЦ 1иг ЕгсПсипсЗе, 1914); 
Ј. С у 1ј1с , НусћојЈгарШе зои!егга1пе е! &у о -  
1иПоп тогрћо1офдае Ци кагз! (КесиеП 
ћез Ггауаих Је Ппзћ 6е ^ео^г, а1рјпе, 6, 
1918); Ј. Цвпјић, Карст и човек (Гласник 
Географског Друштва, 11, 1925); Ј. Цви- 
јић, Историски преглед о испитивању 
карста (Гласник Географског Друштва, 11, 
1925). П. Вујввић.

НАРТУЗИЈАНЦИ, монашкп ред, осно- 
ван од Ов. Брунона 1084. Прва Ка.ртузија 
у Оловеначкој и у опште прва у бившем 
римско-немачком царству је била у Жи- 
ћама, код Коњица, у_ Доњој Штајерској. 
—• Јурклоштер, јужно од Цеља, некад 
картузијански манастир, за време рефор- 
мације је пропао, те је падвојвода Брнест 
1591 манастир и његове поседе поклонио 
језуитпма у Грацу. 1428 је у цркви овог 
манастира троф Фридерик Цељски дао

сахранити несрећну своју другу жену Ве- 
ронику Десинићку, коју му је отац Хер- 
ман дао погубитп. — Након укннућа ису- 
соваца саностанска је добра преузео зе- 
маљскп религиски фонд, а за духовну 
паству је постављен светски свештеник. 
— Међу јурклоштерским К. било је и вп- 
ше писаца, који су своја дела писали, ла- 
тинским језиком; међу њима је Чех из 
Прага, прпор Михаил (—• 1401).

Л и т е р а т у р а :  Стегеншек, јурклош-
терски-картузијански писатељи (Водитељ, 
1910); Отегеншек, 0 почеткнх Јурклоштер- 
ске картузије (Часонио, 1911).

Ф. К-ћ.
КАСАПИНОВИЋ СВЕТИСЛАВ ДР., по-

литичар (8/12 1839, Панчево — 10/9 1922, 
Панчево). Гимназнју је свршио у Карлов- 
цнма, а правне науке у Бечу и Грацу. 
После свршених наука бавио се адвокат- 
ским пословима и политиком. У полити- 
ци је био један од главних понагача и 
поузданика Св. Малетића у Банату. Као 
посланик на српскон народном сабору 
успео је да ое 1871 отвори у Панчеву срп- 
ска виша девојачка школа. У вези са 
парницом против Милетића (1876) био је 
и К. затво^ен и оптужен ради велеиздаје. 
Учинио је врло много за одржање народ- 
не свестп код нашег народа у Угарској.

Д. П.
КАСАС Л. Ф. (1-ошз Егашдаз Саззаз), 

сликар и архитект француски (1756 — 
1827). Путовао је по Турско.ј, Брчкој п по 
Малој Азијн, и са Жозефом  ̂де Лавале, 
издао Уоуа^е рШогездие <1е 1Тз1пе е! Је 
1а Ба1таПе (1802, илустровано), где се 
говори о Морлацима, ускоцима п у опште 
о босанско.ј историјп. М. И.

КАСАЧ (Тгаћег, 1гоПег) је у Внглеској 
(Хог1о1к) кољ мелез, узгојен као устрајнн 
јахаћи п каросијер-коњ средље величпне. 
У северним земљама се од вајкада гајпо 
за трке са саоницама. У Русијн су знаме- 
нити Орлов-трабери, а најдотјераннји су 
американски касачп, који су произашли 
из енглеског племенитог коља за трку (пу- 
нокрвљака). Интенсивним гајењем, дели- 
мице у уском оротству, успела је произ- 
водња врло брзих касача. И енглескн п 
американскп касачп импортнрани су у се- 
верне крајеве наше државе као лукоус, те 
ое гаје на разним местима (в. Коњарство 
и Ергеле). 0. У.

КАСИЈЕ ДИО (Саззшз Бш), грчки иото-
рик (живео отприлнке 155—235 по Хр.). 
Био је намесник у Далмацнји и у горњој 
Панонији. Написао је Рпмску Историју, 
од које нам се један део сачувао. У њего- 
вом делу има доота података о нашпм 
земљама. Н. В.

КАСИНДОЛ, санаторијум аа туберку- 
лозне, блпзу Сарајева. Л. Н.

КАСПРЕТ АНТОН, историчар (22/4 
1850, Леснчно, код Лплштајна — 27/10
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1920, Чрна, код Преваља). К. је свршио 
ошмназију у Цељу, Университет у Бечу. 
Служио је као средњешколски професор 
у Цељу, Љубљани, Марибору и преко 
20 година у Грапу. К. је. био изврстан пи- 
сац историских школских кљига и један 
од најбољих словеначких историчара. Ње- 
тов рад је савестан и заснива се’ на ар- 
хивској грађи. К. је иоглавито радио со- 
цијалну и правну историју (особито 
16 век). За издање бечке Академије Ш- 
зЈопзсћег АЦаб с1ег бзЈеггеасћЈзсћеп А1- 
реп1апс1ег К. је спремио Краљску и старо- 
аустрнскн део Истре. То важно дело на 
основу архивских студија још нпје иза- 
шло. К. је био и организатор научног ра- 
да: 1903—1917 био је уредник Часописа 
за згодовино ин народописје у Марибору. 
Био је и један од оснивача и уреднпка 
Часописа ца^-словенскн језик, жњижевност 
нн згодовино,' који је покренут 1918. — 
Главна су му дела: Иећег Це Ба^е Лег 
оћегкгашгзсћеп ВаиегпбсћаП ћ е !т  Аиз- 
јЈапјЈе Чез 15 ипс! а т  Ап1ап$Је Чез 16 Јаћг- 
ћипс1ег1з (МШ. <1. МизеаЦ. 1. К г а т , 1889); 
УаЊазог а1з Ш зћопкег и с т о  тамо 1890; 
Размере горењских кметов около лета 
1500 (Љубљански Звон, 1891), 0  поделит- 
ви  дежелнега маршалства на Шта.јерскем 
л. 1560 (Часопис за Згодовино ин Народо- 
писје, 1904), 0 вечах, Донесек о уредби 
жметских нн тршких содннх зборов око- 
ли л. 1500 '(исто тамо 1907), Тиранство 
трашчака Франа Таха ин његовега сина 
Габриела (нсто тамо 1909), Опленитев кун- 
шпершких ин подсредских подложников 
л. 1573 {исто тамо 1911), Јури Далматин 
кот заговорник шкоцјанскега жупљана 
(исто тамо 1914). Отаре словеначке нрав- 
не термине је објавио и растумачио у 
истом Часопису 1905, 1907 и 1909.

Л и т е р а т у р а :  М. Доленц у Љубљан- 
■ском Звону, 1920, 700—704 и Њиви, I, 
158—159; Фр. Ковачшћ у Часопису за Зго- 
довино ин Народописје, 16 (1921), 128—135.

М. Кос.
КАСТАВ, древна н знаменнта вароши- 

ца, 11 км северозаладно од Реке, у нај- 
јужнијем крају љубљанске области, »Би- 
сер-зрно Либурније«, на лобиљу брега 
(377 н), с ванредним видиком на Кварнер 
и околину. У К. се долази с јужне стра- 
не, преко 87 камених степеница, међу 
бујннм маслиницима и виноградима. На 
врх степенвца шнрн се трг с лужом 
ЦојЈјЦа, подигнута 1571), где се пре саста- 
јао народ, судио и већао о бољитку града 
и околине (Каставштине). — Од старих 
грађевина вреди споменути град Каштел, 
у коме су становали канетани или намес- 
ници К. властеле. Под аустриском влаш- 
ћу знатна је била жижа народног духа 
Братовштина хрватских људи у Истри и 
хрватска учитељска школа. — К. има 605 
стаиовника, самих Хрвата, општинско по- 
главарство, среску област, котарски суд, 
порезни уред, царинарницу 2 реда, коме-

саријат погранпчне полиције, пошту, теле- 
граф и телефон, римокатоличку жупу, 
пучку основну школу и  стручну школу за 
обртно цртаље.

У К. се виде остатцн римске тврђаве 
(сазБгит), од које му ваљда потнче и име. 
Некада је К. с Истром до Раше, припадао 
Хрватској. За. време Карла Великог до- 
шао је под франачку власт. Феудна су му 
господа бнла: пулски бискупн, 1139—1399 
кнезови од Девпна, породица Валзе до 
1465, кад га је, с Реком, Вепринцем и 
Лабином, предала немачком цару Фридри- 
ху IV. Тада се град К. управљао по ста- 
ром (1490), хрватски писаном, отатуту. 
1508 прнпао је К. на кратко време Вене- 
цијн, а из њене власти дошао је опет у 
руке Хапсбурзима. 1560 добила га је по- 
родица Барбо од Кожљака, 1583 Вук 
Шранц, 1609 барон Вагенсберг, 1613 гроф 
Тонхаузен; 1630—1773 држали су га реч- 
ки исусовци, а по укидању тога реда, цар- 
ска комора, која га је 1784, за 100.000 фо- 
рината, продала француском внтезу Тије- 
рну, а он 1843 барону Враницану. Госпо- 
штија је К. укинута 1848. До слома 
Аустро-угарске монархије К. је био среско 
меото аустриске покрајине Истре. По ра- 
палском уговору (1920) К. -је припао на- 
шо.ј Краљевини.

Л и т е р а т у р а :  М. Лагиња, Кастав
град и опћииа (1889). Ј. М одестин.

КАСТАВШТИНА, околнна Каства. К. 
припада истарском краском равњаку (Би- 
јела Истра). Највиши је врх Ш ија 
(1.234 м). Дубока бразда код Рукавца, 
над Волооким, раставља К. од више Ћн- 
ћарије. Највећа жива вода К. је на источ- 
ној граници Речина или Фијумара, која 
тече 17 км дугом долнном. Најдољим то- 
ком и мртвим рукавом чини границу из- 
међу сада талијанске Реке и  наше државе 
(града Оушака). Иначе К. нема доста жнве 
воде, па народ већ од етарине гради ве- 
лике водњаке и зденце '(стерне). Оредња 
је годишња темиература 14-5° 0, падалина 
око 2.000 мм. Главни су ветрови ,јуто (југо- 
источни) и бура (североисточни), коју Ка- 
ставцн зову »сељска«, ако је више са 
истока, а »краљска«, ако дува више са 
севера. Чисти северни ветар зову »тра- 
мунтана« (вета.р загорац). — У К. је на- 
род одавно бно раздељен на родове, од 
којнх су многн чинили жупаније или по- 
резне општине, а којих .је било 27 са 
20.503 становника <1910). Народ живи од 
земљорадне и винограда, од шуме, од 
каменолома и од мора.

Л и т е р а т у р а :  Драг. Хирц, Флори- 
стичка истраживања у источним крајевима 
Истре. I Кастав и Каставштина (Рад, 204, 
1914). Ј. М -п.

КАСТУА ВИНЦЕНЦИ Ј ДЕ, ■сликар 
(друга половина 15 века). Слик&о ,је 1474 
брод црввице -Св. Мари.је на Шкрнљу, код 
Берма, у Истри. Фреске обухватају смрт- 
ни плес, велику елику 'Св. Три Краља и
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сцене из Исусовог живота. Стилски прет- 
стављају К. слике мешавину талијанских 
и средљеевропских елемената, Домаћи 
истарски мотиви појављују се особито у 
покрајинама и у оделу.

Л и т е р а т у р а :  Ф. 'Стеле, Готске фре- 
ске у Берму (Зборник за Уметностно Зго- 
довино, III, 156). Ф. С.

КАТАЛИНИЋ ЈЕРЕТОВ РИКАРД, књи- 
жевник (8/1 1861, Волоско, Истра). Учио 
је у хрватској гимназији на Реци, па је 
прешао на речку Трговачку Академију са 
талијанским наставним језиком, где је ма- 
турирао (1887); наставио је трговачке 
науке у (Бечу (1887/88). 1890—1897 члан 
је трговачке фирме Чорак и друг у Задру. 
Живео је у Наризу н Лондону, па се онет 
вратио у За.дар (1900). Ту је покренуо кљи- 
жевни часопис Ловор (1897), учествовао 
је при осниваау задарске Хрватске Кши- 
жарнице, уређивао је неко време Гласник 
Матнце Далматинске и календар-алманах 
Свачић. 1907 био је претседннк Матице 
Далматинске. 1912 дошао је на позив 
Дружбе Св. Ћирила и Метода за Истру 
у Опатију и Светски Рат затекао га је у 
раду код Дружбе. За време рата био је 
гољен, док ннје, конфпнован у Бечу, до- 
живео слом Аустрије. После слома. дошао 
је у Загреб, где је неко време са Др. Вер- 
ком и Вл. Назором уређпвао Б' АЉтаНсо 
Ји^оз1ауо. Ж иви у Загребу као тајник Ма- 
тице Југославенске. — К. је издао ове 
збирке песама: Поздрав истарског Хрвата 
(1891); Мртвој мајци (1894), Прнморкиње 
(1897), Задље пјесме (1901), С моје лнре 
(Матица Хрватска, 1904), Са Јадрана (1908), 
Мртвој сестри (1910) и најзад две кљиге 
цртица и прича: Иље (1902) п Нашим мо- 
рем п нашим крајем (1911). В. В.

КАТАЛОНСКИ ВЕЛИКИ ОДРЕД, на-
јамничка. дружина, која је, под војводом 
Роџером Дефлором, олужила најпре код 
1снцилијанско|г »раља Фридриха II Ара- 
гонског, а доцннје код византиског цара 
Андроника II Палеолога. Било ,их ,је око
6.500 бораца, од војих су 4.000 били т. зв. 
ваталоноки а.мулгавари т. ј. чаркаши, 
најстрашнија пешадпја оног времена. 
Ускоро су долазиле у ЈВизантију и став- 
љале се под Роџерову команду још неке 
катало.нске војводе, са својим одељељи- 
ма. У Андронпковој служби, беснн К. су 
у Малој Азнји починили чуда. од јунаштва 
против византискпх непријатеља Турака, 
ослободивши из турских руку читав низ 
градова и градића. Али су они постали 
ужасан бич н за саме ■ослобођене Грке, које 
су пљачкали, а нису се боље понашали ни 
према византиској војсци. На то је Андроник 
позвао Роџера и љегову дружину у европ- 
■ске крајеве да би их употребио против 
бугарског цара |Оветослава (1304). Но Ан- 
дронивов оин и сшвладар, цар Мнха.тг- 
ло IX, који је ру.ководио операцијама про- 
тив Бугара, ни.је хтео да- чу.је за сарадљу 
са Роџером и са К., јер се с њима већ

био довољно нашатио у Малој Азијн. 
Андроник је онда хтео да пошље К. 
опет на малоазиско -војиште. Роџер је 
отишао у Једрене, да ое опроети с царем 
Мпхаилом IX, али је тамо мучки убијен 
(1305). К. су онда објавнли осветнички 
рат Визаитнји, утврдили се у Галипољу, 
затим су загузели трачку Хераклеју. У 
опасност је дошао н сам Цариград. Но 
Андроник је већ склопио лротив К. са- 
вез са Ђеново-м, и ђеновљанска флота их 
је разбила. Али ,су они сатрли царску 
војску, која их је оггсађивала у Галипољу. 
Тада је сам Михаило IX пошао на љих, 
али је бно иотучен и раљен, тако да је 
једва изнео главу. К. је сада стајала отво- 
рена цела- Тракија, где су они осва-јали и 
пљачкали до миле воље. Када су толико 
опустошнли Тракију, да им она није ви- 
ше могла даватн хране, појавила се код 
њих глад и заразе. Онда су они репшли, 
да се преселе у Македонију, да тамо за- 
узму тврђаву Христопољ (Кавалу), да у 
љој поставе своју гпавну базу, н да одат- 
ле пустоше македонеке гра.дове н поља. 
Али је у том избила неслога међу војво- 
дама н међу њима ,је дошло до борбе. По- 
сле тога К. су се утврдили у Касандрп, 
старој Потидеји (1307). Одатле су они 
вршпли страшне пљачкашке излете на 
све стране по Халжидици. Нарочито су 
наваљивали на 'богату Свету Гору, и при 
том за увек упропастили многе свето- 
горске малаотире. Али нису М'Огли ништа 
учинити Хиландару, захваљујући јунач- 
кој одбранн његовог игумана, доцнијег 
орпског архиепискона, Данила, и осталпх 
сриеклх калуђера хиландарских. У том 
је К. узео у најам брат француеког краља 
Филлпа IV Лепог, Карло Валоа. Карлов је 
циљ био поновно освојеље Цариграда и 
васпостављаље латиноког царства. За рачун 
Карлов н за свој, К. су напалн на Оолун 
(1208). Оавезу Карла, папства и Млечића, 
улрављеном протлву Византије, прнступио 
је и краљ Милутин, зет Андроников. Он 
је узео од К. под најам Турчпна Ме- 
лика и његово одељеље, па је, тако поја- 
чан, онет објавио рат Византлнцима. Алп, 
Андрокиков жомандант Хандрин одбио 
је и К. од Оолуна и Милутина од визан- 
тиских македонских граница. У опште, К. 
нис.у онако услевалп као пређе у Тракп- 
ји. Под вотством Карлоћа изасланика, 
они су се, неопажено од Хандрина, нскра- 
ли из Кшсандре поред Солуна,, и  спустили 
се у Тесалију. У тохг је Карло напустио 
своје планове о латинском царству и 
оставио је К. К. су онда ударили у пља- 
чку и у Тесалији, а олаби Јован II Анђел 
од Иове Латре ни.је могао да им се оду- 
пре. Но Хандрпн ,је разбио Каталонце, те 
су се они помирпли с Јованом, и сишли 
су у Беотију (1310). Али Валтер од Ври- 
јена, господар атински, није хтео допустити 
да Тесалија потпадне под византиско тутор- 
ство, па се погодио о К. те они за његов ра- 
чун опет ударе на Тесалију и освоје тамо
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низ градова, а Андроншс и Јован буду на- 
терани на мир. Валтер ое сад хтео отрести 
К. Али су они тражили да им се исплати 
обећаши најам, и да им ее оставе некл 
од отетих градова, које бн онп држали 
као Валтерови клетвеници. Валтер ни.је 
на то пристао, већ је пошао против љих да 
пх избаци пз 'својих земаља. К. су се он- 
да и самж спремили за борбу. Они су се 
утаборили између реке Кифиоа и Конај- 
сжог језера, а изрнли су земљиште шгред 
табором, наводнили га к&налима,. и лре- 
творили га у грдно блатиште, па су пу- 
стили да озго порасте трава, жоја је све 
то сакривала. Валтер и његова оклопље- 
на кољнца. јурећн напред, заглибилн су 
се у  то блатиште, тонући све дубље уну- 
тра под својим тешким оклопима. К. су 
их онда стрелама готово 'ове побили 
<1311). Они су затнм оовојили атинску 
војводину, до коринтског залива н вла- 
далв су љоме 76 година, све док им је 
нису отели флорентински Ачјајоли (1388).

Л и т 0 р а  т у  р а : '8сћ1ишћ ег^ ег, Ехр е - 
ЈШоп Јез А ти^ачагез (1902); . МШег,
Тће ћаВпз ш 1ће ћеуап! (1908).

Д. А п а ст а си јеви ћ .
КАТАНИЂ ВОЈИСЛАВ, пешадиски бри- 

гадни ђенерал (18/7 1874, Крагујевад). По 
свршетку 6 разреда гимназије у Кра.гу- 
јевцу, ступно је 12/9 1892 у (Војну Ака- 
демију. За пешадиског потпоручника про- 
изведен је 2/8 1895, за капетана 2/8 1902, 
за пуковника 15/10 19.15, за лешадиеког 
бригадног ђенерала 21/10 1923. До 1898 
био је водник у нешадији, 1898—1908 ко- 
мандир пешадиске чете, 1908—1913 ко- 
мандант пешадиског батаљона, 1913 по- 
моћник команданта пешадиског пука. Од 
демобилизације је помоћник команданта 
дивизиске области (Косовске и Осечке). —- 
У рату 1912—1913 био је командант пе- 
шадиског батаљона, у рату 1914—1918 ко- 
мандант пешадиског пука, 1916—1917 де- 
легат министра Војног у Епиру, 1917 до 
1918 био је делегат• Врховне Команде код 
Есад-паше, 1918 до демобиљизације био 
је командант пешадиске бригаде <1 Југо- 
словенске и Косовске). В. Б .

КАТАНИЋ МАРКО, почасни ђенерал 
(25/4 1830, Бечаљ, Руднички округ — 13/12 
1907, Београд). По свршетку 4 разреда 
гимназије, ступио је у Артилериску Школу 
6/9 1850. Пре тога провео .је у редовној 
војоци од 1б/б до 6/9 1850. За пешадиског 
потпоручника лроизведен је 11/10 1855, 
за лоручника 2/3 1859, за капетана II кл. 
16/10 1859, капетана I кл. 30/6 1862, за пу- 
ковника 2/8 1876, Отављен у пенсију са чи- 
ном почасног ђенерала 12/1 1888. До 1857 
био је ађутант батаљона у нешадији, до 
1859 војнн комесар. За то време две го- 
дине провео је у административним тру- 
пама у Паризу, ради студије администра- 

-ције. До 1861 био је унравник лафетнице, 
до 1865 окружни официр округа Крагује- 
вачког и Чачанског, до 1867 командир

чете у пешадији, до 1873 заступник на- 
челника. економског одељеља Министар- 
ства Војног, до 1876 командант бригаде 
(Смедеревоке, Краинске и Рудничке), 1876 
(као раљен) интендант Дринског кора и 
командант Крагујевачке окружне војске, 
1877 помоћник команданта Шумадиског 

кора, 1878 гарнизонар Београдски, 1879 
командант Моравског кора. н ађутант Њ. 
В. Краља-, 1880—1881 командант Тимочког 
кора, 1881—1882 претседник реквизиционе 
комиснје, 1882 начелннк инвалидског оде-' 
љеља Миниотарства ЕВојног до 1888 кад је 
отављен у пенсију. У рату 1876 био је 
командант Рудничке бригаде I кл. У рату 
1877/78 био је гла-вни интендант Врховне 
Команде. У рату 1885 био је претседник 
војног суда за суђеве ратним кривцима, 
а по расформирању суда, начелннк инва- 
лидског одељења Министарства Војног.

В . Б е л и ћ .
КАТАНИЋ МИХАИЛО, пешадиски мајор 

(8/4 1840, Бечањ, Руднички округ — 28/4 
1887, Београд). По свршетку 3 разреда 
гимназије у Београду, ступио је 19/9 1848 
у редовну војску као добровољац. За ле- 
шадиског потпоручника произведен је 27/5 
1864, за  капетана II класе 10/10 1876, за 
капетана I класе 20/10 1882, за мајора 6/12 
1885. Био је водник и ађутант батаљона 
стајаће војске и официр прп народној 
војсци округа П-ожаревачког, -Омедерев-ског 
и Подринског, командир чете стајаће вој- 
ске, командант батаљона (VII) стајаће вој- 
ске, на слулсби при окружној команди 
(Пиротској), помоћник команданта окруж- 
не команде (Крагујевачке, 1884), коман- 
дант окружне команде (Ваљевске) н на 
служби при управи тарнизона Београд- 
ског (1886 и 1887). — У рату 1876 као пе- 
шадиски поручник био је командант ба- 
таљона у смедеревској бригади I класе 
народне војске. З а  показану храброст на 
војишту је унапређен у чин капетаиа 
II класе. У рату 1877—1878 као калетан 
II класе, био је командант (Јасеничког) 
батаљона смедеревске бригаде I класе. За 
показану храброст у том рату одликован 
је са четири велика одличја (Таковским 
крстом с мачевима V и IV реда, златном 
медаљ-ом за храброст и руским орденом 
Ов. Отанислава III реда). У рату 1885 као 
капетан I класе био је командант 2 бата- 
љона 11 пешадиоког активног пука, са 
којим је у боју на Нешковом Вису, лич- 
ним јунаштвом снасао отету заставу 
11 пешадиског пука, али је био раљен на 
три места зрном и на нет места -бајоне- 
том. Тешко раљен заробљен је од Бугара, 
но и они су, ценећи његово велико ју- 
наштво, с њим поступали човечно. Можда 
као једини пример он је у болници у роп- 
ству произведен за показано јунаштво у 
чин пешадиског мај-ора. Олика момелта 
у ком он преотима заставу (сликара П. 
Раноса) и данас служи као пример за 
васпнтавање војника, и ретка је касарна 
без ље. В. Б е л и ћ .
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КАТАНСКА БУНА изведена је у Шапду 
22/9 1844, у корист Обреновића, а против 
впаде кнеза Александра Карађорђевића. 
Вођа завереника био је један париски ђак, 
авантурист Стојан Јовановпћ Цукић, из 
једне- иначе угпедне београдске породице. 
Он је јотп 1842 био уплетен у једну за- 
веру против кнеза Александра, и ради 
тога је затворен, али је наскоро успео да 
побегне. Живео је после у Аустрији, по- 
иаган од кнезова Милоша и Мпхаила. Са 
23 коњаника, обучена у катанске ха- 
љине, сам у богатој шареној униформи, 
освануо је Јовановић 22/9 у Шапду, и 
ударио са својин људнма на начелство, 
кличући кнезу Михаилу. У првом пре- 
паду погинуо је претседник суда Марко 
Лазаревић и чиновник Н. Нпнић. Окружни 
начелник, /Бока Стојчевић, примио је борбу 
са свега 2 пандура. Катане су продрле у 
начелство п упљачкале ту 4.000 дуката из 
државне касе. Пошто су прогласили Стој- 
чевића за свргнута, катане су пошле у 
Лознпцу, са још 30 нових другова из са- 
мог Шапца. Бојећи се, да катански под- 
виг не нађе одзива у народу, влада је 
именовала Тому Вучића за војводу, и по- 
верила му, да угуши буну како зна. Јова- 
новић је у Подрињу био на више места 
срдачно поздрављен п дочекан. 24/9 он је 
имао већ 500—600 људи, 25/9 дошло је до 
главне борбе између катана н владиннх 
чета. На путу према Ваљеву, на Плавању, 
у краткој борбп, с четама проте Матије 
Ненадовића, катане су разбнјене, Ту је пао 
и Јовановић. 26/9 К. Б. била је потпуно 
угушена. Вучић је употребио врло оштре 
казне против свих којп су учествовали у 
покрету. Нарочито је сурово и оштро по- 
ступао у самом Шапцу.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Димитријевић, Ка- 
танска буна; Ј. Милннковпћ-Алавантић, 
Катанска буна у Шапцу; А. Ивић, Из доба 
Карађорђа п сина му кнеза Александра.

В. Ћоровић.
КАТАНЧИЋ МАТИЈА ПЕТАР, песник 

и археолог (1750, Валпово, Славонија — 
1825, Будим). Основну школу свршио је у 
Валпову, гнмназију је учио у Печују, Бу- 
диму, Баји и Сегедин.у, а философију у 
Будиму и Осеку. У ред фрањеваца сту- 
пио је у манастиру Бачу и примио 'је 
име Петар (1772). Прву је мису читао у 
Валпову (1776). У богооловији био му је 
учитељ Јосип 'Павичевић, најученији 
славонски фрањевац до Катанчића; он га 
је потакао, да се посветп археологији. 
Као млад свештеник премештен је у ма- 
настир у Будим, где је на Университету 
наставио науке, па је онда постао профе- 
сором гпмназије у Осеку (1779), где је 
9 година предавао поетику п реторику. 
Затим је 1789 добио место професора на 
архигимназпјп у Загребу, алп већ 1795 
постао је професором археологије на Уни- 
верситету у Вудиму. Онемогавши од не- 
прекинутог рада морао је веома рано ићи

у пенсију (1800). Живео је неко време у 
Пешти, а онда до своје смрти у фраље- 
вачком манастиру у Будиму, бавећи се 
једино науком.

Прво је К. научно дело Б15ег1а1:јо Аг 
соП и тп а тП Н ап а ас! Е з зе с и т  герег!а 
(1781), К. се бавио историјом, археологи- 
јом, нумизматиком и филологијом. Пред- 
метом његових пстраживања био је стари 
класички свет и до историско доба хрват- 
ске историје. У Загребу је издао расправу 
1п ч е Ј е г е т  С гоа1огит р а Ј п а т  ГпЈа^аПо 
рћИо1ој51са (1790), К. је пропутовао крајеве 
нзмеђу Купе, Саве и Драве и првп је 
научно реконотруисао топографију тих 
крајева у римско доба у делу б р е м т е п  
рћПо1оДае е{ $5еојДарћ1ае Р а п п о т о г и т  
(1795). Остала су му жзворна дела: Б е  
1з1го еш здие аћсоНб сош теп1аП о (1798), 
ОгБЈз апБцииз ех 1аћи1а Ш пегапа Т ћео- 
Јо5и 1трега1оп5, у две свеске (1824 И 
1825), 1з1п  ас1со1агит Ш упсј ^ео^гарћја 
уе!иб е то п и теп Н б  ерђЈгарћЈтб, т а г т о -  
п ћи з е! с о т т е п !а г п 8  Ши81га1а, у две 
књиге (1826— 1827). Резултатима К. рада 
служио се и Момсен. — К. је оставио 
много нештампаних рукоппса који се чу- 
вају у архиву Југославенске Академнје и 
у библиотеци Уннверситета у Будим- 
пешти. К. као песник издао је књигу 
Егис!иб аис!итпа1еб (1794), збирку песа- 
ма на латинском н хрватско-српском је- 
зику. _ После К. смрти изишло је Свето 
Пнсмо' (1832), његов превод библије ста- 
рога и новога завета у »језик славно-или- 
рички изговора босанскога«. У рукоппсу 
од 1.340 страна остао је његов великн реч- 
ник Е1уто1о{|1соп Ш у и с и т  а Ј  1е^е8 рћг- 
1о1оДае Ша1ес1о ВоБпепб! ех а с !и т .

Ј1 е т е р а т у р а: Ф. Рачки, Матија Пе- 
тар Катанчић (Внјенац, 1881); Б. Водник, 
Повијест хрватске књижевности, I (1913).

В. Водник.
КАТАРИНА II, руска царица (1762 до 

1796). К. је била немачка принцеса, удата 
за руског наследника престола, доцнијег 
Петра III, а после његова свргнућа поста- 
ла је царица. К. је тип владара просвеће- 
ног'апсолутизма.'Проширила је Руеију на 
рачун подељене -Пољске и на рачун Тур- 
ске (в. Кучув-каинарџиски и Јашки Мир, 
Источно нитање). Створила је т. зв. грчки 
пројекат (в.) о подели Турсве и о оснн- 
вању грчког царства. Била је под утица- 
јем свога љубимца Потемкина. С К. пре- 
узела је Русија водство ,у решавању о 
Источном питању и о судбини балкансвих 
хришћана. В-љ. Л.

КАТАСТАР ЗЕМЉАРИНСКИ државна 
је институција за истраживање чистог 
прихода од земљишта и за одмеравањ-а 
пореза на земљу. Директан задатак К. је 
да прнкупи потребан материјал за проце- 
ну. К. спрема основу за састав грунтов- 
ница (баштинских књига). Наш К. је ко- 
пнја пруског система. Он обухвата две 
гране: катастрално-процењивачку, вао фи-

— 268 —



КАТАОТАР ЗЕМЉАРИНОКИ

нансиску инстнтуцију, и катастрални пре- 
мер, као техннчку институцију. Ката- 
стрални премер прегходн процени и фи- 
нансиско-административној обради К. Он 
спрема тачну карту свих делова земљи- 
шта, израђених по свима податцима о по- 
седу и површлни тих делова.

Рад катастралног премера обухвата у 
себи 4 операције: триангулацију, тачан
премер, израду катастралне мапе и про- 
рачунаваље површина, уз састављаље тех- 
ничког дела зенљарпнскот операта. Пре- 
мером установљени податци уносе се у 
књвге, зване катастрални земљишнпк. Из 
љега се за сваки носед састављају посед- 
ни листови, са свима потребним податци- 
ма. 0 времена на време, врши се ревизија 
премера, због промена у власништву и 
обраду земље. Ови прикупљени лодатци, 
карте и др. чувају се у катастралним ар- 
хивама.

|Институција катастралне процене поде- 
лила је земљу на потребан број котара, 
групишући их према сличности њиховој 
географског положаја, геолошког оастава, 
комуникационих, тржишних и привред- 
них фактора. У сваком котару прикупља- 
ју се податци за што тачнију процену чи- 
стог прихода од земљишта и трошкова за 
обраду, и за сваки котар срачунава се и 
установљава т. зв. лествица чиетог прихо- 
да. Операт, састављен на основу тих по- 
датака, предаје се финаноиским властима 
за даљи рад на опорезиваљу. Врховну 
унраву К. чини Генерална Дирекцнја Ка- 
тас?ра у Министарству Финансија у Бео- 
граду, која административно и технпчки 
управља радом преко својих делегација у 
Загребу, ЈБубљани, Оплиту, Оарајеву и 
Новом Оаду.

У Хрватској и Славонији био је К. до 
1875 врло примитиван, основан на патен- 
тима од 20/10 1849 и 4/3 1850. Премер и 
процена били су од ока, недовољно тачни. 
За сваку пореску општину биле су изра- 
ђене друге лествице чистог прихода (у 
Војној Крајини било је три разреда ка- 
квоће, у осталој Хрватској и Славонији 
четири). Тадашље катастарске кљиге зва- 
ле су се валовнице. Законским чл. XXV 
од 1868 наређено је, да се о трошку оп- 
штина, изради нов К. Те одредбе важиле 
су до Законског чл. VII од 1875- РаниТе 
примитивно мереље лочело се од 1857 (у 
Хрватској и Олавонији завршено је 1862), 
са тачнијим триангулационим премером. 
Ови земљишни делови (»честице«) развр- 
стане су у т. зв. честичне записнике. Али 
тај је материјал стварно употребљен од 
1875 Законским чл. VII о уређељу земља- 
рине. Тај је посао и извршен 1875—1885 
по начину модерног истраживања чистог 
прихода новим бонитирањем земљишта и 
саставом нових земљаринских операта. 
Систем триангуларне мреже за Хрватску 
и Олавонију изведен је са Гелертовог бр- 
да у Будимпешту, одакле је мрежа на- 
стављена коордпнатним снстемом преко

Клоштра Иванића. 1909 донесен је Закон- 
скп чл. V за исправку раније извршеног 
К. У Хрватској и Олавонији та је исправ- 
ка извршена 1909—1912. За обављање 
свих послова око К. постојале су до 1885 
у Затребу и Осеку три катастралне упра- 
ве, са потребним стручним особљем; од 
1885 пословима ,је управљало Надзорниш- 
тво у Загребу. Оада су надлештва К. за 
Хрватску и Славонију ова: а) Надзорниш- 
тво катастралне реамбулације у Затребу, 
са задатком норезно-управног (админи- 
стративног) дела катастра, наиме бонити- 
раље земљишта, верисЈЈИкацпја поседа и 
одмеравање катастралног чнстог прихода 
и земљарине. Особље су му агрономски и 
шумарски стручљацц, повереници ката- 
стралне реамбулације. Надзорништво је 
потпуно самостална власт; б) Надзорништво 
катастралне , взмере у Загребу, врши ката- 
стрални премер и податке даје надзор- 
ништву реамбулацнје; в) Катастарски от- 
сецп код сваке финанеиске управе, порес- 
ко-административна надлештва; г) Архив 
катастралних мапа у Загребу, који израђује 
и чува све потребне катастарске мапе.

За катастрални премер у Хрватској и 
Славонији нормпране су ове инструкције: 
Напутак за проведбу катастралне измјере 
од 1870, Напутак од 27/1 1886 бр. 850 за 
мјернике код оастава грунтовних уложа- 
ка, Напутак о катаотралној нјерничкој 
очевиднооти од 9/4 1894 бр. 11.435, Напу- 
так о проведби земаљске катастралне из- 
мјере од 17/12 1904 бр. 1.583 и Напутак 
о триангулацији од 3/5 1908 бр. 35.965.

За катастралну процену и очевидност у 
Хрватској и Славонији важе следећп за- 
кони и напутци: Законскп чланак VII од 
1875 о уређењу земљарине, Напутак од 
17/5 1876 бр. 24.163 о процени шума, На- 
путак бр. 11.669 — 1877 о установљивању 
разреда плодовитости и љествица чистог 
прихода, Напутак бр. 31.015 — 1879 о 
разређиваљу, Законски чланак ХБП од 1881 
о порезовнпм лотодовностима мелиорацп- 
јама исушених земљишта, Законоки чла- 
нак XXII од 1885 о очевидности земља- 
ринског катастра, Напутак од 18/7 1885 
бр. 45.055 о проведби Законског чланка 
X X II: 1885 словећег о очевидности земља- 
ринског катастра, Омодеков приручник 
к напутку '0 проведби очевидности земља- 
ринског катастра, Законски чланак I од 
1891 о логодовностима за ново наса- 
ђене винограде, Законски чланак V од 
1909 о исправку земљаринског катастра и 
установљењу поототка земљарине и На- 
путак бр. 53.501 од 1909 о проведби За- 
конског чланка V : 1909.

За Војводин.у, Међумурје и Прекомурје 
организација К. је иста као и за Хрватску 
и Славонију.

У Оловеначкој и Далмацији 'први пре- 
мер земљишта за лорез извршен је још 
1790. Нови сиетем пореза уведен је 1817, 
ради чега је извршен и нов катастарски 
премер, на основу кога је од 1834 уво-
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ђено одорезжваае земаља у Аустрији. 
Ново премеравање и процењивање извр- 
шено је на основу Завона од 24/5 1869. 
Оно је извршено 1869—1882, на модерној 
основи, према пруском катастру. Тај пре- 
мер и данас служи као основа. Управа је 
концентрисана у дирекцијама катастра у 
Љубљани н Сплпту, које имају под собом 
т. зв. котарске евиденчне катастарске уре- 
де, на основу Закона од 23/5 1883. Реви- 
зије су спровођене на основи Закона од 
1/1 1895 П 12/7 1896.

За Словеначку и Далмацију нормиранн 
оу следећи најважнпји основни законн: 
Закони од 24/5 1869 и од 6/4 1870 о уре- 
ђењу земљарине, Закон од 21/7 1871 о по- 
стављању поверенства за уређење земља- 
рине, Закони ОД 15/12 1875, ОД 20/1 1876, 
ОД 6/4 1879 И ОД 28/3 1880 у ПОГЛеду И З- 
мене Закона. од 24/5 1869 и од 6/4 1870, 
Закон од 23/5 1883 и извршна уредба од 
11/6 1883 о држању очевидности земља- 
ринског катастра, Закон од 26/6 1894 о 
погодовностима за виноградске насаде и 
Закони ОД 1/1 1895 И ОД 12/7 1896 0 реви- 
зији земљаринског К.

У Босни и Херцеговпни бивша аустро- 
угарска управа продужила је, и после 
окупације 1878, администрацпју турскпх 
директних пореза, и у материјално-прав- 
ном потледу задржала их је скоро непро- 
мењене. Као што се зна, Турска је имала 
.у свом порезном систему два најглавннја. 
члана: десетак п сулусвергију. Да би се 
тачно разрезао десетак, окупациона управа 
је по декрету од 22 и 25/4 и од 7/7 1880 
наредила катастралнп премер, поверен ау- 
стриском Географском Војном - Институту 
у [Бечу. Али тај катастарски премер није 
уведен у окивот; и даље се наплаћивао 
турски десетак, који је сада у ствари од- 
ређен и стални порез.

За Босну и Херцеговину су нормиранп 
законч п напутци: Закони од 22 и 25/4 
и од 7/7 1880 о катастраљној измери, На- 
редба земаљске владе од 4/8 1880 бр. 
18.179, војна внструкцнја за маповање, 
Закон о десетинском паушалу од 15/5 1906 
и Закон о евиденцији земљишног катастра 
од 1907.

У Орбијн до 1836 иаплаћиван је по- 
■средни порез у облицпма турског поре- 
■ског система.. 1835 одбачен је тај снстем 
и уведен је самостални директно-порески 
систем, који је важио до 1844. »Грађа.нски 
данак са просечно 6 (неко време 5) та- 
лира по порезној главн«, био је главни 
тип тога система и наплаћиван је репар- 
тицијом. 1864 донесен је нов закон о не- 
носредној порези, по коме се п данас ради. 
Катастрални премер у Србији није нзвр- 
шен, и ако је 1889 решено да се нзврши. 
Према закону о непосредној порези од 
14/6 1884 израђени су катастарски ли-
стови, на основи којих .је разрезиван по- 
рез за трогодишљи период. Како су у 
рату књиге биле упропа.шћене, порез је 
разрезиван према пописним књигама, оп-

штинским распоредина из 1912 и 1914 и 
податцима, сачуваним у Министарству Фи- 
нансија. За нове кра.јеве издани су на- 
рочити упути. На том основу се порез 
одређује и дана.с. Правилннком за ката- 
старски попис земљишта у Орбији и Цр- 
ној Гори од 31/7 1920 наређен је нов пре- 
мер земљишта, који руководи Генерална 
Дирекција Катастра у Београду.

У Црној Гори од давних времена уве- 
ден је систен пореза на земљишта у об- 
лику т. 'зв. дација (порез на земљишта, 
на домаће животиње, маслине, вино, ра- 
кију). Порезни обвезници подносе писме- 
ну или усмену пријаву финансиској упра- 
ви, која верификује пријаве и разрезује 
порез. Финансиским законом од 1919 до 
1920 предвиђено је, да се и у новим обла- 
стима Црне Горе порез разрезује као п у 
новнм областнма Србије. Нови закон о ка- 
тастралном премеру за Србију важи и за 
Црну Гору.

Као што се види, у разним деловима 
наше државе важе разни системи, што би 
требало што пре реформисати и увести 
јединствен катастарскп систем.

А. Хајзлер.
КАТЕНА, мало стеновито острвце на 

Јадранском Мору, између Дугог Отока и 
Корната, на 43° 53' сев. шир., 15° 13-5' ист. 
Гр. Површина му је ГЗ км2, а висина 
117 м. ‘ П. В.

КАТИЋ ДАНИЛО ДР„ помоћник Ми- 
нвстра Просвете (2/8 1873, Сталаћ, кру- 
шевачки округ). Свршио је философскн 
факултет у Београду 1896. Студирао је 
ботанвк^ на Уннверситету у Бону п Ха- 
ли, и положио је докторат у Хали 1905. 
Служио је у гнмназиЈИ као предавач, при- 
правник, суплент, професор и директор, 
најпре у Врањи, затим у Крагујевцу и 
Београду до 1923. Бпо је помоћник Мини- 
стра Просвете 1925. Учествовао је у рато- 
вима 1912—1917 као командпр чете п ко- 
мандант батаљона. Данас је резервни пе- 
шадиски потпуковник. — Радио је на фло- 
ристнци Орбије, поглавито на крнптога- 
мама, п да-о је впше прплога из ове обла- 
сти ботанпке. Лоред докторске дисерта- 
ције најглавнији му је научни рад из бо- 
танике: Власинска тресава. п њезина про- 
шлост, у ' Споменнку Орпске Академије 
Наука (1910). К. је дао н више чланака 
из области опште ботанике. Н. К.

КАТИЋ ДИМИТРИЈЕ (1845, Црквенац, 
срез ресавски, округ моравски — 20/3 
1899, Црквенац). Овршио је трговачку 
школу у Београду 1859/60 с »превасход- 
ним« успехом. Био јв у трговини у Бео- 
граду две тодине. Изабран је први пут за 
посланика 8/11 1874, и био је непрекидно 
биран, сем 1884 н 1898. Неко кратко време 
припадао је либералној странци, па се 
после прндружно групп Адама Богосав- 
љевића. 1888 био је члан великог уставо- 
творног одбора, који је радио Устав, али
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није хтео ни потпнсатн уставни пројект 
ни гласати за Устав, јер му није изгледао 
довољио слободоуман и демократски. Ње- 
гови говори у Народној Скупштпни ма- 
хом су кратки, али разложни, озбиљни и 
увек добро документованп. Изабран је за 
потпретседника Народне Скупштнне први 
пут у октобру 1889 а за претседника први 
пут 1/5 1891." На тим местима К. је пока- 
зао и способно-ст и савесност у руково- 
ђењу скупштинским седницама. Био је но- 
век ретке честитости, врло сталожен и пун 
такта, и умео се држати достојанствено и 
у најбурнијим скупштинским седницама. 
Био је до смрти члан главног одбора ра- 
дикалне странке. Ј ■ Л.

КАТИЋ СИМА, инжињер (10/7 1865,
Црквенац, срез ресавски, скруг моравски 
— 27/6 1913, Алексиначка Бања): Син је 
чувеног народног посланика и радикалног 
првака Димитрија Катића. Свршио је 
гимназију у Београду, а технички факул- 
тет у Минхену. Био је инжињер, најпре 
у београдској општини, а лотом у морав- 
ском округу. За народног посланика иза- 
бран је први пут 22/7 1,901, и остао је то 
до смрти. Изабран је за потпретседника 
Народне Скупштине први пут 25/7 1905. 
Био је члан тлавног одбора самосталне 
радикалне странке и један од њених осни- 
вача. Као и отац одликовао се примерном 
честнтошћу. Био је ваљан радник и на 
стручном и на политичком послу.

Ј. П.
КАТИЋ СТОЈАДИН, ђенералштабни пу- 

ковник (7/1 1833 Баре, Пожаревачки окрут 
—• 15/7 1905, Београд). По свршетку 5 
разреда гимназије у Пожаревцу ступио 
је у Артилериску Школу 8/10 1851. За 
артилериског потпоручника произведен је 
6/11 1856, за ђенералштабног капетана 1/8 
1868, за пуковннка 1875. 1/4 1880 стављен 
је у пенсију. До 1862 био је деловођа, ра- 
чуновођа и материјалисха Страгарске ба- 
рутане и тополивнице, до 1865 командир 
народне (Крајинске и Ваљевске) батерије, 
до 1867 шеф канцеларије начелника ар- 
тилериске управе, до 1868 командир на- 
родне (Ваљевске) батерије, до 1873 коман- 
дир II пољске батерије, до 1876 најстарији 
-офпцир и командир Црноречке бригаде, 
до 1876 командант окружне војске (Кра- 
тујевачке, Браничевске, Пожаревачке и 
Црноречке), до 1879 командант дивизиске 
облаети (Тимочке) и од 1/4 1880 коман- 
дант артилериске бригаде. — У рату 1876 
био је командант бригаде, командат Кала- 
фатеке позиције и командант III корпуса. 
1877/78 био је командант Зајечарске вој- 
ске. В. Б.

КАТИЋИ, породица из Рогаче, под Кос- 
мајем. У њој се као један од првих уста- 
ничких главара истакао кнез Јанко, хра- 
бар и мудар војвода, који је погинуо у 
лето 1806, на превари. Он је био један 
од организатора првог устанка, као члан

слободнозидарског савеза. Као народни вођ 
заменио га је брат Марко, који је погинуо 
1810. Марка је заменио трећи брат, Сте- 
ван, који је умро 1813. Њихово имање и 
име прихватио је онда сестрић им Никола, 
који је живео до 1833.

Ј1 и т е р а т у р а: М. Милићевић, Поме- 
ник, II, 243—>250. В. Е.

КАТЛАНОВСКА БАЊА, топло купа- 
тило у Јужној Орбији, у Скопској Обла- 
сти, на границн између Окопског и Овчег 
Поља, на десној обали Пчнње, мало више 
села Катланова, тде преко Пчиње води 
главни друм од Окопља за Велес ивицом 
Овчег Поља. К. Б. налази ое на зјапећој 
пукотини (око 20 см) која се отворено 
пружа на већој дужлни (око 350 м) те- 
меном узаног кречњачког рта, који. .је око 
60 м висок изнад корита Пчиње. Из ове 
зјапеће пукотине на сам-ом темену рта из- 
бијају три већа и два мања топла сумпо- 
ровита извора. Главни извор, топао 40° С, 
јак 150 л у минуту, спроведен је у при- 
митивно купатило под ртом, које сада 
држп под закуп онштина Катланово, а 
раније га је имала општииа трада Скопља, 
по коме се К. Б. зове и Скоиљанека Бања. 
К. Б. спада у сумпоровите алкалноземно- 
алкално киселе слабо муријатичне хипер- 
терме. Од старине је К. Б. добро позната 
као врло уопешна за лечење реуматизма 
и видање рана. Ма да су бањске зграде 
и цело уређеље врло примитивни, К. Б. 
је ипак обилно посећена. Катлановска зја- 
пећа пукотина нружа један од најочиглед- 
нијих и најлепших примера у Европш о 
везп између термалних појава и пуко- 
тина у земљиној кори. Катлановска пуко- 
тина прииада систему раседа меридијан- 
ског правца, на коме су на северу Враљ- 
ска и Кумановска Бања. В. Р.

КАТЛАНОВСКО БЛАТО. В. Катланов 
ско Језеро.

КАТЛАНОВСКО ЈЕЗЕРО, плитко, бар- 
ско језер-о у Јужној Орбији, у Скопској 
Области, у ‘најниокем, југопсточном крају 
Сжопскога Поља, с леве стране Вардара 
од његовог улаза у Таорску Клисуру. На- 
лази се у куту Окопскога Поља, из кога 
води кратка и оасвим ниока удолина у 
долину Пчнље код села Катланова. К. Ј. 
је проетрано 4'24 км2, а ниво му је у ап- 
солутној висини 222 м. — К. Ј. или Катла- 
новско Влато доста је богато рибом (крап, 
сом, јегуља и друге). Има спомена о рибо- 
лову на К. Ј. и у средњевековно доба. 
Тада се К. Ј. звало само Блато, а тако се 
и сада у народу зове, заједно са осталом 
подводном равннцом на левој обали Вар- 
дара, у Сжонском Пољу. Краљ Мнлутин 
је 1300 поклонио К. Ј. својој задужбини 
манастиру Ов. Ђорђа Окоропостижног у 
Окопљу, а на језеру и »селиште Дубра- 
вице ниже Тавора« (село Таор на улазу 
Вардара у Таорску Клисуру), заједно »с ло- 
виштем рибним и ввернин и о њивијем«.
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Ту је краљ населио »рпбара Георгија. Грка 
и с родом, да ловит рпбе у том блате под 
Дубравицами цркви Светому Г-еоргију«. 
Остатцп овог рибарског насеља на К. Ј. 
налазе се блшзу Таора, где, за вишег стаља 
воде, из језера вире »дувари од кућа«. У 
турско време К. Ј. издавано је рибарнма 
под закуп. Главни закупник делио је је- 
зеро на »ловби«, па је ове маље делове 
језера издавао у закуп појединим риба- 
рима да лове. 1916 су се на К. Ј. били 
насепили рнбари из раеељеног Дојрана, 
али су ее 1918 понова вратили на Дојран- 
ско Језеро. — К. Ј. комуницира отоком 
Мрквинке са Вардаром, који се, приллком 
поводља, излива у језеро. За време зим- 
ских поводња К. Ј., које лети има мање 
пространства (4-24 км2), излије се кроз 
лодводну равницу Шамак (око 10 км2 тада 
под водом) све до под село Идризово, на 
среднни пута нзмеђу Катланова, и Скопља. 
Знатан је део Шамка око К. Ј. обрастао 
внеоким рогозом, а нреко лета у исуше- 
ним партпјама има бујннх- ливада. Тако 
околна села, поред риболова, привређују 
и на рогозу, а у ливадама гаје стоку. Ради 
добијања великог комплекса зиратне зем- 
ље, .а уједно н ради сузбијања маларије, 
сада се ради на исушивању К. Ј. Велика 
је тешкоћа што је његово дно ниже од 
нивоа Вардара и Пниље.

В. Радовановић.
КАТОЛИЧКА ЦРКВА У СЛОВЕНАЧ- 

КОЈ. И с т о р и ј а .  Први позитиван нзве- 
штај о хрншћанству у садаљим словенал- 
ким земљама имамо испочетка 4 века, кад 
се помиље бискуп и мученик птујски Ов. 
Викторин. Хришћанска црква. је могла 
битн органнзована око средине 3 века. 
Да се хришћанство у већем обпму про- 
ширило у овим крајевима већ у 1 илп 
почетком 2 века није вероватно, пошто 
је и у Салонн дошло тек оредином 3 ве- 
ка до организације биокупије. Оем тога 
је уз средњу Драву и Саву био врло ра- 
ширен преко -оријенталских легија н тр- 
говаца Митров култ, који је био такмац 
хришћанству. Концем 3 века ипак је бнло 
хришћанство већ у толико раширено, да 
оу били дани услови за рад Викторинов. 
Јамачно су већ онда овамо доппрале раз- 
не секте, јер је птујскп бнскуп осећао 
потребу, да напидге посебно дело против 
јереси.

Од наследника Викторинових по имену 
су позиати само двојпца: Апријап са. кон- 
цила ,у -Сардици (343) и Марко, против 
кога- су Аријанци дигли на птујоку сто- 
лицу аријанца Јулијана Валенса. Око сре- 
дине 4 века у Илирику ое врло раширио 
аријанизам, али за кратко време.

Сигурно је већ за римске владе имало 
и Цеље овоју бискупију, премда је по 
нмену познат први цељски бпскуп тек 
из 579. У Цељу је нађена старохришћан- 
ска базилика, ко.ја је постојала још пре 
Константшта, а Константнновим едиктом

је била повећана, јер се је очевидно број 
хрпшћана умножио.

Још за време Римљана поотале су <5и- 
скупије у Троту, Копру, - Тибурнији (Ко- 
рушка), Вируну (на Госпосветском пољуЦ 
Јуени (Глобаеница) и Емони (Љубљана), 
Оаварији, родном меоту Ов. Мартина. Зна- 
чајно је, да су Теодосију, кад је улазио» 
у град Емону, дошли у сусрет у свечаној 
поворци погански свештеници {фламинес),. 
знак, да је поганство у овим кра.јевпма- 
било још доота јако. Све ове бнокупије- 
еу пропале за варварскнх навала, н тн- 
ме оу ишчезла и културна душевна сре- 
дишта, што је било судбоносно за Сло- 
венце, који оу ое у 6 веку овамо досе- 
лили.

Већ око 612 доша.о је међу Словенце- 
нрски монах Св. Колумбан, да нм про- 
поведа Христово јеванђеље, али без успе- 
ха. За време краља Оама дошао је, око- 
630, белгијскп мисионар Св. Аманд, али 
се и  он брзо вратио, впдећи да народ још 
није зрео за хришћанство. Више изгледа 
за хришћанство је било кад еу Оловенци 
ступилп у савез са већ локрштеним Ба- 
варцима. Да се одбрани од Авара, каран- 
тански је војвсда Борут, око 745, замолио- 
Баварце за помоћ. Они су. му помогли 
отерати Аваре, али -су п-одвластили Сло- 
венце под св-ој јарам. Борут је морао по- 
слатн у Баварску као таоце овога спна 
Горазда и синовца Хотнмнра. Обојица су 
били споученн у хришћанској верн п по- 
крштени. После смрти Борутове (750) 
вратио се Гора.зд у домовину, п почео је 
ширити хришћанство у евојој земљи. У 
исто време је папа Захарнје подредио Ка- 
рантанију у црквеном погледу салцбур- 
шкој бискупији, којом је онда владао би- 
скуп Внргилије. После кратке Гораздове 
владе постао је словеначкнм кнезом Хо- 
тимир, коме је -Влргилије послао внше 
свештеника. Пошто еам није могао да 
дође у Карантанију, послао је, као овога 
намеоника, покрајинеког ' или регионарног 
бискупа Модеста. Он је пооветио у слове- 
начкој земљи внше цркава, међу њима. 
и Госпу Овету. Пооле смрти Модестове- 
(око 765), дигла се међу Оловенцима по- 
ганока странка, али уоганци су били уг.у- 
шени. По смрти Хотимировој опет се 
дигла буна, али сад је продро у Каран- 
танију баварскн војвода. Таеило II, п по- 
могао хрншћанској странцп да победи. За 
кнеза је поотавио Волкуна, који је био 
нокрено хрншћанотву одан.

Оада је за неколико деценија била по- 
крштена већина карантаноких Словенаца. 
Пошто је Оалцбург слао међу Оловенце 
немачке свештенике, ширила се брзо п 
германизација, оеобито кад оу Ваварцп 
дошли под франачку власт. Фралачки је 
централизам створио у Оалцбургу јако 
духовно оредиште за нсточно-алпске зем- 
ље. Поередовањем Карла Великог наолед- 
ник Внргилијев Арно пос.тао је надбискуп, 
а франачким победама над Аварима ње-
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гова се • власг рашжржла ж на Панонпју. 
Штета што нпје у исто време развијао 
једнаку делатност и Оглај, који би био 
за' Словенце, у народном погледу, маље 
опасан. Оглајску су цркву у то доба сла- 
биле унутарље размирнце и раскол, који 
је настао услед познате борбе за »три 
поглавља« у вжзантиској државж. Оглај- 
ског су патрпјарха штнтнлж аријански 
Лангобарди, а љеговог такмаца у Граде- 
жу, Византжја. Уз то су суседни Оловенцж 
бжли у непрестаним борбама са Лангобар- 
дима. Тако се нжспонарско деловање са 
оглајске стране није могло развжјати, док 
је Оалцбург ревносно шнрпо свој уплив. 
Тек,лред кра.ј 8 века дигла се моћ оглај- 
ске цркве, која се сада еетила и својих 
старих лрава на словеначке земље. Патри- 
јарх Павлин II '(787—802) зове се »Апо- 
стол Словенаца«, премда сам лично није 
много суделовао код покрштења' Олове- 
наца. По смрти Павлпновој Дошло је до 
препирке иеђу Салцбургом ж Оглајем због 
обласног делокруга обеју цркава.

Карло Велики је у Ахену 811 пресудио, 
да буде Драва, од својих извора до утока 
у Дзшав, међом салцбуршке и оглајске 
црквене покрајине. Земља десно од Драве 
потпада под Оглај, лево под Салцбург. Ова 
ггресуда .је за историју Оловенаца врло 
важна, те је остала у сназж све док није 
била патријаршпја 1751 укинута.

Кад је 840 кнез Прибпна добио велики 
део Доље Паноније, настојао је да у сво- 
јој земљи прошири хришћанство, градио 
је цркве п ' звао немачке колонисте, по- 
што је земља услед многих ратова била 
већнном ненаеељена. Али љегов син Ко- 
цел увидео је опасност, која прети са не- 
мачке стране, па је с радошћу примио 
Св. Ћирила и Метода. Кад је Св. Мето- 
дије постао надбпскуп панонски, чинило 
се, да ће за панонске Словенце сванути 
бољи данп. Салцбург .је напрезао све си- 
ле, да уништи Методија и његов рад. При 
томе је Немцима ишао на руку моравски 
кнез Сватоплук, својом превртљивом и 
кратковидном политиком. По смрти Мето- 
дијевој, његови су ученици морали оста- 
вити Моравску, а немачки цар Арнулф 
позвао је у помоћ прогив Сватоплука Ма- 
ђаре, који су за кратко време уништнли 
све. То је био крај моравоке државе и 
панонске цркве, алн и салцбуршке вла- 
сти у Панонији и немачке колонизације 
у овој земљи.

После великог пораза Мађара на Леш- 
ком Пољу, код Аугсбурта (955) почела је 
обнова у словеначким земљама у цркве- 
ном и културном погледу. У горовитој 
Карантанији нпје могао мађарски зулум 
све уништити, али је инак и овде био 
сав поредак поремећен. Реетаурација је 
почела за цара Хенрика. II (1002—1024), 
кад су се Мађари покротили, при чему 
су Словенци и Хрватп знатно суделова- 
ли, као што каже Мађарска литуртичко- 
теолошка терминологнја.

У 11 п 12 веку постали су на слове- 
начкој земљи многп манастпри, који су 
гајили не само верскп живот, него и кр- 
чилп шуме и правили нове насеобпне, 
неговали црквену уметност, писали књпге.

Као најстарији манастир сматра се Св. 
Нван код Девнна (Дуино) у Приморју. 
Постојао је још за римско доба, али је у 
варварским навалама пропао. Обновио га 
је 1112 патријарх Улрик I. Ту је бнло 
чувено словеначко ходочашће. На »шти- 
ванском јеванђељу«, пергаментно,м руко- 
пису еванђеља Св. Марка из 5 или 6 ве- 
ка сачувао се безброј лепих старословен- 
ских имена ходочасника. Монаси су били 
бенедиктпнци или »црни монаси«, како 
их је наЈрод звао. До конца 11 века бнли 
су у опште свн ново установљени мана- 
стири бенедиктинског реда. У Карантанжји 
су у Осојама, око 1000, родитељи патри- 
јарха Попона установили бенедиктински 
манастир. -На фурланско-карантанској ме- 
ђи је гроф Коцел у тестаменту установио 
манастпр у Можницн, али то је извршпо 
тек патријарх Улрик I око 1115. 1106 је 
исти патријарх саградио манастир за са- 
борни каптол регуларних канонпка у 
Добривасн. И то је била управо уота- 
нова реченога трофа Коцела. Око 1085 је 
Енгелберг Шпонхајм установио бенедик- 
тинску опатију код Св. Давла у Лабуд- 
ској Долини. Тај манастир добио је много 
поседа, особито у Дравско.ј Долннп н у 
Словенским Горицама, међу Марибором и 
Муром, те је ту -спровео црквену орга.- 
низацију и колонизацију. Ови предели су 
на.јдуже трпели од мађарских навала.

У Каналској Дољини је бамбершки -би- 
скуп Отон установио 1106 еамостан у 
Подклоштру. 1140 је карантански племић 
Кокар (Сћа^еге) установио бенедиктински 
манастир у Горњем Граду. У 12 веку оу 
установљенл манастири нових редова, ци- 
стерцијанаца и картузијанаца. 1142 уте- 
мељен је цистерцијански манастир у 
Ветрнљу, код Целовца, а 1136 у Стпчни, 
у дољој Крањској. Цпстерцнјански мана- 
стнри су особпто унапређнвали пољопрп- 
вреду. Око 1234 су цнстерцпјанцп из 
Стичне населили Костањевицу у пустој 
и ненасељеној околици.

Први картузијански манастир у опште 
у земљама римско-немачког царства .уста- 
новпо је око 1157 штајерски међашни гроф 
Отокар I, у Жићама, код Коњпца. Већ 1172 
оу жички картузијанцп установили нову 
картузију у Јурјевом (Јурклоштер), код 
Лашкога. У 13 веку постао је картузијан- 
ски манастир у Бистри, код Врхнике (не- 
далеко од Љубљане).

У 15 веку (1407) је задљу картузију на 
словенској земљн установио цељски гроф 
Херман, алп .је она после изумрћа цељ- 
еких грофова почела брзо пропадаги. Стога 
је надвојвода Фердинанд тај манастир, 
заједно са поседом, 1596 даровао љуб- 
љанскпм исусовцима,
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У 11 веку уведен је у еловеначкии зем- 
љама жупски систем. У салдбуршком 
делу увели су жупе надбискупи Валдуин 
(1041— 1060) И Гебхард (1060— 1088). Прво- 
битне жупе су биле врло иростране. Кад 
се народ намножио и кондем 13 века свр- 
шила колонизадија, настале су у оквиру 
пражупа подружне жупе, које су се вре- 
меном ра.звиле у самосталне жупе. Оагра- 
дило се у 11 и 12 веку много цркава, од 
којих су некоје, наравно доцније лре- 
грађене. и повећане, сачуване до данас. За 
цивилизадију земље је оеобито много ура- 
дио надбискуп Конрад I (1106— 1147), који 
је дипломатским уговорима са Угрима оси- 
гурао мир земљи, те су се пусти предели 
засејали налредним селима и градовима.

У оглајској патријаршији особито се 
истакао патријарх Попо (1019— 1045). Уз 
бискупе -су градили многе дркве и поје- 
дини великаши, особито племенита го- 
спођа Хема, потомак етарословеначког пле- 
мића 'Сватоплука, који је већ у 9 веку 
добио од цара Арнулфа неке по-седе. По- 
што су јој оба сина била убијена, оста- 
вила је она свој огроман иметак већнном 
салцбуршкој цркви. У Крци и Корушкој 
установила је женски маластир, који је 
после њезине смрви брзо пропао. Над- 
бискуп Гебхард употребио је њезину за- 
дужбпну у Крци, за нову бискупију у 
Крци, сада у Целовцу. Ради огромног 
обима салцбуршке дијецезе увидео је над- 
бискуп Гебхард, да не може сам управ- 
љати тако опсежном територијом, па је 
1071 установио нову бискупију, претво- 
рив женски манастир Хеме Пилштањске 
у бискупску столицу. Али нови бискул 
није имао испрва опредељене дијецезе, 
него је био само намесник н помоћннк 
салцбуршког мптрополита. Крчки бпскупи 
добнли су велике поседе и у 'Словеначкој 
Штајерској, који су некада билн власни- 
штво Хемино. Кад је столица лавантин- 
скпх бискупа 1859 пренесена из Ов. Ан- 
дрије у Марибор, читава је Корушка пот- 
пала под Крчког бискупа, а од 1/12 1923 
обухвата -она само онај део Корушке, који 
је по плебисциту 1920 дошао под Аустрију.

У 13 веку установио је надбиекуп Ебер- 
хард II још две бискупије.

Сековска биекупија, сада у Грацу, до- 
била је име по манастиру Оекова у Гор- 
њој Штајерској, где је 1142 неки племић 
Аделрам Валдек уотановио саборни каптол 
каноиика. Ту је салцбуршки надбискуп 
Еберхард II установио нову биекупнју 1218 
за источне, од .Оалцбурга врло удаљене н 
тешко приступачне крајеве. Окружје ове 
нове бискупије било је врло малено, дан 
и. по пута дуго и широко, али је касније 
ова бпскупија добила већу важност, јер 
је сековски бискуп био генерални викар 
за читав салцбуршки део Штајерске све 
до цара Јоопфа II, који је међе биокупија 
лреуредпо 1786.

После близу 1000 година престала је 
власт салцбуршких бискупа на штајерској

територији. Читава Штајерска- на левој 
страни Драве потпала је, по томе уре- 
ђењу, под сековску бискупију; чак је код 
Марибора прешла и Драву те јој је у 
бившој оглајској патријарпшјн било до- 
дано 17 жупа. Ова подела је значила. ве- 
лику неправду за Словенце, јер је секов- 
ска бискупија била увек посве неначка., а 
словеначки народ није никада могао чути 
речи божје из уста свога бискупа. Тек је 
1859 дошло до праведније деобе бискуп- 
ских граншца. Али се и ова деоба држала 
впше политичких унравних окружја него 
народносних прилика. Тако је остало још 
много Словенаца нод сековском биокупи- 
јом у оним жупама, које су биле у гра- 
дачком полптичком округу. Услед нових 
државних граница по Оенжерменском Уго- 
вору о Миру римска је столица коначно 
1/12 1923 дала од сековске бискупије ла- 
вантпнској у Марибору -ове жупе: Калла, 
Св. Дух и Апаће, али ова последња се 
жупа за последњег пола века јако герма- 
низовала.

За источнп део старе Корушке салцбур- 
шки надбискуп Еберхард II, с пристанком 
папе Хонорија III установио је 1228 нову 
.бискупију код Св. Андрије у Лабудској 
Долини. Право нженовања задржао је над-' 
бискуп себи. По исправи надбискупа Фри- 
дерика II '(1280) ова је бискупија имала 
под собом само 6 жула уз крајњу исгочну 
међу Корушке и западне Штајерске. У 
доцњија времена лавантински су бискупи 
били уз то генерални вика-ри салцбуршког 
надбискупа у некојпм пределима. Овако 
је о-стало до 1786, кад јој је било приде- 
љено у Корушкој Велнковшко, а у јужној 
Штајерској Цељско окружје.

Врло важна промена за штајерске Сло- 
венце извршила се 1859. Неуморном на- 
стојању бнскупа Оломшека. пошло је за 
руком да постигне нову аронда.цију би- 
окупеких граница. На темељу уговора међу 
државном ш. црквеном влашћу столица је 
бискупије исте године пренесена из Ов. 
Андреја у Марнбор. 1/6 1859 су све жупе 
у Корушкој ирешле у власт крчког биску- 
па у Целовцу, а. 1/9 су словеначке жупе 
из еековске бискупије прешле у власт 
лавантинског бискупа. 4/9 1859 Оломшек је 
свечано узео у посед сво.ју нову столицу. 
Уједно је Сломшек, још исте године, отво- 
рио у Ма.рибору теолошку школу за узгој 
домаћег свештенства. Ове је то било од 
замашне важности за штајерске Оловенце, 
који су сада, после 1000 година, уједи- 
њенл под паетирски штап бискупа свога. 
језика. Да се није провела 1859 ова про- 
мена, крајеви уз Драву и Муру билн би 
просто за словенство изгубљенн, и неби 
никада дошлж у државу ОХО. Фактично 
је аустрпска Окупштина својим закључком 
22/11 1918 рекламврала за себе ове кра- 
јеве уз мале изнимке, баш у оном оквиру 
како’су пре 1859 ишле границе међу се- 
ковеком и лавантинском бискупијом.

—  274 —



КАТОЛИЧКА ЦРКВА У  ОЛОВЕНАЧКОЈ

Од 1/12 1923 су овој бискушји прикљу- 
чене и прекомурске жупе из мађарске 
еонбатхељске бискупије.

У борбн за |Пнвеотитуру много су трпеле 
словеначке земље. Оалцбуршки оу надбн- 
скупи стајали на страни папе, патријарси 
на страни царева, а племсгво је било по- 
дељено на две странке, те се међусобно 
љуто нападало. Ипак се баш у ово доба 
верски живот врло развно, постале -су 
многе цркве и манасжри. У 13 веку жуп- 
ска је организација већ проведена и коло- 
низација закључена. У то су доба извр- 
шили велики верски покрет доминикански 
и фрањевачки ред. Тај покрет захватио је 
и наше земље. И један и други ред на- 
селили су се још за рана у нашим зем- 
љама. Међу бискулима тога века, истичу 
се Еберхард II у Оалцбургу и патријарх 
Бертолд у Оглају. Оба су били присташе 
цара Фридриха П, али за црквени жлвот 
су много урадилн. Еберхард је населио 
доминиканце у Брежама, у Корушкој 
(1220), и у Птују <1230), за устук протнв 
богомила и валденза.

Патрнјарх Бертолд увзо је у Оловеначкој 
два женска манастира, у Велесову (Вело 
Оело), у Крањској, и у Студеницама, у 
Штајерској. Око средине 13 века постао 
је исти манастир у Маренбвргу. Ови ма- 
настири 'бавили су се з  васпитањем жен- 
ске младежи. Међу редовницима је било 
високо изображених дама из племићских 
породица. Ти су женски манастири имали 
и социјално значење, јер су многе жене, 
којнма није било дано да сснују поро- 
дични живот, нашле у њима сигурно скло- 
ниште. Дакако да је то имало и тамну 
страну, јер су бесавеснк очеви и рођаци 
из егоистичних разлога кашто турали у 
манастире женскиње, што је онда проуз- 
роковало пропадање манастирске стеге.

Минорите или Малу браћу Св. Фрање 
Асишкога исто је тако Вертолд увео у 
Горицу, Љубљану н Цеље. Још у 13 веку 
населнли су се они и у Вељаку, Птују, 
Марибору.

У тесној је вези са колонизацијом зем- 
ље немачки витешки ред, који је постао 
у Палестини за време крсташких ратова. 
Првобитна задаћа тога реда била је нега 
болеспика., а као витезовн бранили су 
земљу против непријатеља. Већ 1203 увео 
их је ЕберхаЈрд II у Бреже, одмах затим 
даровао им је с прнстанком надбискупо- 
вим салцбуршки васал Фридрих птујски 
земљу око Велике Недеље и Ормужа, ко'ју 
је око 1199 отео Мађарима, па је била још 
пуста и ненасељена. Витезови су ту уре- 
дили жупу и поставили хоспитале за бо- 
лесне путнике. 1247 населили су се не- 
мачки витезови у Љубљани, а 1256 у Бе- 
лој Крајини, где је био народ врло зане- 
марен и одан поганским блудњама и бого- 
милству.

Од других редбва помињу се још авгу- 
стинци, који су се населили у 13 веку у 
Великовцу и ЉубЉани, да кларисиње *Ов.

Фрање у Мекињама, у Крањској и у 
Цељу.

У опште је био религиозни и културни 
живот у 13 веку врло бујан. У архнтектури 
се код нас необично дуго одржао роман- 
оки стил, тек у другој половини 13 века 
почиње уступати пред готским стилом.

■Средином 13 века наступила је у оглај- 
ској патријаршији важна промена: патрн- 
јарх Бертолд је био последњи из странке 
гибелина, који су стајалн у борби међупап- 
ством и царством на страни царева. Родом 
су били већином Немци. За Бертолдом до- 
лазе на патријаршки пре-сто Велфовци, при- 
сташе папа, а родом већином Талијани. До- 
кле су пређашњи патријарси с времена на 
време посећивали словеначке крајеве, не 
брину се сада више за земље »преко го- 
ра« баш ништа. И политички односи ме- 
ђу млетачком републиком и аустриском 
владом су се до скора тако заплели, да 
патријарсима ннје било ни могуће ме- 
шати се у унутрашње, било политичке 
било црквене, послове аустриоких зема- 
ља. Најприје су изгубили патрија.рси у 
овим земљама ову светску власт као зе- 
маљока господа, а ускоро је смалаксала 
и њихова црквена власт, нарочито кад 
су 1420 Млечани освојили патријархову 
државу. Од тада се оматра патријарх је- 
дино као млетачки патрици.ј, а у ствари 
патријаршку су власт присвајале разли- 
чите млетачке угледне породице. Ипак еу 
патријарси, бар на хартији, чували своја 
права, те су помоћу млетачке диплома- 
цнје знали осујетити сваки покушај, да 
се у аустриско-словеначким земљама осну- 
ју нове биокупске етолице. Штету је трпео 
наш народ, јер је ту, у црквеном погледу, 
завладала права анархија, стега је пропа- 
ла, особито кад је настао још тако звани 
западни раскол. К тому дође још турска 
навала. Црквену власт врше сада архи- 
ђакони, који немају довољно угледа. Ви- 
■скупе употребљују аустрнски владари за 
своје политичке послове, а црквену служ- 
бу услед тога занемарују.

Важно је да се је у патријаршији све 
до реформације местимице сачувала гла- 
гољица. Патријарси је ниоу прогонили 
онако као салцбуршки надбискуп. Склони 
су јој били и велможл грофови цељски. 
Познато .је, да је Карло IV Луксенбуршки 
увео глагољаше у Праг, а Цељоки су билњ 
пријатељи луксенбурговаца. Фрндрих цељ- 
ски на пр. увео је глагољаше-павлине у 
Штригову код Љутомера.

У 14 и 15 веку јавља се свуда опште 
пропадање. То се јавља и у црквеном по- 
гледу. Велижо зло је било, што на нашој 
територији није било никакве више шко- 
ле. Снромашно сеооко свештенсгво је 
било неуко и занемарено. Све боље на- 
дарбине биле су у рукама туђинаца. Мно- 
го зла су проузроковали турскп ратови 
и велики воморп. Ипак се ово пропада- 
ње не сме преувеличавати. Из 14 и 15 ве- 
ка имамо још сада леших црквених згра-
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да, као споменике средњевековног верског 
одушевљења. Особлто треба поменути за- 
дужбине цељских грофова, понајпре крас- 
ну тотску цркву на Птујској илн Црној 
Горн, са знаменитим рељефом на великом 
олтару, на ком еу сачуванп портрети 
цељских грофова и знаменцтих лсторп- 
скпх личности лз околпне краља Жпге, 
међу н>пма п балканскн кнезовп онога 
времена {око 1409). Цељскп грофови по- 
диглп су 1453 домлнпканскп манастнр, 
Новп Клоштар, више Цеља, а Јаков Ое- 
кељ у Ормужу минорптскп манастир 1493. 
Исге године установплн су грађани у 
Камнику фраљевачкп (реформиран) мана- 
стпр. Већ за време реформације постао 
је манастнр пстога реда на Ов. Гори, код 
Горице (исто тако реформлран). Отарн 
мпноритскп манастирп су у 15 веку пали 
са своје висине.

У то је дошла реформа Св. Пвана Ка- 
пистра.на, у јутословенској нсторијн врло 
занлмљиве лнчностп. Тај ва.тренп борац 
протпв Турака пропутовао је н слове- 
начке земље. По Валвазору, проповедао 
је н у Љубљанп. Његови реформнранп 
фрањевци наеелплн еу се лз Босне нај- 
пре у Белој Крајинп, а кад су лм Турцп 
разорлли манастир, населнлн су се у Но- 
вом Месту, где још л сада постојп фра- 
њевачки манастир, Населили су се и у 
Љубљани, где је старија мпноритскп ма- 
настпр сасвнм био пропао. Међу љпма 
су се одлпковали као изврснп говорнпци, 
Људевнт Славонац, Александар пз По- 
жуна, Јаков из Ота-убннга. Лутеровска 
олуја је у 16 веку готово саевим унп- 
штпла њпхове манастпре.

Врло важна лојава у словеначкој цркве- 
ној нсторији 15 века је установљење 
љубљанске бискупије. Љубљанску бнску- 
пнју установно је цар Фридрпх III 6/12 
1461, а потврдло папа Лнје II, булом у 
Ппјенцн 6/12 1462. Томе оу се протпвплн 
и оглајскп патрнјарх и млеталка влада. 
Алп пошто је пала бпо у личном прпја- 
тељству е царем, као његов бнвшп тај- 
ник, није протест имао нпкаква успеха, 
За дотацију нове бнскуплје цар је упо- 
требло богату баштину, птто ју је стекао 
од цељских грофова, после уговора са 
удовицом последњега Цељана, Катарпном, 
кћерком српскога деспота Бранковића! Из- 
међу осталога добпо је • бдскуп богате 

'прпходе опашје у Горљем Граду. Пошто 
су се монаси протпвили царској вољп, 
Фридрпх је на темељу палине повлаотпце 
горљегра.дски манастлр укннуо и читав 
посед доделпо новој бискуппји. За првог 
бпскупа пменован је Жига пл. Ламберг. 
Папа је- нову бпскупију пзузео пспод ју- 
рисдпкције оглајског патрпјарха, али му 
је оставпо метрополитанска права, Ова 
установа је била врло важлВ јер је 
тиме на словеначко.ј земљп створено ба- 
рем некакво- духовно средпште. Цара 
Фридрпха су код тога водилп п полп- 
тпчкп разлозп. Хтео је смањпти уплпв

оглајскнх латријарха на своје земље, јер 
су они бнлп потпуно завпснп од млетачке- 
републике, са којом су Хапсбурзи имали 
непрестане кавге. Алп патријарх је' ппак 
успео у Рпму, да се њовој бпскупнјп нпје 
одредно већп обпм, него само оне жупе, 
које су јој бпле дане за дотацију, у Краљ- 
■ској 11 жупа, у Штајерској 4, у јужној 
Корушкој 2, са свпма фллијалама.

Лутеров покрет рашприо се и у слове- 
начке земље средином 16 века из Не- 
мачке, захватно је најпре племићске кру- 
гове, а онда п грађанске. Код простог 
сео-ског народа нпје ухватно корена, сем 
у Корушкој л у Лреконурју. Крајем 16 
п почетком 17 века почела је католжчка 
тгротивреформацпја!. Моралнн основ -за 
верски пренород дао је трпдентски цр- 
квени сабор. својпм реформннм закључ- 
цима. У а.устрискнм земљама. узео је ре- 
форму у руке надвојвода Фердинанд. Во- 
дили су- га код тога впше политичкп него 
верскп мотивп, јер се бојао, да му про- 
тестантпзам не поткопа тло. Иначе су баш 
Хапсбурговцл правжли много тешкоћа 
спровођењу трлдентскпх реформнпх де- 
крета,

На челу католпчке реформаторске ак- 
цпје бпла. су три бискупа: Тома Хрен у 
Кравској, Јурај Стобеј у Корушкој н 
Мартпн Бренер у Штајерској.

Тома Хрен рођен је у Љубљани 13/11 
1560. Отац му је бпо богат грађанлн п 
прпсталпца. лутеранства, али је рано 
умро'. Вас.пптаље младота Томе преузео 
је ујак, Гашпар Жптнпк, свеучнлпшнл 
професор у Бечу, којп га- је васпптао у 
католичком духу. Свршпв правне науке 
у Бечу п у Падови, посветл се свеште- 
нпчком сталежу, те је 1538 у Оековн за- 
ређен за свештенпка. Одмах је постао 
каноник п проповедник у Љубљанп, а 
1597 лменован је љубљансклм блскупом. 
Као бискуп био је уз Бренера н Отобеја 
главни поборник рекатолпзацнје у слове- 
начкпм земљама, Надвојвода Фердпнанд 
поставно та је на чело реф-ормацпоној пли 
верској комисијн, којој је бпо задатак, да 
преведе земљу натраг у католпчку цркву. 
по начелу, кога су се протестантп држа- 
ли: сиш5 ге |10 Шшз геНјЦо. У том по- 
слу бје Хрен пропутовао чптаву Крањску 
п провео реформацпју у католпчком смп- 
слу. Али то је била само спољна страна, 
оломљена је бпла полптпчка снага проте- 
станата, за пстпнпту унутарњу обнову 
требало ,је другпх сретстава п смотреног 
рада. Васпптањем свештенпчког нарашта.ја, 
увађањем новпх редова и вонгрегацнја 
иокушао је Хрен дпћл релиптозпо-морал- 
нл живот. Сам је прпредио л издао еван- 
ђеља и листове за све недеље п праз- 
нике на, словеначком -језпку. (Правн ау- 
тор тога дела је нсусовац Иван Чандек.) 
Живо је подуппрао и црквену уметност. 
На ж-алост, бно је п он жртва аустриске 
дворске политпке, која .је у бпскушша 
хтела. нматп своје чпновнпке, 1614 пме-
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лова-н је Хрен намесннк-ом у Грацу, коју 
је службу вршио до 1621, кад је на своју 
молбу бно раорешен. Заузет државннм 
пословима није могао посвећивати већу 
пажњу'својој бнскупијн, те је иза љега 
оетало још много недостатака у љубљан- 
свој бискуннји. Последњих десет година 
је  много побољевао. Умро је 1630. 0 љпме 
почиње код Словенаца ново културно доба, 
које има ронанско-католпншр обележје.

Стобеј Јурај, нл. Па-лам|1ург, бискуп ла- 
вантински (1584—1618), 1597 постао је
надвојводнн намесник у Грацу. Он је 
управо душевни вођа катол-ичке реформа- 
ције, коју је по љеговим упутпма почео 

' проводити -надвојвода Фердинанд. Посту- 
пао је енергично али није допустио, да 
се верско питање решава оружаном си- 
лом. Своју малену дијецезу саовим је 
обновио.

Мартин Бренер ,је дошао из Инголштата 
у Салцбург, где је неко време био ректор 
новог духовног семеништа. 1585 именован 
је биокупом сековским, те је владао сво- 
јом биекупнјом до 1615, када је, због ста- 
ростн и болешљивости, отступио. Већ у 
ирвој годпни свога бискуповаља пропу- 
товао је читаву Штајерску, те је -особито 
настојао-, да дигне стегу међу овештен- 
ством и монаштвом. Алн надмоћност пр-о- 
тестаната је била већ врло силна. Кад је 
дошао на владу младн Фердинанд, по- 
ставио је Бренера на чело реформационе 
комисије. Ова коми-сија је пропутовала не 
само оне делове, који су били у салц- 
буршкој и сековској' бискупији, него и 
јужну Штајерску у патријаршвји. Коми- 
си.ја је обавила свој посао 1599—1601.

За католнчки препород у почетку 17 ве- 
ка учинили оу највише исусовци и ка- 
пуцини. Редови светских свештеника н 
■старијих монаха били су за време лутеран- 
ских смутња проређени и неспособни да 
сами и-зведу верски препород. Исусовци 
са својим школама упливисали су више 
на свештенство, племство и грађанство, а 
капуцини на прссти народ. Исусовце 
увео је у Љубљану бнскуп Тавчар 1597. 
Одмах у почетку отворилп су они два 
траматикална разреда. 1604 већ су имали 
потпуну шесторазредну гимназију. И за 
основне школе н за књижевни рад на 
словеначком јеаику стекли су много за- 
слуга. Посебно васпитно сретство за мла- 
деж и за одраслу публику биле с.у нм 
драматичне претставе, зване школске коме- 
днје. Код тих игара о-базнрало се п на 
словеначки језик.

У Целовац је увео исусовце бискуп Ју- 
рај -Стобеј. ,И ту су они створили своју 
школу. 1615 дошли су у Горицу. 1625 
била је већ и ту потпуна шесторазредна 
гимназија.

У Трот су дошли исусовци из Чешке, 
кад су у почетку тридесетогодншњег рата 
морали побећп. И ту су отворилп гимна- 
зију и уредпли словеначке, тали.јанске и 
немачкб проповеди.

У Марибор. су дошли псусовци тек 1758, 
па -су и ту отворили гимназију, коју је, 
пооле укииућа исусовачког реда, преузела 
држава; -она још данас постојн.

Капуцпни су се истакди највише у на- 
роднпм мпсијама. Још за љубљанског би- 
скупа Пв-ана Тавчара (1580—1597) -насе- 
лили су се они у Горици, 1607 у Љубља- 
нп, 1611 у Цељу, 1614 у |Радго’ни, 1613 
у Марибору, 1615 у Пгују, онда још у 
17 веку у Трсту, Бељаку, код Св. Крнжа 
у Випави, у Крчком, у Крању, Новом Ме- 
сту, Целовцу п Шкофји Локи. Овај ве- 
лики број насеобина показу.је, да су ка- 
пуцинп имали велики уплив на верски 
препород народа, те су налобројно светско 
свештенство ревносно помагали у духов- 
ној паствп. Слпчно исусовцима, увели су 
и капуцннп т. зв. паоионоке игре, т. ј. 
драматске приказе из муке Исусове. У 
тим играма су први почетци словеначке 
драматпке.

Велика борба, која је наступила услед 
верске кризе у 16 веку, дала је много по- 
зитивних плодова. Одлучујући црквени 
кругови су дошли до сазнања да треба 
народу поуке на домаћем језику. То са- 
зиање је родило словеначку књижевност и 
народну школу, за коју се, наравно, тре- 
бало још дуго борити. Католичка рефор- 
мација је увела много нових жупа и 
усавршила. духовну паству, особито вер- 
ску поуку (но-ви катехизам).

У уметннчком погледу .је отворила врата 
ренеса-нси, али већ у облику барока. Ве- 
лике важностп за Словенце н Хрвате је 
била висока школа у Грацу, коју су до 
свога укинућа вопилп иоусовци. Ради 
близине и разних отипендија било је оада 
омогућено темељно образоваве овештен- 
ства. У иотини налазимо у 17 и 18 веку 
чак на обичним сеоским жупама ака.рем- 
ски образоване свештенпке, чак И докторе 
философпје и теологије. На високој школи 
у Грацу била је дана врплнка интели- 
гентним хрватским и словеначким круго- 
вима, да. ое међусобно упознаду н прп- 
ближе. У 17 и 18 веку налазимо на оло- 
веначкпм ркупама много свештеника, ро- 
ђенпх Хрвата. Наравно да се све зло, што 
се увукло кроз векове, нпје могло једним 
махом отстранити. Има и у 17 и 18 веку 
још доста мана. Главни је у.зрок био у 
томе, што аустриска влада није доп|гштала 
да се доследно изведу реформе тридент- 
ског концила, и што у патрпјаршпји није 
било редовне бискупске власти, те је у 
црквеиој управн завладао анархнзам. Ме- 
ђутим време је и томе донело лека.

. Млечанп су свом снагом настојали, да 
спасу оглајску патријаршију; тражили 'су 
дипломатску помоћ и код француског 
двора, код нруског кра.ља и код Енглеске. 
Али узалуд. Патријаршија се била пре- 
живела; требало је да дође до реформе. 
Тако је па.па Бенедикт XIV 6/6 1751 укл- 
н.уо оглајску патријаршију. За њезине ау- 
стриске земље установљена је бискуп.ија у
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Горицн, а за фурпанскж део у Влдму. На- 
зив патријарха носи надбисКуп мдетачки. 
Првн горички бискуп био је гроф Михаил 
Атемс. Горичка бискупија је подигнута у 
надбискупију, и остала је до 1788, кад је 
метрополитанска част пренесена у Љуб- 
љану. Вискупија у Горжци и у Трсгу је 
те године укинута, а за обе је створена 
нова бискупија у Градишки. Али већ 1830 
обновљена је у Трсту и у Горици, п овој 
је враћена метрополитанска част. Тако је 
остало до данашњег дана.

Први надбискуп Атеме пропутовао је 
целу своју дијецезу, да упозна потребе и 
недостатке љезине. За васпитање свеште- 
ничког подмлатка установио је у Горицп 
бискупско семенпште.

На љубљанској бжжупској столнци се- 
дели су, пооле Томе Хрена читав 17 и 
18 век сами племићи п туђинци. Аустри- 
ска влада делила је у оно време бискуп- 
ске столице као награду и плату људима, 
који су се истакли у њезиној службн. У 
погледу вршења бискупске службе не мо- 
же се тим људима ништа приговорити, 
али они већином нису имали смисла за 
више душевне потребе својих поданика. 
У то време се лепо развијала црквена 
уметност, грађевинарство, кипарство и сли- 
карство. Највеће архитектонско дело 18 ве- 
ка је љубљанска катедрала Ов. Николе 
(посвећена 1707) и красна црква у Гор- 
њем Граду (посвећена. 1754).

'За владе бискупа Фердинанда Кннбурга 
у ЈБубљанп је отворено семениште за ва- 
спитање свештеничких кандидата, али је 
у том заводу било меота н за јуристе и 
медицинаре. Цар Јосиф II је 1783 тај за- 
вод придружио генералном семинару у 
Грацу. Кад је тај завод 1790 напуштен, 
идуће је године опет отворена теолошка 
школа са семинаром у ЈБубљанп, која 
јопт и данао постоји као факултет љуб- 
љанског свеучилишта.

У 19 веку долазили су на бискупске 
столице впше мање дома.ћи људ.и; туђи 
оу племићп ишчезнули. Неки с,у од њих 
стекли великих заслуга за цркву н на- 
родну културу. На љубљанској столици 
особито Антоније Алојзнје Волф, а на ла- 
вантинској (мариборској) незаборавни Ан- 
тон Мартнн Оломшек.

У новпје време прославио је љубљанску 
столнггу Јаков Мисија, а мариборску Др. 
Михаил Напотнпк.

Оада су Словенци, уједињенн у државн 
ОХО, подређени бискуппма у ЈБубљани и 
Марибору. Оловенцп у аустриској Коруш- 
кој остали су под Целовцем, угарскн бло- 
венци под Оомбатхељем, а приморскп под 
надбискупом у Горнци н Видму, п под тр- 
шћанском бискупијом.

За ваепитање свештенства има марибор- 
ска бискунпја своју теолошку школу у 
Марибору, а љубљанска факултет на све- 
училишту. — За гајење теолошких наука 
постоји у Љубљани Богословска Академнја, 
која издаје часопио Богословски Вестник.

Љубљански бискуп је од 1898 Др. Ан- 
тун Бонавентура Јеглић, рођен у Бегу- 
њама 29/5 1850, заређен 1873. 1897 постао 
је домоћни бискуд у Сарајеву, а 1898 по- 
зван је на љубљанску столицу.

Мариборску бискупију држи од 1923 
Др. Андрија Карлин, 1911—1919 бнскуп у 
Трсту, рођен 15/11 1857 у Старој Локи. 1

У лавантинској бискулији лосгоје сада 
ови манаетири, односно монашка удру- 
жења. МушкиА 1. Минорите у Птују (од 
1239) управљају жупу; 2. Фраљевци у На- 
•зарету (од 1632) за управу жупе, у Мари- 
бору (1864) за управу жупе, у Св. Трој- 
ству у Словеначкин Горицама (1854) -за 
управу жупе; 3. Капуцини у Студенцима 
код Марибора (од 1921) за помоћ у ду- 
ховној паствн и у школама и у Птују (од
1924); 4. Мисионари Ов. Влнка Павлан- 
ског или Лазаристе у Цељу (од 1852) за 
народне мисије; 5. Траписте у Рајхенбургу 
(1881 дошли из Француске), контемпла- 
тиван ред; 6. Салезијанци у Вержеју за 
васвитаље мушке младежи са интернатом 
(од 1912). — Женска су удружења: 1. Ми- 
лосрдне сестре Св. Винка Павланскога за 
негу болесника: у Марибору у јавној бол- 
ници (1843), у војничко-ј болници (1923); 
у Птују у јавној болниди и неноћишту 
(1874, 1875); у Цељу у јавној болници 
(1876), у војничкој болници (1919), у инва- 
лидском дому (1921)); у Брежицама у јав- 
ној болннци (1878); у Војнику у немо- 
ћишту (1892); у Оловенграду у јавној бол- 
ницн (1898); 2. Конгрегација школскпх се- 
стара III реда Ов. Фране Асишкога за ва- 
спитање женске младежи и негу боле- 
сника подељена је 1922 у четири провин- 
ције: Словеначку, Хрватску, Италијанску 
(за окупнрану земљу у Италнји) и Аме- 
ричку. Главна кућа је у Марибору уста- 
новљена 1864. Издржава женску препа- 
рандију са правом јавно-сти, четворора-з- 
редну грађанску школу, шесторазредну 
основну школу, пољопривредну господар- 
ску женску школу, дечији вртнћ, три де- 
војачка интерната н дечји азил железнн- 
чара.

Иста конгрегација има више завода и у 
другнм местима у бискупији и негу бо- 
лесника у здравилишту Тополшчица; 3. 
Магдаленке у Студеницама. (1892) су впше 
контемилативан ред; 4, Сестре крсташ- 
жога вптешкога реда врше негу болесника 
у болници у Ормужу, а шва.јцарске сестре 
III реда Св. Фрање у болници на Лреврату.

Бискупија ,је имала 1924 свега 254 жупа 
са 557 свештенпка. Жупе су подељене у 
28 деканата и 4 наддеканата, те је са при- 
саједињеним Прекомурјем и деловима Ко- 
рушке 1924 бројала 600.338 житеља..

Потање податке о црквеној статистици 
пружају свакогодишњи »Шематпзми«, што 
их издаје бпскупски уред.

У љубљанској бискупнји поотоје: Мушки 
манаотири: 1. Цистерцијанаца у Стнчни, 
воде у.праву жупе; 2. Картузијанцл у Пле- 
тбрју, контемплативан ред; 3. Фрањевци
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у Љубљани, Камшику, Новом Месту, на 
Брезјама, у Доњој Шишки, на Вићу, код 
Нове Штифте, воде жупе и помажу у ду- 
ховној пастви; 4. Капуцини у Шкофји 
Локи и у Крчком помажу у духовној па- 
стви и народним мисијама; 5. Милосрдна 
браћа воде болниду у Кандији и код Кам- 
ника; 6. Исусовци у Љубљани, воде ду- 
ховну паству; 7. Мисионари Св. Винка 
Павланскога у Љубљани помажу у ду- 
ховној пастви и воде народне мисије; 8. 
Крсташки ред у Љубљани води жупе и 
помаже у духовној пастви; 9. Салезијанци 
у Љубљани и на Радни воде основну и 
стручну школу. —■ Женски: 1. Сестре реда 
Ов. Урсуле имају женску учитељску пре- 
парандију у Шкофји Локи, основне и гра- 
ђанске школе у истим местима и у Ме- 
кињама; 2. Сестре кармелског реда. су кон- 
темллативан ред; 3. Оестре милосрднице 
опскрбљују болнице, убожнице, немоћи- 
шта, дечји и инвалидски дом у Љубљани, 
на Отуденцу ;(умоболницу), женску каз- 
ниону у Бегуњама, болнице у Кочевју, 
Кршком, у Новом Месту; 4. Школске се- 
стре (словеначке лровинције) воде у Љуб- 
љани велику дечачку убожницу са интер- 
натом и петоразредном основном школом, 
женску господарску школу у Маријанишћу 
у Љубљани мање заводе по другим ме- 
стима; 5. ђЈоИе Б а т е  сестре воде код Но- 
вога Меота девојачку основну школу, гра- 
ђанску и женску господарсжу, осморазред- 
ну девојачку школу са трговачким течајем 
у Илирској Бистрици (на окупираном 
земљишту).

Љубљансва- бнскупија је имала 1924: 802 
свештеника, 304 жупе, и 20 других само- 
сталних душобрижничких штација у 22 де- 
каната, од којих су деканати Идрија, По- 
стојна, Трново, Влпава окупирани од Ита- 
лијана. Деканати су опет подређени под 
пет арциђаконата. У југословенском делу 
бискупије било је 1924: 522.603 католика, 
а у окупираним деканатима 65.895, укупно 
588.498.

Малобро-јни прекомурски Оловенци су 
од времена угарскот Отевана I били црде- 
љенп у ђурску и веспримску мађарску 
бискупију. Кад је концем 11 века установ- 
љена загребачка бискупија, дошло је југк- 
но Прекомурје под Загреб. Тако је остало 
до 1777, када је Марнја Терезија устано- 
вила у Сомбатхељу нову бискупију. Овој 
су били прикључени сви прекомурски Оло- 
венци, те су они били бар у црквеном по- 
гледу уједињени, јер политички су били 
подељени у две жупаније, железну и за- 
ладоку. Оомбатхељска бискупија имала је 
и своју теолошку школу, у којој се мла- 
деж школовала у мађарском духу. Од 1/12 
1923 Прекомурје је, уколико опада у нашу 
државу, потчињено мариборској биску- 
пији са 26 жупа. Ф. К о ва ч и ћ .

КАТОЛИЧКО ДРУШТВО »БОШКОВИЂ«,
културно друштво. Основано је јуна 1906 
у Дубровнику, са задатком, да пропагира

католички живот, без обзира на народ- 
ности или полнтнчке странке. — Друштво 
је развило свој рад највише периодичним 
предавањима, уредило је своју читаоницу 
и књижницу, нарочито са обзнром на 
апологетску католнчку књижевност. К. Д. 
Б. нздало .је и 6 књита: Опоменицу Руђера 
Јосипа Бошковнћа (1911), ж 5 дела: по 
једно из политичке, трговачке, музичке 
исторнје и два биографска, којн сачиња- 
вају малу Бошковићеву библиотеку.

Б . М.
КАТОНА СТЕВАН, историк (13/12 1732 

— 18/8 1811). Школе је учио у Јегру и 
Острогону, а 3/10 1750 ушао је у језуитски 
ред. 1765 постао је професор на Универ- 
ситету у Трнави. Кад је ред укинут пре- 
шао је у оекуларно овештенство, и дошао 
је на Университет у Будиму. 1794 био је 
изабран за каноника у Калочи. У исто доба 
поверена му је управа надбискупске бн- 
блиотеке. — К. је био угарски историк, ва- 
жан и за јужно-словенску историју, јер ое у 
његовим делима налазе податци и извори, 
до којих је данас тешко доћи. К. је на- 
рочит-о важан ка-о скупл>ач и нздавач из- 
вора за угарску историју. Дела оу му ова: 
ШзЉпа сгШса ргцпогит Нип^апае Ји- 
си т  (1779—1817), 42 књиге (од почетка 
угарске историје до 1810), ЕрИоше сћго- 
по1о,21са гегит ћип(«аг1сагит, 1гапзбу1уа- 
ш сагит е! Шупсагит (1796—(1798), 3 све- 
ске, Шз1опа теНороШ апае со1осепз!з 
есс1ез1ае. В. Н.

КАТУЛА је сукња од свиле, пли друге 
какве материје. Носи се у Црној Гори.

Н .  3 .

КАТУН (катуниште) је паотирско на- 
сеље, које се бави еточарством. У Душа- 
нову Закону разликују се К. од села, која 
су наоеља земљорадника. Нарочито ое 
влашка села зову К. У лолитичком ота- 
туту не разликују -се села од К., него оба 
израза елуже синонимно. М. К.

КАТУНАРИЋ АНТЕ, сликар и бакро- 
резац (11/1 1878, 'Сплит). Свршио је ре- 
алку у Оплиту, а Уметничку Академију 
у Риму. Због студија боравио је у Киођи 
и у Венецији. Живи у Сплиту као гимна- 
зиски наставнжк, а поред тога издаје ху- 
мористички лист Дује Балавац. Излагао 
је у Сплиту, Задру, Загребу, Београду, 
Со-фији и Риму. Издао је и неколике 
збирке новела и написао је више коме- 
дија. А . Ш .

КАТУНСКА НАХИЈА је средиште Ста- 
ре Црне Горе. Захвата најчиотију кршну 
(карстну) површ, пуну вртача, долова, 
облих кршннх главица и омаљих брда. 
Налази се између Бјелопавлића, Љешан- 
ске и Ријечке нахије, Бске Которске, 
Грахова и Никшићског Поља. Највеће су 
планине у њој: Ловћен (1.766 м), Буко- 
вица, Гарач и Ластва, а поља.: Цетињсжо 
и Његушко. Крај је лотпуно безводан и, 
осим Иванових Корита под Ловћеном и
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Обзовиде у седу Прекорнидп, чија је вода. 
доведена на Цетиње, нема других извора 
нн живих вода. Народ пи.је воду из убло- 
ва, диштета, гуотијерна (цистерна), кале- 
нпца и јала (Чевска Јама). Шуме има по 
дело.ј нахији доста; свуда је пптома сит- 
ногорица, а само око Ловћена има у изо- 
биљу буковине. Праву К. Н. сачињавају 
племена: Цетињани, Његушп, Ћеклићи,

■Бјеллце, Цуце, Озрнићи (Чевљани, Жуп- 
љанн), Комадп, Загорчани и Пјешивци, 
са укупно 24.000 етановника (1921). —
К, Н. је добила име по катуннма, на које 
су лети, у доба Балшића и Црнојевића, 
Зећанн, Бјелопа.влићи п Ријечани изди- 
зали ее стоком. Народ се занима помало 
земљорадњом: оеје кукуруз, пшенпцу, је- 
чам, кромпир и купуе по оннм малим вр- 
тачама и доловима, и сточарством: гаји 
овце, козе и говеда. За пренос на.јвпше 
употребљавају мазге и магарце. Главна ј-е 
варош Цетиље (3.050 становнпка). К-ату- 
њани су храбри и отменн људп. Најглав- 
није су породице међу њпма.: Петровићп, 
Радоњпћи, Вукотићи, Мартиновпћн п 
другн.

Л п т е р а т у р а: Н. Дучић, Књижевнн 
радови, 3; П. Ровпнски, Черногорнја, II.

С. Томић.
КАТУРИЋ М. професор у Задру п 

улравнпк гратског Музеја, фаунпста (1848, 
Задар — 23/12 1912, Задар). Публлковао 
је 1881—1910 двадесет зоолошких написа. 
Већина пх је изашла у Глас X. П. Д., један 
у Споменнку а три у ВоИеТ 8ос, АЉ. 
у Трсту. Два његова рада расправља,ј.у о 
мравима, оотали ое баве кнчмењацима.

Ј. X.
КАЋАНСКИ СЕРГИЈЕ, горњо-карловач- 

кп епископ (1/2 1813, Орбобран — 1/1 
1859, Темишвар). Основну школу свршио 
је у Србобрану, гпмназију је учио у -Но- 
вом Саду, Врбасу, Темишвару, Мохачу и 
Кечкемету, философију ш права у Пештн 
и Пожуну, а богословију у Карловцпма. 
К. се закалуђерио 1839 у Крушедолу, и 
постао је наставник богословнје н управ- 
ник благодејања, 1845 постављен је за 
старешпну манастпра Беочнна. 1848, на 
Мајској Скупштинн, изазвао је К. силно 
одушевљење својим говором, п учинио ,је, 
да је скупштина митрополита Рајачића 
протласпла српским патријархом. 1850 
постао је К. архимандрпт, 1852— 1853 ман- 
датор будимске дијецезе, а ,1854—1858 ад- 
•шшистратор горњо-карловачке епархије. 
7/12 1858 био је поовећен за горњо-карло- 
вачког епископа, али је већ 1/1 1859 
прешгнуо у Темишвару! Један део ње- 

. гових беседа̂  сачуван је и штампан 1863 
у Новом Одду, нод насловом: Торлсество 
Добродјетељи. Р. г.

КАЋАНСКИ СТЕВАН ВЛАДИСЛАВ,
песник (24/12 1830, -Србобран — 5/5 1900, 
Београд). Основну школу учио је у Петро- 
варадпну и Орбобрану, а гимна.зију у 
Оремским Карловцима. и у Сегеднну. Пра-

ва је почео у Јегри, а наставно у Загребу, 
али кад је 1848 избио народни покрег у 
Војводпни, К. је прекинуо студије и. као 
војник, борио се прогив ћ1ађара. Ту у 
логору напнсао је пеому Ноћница, у ко.јој 
је опнсао битку под Темерином, која га 
је песма, пре но што је п штампана 1855 
у Седмицн, на мах учинила. познатим и 
омиљеним патриотскнм песником. После 
буне завршпо је права у Загребу (1850), 
па је затим провео седам година у род- 
ном месту, јављајући се с времена на 
време, стиховима по оавременим часопп- 
спма. 1857 прешао је у Србију. и 1858 
добно је наставничко место у Београду. 
1862, је и-з политичкпх разлога, остао бе-з 
места, те је покренуо лнст, Српска Неза- 
висност, који је већ 1863 престао да њз- 
лази. 1864 бпо. је поново' постављен за 
професора у Крагујевцу, затим је преме- 
штен у Београд, где је остао до смртп. 
Прплнком бомбардоваља Београда, К. се 
борио у првим редовнма, а у српско-тур- 
ском рату 1(1877) учесгвовао је актнвно. 
1888 на.пустио је државну олужбу п по- 
овегно се потпуно патрпотском и нацпо- 
налном раду, т. ј. пропагалдп за ослсбо- 
ђење и уједиљење српског народа. СтОга 
је основао лнст Велнку Србију, коју ,је 
уређнвао до смртн.

К. нпје много писао. За.живота издао 
је само једну овеску песама, Скупљене 
Песме, (1879). 1913 пзашла је књига Од 
Балкана до Адрије, у коју су додане и 
К. тхозније пеоме. Осим неколико љубав- 
ннх, сви су К. стихови патриотскп. Већ 
с првим песмама К. је ушао у првл ред 
орпских националнпх пеоника. К. је право 
пеоничко олнчење оног бујног и устреп- 
талог омладпнског времена; његову по- 
езију одликује непосредна нскреност и 
крепак пзраз, адекватан његовој нацно- 
налној, страственој и неотрпљивој борбе- 
ности. Стога су скоро све К. песме рап- 
содије, дитнрамби и химне, у једном сло- 
бодном, љему својственом и изванредном 
ритму. Такве су, опште познате: Хеј тру- 
бачу с бујне Дрпне, Са Авале оро клпкће, 
Граов-Лаз, На Србобрану, Где је српска 
Војводина, Ој облаци мутна ока н т. д. 
У истом духу певао је до пред саму смрт, 
као 1889 о 500-годпшњпци Косовске Бпт- 
ке, Видов-дан п 20 Јуни, те .је због такве 
поезије п због доследног нацноналног ра- 
да добио назив Отари Бард.

Л и т е р а т у р а :  Љубомир Недић, Из
новије орпске лирике (1893).

В. Петровић.
КАЋУЛА (КАЧУЛА) је велик-а јап 

шубара, коју Власи носе по Крајини, Тн- 
моку и Војводини. Н. 3.

КАУПЕРЦ ИВАН ВИД, бакрорезац (15/6 
1741, Грац — 31/12 1816, Грац). Спн је 
бакроресца Ивана Мпхаила К., код кога 
је и учио. После је од 1765, учио на Ака- 
де.мнјн у Бечу. 1769 лостао ,је почаснл 
члан Академије у Фиренцп, а 1771 члан
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бечке Академије. Од 1777 био је учитељ 
цргања у Грацу. 1785 оеновао .је шрпват- 
ну цртачку школу, а доцни.је покра.јин- 
ску цртачку школу, којој ,је бно вођа 
28 • година. 7/9 1813 је пенсшнпоан. У 
мецотинто технпцн био је лрви свог вре- 
мена. Гдавна «у му дела: Артемпзнја по 
сднцп Еве Доротеје А1ншиевске (1776), 
Магдалена по Гвндо Рени.ју (1782), 8ЉШа 
регх1са по Гверчину. Поред тога израдио 
,је К. н безброј грбова, визиткарата и ма- 
дих слшка, које су биле верског каракте- 
ра- /\1ного је радио за словеначке крајеве.

Л п т е р  а т у р а: Кукуљевић, ‘Словнпк
умјетниках југославенских, 146. Ф. С.

КАУЦИГ (Саис!^), В. Каучич Франц.
КАФТАН је свилена марама, која се 

иосила позади џепа у Левчу. . Н. 3.
КАЦАК је од козине сплетен дугачак 

перчпн, који приплећу жене у своју косу, 
оките га разним парама, и пусте низ ле- 
ђа. Носио се у пиротском округу. Сада 
је изобичајен. " II. 3.

КАЦЕР ФРИДРИХ (5/6 1861, Рокичанп, 
Чешка — 4/2 1925, Загреб). Школовао се у 
ГЈрагу, Бечу, Марибору и Гисену, где је про- 
мовисан за доктора. Изучавао је нарочито 
минералогију, геологију и рударство. Слу- 
жио је у Прагу, Леобен.у, Лари (Бразн- 
лија), а од 1898 у Сарајеву, као земаљски 
теолог и директор Геолошког Завода. На- 
штампао је око 140, махом немачкпх, на- 
писа научнот садржаја, минералошког, гео- 
лошког, рударског п географског. Главна 
су му дела: Сео1о^1е уОп Воћтеп (1892), 
Сео1о^18сћег Еићгег Чигсћ Возшеп ипс! 
с!ег Негге^очта (1903), Геолошка карта 
Босне н Херцеговпне Гтрп лнста, 1907, 
1910, 1921), Кагз! ип<1 Кагб1ћус1го§гарћ1е 
(1909). Почео је штампати потпун преглед 
садашњег познавања Босне и Херцего- 
внне на српском и немачвом језику.

Ј. Ж.
КАЦЛЕРОВИЋ ТРИША, адвокат (1/2  

1879, Бока, Банат). Основну школу је свр- 
тпио у Нишу, нижу гимназију учио је у Ни- 
шу и Алекеинцу, вишу у Крушевцу, Крагу- 
јевцу и Зајечару, а правнп факултет у Бео- 
траду (1904). -Још у гимназији постао' је со- 
цијалист, те је зато морао напуститп 8 раз- 
ред гпмназије у Крагујевцу и полагати 
исппт зрелости у Зајечару. На Великој 
Школи постао )е члан социјалистичког 
клуба п суделовао је врло активио у сви- 
ма омладинским слободоумннм покретима. 
Због великошколских демонстрација 11/3
1902 кажљен је губнтком два семестра. 
К. је идеја приређивање мартовске де- 
монстрације 2з/з 1903). Због ње се морао 
крити по крагујевачком округу, све до 
убиства краља Александра. После 29/5
1903 радио је са друговима на марвси- 
стичком образовању пролетаријата и био 
је један од оснивача српске социјалдемо- 
кратске странке. До Светског Рата живео 
је у Крагујевцу, и радпо је на организо-

ваљу радника. Први пут је изабран за 
народног посланика 18/5 1908 и бпо је 
го до 1921, кад му ,је унпштен мандат. 
У Народној Скупштнни бно је један од 
најактпвннјих радника и одлпчнпх говор: 
ника. 1906—1914 био' ,је 'општински од- 
борник у Крагујевцу, 1906 п 1907 главнл 
секретар социјалдемократске странке, а 
1921 претседник комунистпчког посланич- 
ког клуба. После ■ забране комунистичке 
странке, К. ради на обнови синдикалног 
покрета. Покренуо је лист Организовани 
Радник, и основао је са друговнма Неза- 
висну Радничку Партију. Учествовао је 
на међународним социјалистичким кон- 
гресима у Копенхагену, Москви л Шток- 
холму и на конференцији у Кипталу, 
на којој је бпо један од претседника. 
Уређивао је Тнпографски Гласник (1901), 
Радничке Новпне 11902) и Радник (1903 
до 1913). Био је сарадник Дневног Листа, 
Народног Листа, Радничког Листа, Рад- 
ника, Окованог Радника, Борбе л свих 
других социјалистичких и комунистичких 
листова у 'Орбији. Радио је и на бољше- 
вичким листовима у Летрограду и на 
10оцијалдемократу (Копенхаген). Са Ду- 
шаном ПоповићвхМ написао је брошуру: 
Један апел цивилизованом свету, у којој 
су описана свирепства окупаторског ре- 
жима у Орбијп. Сем тога, написао ,је .још 
две брошуре: /Руска политика на Бал- 
кану (и орпска -омладина (1902) и 0 со- 
цијалистичком моралу (1902). Због свог 
политичког држаља К. -је био више пута 
затваран. Ј. Продаиовић.

КАЧАНДОЛСКА РЕКА, речица у Јуж- 
ној Србији, десна притока Лаб-а. Извнре 
под Копаоником (кота 1.472 м), улива се 
код села Доње Љупче. Ток је углавном 
управљен југу-југовстоку. Дужина јој је 
24-8 км, а по-вршина слива 134--5 км2.

П. В.
КАЧАНИК, варошица у Јужној Србији, 

у Врањској Областп, на ставама Неро- 
димке и Лепенца, н-а улазу у 23 км дугу 
Качаничку Клнсуру, у јужном крају Ко- 
со-ва Поља. Има 670 кућа са 4.100 ста-нов- 
ника (1921). К. је тигшчно клисуреко (по 
турском дервенско) насеље. Постао је ра- 
ди чувања пролаза кроз узану и опасну 
Качаничку Клисуру, где ,је' би-о главнп 
пролаз македонско-босанско-г друма, ко- 
,јим се кретао саобраћај од Оолуна кроз 
Повардарје, преко Косова п Санџака, за 
Боону, н даље на север. Овим -су друмом 
преко К. у 16 веку пролазили и дипло- 
матски носданицн п гласнпци између Тур- 
-ске и европскпх држа-ва на северу н за- 
паду. У Качаничком Кланцу био је један 
од најнесигурнијих пролаза на-овој важ- 
но.ј -саобраћајној лпнији.

Им-е К. дошло ,је по н-стоветном турском 
назпву клпсуре (од качак, разбојник), коју 
путоппсац једног посланства 1573 описује 
као - тешко прохо-дну због арба-нашких ка- 
чака. Ово разбојннчко легло опевано је у
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народној песми о Краљевићу Марку и 
Муси Кесеџији, кога је нар-од оцртао као 
најтиппчннјег претставника хајдучке са- 
мовоље и разбојништва, насталог иза тур- 
ске најезде. Да -би осигурао пролаз кроз 
Качаничку Клисуру, у 16 веку Оинан- 
паша основао је К. Ту, крај Лепенца, по- 
дига-о је -себи конак и тврђаву, која и да- 
нас постоји, -а крај ове у новој варошици 
сазидао је 1593 џамију.

Од К. старије је, бар по имену судећи, 
село Стари Качаник, 5—6 км северниј-е, 
у јужном д-елу Косова, који се зове Обица. 
У 16 веку гратску поса.ду у К. држали су 
70 јаничара. Они су штитили трговачки 
саобраћај, а  крај града се -налазно кара- 
ван-серај за одм-ориште и преноћиште пут- 
ника. У 17 веку -било је у К. 150 војника 
и два топа. У граду је било 40—50 кућа, 
а изван града, у варошици, поред џамије, 
било је бекташко теће '(манастир), школа, 
хамам и великп хан. Није било ни чар- 
шије ии иаз-ара. 1685 гратока је посада 
имала свега 70 људи. 1689 тгр-одро је ау- 
стриски ђенерал Пиколомини са Косова 
преко К. кроз Лепенчеву Клнсуру на 
Окопље, а -овуда се л повукао. Поред грат- 
ских бедема тврђаву су штитили тада и 
широки ровови, а у граду .је била посада 
олет од 150 војннка. 22/10 турска се ло- 
сада повукла из К. пред Пиколоминијевом 
претходницом од 240 кољаника, па је, са 
прлстиглим појачањем из Скопља, -саче- 
кала дубље у клисури аустриску кољлцу. 
Но Турцн су потучени и разбегли се на 
југ, а Аустријанцн су заузели К. и Кача- 
нички Кл-анац. Сутрадан кренуо ј-е лз 
Приштине Пиколомини са главном тру- 
пом, те је кроз Качаличкч Клиоуру избио 
У Скопско Поље (25/10), и Јпгутио се 
Околљу. Пнколоминијеве су труле са нај- 
већим напором, нарочито због топова, ал-и 
ипак доста брзо, прошле кроз Качаничку 
Клиоуру. После неколико да.на, запа- 
ливши Окопље, Пиколомннн се повукао 
преко К. у Приштину. Пиколомини је у 
К. био осиавио посаду, да бранн иролаз 
Турцима. Турцн су 1690 наново заузелн 
К, л  аустри-ску -посаду п-осекли. — Ре- 
шид-паша је 1807 преузео д-а Качанички 
Кланац очистж од разбојника, це је до- 
некле ооигурао тргова.чкп саобраћај. Оре- 
дином 19 века у тврђави је било неко- 
лнко стражара ®а осигурање пута, за кон- 
тролу путника и за наплату кириџнскнх 
дажбина. Око 1860 имал-о је у К. на 100 
арнаутскнх кућа норед .запуштене твр- 
ђаве н ра.звалнна караван-сераја, старог 
Куршумли-Хана, које се и сада виде ;из- 
над варошице. Турци су К. лоследњих 
годпна своје владавине дали име Орха- 
ни.је.

Од спровођења. вардарско-косовске же- 
лезннце (1873), када .је К. добио желез- 
ничку станицу, варошица се стала. разви- 
јати, но за. дуго још као место арнаутске 
анархије. У К. је ннало и нешто српоких 
породица, које су се најзад иселиле у

Скопску Дрну Гору. Још 1890 К. је био 
неснтурно место разузданог арнаутског 
становништва. Око 1900 варошица је имала 
мирнији лзглед, утицај власти био је доста 
ојачан. Тада је К. имао малу чаршију и 
око 250 арнаутских кућа, поред војничке 
иооаде, која је још увек морала да чува 
клисуру од качака, нарочито ради же- 
лезничког саобраћаја, са више. караула 
дуж лруге и друма. Приликом арбанашке 
побуне (у пролеће 1910) устаници еу за- 
узели К. и Качаничку Клисуру, и за неко 
време пресекли везу између Скопља и Ко- 
сова, али како арнаутско становништво 
Качаничке Клисуре није било уз побуње- 
нике, побуњени Арнаути лако су лроте- 
рани.

Оада је К. мирна кллсурска паланка. 
Чаршија прилично напредује. К. преко 
зиме највише снабдева |Окопље оа дрвима 
за гориво, а извози и грађевинско дрво. 
Лети је К. ваздушна бања за Скопљанце. 
Више варошице стоје, на левој обалп Ле- 
пенца, развалине етарога града, а има 
развалине тврђаве п на. деоној обали. Мало 
ниже К. налази се Муеино Теће, манасгир 
некога заповедника града, по предаљу 
Муое Кесеџије, чији се гроб (Мусин гроб) 
нала.зи горе на брду. Мало ниже друм 
пролази кроз тунел испод остењка Марков 
Ка-м-ен, којн се доводн у везу са Краље- 
вићем Марком. Качанички друм води ле- 
вом н шисоком страном клисуре, тешко је 
-проходан, ма да -скоро -оправљен.

У близини К., код станице Ђенерал Јан- 
ковпћ, по нмену војоковође из доба ооло- 
бођења (1912) названа ста.ра станица Елез- 
Хан, налази се мпнерални извор, здрав 
алкално земно-алкални кисељак. — У К. 
еу: ноглавар среза Качаннчког н поштан- 
еко-тељеграфска н телефонска станица са 
непрек-идном службом.

Л и т е р а т у р а: К. Коотлћ, Нашп нови 
градови на јуту {1912, 128—130); Ј. Цви- 
јић, Основе за географију п геологвју Ма- 
кедоније и Старе Орбије, III {1911, 1055 
до 1056); М. Костић, Опаљиваље Скопља 
26 и 27 октобра 1689 (Јужна Орбија, I, 
1922, 121—128); К. Костић, Трговинекн 
центри п друмови на српској земљи у сред- 
њем п новом веку (1900, 376—377); Минп- 
старство Народног Здравља, Лековлте Воде 
(1922, 165—166).

В. Радоваповић.
КАЧАНИЧКА КЛИСУРА или Качанички 

Кланац, тесна л око 23 км дугачка кли- 
■сура у Јужној Орбијл, у кра.јњем југо- 
западном 'пределу Врањоке Области. на 
граници између Косовске и Скоп-ске Обла- 
сти, просечена између внсоког бшла Шар- 
планнне, на западу, и 'Скопске Црне Горе 
на лотоку дубоком долином Лепенца, којп 
са својом прлтоком Неродлмком са Ко- 
сова Поља кроз ову клпсуру притиче Вар- 
дару у Скопоком Пољу. К. К. иде од ва- 
рошш Качаника, у дну Косова, до еела 
Ормала, на излазу у Сжопско Поље. Врло
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је узана од Качаника до Тзенерал-Јанко- 
вића (Елез-Хана), на дужнни око 12 км. 
Изнад тесног дна клнсуре издваја се гор- 
н>и шнроки део долнне, стара долина је- 
зероузине са језереким терасама, којим 
је отекло неогено Косовско у Окопско Је- 
зеро, а затнм је на љеном дну усечена 
млада долина ЈЈепенца, клнсура у правом 
смислу, у којој су неколико речних те- 
раеа, као траговл виших речних подова, 
док се најзад Лепенац није усекао до да- 
напгњег речног корита. Клисура је усе- 
чена у кристаластим шкриљцима и мезо- 
зојским кречњацима и шкриљцима. На 
широким језерским терасама изнад уза- 
ног клисурског усека леже села К. К. Више 
села су благе стране са пашљацима, а из- 
над ових настају шуме.

Док су високе планинске пречаге Шаре 
и Црне Горе од знатног утицаја на по- 
делу клине, хидрографије, вегетације и 
културе биља у областима северно и јужно 
од љнх и К. К , где на северу превлађује 
средљоевропски, а на југу медитерански 
тип, дотле К. К. чини да је ова велика 
планинска баријера од много мање смет- 
ње за кретаља и мешања народа, за ра- 
опрострањење културе и исторжска кре- 
тања. Кроз К. К. је од најстаријих вре- 
мена пролазио пут, који је спајао далеке 
области па северу и југу од ове клисуре, 
а од 1873 ту пролази вардарско-косовска 
железница. Знатне су мнграције Срба 
овде с југа на север и обратно. 'Преко пре- 
воја Шаре, а попречке на К. К. и преко 
превоја Црне Горе продрли су Арнаути и 
у северне и у јужне и у источне области 
одавде, -а у К. К. су се-још од старијег 
туроког доба почели развијати у ком- 
пактна арнаутска насеља, од чијих је пљач- 
каша ондашњег доба и турско име ове 
клисуре (од качак). И клиеура, као и њен 
гр-ад н-а северном улазу, постао у старије 
турско доба, ради заштите иролаза на 
овој важној саобраћајној линији, зове се 
и само Качаник. — Као што је кроз К. 
К. у доба арнаутске и турске анархије 
био отежан трговински саобраћај и култур- 
не везе северних ,и јужних облаети, тако 
је *у доба ратних заплета она била још 
већом сметњом лродирању са севера нли 
југа. На јужном улазу К. К. бно је некакааз 
још старијн град, чије се развалине ви- 
де на рнду Врвешу, на левој страни Ле- 
пенца.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Основе за 
географију и геологију Македоније и Отаре 
Србије, III (1911, 1052—1059).

В. Р а д о ва п о ви ћ .
КАЧЕР. 1. Област у сливу реке Качера. 

Има 30 насеља. (В. Шумадиска Обла-ст.)
Б . Д.

2. Речица у Србији, д-есна притока Љига. 
Извориште су му три потока: Букуља, Во- 
сута и Раолова, који извиру са Вукуље 
(720 м), Кусеља- (542 м) и Островице (800 м>.

К. тече ка -западу, улнва се око 1 км више 
села МоравицА Дужина тока је 29-7 км, 
површина слива 2274 км2, а пад око 
54 м/км. |Д. В.

КАЧИЋ МИОШИЋ АНДРИЈА (1704, 
Врист, близу Макар-ске — 14/12 1760, 3-а- 
остр-ог). К. је крштен 17/6 1704 п добио 
је нме Анте. Његов отац, Бартуо, био је 
имућан, угледан и писмен. Он је учио 
у фрањевачком манастиру у Заострогу. У 
споменицима се зове војводом, а син-ови 
су му добили назив кнезова (соп!е), Фра 
Шнмун Томашевић, песников ујак, старе- 
шина манаетира у ЗаОстрогу, недалеко од 
Бриста, узео је свога сестрића к с-еби, да 
учи кљигу. Школа је ту -онда редов-но тра- 
јала 5 година, а. учнло се читање, писа- 
ље, -основни рачуни и граматичка латин- 
ска, талијанска и хрватско-ерп-ска. За на- 
родни је-зик важила је као писмо -само 
босанчица. Преко обичаја већ у 16 то- 
дини, 10/3 1720, ступио је Анте Миошић 
у -ред 'Ов. Фраље у Заострогу, принивши 
калуђерско вме Андрија. Исте године по- 
стао је кустос (доглавник) редодржавни- 
ка фрањевачке провинције Босне Оребрне 
Фра Шимун Т-онашевић, па је м-огао ути- 
цати на даље образовање свога сестрића. 
После годину дана новицијата, К. је учио 
философију и богословију, како је тради- 
ција запамтила, у Будиму (1721—1727), 
где је било прво училиште провинције 
Босне Оребрне. Крајем 1727 био је К. у 
Шибенику, где је 22/5 1728 постао све- 
штеник.
- К. се посветио науцв. У Заострогу. је 
био учитељ философије (1730—1733), мо- 
ралке (1732), и најзад је постао 1735 пра- 
ви учитељ |(1ес1ог ^епегаШ) богословије у 
Шибенику. Ту је -службу вршио пуних 
10 година и -стекао име јубиларнога лек- 
тора (1745). Из Шнбеника је К. дошао у 
фрањевачки манастир у Сумартину, на 
Брачу (1745). Ту су побегли фрањевци 
из Макарске, да би -се склонили пред тур- 
-ском силом. Али у о-скудном крају и 
тесној кући, могло је живети само неко- 
лико свештеника. К. као старешина (1747 
до 1749), зидао је због тога у Оумартину 
новн манастир,. а предаље вели, да је и 
сам на леђима носио камење. 1750 К. је 
премештен -Заострог, где је проживео 
лоследље године -свога живота (1750 до 
1760). Умро је у Заострогу и еахрањен је 
у фрањевачкој цркв-и.

К. је сав свој век ировео као квижевник. 
Као учитељ философије у Шибенику није 
предавао вао други по туђим уџбеницима, 
већ је сам са-ста-вио за све три године фи- 
лософије: логику, физику и метафизику. 
Кад се К. -смирио последње деценије свога 
жи-вота у Заострогу, објавио је -своје ра- 
није фило-соф-ске радове. Тако је издао 
Е1етеп1а рег1ра1ће11са јих!а т е п !е т  аић- 
ПНазши ЈосЉпб Јоап тз Бипз бсоН (Млеци, 
1752); то је само први део његове логике 
(1о^1са тшог), Остали делови: друти део
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логиже (1офса тајог), обе физике и мега- 
физика, и ако је К. даиво желео да лх 
штампа, остале су у рукоппсу, који нпје 
•сапуван:

Важнији је К. рад на српскохрватском 
језику: Вазговор угоднн варода словпн- 
окога- (Млеци, I издаље 1756, II издаље 
1759) и Корабљица (Млеци, 1760). Између 
I п II издаља Ра-зговора толика је разлика, 
да се друго издање може -сматрати за ново 
дело (у првом издању нма 41 песм-а, а у 
друтом 137 п-есама).

Као млади фраљевац бавио се К. фило- 
софијом, а пред кра.ј живота -сав његов 
рад концентрисан је око народне -историје. 
У духу оснивача наше старе историограф- 
ске школе, О-рбинпја п Фарлата, и К. је 
-све Јужне Олавене сматрао за један »сло- 
впнски« на-род. По методу он је као Павао 
Ритер В-итезовић, чијим се делима. и слу- 
жио, био пучкп хроничар. Разговор угоднп 
је хронпка догафаја словлнскога народа, 
коју је К. написао у стиховима и у прози, 
од Алексавдра Великога, кој-и му је -сло- 
вински краљ, па д-о свога времен-а. -Ко- 
рабљица је хроника, где се у првом, ве- 
ћем делу цртају догађаји од почетка света 
до Христа, у облику -старо-заветних прича, 
а  д-руги део углав-ном је сумарна хроника 
дог-ађаја на сдовенском југу. У -Разг-овору 
К. свзуца истиче своје изворе, хроижчаре, 
који су писали на талијан-ском, латинском 
и српскохрватском језику, јер му је било 
стало до историске и-стине. За -савр-емене 
догађаје, он оам тражи архиве у општп- 
нама, у манастирима, по кућама старпх 
коленовића, а кадшто се позива и  на живе 
сведоке, старце и 'Овештевпке. — К. је 
прави хронпчар, алп -сасвим друкчп.ји од 
пучких хроничара. онога времена (Внте- 
зовића 'И д.р.) II то му да.је велико зна- 
чење у српск-охрватској књижевности. Какс 
сам каже, он се, »с гу-слама скиташе од 
Окадра до За-дра, од Мостара д-о Котара«, 
тражећп »ка-рте с печатом од владалаца 
утврђене« п другу грађу за овој Ра-зго- 
вор. К. је као хроничар народни певач- 
гуелар. К. схвата историју као наш на- 
род: она је низ јуначкпх догађаја, изра- 
жених у 'Песм-ама. Т  је народну поезију 
дубље позна-вао него лко до њега, и  умео 
■се служити њеним мотивима *п дикцијом 
тако, да су после гуслари певали његове 
пе-сме као народне. К. је уз сву своју хро- 
вичар-ску учено-ст тако близу* народа, да 
можда небн ни умео друкчије да пева. 
Зато .је К. књпга постала заиста »разговор 
угодни народа словин-скога«, једно због 
свога облика, по чему је лако ушла у на- 
род, а друго-, јер је то -била -садржа.ј-ем 
актуелна и савремена књига. Ра-згово-р, 
иоред покрајинскога значаја целе наше 
дотадашње кшижевно-стн, по-стао је прва 
наша општа народна кљпга, а њен п-исац, 
старац Милован, како се сам назпвао, из- 
вршио је знатан утлца.ј у 19 веку на нашу 
романтпчарску поезију

Л и т е р а т у р а :  Б. Водшгк, -Повест књи- 
жевносгп I (1913), 382—383; К. Етеровић, 
Фра Андри-ја Качић Миошић (1922).

Б . В о д н и к .
КАШ ИГО, писац -(26/6 1853, -Во.јннк, 

код Цеља — 25/1 1910, Баден, код Беча). 
К. је свршио гимназвју у Цељу, учио је 
фллософски факултет у Грацу, тчествовао 
је при окулацијп Босне и Херцеговлн-е и 
служио .је оатим још неко време на југу, 
а доцннје у Бадену, гдс је, после ленсио- 
нисања, био учитељ клаеичних језика, 
немачког језика п п-сгорнје. К. ,је објавло 
у Кресу (188-3), :Сљошану (1887),. Љубља-н- 
■ском Звошу (1890— 1891) п у Плустрова- 
н-ом Народном Календару (за 1894—1895) 
овоје успоме-не п путописне цртице о Хер- 
цеговини и Далмацији, а у Кресу 1832 бе- 
летристлчку цртпцу Ос-вета. Главн-и К. 
спис су Далматпн-ске повестн (Љубљан- 
■ски Звон, 1894—1892). То је сернја од 
8 |Н0вел11ца у етнографцко-романгичн-ом 
елогу. К. је сарађивао п у прашкој Поли- 
тици и преводио ј-е на немачкн језик за 
Реформу песме Грегорчпча.

Л -и т е р а т у р а: Гласер, Згодовина слов. 
словства (IV, 145; Шлебингер, Љтбљанскн 
Звон (1911, 109). И. Г.

КАШАНИН МИЛАН, приноведач (21/2 
1895, Белн Манастир, Барања). Свршио је 
гнмназпју у Новом Саду, -студирао је у 
Да.ризу, на (Сорбонп, естетику п псторпју 
уметносћи. 1924 је дипломира-о, па -се вра- 
тпо у отаџбину н пос-тављен је за писара 
Миннстарства Про-свете. Од 1925 предаје 
-историју уметностл у Уметничкој Школи 
у Београду. Већ за време 'Светоког Рага 
почео -се К. јављатп кљпжевним реценоп- 
ј-ама у загребачком Књижевном Југу. По- 
сле рата одао се новелисшцп, и ради као 
редо-ван -сараднпк на. скоро св-пма кљижев- 
нпм часопианма. 1925 лздао је прву књигу 
еа-бранпх прпповедака, Јутрења п Бдења. 
Оспм тога бавн -се -истраживањем п опиоп- 
вањем старог српског живоппса, нарочпто 
фресака из 13 века. Због тих студија учи- 
нио је досада већ неколико путо-вања и 
снимао првп пут Белу Цркву код Ужица 
и -Мелешево. Јавл>а се често по ча-сопионма 
и као уметнич-кп крптпчар. В. Д.

КАШИЈАК, лланпна у Словеначкој. у 
Похорју, нзмеђу 'Вели-ке Реке на западу 
п Радовпне на п-стоку, -ок-о 9 км јужно од 
насеља Брезове (на Дравн), односно 19 км 
и-сточно од 'Оловењградеца. К. .је висок 
1.177 м п готово је цео пошумљен.

П. В.
КАШИКА се употре-бљава као утук за 

зле душе, и сродне демоне. Малом жд-ре- 
бету веже с-е о -врат К. (ко,ја је лапр&в- 
љена од глога), као утук нроти-в вука.
0 'Бадњем -вечеру -оклања.ју 1с.е К„ да се 
душе пок-ојнпка, које тога дана. зовемо 
на гозбу, не би поплашпле. В. Ч.

КАШИКОВИЋ НИКОЛА (1861, Сара- 
јево). Свршпо је основну школу и нижу
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гнмназију у Сарајеву, а учптељску школу 
у Сомбору. Од 1884 био је учптељ српске 
школе у Оарајеву. 1885 бно је међу нокре- 
тачима Босанске Виле, а 1887—1914 њен 
власник ж уредник. Овојим лнстом мното 
је учпнио за јачаље народне свести и кљи- 
жевно-г интереса у Босни н Херцеговинп. 
Познат је К. још као врло вредан скупљач 
народних умотворпна. У рату 1914 затво- 
рен је као талац п осуђен као велеиздај- 
ник. ‘ В. Ћ.

КАШИЋ БАРТОЛ, граматнчар п књп- 
жевник {1575, оток Паг — 1650, Рим). У 
Риму је К. 1590 ступио ч језунтски ред. 
Бво .те исповедник у Риму, затнм учи- 
тељ логике и проповедник у Дубровникч, 
где је основао језуитску ресиденцију и био 
љен нрви првор. К. је бпо вођ прве (1612 
до 1613) и друге (Тб18—1620) цаиине ми- 
сије у турске земље (Србију, Славонијм и 
ју ж н / Угарску), па се опет вратно у Ду- 
•бровник. Допније је отишао у Рим, где је 
'И умро. — К. ,је бно језуитски мисионар 
за. натпе крајеве. Његов граматпчкш и књи- 
жевни рад развнја се из Пропаганде у 
Риму за цпљеве католичке противрефор- 
мације. Прва му је књига 1п81НиПоге8 
1;п(Јиае Шшсае '(1604), прва граматнка 
српскохрватског језика, пнсана за Пропа- 
гандине миснонаре' у нашим земљама. Из- 
дао је внше популарних књига у духу 
противреформацпје: Перивој од дјевства 
(1628), Зрцало наука крстјанскога (1631), 
Живот господина нашега. Исукрста '(1638). 
К. је превео Свето Писм-о, оба завета. Ру- 
копис превода чува се у Овеучилишној 
Књнжниндт у Загребу. — К. је један од 
најважни.јпх хрватскнх писаца католпчке 
реакције. Нарочито је мното учинио за 
иде.ју једног књижевног језика и право- 
пиеа, о чему ,је своје мисли изнео у пред- 
говору Ритуала Римеког (1640). Протпв- 
реформација је настојала, не из национал- 
них или културннх разлога, већ ради вер- 
ске пропаганде, да етвори популарно-вер- 
ску књижевност у свом духу за цео на- 
род, па је зато требала да репш питање 
књижевног језика п правописа. К. је био 
рођени чакавац, али је познавао н што- 
кавско наречје. Он је чак ,и писао неке 
ствари штокавски п јекавски. Држао се на- 
чела, да књижевни језик треба да буде 
најопћеније, најрашпреније штокавско на- 
реч.је, и нрви је опазно, да је босанско- 
херцеговачки говор на подручју штокав- 
окот наречја најлепши. К. је као верски 
мисионар и теоретичар квижевног језнка 
утицао на дух н развитак кљижевног је- 
зика.

Л и т е р а т у р а :  М. Отојковић, Каракте- 
ристика живота и дјеловања Бартула Ка- 
шнћа Шаставни Вјесник, 22, 1913).

В. Воднт.
КАШКАВАЉ. В. Сир.
КАШМАН ЈОСИП, оперски певач (1847, 

Лошињ — 1924, Рим). Учио је код За.јца,

те је до 1878 био члан опере у Загребу. 
Гостовао је у разним позориштима у Нта- 
лији, Шпанији, Русији, а касније н у  
Амерпцп, и свуда се афирмнрао као ве- 
лики певач-уметник. А. Д.

КАШТЕЛ-ГОМИЛИЦА принада општпни 
Сућурац, срез и о-бласт Сплит. Нма 609 
становнпка, рнмокатолпчку жупу, основну 
школу. Италијанскн се зове Са'з1е1-АћБа- 
сЈеаза, јер је тај крај 1066 надбнскуп Лов- 
рјенац I поклонпо дувнама самостана Св. 
Бенедикта у 'Сплиту, чија је опатица често' 
с ндша тамо боравила. Ј. М-н.

КАШТЕЛ-КАМБЕЛОВАЦ припада ои- 
штини Каштел-ЛЈгкшић, Сплитока Област. 
Има 992 етановника, римокатоличку жупу, 
основну школу. Зове се по своме оснпвачу 
Сплићанпну Фраљп Камби (1566).

Ј. М-н.
КАШТЕЛ-ЛУКШИЋ, еедиште општпне, 

Област Сплитска. Има 1.236 становника, 
рнмокатоличку жупу, лепу цркву, основну 
школу. К. Л. саградила су 1487, дв-а брата 
И'3 породице Витури, која се око 1300 пре- 
селила из Млетака у Трогир.

Ј. М-н.
КАШТЕЛ - НОВИ, седиште општпне, 

Област Сплитска. Има 1.416 становника, 
рнмокатоличку жупу, две основне школе. 
Саградио га ,је 1512 Пава-о Ципчнћ (С1р- 
р!со). Ј. М-н.

КАШТЕЛ-СТАРИ припада општинп Ка- 
штел-Новн, Област Сплитска. Има 1.354 ста- 
новника, ношту и телеграф. Оатрадио га 
је 1476 Трогиранпн Коре (Кориолан) Цпп- 
чић. / . М-н.

КАШТЕЛ - СУЋУРАЦ, седиште општн- 
не, Област Сплитска. Има 1.860 становнпка, 
римокатоличку жуду, основну школу, ца- 
рннарнпцу, Творннцу Цемента Д. Д. Ба1- 
таИ а и државнн махпчњак 4-5 ха, основан 
1907. — К. се спомиње већ у 9 веку; тамо 
,је кнез Мојслав саградио цркву Св. -Јурја 
у Путаљу, коју је његов наследник Трпи- 
мир 4/3 ■ 852 поклонио црквп сплитској. 
Место ,је доцније утврђено (1392, 1489 н 
1509). Турци су 1505 навалпли на К. л 
запалили село поред града.

Ј. М-и.
»КАШТЕЛ«, ТВОРНИЦА КЕМИЈСКО- 

ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА Д. Д., у
Карловцу. Основало је 1920. Капптал је
3,000.000 Дин. Има фабрнку фармацеут- 
ских производа. С. П.

КАШТЕЛ-ШТАФИЛИЋ припада општп- 
ни Каштел-Нови, Област Сшштска. Има 
1.014 становника. Оаградао га је 1500 пле- 
мић Ст.јепан Штафилић (Отафилео), отац 
шибенског бпскупа Ивана Штафилнћа 
(— 1528). ‘ Ј. М-н:

КАШТЕЛА, прлморскн крај у Далма- 
цији, на Капгтеланском заливу. Лелсп ис- 
под горе Козјака (780 м), између Трогира
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л Оплкта, а зове се ло жаштелима (гради- 
ћима), што су их, почевши од 15 века, 
подизале поједине трогирске и шлитске 
породице за одбрану од турских провала. 
У-з кашгеле постала су села. Некада их је 
било 13, а сада их има само 7, од Трогира 
према Оплиту: Каштел-Штафилић, К. Но- 
ви, К. Стари, К. Лувшић, К. Камбеловац, 
К. Гомилица и К. Оућурац. — К. имају 
благу, врло повољну климу (К. Отари 
15Т° С, јануара 6-4, јула 25-3, колебаље 
18-9), лети еуву и топду, зими влажну и 
млаку, стога нх посећују као морска ку- 
палишта и климатека зимовишта. Чувени 
су К. виногради, маслиници и воћњацн. 
Кроз К. цролази државнн друм Сплит— 
Трогир. Ова места имају и паробродску 
везу, а оснм Штафилнћа и Новога, и же- 
лезничке станице на прузн Оплнт—далма- 
тлнско Загорје. — Становници К. понајви- 
ше еу ратари, затим стонари, рибари и 
морнари. Лена је народна ношња, наро- 
чито женскиња.

Красно »Подморје« раније је име К., 
одавно је насељено. У К. западном крају 
се диже стародревни, првобитно грчки 
Трогир (Тга^ипоп), у псточном крају рим- 
ски Оолин (8а1опа). У средњем је веку К. 
било класично тло етарохрватске историје. 
Тамо су били кнежевски и краљевоки дво- 
ри Вихаћ или |Бијаци, с дворском вапелом 
Ов. Марте, Св. Јурај од Путаља, задужби- 
на кнеза Мојслава, Св. Петар од Клобука, 
задужбина тебџије Љубимира, савремени- 
ка краља ввонимира. 1420 дошла су К. 
под млетачку власт и постала поприште 
грађанских борби између Сплита и Троги- 
ра, на што и данае опомиње име Бојишће 
(код К.-Лукшића). За време турских на- 
вала (15, 16 и .17 век), посуто градићима, 
»каштелима«, добило је своје данашње име.

Ј. Модвстин.
ИАШТЕЛАНСКИ ЗАЛИВ, залив Јадран- 

еког Мора у Далмацији. Зове се по Ка- 
штелима, која га ивиче са севера, док га 
са југа омеђавају острво Чиово и сплитско 
полуострво, Марјан. Дужина је од залада 
к истоку, од Трогира до под Солин, 18 км, 
а ширина у меридијану Каштела Лукшића 
за половину мања. Главнп улаз у К. 3. 
чине 1% км широка Сплштска врата, са 
југоистока између Чиова и Марјана, док 
на западу само К км шпроки Трогирск.и 
теснац раставља Чиово од копна.. Север- 
ним крајем К. 3. води друм Оодшн—Тро- 
тир, уз који оу се сместила Каштела, од 
Солина до Каштела Лукшића и железница.

Ј. М-и.
КВАЉО ЈУЛИЈ (ОиаДш), сликар (1668, 

Лаино, код Комског Језера — з/7 1751, 
Лаино). К. је радио углавном фреске, ко- 
је се налазе у Видму (Удине, 1692 Ра1агго 
О Јепсо), у лађи столне цркве у Горици 
(1702, порушена је за време рата) и у 
осталој Горичкој (у Комну 1723). К. је сли- 
као 1703—1705 у столној цркви у Љубља- 
■нн, 17 06 |Окидаље са крста у капелици

града Пуштала у Шкофјој Локи, 1708 салу 
у Меег5сћеш8сћ1о55-у у Грацу, 1721—1723 
опет у Љубљани, 1721 фреске на своду 
библиотеке богословије у Љубљани, 1722 
н 1723, уз сарадњу свога сина Рафаела, 
капеле у столној цркви у Љубљани. Врху- 
нац овог уметничког рада постигао је К. 
у сликама столне цркве у Љубљани. К. је 
имао велики уплив на развитак илузно- 
ниотичког сликарства у Крањској (на пр. 
на Јеловшека).

Л и т е р а т у р а: И. Цанкар, Дом ин 
Овет, 1920; В. Стеска, Дом ин Овет, 1903, 
Младика, V, 176. Ф. С.

КВАРНЕР (талијански Оиагпего), залнв 
у североисточном крају Јадранскога Мора, 
између Истре (Италије) и Хрватске (Кра- 
љевине ОХО). Крајње су му тачке: на за- 
паду рт Камељак (Промонторе), јужни ис- 
крајак Истре, и дред њим оточић Пореч са 
35 м високим светиоником (13° 53'36" ист. 
дуж.), на северу Прелука (45° 21' 38" сев. 
шир.) под Каством од Реке к западу, на 
истоку Сењ (14° 54' 1" лст. дуж.), и на ју- 
гу шкољ Грујица (44° 24' 33" сев. шир.) од 
Лошиња к југоиотоку. Јужна л северна 
тачка раздалеко оу готово 1° географске 
ширине, а западна и источна 1° географ- 
ске дужине. Ти су размаци дијагонале че- 
твороугла, чији су углови поменуте крај- 
ње тачке, а запрема око 4.654 км2. Али К. 
није јединствена морска плоха, већ је број- 
ним отоцима и оточцима (шкољима) ис- 
прекидан и раскомадан у мање заливе, 
драге и канале. Најзнатнији је Речки за- 
лив, у који воде -троја врата: Вела вра.та 
(Сапа1е сИ Р агев та ), између Истре И отока 
Цреса (љима пролазе лађе велике пловид- 
бе), Мала врата (Сапа1е Д М егго), између 
Цреса и Крка (кроз љих плове лађе дал- 
матинске шговидбе), и уска, само 0-7 км 
широка, врата, између отока Крка и хрват- 
ског копна, која се обпчно зову талијан- 
ски Малтемпо (»рђаво време«), а служе 
лађама хрватске обалне пловидбе. Малтем- 
по прелази ка југу у шири планпнски про- 
дор (канал, подно планине Велебнта), из 
кога водн, између Крка н шкоља Првића, 
Сељска бука у Кварнерић (<Зиагпего1о), 
који се распростро пзмеђу Цреса и Крка, 
и' даље ка југу између Раба, Пага и Ло- 
шнња. Речки залив нна само једну знат- 
ннју прлтоку, Речнну илн Фиумару, на 
г.раницн између Италије и Краљевине ОХС 
(Река-Сушак), алн много вруља, које из- 
бијају уз саму обалу. Од његове се се-верне 
тачке, Прелуке, подножјем горе Учке 
(Моп1е Ма^^1оге 1.396 м) нанизала западна 
(истарска) ривијера: Волосво, чувено купа- 
лиште и климатско лечплиште Опатија 
(А ћћагја), Ика с Ичићпма, Ловран, Мошће- 
иице и испод Сисола (883 м) Вершец. Даље 
је, с пространом драгом, Пломин (П апопа), 
негда знаменпта Фланона, по кој-ој ое у 
римско доба К. звао ашик ДапаНсиз, и та- 
кођер стари Лабин (Албона), са луком Ра- 
бац. Иза Црнога Рта (Рип1а 1Чега) широко
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је ушће Раше (у римско доба Агаа) која је 
чинида границу између Истре и Либур- 
није.

Наврх К. до нашега Оушака господује, 
оада талнјанска, Река (Фиуме), алж је врло 
опустела, откако ју је државна транпца 
оградила од природнога залеђа, Краље- 
вине ОХО. Над Сушаком се диже франко- 
пански град Трсат. Тамо је и црква Мајке 
Божје (Трсатске), којој се у опасности за- 
ветују наши норнари. Даље се ка југо- 
истоку, све до Оења и преко, пружила 
источна (хрватока) ривијера: Бакар са 
красним заливом, Краљевица, Цриквеница, 
најзнатније кулаљиште на нашој страни, 
Оелце и Новн.

У К. се налазе велики кварнерски отоци: 
(Крк 405-5 км2), Црес (398-7 км2), и еа њим 
код Осора готово ераоли Лошињ (72-8 км2), 
с красном пространом луком, и -Раб <80-2 
км2), затим знатаи број маших отока 
(шкоља), тако: Плавник, између Крка и 
Цреса, Првић, к јуту од Крка, Уније и, 
постањем својим занимљиви, Сусак (гра- 
ђен од песка, који су исули подморски 
и-звори, 98 м висок) к западу од Лошиња, 
и др.

У К. и између љегових отока слабо је 
морско струјање. Најане струји у Мал- 
темпу, до 2 км на сат, из Планинскога 
продора у Речкн залив. Олабих вртлога 
(у вези -с подморским врелима) има уз 
исгарску обалу. Морски ошмрк или пи- 
јавица (тромба) ретка је појава. — Клима 
је у К. медитеранска: врућа лета са мало 
кише, а млаке кишовите зиме. У самом 
Приморју ретко снежи, снежну капу доби- 
вају само Учка и Велебит. 0 времену од- 
лучују ветрови. Од ветрова су најзнат- 
нији: бура, сув али студен ветар, који 
дува између севера и нстока, а удара на 
махове и силно дере ло прнморским клан- 
цима и драгаиа, најљуће у околини сењ- 
екој, и југо или широко, влажан и топао 
јужњак или југоисточњак, који диже сил- 
не таласе и доноси кишу. Бура и југо 
дувају највише у јесен и зими, кадшто 
толиком жестином, да спречавају оаобра- 
ћај, али се јављају и у друта годишња 
доба. Угодан је ветар маистрал, -који дува 
највише лети, од северозапада, и блажи 
спарину од 10 сати јутра до вечера. Бу- 
рин је лаки ветар с краја, обично иза 
маистрала, у ноћ. Из рана се јутра диже, 
особито лети, такођер угодни ветар заго- 
рац (трамонтана) т. ј. северњак. Други 
ветрови на К. су ређи, и стога мање зна- 
чајни. Кад ветра нема, онда је на мору 
тишииа или маина.

Оа благом климом у тесној Је  вези 
■флора. 1.396 м виоока Учка даје изглед, како 
се флора над К. мења са висином: до 300 м 
надморске висине расте м-аслина, ловор, 
кестен (чувени ловраноки марони) и у -за- 
штити паома (Опатија), над њима, до 
500 м, храот, а јо-ш вшпе буква (учки 
угљевари, понајвише Ћићи). Око К. успева 
винова лоза и дуд, смоква, бадем и -друго

различно воће; нарочито по отоцима има 
за медитеранску флору значајних биљака 
макије (боровице, кадуље, рузнарина, сми- 
ља и др.). У мору су пустиле вреже раз- 
личите алге или рецине.

Кварнерска је фауна богата, -па је оби- 
лан и риболов, нарочито туња и срдеље. 
Течне су врсте риба: зубатац, лубен, ло- 
врата, локарда, ослић, црвена т.риља и др. 
Изврсних -им-а шкољкаша и врота коре»п- 
њака, раци, скампи, што се иначе налази 
само уз норвешжу обалу, има и велика 
врста јастога. Кадшто се улови у К. и мор- 
ски пас.

Готово сви су становници К. приморја 
и отока Хрвати чакавци (или са ниан- 
■сом цакавци); само у приморским варо- 
шицама има нешто Талијана, који чине 
већину од половине становника једино 
у граду Реци. Изврсни су морнари и ри- 
бари, сточари, виноградари, зндари и, где 
допушта земља, ратари.

Ј. Модестин.
КВАРНЕРСКИ ОТОЦИ. В. Кварнер.
КВАРТЕ, село у Хрватској, Област При- 

морско-крајишка, срез и општина Перу- 
шић, од Перушића 3 км к североиетоку уз 
цесту у Оточац. Имају 533 становника, а 
знатне су због римских старина (мозаив, 
оловне цевн, део камене шкриње за пепео, 
јавне римске мере од камена, шо којима је 
месту данашње име К.). У римско доба ту 
је -било ваљада на-сеље ЕрИоИит. Изван 
места је Штитар-кула. Народ прпча о црној 
краљици, коју налази и н-а Велебиту (Кра- 
љичина Врата).

Л н т е р а т у р . а :  Вјесник Хрватскога Ар- 
хео-лошког Друштва, XI, 108; К. Ра1бсћ, Бхе 
1лка ш готхасћег 2еН, 68; Вј. Клапћ, 
Земљопис земаља у којих обнтавају Хр- 
вати, I, 120. Ј. М-н.

КВАТЕРНИК ЕУГЕН, политичар -и ре- 
волуционар (31/10 1825, Загреб — 11/10 
1871, близу Раковице). Учно је гимназију 
у Затребу, философију на Реци, затим је 
отишао, заједно -с -Антом Отарчевићем, у 
сењоко семениште. Из -Оења је -бискуп 
Ожеговнћ лослао -о-бојицу на теологију у 
Пешту, из које је К. изашао после годи- 
ну дана и упиоао ое на правнн факул- 
тет. Овршио га је 1847 и постао лнфор- 
матор у некој словачкој племићској по- 
род-ици. У -очи 1848 вратио се К. у За- 
греб, и постао је бележник банеког -сто- 
ла, а у марту послао га је -Вараждин у 
Беч с великим хрватским послапством, 
које .је предало краљу хрватоку петици- 
ју. После тога ушао је К. у народну 
стражу у -Загребу и кренуо је с неким 
младим људима у Пожегу Т,у је органи- 
зовао омладину за рат с Ма1зарима. Уче- 
ствовао ,је и при освајању Осека. После 
тога радио је у банском већу, где је био 
запослен до љегова распуста. Положив- 
ши адвокатски испит отворио је К. адво- 
катску канцеларију у Броду на Купи. У 
доба апсолутизма био је изложен разним
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шпканама и најпосле с,у му одузелп адво- 
катуру (1857).

Од лрироде склон мнстпцнзму К. ,је 
похађао репке цркве, много размпшљао п 
решио се да лође у Русију. Преко Прага 
и Варшаве дошао је у Петроград 31/1 
1858. Ту је о-билазио људе од утпцаја, не 
би ли нашао место у Министарству Опо- 
љашњих Послова, одакле ће ширити сво- 
ју »руско-хрватску« политику, са идејом, 
да Аустрију треба уништнтн.. Овоје мп- 
сли еаобрао је К. у спису: Р еп зеез Т'ип 
еш 1^ге Аиз1го-51ауе-Сгоа1е, који је ши- 
рпо ,у Петрограду у преписима. Посредо- 
вањем -Погодина ступио је у руску служ- 
бу, али без службеног положаја. Да бп 
могао као публициста радити против Ау- 
стрије прешао је у Угарску, пошто је пре 
тога постао руски поданик. Док је радпо 
у пештанксим архивима, бпо је због не- 
ких ннтрпга 1859 позван у Беч, где му 
је саветник рускога посланства Рајевскп 
саоиштио, да му Русија отказује уговор 
у ствари његове политнчке акције. Тдда 
је изгубио веру да ће царистпчка Руспја 
што учинптп за Хрватску. Кад су почеле 
припреме за ауетрпски рат с Француском 
п 'Сардпнијом, отпшао је К. у Италнју. 
Посредовањем Том-азеа дошао је у доднр 
с Ка.вуром, Ратацијем н упознао ее с ма- 
ђарскпм емнгрантима. На Кавуров позив 
еаетавио је проглас на гранпчаре; у њему 
■пх је наговарао, да не дпжу оружја про- 
тиву талпјанскога народа. 0 препоручним 
писмпма кренуо је затпм у Париз. Овде 
је издао дело: Ба СгоаПе е{ 1а соп{ес1ега- 
коп ИаИеппе. У том делу напао је Ау- 
стрију п Мађарску због рђавог поступања 
према Хрватима.' У Паризу је ра-звио К. 
и веома живахну журналистичку акцпју, 
допиеујући или сарађујућп по разним ли- 
стовима. Из Парпза отишао је у Италију 
и у Фиренци је пздао Гласове е крижа 
мука наших (1859). 0 Руонјом је у то до- 
ба прекинуо везе. 1860 вратно се у Париз, 
и ту је, посредовањем талијанског посла- 
нпка, био' у аудијенцнји код џрннца На- 
полеона, за кога ,је израдио мем-орандум о 
хрватском питању. Не постигавши нпка- 
ква у-спеха, отишао је разочаран у Рим, 
не би лн иаппнство запнтересовао за хр- 
ватску ства.р. Кардпнал пропаганде свето- 
вао му је, да се измири с Бечом. К. се од 
тада трудио да се врати у домовлну. У 
то доба дошао је у писмени додир са 
ШтросмаЈером, којн га је лозвао, да се 
вра-ти кући. К. је онда у новембру 1860 
дошао у Загреб, и ту је одмах развпо жи- 
ву политпчку акцпју у жупанији. У то 
доба штамлао је о Штросмајеровом трошку 
дело: Б аз М збопзсћ-сИрЈотаИзсће УегћаН- 
т з  ћез К бш ј^гетћз КгоаНеп ги ћег ипјЈаг. 
81, бГерћапз-Кгопе, и Политичка разма- 
трања на раскршћу хрватскога народа, I. 
Оба су ова дела дигла углед и популар- 
ност К. у хрватској јавности, и при пзбо- 
рпма 1861 изабран је К. у трн котара. 
Оа Старчевићем ударио је К. на том са-

бору основе доцнпјој странци права. Исте 
годпне, опет Штросмајеровнм трошком, 
пздао је К.: УРаз 1з1 сће У7аћгћеИ:, као од- 
товор на дело мађарског историчара Зга- 
1ау-а, А  ћогуа! кегА езћег, После распуста 
сабора повукао се К. у Новн Град. Ту је 
наппсао другп део евојлх Полптичких раз- 
матраља. Због њих је 5/6 1862 осуђен на 
6 недеља затвора. Впши суд је осуду по- 
оштрио изгонсм из Хрватске.

1863 у јулу оставио је К. по другп пуг 
отаџбину и отшпао је у Париз. Ту је 
принцу Наполеону предао меморандум о 
начину реализацнје подунавске федерацн- 
је. Поред тога, покушао је да револуцпо- 
нише пољске, чешке, румунске и мађар- 
ске емнгранте, н постао је' прави завере- 
ник. К. је сматрао своје нзшанство као- 
мнеију, као да га је сам Бог упутно, да 
као заступник Хрвата бранп своју отаџ- 
бпну. Међу-тпм су пропале намере, да се 
Гарибалдн искрца у Далмацнјн. К. се онда 
вратио у Хрватску (у децембру 1865), али 
се одмах морао вратити у Италију. Ту ,је 
и даљб коноппрнрао и очекивао неко чу- 
до с неба за своју Хрватску. Из Пталн.је 
је лредузимао да га Руспја отпустп из 
свога поданшштва, али Русија је тражпла 
од њега да оправда своје отсуство (1866). 
Пссле крунпсања Фрање Јоспфа у Будп- 
му (1867) К. је амнестиран и вратпо се 
кућп (2/7). Раух је покушавао да га по- 
ново изагна, алп је К, личном ннтервен- 
цнјом то спречно.

1868' издао је К. у две свеске: Псточно 
пптаље п Хрвати. 1869 постао је грађанпн 
Загреба, а 1870 добио је адвокатскн декрет. 
1869 п 1870 К. је живо учествовао у по- 
куша.јима издавања гласила странке пра- 
ва, Хрвата, који су брзо лропалп. 1871 
почео ,је нзлазитп недељнп лпст Хрватска 
(уредник ,је био Вјекосдав Бах). Ускоро' 
се почео К. разилазитл и са својнм нај- 
интимнпјим друговнма, нарочито због пп- 
таља учествоваља свештенетва у полнтп- 
ци. Он је радио на томе, да свештенство 
ототранп из лолптичке борбе, али његово 
мишљење остало је осамљено. Од тада се 
К. упустио у сањарије, и прешао је у пот- 
цуни религиозни мистнцизам. Он је жн- 
во веровао, да ће .једном, кад дође час, 
Бог макар и по најмањем свом слузи до- 
пуститгг, да се пзведе узвптено дело осло- 
бођења Хрватске.

У првој лоловинн 1871 пзгледа да се 
К. решио, да днгне уетанак. У септембру 
удесио ,је све, да пре знме започне акцп- 
ју. Опоразумео се са овојим једномишље- 
ницима, како ће у елуча.ју успеха ,у За- 
гребу уредити народну владу. Устанак .је 
намера.вао да днгне у једном делу огулин- 
ске регименте (око ЈПлашкога и Раковице), 
па у Загребу да организује владу, п позове 
на оружје Загорје и Подравнну. Крајем 
септембра пошао је К. са В.јекославом 
БахОдМ у Броћанац. К. је ту себе прогла- 
спо за повереника народа, а Баха имено- 
вао за министра фпнансија, Анту Ракијаша
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за министра рата, Раду Чујића за главног 
заповеднива уоташких чета. Војна акција 
започела је 8/10 из Вроћанца, према Ра- 
ковици, али већ 11/10, кад је К. са својим 
људима оставио Плашки, да се повуче 
натраг према Раковици, био је у Љупчи- 
планини из заееде убијен. Поред њега 
убијени су Ракијаш и Бах. Чујић је рањен 
и срећно је побегао у Бо-сну, а одатле у 
Орбију. Преки суд осудио је много усташа 
на смрт. Овај непромишљени корак К. н 
његових другова био је од пресудне важ- 
ности за судбину Оловена у аустриској 
монархији у опште. Искористили су га с ус- 
пехом Веиз! и АпсИаззу. Хрватски су по- 
слови дати утарсвој влади, да их уреди 
према свом нахођењу, а чепгки т. зв. фун- 
даментални чланци нису добиди санкције.

Л и т е р а т у р а :  Животопис Еугена Ква- 
терника (1880); К. ПЗегвић, 0 животу и 
раду хрватског политика и револуцион-ар- 
ца Еугена Кватерника (1921); Шегвић, Пр- 
во прогонство Еугена Кватерника (1907).

М. Прелог.
КВАШЕК. В. Кувасег (Кигуаззе^).
КЕВЕНХИЛЕР МЕЧ РУДОЛФ ГРОФ,

аустро-угарски посланик у Београду 1881 
ДО 1886 (18/6 1844, Беч — 10/10 1910). 
Његова дипломатска мисија на српском 
двору лада у време, када се, услед за- 
кључене тајне конвенције српско-аустри- 
ске (1881), аустриски утицај у српској 
иолитици осећао јаче него икада. К. је 
био нека врста политичког саветника 
краља. Милана, и када је 1885 извршено 
припојење Источне Румелије Бугарској, 
К. је настојавао код своје владе да изра- 
ди Орбијн накнаду нз бугарског земљи- 
шта, како би ее између нас и Бугара одр- 
жао онај однос снага, воји је био уста- 
новљен Берлинским Уговором. Говорило 
се, да је К., када Орбнја није могла до- 
бити тражену накнаду, куражио краља 
Милана на рат с Бугарском. После срн- 
ског пораза код Пирота (новембра 1885), 
К. је, по налогу аустро-угарског мииистра 
Спољних Послов-а, грофа Калнокија, отн- 
шао у бугарски логор, да еклони бугар- 
ског кнеза на обуставу даљега продира- 
ња у српско земљиште, и на зажључење 
примирја. Бугароки кнез одбијао је у пр- 
ви мах аустриске захтеве, и попустио је 
тек пошто му је К, припретио аустри- 
ском војном интервенцијом у корист Ср- 
бије и руском окупацијом Бугарске. К. 
корак код бугарскога кнеза изазвао је ве- 
лико негодовање рускога цара. Ради свог 
оправдања пред Ру.сима, гроф Калноки је 
тврдио, да је К. изишао из граница упут- 
става евоје владе, која га није овластила 
да прети бутарском кнезу ни аустриском 
ни руском оружаном акцијом. Убрзо за 
тим, К. је премештен из Београда у Ври- 
сел; тај је премештај сматран као задо- 
вољење, које је Аустрија дала Русији.

С. Јовановић.

КЕВЕШ ФОН КЕВЕШХАЗИ ЕМЕРИХ,
фелдмаршал ауетро-угарске војске (13/11 
1870, Фогараш, Оедмоградска). По овр- 
шетку више војне реалке у Белој Цркви, 
■ступио је у Војну Академију у Винернај- 
штату 1888. Лроизведен је за воњнчког 
потпоручшшка 18/8 1891. Служио је у ко- 
њици аустро-угарске војске и према чи- 
новима заузимао је положаје у.војсцн. У 
рату 1914— 1918 године био је вомандант 
корпуса (12) на руском фронту, а после 
заузећа Ивангорода (1915), добно је ко- 
манду над III аустро-угареком армијом, 
са којом је упућен на ерпски фронт. беп- 
тембра 1915 његова је армија била на 
десном крилу групе армија маршала Ма- 
кензена, вршила је налад на Веоград и, 
по његовом заузећу, продужила је насту- 
нање кроз 'Орбију западно од Мораве. По 
слому Орбнје К. армија је олерисала у 
Црној Гори, заузела је Ловћен и проду- 
жила насгупање кроз Албанију. Одмах 
по заузећу северне Албаније његова је 
армија транеп-ортована у Тријент, но 'у 
јесен 1916 упућена је на румунски фронт, 
где је остала до дефинитнвног отступа- 
ња групе армнја маршала Макензена из 
Румуније (1918). Тада је К. примио од 
цара Карла врховну команду аустро- 
угароке војске н извршио ликвидацију 
њену концем 1918. В. Б.

КЕГЛЕВИЋ ПЕТАР ОД БУЖИНА, бан
хрватско-далматинско-славоН'СКЕ 1537 до 
1542 (заједно с Томом Надаждијем 1537 
до 1539). Био је најзнаменнтлји члан по- 
родице Кеглевића. Људевит II именовао 
је К. капетаном, па баном Јајца (1521 до 
1522), а затим опет капетаном (1525). К. 
се одликовао ванредним јунаштвом (на- 
рочнто у бојевима 1521 и 1525). После 
Мохачке катастрофе (1526) колебао је К. 
кратко време између Фердинанда и За- 
поље, али се брзо решио за Фердинанда. 
1529, за време опсаде Беча, долазио му 
је у помоћ са 300 људи. 1533—1535 вр- 
шио је К. -службу краљевског комесара за 
Хрватоку л Олавонију, а 1535—1537 био 
је жапетан краљевских традова Бихаћа и 
Рипча на Уни. 9/12 1537 именовао га је 
Фердннанд, заједно с Томом Надаждијем, 
за бана. Још пре него што је ностао ба- 
ном, повећао је К. куловином евоје посе- 
де, стекавши Крапину и Костел у Загор- 
,ју. Његов син Фрања добио је од краља 
Опатнју у Топуском, а сам је добио од 
краља велики посед Бијелу 'Отијену код 
Пакраца н друге .градове. Као ба-н наста- 
вио .је К , у заједници с Надажди.јем, ра- 
товање с Турцима, у чему еу му сметале 
присталице Запољине и Кацијанер, који 
је после свога пораза и немилости интри- 
гирао међу хрватеким великашима. Тако 
К. није могао епречити над Дубице (1538). 
Кад се Тома Надажди одрекао ба.нске ча- 
сти (1539) остао је К. сам, и тако ,је по- 
сле њега остао обичај, да Хрватском 
управља само један бан.
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Када је после смрти свога шурака Ер- 
нушта покушао да узме његово пмаље, 
дошао је у сукоб с краљем Фердпнан- 
дом, који му је зато одузео банску част 
(1542). К. међутжм не само да је и даље 
задржао Ернуштова имања, него је чи- 
нио и нова наснља, тако да је бно на 
пожунском сабору проглашен неверником 
и проскрибован. 1546 уступио је Ферди- 
нанд бану Николи Зринском Чаковац и 
Штригово у Међумурју, и овластио га, да 
и градове и остали посед отме од К. 
Зрински је заробио К. и његова два сина, 
и отео им највећи део поседа. К. синови 
измолили су краљеву милост п повратак 
већине пређашњег поседа {осим у Ме- 
ђ.умурју и Подравини). 1548 вратио је 
краљ слободу и К. К. је мирно проживио 
своје последње дане у граду Бужиму, где 
је пред крај 1554 нлн у почетку 1555 
умро.

Л и т е р а т у р а :  Л. Талоци, Повјест
Ја.јца (1916); Р. Лопашић, Бихаћ и Би- 
хаћка Крајина (1890), 144—152; В. Клаић, 
Повјест Хрвата, V (1911), 127 и др.

М. Прелог.
КЕДРИН ЂОРЂЕ, византиски хроничар 

11/12 века. К. је еаставио једну доста оп- 
ширну хронику од постаља света. до по- 
четка владе византиског цара Исака I 
Комнина (1057). Ове што се ту прича од 
погибије византиског цара Нићифора I у 
битци са бугарским каном Крумом (811) па 
на даље, само је препис хронике Јована 
Скилице. Хроника (Скиличина) важан је 
извор за српску исторнју. Д. Ан.

КЕКА8МЕН, византиски војни писац 
11 века. У његовим упутствима о војној 
вештини има података и о балканским 
Оловенима, па и о Орбима. 'Д. Ан.

КЕМИЧКА ТОВАРНА В ШОШТАЊУ 
д. д:, Шоштаљ. Основано је 1920. Кали- 
тал је 3,000.000 Дин. Запослено је око 
80 радннка. Израђује масноће, туткало, 
вештачко ђубре. С. П.

КЕНАЛИ, оело у Јужној Орбији, у Би- 
тољској Области, гранпчна станица нрема 
Грчкој на железнпчкој лрузи Битољ— 
Солун. Има 1.564 становника (1920). К. 
је наоељено само Турцима, и оно је нај- 
веће турско село у Внтољском Пољу. 
Станицу К. држи грчка железничка упра- 
ва, која експлоатише и део битољско-со- 
лунеке железничке пруге на нашој тери- 
•торији са главном етаницом у Битољу.

В. 'Р.
'КЕНГЕЛАЦ ЕМИЛИЈАН, вршачки епи- 

скоп (1807, Велика Кикинда — 13/6 1885, 
Вршац). Раније је био профеоор прпват- 
не гимназије у Великом Бечкереку, а за- 
тим катихета у темншвароком лице.ју. 
За вршачког епископа посвећен је 30/6 
1853. Отекао је нарочитих заслуга’за цр- 
квено уређење и развијање орпских 
•основлнх школа у сво.јој епархији. Уз то 
је основао фонд за свештеничке удовице

и сирочад у вршачкој епиокопији. Као 
протођакон и протосинђел темишварски 
штампао је две несме (1839 и 1840) у част 
иовог епнскопа темишвароког Пантелеј- 
мона Живковића. Р. Г . '

КЕНГЕЛАЦ ПАВАО, архимандрит ма- 
настира Сен-Ђурђа (Банат), пржродљак и 
исторшк (око 1770, Кикинда — 7/3 1834, 
манастир Сен-Ђурађ). Почео је учити тр- 
говину у Сегедпну, али га је брзо жеља 
за науком одвукла у овет. Гимназију јв 
свршио у Шопроњу и Кезмарку, па је 
отишао у Петроград, где је учио богосло- 
вију. Као лрефект синова Теодора Јан- 
ковића од Мирјева отишао је К. с њима 
у Халу, где је слушао великог природља- 
ка Ј. Форстера. Ту се прославио својим 
одговорима пред краљем Фридриком II. 
Из Хале је К. отишао и обишао велике 
делове Немачке, а био је и у Лондону 
п Паризу. 'Са високнх школа н далекнх 
нутовања вратио се у Кикинду 1797. Због 
заузимаља за права Кикиндског Ди- 
штрикта навукао је на оебе мађарску 
мржњу н претљу телесне казне. Да то и-з- 
бегне, закалуђерио се. Али ту је наишао 
на многе сметње, нарочито од стране ми- 
трополита Стевана Стратимировића. Осо- 
бито учен, К. је изазвао завиет својнх 
оавременика, који су тврдшш, да је К. 
•своје знаменито Естество-словије (1811) 
плагирао у Руснји, и поред потврда из 
Русцје, да је К. дело самоотално; К. је 
писао у њему и О' Голубачкој мушици. 
Још на широј основи је емислио К. сво- 
ју еветску историју, од које је издао са- 
мо први том: Всемирнаго сбнтијасловија 
част перваја (1821). Цело ,је дело високе 
иаучне вредностн, а особито је одлнчан 
увод. Нештампане партије еу се налазиле 
у 'Београдском Музеју, куда их је сласао 
-Јован Отерија. Поповић. Аутобиографија 
К. је изгубљена. Н. Радојчић.

КЕНЂЕЛИЋ МАРТИН ДР., правник 
(1846, Ђурђевац — 17/4 1923, Загреб).
Право је отудирао у Бечу и Грацу. Слу- 
жио је код ‘врховнога оуда. у Сарајеву те 
је 1907 као претоедннк тога суда пенсио- 
нисан. Његово .је дело углавном: Казне- 
ии постугшик за Босну н Херцеговин.у.

С. Д.
КЕПА (Велика Кепа., Чепа Кум), нла- 

нински врх у .Словеначкој, најзнаменити- 
ја гора западннх Караванкн око 4 км 
ееверно од меота Довја (у долини Корен- 
ске Саве). К. је висока 2.144 м, одликује 
се карактеристичнпм пирамидаотим вр- 
хом. Са ње је красан изглед на Јулиеке 
Алпе и Туре (Тауерн). П. В.

КЕПЕН ПЕТАР (Корреп) (1793—1864). 
Био је руоки Немац. Добио је првобитно 
правно образовање, и бло је чшговник. 
1837 лрешао је на службу у Руску Ака- 
демију Наука, и постао је доцније ака.де- 
мик. Бавио 'се руском исторнјом, архео- 
логијом, и, нарочито, статистиком и гео-
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графи.јом. После ово.јжх путоваља по Ау- 
ст.рдји и Немаљној ‘('1822— 1824), К. .је стал- 
но одржашао везе са олавистима, нарочнто 
чешким. Оа Караџићем је бно од 1819 у 
преписци, п заузжмао се за Вукову шен- 
сиду од Русије, коју је Вук примао. - К. 
је издавао Библиографске Новшне (1826 
до 1826), у којима је -много писао о де- 
лнма слависта, доцније је у томе смислу 
писао у Телеграфу (1826). Сем својих веза 
са осталим Словеншна, К. је знача.јан и 
због својих саоштења о луговањима по 
словенским земљама, којима је лобуђивао 
интересоваље код младих руских слависта. 
К. је донео Востокову снимак Фрајзиншких 
Одломака (из Минхена), које је Востоков 
врло добро издао. 1851 издао је К. етно- 
графску карту Русије. А. Б.

КЕРАМИКА НАРОДНА. Лончарн, се- 
љачкн занатлије, израђују све лончарске 
продукте, који народу задовољавају све 
потребе у овој роби. Посао врше на овај 
начин: лончареку земљу, копану на на- 
рочигим местима, гљету и месе, лравећи 
од ље груде. У неким крајевима употре- 
бљавају је без икаквих примеса, у дру- 
гима додају одређену количину самлеве- 
ног лончарског камена (врсте кварца), 
од чега постају лонци од ударца и у ва- 
три сталнији. Земљу (у грудама) 'обра- 
ђУЈ.У на лончарском »колу« (»котуру«), а 
има га два типа: просгији, ручнн, с крат- 
ком осом на дрвеној основи, који се креће 
руком, и други, који на масивној оси има 
доле веће коло, које лончар окреће но- 
гом, а на врх осе маље коло, за обрадбу 
глнне. Предмету што се израђује најпре 
се удеси дно, па се на љ настављају 
стране, и то помоћу оеобита комадића 
коже и прстију (палца, кажипрста и 
средњега) десне руке и плосната кома- 
дића дрвета (слична често ножу), којим 
се струже и глади. Последњи се изради 
врат са рубом, ако га има, па онда пред- 
мет ишара удубљеннм шарама, увек пло- 
снатим комадићем дрвета. Тако изра- 
ђена већа количина продуката ставља се 
редовно на посебну (од шибља плетену) 
»лесу« на топло место, где се суше. Кад 
су довољно суви, слажу се у пећ за пе- 
чење.

Пећн има два типа. Простији је удуб- 
љење удешено у земљи, еа (редовно зт- 
даним) сводом, без икаквих канала за 
промају, да се ту наслажу продукти у 
низовима један иза другога и изнад дру- 
гога до врха пећи, а између ннзова на- 
мећу се дрва и трнјеске. На отвору се 
занали огањ, па јара струји према отвору 
на другој страни, пекући лонце. Други ј'е 
тип савршенији, с каналнма за нромају 
јаре и с одређеним унутрашњим разде- 
љењем код слагања продуката, често и ва- 
љано зиданим.

Печена ее керамика иосле охлађивања 
не остави сасвим неишарана или несбо- 
јена, већ се шара или једнолико обоји,

на онда лоново слабије пече, да се боја 
прими. Најпростије бојење и прскање 
једном бојом најчешће је црно, ломоћу 
јечменог, веома расквашеног, брашна илн 
куваног корена од папрати. За белу 
боју служи и нарочита бела земља (»бај- 
са«), Остале лончарске боје лончари по- 
највише купују, а тако н сретство за 
цакљење. К. се у Хрватској, Славоннји 
п Далмацији не цакли увек. Што су кра- 
јеви културнији, оцакљеље је жерамике 
више. Од шара се на иашој К. истичу: 
међу пластичнима валовита (т. зв. »сла- 
венска«) линија; међу бојенима осим по- 
следње п различни кругови, често лра- 
ћенн правилно витицама и другим ли- 
ковима.

Од врста и облика К. треба да се сно- 
мену: ћупови с поклопцем ‘(судови за 
маст и сл.), -стуцке с грлом (за течности), 
рукатке (редовно за воду), врчеви и чу- 
туре, пекве ‘(покљуке за печење круха 
и другога пецива), затим различне врсте 
тањира, здела, петњака (за пећи и за 
цвеће) све до савременијих форма ша- 
лица, пехара, пољевача, сланижа и дечјих 
играчака.

К. је према северозападу боље оцакљена 
и више ишарана, према југу и истоку је 
једноставнија, те се на пр. у Лици даде 
пореднти чак с лреисториским твореви- 
нама.

Л и т е р а т у р а :  Зборник за народни 
живот Југ. Акад.; Хефеле, Наши домаћи 
обрти (1896). В. Ткалчић.

КЕРАМИЧКА ИНДУСТРИЈА Д. Д., За-
греб. Основана је 1922. Капитал је
2,500.000 Дин. Има фабрике у ‘Петровчу 
и Немшком Долу. У !Петровчу има фа- 
брику мајолике, у којој је запослено 70 
радника, а има 30 НР. У Немшком Долу 
има сличну фабрику. С. П.

КЕРАЧАСКЕ ИГЛЕ, велике нгле укос- 
нице, које су носиле младе у пиротском 
округу, кад су главу лотпуно убрадиле.

Н. 3.
КЕРБЛЕР ЂУРО (КбгБ1ег), професор 

Университета у Загребу (16/8 1873, Врхо- 
вец, срез јастребарски, Област Загребачка). 
У Загребу је свршио 1891 гимназију, а 
1895 философски факултет (старокласичну 
филологију). Као средњешколски настав: 
ннк у Загребу наставно је К. науке у 
Бечу, Лајпцигу, Берлину, па се хабнлн- 
тирао на философском факултету загре- 
бачком (1899) за грчки језик и литера- 
туру. Од 1903 бжо је изванредни, а од 
1908 редовни је лрофеоор старокласичне 
филологије на истом факултету. — Штам- 
пао је у стручним часописима више рас- 
права из своје струке и из подручја хр- 
ватског латинизма, напосе у Раду и дру- 
гим издањима Југо-славенске Академије, 
где је објавио и део кореопонденције 
опата Отјепана Градића н друго издање 
свих дела Дива Франа Гундулића. Пос.ле 
Милчетића уредник је зборника: Грађа

Ј
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за повжјест књижевности хрватске, уре- 
дио је 9 књигу тога зборника. Опремио је 
за пгтамлање, шо аутографу песнико-ву, 
критипко издање Канавеловићеве песме 
Свети Иван, бискуп трогжрски, затим, на 
основу нових поређења најстаријих пз- 
дања нлп онуваних рукописа, треће из- 
дање евих дела Џива Франа Гундулића. 
За потребе слушалаца старокласипке фи- 
лологије напиеао је Латинску стилистику 
и фразеологију, чије је издање преузела 
покрајинска влада у Загребу, али није 
било досада сретстава да се штампа.

В. Пр.
КЕРДИЋ ИВО, вајар и медаљер (19/5 

1881, Давор). Овршпо је Обртну Школу у 
Загребу, Уметничку Академију и Гравер- 
ску и Медаљерску Школу професора Мар- 
шала у Бечу. Каеније се уеавршио у Па- 
ризу, у шриватној школи медаљера Ра- 
тија. Живи у Загребу, као професор Умет- 
ннчке Академије, где је уредио лпвницу 
и нарочиту радионицу за цизелираље и 
гравирање. Поред већих пластичних ра- 
дова (надгробни опоменик Бањавчића у 
Карловцу), К. је израдио великп број ме- 
даља, плакета л ситне плаетиже. Излагао 
је у Загребу, Београду, Бржслу, Бечу п 
Прагу. А. Ш.

КЕРЕСТИНЕЦ, село у Хрватској, Област 
Загребачка, срез самоборски, општшна 
светонадељска, југозападно од Загреба. 
Има 570 етановника, властеоски двор, 
пучку школу. Код К. је нађено старо рим- 
еко гробље. Туда је пролазио ста.ри рим- 
ски друм из Невиодуна (Кршко) у Оио- 
ЦИЈУ (Оисак). Код К. је 6/1 1573 банеки 
намесник Гашпар Алапић разбио одељење 
Гупчеве еељачке војске. Ј . М-н.

КЕРКИРА МЕЛАИНА (КАгкуга М е- 
1ата). В. Корчула.

КЕРН ФЕРДО ДР„ професор бивше по- 
љопривредне школе у Крижевцима (25/5 
1872, Будимпешта). Основну школу евр- 
шио је у Олавонсгеим Великим Радин- 
цима, мшназију у Обершицену у Гра- 
дишту (Бургенланд) п Новом Саду, ве- 
теринарство у Буднмпешти. Докторат је 
положио 1906 на ветерннарском факул- 
тету у Берну. 1894—1898 био је асистент 
на бактериолошком заводу у Будимпешти 
код професора Прајса (Ргегзг), затим је 
једну годину био ореоки ветеринар у 
Босни, једну годину изасланик угарске 
владе у Бечу на основу ветеринарских 
конвенцнја. 1900 био је именован за про- 
фесора у Крнжевцима, где је предавао 
ветеринарске предмете. У овом положају 
био је до 1919, када је пенсионисан. 1900 
организовао је и отворно Бактериолошки 
Завод у Крижевцима. Управљао је љнме 
до 192з) 1918 основао је приватан завод 
за лроизводљу цепива као деоничароко 
друштво у Крижевцима. које стално води. 
Оарађивао .је у сталешкој организацијп 
п лиету. Пиоао је за народ у Госнодар-

ском Листу и Коледару, самосталну бро- 
шуру о борби против заразних болести 
и књиту Прва помоћ настрадалим живо- 
тиња.ма. Његови научни радови изашли 
оу у Извештајима о раду Бактериолошког 
Завода, у Ветеринарском Вјеснику и не- 
мачкнм лиотовнма, нарочнто у 2еп1га1- 
МаП 1иг Вак1ег1о1о^1е, Извештајжма Бак- 
териолошког Завода на немачком језику, 
посланим ветеринарскнм институцијама, 
школама н факултетима у свету, допри- 
нео је много угледу хрватско-олавонског 
ветеринарства. Ф, Заврник.

КЕРНЕР ФРИЦ ФОН МАРИЛАУН ДР.
(МагПаип), шеф геолог у Државном Гео- 
лошком Заводу у Бечу (1866, Инсбрук). 
К. се у своме научном раду највише ба- 
вио геолошкнм ислитиваљем средље Дал- 
мације и острва, али је~ поред тога обра- 
ћао пажњу и геоморфолошким, хидро- 
графоким и климатскжм проблемима- тих 
и других крајева. К. је до сада лублико- 
вао преко 50 геолошких радова о споме- 
нутом крају, од- којих су највећи: Б ег 
$5ео1о$18сће Ваи (1ез шПНегеп и, ип1егеп 
Кегка§еБ1е1ез (1895), Б ег  ^еоМ Јрзсће Ваи 
ћег 1п$е1 21агш, с1ег НаЊш5е1 О зЊ са ипс! 
ћег гмНзсћеп ће1Деп ^еЊ ^епеп 51ећеп 
бсо^Неп (1897), Б1е В е21ећип2 Н. ЕгсЊе- 
Бепб у о п  8 т ј  а т  2. ЈиН 1898 гиг Тек1о- 
т к  5е1пе8 р1е181о2ап81еп Оећ1е1з (1900), 
Оео1о;|18сће ВезсћгеЊ ип^ Је г  Мовог-р1а- 
п т а  (1904), СНеЈегипЈ* Јег  б т ја п е г  Нео- 
(ЈепЊ гтаН оп (1905), И ео^епрН апгеп V. 

Н(огс1гапс1е Је з  бш јзко Ро1је 1п МШе1- 
Ја1таН еп  (1905), В1е Ого11е чоп Ко11е- 
ш се а т  НогсПи88е Нег М о80Г-р1апта 
(1905), Б а з  коћ1еп1ићгепс1е Ра1аој|еп чоп 
КиНа т  М Ш еМ а1таНеп (1907), 1лаз и. 
Ји га  аи! Је г  бискеНе Је г  8уН а)а-р1апта 
(1907), 1Јп1егзисћип2еп ИШг сНе УегапНег- 
НсћкеН Јег  јаћгНсћеп №еНег8сћ1а^8рег1ос1е 
1т  Оећ1е1 гшгзсћеп Нег Б оп аи  и. Ј. погН- 
Нсћеп А Нпа (1908), Б ег  ^еоЊ ^зсће  Ваи 
Јев Ки51еп^ећ1е18 чоп М апЈоМ г \уез!Нсћ 
хоп Тгаи (1910), Тек1ош к Је з  ЗисШебК 
аћћап^еб Нег бу11аја-р1апша (1915), (ДиеИеп- 
$5ео1ој|1е уоп М Ш еМ а1таН ел (1916), ВоЦеп- 
БезсћаНепћеН и. ^ аб зегч егћ аН тб в е  Је з  
Ро1је уоп Н еуе81пје т  Је г  Н егге^ о ч та  
(1916), Б1е М ^пШ огтаН оп 1т  Угћа1а1е, 
М Ш еМ а1таНеп (1917), Б1е К оМ ептиМ е 
уоп БићгаМ се ће! бсагЈоп а  (1917), Сео1о- 
јЈје Јег  ВаихШ а^егвШ Иеп Је з  зисШсћеп 
ТеПеб Је г  ббЊ ггејсћ-ип^апзсћеп МопагсМ е
(1916). Оем ових радова К. је снимио н не- 
колико опћцнјалних геолошких карата, у 
размеру 1 : 75.000, од којих су штампане 
Оињ и Сплит. П. Вујевић.

КЕРНИЦ БЛАЖЕНКА, оперска певачица 
(2/9 1870, Глина). Основну школу учила је 
у Костајннци п Петрињи, певање у За- 
гребу код Зајца, па је затим  ̂ свршила 
консерваторијум у Бечу. Удата је Деринг. 
— Као оперска певачица први пут је на- 
ступпла у Загребу 1888. Доцније је била 
ангажована у опери у Братислави, Лајп-
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цкгу у Минхену, затим је била »коморна 
певачнца« у Франкфурту н/М и у Ха- 
новеру, тде је добида доживотну пенсију. 
Више пута је гостовала у Загребу, тако 
1902, када је певала Еву у Зајгаевом Пр- 
вом гри.јеху. 1923 постала је оперскв ре- 
дитељ у Загребачкон Казалишту. Сада живи 
у Хановеру. Истицала се лепим мецо-со- 
праном, те је као певачица била. уважена 
и у иностранству. А. Д.

КЕРСНИК ЈАНКО, приповедач (4/9 1852, 
Брдо, код Луновице — 28/7 1897, Љуб- 
љана). К. је свргпио гимназију у Љуб- 
љани (1862—1870), а права у Бечу и Грацу 
(1870—1874). Био је конципијент код фи- 
нансиске прокуратуре, а 1877 добио је но- 
тарско место на Брду. Као гимназиста К. 
је писао немачке, а по савету Фр. Левца 
почео је писатж и словеначке песме, које 
су биле највише под утицајем Јенкове и 
Хајнеове поезије. К. еу песме објављене у 
Словенском Гласнику (од 1866) и у Звону 
(до 1877). Већ на Университету посветно 
се К. и прози. За Словенски Народ напи- 
сао .је серију сатиричвих и литерарних 
фељтона (Мухаста писма, Недељска пиема, 
1873). 1876 изашао је први К. роман, На 
Жериљах. Романтички мотиви и реквизити 
превлађују и у приповетци Лутрски људје 
(1882). Оа романима Цикланен и Агитатор 
(1883, 1885) и са приповеткама Рошлин ин 
Врјанко (1889), Гоопод Јанез (1884) и Јара 
господа (1893) показао је К. да је позвани 
приказивач словеначког малограђанског 
друштва и провинцијалне интелигенције. 
Јурчичевн Роковљачи (1881), које је наста- 
вио, довели су К. и до тачнијег проуча- 
вања оељачких типова. Тако је постала 
дужа серија Кметишке слике (1882—1891). 
К. тражи конфликте и трагику сељачког 
живота у сељаку самом, а не више, као 
Јурчич, у спољним утицајама. Ово видимо 
и у већим сељачким приповеткама, Теста- 
мент (1887) и Очетов грех (1894). К. је на- 
писао и више хумореока, Два адјункта
(1887), Нова железница (1888), Дохтар Ко- 
нец ин љегов кољ (1888), Колесарјева сну- 
битев (1892), и више приповедака за народ 
у издавима Дружбе Св. Мохорја (Каво је 
стари Малек тату искал 1888, Знојилчевега 
Мајка божја пот 1889, За част 1894, Ре- 
јенчева освета 1895). Моћ К. лежи у вер- 
ној карактеризацији појединих типова и 
читавих животннх слојева, у мајсторском 
приказивању појединих призора, у избору 
мотива и живом приповедаву. Својим при- 
поведним стилом К. је утицао одлучно на 
млађе поколење, и чак и на натуралисте.

Л и т е р а т у р а :  Иван Лријатељ, Ј. К , 
његово дело или доба (2, 1910—1914 Збра- 
ни спиои, 6, 1—3); Графенауер, Кратка зго- 
довина слов. словства (2, 242); К. Ј., Из- 
брани списи за младино, приредила Фр. 
Ерјавец ин П. Флере (Увод).

И. Графенауер.
КЕРША АНТУН (Сћегза), Дубровчанин 

(1779—1838). К. је одличан латински пе-

сник. Он се угледао, нарочито, на Катула. 
Био је добар познавалац не само латинске, 
него и талијанске и француске литера- 
туре. Као члан рим-ске Аркадије, с на- 
зивом баНшћиз Ме^апз, друговао је о та- 
лнјанским неким литератима и о-ставио 
је много латиноких песама, оригиналних 
или превода е талијанскога, од којих су 
■сано неке штампане |(И. Касумовић у 
Виенцу 1902).

И његов брат Томо (3/4 1782—11/6 1826) 
бавио се књижевним радом, еастављајући 
пригодне латинске и талијанске лесме и 
пишућн биографије, од' којих су три, на- 
писане талијанским језиком (о Ђур-у- Фе- 
рићу, Дидаку' Пнтру и о тоокансжим гра- 
ђанима, који оу живели у Дубровнику), 
биле штампане. Као члан рцмоке Арка- 
дије нмао је назив Бош1пиз Са1сМс1епз18,

Ђ .  К .

КЕСТЕН, врста воћа, која се гајп искљу- 
чиво у склоповима, у шумама, углавном 
због дрвета, које служи за производњу 
танина и виноградоког коља. Плод се у 
јесени купи и једе, или се свиње ну- 
штају у кеотен (као у жир или буквицу). 
Како се К. оади само у шумама, то •по- 
датци, и ако су службени, нису и не 
могу бити проверени. Највише К. шума 
има у загребачкој жупанији: 217.929 ота- 
бала, од 462.747 у целој држави. Годиш- 
њи се принос К. рачуна на 70.000 квин- 
тала. И. Р.

КЕСТЕРЧАНЕК ВЛАДИМИР ДР. (16/8 
1877, Загреб). 'Студирао је славлстпку и 
германистику у Загребу, Грацу и Бечу. 
Олужио је од 1912 у Митровици, у реал- 
ној гимназији и Трговачкој Академији у 
Осеку, у Техничкој Отручној Школи у Са- 
рајеву и Трговачкој Академији у Сара- 
јеву. Вршио је као иопитани учитељ сте- 
нографије стенографску службу у хрват- 
ском, далматинском и босанско-херцего- 
вачком сабору. Радио је на литерарној 
историји, стенографији и реклами. Дисер- 
тациона радња Вразове баладе и романце 
(Наставни Вјесник, 10). Од 1922 издаје, 
са М. Ковачевићем, Стенографску библио- 
теку. Едиције су му: Огласи, анонсе, ин- 
сератн (1924), Кратак преглед повјести 
стенографије <1924). С. Д.

КЕСТЕРЧАНЕК ФРАЊО, професор Шу- 
марске Академије у Загребу (14/9 1856, 
Загреб — 21/8 1915). Основну школу и 
вишу реалку свршио је у Загребу. После 
тога је био на Шумарској Академији у 
Маријабруну, где је свршио два семестра, 
па је прешао на ново оеновану Високу 
Школу за Културу Тла у Бечу, где је- свр- 
шио четири семестра (1875—1877). После 
свршених наука постављен је (1878) за шу- 
марског вежбеника, а исте године за аси- 
стента и учитеља шумарства на Господар- 
ско-Шумарском Училишту у Крижевцима. 
Због свог политичжог држаља био је чешће 
премештан у Загреб и Вараждин. Као про- 
фесор шумарства у Крижевцима, развио
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је К. вепику акдију <жо уређења и из- 
градње те школе. 1881 поверено му је уред- 
ништво Шумарскога Листа, који је, уз кра- 
ће прекиде, уређнвао до своје смрти. У 
том стручном листу написао је К. вепики 
број чланака из свих подручја шумарске 
науке. 1880 издао је прву стручну књигу 
на хрватском језнку, Дендрометрија, по 
професору Фр. Бауру. У Шумарском Листу 
писао је чпанке о повијести шума и шу- 
марског господарства код Хрвата, који су 
у посебној књпзи изашли.. 1882 пздао је 
књигу: Основа науке рачунања вриједности 
шума, коју је написао по књизи професора 
М. Д. Хајера. Осим тога је К. надисао више 
брошура ^из области шумарске науке, прак- 
тичне шумарске управе и шумарских за- 
кона. Но најбоље је његово дело: Ловство 
(1896), које је једино те врсте у нашој 
књижевности. — К. је највише стекао за- 
слуге око подизаља шумарске наставе на 
њен данашњи степен. К. заслугом отво- 
рена је у Загребу Шумарска Академија уз 
философски факултет (1898), до 1919, када 
је основан господарско-шумарскн факул- 
тет. Ђ. Неиадић.

КЕТЕ ДРАГОТИН (Ке«е) (19/1 1876,
Прен, талијанска Словеначка — 26/5 1899, 
Љубљана). К. је свршио гимназију у 
Љубљани и у Новом Месту. 1/4 1894 до- 
нео је Ангелчек прву К. дечју песму (под 
псеудонимом Сиљушка), а истог дана и 
Љубљански Звон прву његову песму, На 
блејокем отоку (под пееудонимом Звоно- 
слав). У Ангелчку и Вртцу објављивао је 
К. дечје баоне, приповетке, легенде у прози 
и стиховима, у Звону се развио К. као ли- 
ричар (псеудоними: Звонослав, Зор, Ми- 
хаел Мнхајлов). С Цанкаром н Жупанчи- 
чем тражио је, преко традиционализма 
Стритаревог и Грегорчичевог, нови, пла- 
стичнији поетпчки облик. Основии тон К. 
песама је јасан и весео. У каснијим пе- 
смама уступа инпресвонлстичко схватање 
полагано место фнлософској а  осећајној 
дубинн. У том погледу је на К. утицао 
мистицизам Метерлинка. И облик се при- 
ближује све више класичној уметности 
Прешерновој. К. је неговао особнто форму 
сонета, коју је нешто прекројио. Оонетски 
цикли: Адрија, Мој Бог, Слово, Тихе ночи, 
Чрне ночи, спадају, са сонетом На оче- 
товем гробу, м-еђу најлепше, што је ство- 
рио К. Одличан је К. и у својим прнповед- 
ним песмама. К. Поезије изашле су први 
пут 1900 (ур. Ашкерд).

Ј1 и т е р а т у р -а: А. Ашкерц, увод у Пое- 
зије (2 изд. 1907); 0. Жупанчпч, Љубљан- 
ски Звон (1900, 518); 0. Моле, Цанкарјев 
Зборник (32); Из. Цанкар, Дом ин Свет 
(1920, 12); Говекар, Љубљански Звон (1922, 
509); Н. Жупанић, Прилози за квижевност, 
језик, историју и фолклор (II, 145); Гра- 
фенауер, Кратка згодовина слов. словства 
(2 изд., 289). II. Графепауер.

КЕФАЛИЈА (ћефалија, у латинским из- 
ворима сарПапеиз). К. су били од почетка

14 века градски службенпци, капетани, 
који су имали да воде бригу о јавној 
безбедности у својој области, те су лично 
одговарали за путншке, који су претрпели 
какву штету. Седиште им је било у гра- 
довима.. М. К.

КЕШАНСКИ ЈОВАН, сликар, иконо- 
граф и портретиста (22/12 1879, Надаљ, 
Бачка). Свршио је српоку гимназију у 
Новом Саду, а потом Уметничку Акаде- 
мију у Минхену. Једно време студирао је 
и у Паризу. 1906 пропутовао је Италију. 
До 1910 живео је у Новом Саду, а до 
1914 у Бечу. Од рата на овамо живп и 
ради у родном месту. Видно је учество- 
вао на Првој Југословенској Изложбп у 
Београду. Досад је израдио неколико иор- 
трета, за Матицу Орпску^ новосадску гим- 
назију и т. д. и цео иконостас са цркву 
у Ђурђеву у Бачкој. Сада довршава иконо- 
стас и фреске православне цркве у Надаљу.

В. Д.
КЕШУЦ АЛЕКСАНДАР, књнжевник 

(5/12 1875, Капошвар —• 16/8 1920, За- 
греб). Овршивши нижу реалну гимназију 
у Беловару, посећивао је преиаравцију у 
Загребу, Петрињи и Осеку. Као учитељ 
слуокио је у разним местима. Сарађивао 
је као новелист у Хрватској Омотри н Хр- 
ватској Просвјетп. Издао је књигу цр- 
тпца и приповедака из социјалног живота, 
У калу (1911). В. В.

КИДРИЧ ФРАН ДР., књижевнп псторик 
(23/3 1880, Раданска Вас, код Рогашке
Слатнне). Свршио је гимназију у Марлбо- 
ру, а слависгнчке студије у Бечу. Промо- 
висан Је 1906. Од 1908 био је чпновник 
Дворске Библиотеке у Бечу, а. од 1910 при- 
ватан доцент за- славистпку на Универсн- 
тету у Бечу. Септембра 1920 поетао је ре- 
дован професор за старије словеначке књи- 
жевнооти на У.нивероитету у Љубљани. К. 
највише истражује старију словеначку 
књижевност, са нарочитим успехом бави 
се историјом словеначког протестантизма. 
Радовн К. одликују се концизношћу у до- 
казивању и ванредно опширндм лознава- 
њем страних извора. Важнији спиои су 
му: Примож Трубар, Домовина- (1908,
80—143), Епилог к Трубарјевему Зборнп- 
ку (На-ши Запиоки, 1909), Помоте ин по- 
тваре за разне намене (Наши Записки, 
1909/10), Паберки о Вразу, Библиографија 
Вразових списов ин кореспонделце (Часо- 
пио за Згодовино ин Народописје, 1910), 
Кореепонденца мед -Прешерном пн Вразом 
(Зборнпк Матице Словен-ске, 1911), Пабер- 
ки о Когурки (Љубљанскн Звон, 1910), 11з 
првих часов словелске уметне пееми (Ве- 
да, 1911), Францоско-илирека ложа в Љуб- 
љани (Слован, 1914), Францоске ложе хр- 
вашких земељ Наполеонове Илирије (Рад, 
206, 1915), ЈХе ргоЈеа^апМасће К Н сћеп-
огЈпип^ Ј е г  51оуепеп 1т  16, Јаћгћи п Јег! 
(1919), Трије приспевки к згодовпни сло- 
венскега ппсменотва в 16 столетју.(1. Кдај
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је изшда прва словенска књига? 2. Та 
первж псалм. . . , 1579. 3. Кдо је при- 
редил 4 издајо словенске протестантске 
песмарице? Јужнослов. Филолог, 1921),
0 сумљивих наслових књит в згодовнни 
јужнослов. писменства реформацијске добе 
(Славија, 1923), Донескп к згодовини сло- 
венскега лекционарја ин словенске при- 
диге од конца средњега века до л. 1613 
(Богословни Вестник, 1923), Огродје за 
биографијо Приможа Трубарја (Разправе, 
I, 1923), Донески шкофа Хрена за згодо- 
вино реформације на Словенскем (Чаео- 
пис за Згодовино жн Народописје, 1924), 
Кга Оге^опо А1аб1а Ја Зоттаг1ра (Љуб- 
љански Звон, 1924), Из делавнице за ко- 
ментар Прешернов (Љубљ. Звон, 1925), 
Примож Ловренчич ин његова песмарица 
(Часопис за Згодовино ин Народописје, 1925), 
Иван Унгнад в прогнанству, I—I I -(1918 до
1920), Кореспонденца изза добе југосл. про- 
тестантизма (Окупни Хенебершки Архив, 
I), Тробарји на Рашчици, Јуриј Кобила, II, 
Опомбе к протиреформацијски доби слов. 
писненства, III (1920/21), Сталлетон мед 
Словенци, Отрочиа Библиа, Отрочиа Табла, 
Бохоричев Е1етеп1а1е БаВасепзе, Слов. 
књиге в прот. становски шоли в Љубљани, 
Грегор Воренц, IV  (1924), Драматичне 
представе в Љубљани до л. 1790 (1926).

И. Графвнаувр.
КИКЕРЕЦ ФЕРДО (С/тдиегег), сликар 

(18/3 1845, Будим — 12/1 1893, Загреб). 
Свршио је гимназију у Загребу. Сликар- 
ство је учио у Загребу и Минхену, а 1872 
отишао је у Венецију, у Молментијеву сли- 
карску школу. Доцније је живео у Фи- 
ренци, Ршму и Напуљу. 1875 био је у Цр- 
ној Гори, где га је кнез Никола именовао 
за дворског сликара. Ту је остао годину 
дана, пратећи кнеза на бојиште. После 
битке на Вучјем Долу вратио се у Загреб, 
где је именован за учитеља цртања (1878). 
К. је насликао читав низ слика по моти- 
вима из хрватске историје: Звонимирово 
крунисање, Смрт Маткје Гупца, Зрински 
код Оитета, Зрински и Франкопан у тамни- 
ци; две је израдио по мотивима из народне 
поезије (Косовка девојка, Краљевић Марко 
и његов шарац) и неколико из црногорскот 
живота (Новица Церовић и Црногорац, у 
Штросмајеровој галерији). У цркви Марк- 
ји Бистрици насликао је неколике фреске. 
Међу портретима најзнатнији му је Ауто- 
портрет (у археолошком одељењу Народ- 
ног Музеја у Загребу). А. Ш.

КИМОВЕЦ ФРАН ДР„ композитор (21/9 
1878, Церкље). Гимназију и богословију 
учио је у Љубљани, вишу теологију у 
Риму, где је положио н докторат. Музику 
је учио у Бечу у Државној Академији 
(1911—1913). 1913—1916 био је ВИКар
љубљанске столне цркве, а од 1916 је ка- 
ноник у Љубљани. — К. је комлоновао 
више мнса (једну и са старословенским 
текстом), црквених песама и сЕетовних

КИНАМ ЈОВАН, впзантискп историчар 
12 века. Написао је историју владе Јова- 
на II Комнина и скоро целе владе љеговог 
сина Манојла I Комнина (1118—1176). У 
њој ама важннх података за исторпју Орба.

Д. Ан.
КИНЕ ВИКТОР (Кићпе), лекар п лубли- 

цист швајцарски (1885 — 1919). Дошао је 
у Орбију 1913 ради. сузбијања колере, и 
поново 1915. Као пријатељ нашег народа, 
објавио је за време рата многобројне члан- 
ке о нама по швајцарским листовима, на- 
рочито у Ба ТгЉипе Је  Сепече, н издао 
кљиге: Сеих Доп! оп јј^поге 1е тагГуге
(1917), Без Ви1$*агез ретћз раг еи х-тетез
(1917) , Ба МасеДоте, ргеГепИопз Би1^агез
(1918) . М. И.

КИНОВИЈА ИЛИ ОПШТЕЖИТИЈЕ, ма-
настир, у коме се строго проводи принцип 
монапжи: да нико не ;може имати ништа 
свога посебнога, већ да је све заједничко 
и ова братија живи, храшн се и одева 
у манасти1рској заједници. Такав је облик 
манастирског живота, еамо знатно убла- 
жен, углавном и данас у обичају пО' свима 
нра®оелавним српским манастирима. Је- 
дино је Хиландар ндиорнтмнја.

Р. Г.
КИРИЛОВИЋ СОФРОНИЈЕ, темишвар- 

ски епископ (— 28/2 1786, Темишвар). К. 
је раније био енископ будимски и у.једно 
епископ шравославнвх ердељских Румуна 
(1769—1783). За Румуне је К. стекао на- 
рочитих заслуга, што је задржао уни.ја- 
ћеље, које је раније отргло било већу 
иоловину угаЈрсвих Румуиа од шравослав- 
не цркве. Као архимандрит манастира 
Грабовца, К. је 27/5 1774 посвећен за епи- 
скопа будимокога, а 24/8 1781 премештен 
је у Темишвар. Р. Г.

КИРИЛО-ХАЏИ, будимски митрополит, 
одличан прсповедник (— децембра 1679). 
За К. је забележено, да су га учени људи 
на Св. Гори Атонској називали Злато- 
устим. Р. Г.

КИРИН ВЛАДИМИР, графичар (1894, 
Загреб). Овршио је градитељску школу у 
Загребу. 1921 био је у Лондону, и тај је 
боравак био одлучан по његов уметнички 
развој, јер се у графичком одељењу Бри- 
тиш Музеума упознао са најзнатнијим де- 
лима модерне графике. Своје утиоке ш  
Лондона, Париза и Италије изнео ,је К. 
1921 у својој првој мапи литографија. 1923 
био је у Далмацији. Као плод тог боравка 
издао је наредних’ година литографске ма- 
пе Оплит, Шибеник и Хвар, а 1925 мапу са 
мотивима из старога Загреба. Исте су го- 
дине изашле у Лондону К. илустрације 
Прича из давнине Ј. Брлић-Мажуранићеве. 
Репродукције К. радова донеле су најзнат- 
није енглеске уметничке ревије. К. ое много 
бави и опремом књига. А. Ш.

КИРИЏИБАША. Кад су Турци владали 
Србијом, -ни у Србијн нш у Турсвој није
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било никаквих оаобраћајних установа. 0  
београдски везир није имао другог срет- 
ства за звашинан саобраћа.ј са Портом у 
Ца.риграду и гувернерима других турских 
провинција него Татаре. Татари су пу- 
товали на коњу, брзо, п део пут нрела- 
знли су без засгоја. Стога су на свима 
путевима, којима су они путовали, иаро- 
чнто на дариградском друму, постојале 
станнце где су уморне коње замењивали 
одморнима. Те су се станиде звале мен- 
зулане, које су блле »царске«, а њихово 
је одржавање шадало на народнн трошаж, 
и веднр београдски нх је изда-вао при- 
ватним људима под закун. О.ни су се 
евали мензулџије. Мензуланама ,је диљ 
био да !се обезбрди само' званичан -са- 
обраћај турских власти, и зато су мензул- 
џије били дужни, да за одређешу на- 
граду, држе у свако доба на јаслима од- 
ређен број добрих коња, јахаће ошреме 
и шрибор за транепорг званичних шисама, 
новаца и других држаЈвних иошиљака. 
Како викаквих друглх саобраћајних уста- 
нова вије било, а кроз земљу су шро- 
лазили и страни емисари, угледши странци, 
повлашћена лица и куршри етраших др-- 
жава, 1824 су једним ферманом учињене 
измене у царским мензуланама. На место 
мензулџија шостављени -су тада К., који 
су морали држати у мензуланама већн 
број коња ш давати их под кнри.ју (за- 
куп) и приватшшм лпцима. Од тада су са 
Татарима могла путовати и приватна лица. ј 
Пут до Цардграда тр-ајао је 10 дана, а 
плаћало се за коња и два Татарина као 
пратиоце 80 форината сребра.

Д. Димитријевић.
КИСЕЈЂАК, -место у Боони ва ушћу 

Лепенице у Фојницу. Има 340 становника 
(1910). Први шут се помнње 1530. За вре- 
ме Турака нисела вода из К. се извозшла 
У Дуброшник. |Цре окупациј-е била оу ту 
само три хана. Има јако, лековито ки- 
село врело, које преко лета привлачи ве- 
лвви бро-ј носетилаца. ОЕС. је на раскршћу 
лутева 'за Травшик, |Оа1ра,јево ш Високо. 
Отан-овништво се бави посредништвом у 
саобраћају. У околш-ш се ради грнчар- 
ски з-анат. У месту ш околиши има ,рим- 
свих остатака. ’ М. Ф.

КИСИЂ ВИНКО, -новинар <7/11 1879, Ду- 
бровник). Вио је уредник задарско-г На- 
родн-ог Л-иста (1900—1918), а затим сллит- 
СВОГ Новог Доба (1919—1925). К. је шо- 
себно -објавио-: Оовит у Далмацнји, и пре- 
воде са талијанск-ог, 'Олаша жшвота -од М. 
Серао, Фарфуи од Цуколија, Даниеле Кор- 
тис од Фотацара. Оем тога, К. је писао 
књнж-евне и позоришне чланке. ’ У. Џ.

КИСИЋ ЂОРЂЕ И РИСТО, -књижшрш 
издавачи у М-остару. 1895 постали су ор- 
таци Антуна Пахера и ооновали с.у књи- 
жару -Пахер и Кисић. (В. Пахер.) У. Џ.

КИСТАЊЕ, варош-ица у Далмацијш, 
Обла-ст Силитска, срез бенковачки, на

др-уму Кннн—Бенковац, недалеко од Крке, 
ниж-е 44° сев. шир., 245 м -виооко. Сма- 
тра се као најздравије место далматин- 
ског Заго-рја. Има. 1.965 становника, оп- 
штнжско шоглаварство, котареки -суд, ло- 
рески уред, православну парохнју, основ- 
ну школу, пошту н телеграф. Пред пра-в-о- 
славном црквом налази -се зденац, огра- 
ђен зидом -с грпмскин натпиоима и наки- 
том (међу оеталжм велика глава Јушш- 
тера). 'Североисточшо од К., код заселка 
Ивошеваца, виде ое римска лука од 
тесана камена, што народ зове »Шупљом 
црквом«. Овде је био римски градЉурнум.

Ј. М-н.
КИСТОБОКИ (КОСТОБОКИ), В. у До-

датку.
КИТИЦА, кречњачка, кршевита и на-га 

висораван у Далмацији, источно од пла- 
нине Блокова, а југозашадно од Имотског 
По-љд, 7-5 км јуаано-јутозападно од места 
Руновшћа, ша -југозападном ободу Жмот- 
ског Поља, односно 16 км шсточн-о-северо- 
источно од Мака-рске. К. се шружа динар- 
ским дражц-ен, о-д северозапада на јутхн 
истож; север-оисточне падиже су врло стр- 
ме, југозападне се сасвим благо спушта- 
ју, а најви-шш висови -су Вучј-ача (или Бр- 
штанова Главица) 821 м̂, кота 855 м. Ое- 
вероисточним шо-дножјем планише води 
колсви пут Загвозд и Имотски—Ракић— 
Крстатнце—-Сливно. П. В.

КИТКА. 1. Карсна виоораван у Орби- 
ји, између река Височице-Добродол-ске- 
безимен-ог нотока (лева шритока Височи- 
це), око 10 км североисточно од Пирота; 
К. се лружа од оеверозапада на југо- 
поток; североисточна па.дина јој је врло 
стрма и зове -се Пажар, а југозападна је 
блажијих -нашг-ба. Највиши висо-ви су: 
Церцељ 1.027 м, Китка 1.209 м, Козји 
Камен 1.187 м, В.рк 1.188 м, 'Окувија 
1.089 м, Црадишге Камен 1.088 м.

2. Планина у 'Србшји, јужно од средњег 
тока Лужшшце (нритоке Власине), 8 км 
.југозападно -од меота Бабупшшце, односшо 
25 км -југозадгадно од Ппрота. К. је купа- 
стог облика, виеока 869 м.

3. Планина у Орбији, на изворшшту ре- 
чице Јелашнице, Врбовске ш Корбевачке, 
притока Јужие М-ораве, 12 км јужно-југо- 
западно од Сурдулпце, односно 19-5 км 
источно-североиото-чно од Врање. К. је 
висока 1.300 м.

4. Плашша у Србији, н-а граници -наше 
државе са Бугарском, око .изворишта Ко- 
рктоке Реке (пр-итоке Бело-г Тимока),
15 км шсточно-југоисточно од Враљева 
Села, однооно 20-5 км северолсточно од 
Књажевца. К. је виоока 811 м.

5. Плашина у Македонији, између река: 
Кадине (лритока В-ардара)-горњег тока 
Меле ТрлатМоранске, јужно од Скопског 
П-ољ-а, 8-5 км јужн-о-југозаладно од месга 
Студеничана, односно 18 км јужно-југо- 
и-сгочно 'од Скопља. К. се пружа од се-
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вера-северозапада ка југу-југожстоку, и са 
свжх страна има стрме падине. Највнши 
вжсо®и су: Кра-ста 1.420 м, ,ж Китка
1.569 м. Преко плашине воде неколиво 
•втаза. П. Ђујввић.

6. Врх на планжнскон масиву Ко- 
зјака у ошругу вумановоком. На К. је 2/5 
1905 била борба наше чеге >са Бугарнма, 
у  жојој је поглнуло 5 четника.

М .  М .

КИТОВИ .су 1вићанке, које висе лево и 
десно над куковлма, а налазе се на кра- 
јевима нојаса. Носе их жене и дево.јке у 
Галичнику. Н. 3.

КИЂА, л ј и с т  за шалу, забаву и прикуп- 
Јваље наро,диих умотворшна. Излазио је у 
Нишу 1905—1914. Власник му .је био Мих. 
Ј. Оцокољић, уредниж Тадија Костић. 
Обновљен је после рата у Београду, и 
1925 му је десета година .излажења. У ли- 
сту )е објављено доота народних умотво- 
рина. У. Џ.

КИЋАНКА је различите бо.је, израђује 
се од 'Квиле нли вуне, од ђинђуфа, ошг- 
них парица, шљовица, и  од златног и ср- 
мајли гајтана. К. служи искључшво за 
украс. Виђа се .на фесовима, зубунима, 
ћурчетима, кошуљама, појасевима, прега- 
чама, младиним каиама, подвезама-.

Н. 3.
КИЧЕВО. 1. Варош у Јужној Србији, у 

Битољској Области. Лежи у Кичевском 
Пољу, под ^саставцима изво!рних кражова 
Големе Реке '(јВеливе, Треске), а кра.ј ове 
је у апсолутној вжжни 622 дм, под вапад- 
ним пристранком у кршевитим 'отсецима 
Капит-Рида, огранка шумовите Челоице 
Планине. Има 1.003 куће са 4.792 ставов- 
вика (1921). К. је административно л  при- 
вредно средиште истеимене области (Ки- 
чевско), а у састав јој улазе још жупе 
Горље Кичево, Зајас' и Конач.’

К. се најраније споминЈе 1018, у повељи 
цара В-асилија Н, када- је принадало енар- 
хији охридоког архиепискша. Краљ 
У.рош I <1242—-1276) помиље К. под име- 
ном Кичава. Оредљевековни српски назив 
К. и до данас се задржао у народу. Тур- 
ски опоменици 17 века називају К. раз- 
ним исквареним облшцима: Фирцова, Фир- 
чова, Кирчова, доцније Крчава, Крчево.

Од ослобођеља (1912) становништво К. 
опал-о ,је, због исељавања му-слимана. У 
Оветском Рату Немци су подигли желез- 
нипу узаног колосека Охрид—Окопље, на 
којој је К. једна од важнијих станица. У 
К. су: логлавар кичевског среза, пуко-в- 
•ска окружна команда, поштанско - теле- 
графсжа и телефонска -станица са неире- 
кидном слуисбом, надзорник народних 
школа ва срез Кичевски.

Л и т е р а т у р а: К. Костић, Наши нови 
традови на југу (1922), 93. В. Р.

2. Област. В. Кичевско.
3. Б о ј к о д  К и ч е в а  22—23/10 1912. 

После напуштаља Гостивара, Турци су от-

ступили ка Кичеву и Би-тољу и решшш, 
да на ивици Кичева заштитничком борбом 
задрже наступање ерпске војске. Морав- 
ека II, по заузећу Гостивара 21/10, про- 
дужлла је наступаље ка Битољу по еше- 
лонима: први (кољички пук, јед-ан пе- 
шадиски пук и бртска батерија) заноћио 
је на. друму-не дошав д-о Трапчшндола, 
други ешелон (остали борачки делови Мо- 
равоке II) преноћи-о је у Гостивару. Пре- 
ма Масвровим Хановима упућ-ено је оси- 
гураље. — 22 октобра, први ешел-о-н, по 
пролаоку Трапчиндола -дочекан .је ватром 
са северн-е ивице. Кичева, и тада се раз- 
вио бо-ј.

Бојиште чине огранци Добре Воде пла- 
нине, висо-ве н тешко пролазне к-осе и 
ћувици, ограншчеши Зајаском, 'Отудеио-м 
и Велик-ом Реком. Јужни део тог терен- 
ског -отоека, -од виса између села Ј-аворац 
и Д-обр-енрвац, прек-о Кнчева до виоа јуж- 
н-о -од села Јер1ИНовац, Тур-ци -су посели за 
одбрану. |Положа.ј ј-е јак, нарочито с фрон- 
та. Турци су имали овд-е ово 8.000 људи, 
с-а нешто артилернје. Орби су учеств-овали 
Моравском II 22/10, 1 вољички пук је у 
св-о-м изласву из села Транчиндо-л био до- 
чекан ватром са северне ивице вар-оши 
Кичева, и цјахао је за борбу пешке на 
воси жод села Раштаиа. Око подн-е стигао 
,је и  раз-вио се 3 л-еш-адисш пук -на истој 
коси, за које је време био нападнут са 
оба божа од Арнаута, који су -се после 
кратке борбе раегурили. На -ово-м поло- 
жају први ешелон је и заноћио. — Други 
ешелон, вршећи тежак марш, заноћио је -на 
проотору село Зајас-село Падалиште. 23/10 
у 4 часа упућен је 1 пук -са брт-ском ба- 
теријом (из другог ешелона) вао десна ко- 
лона, и кад је избно код села Јаворца, 
вид-ео је, да ј-една ј-ача турска к-олона на- 
■студа -ка дееном крилу 3 пука и д-а једна 
батерија туче Раштанску Косу са ивице 
вароши. Одмах је упућ-ен један батаљон и 
батернја у леви бак те т-урске к-оло-не. Око 
11 часова јасн-о ,ј-е било да Турцж -о.јача- 
вају сво.је лево крило. Сто-га је сачекано, 
да изађе и <2 нук) лева дивизи-сва воло- 
на у висину средње, а ж-ад је то било-, це- 
ла је дивиаија широким фронто-м вапала 
Турже. У то вр-еме десна обилазна коло- 
на -сншла (је саовим у -бок и позадину 
турског левог -нрила, л  Турци су журљо 
и у нереду н-апустили Кичево- и от-ступили 
ка Битољу. Моравока II заноћила ,је н-а 
нр о ст-о ру Доб ре® о вац—Кич ев о—Ј е р шнов - 
ци. Губитци Моравске II били су 1-58 
м-ртвих л  раљених. Заробљено је 100 Ту- 
ража. -Резултати боја били су: -очишћен је 
био -нр-а-вац ва Бит-ољу од заштитних де- 
лоиа. Последице -су биле: ухваћена је ве- 
за Моравове II са I Армијом за -заједничко 
дејств-о у Битољсжој' битци.

В. Белић.
КИЧЕВО ГОРЊЕ. В. Кичевсво.
КИЧЕВО ДОЊЕ. В. Кичевско.
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КИЧЕВСКО, длаБж нска котажна у Јуж- 
но.ј Србији, у Блтољској Областж, око ва- 
рошн Кичева, у  изворном шределу Го- 
леме Реке, која се даље, од излаза у По- 
реч, зове Велвка, а на нзлазу у Скопско 
Поље назива се Треска. Планнноке стра- 
не К. су шумовжге. Само је Буковжк из- 
над За.јаса сав оголео с обе стране нре- 
седлине Корита. Буковик је скаршћена 
висока површ, делом под сувати, по којо.ј 
Арнаути планину зову Бешк.

Име К. је по -главном граду ове обла- 
сти, Кичеву, а и сама се област зове још 
Кичево или Кичава. К. се, ваједио са глав- 
ним врадом, помиње 1018 ка-о епархија 
под охридсшшм архиелископом. К. се по- 
мнље више нута и  у нашим оредљевеков- 
ним споменицима. Тако ое у уговору о 
савезу између ираља МилЈлииа и Карла 
од Балоа назива Кичевски предео, а у 
животопису краља Милутина набраја се, 
м1еђу освојшим рбластлма, и ЈСпчевска 
земља. Тада. се К. ввало Кичава, што се 
и до данас у народу одржало. Турцн су 
К. звали 'Кврчаша или Крчава.

Средишни део К. чини Кичевско Поље 
илн Доње Кичево, у на.јвижем и источ- 
ном делу котлине, око отава изворних 
кракова Велике и низ ову до Бродске Кли- 
суре, код варошн Кичева у апсолугвој 
вноини 622 м. Пространо је 43-56 км2. То 
.је најплоднији и најжушнији део К., са 
главшим .адмннистративним и лривредним 
средиштем. — Становништво је у већнни 
православно, поред доста потурица и не- 
што мало Арнаута.

-Оеверно <и више Дољет Кичева простире 
се Горње Кичево, око средњег и горњет 
слива Темнице. Ово .је бртски део коташ- 
не, насељен већнном арнауташима и по- 
турицама. Највеће је село Горњег Кичева 
Србица, у ко-јоц живе само потурчењаци. 
То ,је 'оредиптно насеље ове жупе. Обе жу- 
пе, Горље ,и Дољ-е Кичево, чине једну це- 
лину. Ршздва.ја их, односно спаја, Шу- 
товско Поље око Темлице, изнад њеншх 
става са -Зајаском Реком.

Вшпе Доњег 'Кичева, а западно од Гор- 
њег Кичева, у средњем и горљем слжву 
Зајаеке Реке, деоне при.токе Темнице, на- 
лааи се .малена плашинска жупа Зајае, 
насељена скоро само арнаутским станов- 
нвштвом. Зове се по највећем арнаутсвом 
с.елу истога нмена. —• На југозападној 
етрани простире се већа жупа Конач, 
уоквирена шумовитим планинама и во- 
дом врло богата, у долвгнама знатне нлод- 
ности. ЈКупа се дели на Горњи п Доњи 
Копач, према току рек..е до нзлаза у Кн- 
чевско Поље. Ова је средњевековна кичев- 
ска жула -очувала сво.је старо орпско 'ста- 
•воввиштво скоро у потпуној етничкој чи- 
стоти. Сва су села Орба православних, 
лзузевши једно арнаутско у Дољем Копа- 
чу. Сем тога, у Доњем Копачу је село 
Србјаши, ,по вери мешовитог српског ста- 
поввиш.тва (више Је хрпшћана од м,у- 
сли.мажа). Повише Орб.јана је чисто хри-

шћанско српеко село Србјан-Доленци. — 
Процес потурчавања и поарнаућавања1 
срспског сгавовништва у К. ух-ватио је ма- 
ха навалама арнаутских Дибралија, који 
су од Дебра, превојем између Стогова и 
Јаме, стално овамо упадалм, Притепгњено 
■српожо етановвиштво, да би нзбегло зулу- 
ме, примало је тада ислам, затим и ар- 
наутски говор. — Продирање Арбанаса 
почело је врло рано, још у стари.ј-е ту.рско- 
доба (пре краја 17 века), и трајало ,је све 
до пропасти Туроке п. ослобођеља Јужне. 
Србије (1912).

Л и т е р а т  у ,р а: Ј. Дви.јић, Основе за 
геотрафију л  геологпју Мажедониое и 
Старе Србије, П1 (1911), 1043—1051; ј. Де- 
дијер, Нова Орбија {19113), .226—230.

В. Радовановић.
КИЧЕВСКО-ДЕБАРСКА ЕПАРХИЈА. По

хрисовуљш визажгжжог цара Василија П' 
од 1019 Кичево и његова област били 
су саставни део охридске архиепископије. 
Када је 1283 краљ Милутин освојшо Ки- 
чево и Дебар Кичевска Област иридруже- 
на је дебарској- енархијн, па је тако оста- 
ло и доцнпје, када су обе те области, кра- 
јем 14 и токон 15 века, поново лотнале. 
под охридску архиепископију. — Познаг 
је само један епископ дебарски и кичевски, 
Јаћим, из 1698. Р. Г.

КИЧЕВСКО ПОЉЕ. Б- Кичевсжо.
КИПЈПАТИЋ МИЈО ДР. В. у Додатку.
КЛАДАЊ, за-рош у Боови на Дрињачи.. 

Има 1.197 становншка.. Пониње се први 
пут ночетком 18 века, жао мало место са- 
50 кућа. Дож нцје лодигнута боеавока же- 
лезница 'бпо је К. внатно саобраћајно ме- 
сто и житна нпјаца. У околнни К. разви- 
јено је пчеларство. М. Ф.

КЛАДОВО, варошица у Србиј1и '(Ти- 
мочка Област), на Дунаву. Има 1.624 ста- 
новника. Важав је рибарскп трт (мору- 
не, јесетре, кечиге, затпм познати кладов- 
скн ајвар). Среско је место. Има пошту.

В. Д.
КЛАИЋ ВЈЕКОСЛАВ, лсторик (28/Г 

1849, Гарчпн, Славонија). Код оца Фрање, 
иознатаг педагога н учитеља, К. је свр-- 
шио основну пгколу. Због очевог преме- 
шгаја, за вроме Баховог апсолутпзма, до- 
шао' је К. у Вараждшн, где је с-врпгио лр- 
ва три разреда гимвазије, а  осгале у З а - 
гребу. Ту му ,је био лрофесор чеппш исто- 
рик Коржинка, за кога сам Клаић каже у 
својој аутобиографији, да му је он уса- 
дио у орце љуба® за истари.ју. 7 и 8 раз- 
рвд свршпо је као клерик загребачког се- 
мевишта, па је до 1867, две године, учио- 
и теологију. 1867 окинуо је маитију и 
отишао је ва суплента вараждинске шм- 
назнје. 1869 пошао је на Университет у  
Веч, пде је слушао Ашбаха, Јегера и Си- 
кела, те је стекао солидно историско зва- 
ље. Из Беча се отао јављати у загребач- 
ком Виенцу чланцима из старе словет-
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ске митошотије и исторн.је. 1873 положио 
је кспите из историје и географије. Исте 
године с јесеши иостављен је за учитеља 
загребапке пшмназије, гд-е је служио пу- 
них 20 трдина. 1879, после смрти М. Ме- 
оића, К. је позван за суплента хрватске 
иоторије на запребачком Уннверситегу, на 
воме је оотао до 1882, када је на ту ка- 
тедру посгављен Т. Смичиклас. Тада се 
К. вратно у гимназ!фју. али је усжорО' по- 
зван за додешга географије Јужних Оло- 
вена. Ту је остао до 25/11 1893, када је 
наимено-ван за јавног редовног професора 
опште историје. Вредавао је све до 1922, 
када је, месеца августа, сгављен у пенеи- 
ју. ГГоред 'свог званичног наставвшчког и 
научног |рада К. ©е бавио много н музи- 
ком, и ту је и као скритик и  кал> један 
од главних управнива Хрватскрг Глазбе- 
иог Завода задужио хрватску музичку кул- 
туру. Огледао се са успехом и као компо- 
зитор; његове су Мисли моје познате у 
читавој Југославији.

К. је бж> и редактор белетристичких 
листова Хрватска Липа ( 1875), и зна- 
менигог Пиенца 1882— 1889, а уређивао је 
и музички часопис Гусле (1892), у коме 
су изашле неже њего.ве, добро запажене, 
музичже расправе. У Матици ХрвагскоЈ 
много годипа је ажтивно суделовао као од- 
борнпж, а при поЈави Оаврембника нала- 
зио се на консервативној страни »Отарих« 
и борио се против идеала »Младих«.

17/12 1896 изабран је за правог члана 
Југославенске Академшје, где још увек 
активно ради. 1922 му је прашки Универ- 
оитет дао титулу почасног доктора.

К. рад је мпогострук, и углавном се 
може 'Поделити п а  четири групе: школ- 
ски рад, научни, уреднички и музички. 
Овакашо је К. маркантна лнчност хр.ват- 
ске к,ушту)ре 19 вкка, те се у њо.ј са свим 
својим 'Особинама, 'светлим и тамним, 
видно иотиче над савременипЈима.

Као научник К. заузима са свооом го- 
лемсм ерудицијом и јасним излагавем 
исп1итшваних предмета у Хрватовој. исто- 
риографшј|И, видн-о месгго. Његова највећа 
снага и заслуга лежи у његовим много- 
броЈним, шзвртаим и разновроним мото- 
графијама. К. има сшаге и полета да вра- 
ће генетичаое линије даде и ирииаже у 
збијјено,.ј и јасној форми. За генетички 
дриказ хрватсже целокупне историје не- 
достаје К. иде.јног и еволутнвног елемен- 
та, јер се бези0.ража.]ним везивањем дета- 
ља и њиховим опширншм описивањем, 
превођењем читавих всториских спомени- 
ка и њиховим уношењем у сжлоп исто- 
риског органлзма, вшше веже за Стару 
школу, ко,ју је тек Ранке реорганизовао. 
0 .једном нстор'Икжом филооофском систе- 
му 1ге може се код њега говориши. Код К. 
је главно строго критично испитиваље и 
приповедање догађаја. Национална идеоло- 
гија је уског племенског оввира, ни изда- 
лека она Рачкога и Омичикласа.

К. .је 'Као истор.ик почео веома рано са- 
.рађиваггш у Виенцу, у коме је жзашао ве- 
лшгаи б.ро,ј љеговшх студија ш историсвих 
цртица. 1870 јавио се њрвим члшнвом Бог 
'Овснтовшт, а данас још увек марљиво 
обЈављује плодове свот рада. Највеће 'Му 
је дело Повјест Хрвата од најстарпјих 
времена до свршетка 19 виека. Досада је 
штампано 6 свезажа (1899—1919), затшм 
Пов]ест Босне до протаетш краљевства 
(1882; преведета на немачки и мађарогаи), 
Олавонија од 10 до 13 виегаа- (1882, у 
Виенцу ш сепа.ра.тН'0 ; преведена и на не- 
мачкш), Хр'ватска ллемеша од 11 до 16 сто- 
љећа (Рад, 130), Брибирски кнезо.ви од 
племена Шубнћ до г. Ј347 (1897, Водо- 
сло-вље киезова Крбавских од племена Гу- 
сић (Рад, 134), 0 харцегу Андријш (Рад, 
136), Хрватски херцезш: и бани за Карла 
Роберта и Људевнта I 1301—1382 (Рад, 
142), Крчки кнезови Франкопаии (1901), 
Мартурина, славонска даћа у средњем ви- 
]еку (Рад, 157), Хрватско Краљевство у 
15 отољећу и првоу четврти 16 стољећа
(1905), 0 подриетлу банске части (Вјесник 
Краљевског Земаљског Архива у Загребу, 
I), Кашдидац.ија 'бана по хрвагском сабо- 
ру за владаља куће Хапсбург, 1527—1848 
(1908), 0 крунисању угарских Арпадовића 
за краљеве Далмаци]е и Хрватске (1908), 
Отатут града Загреба од г. 1609 и рефор- 
ма његова г. 1618 (1912), Живот и дјела 
Павла Ритера Витезовића 1052—1713 (1914), 
Хрватска пра.гматичка санкција (Рад, 206), 
Ас1а КеДеу1сћ1апа аппогит 1322 1та1е а 
1527 (1917), Ап1опи У гатесг: КгопИса (У 
издаљима Југославенске Академије) и тако 
даље.

Важно је још таоменути, да ]е К. дао 
иеколико добрих историсжих уџбенижа за 
оредње школе, а не мање ]е важан његов 
рад и на географеком пољу. Важни су: 
Природни земљопис Хрваттае (1877), Зем- 
љсииис Бооке (1878), Опис земаља у којих 
.станују Хрвати, I—III (1880—.1883). Међу 
тартографсжшм радовима важан је ЗемљО- 
вид Хрватске, Олавоније, Далмације, Бос- 
не и Херцеговшне, Атлас за хрватску по- 
вј.ест и Хиоторички земљовид Хрватске, 
Босне, Истре и сусгјвдних зеиаља.

Л ,ит е р а т у ра: Уломци из моје ауто- 
биографије (Дом и Овијет, 1899), ОНич 
з1оуп1к паиспу, 14; Албум заслужних Хр- 
вата 19 стољећа, II (1898).

В . Н о в а к .
К. се музиком иочео бавити .још гаао- 

студент. Осно.вао је у  Загребу Соколсл1И 
оркестагр ш био је његов диригент. Вио- 
је дутогодишљи претседпик Глазбеног За- 
вода у Заг.ребу. У часапису Пусле, ко]е је 
уређивао с Венцеашвом Новажом, а и у 
другим нашим мувшчжим и 0'Сталим ре- 
виЈа.ма. написао је доста раш.рава и чла- 
нака из облаоти наше музичке истори]е, 
од кајих наномињемјо м.б1шграф,и]у Ва- 
трослав Лш!оинсжи и прве двије опере. 
Компоновно је, међу осталим-, Шест ло- 
пјешажа з-а .једпо грло уз нратњу гласо-
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вир-а, мушке зборове На Нехају Граду и 
Сдраћаље, и још негое попевке л зборове. 
У целокушном његовом муаичком раду 
опажа се тционалистжчка тежља. Фа.ј 
љегов нацнонализам у музичком погледу 
је спољашан и шеаЈртистичан. У сво|је до- 
ба лмао је К. васлута жао оргаиизатор.

Л пт е р а т у р а :  Б. Шлрола, Преглед
иовјести хрватске музике, 259—261.

А. Д.
КЛАИЂ МИХО ДР., политичар и на- 

роднл препоро-дит1ељ Далшације (19/8 1829, 
Дубровник — 3/1 1896, Задар). Учио је 
нижу средљу шволу у Дубро'Внику и Лл- 
в-орну, где је проглашен »принцепсом« у 
физици, философији л математшци. 1847 
лоложио је у Дуброквшжу иопите за ху- 
м!ашигег л  философиј|у. 1849 је у Падови 
учио матем&тику; .ту ое 1853 промовпран 
за доктора. као ннжиљер и архитежт. 1855 
поотао је шрофесор у заиарској глмна- 
зији, цде ,је иредавао математлку, исто- 
р-цју п талијднкки језик. У то време на- 
роднн језик био је искључен из школа, 
друшпва и цркве, а народна овест била 
је слаба. К. је добро знао народнн 
језик. и проучио је хрватоку кљижев- 
ност. 1861 изабран је К. у првн дал- 
матинссши еабор. Од почетка лзлажеља 
ХагшпаПа био је*К. оа-радвик листа и 
писао је'члалже о опољној полжгици. Био 
је шослаиик на далматинеком 'оабор-у до 
смрги. У .сабору је први по^чео говорпти 
хрвагнжи. 1863 отпуштен је из службе, 
■због св-ога пољлтигакога рада и оотао је 
три године без сшужбе. 1865 постао је 
'владин оаветшик вод дал1М:атинск!ОГ нае 
меоништва, да нрши дужност надзоркика 
ооновних лпкола и реалки. Одагле је сме- 
љен з:бог рада у 'народној отранци. 1865 
изабран је за носланика на хфватсжом 
сабору, а 1866 га је хрватски сабор ива- 
брао л  за члана регниколар|Н'е депута- 
ције. Кад 'је народна стр-ашша 1870 добила 
већину у налматиноком сабору, изабран 
је К. за члана зем&љ1евог одбора и остао 
је то до омрпча Ту се К. показао наро- 
чито добар као -стручљак у фииан1сис(кшм 
стварима. Реорганширао ,је з-емаљске фи- 
иансије и ставио вх иа чврсте основе. 
Двадасет и шест годагаа водио је К. фп- 
нансиску улрашу земље. 1873 изабран је 
за послаиика у царевшиово веће, али су 
му поништилн магадат. Међутим је био 
изабран гаа ншснздним изборима (1874). 
У питавзу Восне и Херцеговшше Клгајић 
је одушевљањо поиуп1.ир.ао босшново-хер- 
цеговачки у.станда. Редакцица Народног 
Листа- у Задру била ]е 'нарочпто у прво 
време као иекн штаб усташа. Од 1879 до 
смрти био је послалик на царевинском ве- 
ћу, а од 1887 редовно члан делегацкја. У 
царевинском већу припадао је Хоенварто- 
вом клубу, коме је би-о и потпретседник. 1893 
иступио је та већине и основао је хрват- 
сно-словшск® клуб, коме је шреггоедник.. 
1895 им-еношаш: .је з-а гаретседннка д-алма-

тигаског сшбора, али ,је уагро ггре ступаља 
на ту дужно1ст. Од осгаиваља Матице Дал- 
магипске Д1861) био је К. њезпн потпрет- 
седн-ик, а од омрти Божидара Пет-рано- 
вића (1875) шрешоеинмк. Српоки миннсгар 
Ристић понудгао му )е меото посланика 
-Орбије у Риму, а Мажурашић шр-офесор- 
'ску стошицу на Угаиверситету у Загребу, 
али је он об-оје одбио. Био је одличан го- 
ворн-ик ж један од најугледнијих и нај- 
сјајнијих словенских државника друге по- 
ловиие 19 вежа.

Л и т е р а т у р а :  П-олитео, Млхо Клајпћ 
(Вијенац, 1896); Бианкини. Михо Клајић 
и дон Михо Павлиновић (Народни Лист, 
јубиларнл број 1942); Из допгаоиваља са 
Клаапћем (Народни Лист, Јубишарни број
1912). М. Прелог.

КЛАЈИЋ ЈОВАН, сликар, иконограф и 
портретист (1815, Нови Сад — 14/7 1888, 
Турија, Бачжа). Основну шжолу и 6 раз- 
ред-а шиваавје сврпшо .је у Новон Оаду, 
а последње разреде,. матзг'ру и два семе- 
стра правгаог факултета у -Клужу, у Бр- 
дељу. Права је наставио у Печуј.у, а аш- 
.солвирао је у Пешги, з-ат-им је (1840) пре- 
шао у 'богословдју, али је још исте годи- 
не напуотио, и уписао се у бечку Сликар- 
сну Академију. Ту је студирао чети-ри го- 
дине, с Павлом 'Сшмићем, чи.ји ,је п-риони 
пријатељ и сарадиик осетао до смрти. Та- 
жо је 1872 помагао Симићу нри л-зради 
пкона у  сракжој пра1вославн-ој цркви у 
Глгани. Затим је наслнзкао престолгге иво- 
гае у старој сабо-рно-ј дргавл у Новом Оа- 
ду, као и Фраддафилжниу зиставу ‘СрАа, 
новосадских занатлија. Од К. већпх ра- 
дова треба помену-ти иканостасе у Бајнш 
(1857) у Старом Врбасу (1864), а згаа се 
да ,је једгаом игрелаз-ио и у Србигју, да из- 
ради једну цркву. О-снм тога, постоји ве- 
ћи брО‘ј К. гаортрета по нриваггвим жућа- 
лма. 1Све су К. слиже добро компоновагае и 
одликују се нежним и меким колорнтом. 
Као оликар К. много п-отсећа на Павла
О.имића, а као човак био је нежан и сжро- 
ман, тажо да га ое приликом смрти .једва 
неко и сетио. А К. је бно вио-око образо- 
ван чове® и уметШж, чгаји радови често 
не уступају радовилма друтих, чуведах 
слшкара лз те, по нашу уметгаост знатне 
:и богаге, 'впохе.

Л и т е р а т у р а :  Јавор (1892, 37, 586).
В. П.

КЛАЈНМАЈЕР ЈУЛИЈ {К1еттауг), ли- 
терарни историчар (9/5 1847, Вншња Гора, 
Доленско — 28/12 1913, Трст). К. је свр- 
шио гимназију 1858—1866 у Љубљани, а 
философоке науке у Бечу п Грацу. Био је 
суплент у Целовцу и професор учитељске 
школе у Копру, Горици и опет у Копру. 
Пенсворшсан је 1907. К. је приредио друго 
нздаље Јанежичевог Словенско - немшког 
-словара (1874), п додао му Списек нека- 
терих делавцев на словенскем словственем 
пољу (и засебно). Писао је за Словенски 
Народ, Единост, Сочу, Беоедник и Дружбу
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КЛАШЕНИК

Св. Мохорја, литерарно-иоториске, биограф- 
оке, историске, и друге чланке. Окунљао 
је и народне песме и делимице објавио их 
у Единости, Кресу и Оловану, а делимице 
предао их професору Штрекљу, за ње- 
гов-о издање Словенских народних песама, 
1879 објавио је ситан Припомочек к зго- 
довини словенскега словства, а 1881 Зго- 
довину словенскега словства. После Чопа 
ово је био први покушај нешто опширни- 
јег прикдза целокупног развитка олове- 
начке литературе у прагматичној вези. Тим 
радом- К, није успео, јер му је недостајало 
литерарних помагала, знања, а и крити- 
цизма. И. Г.

КЛАЈНМАЈЕР ФЕРДО (КМшпауг, Фердо 
Племич), хумориста (5/11881,Копар, Истра). 
К. је свршио нижу гимназију у Трсту, 
учитељску школу у Копру, а 1900 постао је 
гратски учитељ у Трсту, где ради и данас. 
Од 1899 објавио је у тршћанском Бривцу, 
Шкрату, у Пики, у Љубљанском Јежу и 
Оси низ хуморески, сатира, лесама, анек- 
дота и др. Хумореске и цртице писао је 
и за Домачег Пријатеља, Оловенски На- 
род, Илустровани Тедник и Курента, За 
Мир и Корошца пиоао ,је реалистичке цр- 
тице из корушког живота и приповетке 
из корушке историје. Посебно је издао 
збирке хумореска и сатира Тилхо пн други
(1906). Много је К. сарађивао и у стручним 
педагошким, сталешким и културним ли- 
■стовима. 1919 уређивао је тршћански кул- 
турни весник Њива и тршћански лист 
Хишни Пријатељ. К. је написао и при- 
ручне траматике и речнике талијанског је- 
зика за Оловенце и словеначког језика за 
Талијане. Данас пише цртице и сатиричке 
приповетке за Единост, Новице (Трст) и 
Нови Род (Трст), и соццјалне и уметничке 
ствари за Учитељски Лист. За словеначку 
омладину прерадио је К. Твенову припо- 
ветку Краљевич ин берач (1910).

Л и т е р а т у р а :  Учитељски Коледар за 
1924, 167. И. Г.

КЛАНИЧНА ИНДУСТРИЈА могла би се 
развити у једну од наших најважнијих ин- 
дустриских грана, с обзиром на велики број 
стоке у нашој држави и велику тражњу сточ- 
них производа у суседним и удаљенијим 
државама. Почетци К. И. у Србији падају 
у време царинеког рата 1906, а у осталнм 
крајевима почела је нарочито К. И. да се 
развија пооле уједиљеља, те су уз дота- 
дашња, велика и чувена, основана и нова 
велика предузећа. Првих година пооле ра- 
та извожено је више нроизвода од меоа но 
живе стоке, али је убрзо, уолед рђаве тр- 
говинске политике, нарочито услед олак- 
шања извоза живе стоке на штету сточних 
проиввода, ова индустриска грана запала 
у тешку кризу, тако да је једно предузеће 
за другим м-орало да обуставља рад, а 
одржала су се само стара предузећа, но и 
она данас издржавају тешку борбу. Преду- 
зећа ове врсте су: кланице, које само из- 
рађују свеже месо и топе маст, фабрике

кобасица и саламе, фабрике консерви од 
меса. Већина фабрика израђује више вр- 
ста производа.

Најглавнија предузећа ове врсте оу:
1. Прва Хрватска Творница Саламе, Сушена 
Мееа ж Маоти М. Гавриловића Синови Д. Д. 
у Петриљи. — 2. Индустрија Месних Про- 
извода Д. Д., Загреб (120 НР, 150 радника). 
— 3. К. Рабус и Син, Загреб (200 НР, 200 
радника). — 4. Л. Ј. Клефиш, Јагодина 
(120 НР, 100 радника). — 5. Херц и Син, 
Карлсдорф (80 НР, 100 радника). — 6. Су- 
хомесната и Млићска Индустрија Д. Д. у 
Шиду. — 7. Кланично. Друштво у Београ- 
ду. — 8.. Осечка Индустрија Сухомеснате 
Робе н Масти. — 9. Великобечкеречка
Гратска Кланица, Велики Бечкерек. —
10. Фабрика Консерви Светозара Стефано- 
вића, Крагујевац. С. Предић.

КЛАНИЧНО ДРУШТВО У БЕОГРАДУ
ооновано је 1907. Капитал је 1,250.000 Дин. 
Има у Београду кланицу, иодагнуту за 
време цафиноког рата с Ауетријом, у ко- 
јо;ј може дневн® да ое преради до 500 
овиља. Запоелеш је, прц пуаом раду, 
200 радажка. Има инстшгацаје за хлађење, 
анаје сошотшане вагоне за трашслорт ове- 
жег меса. Учинила је велжке услгуге орл- 
окој приврадн иавозом свелсег меоа у ишо- 
отранетво. С. П.

КЛАЊЕЦ, варошица у Хрватској, Област 
Затребачка. У Загорју, код реке Сутле, 
263 м висоодх ЈКележничвда етаница Ве- 
ливдо Тртовиште. Има 531 егашовника, он- 
штиноко и среоко поглашарстшо, котарсвди 
суд, римо1католичвду жупу уз фраљевачжи 
самостан '(задужбиља грофа Сигиомушда 
Ердедија 1639), основну и вишу пучку 
пжолу, ношту, телеграф и телефон. Ста- 
аоваици су већином ратари, има нешто 
и индустрије (кожарсвде, млин). На тргу 
је споменик АЈагушу Михашшићу Пегро- 
иољскоме, пеонику хрватоке хшмне Лепа 
наша домовина, воЦу је, в-еле, замиолио 
у Зелењ ту (ааиа Мих'ан01вићев до), 5 км 
дугоц долнни реке 'Сјутле, о>д К. северо- 
занадно. Јулшо од К. с-е налаве ердедов- 
скн Нови Двори, где је Михановић умро 
(1861). Пад К. оу, на гланици 467 м ви- 
оокој, развалине Деоар-града, о кога се 
отвара леп виднж на најлепши врај За- 
гор.ја. Код К. нађеши оу остатци неолит- 
оке васеобине, а шревдо Сутле, вод шта- 
јерског Бивеља, римоки лотор.

Ј. М-и.
КЛАПОВА ЉУБИМИЦА, врота крушака, 

'К - о ја  снада, међу буздо1ванли1Ј'е. Уопева из- 
вроно, те се раш1ир1иша у ОлавонијН', Хр- 
ватсжо!ј и Босни. И. Р.

КЛАРИНКЕ. В. Фрањевци.
КЛАШЕНИК је хаљина мушка и жен- 

свда, .једна врста зубуна од 'белог сувдна. 
К. је ' кратак до жолена'- и без рувана. Но- 
си ’се у Галичнику и Дебру.

Н .  3 .
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КЛЕВАЊКА

КЛЕВАЊКА, врста вшдаве лозе, ампе- 
лографави звана сиви бургупдац (рто{ 
^пх). Има је у Словеначкој и Хрватској. 
Дауе фина и јажа в'ина. И'. Р.

КЛЕК. 1. БрДо (1.183 м) у Велшкој Ка- 
пелш, љен севароисточни ступ над т.рго- 
виштем Огулином. У фолклору чувено ро- 
чиште вештица. п, обликом оворм, почи- 
валиште Краљевића Марка. Обилује роје- 
еима пчела.

2. ПаЈНОпа херц.еговачкога тла 9 каг дута, 
допжре до Јадраиског М.ара у ,југоиото1Ч- 
ном крају Неретљанског затона. К. је по- 
жаревачким Миром 1718 некадашњу ду- 
■бровачжу држаљу расташго на северу од 
млетачке Далмације. На в.рх залива, шт.о 
га полуострвце К. затвара од залада, лежи 
проограЈна лука Не)ум, у чнјој околжни 
-саде изврстан дуван. У Неум силази, до- 
лшном Неретве, друм из Мостара и на- 
ставља се у Груж—Дубровниж.

Ј. М-н.
КЛЕК-ПЛАНИНА, у Босни, између река 

Бооне-Кри1ва1Је-ГО'СтавићачБоро»ннчке (нри- 
гоке Гостовића), око 13 жм .иоточно од ме- 
ста Жепча. К. П. пружа се од запада ирема 
истоку, а највећи висови у томе правцу 
■су: кота 746 м, кота 764 м. Од средине К. 
П. одваја се један огранак ка југу. На 
љему су иставнути виоови: кота 581 м, 
Голо Брдо 559 м. Северннм и североза- 
шадвим подножЈјем К. П. пролази желез- 
ничка пруга Зашидовнћи)—Оло®0'—Хан Пи- 
јесак, а западннм и југозападним, инду- 
отриска железничка прута Завндовићи— 
Боровница—подножје Чаушевца (1.129 м) 
и Бабина Гроба (1.042 м), кроз долине ре- 
чица Госто®вћ, Оађевица, ТрЈИбушшца. и 
;Суха. ‘ П. В.

КЛЕКОВАЧА. 1. Раки.ја, која се прави 
■од веље врењем, а зат.им дестштациасм.

0. Ф.
2. Кречљачка. кршевита висораван у 

Боснн, између Лом-планине, Срнетице, 
-Јаворника, Луњеваче, и Велике Увале на 
.ј.угоистсжу, северошсточно од горљег тожа 
Унца, 13 км ееверо,и1стО'Чно од месга Др- 
вара, оинооно 18 нм јуто;ш;точно од Бо- 
'Сансж-ог Петршца. Са висоранни се из- 
дижв врло оштар, зупчаст гребен, правца 
1север,озаш.'Д-,ју.го,и1са101к. На љему су нагј- 
виши висови: Клековача 1.961 м, Клекова- 
ча Мала 1.761 м, Челек Врх 1.246 м. Се- 
вероисточна падина зове се Клековачка 
Страна, а северозападна Шибовита Драга. 
На. северозапад од К. продужује се Лом- 
планина, на југоисток Тисова Коса. Источ- 
но, северно и западно од К. пролазе же- 
лезнпчке пруге: Приједор—Орнетнца—Јај- 
це, Орнетица—Дрвар—Книн.

П. В.
КЛЕМЕНЧИЧ ИВАНКА (рођ. Алжпч), но- 

винарка (б/з 1876, Љубљана). К. је свршнла 
основну школу у Љубљани, 1898 постала 
,је приватна чиновница у Љубљапи, 1900 
:редакторка Оловенке у Трсту, од 1908 је

у редакцијд Словенца у Љубљани. К. је 
писала чланке, цртице, оцене и слжчно за 
тршћанску Словенку, особито 1900—1902, 
кад је била љена редакторка. Око Сло- 
венке скупила је К. ондашњу оловеначку 
модерну, која је добила у томе листу вер- 
ну ногпору. Сарађлвала је и у Љубљан- 
ском Звону и Словенском Народу. 1914 до 
1918 била- је К. редакторка Дружинске 
Пратике. После уједињења водила је неко 
време хришћаноки женски покрет и дала 
му напредни смер, уређивала је неколнко 
месеца Љубљанску Словенку, сарађнвала 
је у горичкој Словенки, тршћанском Жен- 
слом Овету и Ооцијалној Мисли.

И. Г.
КЛЕНАК, сеиго у Срему, срез ружжи, 

на Сави (80 м), впше Шапца; железничка 
станпца пруте Рум а^К . Има 1.584 ста- 
'Ношиика, оншгишсжо појгла.варство, право- 
слшвну паЈрохнју, осшовну шволу, нгума- 
риј.у петраварадин.оке шмовне опнгтнне, 
Ратарску Вереоиоку Задругу, пошту, теле- 
граф, телефон. Ј. И-н.

КЛЕНЦУШ, понорннца у Србијл, у Ку- 
чацу, југозашадда од варошшце Злота. К. 
нзвире на оевероисточној падини плашине 
Јашоришта (Јаворити В!рх 1.188 м, кота 
957 м, Велики Кленцуш 887 м). Спочетка, 
на дуживи сжо 3 .вм, тече према северо- 
иотаку, затим ието волшко на исток, па 
на југоисток и иотоЈК-југоновок, а од са- 
става са' Поаењ1С(ао1М Реком почше гећи пре- 
ма оевер'Оистс»ку, П'робија1Јући 1ое сталда 
кроз кречњачку клисуру. К. понире у Ча- 
мовском Пољу, на северозападном под- 
кожју Великог Малешжса, 7 км западао 
од Злота. На авоме току К. прима са па- 
дина Маленика неколико потока: Маста- 
кан, Белички и Пиренцов. Дужина К, 
тока је 13-5 км. П. В.

КЛЕПА, нобрђе око истоимешог чужа- 
'Отог врх>а у Јужшогј Србијш између вот- 
лине Рајца н-а југу, котлине Тиквеша. на 
југоистоку и североистожу, а котлнне Ба- 
буне на зашцду н сешерошшаду. Нешто 
залазећи и у доњи део Јкотлине Рајца, 
К. обухвата широскЈу пла1ншИ'Сжу шречагу 
између котлипа Тиквеша в  Бауне, допи- 
рућп на источној .отраши до Црне и Ва.р- 
дара, а на зала.дној до Изворштице и 
до ушћа реже БДбуше у Вардар, ниже 
Велепдке Клвсуре. Према ломе се побрђе 
дели на Тшшвешку и -Бабушсжу К. — По- 
брђе К. састављено је у средишном: делу 
01д јаЈко набраних тријаских кречљака, 
јурских рожнаца и горњекретацејских 
флишних стена, чнји је комплекс слојева, 
правца са сешерб-.оеверошла.да на југ-Ју- 
гоистов, између кристалаЈстжх шкриљаца 
око Изворштице на југозападу и палео- 
зојоких шшриллца п мермера на северо- 
пстоку према ВарЈдару. Кроз последњу се- 
рију 'слојева пробилн су мезозојски ба- 
зиини ерултиви, са кајима је у вези по- 
јава манганских руда код села Подлеса,
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Мрзен-Ор&овца, Чинава н Дворншта. У 
зграшичшж појасу горљевретацеодае ое- 
рије, на западу према старој маси Извор- 
штице, налазе се особитж мајданн фи- 
литних плоча, нарочито око Крнина у 
Бабуноко1ј К. и Варгшпа и Поладије на 
севершом ободу вотлине Рајца. У већшни 
чоела К. шкршвеое су куће плочама од 
ових ф илит. У тоследњем месту ј.е у зад- 
ље тутрсио време ма1јдан филита етсплоа- 
тисало једно немачко др1ушшво, и плоче 
преко Градског извозило и за Немачку. 
Одлични каменоломи нречљака ато пра- 
ђевивског камена нашазе се врај нруге 
ниже Велешке Клисутре, у олигоцешсво|ј 
флишној серији доње Бабуне и поред 
Вардара. — Ободом побрђа К. урезаше су 
језерске површи до висине од 800 м, од 
нојих су ниже, нарочито у Рарцу, затим 
сирема ставама Црне и Вардара, Извор- 
штице и Бабуне, покршвеие и плиоцен- 
•ским растреситим седимеитима. На овим 
•површима, и у долинама, које се кроз љих 
усецају, налазе се села овога шобрђа. Ве- 
ћина села К. у дурово доба чинила су 
ужу администратшвну .једииицу Клепа- 
Кол, чије је средиште било у Доњем Чи- 
чеву у Тик1веш1во1Ј; К , а цела је област 
адмишистратшвно и еионом1сжи потшадала 
нод Велес, камо је и сада ушућена окоро 
ова. По.брђе К. је под утираЈјем средо- 
земне клшме, и наЈјвећим је делом обе- 
шу1мљено земљиште, изузевши крај оио 
Изворштице. Села на вишим површжма 
претежно су сточарсва, а на нижим зем- 
љора(дничка. Сем бртсних сеосских шутена, 
кроз К. не пролази ни један бољи пут; 
уцућена је на шомунизкацшје по швици 
области, које је са свшх сорана обави||а,ју: 
пзневи Прилеп—В-елвс, Велес—Градако и 
Градско—Прилеп, и железнице у послед- 
ња два пзравца.

Отановништв-о К. наЈјвећим је делом срп- 
сво-хришћаноко. У Б®буш)ано1Ј К. одржали 
еу ое сни као хришћали, а у Тикввшжој 
К. има иоред ових, у нижим и изложе- 
нијим селима, доста и Срба потурчељака. 
'Сем тога, има и Јурутса1, дооељених ив 
ОвЈчепољсиог и Твповеикког Јур)уш1ука, а 
пореклом т  Мале Азије, од почетка 16 ве- 
ка. Док су »потурице« Тиквешке К. скоро 
само старшци, нојги се ншсу кретали оа 
■своЈих насеља, дотле су Срби хришћани 
свих села К. највећим делом досељешци, 
жо.ји су се локално сељашшги, било у гру- 
иама, са читавшх насеља, било ноједи- 
начио са чифпижа, на 'чифлик, нарочито 
од крај-а 17 века, гољени турсжим зулу- 
мима и чифличким режимом. Запамћене 
су и селидбе из шсто-рисвих узрока, једие 
од кра.ја 17 века, када су шреко Велеса, 
шо предаљу, А.у|стр1ијалци бжпи продрли 
и до Чшчева у Тиквешлад1,] К. (1689), а 
друге 183.1, када оу се у Бабунашј К. 
борили Арнаути устаници под вотетвом 
Муотафа-паше Шкодранина против турске 
војске. Има досељеника и из западних кра- 
јева, који су бежали испред Арнаута.

У више села очуиане су црнве из сред- 
љевевов.нрг доба (Цршвнно, Марцова Црква 
у пећини звшше сеша Бабуне и др.), а има 
'мнових трагова и од пресловешатог ста- 
ноиништва, »од Илшми«. — Орби хриш- 
ћаии врио су предузимљиви, у турско 
нреме мшого оу одпазили у шечалЈбу у Ср- 
бшју, и тамо се 1исељавали, а оада се из 
лланиЈНоких села спушладУ у нижа еела, 
■као насељенЈици на чифлицима и на зем- 
љи му1слима'на који се иоељаваау у Малу 
Азиду.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Осиове за 
геотрафију и геологију Македоније и 
Старе Србије, I, 1906, 280—319; В. Радо- 
ваисквић, Ти1кв.еш и Рајец (Насеља, 17, 
1924). В. Радовановић.

КЛЕПАЛО, планина у Македонији, на 
граници наше државе са Бугарском, на 
изворишту Ратовске Реке (притоке Бре- 
галнице у њеном горњем току), око 12 км 
источно-југоиоточно од места Берова. К. 
је високо 1.404 м. ~П. В.

КЛЕРИТ, ЉУБОМИР (1844, Оуботица — 
21/1 1910, Београд). У Србију је дошао 
дететом, и ту је свршио гимназију и две 
годиие технике у Великој Школи. Као др- 
жавни питомац студирао је рударство на 
страни. За професора механике изабран је 
у Велико.ј Школи крајем 1875. Био је члан 
Српске Краљевске Академије, министар 
Просвете и министар Народне Привреде. 
Умро је као државни саветник у пенсији. 
По струци је К. био рударски инжиљер и 
геолог, а ио изразитом свом таленту мате- 
матичар. К. је нагињао впше примеље- 
ној, но чистој науци. Значајне теорије и 
дубоке апстракције л а  штету своју није 
ценио и често би сву снагу свога немир- 
ног и радозналог духа трошио око ситних 
проблема. 0 тога разлога његов научни рад 
стоји по -значају свом у диспропорцији 
према његову дару. Написао је по Вајс- 
баху Теориску Меканику, конструирао је 
поларни пантограф, а својим тракториогра- 
фом је механичким путем конструирао ира- 
ционалне, трансцендентне бројеве ~ и е. 
Тај љегов најзначајнији рад помиље се и 
у страној кљижевности. Б. Г.

КЛИКУН, квалитетно, јако вино из пле- 
терничког виногорја (Олавонија). И. Р.

КЛИМА. В. у Додатку.
КЛИМЕНТ СВ. (— 27/7 916). По народ- 

ности је ваљада био Оловен, а не Грк, и 
то вероватно македонски Словен. Постао 
је још из ране младости ученик Методи- 
јев. Његово духовно име К. догсећа на 
време, кад је византиски цар Василије 1 
»Македонац«, по збациваљу цариградског 
патријарха Фотија, и по измирељу Визан- 
тије с папством, послао Св. Ћирила и Ме- 
тодија у поновну мисију западним Сло- 
венима, и то преко Рима, куда су они 
имали однети папству на дар мошти 
старохришћанског мученика, Св. Климен- 
та римског, откривене на Криму. Ве-
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роватно се тада и К., заједно са још 
неколижим ученнцима словенских апосто- 
ла, налазио у љнховој пратњи, па је ва- 
љада и он тон приликом запопљен од на- 
пе Андријана II и добио име ло Св. Кли- 
менту римском. Кад је Св. Ћнрило у Риму 
умро (869), кад је Андријан II рукополо- 
жио Методија за архнепископа панонско- 
моравског, кад је Методије отишао на сво- 
ју дужност ка ианонокон кнезу Коцељу, 
К. је такође, уз остале Методнјеве учени- 
ке, помагао своме учитељу, да међу запад- 
ним Сдовенима утврди и рашири словен- 
ску народну цркву и црквену књнгу, коју 
је и Андријан II благословио у име пап- 
ства, као што је то већ била урадила Ви- 
зантија. Но кад је и Св. Методије умро у 
Великој Моравској (885), кад је пала Сте- 
фан V, супротно Андријану II и Јова- 
ну VIII, забра.нио словенску азбуку и сло- 
венску литургију, ка.д су франко-немачки 
епископи, са својом латинском црквеном 
књигом и литургијом, коначно отели маха 
код великоморавских и панонских Слове- 
на, кад се и великоморавски кнез Овето- 
пук, који је некадашњем пријатељу Св. 
Ћирила н Методија, кнезу Растиславу, био 
отео престо, сасвим нагао на франко-не- 
мачку страну, тада је и К , као и остали 
Методијеви ученици, бачен од Оветопука 
и од Франко-Ненаца у затвор, па је, после 
свакојаких издржаних мука, протеран из 
земље (886), Он, Наум и Анђелар пошли 
су тада у Бугарску, кану Борису Михаи- 
лу, који је, заједно са својин турско-бу- 
гарским и словенским подашшцима, пре 
неколико година (865) био примио грчко- 
византиско хришћанство. Сва три бегунца 
ерећно су се пребацили преко Дунава, у 
тадашњи град бугарске државе, Београд. 
Ту их је лепо примио Борисов намесник, 
и спровео их је Борису, у бугарску пре- 
стоницу Велики Преслав. Ворис је доче- 
као ученике словенских апостола. знаоце 
словеноке црквене књиге, са раширеним 
рукама. Он је уевојио литургиоки језик 
Св. Ћирила и Методија за језик бугареке 
цркве и државе. Он је поверио тројици 
ученика Методијевих да словенску цркве- 
ну литургију и књнгу ћирило-методску 
пресаде код балканских Словена у бугар- 
окој држави, и да у тој држави створе 
словенску народну цркву. К. је послан да 
на томе ради у македонском делу бугарске 
државе, у Охридској Области Кутмиче-' 
вици.

К. се ту сав предао овоме великоме за- 
датку. Он је крстио многе још некрштене 
македонске Оловене, научио је многу та- 
мошњу словенску децу словенекој писме- 
ности, образовао је из својих одабраних 
3.500 ученика први кадар словенскнх цр- 
квених службеника у Македонији, пооејао 
је својим многобројним словенским спн- 
сима, прво семе словенске црквене писме- 
ности, књижевности и просвете на зем- 
љишту македонскнх Оловена. Поред тога, 
К. је нашао времена и да усмено проспе

у македонски словенски народ силне 
хришћанске поуке. Сазидавши у Охриду, 
поред отаре грчке катедрале Св. Софије’ 
и свој словенски манастир Св. Пантелеи- 
мона, као и још једну цркву, К. се’про- 
славио и као један од првнх оснивача 
словенске црквене уметности на Балкану.

Борнсов син и наследниж, велики бу- 
гарски кан и доцнији цар Симеон, чувши 
за ова знаменита дела К., наградио га је, 
позвавши га себи у Велики Преслав, и 
давши га тамо посветити за епископа. За- 
тим га је Симеон вратио у Македонију, по- 
ставившп га на чело тамошње епископије 
Величке (по свој прнлици ово кичевске 
реке Велике) или Дребичке (?), у коју је 
спадао и Охрид. Тажо је К. постао н један 
од првих националних слсвенских еписко- 
па, не само у Македонији, него и међу бал- 
канским Словенима у опште. Столујући 
често у Охриду, граду љегова манастира и 
његове цркве, К. је први освештао тај ма- 
кедонски град као словенско еписколско 
седиште, и поставио је тиме темељ доцни- 
јој словенсвој архиеписвопији и патрн- 
јаршији охридској или »првојустинијан- 
ској«. У свом епнскопском звању, К. је у 
Македонији још у већем стилу наставно 
своју ранију делатност. Кад је оотарео и 
изнемогао, отишао је Симеону, с молбом, 
да му нађе заненика. Но Симеон му је 
одговорио, да је он незаменљив, и послао 
га је да на свом славном месту и послу 
издржп-до смртн. К. се докорио, и дошао 
је натраг у Охрид, у свој манастир. Ту је 
радио до носледњег даха., нарочнто на сло- 
венској црквеној књизи, превевши са грч- 
ког још ненреведене делове триода. Умро 
је 27/7 916. Оахраљен је у свом охридеком 
манастиру. Проглашен је за свеца, као је- 
дан од »седночисленика« СВирило, Мето- 
дије, Климент, Оава, Анђелар, Горазд, 
Наум).

Сумњиво је, да ли је К. измиолио ћири- 
лицу, поред отарије и теже глагољице. На- 
ше знање о К. почнва. поглавито на двама 
његовим грчкнм. житијама, то јест, на та- 
ко зв. дугачком житију, можда од охрид- 
ског архиепископа Теофнлакта (око 1084 
до 1107) и на тако зв, кратком житију, 
ваљада од охридског архиепнекопа Дими- 
три.ја Хоматијана (око 1217—1234), које је 
у Охриду открио, и затим издао, руски 
научннк В. Григоровнч. За познавање К. 
као словенског књижевннка долазе у об- 
зир и самн његови описп, којн су нам 
великим делом сачуванл н објављени.

Л и т е р а т у р а  о К. почиње већ од 
осннваља славистике као науке, и веома 
је опширна, као и литература о Св. Ћири- 
лу н Методију. В. Ст. Новаковић, Први 
основи словенске књижевности међу Бал- 
канским Словенима; легенда о Владимиру 
и Косарн (1893); П. А. Лавров, Климент 
Оловенски, трул В. М. Ундољскаго (1895);
Г. Баласчев, Климент епископ словен- 
ски и олужбата му по стар словенски 
превод (1898; ту је и ново, најпотпуније,
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пздање Григоровпчевог кратког житвја К); 
Н. А. Тунтџш, Св. Климент епноксп ело- 
венскп, его жизн и литера.турна дејател- 
ноет, Оергиев Поеад (1913); А. Теодоров- 
Балан, Св. Климент охридски (1919).

Д. Анастасијевић.
КЛИНА, река у Јужној Орбији, лева 

притока Белога Дрина. К. извире са Сухе 
Планине, иснод коте 1.640 м, око 24 км 
западно - од Митровице (на Ибру). У гор- 
њем току К. тече у правцу југонстока, али 
од места Отрмца почне скр-етати према 
југу-југоистоку и југу. Од Србице до Цр- 
нолуга К. тече на југозанад, одатле, дели- 
мично кроз клисуру, на југ, а више Сп- 
ћева направи врло велику окуку и упра- 
ви свој вијугав ток према западу-југоза- 
паду. Улива се у Бели Дрим 1 :км низ- 
водно од меота Клине, односно 2 км уз- 
водно и -северније од ушћа Пећеке Би- 
стрице. Најважније деене притоке К. су; 
Чубера и Јошаница. Дужина К. тока 'је 
5Г 5 км, а површина слива 393-4 км2.

П. Ђ.
КЛИНОВИ, шара која је на кожуху по- 

зади скута, између феленђира. Доњи Ба- 
нат. н. 3.

КЛ ИНЧА-СЕЛА, селоу Хрватској, Област 
Загребачка, срез јастребарски; железничка 
станица Зденчина пруге Загреб—Карловац. 
Има 477 становника, општинско поглавар- 
етво и основну школу, Амрушево узго- 
јиште сиромашне деце за обртнике.

Ј. М-н.
КЛИРИКАЛНЕ ШКОЛЕ. В. Богословије.
КЛИС, варошица у Далмацији, област и 

срез Сплит. Својим положајем (340 м), на 
прологу између горе Мосора и Козјака, 
влада над Сплитом, отуд К. негдашња етра- 
тегиека знаменитост. Има 2.208 становника, 
општинско поглаварство; римокатоличку жу- 
пу, основну школу, железничку станицу, 
пошту и телеграф.

Над самим К. су зидине старога града. 
Насељен јамачно већ у римско доба, К. се 
спомиње први пут под именом С1изап 4/3 
852, у листини  кнеза Трпимира, који је 
овде имао свој дворац. 892 К. је већ жу- 
нанско седиште. Око‘ '950 цар Констан- 
тин VII тумачи К. као грчко име од 
речи клисура. Тада је К. био град 
Краљевине Хрватеке. 1103 краљ Коло- 
ман потврдио је сплитској надбискупији 
к. и сву жупу К. 1171— 1180 К. је био у 
власти византиског цара Манојла. 1217 
краљ Андрија га је даровао темпларима, 
а они су га 1221 заменили у кнеза До- 
малда за Шибеник. 1227 налазио се К. у 
сплитекој власти. 1242 одбио је К. навалу 
Татара и спасао је краљицу Марију, жену 
краља Беле IV. Од 1282 на даље К. је био 
у власти разних хрватских великаша, који 
су одатле гледали да завладају далматин- 
еким градовима, нарочито суседним Спли- 
том. Тако су К. најпре држали брибирски 
кнезови Шубићи, борећи ее, уз помоћ свога

рођака, цара Душана, протнв краља Лу- 
довика I. По :Душановој смрти (1355) до- 
шао је К .-у власт Лудовикову, али га је 
ускоро оовојио другн рођак Шубића, бо- 
сански бан и доцније краљ Отеван Тврт- 
ко I. Али 1391 Твртко је умро, а К. са 
целом Далмацијом онет је дошао у руке 
угарско-хрватоких'Краљева, који су га од- 
бранили од свих покушаја Венеције да га 
освоји. Око 1416 држао је К , у име краља 
Оигисмунда, Иваниш Нелипић, кнез це- 
тински, клишки, рамски и омишки. К. се 
нарочито прославио у борби лротив Турака 
(1523—1537), под јуначкнм капетаном Пе- 
тром Кружићем. Најзад ое К. предао Тур- 
цима и постао је столица турскога пачте 
и средиште клишког санџака. 1648 пре- 
отео је К. Млечанин Фосколо, па та је Ве- 
неција држала све до своје пропасти (1797). 
Затим 'су ее измењале властп атстриска, 
француска (1805—28/10 1813), па опет
аустриска до распада Аустро-угарске мо- 
нархије 1918, када је К. придао Краље- 
вини ОХС. Ј. Модестин.

КЛИСУРА, област, која обухвата средњи 
ток реке В-етернице. Оа Пољаницом има 
30 насеља. (В. Врањска Област.)

Б. Д.
КЛИЧЕВАЦ, село у Пожаревачкој Сбла- 

сти. Место је .рођења Миленка Отојкови- 
ћа, познате историске личностп из доба 
устанка. в . Д.

КЛИЧЕВИЦА, речица у Далмацији, у 
области крша, западно од' Бенковца. К. из- 
вире на подножју Биљанекег Брда (299 м) 
из неколиких врела јужно оџ вароши Смил- 
чић: • Бијелог Врела, врела ниже Шука- 
рине, 1-5 км јужно од Омилчића, и врела
1-3 км јужно-југозападно од кућ& Опачпћа. 
На горњем току К .' тече у правцу ћру- 
жања бора, од северозапада према југо- 
нстоку, где јој је име ЈБубовље, Матица, 
али око 2-5 км западно од Бенковца скре- 
не у великом луку и почне тећи на ,југо- 
запад, кроз малу клисуру између Косе 
176 м и Градште 173 м, да по изласку из 
ње, код Кута, скрене према северозападу 
и улије се у периодско језеро Надинско 
Блато, које губи воду кроз пет понора. 
За време сувих лета К. пресушиА Дужина 
К. тока је 14-9 км, а површина слива 
301 км2. ЈЈ ЈЈ

КЛОБУК. Већ цар Константин VII (912 
До 959) спомиње К. као град у Хрватској. 
Доцније је К. чувен по дркви и самостану 
Ов. Петра »од Клобучца« или »од Под- 
морја« и »од Војишћа«, 3' 12 и 13 веку 
прегањали су се, због самостап, Троги- 
рани и Сплићани. Напокон су надвладали 
Трогирани, али су црква и самоетан стра- 
дали. Оамостан је претворен у тврђаву и 
1420, заједно с црквом, разорен. Натпис 
тепчије Љубвмира, савременика Звони- 
мира и Отепана III, чија је задужбина био 
самостан, налази се узидан над вратима 
цркве Св. Николе, на гробљу Каштел-Ста-
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рога, код Трогвра. Ов. Петар од К. био је 
одатде 1 км к југозападу.

Л и т е р а т у р а :  М. Перојевић, Натпис 
Љубимира тепчије (Будићев Зборник, 571 
до‘ 576). Ј- М-п.

2. Град у Травунији. Раније се звао Врм. 
1430 звала се жупа Врм, са кастелом К.

В. П-ћ.
КЛОВИЋ ЈУРАЈ (Сшг^о, СшКо С1оу1о),

мннијатурист (1498, Грижане, Хрватско 
Приморје — 4/1 1578, Рнм). 0 раној мда- 
дости и школовању К. нема поузданих ве- 
сти. 1526 дошао је он у Венецију, где ј§ 
цртао медаље и печате за кардинала Ма- 
рпна Грнманија. Оликати је, ваљада, учио 
у Мантови код Ђулија Романа. 1524 К. је 
био на двору утарског краља Људевита II, 
1526 ее вратио у Италију, а 1527 је за- 
робљен у Риму од шпанских чета. Кад се 
ослободио, .закалуђерио -се и променио своје 
нме Ђорђе у Ђулио. Додније је жнвео у 
Падови и Перуђи, и одрекао се монаштва. 
1538 био је у‘ Риму, у служби кардпнала 
Фарнезе, 1551—1553 у Фнренци, радећи за 
Косима. де Медичи, а 1557 у Пијаченди. 
Умро је у Рпму, у палати Фарнезе, а са- 
храњен је у цркви 0. Пнјетро ин Винколи. 
На гробном му споменпку нма запис: Јипо 
С1оу1о Је СгоаКа. Модерна је научна кри- 
тика не само модификовала значење умет- 
ности К., већ је, сувише, и велики број 
дела, која су му придавана, отраничила на 
осам, која се данас чувају у Лондону 
(Бритски Музеј и Соан Музеј), Рпму (Ва- 
тиканска библиотека), Њујорку (РиШс 1л- 
Кгагу т. зв. То\уп1еу-лекцпонар), Бечу (На- 
ционална библиотека), Фиренци (Уфиције) 
и Напуљу. Главно К. дело, илумнннранп 
рукопис Ногае Веа1ае УјгДгие, ДО 1860 у 
напуљокој библиотецн, ишчезло је. К. 
није био- стваралачки генпје, већ савршен 
техничар. Претстављајућп верно монумен- 
талне композиције Рафаелове и Микел Ан- 
ђелове у оитни формат својих минијатура, 
К. је не само увео у минијатурну умет- 
ност неки несклад, већ је п рђаво ушлн- 
'виоао на њен даљи развој. Нарочита _ је 
особина К. у областн мпнијатуре пребујно 
обиље орнаменталних детаља. К. је био 
ванредан цртач, али му је волорпзам по- 
Нешто оладуњав.

Л и т е р а т у р а :  II. Кукуљевић, Јуре 
Кловић прозван Јулио Кловио (1878); Ј. 
УХ ВгасПеу, БНе о! ОшИо С1оу1о (1891); 
Ј. А. Негћз! у Тћјете, АП^ететез 
КипзНег-БехГкоп (VII, 1912).

А. Шнајдер.
КЛОКОТНИЦА, село на путу од Једре- 

на у Фплипопољ (Пловдив). Ту је бугар- 
ски цар, силни Јован Асен II, разбио и за- 
робио епирскоесолунеког цара Тодора Ан- 
ђела (1230). П-осле тога пораза,^ епирско- 
солунска грчка држава динаетије Анђела 
распала се. Никејско грчко царство дина- 
стпје Лаокара претегло је над њом п 
на Балкану, тако да је њему пало у део 
да поврати Грцима Цариград од Латина,

и да обнови византиску империју (1261), 
коју оу Латини срушили у четвртом кр- 
сташком рату (1205). Д- Ан.

КЛОКОЧ, село у Хрватској, Облаот При- 
морско-Крајишка, срез војнићскж, општина 
крстињска, над утоком Рабнице у Глину. 
Има 628 становника. Знатно је по своме 
отароме граду, испод кога се налази зде- 
нац (»клокоч«) биотре воде. — К. трад 
вероватно потнче из доба хрватоких на- 
родних владара, а- био је средиште знат- 
нога племена Клокочкога, које је добпло 
своје повластице 1224. 1387 доспео је град, 
из непосредне краљевске заштите, под 
окриље крчкпх кнезова (потоњих Франко- 
пана), па грофова Цељских Улриха и Фри- 
дриха, бана Ивана Витовца и бана Ивана 
Карловића. Много је страдао од Турака. 
1649 потукао је Турке под К. Петар Зрпн- 
ски, а 1681 заузео га је карловачки ђене- 
рал Херберштајн. После преустројства Кра- 
јине у пуковније и компаније (1749), био 
је К. стан чаоника, а по укпдаљу Крајине 
сасвим је опустео.

Л н т е р а т у р а :  Б. Лашовски. Хрват- 
ске повјесне грађевине (1902, I, 49—56).

Ј. М-н.
КЛОМПЕ су врста дрвенпх ципела. Зову 

жх и дрвенпце. Носе се у Олавонији.
Н .  3 .

КЛУБ ХРВАТСКИХ КЊИЖЕВНИКА И 
УМЕТНИКА У ОСЕКУ оонован је 3/10 
1909.'Претоедници су му били: Фрањо Су- 
да.ревић (3/10 1909—23/1 1910), Др. Иван 
Крниц (23/1 1910—15/9 1910), Драган Мел- 
кус (8/12 1910—4/3 1911), Љ. Длустуш (8/6
1911—14/9 1919, а садаљп је Р. Мађер (од 
28/3 1920). Има 4 секције: књижевна, сек- 
ција књижевнпца, просветна и уметкпчка. 
К. приређује јавна предавања, културне 
прославе, нзложбе н помаже издања по- 
пуларних књига. У■ Џ-

КЛУБАШИ У ЦРНОЈ ГОРИ. В. Поли- 
тичке странке у Црној Гори.

КЉАКИТ, у старијој минералошкој лн- 
тератури синоним за боксит. Минералог 
Согпи означује тпм нменом колоидну мо- 
дификацију алумииискога хидроксида, којп 
је тлавна супстанца боксита те би према 
томе био синоним за спорогелиц Име до- 
лази од меота Кљака у дрнишкој крајпнп 
у Далмацпји, где ое налазе велике коли- 
чине боксита. Т-

КЉАКОВИЋ ЈОЗА, сликар (10/3 1889, 
Оолпн). Учио је Уннвероитет у Загребу и 
Женеви, а олнкарство у Прагу, Риму и 
Паризу. Бпо је 9 година наставник у Ор- 
бијп, ’а за време Оветског Рата живео је 
у Швајцарској. Сада је наставник на Умет- 
нпчкој Академнји у Загребу. Излагао Је ј 
Загребу (колективно 1919), Веограду, Риму, 
Женевп, Лиону, Лондону, Паризу. па и у 
неким нашим покрајпнскнм градовима. . _ 
Загребу .је лзрадио фреске у СлавенскоЈ 
Банци п цркви Ов. Марка (Нсусова бе- 
седа на горп и Лаза.рево Ускрснуће). Илу-
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стровао је Мажуранићев еп Смрт Оманл- 
аге Ченгића. А. Ш.

КЉАЦИ, село у Далмацији, Област 
Сшштека, срез кнински, општина дрнишка, 
на Петрову Пољу, 16 км југоисточно од Др- 
ниша. Пма 783 становника, рииокатолнчку 
жупу. — Близу К., на Балиној Главици, 
стајао је знаменити римски град Магнум, 
где је још 532 после Хр. била столица 
хришћанске бискупије. Народ зове то ме- 
сто Трајански град. Ј. М-н.

КЉУЧ. 1 . Најсевероисточнија област се- 
верне Орбије, у лакту, који ‘ту Дунав чини. 
(В. Тимочка Област.) Б. Д.

2. Село у гатачком пољу, у Херцеговини, 
са остатцима истоименога града. Град се 
помиње први пут 1410. Био је главно бо- 
равиште војводе Оандаља. У К. ру често 
боравили херцег Стеван и његови синови. 
Турци су га заузели око 1479, и држали су 
га скоро за цело време своје владе, а на- 
пуштен је пред окупацију Босне и Херце- 
говине (1878).

Л и т е р а т у р а :  От. Р. Делић, Кључ 
(Гласник Земаљоког Музеја, 1911).

3. Варош у Босни, на' Сани. Има 1.540
становника. Ломиње се први нут 1325, као 
град у Доњин Крајевима. Бежећи од Ту- 
рака овде ое био склонио носледњи бо- 
сански краљ От. Томашевић, и ту је 1463 
ухваћен. Под Турцима је К. био кадилук. 
Тргује кожом и извози дрво. Ореско је 
место. М. Ф.

Град је узидан јужним делом у пећину. 
Прошавши' улазном кулом на лево су ру- 
шевине палаче, на десно, на највишој тач- 
ки рушевине осмостране бранич-куле.

Ђ. С.
4. Средњевековна жупа у Јужној Ср-

бији, у Битољско.ј Области, у доњем крају 
Струмичког Поља, на граници према Пе- 
тричком Пољу у Бугарској. Жупа К. на- 
дази се ниже средњевековних жупа Отру- 
мице и Забрђа, које су у горњем крају 
Струмичког Поља. В. Р.

КМЕТ (по мишљењу В. Јагића од ла- 
тинског сотез). У правној терминологији 
наше прошлости имала је реч К. разна 
значења. Њоме су се означавала лица раз- 
ног социјалног п правног положаја, али у 
сваком случају К. значи лице, које се на- 
лази у зависном положају од некога ви- 
шега од себе, те је положај К. одличнији 
што је одличнији положај онога, ко је над 
њиме. Тако у Босни зове владар своје од- 
личнш-се и доглавнике К. По правилу ипак 
значи К. у области наше правне историје 
(нзузев Србију, где за то значење служи 
меропах) особу, зависну од властелина, 
дакле колона, који је насељен на земљишту 
евога господара. У дубровачком крају (и 
у Грбаљском Статуту) има К. значење 
»добри људи«, т. ј. они, којима је дуж- 
ност, да измире завађене стране. Још до- 
лази К. и у смислу одличнијег човека у 
селу, односно и главара села. М. К.

КМЕТ МАРИЈА, списатељица (31/1 1891, 
Шт. Ловренц, Долењско). Свршила је учи- 
тељску школу у Љубљани, 1910—1919 била 
је учитељица у школп Дружбе Ов. Цирила 
ин Метода код Св. Јакоба у Трсту, а затим 
у грађанској школи у Тржичу, 1920 пен- 
сионисана је. Живи у Љубљани. К. је по- 
чела писати 1909 у Звончек, затим за Вр- 
тец, Ангелчек п Доначег Пријатеља, 1911 
појавила се у Словану, 1912 у Љубљан- 
ском Звону. Оарађивала је и у Оловенској 
Жени, Женском Свету, Словенском На- 
роду и у другпм листовима. Оада сарађује 
највише у Младики, чија је и сауредница. 
К. је у првом реду приповедачица. Од 
цртица и малих новела прешла је полагано 
к роману. Написала је и драму Матп (у 
рукопису). 1919 давана је она у Трсту, 
1924 у Шенјакобсвом Одру у Љубљани. 
Главна су К. дела: Билке, збирка ситних 
поетских цртица (1920), Хелена (1920), 
В Метежу, роман (1925). У штампи се на- 
лази: Вечерна песем и Свети Франчишек 
Асишки. И. Г.

КМЕТИСКА ШКОЛА У СВ. ЈУРЈУ У 
СЛОВЕНАЧКОЈ. Основана је 1909. Школа 
је једногодишња и задатак јој је, да прак- 
тично и теориски васпитава одрасле сео- 
ске младиће. Циљ је школе сточарств-о, 
но гаје се и остале гране пољопривреде: 
ливадарство, пољоделство. и воћарство. Зем- 
љишни иосед је 136-31 ха. Има интернат, 
уређен за 25 младића. Школу је подигао 
Иван Беле, који је њом и управљао до 
1924. и. Р.

КМЕТСТВО је однос између повлаште- 
нога власника земљишта и подређенога 
уживаоца тога земљишта, уз нарочите 
■правне облике. Порекло ове стварне, а 
донекле и личне, подређености није јед- 
нако за наше крајеве северно и јужно од 
Саве. У северним развило се К. у тесној 
вези са феудалним уредбама средњега и 
новога века. Оно је настало делом добро- 
вољно тако, што су се слободни сељаци, 
у жељи, да се ослободе војне дужности, 
погодили са оближњим властелпном (пле- 
мићем, витезом), да он нреузме њихову 
дужност набављања војника за војску, а 
за то су му се они обвезали на давања 
(чинидбе) у раду, плодовима и т. д. Уз 
овако слободно потчињавање у почетку 
средљега века дошло. је касније све више 
присилно подјармљивање сељака (нарочи- 
то после зак. чл. XIX од 1342 краља Карла 
Роберта), којим су се наметале ове веће 
и теже дужности према цркви, »земље го- 
сподару« и »земаљском господину«. Под- 
ређеност кмета саетојала се главно у томе, 
што није смео више слободно располагати 
својом земљом, коју није смео ни продати 
ни задужити, нити је оставити (нн он ни 
његова деца) без дозволе господара. Било 
је н таквих одношаја, по којима је вла- 
стелин смео по вољи макнути кмета са 
кметства, т. ј. протерати га и обескућити. 
Кмет је редовно морао да даје роботу (ха-
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ку), т. ј. ручну радну снагу у разлнчнтом 
опсегу, и то како »земаљском господару« 
тако и за јавне сврхе (градљу путева, цр- 
кава). За роботу се морала давати и теглећа 
стока. Даље је кмет давао плодове разне 
врсте: жито, лан, кудељу, стоку, перад, 
вино, кестење и сл. (куночина, чинж, гор- 
ница) и у различитом опсегу, а често и 
готовога новца, нарочито приликом баштп- 
љења. Поврх тога је црква узимала још и 
десетину од свпх плодова, пригојене стоке 
и новца еваке године.

Овп тешкп терети доводили су често до 
побуна сељака код нас {1220 за краља Ан- 
дрије II и 1333 за краља Карла Роберта) 
против црквене десетине, а нарочито 1573 
за Максимилијана (Матија Губец) против 
племства. Француска револуција дала је 
знак за .ослобођење кметова читаве за- 
падне Бвропе, када су декретом од 4/8 
1789 укинуте све феудалне уредбе без 
отштете за дотадање уживаоце. У Аустрији 
је К. под Јосифом II било делимично уки- 
нуто (Патент од 1/11 1781), у Пруској 1807. 
Коначно ослобођење кметова решено је у 
Аустрији Патентима од 7/9 1848 и од 4/3, 
7/3 И 5/8 1849.

У нашим крајевима јужно од Саве има 
вероватно К. као и њему сличнп колонат 
у Далмацији, своје порекло у институцији 
римских колона, уколикс су овп потицали 
од оелобођених робова. Из ових колона 
ваљда Су се развили каснији »меропси« 
(кметови, хакницн), а из неослобођених ро- 
бова пак неслободни »отроци« (робови). Ме- 
ропои су потпадали било под властелу ба- 
штинике, било под пронијаре, било под 
цркву. По одредбама Душанова Законика 
господар је давао кмету земљу на потпуно 
искључиво уживање; кмет је само давас 
работу, никакав део плода. Земља је била 
двојака: једна ое звала меропштина, друга 
соколштина, а разлика је била у величини 
земље, у врсти усева, у дужно-стима кмета 
према господару (накоту). Кмет је био ве- 
зан за земљу |(^1еБае аН 8спр1из), уз ове 
посл-едице ове припадности. По Душанову 
Законику био је посебно уређен однос 
км-етски и пронијарски, по коме пронијар 
(изи1гис1иаг, уживалац земље, коју му је 
цар дао на уживање, доживотно или док 
траје мушко колено) ту земљу (пронију) 
није смео продати, нити је ко купити, ко 
није имао своје баштине. Меропси (кме- 
тови) на пронији имали су да дају про- 
нијару у недељу два радна дана, на го- 
дину једну царску перперу, кос-шга му 
бесплатно дан сена и радили дан у вино- 
граду.

Турци су, освојивши Балканско Полу- 
острво, нашли у православним, католичким 
и богомилским крајевима ту институцију 
већ израђену. Никако та институција није 
турскога порекла. Турци су у Орбији земљу 
ставили под власт спахија, који су били 
државни -органи. Псд њима је у неком 
погледу бнло кметовима боље него под 
властитим владаоцпма. Али кад су касније

слабљењем централне вла-сти Турске спа- 
хије ишчезавали а замењивали нх у све 
већој мери читлук-сахибије, а сви безобзир- 
но присвајали све већа права над кмето- 
вима (од то доба звани чифчије), поста- 
јао је положај подређених кметова све 
тежи и несноснији, док коначно ннсу оста- 
ли без нкакве правне заштите извргнути 
еамовољном зулуму најгоре врсте.

У Босни и Херцеговини. где су све бо- 
гумжлске породице, а и по неки право- 
славни и католици прешли на муслиман- 
ску веру, није дошпо до уређења спахија 
као државне институције, већ су ту оетали 
досадањи властелини (пронијари, башти- 
ници) и даље власнпци својих властелин- 
става, уз досадањи одношај према кме- 
товима. Онн се под Турцима називају бе- 
говп (више племство) и аге (ннже плем- 
ство), те су имали посебна права као вла- 
стела и социјалнц н политички врло угле- 
дан положај. Тиме се они највише разли- 
кују од читлук-сахибија, који нису имали, 
као такови, никаквих посебних повластица 
нити какав политички значај у Турској 
Империји.

Институцију кметова су Турци први пут 
кодифицирали наредбом од 14 сефера 1276 
(12/9 1858). Та наредба вредела је за све 
парнице -из кметског одношаја, до недавног 
укинућа К , у свим нашим крајевима, који 
нису потпадаош до балканског рата ни под 
Србнју нп под Црну Гору, ни под Аустро- 
Угарску.

У Боснп и Херцеговини Аустро-Угарска 
је од почетка окупације почела да уре- 
ђује правне одношаје кметова према њи- 
ховим господарима, и то низом наредаба, 
од којих је најважнија она од 3/12 1895, 
Бр. 143.493/1, која садржи фо-рмални пар- 
нични поступак у агра.рним парницама из- 
међу кметова и ага. Овакве аграрне пар- 
нпце се решавају пред управним властнма 
у двема инстанцијама, а не по судовлма, 
и то по једном сумарном, усменом по- 
ступку, уз суделовање по једног заступ- 
ника из реда ага и кметова-. Према поото- 
јећим уредбама К. је несумњиво јавно- 
правна уредба (док је њему слпчни коло- 
нат приватнонравног значаја), по којој је 
власник земље, коју кмет ужива, не он 
сам, већ ага, бег, којп је као такав п у 
грунтовницу уведен. Кмет ту земљу ужива 
трајно, она прелазн баштином, без икаква 
поступка пред влаетима, на његове наслед- 
нике, али је он не сме отуђити ни олте- 
ретитп дугом нити је смеју породичне за- 
друге делити, ако би се разилазиле. Увек 
је глава задруге кмет. Кмет даје спахији 
хак т. ј. од бруто плодова један део (тре- 
ћину, четвртину, или још мањи део). који 
се може ексекуцијом утерати, а треба да 
се даје у натури, а не у новцу. Кмет ее 
не може са чптлука дићи, сем ако се до- 
каже, да је запустио господарство. Ага је 
дужан кмету помагати у случају неродице 
ллп елементарне штеге, даватп му јапију 
(дрварину) пз-властнте шуме, по потреби
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градити кућу, а у случају да кмет буде диг- 
нут са читлука, накнадити му евентуалне 
мелиорацжје (закључно и воћке и лозу). 
Ваља истаћи, да кметове нису имали само 
нуслимански аге и бегови, већ и хришћан- 
скн власниди земљишта, па ее и ови разу- 
мевају под називом спахије, бега или аге.

К. ставља кмета у материјалну и личну 
завионост од господара. Материјално утиче 
оно одлучно на начин рада. Због даваља 
хака од плода настоји 'кмет, да експлоа- 
тише земљу само утолнко у погледу пло- 
дова, којн потпадају под хак (жита), ко- 
лико је неопходно потребно да му остане 
по одбитку хака за властжту прехрану н 
семе. Ову осталу земљу настоји да упо- 
треби за угар за прехрану стоке, од које не 
даје хак. Тако је К. узрок што се земља 
врло екстенсивно' искоришћује, те је у 
Боснн и Херцеговини највнша пОвршина 
ораница под угаром (1923: 55*69%). Кме- 
товски одношај је тим кобнији, што ин- 
тенсивираље привреде прогресивно више 
долази у корист аги, а кмету толико маље, 
да би он најзад уз све већи напор и тро- 
шкове морао доплаћивати на своје госпо- 
дарство. Тако К. директно онемогућује ,на- 
иредак у пољопривреди. Под К. се на пр. 
није никако могло ширити гајење крмног 
биља на ораннцама (детелине, луцерне, гра- 
хорице), које су потребне претече сваког 
напретка у пољопривреди, јер је ага од 
кмета тражио жита и смока, а није до- 
звољавао гајеље за њега неупотребљиве зе- 
лене и суве крме.

Уз несносност овакве материјалне за- 
висности долазила је још и социјална, која 
је најпре имала свој узрок у материјалној, 
али и у другим околностима. Тако је не- 
отуђивост земље, незадуживост њезина при- 
сиљавала узимање само персоналног кре- 
дита, који је доносио нове зависности (ве- 
ћином према гратском становништву, чар- 
шији). У пређашњим временима била је 
везана за К. и лична елужност, разнога 
обима и садржаја, која се у пређашњим 
вековима гдегде изродила до срамотне 
служности, служења младих девојака кроз 
годину или више дана у спахије (Дубров- 
ник). Злоупотребе баш у правцу личне ве- 
заности биле су узрок честим бунама кме- 
това (раје), које су биле коначно повод 
Берлинском Конгресу и мандату Аустро- 
Угарске за окупацију Босне и Херцего- 
вине. Аустро-Угарска међутим није про- 
блем К. решила по томе мандату, јер није 
хтела озловољити аге, већ је најпре од 
случаја до случаја, давањем јефтине хипо- 
текарие вересије, а онда опћенито зако- 
ном од 13/6 1911 омогућила факултативан 
откуп кметова. На основу тога закона от- 
купило се је до 1913, 5.821 кметовских оби- 
тељи (75% православних, 23% католичких, 
2% муслиманских), који су имали 57.360 ха 
земље. Укупни број кметовских породица 
био је (1910) 111.093. — Непосредно пре 
рата израђена је била основа за облигатно

откупљиваље кметова (1ех Димовић), ну 
она није поотала законом.

К. и сви њему слични односи укинути 
су у нашој држави најпре претходним од- 
редбама за припрему аграрне реформе од 
25/2 1919, а касније Уставом од 28/6 1920. 
Ти законн, којима је К. сасвим и за увек 
укинуто, а кметови проглашени власницима 
целе до тада уживане земље (макар да је 
ага у грунтовницу као такав унесен и по- 
ред тога, што је кмет уживао само две 
трећине плодова од кметовске земље, а 
агп без поговора припадала трећина, одно- 
сно четвртина, као чист доходак од те 
земље), допуњени су касније т. зв. беглуч- 
ком уредбом, по којој се и земље, које су 
чисто власништво аге (бега, опахије), по 
тамо наведеним критеријима могу дати 
кметовима, односно четвртарима (онима, 
који су засадили лозу на туђем земљишту 
и од ње давали четвртину власнику). За 
сву, кметовима (четвртарима) дану земљу 
има власник да добије »примјерену« от- 
штету, коју држава плаћа. Протнв оваквог 
решеља кметовског питаља устали су зем- 
љовласници и тражили су, да им ое остави 
не само чист беглук (земљиште, које није 
било у грунтовницу унесено као чифлук), 
већ да им се и од кметовскога земљишта 
по потреби додели нужна површина да се 
од чифлука додели аги више -од трећине 
(кој-а одговара хаку), и да им се отштети 
хак за 1918 и 1919, у којима је убираље 
хака 'било систнрано од владе. Ово је пи- 
тање за опстанак муслиманског елемента 
од отсудне важности, јер им дира у главни 
извор доходака, те постоји мотућност, да 
се читав сталеж досадањих земљевласника 
пролетаризира. Зато је оно, уз своју мате- 
ријалну и еоцијалну страну, постало да- 
нас и политичко важно питаље, које служи 
у етраначкој борби као много употребља- 
вано сретство.

Ј1 и т е р а т у р а: От. Новаковић, Прони- 
јари и Баштиници; Трухелка, Тестамент 
Госта Радина (Гласник Босанско-Херцего- 
вачвог Земаљског Музеја 1915); Љ. Фаркаш, 
Кметбвски аграрнн одношаји и аграрно 
законодавство у Босни и Херцеговини 
(Обзор, 1920); бптђегјђ  Б1е Ај*гагуег1аб- 
зипјЈ и. <3. Сгипс1ргођ1ет т  Возшеп ипс! 
Негге^оута; Обесправљенн (писац анони- 
ман), Меморандум удружеља земљепосед- 
ника за Босну и Херцеговину; М11ап У1а1- 
па!2 , Б1е Ај*гаггесћШсћеп УегћаНтззе 1т 
тШе1аНег11сћеп 5егБ1еп; Б. Петраиовић, 
0 ропству (Рад, 16, 59); Б. Петрановић, 0 
кметству по српоком уобичајеном праву 
(Рад, 29, 60); Ј. Ткалчић, Отпор и буна 
ради десетине (Рад, 49, 165); Ф. Шишић, 
Сељачка буна 1573 (Југосл. Њива, 8); 
Вепсћ! Јег БапћезуеглмаНипЈЈ 1иг Возп1еп 
и. Негге^оујпа (1906); 5сћШ, СгишЗ- 
Г1 зз Јез А^гаггесћГез; А. РеНаГек, ВеИга^ 
хиг КтеЊпНа^е; М. Нинчић, Историја 
аграрно-правних односа српских тежака 
под Турцима (1920).

0. Франгеш.
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КНЕЖАК

КНЕЖАК, отеновито острвце на Јадран- 
ском Мору, између острва Уљана и Ижа, 
на 44° 2-4' сев. шир., 15° 8-3' ист. Гр. Ви- 
соко је 63 м. ' П. В.

КНЕЖЕВИЋ АНТУН, босански фрање- 
вац, писац (9/1 1834, Варцар, Босна — 22/9 
1889, Которварош, Босна). У ред је ступио 
у Фојници 26/4 1851. Богословжју је свр- 
шио у Оијени и Италији. После тога бно 
је капелан у Варцару и у Бугојну, учитељ 
хуманиорних наука у Лијевру и богосло- 
вије у Гучој Гори. Жупниковао је у Добре- 
тићима, Варцару, Јајцу, Лисковицп и у 
Которварошу. Када је, седамдесетих година 
19 века, боравио у Ђакову, као духовник 
босанске фрањевачке младежи, долазио је 
у Београд, да српску дипломацију заннте- 
ресује за ослобођење Босне. 1869 издао је 
Крваву Књигу, којом је потстакао хришћа- 
не на устанак против Турака. Осим тога 
штампао је: четврту овеску Босанског При- 
јатеља (1870), Кратку повјест краља босан- 
ских (1884—1887, I—III св.), Пад Босне 
(1886), Царско-турски намјестници у Босни- 
Херцеговини (1887) и т. д.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Јеленић, Култура и 
босански фрањевци, II (1915). Ј. Ј.

ННЕЖЕВИЋ ИВО, кнез од Семберије 
(— 29/6 1840, Шабац). Родом је био из 
Дворова у области Оемберије, која обухва- 
та крај између Прибоја, Малешевца, Тобу- 
та и Ботутова. По наслеђу био је кнез у 
том крају; отуда му назив кнез од Оембе- 
рије. Пред Ђурђев-дан 1806 похарали су 
босански Турци јадарско село Добрић. Кнез 
Иво да епасе 300 душа робља сам је дао 
велики део за 'откуп, јер разрез ло кне- 
жинп -није дотицао. 1809 учествовао је у 
борбама против Турака, а после српског 
повлачеља напустио је Семберију и прешао 
је у Орбију. После пропасти Орбије 1813 
прешао је у Срем, где је убого живео, док 
га кнез Милош није поставио за члана ша- 
бачког окружног суда, а после га прихва- 
тио шабачки владика Гаврило. — Повтао 
је веома популарал по позоришном кома- 
ду Б. Нушића, Кнез од Семберије.

Л и т е р а т у р а :  В. Ћоровнћ, Покрети и 
дела (1921), 121—130; Мнх. Мплинковић, 
Прилози, III (1923), 223. В. Ћ.

КНЕЖЕВИЋ ЈОВАН, глумац и управник 
путничког позоришта. Када је трупа Ст. 
Путића, у којој је К. био члан, дошла у 
кризу, К. се примио управе н повео је у 
своје место рођеља, Врањево. Ту се трупа 
задржала внше од два месеца, радећи и 
студирајући изабране комаде. Претставе су 
давали и у Новом Бечеју. Крајем 1860 
трупа је отишла у Нови Оад. Овај њен к'о- 
рак био је од највећег значаја за исто- 
рију српског позоришта. Претставе су при- 
ређнване у дворани Царице Јелиоавете, ко- 
ја је понекад била врло мала за. огромне 
посете новосадшшх Орба. На претстави Кир 
Јаља, 20/12 1860, напукао је један зид у 
дворани, те је трупа морала прекинути

рад у Новом Саду п отпутовати у Руму. 
Још у току 1860 писао је Ј. Ђорђевић у 
Српоком Дневнику о потреби оснпвања 
сталног српоког народног позоришта, на- 
родне инсгитуције, а не приватног преду- 
зећа. Претседник Новосадске Читаоннце, 
Др. Оветозар Милетић, прихватио је ту 
идеју ж почео радати на њеном остваре- 
љу. Када се К. трупа поново вратила у 
Нови Оад, почела је давати своје претставе 
у гостноници Беленн Венац (10/6 1861). 
Збот слабе посете, К. је бно принуђен да 
члановима смањи плату. Због тога се десе- 
так чланова обратило Новосадекој Чига'о- 
ннци са молбом, да их она узме на рад под 
својон управом. 16/7 Др. Св. Милетић са- 
звао је седннцу, која је одлучила, да се 
глумцн, по предлогу Ј. Ђорђевића, приме 
до 1/10. Према томе, 16/7 1861 дан је осни- 
вања Орпског Народног Позоршпта у Но- 
вом Саду. К, оа, маљим бројем чланова, 
није примио ионуду Новосадске Читаони- 
це, него је отишао опет у Врањево, да на- 
стави рад српског путничког позоришта.

Р. Одавић.
КНЕЖЕВИЋ ЛАЗАР, директор шмна-зп- 

је (12/8 1876, Јагњило, округ снедеревски). 
Гимназију и фплософске науке свршио је 
у Београду (1901). После свршених наука 
био је у Паризу, а затим је био наставник 
у друтој београдској шмназији, Врањи п 
Крушевцу. 1912 постављен .је за секретара 
у Министарству Просвете. За време Свет- 
ског Рата упућен је, као делегат Мпнистар- 
отва Просвете (јануара 1916), нз Скадра у 
Француеку са 464 ученпка и потребнлм 
бројем наставника, а из Француске послат 
је на Корсику, где је вршио дужност про- 
светнот делегата. Поеле Светског Рата био 
је референт, а затим налелник Министар- 
ства Просвете. Децембра 1922 постављен је 
за директора у првој београдској мушкој 
гпмназији. Много је преводио нз пољске 
књижевности. Превео је: Огњем и мачем, 
С/ио часПб и Без догме од Сјенкнјевича, 
Мртва стража од Б. Пруса, п многе стварп 
од Ст. Жеромског, Вл. Рејмонта, Е. Ожеш- 
ково и др. Д. П.

КНЕЖЕВИЋ ПАХОМИЈЕ, арадскп епп- 
СКОП (око 1727, Будим — 8/5 1783, Охрпд). 
К. је словенску п латннску школу свршио 
у Будиму, а затим је студнрао у Халн, 
Сашонија, и Кијеву. 1754 примио је ове- 
штенички чин, а 15/9 1769 постао је архи- 
мандрит манастира -Раковца, у Срему. За 
арадског епископа лосвећен ј-е 28/3 1770 и 
отекао је знатних заслуга за уређење сво- 
је епархиј-е, у смиолу рефорама извођених 
у орпској цркви митрополије карловачке 
током осмог деценија 18 века.

Р. Г.
КНЕЖЕВИЋ ПЕТАР, фрањевац, духов- 

ии песник и моралиста (— 1768). Главнп 
су му радови: драматско-епска поема Му- 
ка Господина нашега Исукрста и плач ма- 
тере љегове (1753 ж 1765), и Осмина, ре- 
довница духовне забаве (1766). Р. Г.
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книн

КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН ДР„ далматински 
епжскоп (15/6 1806, Оћестово, код Книна — 
25/1 1890, Задар). К. је био први Далматинац 
православнн епископ у Далмацпји. Посве- 
ћен је за епископа 6/3 1853 у Карловцима, а 
дотле је био архимандрит манастира Крке 
(од 1844). К. је организатор своје епархије. 
16/7 1853 основао је консисториЈу у Задру 
и боље уредио протопресвитерате п па- 
рохије; 1863 преусгројио је ботословско се- 
менпште у Задруд 1869 основао је фонд за 
свештеничке удовице и сирочад; утицао је 
на оснивање нових срнсктк основних шко- 
ла по Далмацији и т. д. Из својих сретста- 
ва основао је К. фондове за више образо- 
ваље по једног сиронашног младића, за 
издаваље производа духовне писмености, за 
давање сваке године мираза по једној де- 
војци из љегова родног места, која се уда 
за православног Србина и др. Православни 
богословски -факултет Университела у Чер- 
новицама дао је К , из почасти и уважељН 
1879, у исто време када и Петрановићу и 
Милашу, докторат. За К. је управе (1870) 
излушена из далматинске епископије нова 
боко-которска епископија са Дубровником, 
а 11/9 1870 обе су те далматинске еписко- 
пије одвојене од карловачке митрополије 
и 23/1 1873 коначно уведене у састав ново- 
основане буковинско-далматинске митро- 
полпје.

Р. Г.
КНЕЖЕВИЋ УРОШ, сликар (1812, Срем- 

ски Карловцп — не зна се када је и где је 
умро). По свој прилици је почео учити код 
неког мештанског сликара, пре но што је 
отишао у Велики Бечкерек, Константину 
Данилу. Око почетка 30-их година отуди- 
рао је у бечкој Академији Уметности. 1834 
прешао је у Србију, и ту је неколико го- 
дина сликао вортрете угледнијих људи, ве- 
лики број олика за топчидерски конак кне- 
за Милоша, и иконе за поједине цркве. 
1846 портретисао је Вука Караџића са же- 
ном и кћерком, а и њета самога. 1856 копи- 
рао је у банатској Добрици лрестолног 
Христа од Данила, који је тада К. препо- 
ручивао, као свог најбољег ученика. 1857 
и 1858 био је К. поново у Београду, жао 
дворски сликар кнеза Александра Кара- 
ђорђевића, за кога је, као и за Милоша, 
портретисао угледне људе. Од тих портре- 
та, који данас имају особиту историоку 
важност, постоји .у Народном Музеју око 
педесет. К. радова има и у галерији бео- 
градског Етнографскот Музеја .и у преко- 
савскпм крајевима, по породицама. — К. је 
најбољи Данилов ученик. И после студија 
на Академнји, на К. радовима претежан је 
Данилов утицај-.Већина К. историских пор- 
трета занатски је посао, рађен на брзо, по 
поруџбини, а ни на најбољим портретима, 
као што је аутопортре, Карађорђе, Давидо- 
вић, Вучић-Перишић и др.. није могао да 
достигне сликарске врлине свога узора, Да- 
нила. Још маље је имао дара и маште за 
иконог-рафпју п композидију (краљ Стефан

Првовенчанн у Орпској Академији), те је ту 
прибегавао копирању.

Л и т е р а т у р а :  Летопис (1847); Глас- 
ник Ученог Друштва (23, 66); Годишљак 
(XI, 120); Тих. 'Борђевић, Из Србије кнеза 
Милоша (1922, 158); Лазар и Влада Нико- 
лић, Срнски сликари (1895); Кукуљевић 
Оакцински, Словник умјетниках југосла- 
венских (1858, 188). В. Петровић.

КНЕЗ (у латинским изворима сотез). 
Реч К. била је у упогреби у целој области 
наше правне пропшости, али у разним зна- 
чењима. К. значи: 1. сувереног владара
(нарочито у Орбији после пропасти цар- 
ства); 2. чланове владарске куће; 3. изабра- 
ног главара аутономне гратске општине 
(нарочито у Дубровнику); 4. главаре сло- 
бодних племенских оиштина (на пр. у По- 
љицима); 5. главара, а и чланове, поједи- 
них великашких родова (на пр. Шубића, 
Франкопала); 6. главаре сеоеких општпна;
7. сваког слободног човека. М. К.

КНИВАЛД ДРАГУТИН ДР. (КшешаМ), 
университетски професор (23/7 1889, За- 
греб). Философију и богословију учио је у 
Риму, у Грегоријеву свеучилишту, где је и 
доктором проглашен 1911 из сколастичне 
философије, л 1915 из ботословије. 1915 
постао је тајник сељскога бискупа, 1916 
професор моралног и пасторалног богослов- 
ља у Оењу, 1921 суплент, а 1924 редовнп 
професор пасторалнога богословља. у За- 
гребу. 1920—1921 издао је у Католичком 
Ј1исту: Развитак црквене године у Рим- 
скоме Мисалу, који је под љеговом редак- 
цијом штампан 1922 у хрватском преводу. 
1923 штампао ,је књигу Католичким Дје- 
војкама, писану аа  темељу писмене анкете. 
Писао је у Богословско) Смотри. Под ље- 
говом се управом приређује Римски Обред- 
ннк на хрватском језику. Ј. Ј.

КНИН, варошица у Далмацији, на 
44° 2 '0 "  северне ширине и 16° 11' 51" 
источне дужине, Област Сплнтска. Лежи 
на десном брегу Крке (220 м), више утока 
Бутишнице. К. је станица далматинско- 
личке железнице Сплит—Шибеник—К.— 
Огулин и индустриске железнице К.—Др- 
вар—Приједор, уско.г колосека, са краком 
Орнетица—Јајце и раскрсница 5 друмова, 
услед чега је седиште живе трговине са 
Хрватском и Босном. Има 1.600 станов- 
ника, општинско' поглаварство, ореску 
област, котарскн суд, порески уред, зем- 
љаринско-катастрални уред, пошту, теле- 
граф и телефон, римокатоличку жупу, фра- 
њевачки самостан, православну парохију, 
малу , реалну гимназију, лижу пољолри- 
вредну школу на Тлавнци код К. с др- 
жавним школским имањ.ем од 44 ха и пле- 
тарску школу. Од пндустриских предузећа 
има само Отрмица Д, Д- (основано 1921, 
капитал 500.000 Дин) за искоришћавање 
угљена, лигнита и глинених производа. 
Знатан је домаћи ткалачки занат, који се 
одлнкује ривим шарама и оригиналним 
узорцима. Народно културно .значење пма
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КНИНСКО ПОЉЕ

Хрватеко Отаринарско Друштво, с уређе- 
ним Музејом, нарочнхо хрватских споме- 
ника, у фрањевачком самостану.

Над вароши диже се стари град К , који 
се дели на горљн н доњи град. Горњи град, 
на врху книнског брда Ов. Опаса (345 м), 
негдашња је тврђава, ограђена дебелим, 
местимично 26 м високим зидовима. Испод 
тврђаве развио се доњп град, који је та- 
кође са свнх страна опасан високим и ја- 
ким бедемима.

К. се помиље већ око 950. У том су граду 
често становали хрватски краљеви, банови 
и други достојанственнци, а у К. су др- 
жани п хрватски сабори. Јужно од К , у 
селу Бискупији, била је базилика и дво- 
рови книнских бискупа, а између К. и Би- 
скупије био је знаменнтн каптол, с црквом 
Св. Бартола, где се још у 16 веку налазила 
гробница краља Звонимира. К. је био пре- 
стоница последљег хрватског краља Петра, 
који је погинуо 1097. 1263 настанио се у 
К. херцег Бела са својом мајком, женом 
краља Беле IV. 1322 боравио је код К. 
краљ Карло I. Неко време господарио је у 
К. кнез Иван Нелипић. Његова удовица 
Владислава јуначки је 1344 одбраннла К. 
од бана Николе, који је доцније (1353) одр- 
жао овде еелики оабор. За време борбе 
Хрвата с нраљем Оигисмундом, К. је дос- 
пео у руке босанских владара (1388, 1401). 
Сам Оигисмунд боравио је у К. 1397. У 
15 веку обнчно је у К. становао хрватски 
бановац (подбан), који је уједно био и жу- 
пан кнински. Турци су држалн К. 1522 до 
1649 и 1653—1688. Под млетачком влашћу 
(1688—1797) развила се под градом нова 
»варош«, уз реку Крку. После пада мле- 
тачке републпке, изузев француско влада- 
ље (1805—1813), држала је К. Аустрија све 
до слома 1918. Пооле кратке италијанске 
окупације ушла је у К. наша војска 4/4 
1921. ‘ “ Ј. Модестин.

К. је огроман град. Од севера к југу 
дели се у троје: северни средњевековни 
град на римскнм темељића, средњи турски, 
јужни млетачки. Приступ је отежан. Много 
је здања окружено зидовима, делом још и 
сада .наетањешш. 33. С.

КНИНСКО ПОЉЕ, карсно поље у Дал- 
мацији, северно од Книна/К. П. лежи из- 
међу планина: Црног Врха 639 м, Равни 
553 м, и Миликиног Врда 389 м, на западу, 
а Плешевице 1.125 м, Вељува 462 м, Ораш- 
нице 492 м, Топоља 444 м, и Црне Главпце 
451 м, на истоку. За време неогена бнло 
је на месту К. П. језеро, чији су талози 
лапори и глине. Преко ових леже млађи 
конгломерати, док је на врху сав тај ма- 
теријал покривен алувионим творевинама. 
Са дна К. П. дижу се неколико главица од 
отпорнпјих тријасжих стена: главица за- 
падио од Вељува, Оинобадова Главица, 
Главица и Дрпина Главица, а на југоза- 
падном крају К. П. издиже се брдо Спас 
345 м, на чијем подножју је варошица 
Книн.

К. П. лежи на апоолутној вжснни од 230 
до 270 м, п заузжна површину око 18 кн2. 
Кроз љега теку са севера-северонстока пре- 
ма југу-југозападу река Бутушннца и по- 
тоци Досннца, Радљевац, Марцинковац н 
Орашница, а у тон се правцу пружа и поље, 
од села Голубића на северу до заравни 
Коља на југу. На југу протичу кроз К. П. 
Кркић и Крка. К. П. је предиспонирано ра- 
седом, меридионалном дислокацијоном ли- 
нпјон, која се на југ продужује преко Ко- 
совог и Петровог Поља. Дуж тога раседа, 
на југонсточном „ ободу К. П., јављају се 
дијабази, пронзвод некадањих ерупцнја.

К. П. је једно од најплоднијжх поља у 
Далмацији. На њему оу велике површине 
под вжновом лозом. Сва насеља су по ободу 
и на терасастнм пристранцима поља; од 
љих су највећа Кннн и Книнско Поље. Ју- 
гоисточним ободом поља пролази друм Гра- 
хово—Книн—Дрниш—Шибеник и Оплит.

Л и т е р а т у р а: Б. Ж. Милојевић, Гео- 
морфолошка проматрања о долинама Крке 
н Чиколе (Гласник Географоког Друштва, 
9, 1923). П. ВујевиН.

КНИЋАНИН СТЕВАН ПЕТРОВИЋ (15/2 
1807, Кнић, крагујевачки округ — 14/5 1855, 
Београд). Био је испрва момак код кнеза 
Мнлоша. 1836 постао је начелник ореза ја- 
сенпчког, округа смедеревског, 1839 .начел- 
ник округа смедеревског. 1841/42 провео -је 
ван земље, као противник Обреновића. 1842, 
после пада Обреновића, постао је саветник. 
Њему 'је  поверена војна управа земље и 
старање о сигурности новога кнеза Але- 
ксандра Карађорђевића. Гади тога К. је се- 
део у Крагујевцу код во.јске и топова, п 
одатле мотрпо на кретање Обреновићеваца. 
1848, због сукоба с Вучпћем, морао је датп 
оотавку. У августу те исте године, отпшао 
је на челу добровољаца у помоћ прекосав- 
ским Орбима против Мађара, Инао је не- 
колико крвавих бојева са Мађарина, наро- 
чнто новембра 1848 ®од Томашевца и де- 
цембра код Ланчева, када је одбио -врло 
јаке мађарске нападе и спасао Банат. По- 
што је покрет прекосавских Срба дошао у 
потпуну зависност од Аустрије, К. се, фе- 
бруара 1849, вратио у Србиј-у. У опасноети 
од Мађара, којима се ратна срећа била обр- 
нула, Ауотрија је затражила помоћ од Гу- 
онје. Тада је и К , са једннм мањим бројем 
бораца, пошао у помоћ Аустрији (марта 
1849). Укопан код Тнтела, он је уопешно 
одбијао мађароке нападе и бранио прелаз 
иреко Тисе н Дунава. По своме повратку 
у Орбпју, К. је дочекан са дотле невиђе- 
ним свечаностима, као човек, којп је пооле- 
дугогодишњег мира обновио славу срлског 
оружја. Њему је дарован. војводски чин, 
којп је дотле само Вучић имао. Настањен 
опет у Крагујевцу код војске, он је сма- 
тран као главни стуб Карађорђевићеве вла- 
де, и био је једнако противстављан Ву- 
чићу, којп се све више прнближавао опо- 
зицији. За време Крљчскога рата био је К. 
у групн оних саветника, који оу бнли про-
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тивни прнстајању уз Русију и препоручи- 
вали неутралност. Крај-ен: 1854 био је не- 
дељу дана министар Унутрашљих Дела, 
када је требало саставити једно министар- 
ство повољно Аустрији.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Живановић, Иекро- 
лог Стевану Петровићу Книћанину (1855); 
Милићевић, Поменик, II, 257.

С. Јовановић.
КНИФИЦ ИВАН ДР., путописац (8/7 1875, 

Храше, код Смледника). Свршио је гим- 
назију и богословију у Љубљани (1886 до 
1894—1898), био је калелан у Церкници, 
учио је философски факултет у Бечу, био 
је у служби међу словеначким рударима 
у Порељу и у Вестфалији. Од 1904/05 био 
је суплент у бискупској гимназији у Ур- 
фару, код Линца, од 1905 професор је 
бискупске гимназије у Шт. Виду, над Љуб- 
љаном. Од 1900 посветио се К. пре свега 
путопису: На Вестфалскем (Словенец, 1900), 
В свети -дежели (Оловен-ец, 1902), 06 пи- 
рамидах (Зора, 1903), Од Оаве до Босн 'ра 
(Дом ин Свет, 1902), В дежели полночнега 
солнца (Дом ин Овет, 1910), Упсала (До-м 
ин Овет, 1911), Мед словенскими изсељенци 
в Владикавказу (Дом ин Свет, 1912), На 
Ривијери и в Марсеју, Алжир (Ментор, 
1903—1904), Пез руско границо и др. (Дом 
ин Свет, 1914), В рускем Туркестану и др. 
(Дом ин Свет, 1915—1918). " И. Г.

КНОБЛЕХАР ИГНАЦИЈ ДР„ мисионар 
и испитивач Средње Африке (6/7 1819, 
Шкоцјан код Мокронога, Словеначка — 13/4 
1858, Напуљ). Гимназију је учио у Новом 
Месту и Љубљани. После је био две тодине 
у љубљанској богословији, отишао је 1841 
у Рим, а 1843 је ступио у католичку ми- 
сионарску пропаганду. У то време путовао 
је, као домаћи учитељ, по Ввропи. 1845 по- 
свећен је за свештеника, 1846 промовисан 
је за доктора теологије. Исте године одре- 
дила га је пропаганда за мисионара за 
Африку, где је стнгао први пут 1847. Од 
тада је радио као католички мисионар го- 
тово 11 година дуж Белог Нила и у Хар- 
туму, под имено-м Абуна Солимана, те је 
постао мисионарски генерални викар. Учи- 
нио је шест великих путовања уз Бели 
Нил, где пре њега још није ступила нота 
ниједног Европејца. Особито су важна ње- 
гова путоваља 1849/50, када је дошао из 
Хартума још преко 5° северне ширине, и 
1854, кад је доспео до острва Лумутат, ко- 
ји је остао више година као најужни.ја 
тачка до које је продро Европејац. Али К. 
није био само мисионар већ и добар по- 
сматрач, који је студирао покрајину, ста- 
новништво и његове особине. -Резултате 
својих путовања и испитивања описао је 
К. у многим чланцима, који су нзашли у 
љубљанским и бечким листовима. У беч- 
ким публикацијама на немачком је-зику 
објавио је К. масу студија и описа пропу- 
тованог земљишта у Оредњој Африци. Те 
студије садрже природописне, теографске, 
етнолошке, метеоролошке и хпдрографске

податке из области дуж Белог Нила. Ис- 
питива-о је такође језик Црнаца из племе- 
на Динка и Бари. Много К. материјала је 
остало у рукописима, који се налазе у Бе- 
чу и Риму. К. описи имају научну вред- 
но-ст за упознавање Средње Африке, осо- 
бито што су из доба, кад још нису ту били 
велики путници н иопитивачи тога конти- 
нента, којима су служили баш К. списи 
као вође дуж Горње-г Нила.

Л и т е р а т у р а :  В. Клун, Потовање по 
Бели Реки Др. Игнаца Кноблехара; Фр. 
Јарорлав, Др. Игнациј Кноблехар (1881); 
В. Бохинец, Развој географије у Оло-вен- 
цих (Географски Вестник, 1925, бр. 1).

А. Мелик.
КЊАЖЕВАЦ, варош у Србији (Тимочка 

Облаот). Има 3.445 становника. На желез- 
ничкој прузи Ниш—За-јечар; у рудној обла- 
оти. У К. су израђивани лепи ћилимови. 
Среско је место и седиште команданта- вој- 
ног округа. Има гимназију, првостепени 
суд, пошту. Помиње се за време турско- 
аустриских ратова. До 1859 звао се К. Г.ур- 
гусовац (Тимок-Паланка).

Л и т е р а т у р а :  К. Костић, Трговачки 
центри и друмови. В. Д.

КЊАЖЕВАЧКА ПРОМЕТНА БАНКА.
Основана је 1912. Канитал је 1,000.000, 
улог 1,110.739, менице 109.900, роба 
1,436.045 Дин. Дивиденда 10%. Претседник 
је Овет. Митић. Н. С.

КЊАЖЕВАЧКА ТРГОВАЧКО - ИНДУ- 
СТРИСКА БАНКА, Основана је 1923. Цен- 
трала је Књажевац. Капитал је 1,000.000, 
улог 382.693, менице 686.033, дужници 
749.321, добит 100.000 Дин. Днвиденда 10%. 
Претседник је Д. Павловић.

Н. С.
КЊЕГИНЕЦ (ГОРЊИ И ДОЊИ), село у 

Хрватској, Област Загребачка, срез вараж- 
дински, општина Бншкупец, на путу Ва- 
раждин—Вараждинске Топлице. Има 1.518 
становника, римокатоличку жупу и пучку 
школу. — К. је вековима припадао граду 
Вараждину, који је тамо још под крај 
16 века држао своје кастелане. Од града- 
К., који је познат по тамноваљу хрватског 
херцега Андрије, доцнијег угарско-хрват- 
ског краља Андрије II, сачувала се до да- 
нао само једна кула. Ј. М-н.

»КЊЕГИЊА ЗОРКА«, хумано друштво, 
основано 2/3 1924 у Београду. Циљ друш- 
тву је помагаље ратне сирочади и подизање 
дома »Књегиња Зорка«, у воме ће се вас- 
питавати та сирочад. Сретства су му прихо- 
ди од матинеја и јавних за-бава. 1925 имало 
је 460 чланова. Б. М.

КЊИЖАРСКИ ГЛАСНИК, орган Књи- 
жарског Удружења Орба, Хрвата и Сло- 
венаца. Излази у Београду 1921—1925. 
НГтампа се ћирилицом и латиницом.

У. Џ.
КЊИЖАРСТВО. К од  Х р в а т а .  Може 

се рећи да је К. код Хрвата подједнако старо
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као и штампарство. Прву је штампарију 
основао у Сењу 1493 римокатоличкн кап- 
тол, а управљао је њоме Оилвестар Бедри- 
чић. Ту су ое штампале прве глагољске 
црквене кљиге, одатле се и растурале, па 
је то и прва хрватска књижара. 1530 осно- 
вао је на исти начин штампарију на Реци 
речки бискуп Шимун Кожичић. Мање си- 
гурних података има о Павлу Вукапшно- 
вићу у Дубровнику, кога у списима обично 
називају НБгагшв или ННгаго, дакле, књи- 
жаром (око 1500). Познатији су нам из 
Дубровника Талијан Себестино Не В0150 
(1555) и Антоније де Одолис, који су трго- 
вали латинским и талијанским књигама. 
1522 изашло је друго издање Марулићеве 
Јудите, и на насловној страни пише, да се 
продаје код Јеронима Мирковића у Задру. 
Ј. Мирковић је дакле први кљижар у Дал- 
мацији, за кога знамо, а сувременик је П. 
Вукашиновића у Дубровнику.

Право тржиште хрва.тских кљига у 16, 
17 и 18 веку била је ипак Италија, а на- 
посе Венеција. У Венецпјп истакао се осо- 
бито Бартоломеј Оссћ1, почетком 18 века, 
где налазимо и први књижарски попис 
хрватских књига из 1703. Наследнпк Окија, 
Карло Антун ОссМ, прешао је 1782 у Ду- 
бровник, и затражио привплегију за штам- 
парију и књижару, што му је сенат 1783 
допустио. Окијеву штампарију преузео је 
1788 Андрија ТгеМвап, а од њега 1802 пре- 
узео је ову радњу Антун МагЊссМш, и 
управљао је њоме до 1837.

У банској Хрватској, осим већ споме- 
нуте штампарије у Сењу, јављао се књи- 
жарски обрт у већој мери са ширељем 
протестантизма. Мало пре, још сжо 1510, 
штампао је ■ загребачки грађанин Иван 
Миер (Миег) један латпнскп мисал у Ве- 
нецији о свом трошку. Првп су, дакле, 
радови у кљижарству у банској Хрват- 
ској такође везани за Венецију, као и они 
у Далмацији. Протесталтнзам је скренуо 
правац хрватског књижарства у Немачку п 
Аустрију; позната је протестантска штам- 
паржја Ивана Уншада у 1Јгасћ-у (1561 до 
1564), која ,је уједно и растурала -своја из- 
даља (око 25 издања, у 25.000 прнмерака). 
Штампало с.е у три писма: глагољицом, ћн- 
рилицом и латиницом. Јурај Зрински. (III) 
основао је 1570 протестантску штампари.ју 
и књижару у Недељишћу, а пренео је око 
1585 у Вараждин. Рад овнх штампарија н 
књижара обустављен је услед прогона про- 
теотантске вере од загребачкнх бискупа.

У Загребу је првн замашнијп штампар- 
ско-кљижарскн покушај извео песник и 
писац Павао Ритер-Витезовић (1652—1713). 
Њему је пошло за руком, да путем хрват- 
ског сабора оснује земаљску штампарпју 
(1694). Ту је 1696 штампана и Рлтерова 
Кронжка. ‘Из његовпх рачуна јасно се внди, 
да је водио редован кљижарскп посао, п 
ако са маље пословног, а више патриот- 
ског смисла. 1706 пожар је уништио део 
штампарије, те је Ритер, не могавши је 
впше обновпти, морао 1709 предатп за-

требачком каптолу. Око 1711 преузео је ову 
штампарију Јаков НеРЛ, а после њега ре- 
ђао се у 18 веку чптав низ штампара, који 
су -ову штампарију преузимали и добивали 
наслов »хрватскога орсага штамнар«. Као 
конкуренција овој штампарнји појавила се 
1738 у Загребу исусовачка штампарнја, која 
је издавала школске кљиге. У то време 
управљао ,је зенаљском штампарнјом Ј. 
К. Вајц (\^еПг), који је добио -п потпору 
од владе. Он је издао, уз коледаре, и први 
попис кљнга у Загребу. Тим радом ударен 
је темељ К. у Загребу, који се тако еман- 
циповао од Венеције, те се дела домаћпх 
писаца почела штампати све више код 
куће. Вајца је наследио Антун Рајнер 
(1753), којп је врло лепо развио посао. Од 
љега је куппо радљу Кајетан Фр. Херл. 
Фраљо Цераушег, којп је издао 1762 попис 
кљига и преузео наручиваље кљига, којих 
није нмао на стоваришту, био је у правом 
смжслу књижар и радио је без штампарије, 
док није преузео од наследника Хердова 
Јосипа Ј. Шотера бившу земаљску штам- 
парију. 1768/69 отворена је каптолска штам- 
парпја, под управом Антуна Јандера. Ту 
су штампани п исторнскп радови Балта- 
зара Адама Крчелића. На устук герма- 
низације Јосифа II огласио је Јандер пз- 
давање латннских новина, али до изда- 
ваља као да није дошло. 1771 затражпо је 
Јандер привнлегпју, да може он једини 
штампати и растурати школске књпге, али 
је већ,-1772 умро.

1773 појавио се у Хрватској велпкп бечкп 
штампар и књижар Иван Т. пл. Тратнер 
(ТгаНпег), са својом фнлијалом, и то у 
Вараждпну, јер је ту била смештена од 
Марпје Терезп.је земаљска управа за. Хр- 
ватску. Као Вечлија израдио је он код 
владе привилегију за штамлање п про- 
дају школских књига на територпји Хр- 
ватске за 20 година. То је бпо тежак уда- 
рац за све остале штампаре п књижаре. 
1774 отворио је Тратнер своју штампаржју 
и у Загребу. Бившу каптолску штампа- 
рију, чији је власник бпо сада Немац 
Коче, помагао је град Загреб, п тако је на-- 
стало такмпчење, које је уродило и жучном 
борбом. Да. би Тратнер надбио противника 
почео је пздавати немачке новине К гоа- 
Нбсћег КоггебропЈепЦ  чпјн је први број 
изашао 3/6 1789. Са Тратнером дошло .је 
хрватско К. под јак немачкп утицај. Од 
тога утицаја хтео је хрватско К. ослобо- 
битп народнн бнскуп и одлпчни патрио- 
та Максимилијан Врховац (1752—1827), 
што му је делпмпчно и пошло за руком. 
Он је куппо Тратнерову штампарн.ју са 
кљжжаром п основао »бискупску тиска- 
ру«. Но цар Фрања II није трпео да се 
бискуп бавп и штампарством. Стога Вр- 
ховац, да угоди цару, преда штампарију 
свом шураку Антупу пл. Новоселу. Та је 
штампарија' добпла привилегију, али 
истим решељем (7/5 1795) одређено је и 
р.ршење цензуре у њо.ј од с.тране кр. утар- 
ског намесничког већа. Ова је штампари-
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ја и књижара радила 30 година, а нздала 
је око 300 књпга и прпгодних спиоа. Уз 
штампарију добро се развила и књижара, 
која је 1796 издала први опсежни каталог 
(на 136 стр.) на немачком језику. Књи- 
жара се овде на-зива: КаЊ кош^1. р п т -  
1е^1ег1е уоп КоУозгеГзсће ВцсћћашПипј*. 
Око 1803 јавио се у Загребу еао књижар 
Фрањо Рудолф, који је издао више ката- 
дога, затим 1795 Фр. Милер (Мић1ег) и 
његов наследник Фрањо Жупан као књи- 
жар.

Нова фаза у развитку К. код Хрвата 
наотала је илирским препородом и буђе- 
њем народне свести (1835—1850). Исте го- 
дине (1838) када је основана Гајева Чп- 
таонида, отворио је Гај и своју Народну 
илирску тискарну, а 1852 и Народну књн- 
гарницу. Оилан полет национализма ство- 
рио је потребу књига, што је у ввлике по- 
мсгло К , које се понело сада развијати и 
у провинцији. Споменути ваља Ј. Н. Прет- 
нера у Карловцу и И. Јубера у Вараж- 
дину. Велику основу за ширење К. изра- 
дио је Др. Имбро Игњатијевић ‘Ткалец 
у 11 броју Луне (7/2 1846). Он је предло- 
жио оснивање једне Централне народне 
књигарнице у Загребу, као дионичког дру- 
штва, које ће издавати хрватске књиге и 
организовати њихову продају по провин- 
цији. Но ни Ткалец, као ни Гај са својом 
Народном књигарницом, нису били особите 
среће. До извођења- Ткалчева плана није 
дошло, а Гајеву је књигарницу откупио 
убрзо Фр. Жупан.

Као главни књижар-накладник тога вре- 
мена јавља се Матица Илирска (1842), 
каоније прозвана Матица Хрватска. Тајник 
и пословођа њен био је Вјекослав Бабу- 
кић. Он је својскн настојао, да растури 
сваку књигу и да ухвати што више веза, 
како би растурање што боље успело. Ба- 
букић је као »илирски књижар« стекао 
великих заслуга. Лрво дело Матице Илир- 
ске био је Гундулићев Осман, са допу- 
ном Ив. Мажураннћа (1844). Око 1850 на- 
стојао је бан Јелачић, уз сарадњу одлич- 
них професора у Загребу, да изда што 
више школских књига на хрватском је- 
зику, како би ое створила школска научна 
литература и школска наклада. Успеха 
није било много, јер је апоолутизам спре- 
чио тај рад, а германизација је донела не- 
мачке школске књиге. Тек 1861 створена 
је земаљска наклада школских књига.

1860 основао је учитељ Лавослав Харт- 
ман. своју књижару и то уз помоћ неких 
истакнутих хрватских писаца и научњака 
(Фр. Клаић, И. Филиповић, Љ. Модец). У 
исто доба отворио је књижару и Антун 
Јакић, добротвор и народни радник. По 
својој смрти оставио је он знатне своте 
културним друштвима. Као нздавача. ваља 
опоменути тискару Карла Албрехта (осно- 
вана 1860). Његов коледар Драгољуб био 
је врло омиљено штиво за ширу публику. 
Уз ове споменуте издаваче и кљижаре 
ниче велики број и других од 1865 даље.

1870 почело је друштво Св. Јеронима сво- 
јим радом око нздаваља и растурања пуч- 
ких књига. 1871 почео је Хрватски Педа- 
гошки Књпжевни Збор издавати педа- 
гошка и обра-зовна дела. Исте тодине осно- 
ваНа је Дионичжа Тискара од присталица 
Штросмајерове политичке етранке, која 
је испрва издавала Новине, док 1889 није 
основала и своју књижару (први посло- 
вођа био је данашњи књижар Ђуро Трпи- 
нац). Та се радња касније претопила у 
Хрватски Штампарски Завод Д. Д.

У то се доба опажа, да се књижарском 
занату посвећује све више домаћих си- 
нова, којн су по разннм местима провин- 
ције основали доста кљижара. Како је тај 
обрт уско везан са општим културним и 
полнтнчким радом народа, који је кроз 
19 век углавном шприо хрватску народну 
евест, то се тај факат манифестовао у књи- 
жарству осниваљем »хрватских кљнжара« 
(Сплиц Мостар, Задар, Пожега, Вуковар). 
У самом Загребу пролазила је Жупанова 
књижара кроз више руку, а нашла је свој 
дефинитивни облик под управом Ст. Ку- 
гли-а. Та је књижара апсорбирала и још 
неке друге. Новијег су датума у Загребу 
књижаре: Ђ. Трпинац, М. Брајер, Забавна 
Библиотека, Тшрило - Методока Накладна 
Књижара, Јутославенска Знанствена. Књи- 
жара (као наследник М. Брајеру) затим 
Типографија и Бнблиографски Завод Д. Д. 
као издавачи. Од 1 провлнцијалних кљи- 
жара ваља споменути у Копривници књи- 
жару В. Вошицки, који се истнче као на- 
кладнпк народних издаља и »Свјетске Би- 
блиотеке«. Свакако ■су најистакнутији књп- 
жари нашег времена М. Брајер и Ст. 
Кугли.

Слично замаху К. у доба илироког по- 
крета. развило ое издавање кљига и књи- 
жарски обрт после ослобођења (1918). Ве- 
лике потребе на пољу просвете и лоли- 
тичког васпитања после уједињеља учи- 
ниле су, да ,је издавање књига знатно по- 
расло, а отварање нових кљижара у За- 
гребу и провннцији постала је готово свако- 
дневна појава. Тражња за страном књи- 
гом (француском, немачком н талијан- 
оком) учинила је, да су основане нове 
књижаре за набављање страних књига, 
или су ое већ поотојеће у том правцу ре- 
организовале. Тешке валутарне и новчане 
околности, које су ускоро наступиле, пре- 
кинуле су тај полет, и кљижаротво се да- 
нас налази у доста тешком положају. Тај 
тежак доложај чинп још тежим слабо уре- 
ђено законодавство у погледу књижарског 
обрта и дозволе за рад, као и недостатак 
једног библиографског листа у К. Поку- 
хнаји око осниваља књижареког удружења 
наилазе на велике тешкоће, а централно 
кљижарско удружеље у Београду није у 
стању да привуче све књижаре на са- 
радњу, те од љега оам обрт нема користи. 
Данао излази у Загребу лист Књижарство, 
као лист клуба кљижара у Загребу. Осно-
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ван је 1925; уредник му је Др. В. Пре- 
стини.

Л н т е р а т у р а :  В. Клапћ, Књижарство 
у Хрвата (1922); М. Вгеуег, Е)ег кгоаНзсће 
Висћћап<1е1 (1910). В. Престини.

К. к о д  С л о в е н а ц а  и Орба .  В. у 
Додатку.

КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА.
Књижевна Задруга.

В. Српска

КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК.
Књижевни Гласник.

В. Српеки

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК СРПСКОХРВАТ- 
СКИ. И Орби и Хрвати примнли су н 
прве кљиге и азбуку од браће Просвети- 
теља, било непосредно (од Методија, у 
Хрватској), било посредно, преко љихо- 
вих ученика, који су продужили рад 
браће Просветитеља на Валканском Полу- 
острву. Тако је К. Ј., у шрво време, код 
свих балканских Словена, Бугара, Орба и 
Хрвата био исти — језик Ћирила и Мето- 
дија. 0 правом се држи, да је старословен- 
ско Маријино јеванђеље дошло до нас у 
препису Србина, и да је Клочев глагољаш, 
опет старословенски споменик, препис срп- 
ски или хрва.тски, извршен, можда, негде 
на острвљу. Али како су у старословен- 
ском језику били гласови, које Срби и 
Хрвати већ у 11 и 12 веку нису више 
изговарали, како неке гласове, које је старо- 
словенски језик разликовао, они нису 
више разликовали, они су упростили, у 
току времена, старословенску азбуку, из- 
бацившп из ље све, што им није било 
могућно изговорити (тако с-у писали место 
л — е, место ж — оу, а место два полу- 
гласника један, г  или, што је било знатно 
обичније, само б ). То је тако звана српска 
или српскохрватска редакција или рецен- 
сија старословенских споменика. Том ре- 
дакцијом писани су споменици, ћирилицом 
у српској цркви до почетка 18 века, а у 
хрватској тлагољицом, по негде до поло- 
вине 19 века (в. 'ћпржлица, Отарословен- 
ски језик, Глагољица, Глагољско богослу- 
жеље).

За нас је најважније, да је у тнм спо- 
меницима језик и даље остајао старосло- 
венски, не само по свима осталим гласо- 
вима, него и по облицима, по синтакси и 
речнику. Тај се језик није употребљавао 
само у цркви, него, нарочито код Орба, и 
у осталој, п_ оригиналној и преводној, кљи- 
жевности. Код Хрвата се у тој књижевно- 
сти већ од 13 века јавља народни језик.

Али и ако је код Орба као К. Ј., на крај- 
њем истоку, у Рашкој, био овај црквени 
отарословенски језик, не може се рећп, да 
је он ушао у народ или да је у вези са 
народним језиком дао какав средњи К. Ј., 
као што је на пр. било у Руеији, у којој је 
толико завладао језик цркве као општи 
књижевни, да се данашљи К. Ј. у њој ја- 
вио као резултат мешавине тога језика са 
народним. Код нас је било обрнуто. У Ми- 
рослављеву јеванђељу, најстаријем цркве-

ном већем споменнку нашем, има знатно 
више народних елемената, него у доцни- 
јим споменицима. Мора се претпоставити, 
да је, са развитком културе у старој срп- 
ској држави, ишао и развитак школа, у 
којима су се људи учили старословенском 
језику. Овим су језиком написана и ориги- 
нална дела Ов. Саве, Првовенчаног, До- 
ментнана, Теодосија, Данила и осталих. 
Међу љима има, наравно, разлике у стилу, 
у правилности језика, у живости изла- 
гања, у употреби по византиском шаблону 
уплетених реченица и т. д. Али је језик 
та.ј у опште н-енародни, старословенски.

На тај начин, у једном делу нашега на- 
рода, и Орба и Хрвата, остао је ненародни 
црквени језик, и одатле се делимично, 
нарочито код Срба, на крајњем истоку, 
раопростро и у књижевности. Алн и код 
Орба и Хрвата, у току времена, тај старо- 
оловенски језик добијао је неке локалне 
ннансе, нарочито у гласовима: у Рашкој 
ое почело * замењивати глаоом е, у Восни 
звуком и, у Хуму и у делу Зете каткада 
и гласовима ие. Сем тога. б се каткада за- 
мешивало гласом а, као и на западу, код 
Хрвата. На западу је глао * жмао такође 
два изговора: као и, који је био обичан 
у 'Далмацији и у једном делу Хрватске, 
и као е на Хрватском (Кварнерском) 
Оотрвљу, у Хрватском Прпморју и на 
Истри. На хрватском терену та су се два 
изговора чеото мешала*

Тај црквени старословенскж језик, који 
се у нашој цркви, и код Срба. и код Хрвата, 
полако удаљавао од свога првобитног об- 
лика, имао је и овојих реформатора. Један 
од последника учења Јефтимијевог у Бу- 
гарској, да се црквени језик поправп према 
овоме старом саставу •?. да се словенске 
књпге поправе према грчким оригиналима, 
Константин Философ из Костанца (у да- 
нашњој западној Бугарској), писац Житија 
Деспота Стевана Лазаревића (1389—1427), 
извршио је то исправљање, које је још 
више удаљило црквени језнк од народнога 
и унело сасвнм непотребне знаке (В. Ре- 
савска школа), који су у 15 н доцнијим 
вековима добили велику распрострањеност.

Код хрватских глагољаша била је тен- 
денција, да хрватске текстове поправљају 
према малорускпм унијатским текстовн.ма 
у 17 (Леваковић) и 18 веку (Караман. Оо- 
вић), што се, са уско црквених спомени- 
ка, преносило и ка друге. Али је у то вре- 
ме била употреба глагољских књига код 
њпх већ у опадању, и све су се више ши- 
риле књиге писане латиницом и народним 
језиком.

Али и ако је на истоку сав књижевни 
рад био на ненародном отарословенском 
језику, којп је у првој половпни 18 века 
био замењен опет ненароднпм црквено- 
рускнм језиком, било је ипак већ од пр- 
вих почетака споменика, писаних мање 
нли впше народним језиком. То су доку- 
менти приватно-правне садржине: уговори 
владалаца са Дубровником, различна вла-
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далачка писма, повеље манастирима, писма 
властеле и т. д. На западу, код Хрвата, 
таких споменика, које су саетављали но- 
тари, претставници господе (племкћа) и 
претставници цркве, разлиини еудбени 
акти и т. д. има такође много, и сви су 
они драгоцени извори за познавање нашег 
језика до 15 века. Али су то махом кратки, 
мали споменици, који не могу дати још 
слику правог К. Ј., основаног на народном.

Први кљижевни народни језик, т. ј. 
књижевни споменнци писани на народном 
језику јавља.ју се у заладним деловима 
нашег народа, код Хрвата. То су чакав- 
ски споменици, писани у другој половини 
13 века, на народном језику (статути и 
сл.). Од тога времена књижевни чакавски 
језик развија се,' поја.вљује се и у споме- 
ницима писаним латиницом (у 14 веку 
Шпбенска Молитва) и ћирилицом Шољичкн 
Отатут). Већ у 15 веку има на њему 
знатних споменика (као лекционари, Вер- 
нардинов и Задарски, Колунићев зборник, 
писан у Хрватској и др.), а у 16 веку ча- 
кавски К. Ј. елави свој златни век у 
истакнутим писцима као што су Марко 
Марулић, Петар Хекторовнћ, Ханибал Лу- 
цић, Петар Зоранић и др.

Међутим већ пред крај 16 века јављају 
ое и знатнији штокавски утицаји код ча- 
кавоких писаца, а тако исто ое јавља и по- 
крет да се узме штокавско наречје за 
опште књижевно: Бартол Кашић, Пажа- 
нин, пише делимично штокавским (ду- 
бровачким и босанским) наречјем, и агитује 
за босаноко штокавско наречје. А. Кому- 
ловић, Сплећанин, пише дубровачким је- 
зиком, а Микаља говори такође у кориот 
босанског наречја. Међутим у 18 веку, у 
Далмацији, која је колевка чакавског К. 
Ј., пише се штокавским икавским К. Ј., 
ма да су у друтим крајевима чакавског 
говора споменици мање вредности' и даље 
писани чакавским дијалектом.

Не треба, наравно, мислити да се у Дал- 
мацији вршила просто борба међу чакав- 
ским и штокавским дијалектом, тако да 
се чакавски дијалекат у 18 веку претворио 
у штокавски, као што се некада мислило. 
Него се у току времена извршила промена 
у становништву, прво постепено, а доц- 
није, услед турске инвазије, врло брзо. Већ 
у чакавских писаца с краја 15 века (на пр. 
у чакавским лекционарима) има штокав- 
ских утицаја; код Марулића, Хекторовића 
и Зоранића има штокавских особина још 
у већој мери; код Луцића је тешко сво- 
дити штокавизме на домаће наречје, јер 
је он 'био велики поштовалац Дубровни- 
ка, па је и у своме језику ишао више за 
њим него ли остали. То све показује, да 
.је и у 15 и 16 веку било већ непосредног 
контакта међу штокавским и чакавским 
дијалектима и у местима на обали Далма- 
цнје, у којима су деловали писци, о ко- 
јима говоримо, и у Оплиту л  у Задру и у 
Шибенику. Када су, од 1409, Млеци за- 
владали далматинским градовима, обалом

и острвљем, чакавско становништво око 
тих места повукло се на млетачку тери- 
торију, или је бежало у друге крајеве. То 
је учинило, да се штокавско етановништво, 
које је остало под Турцима, још више при- 
ближп тим местима, да заузме раније ча- 
кавске крајеве, и да почне продирати и у 
градове, било бежећи од Турака, било по- 
степеним насељавањем. То свођење чакав- 
оке територије, углавном, на млетачку те- 
риторију, знатно је допринело, да се од 
15 до краја 17 века толико појача што- 
кавски, на првом месту икавски, елеменат 
у Далмацији, да је било саовим природно, 
да далматински писци 18 века и пишу 
тим дијалектом као К. Ј. Ово је било мо- 
гуће утолико пре, што су се далматински 
писци духовно спремали за штокавско на- 
речје као опште књижевно већ од 16 века. 
С друге стране, слободна (или полусло- 
бодна) дубровачка република, са вели- 
ким полетом свога развлтка почетком
17 века и доцније, привлачила је својим 
језиком и далматинске нисце. Тако и у
18 веку, поред опште употребе штокавоког 
икавеког К  Ј. код далматинских писаца, 
Иван Дражић, »поп Спљећанин«, и А. 
Витаљић, Вишанин из Комиже, пишу ду- 
бровачким дијалектом, и ако су чакавци 
по своме домаћем .наречју.

И ако је чаваски К. Ј. овако уотукнуо 
пред штокавским икавским дијалектом у 
Далмацијп, у Хрватском Приморју (и на 
острвљу) и у Истри, он се ипак употребља- 
вао и доцније. У другој половини 16 века 
(1555—1564) имамо мању књижевност про- 
тестантскога оадржаја, писану чакавским 
дијалектом Хрватског Приморја и средње 
Истре, са утицајима чакавскот К. Ј. Дал- 
мације. У доцније време има из ових кра- 
јева за народно просвећиваље различних 
књига, писаних и даље чакавским К. Ј.

По старини јављања, а и по кљижев- 
ној продукцији морамо, одмах после ча- 
кавског К. Ј., поменути дубровачки К. Ј. 
То је К. Ј. наше прошлооти који има 
права да ое зове, у правом смнслу речи, 
К. Ј. Пре свега, то је језик једнога места, 
једног града, у коме његова историја у 
књижевним споменицима траје од краја 
15 века до данас; ако томе додамо и спо- 
менике писане народним језиком од краја
13 до краја 15 века (документе, протоколе 
канцеларија и друге мање споменике), он- 
да можемо пратити овај К. Ј. у току го- 
тово целе наше историске прошлости. 
Овај К. Ј., нарочито од краја 15 века, има 
и оне особине, које имају сви К. Ј. дужег 
развитка: прво, континуитет у своме раз- 
витку и, друго, неку архаичност, која је 
обусловљена тиме, што ое пнсани спо- 
меници предају са поколења на поколење, 
а оа њима и отарији облици језика мла- 
ђим поколењима,

Као што је познато, некадашња романска 
Рагуза постала је у току времена (од 11 до
14 века) дефиннтивно словенски, српско- 
хрватски Дубровник. Прва колонизаци.ја
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пзвршила с-е са сува, од Требиња, Худ1а н 
Неретве и са мора, са острвља, ближег или 
даљег. Колонизадија. с мора дала је, веро- 
ватно, рибаре; поморце, поморске трговце, 
а колонизација са сува. — остало гратско 
становништво. Прво становништво, уко- 
лико је дола-зило из чакавских крајева, до- 
н-осило је црте чакавских дијалеката, ча- 
кавске народне умотворине и сл., а -станов- 
ништво са сува- — штокавски јекавски или 
икавски дијалекат. По томе што од почетка 
развитка К. Ј. у Дубровнику побеђују хер- 
цеговачке или јекавске црте, може се прет- 
поставпти, да је колон-изација са сува била 
много знатнија од колонизације са мора, а 
по томе, што у структури и дубровачког 
домаћег -говора и дубро-вачког К. Ј. нма не- 
-сумњиво извесних чакавизама, јасно- је, да 
и колонизација са мора. није прошла- без 
трага. Уосталом, како је Дубровник био у 
вези са морем, па пре-ма том-е ж са нашим 
жлвљем на острвљу, неке заједничке црте 
са њим у њему се и допније развијају (из- 
говор сугласника м на крају речи као н, 
са назализацијом вокала. који му претхо- 
ди и сл.).

0 друге стране, како се књижевни рад у 
Дубровнику отиочео у другој половини 
15 века, када ј-е чакавски К. Ј. био у пун-ом 
развитку, -сасвим је природно, што су се 
први дубровачки писцп наслањали п на тај 
К. Ј. Отуда су многобро.јнп чававизми (ика- 
визми и друге особпне) код првих дубро- 
вачких писаца: Шпшка Менчетића (1457 
до 1527) И Џ. Држића (1461—1501), КОЈИ 
-се код доцнијих песнпка. све више губе. И 
ако се у прозн ппсало у Дубровнику до- 
брим херцетовачким наречјем, ппак су још 
ду.го време икавскп -облици и многн ар- 
хаизми остали у употреби у поезији. Они 
■су били згоднп за употребу слива. ра.ди, а 
давалп -су, исто тако, и духовниј-и, ап- 
страктнији карактер песми, као особине, 
које се не находе у свакидашњем, послов- 
ном ј-езику. Крајем 16 века и почетком 
17 века тих ел-емената има мање, а све 
јасније избија дубровачкп народнп (хер- 
цеговачкп) дијал-екат. Писци као И. Гун- 
дулпћ (1588—1638) обраћају пажњу на.ро- 
чито на чистоћу језика, стара.јући се да 
народним речима замене туђе. Али п код 
њих пма још увек доста архаизама. на.ј- 
разлпчннјих врста, на нр. генитпв мно- 
жнне код именица без а и са тим настав- 
ком, икавизама и јекавизама ,у истим ре- 
чима и сл. Али код Гундулића, највећег 
писца Дубровника, ппак већ преовлађује 
јекавизам.

Домаћи се говор све више огледа у ду- 
бровачком К. Ј. после Гундулића. Тај до- 
маћи говор има извесних својих рсобина, 
које да.ју и нарочити колорит дубровачком 
К. Ј. И ако се мож.е рећи у општим цр- 
та-ма, да се у развитку дубровачког К. Ј. 
огледа развитак херцеговачког дпјалекта, 
нпак се мора признатп, да је тај развитак 
у Дубровппку нешто успорен, да пде лак- 
шим, постепеннјим ходом, тако да до да-

нашњета дана ни дубровачкн књижевни нп 
народни дијадекат нпје дошао до онпх про- 
цеса, којп су се у херцеговачком дија- 
лекту већ давно извршилж. На тај начин, 
дубровачки је п књжжевни и разговорни 
језик добио свој архаистички карактер. 
На пр. дубровачки дијалекат има тј и дј 
у речима, у којима је било кратко јат. а не 
ћ и ђ, на пр. тјерати, дјевојка и сл.; он 
чува х, које се у већем делу херцеговачког 
дијалекта губи; код именица женског рода 
у множинп има дубровачки дијалекат до 
данас три насгавка м, ма, ми, који су се 
некад употребљавали и у херцеговачком 
говору и т. д. Али у дубровачком К  Ј. 
у прошлооти има много и других архаи- 
зама у промени пмена и глагола, који су 
се у току времена изгубили. Тако се слог 
ие од дугога јата у стиховима изговарао ' 
једносложно, што је сведочило о архаич- 
ном пзговору тога гласа као дифтонга. Али 
поред тога, имао је дубровачки К. Ј. и 
својих особина у образовању речи и њи- 
хов-ој промени, којих има у другим нашим 
говорпма (штокавским икавскпн и чакав- 
ским), али којих нема у херцеговачком на- 
речју. На др. именице као отрил и вил 
место стрила и вила; у генитиву јед- 
-нине тега, овега, онега у дативу тему, 
овему п т. д.; заменпце ки, ка, ко, поред 
који, која, које и сл.; ма. (моја), тва (твоја) 
и сл. Једна је од особина дубровачког К. 
Ј., која му је заједнпчка са К. Ј. целе 
далматннске и хрватске обале, утицај та- 
лијанског језика, који се нарочито огледа 
У неправилној (с тачке гледпшта нашег 
народног |језика) употреби лредлога од, 
са, за, заменпце свој и сл. Та.ј се утпцај 
огледа такође у речнику, који у току вре- 
мена постаје св-е сиромашнији народним 
речнма. Али, и поред тога, дубровачки К.
Ј. у прошлости је показао велику гип- 
кост п изразитост, нарочито у делима 
Динка Златарнћа, Гундулића и Ђорђића.

Како ,је у току времена Загреб поотао 
центар Хрватске, нарочито за време тур- 
ских ратова у западном делу Балканског 
Полуострва, било је природно, да се у 
овом делу Хрватске, у т. зв. цивилној (гра- 
ђанској) Хрватској, отпочне књижевни рад, 
намењен месном отановништву, на локал- 
ном народном говору. То је кајкавски К.
Ј. Њега је потстакао протестантски (ре- 
форматорски) покрет, којп је долазио преко 
Угароке у облику калвинпзма. Та се књи- 
жевност отпочпње у другој половнни 16 ве- 
ка, п од најстаријих писаца, чија су се 
дела сачувала, јесу Иван Пергошић, који ■ 
је превео на домаће наречје чувени Вер- 
бецијев Трипартитум (1574) и Антун Вра- 
мец, писац Кронике кратке словенским је- 
зико.м справљене (1578). У љпховпм де- 
лима, исто -онако као и у делима љихових 
последника, кајкавскн К. Ј. пма много из- 
разитости и јасноће у пзражавању. Нема 
сумње, да су се онп, почињући рад на 
кајкавском К. Ј., служили у знатној мери 
дотадашљим делима ппсаним чака-вским
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К. Ј., а иожда и штокавским. Али та су 
им дела само посредно помагала у вихову 
раду, а стварно, у делима кајкавских пи- 
саца има много више локалних народних 
елемената, него што се обично претпо- 
ставља. Књижевни кајнавски дијалекат 
добија особити полет и рељефност у 17 ве- 
ку код Јурја Хабделпћа, у чијим морално- 
поучним делима има врло живих слика 
о 'народном животу ,у то време.

Овај свој К. Ј. називали су кајкавски 
писци до краја 17 века оловенским у сми- 
слу »еловинског«, а не »словеначког«. По- 
сле 17 века јавља се и назив хрватски, 
који доцније једино остаје. (В. Кајкавски 
дијалекат.) Мора се напоменути, да су кај- 
кавски писци, који су били махом ду- 
ховна лица, осећали, да њихов К. Ј. има- 
локалну боју, и упућивали су обично, да 
се њихово 'е (место полугласника) заме- 
њује вокалом а, па ће се добити општи 
К  Ј. (неки су додавали и и место јата). 
Али, ипак, и поред тежље ка општем је- 
зику код љих, која се често јављала, ствар- 
но у том правцу није ништа урађено, и 
ако је Павле Ритер-Витезовић, коме је 
стално лебдела пред очима Млетачка Дал- 
мација, -као прави чувар народног језика, 
предлагао штокавско наречје (наравно икав- 
ско), које се тада одомаћило у целој Дал- 
мацији, за за.једнички језик.

Кајкавски К. Ј., имајући у себи главне 
ниансе домаћих говора (В. Кајкавски ди- 
јалекат), развијао се до Илироког покрета, 
када су (од 1836) званични претотавници 
Илиризма (и оам љегов вођа, Љ. Гај) по- 
чели да пишу штокавоким говором. Иоти- 
на, било је појединих писаца (као на пр. 
Кристиановпћ), који су и после тога вре- 
мена издавали своја дела на кајкавском, 
али је у то време ипак нестало овог књи- 
жевног језика као претставника једне целе 
покрајинске књижевности.

И у Босни је, трудом католичког све- 
штенства, покренута почетком 17 века 
књижевност у духу праве вере и верског 
просвећиваља народа, т. ј. као и другде, 
у правцу противреформације, и ако саме 
реформације овде није било. Са тачке гле- 
дишта језика, у овој кљижевности нцје 
било јединства. Али је она ипак, као по- 
кушај јављаља књижевнооти на народном 
језику, од несумњиве вредности. Та књи- 
жевност је највише популарисала »босан- 
скн језнк« код далматинских и других пи- 
саца у 17 веку. Писци из источне поло- 
впне Босне (Дивковић, Матијевић, П-оси- 
ловић и Папић) који оу сви радили у пр- 
во.ј половини 17 века и штампали своја 
дела »босанчицом«, лисали су јужним го- 
вором, који се одликовао евојим стилским 
лепотама- нарочито код Дивковића, чији 
је Наук крстјански постао у 17 и 18 веку 
врло популарна књига код свих католика 
западнијих нашпх крајева. Како Дивковић 
назива свој језик бооанским, то су писци, 
који оу говорили о лепоти бооанског је- 
зика и предлагали га за општи, то чи-

нилп вероватно према Дивковићеву језику. 
Писци западне половине Босне, нарочито 
у 18 веку, махом оу писали, наслањајући 
се на свој локални говор, икавским гово- 
ром. Али има међу тим писцима и таквих, 
који су, као што је Маргитић (из Ја-јца) 
или Раднић (Бачанин), писали ика-вско-је- 
кавским говором, находећи се у зависности 
од -овојих месних дијалеката. Према томе, 
ова кљижевноот по К. Ј., у којем уосталом 
има каткада и знакова утицаја чакавског 
К. Ј. (на пр. код Бандуловића, из Окопља, 
1626), претставља прилнчно дијалекатско 
шаренило.

И ако је у Босни код многих пиоаца био 
у употребп штока-вски икавски К. Ј., који 
поотаје у Далмацијп у 18 веку г-отово једн- 
ним К. ј., ипак се не може рећи, да је међу 
њима било каквих ближих узајамних веза.

У опште узевши, 18 је век карактери- 
стичан за развитак штокавског икавског 
језика у нашем народу. И ако га је ство- 
рила употреба штокавског икавског говора 
у нашег народа, у делу Далмације, једном 
делу Босне п Херцеговине и у Олавонији, 
нпак је по не.где, као у Далмацији, учинила 
и жеља и потреба за једним књижевним на- 
речјем да се он прошири. И ако је не- 
сумњиво, да су штокавски дијалектп рано 
продирали чак до прнморских градова, на- 
рочито до Задра и Шибеника (Бараковић 
из околине Задра, 1548—1628, већ има 
знатан број штокавских особина, док Кар- 
нарутић, такође Задранин, 1553—1600, има 
тога минимално, али већ код Заноти-Танц- 
лингера, рођеног у Задру 1651, преовла- 
ђују штокавске особнне као и код Мрна- 
вића, Шибеничанина, 1579—1639; В. такође 
напред), — такав језик находимо у 18 ве- 
ку и код Оплећана Мацуката, Марки.ја, Па- 
вишића и др., и ако- се у Оплету свакако 
и у 18 веку говорило чакавски. Штокавски 
икавски -К. Ј. добио је у 18 веку и ево.је 
истакн.уте писце Андрију КачићаЈМиошића 
у Далмацији, и Матију Рељковића у Ола- 
вонији.

У свима овим обласним кљижевностима- 
нарочито штокавског икавоког језика, сам 
К. Ј.. је показивао знатан степен развитка. 
То је долазило отуда, што се у новијим К. 
■Ј. на занаду нашег народа, књижевно-је- 
зички развитак до извесне мере настав- 
љао. Стварање првог, чакавског К. Ј. имало 
је значаја не само за развитак дубровачког 
К. Ј„ него тако исто и штокавоког икав- 
ског, нарочито у Далмацији. Јер разлике 
између чакавског и штокавоког нису у 
опште биле велике. Када. су се уклањале 
главне гласовне разлике, све се остало лако 
могло употребити и акомодиратп.

Овај икавски штокавски К. Ј. 18 века у 
Далмацији, Боони и Олавонпји прешао је 
и у 19 век, и изгубио се тек у његовој дру- 
гој половини ка-о К. Ј. Наравно, у разлпч- 
ним крајевима он је имао својих локалних 
особина.

Најзад, у Војводини се у 18 веку разви- 
јала ’ такође извесна кљижевна радиност,
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која је изнепа на површину још једну 
ниансу штокавског К. Ј., источну (или екав- 
ску). Истина, у Војводини, прво, па доцније 
и по другим крајевима, уводи се у првој по- 
ловини 18 века рускоцрквени језик у право- 
славну цркву. Из цркве он улази и у књи- 
жевност. Њиме се служе књижевницп кад 
хоће да их сви Словени разумеју. Кад 
пишу за народ, они се труде да пишу на- 
родним језиком. Тако се већ Гаврило Сте- 
фановић Венцловић, у првој половини
18 века, служио двојаким језиком: српско- 
словенским у књигама духовног и цркве- 
ног садржаја, а народним у проповедима 
и књигама, намењеним народу. Тако је 
доцније и Захарија Орфелин гледао да, 
поред рускоцрквеног језика, у чланцима, 
намењеним народу, употреби и народне ре- 
чи; Јован Рајић такође се служио и јед- 
ним и другим језиком, док није Доситеј 
Обрадовић почео ппсати искључиво народ- 
ним језиком. Али његов К. Ј. имао је 
много туђинских елемената. 'Под утицајем 
двојаке употребе речи из оба језика (која 
се находи и код Обрадовића, и ако је он 
хтео да пише чистим народним језиком), 
јавила се тенденција, нарочито почетком
19 века, у Војводини, да К. Ј. овога краја 
и треба да је славено-српски, српски језик 
оплемељен старим словенским облицнма и 
речима (правац Милована Видаковића). 
Против тога правца устао ,је Вук Караџић. 
Али је главно да је у основци и оваквог 
К. Ј. било домаће наречје источнога типа.

Из овога краткога прегледа види се да 
је до 19 века, у којем ће се извршити ве- 
лика реформа К. Ј., допро штокавски К. 
Ј. у три своја типа: штокавском икавском 
у Далмацији, Босни и Олавонији; штокав- 
ском јекавском, углавжше, у Дубровнику; 
штокавском екавском у Војводини. У Хр- 
ватскОј ,је владао кајкавскн К. Ј. Чакав- 
ски К. Ј., који је био толико знатан у про- 
шлости за образовање наших народних К. 
Ј., био је замењен у већини крајева што- 
кавским дијалектом. Али, и поред тога, што 
су се у овим кљижевним дијалектима 
огледали домаћи народни дијалекти, ти су 
К. Ј. врло често показивали доста ненарод- 
них црта. Књижевност на њима махом је 
преводна. У извесним правцима су чи- 
њене непосредне свесне и несвесне по- 
зајмице из туђих језика, а каткада су, 
према страним угледима, грађене пстребне 
речи; јединства и уједначености међу њима 
није било; владало је у многим правцима 
шаренило црта различних локалвих дија- 
леката. Како су се К. Ј., нарочито по за- 
падним крајевима, једни на друге насла- 
њали и често настављали, било је у њима 
много архаизама, који су се одржавали, 
црта једних говора у другим и т. д. У 
источном штокавском К. Ј. дошло се чак 
до произвољне мешавине рускоцрквеног и 
српског језика, као до највишег закона, 
по коме је требало градити К. Ј.

Било је потребно, да се из свега овога 
изађе великом, јасном и дростом реформом. 
Њ у је дао нашем К. Ј. 19 век.

И ако се писало народним К. Ј. и до 
19 века, и ако ое често истпцала погреба 
за једним К. Ј., и ако ое миолило, да би 
најбоље било да тај језик буде босанско 
наречје (јужно, јека.вско н херцеговачко), 
и ако су неки писци (као Б. Кашић, Ритер- 
Витезовић и др.) покушавали, да изведу и 
неку реформу, и ако има и велики број 
речника тих покрајинских језика и грама- 
тика — ипак је све то било несређено и 
хаотично. Највећи је хаос, и у ортографији 
и у језику, био тамо где је отпочео свој 
рад Вук Караџић, у књиж-евностн српској 
у Војводнни, од које се у пуној завпсности 
находио. и књижевни рад у тек ослобо- 
ђеној, или боље лодуслободној, Србији.

Под утицајем Словенца Јернеја Копи- 
тара, цензора словенских књига у Бечу, 
истакнутог научника - слависте, Вук Ка- 
рацић ее 1814—1818 спремао да дефини- 
тивно изврши реформу К. Ј. и правописа 
у нашем народу. Он је полазио од стања, 
које ,је у Војводини затекао. Како се 
црквеноруски језик употребљавао у срп- 
ској цркви, Караџић није мотао устати 
против њега као црквеног језика. Напро- 
тив, он је стално говорио, да је место 
црквеноруског ј-езика у цркви, у ко,јој он 
треба и да остане. Он је чак допуштао и 
теорисцу могућност његове употребе у књи- 
жевнобтн, и ако је морао признати, да 
дела њим-е писана народ неће разумети; 
али ј-е додавао, да писци, који хоће њиме 
да .пишу, морају тај језик тако пзучнтњ 
да се њиме могу у потпунооти служити. 
Међутпм пример Оаве Текелије и других 
показивао је, како је тешко било, шш 
управо немогуће, олужитн с-е мртвим јези- 
ком, са ограниченим речником, за пред- 
мете и питаља савременог живота. Оста- 
јало је да се народни пнсци морају слу- 
жити народнзш језиком, ако хоће да их 
народ разуме, и да му се може говоритп 
п о савременим потребама. Језик пастира, 
говедара и орача за то је био много погод- 
нији, него нашем народу туђ језик цркве- 
них књига.

Главни предмет Вукових напада^ и Ву- 
кова критиковања без поштеде био је »сла- 
вено-сербски« језик српских књижевнпва 
(као Милована Видаковића и др.), који еу 
почетком 19 века почели проповедати, да 
треба створити оредњп језик, полусрпски 
и полурускоцрквени, који ће се одлико- 
ватп од простачког, свињарског п говедар- 
ск-ог језика, који није за књижевност. Да 
би показао сву лепоту народног језика, Ка- 
раџић је издао две збирке народних умо- 
творина (1814 и 181б), издао је кратку гра- 
матику народног језпка (1814) и у својим 
критикама језика тадашљих књижевника 
показивао је сву наказност и произвољ- 
ност њихове језичке мешавине. Он је про- 
тив ње устао најотсуднн.је.
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Његова реформа добпла је пуног и-зраза 
тек 1818 године у његову речнику (Срп- 
ски Рјечннк), граматицн уз њега н у пред- 
говору. До тога времена и Караџић се у 
по нечем кодебао. Као свн књижевницн 
тога времена, и он је био потпао донекле 
под утицаје дотадашњег К. Ј., и требало 
му је ппак нешто времена, да се ослободи 
од свих његових утицаја. 1818 он је изашао 
дефинигивно из прве фазе свога развитка.

Он тада тражи, да се у књижевности 
употребљава народнп језик у најправил- 
нијем облику, непокварен туђинскин ути- 
цајима и прои-звољном мешавином са цр- 
квеним језиком. У својим делима, наро- 
чито у своме речнику, он даје образац 
тога језика. Радећи свој речник, Караџић 
се није хтео користити богатим материја- 
лом старијих речника. Он не кида само 
са дотадашњим К. Ј., него и са'народним 
језиком старијих времена. Караџић је знао 
и за Качића-Миошића и Матију Рељко- 
вића и за друге писце (неке је од њих 
помишљао, у један мах, да да у своме 
издању, али је то напустио). Оамо народни 
говорни језик његова времена имао је 
права да постане К. Ј.

Караџић је сматрао, да ће само тако мо- 
ћи изаћи из свих замршених прилика, ко- 
је нам је у овом правцу прошлост оста- 
вила, ако се поставе овако оштре границе 
К. -Ј.: прекидање са свим ненародним и 
туђинским и прекид са прошлошћу. Упо- 
треба народног језика, како се њиме у 
народу говорило у његово време, то је 
његов главни принцип. Сам Караџић је 
говорио херцеговачким (јужним) наречјем; 
он се њиме служио и као К. Ј., али је 
допуштао, да. се други служе својим ма-' 
терњим дијалектом.

1818—1839 Караџић продужава свој рад, 
штампа велике збирке народних песама, 
народне приповетке, пословице, издаје ал- 
манахе, исторнске монографије, путује по 
иностранству, стиче велико признање у 
иностранству, како за свој рад на нзноше- 
њу нашег народног блага, тако и за своју 
реформу К. Ј. И ако још непризнат код 
куће, он поста.је познат и прослављен у 
осталом свету.

У то време, од 1830, отпочиње се и кул- 
турно-књижевни покрет код Хрвата, коме 
је такође један од главних принципа била 
употреба у целом нашем народу једног књи- 
жевног (илирског) језика, заснованог на на- 
родном језику и ранијим народним књи- 
жевностима. — Али од свега је било за 
Караџића важније путовање по удаљеним 
крајевима нашега народа. Како је био из- 
нео принцип, да свако може писати чи- 
стим језиком свога краја, било му је по- 
требно упознати се са нашим народом по 
различним крајевима.

За двадесет првих година рада на оној 
основици, коју је Караџић изнео 1818, он 
.је знатпо проширио и удубио своје погле- 
де. Народне умотворине, са необично бога- 
тим и гипким- језџком, његов рад на књи-

жевностп у најразлпчннјнм правцпма, 
признање са врло компетентних отрана, 
све му је то давало уверење, да његово 
дело мора Нобедити, и самопоуздаље да 
га још више развпје. Лепоти и чистоћи 
његова језика наши кљижевници нпсу мо- 
гли одолети. Онп су се морали сложитп са 
њим, да у књижевности треба употребља- 
вати чист народни језик, али им је сви- 
ма, без разлике, било тешко, готово немо- 
гуће (на пр. Лукијану Мушицком и др.), да 
се у потпуности ослободе од ранијег К. -Ј.

Вук Караџпћ је увидео, да су његове 
одредбе мало неодређене. Пре свега, дија- 
леката има доста, затнм и један дијалекат 
није свугде истп. На својим се путовањима 
уверио, да се у Дубровнику, Боци Когор- 
ској п источној Црној Гори, нзговарало х 
врло правилно, и ако га он до тада нпје 
употребљавао. Отога он почиње од 1836 пи- 
сати х, где му је, по етпмологнји, у нашем 
језику место. Тако је исто нашао, да се 
дј и тј (када је ј од старога јата) не изго- 
вара у Дубровнику и по Босни у вароши- 
ма код муслнмана као ђ и ћ (ђевојка, ће- 
рати ц сл.), како је он дотада писао, него 
као дј и тј (дје-војка, тјерати), и он и то 
прима у свој К. Ј., и тако стално пише од 
1839.

Али впше од свега га је мучило шаре- 
нило и гласова и облика наших дијале- 
ката, које му се сада указало, после дуб- 
љег познавања нашег народног језика. Он 
је јаено осетио, да би то шаренило ство- 
рило хаос у К. Ј. и почео је мислити о 
јединству К. Ј., о једном К. Ј. за цео на- 
род. Да би се могло изаћи из ове множине, 
књижевних дијалеката, које је он у почет- 
ку свога рада допуштао, он је јасно осећао, 
да би било најбоље, да један дијалекат 
постане, по својим тласовима и облицима, 
К. Ј. целога народа. Његова је потајна же- 
ља била, да то постане, сада дотерани, 
његов херцеговачки К. Ј., илн југозападно 
наречје, како га је он сада називао. Али 
тако одређено са тим захтевом није смео 
још изаћи, бојећи се, да своме раду тиме 
не науди више него што ће користити. Зато 
се за сада задовољио само једном полуме- 
ром, којом су имали сви књижевнн »гово- 
ри« да се изједначе у свему, сем у једно.ј 
црти.

1839 Вук Караџић тражи од К. Ј. »опће- 
ниту правилност«. К. Ј., ма где се њиме 
писало у нашем народу, морао се слагати 
у својој граматици, у гласовима и у обдн- 
цима. Тп гиаоови и облици морали су бптп 
онакви, какви су били у .ј-езику, којим је 
он писао. То је била његова . »опћенита 
правилност«. Међу К. Ј. различних крајева 
допуштала се једина разлика у замени 
старог јата (три изговора тога гласа: као 
е, као и пли ије-је), Тако је постао псточни 
изговор књижевног језика (са е), јужни 
(са ије-је) и западни (са и). У свему дру- 
гом, сем у тој црти, К. Ј. морао је бити 
свугде исти. Тако се постизало готово пот- 
пуно јединство К. Ј.
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Истина, Вук Караџић је додније тражио, 
да се и ово последње огра-ничење уклони 
(1845), н да цео народ прими јужни (југо- 
западни) изговор као једини изговор К. Ј. 
Он се позивао на- многе разлоге, који у 
његову корнст говоре, а међу њима и на 
то, што је на том наречју испеван највећп 
део нашпх народних песама, тога највишег 
блага нашег народа, и што бисмо се љиме 
ујединили са браћом нашом римског зако- 
на, која жељно нама руке пружају. Али, 
као што је доцнији развнтак п-оказао, то 
је бидо немогуће извршити у потпуности; 
изгубио се само западни изговор, а источ- 
ни и ју.кнп сстади су и даље у употреби. 
Али »оићенита« правилност морала се и 
даље сматратп као њихова -основна црта.

До четрдесетих година Вук Караџић ни- 
је имао присталица, којп би могли у пот- 
пуности применптп његову реформу. Исти- 
на, као принцип прнмљено је, да треба пи- 
сати народним језиком. Али ни Лукијан 
Мушицки, ни Сима Милутиновић, па чак 
ни Јован От. Поповпћ нису схватили чи- 
стоту п правилност језика као Вук; Јоа- 
ким Вујић, Милован Видаковић и др. ни- 
су тим језиком у опште хтели писати. 
Јасно је било, да је једно поколен.е књи- 
жевннка морало проћп кроз ону школу, 
кроз ко,ју је и сам Караџнћ прошао: мсра- 
ло се »одучити« од К. Ј. своје епохе и 
вратити се чистом народном језику.

То је било тек у другој епоси развитка К. 
Ј. Караџић га предаје Даничпћу п Бранку 
Радичевићу, једном стручњаку и ј-едном да- 
ровитом песнику, да обојица својим радом 
покажу применљивост у потпуности Вуко- 
ве књижевне реформе на књижевннм де- 
лима лепе, преводне, историске и научне 
књижевности. Они су се училп Вукову је- 
зику онако, како се некада сам Вук тру- 
дио да се ослободи од црквеноруских и дру- 
гих туђих елемената, које је као писмен 
човек и он раније био примио. Радпчевић 
утиче својнм песмама, Данпчић својом 
критиком језика. тадашњих писаца у Срп- 
ским Новинама, у Подунавцп, својпм пре- 
-водом Мајковљеве Иоторнје и другпх 'де- 
ла. Јављају се Његошева дела, пспевана 
на народном језику, отпочнње се рад ЈБуб. 
П. Ненадовића, песнпчки рад Јована Или- 
ћа, приповедачки Богобоја Атанацковнћа. 
Даничпћ је пратио цео тај рад, хвалио и 
исправљао језик. Даничић долази у Ли- 
цеј (1859), где образује омладину, која 
ће ући доцније у школе и потиснути у 
њој партију Вуковнх противнлка. Новп 
писци: Ј. Јовановић-Зма.ј, Лаза Костић и 
други, трудилп су се, да им језик буде 
чист и народни, читали су Вукова дела 
и руководили се упутствнма његове школе. 
Поред Данпчпћа јавио се љегов ученик 
Стојан Новаковпћ, љегов друг Јован Вош- 
ковић, па Јован Жлвановић. Св-и су они 
нратилн, у делима тадашње књижевно- 
сти, чистоћу језика. М. Ђ. Милићевић сво- 
јим чиетим народним језиком извој-евао је 
висок ранг првог приповедача, којп му ина-

че никако не би могао бити дан. Ове је 
било у знаку правилности и чистоће К. Ј. 
У томе се, свакако, и претернвало, јер се на 
оенову претераног ограничавања развитка 
К. Ј. на оно, што је изнео Карацић и што 
је благословио Даничић, почео К. Ј. вези- 
вати за поједине речи и изразе, а не за 
велнке принципе, које је Вук прокламо- 
вао.

Ова друга епоха развитка К. Ј., у којој 
се Вукова школа преноои на- цело поколе- 
ље продужавалаца његова рада, вредних, 
даровитих п истрајних књижевника, са Ра- 
дичевићем на челу, одвојила је поколење 
оедамдесетих година од отарих традиција 
књижевника прве епохе Вукова рада. Као 
К. Ј. сматрао -се са-да само народни језик, а 
кљижевници другога језика ниоу ни зна- 
ли. Њпма није више било. потребно да се 
враћају народноме језшсу, да се оолобођа- 
вају од ненародних традиционалних еле- 
мената; онн су дисали језиком којнм еу 
говорили, који су донели из свога краја, 
који су научили у дому и задрузи. Тако 
је -овладао нашом књижевношћу народни 
језик у пуном смислу те речи. Према ово- 
ме језичком осећању и знању н-ародног 
језика и љегова духа, наши су кљижевни- 
ци стварали све дубље и све шире нове 
преливе у нсказиваљу мисли, и -све су 
чешће износили на површину н-ове речи, 
створене спонтано у народноме духу. Из 
епохе учења и подражавања наш К. Ј. је 
ушао' енергично у епоху отварања. Он по- 
етаје гипкијн, изразитнјп н све способнији 
да се њиме задовоље све многоотруке по- 
требе духовног и материјалног развитка са- 
временог живота.

Међу овим фазама- нема чвротих грани- 
ца; оне ое могу одредитп само у најопшти- 
јем смислу. Филолошка критика, толпко 
потребна у првој и другој фази, продужа- 
ва се и у трећој. Слободно стварање у тре- 
ћој епоси каткада се развија у раскалаш- 
ноот и не признавање -никаквих правила. 
Најзад, у најновије време вршн се каткада 
и насиље над језиком, ради оригпналности 
н живописнооти израза.

Али наш се језнк, по унутрашњим сво- 
јим особииама, развија и богати. Од Ву- 
кова епског стила, толико погодног за пре- 
вод Св. Писма и Библије, долази се до 
сажетог и разноврсног стила данашњице. 
Књижевницн, образујући се на страним 
књижевностима, учећи туђе језике, корп- 
оте ое стеченим искуством, и развија-јућн 
своје -отилске споообности, прпмењују их 
у нашој књижевности и на нашем К. Ј. 
Дух народног језика продужује да живи у 
-К. Ј. Зато се развијај-у све нови облици 
љегови, дајући ове нове стране унутраш- 
љег развитка. Тако ое наш К. Ј. развијао 
ове сплније и свестранпје код новијег по- 
колева књижевника (Ђ. Јакшића, Л. Ла- 
заревића, Св. -Марковића. Ч. Мијатовића, 
П. Тодоровића, Војислава Илпћа -и др.), 
докле није дошао до данашње гипкостн, 
концизности, богатства ритма и речнпка
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(код Љуб. Недића, Б. Половжћа, Ј. Скер- 
лића, Олоб. Јовановића, Ј. Дучића, Петра 
Кочића, И. Секулић, М. Ускоковића, И. 
Андрића и др.). Али то не значи, да се 
наш К. Ј. удаљио од основа, које му је 
ставио Вук Караџић. Он се само, у духу 
љегову, развио. Његови би основи и данас 
били ови:

1. »Опћенита« правилност облика и гла- 
сова, у онин грани-цана које је одредио
В. Караџић.

2. Из црквеног се језнка могу позајмљи- 
вати речи само у случајевима крајње по- 
требе, ако писци не могу у духу народном 
да створе нову реч. Те речи морају добитн 
облик народних речи (као жртва, начело, 
и сл.). Али када су речи већ добиле право 
грађанства у облику црквеног језика, оне 
се морају оставити (свештеник,. општи, 
жрец и сл.).

3. Не сме се вештачки градити језик 
(онако како је у један мах чинило Друш- 
тво Српске Словесностн) ропским прево- 
ђењем са страних језика, нарочито не тер- 
минолошких израза. Њега тр-еба да створи 
потреба у току времена, а у духу народ- 
ног језика. Дотле се могу употребљавати 
н стране речи.

4. Турске и друге стране речи, које је 
народ примио, могу -се гонити из језика 
тек када им се нађе добра народна заме- 
на; раније не.

5. Језик нашег народа остаје и даље 
стални и непресушни извор богаћења К. 
Ј. Али покрајинске речи постају опште- 
књижевне тек када их већина књижевника 
прими.

По себж се разуме, да сваки књижевник 
треба да се чува туђинских утицаја. Је- 
зик ће наш сачувати утолико више -своје 
творачке особине, уколико народни дух 
у њему буде чистији. У чистоћи народног 
језика сваки књижевник треба да гледа и 
један од услова његове лепоте.

И ако је Вук Караџић писао јужним на- 
речјем, а за тим и Даничић, књижевност, 
којој ,је био прво центар у Војводини* па 
у друтој половини 19 века у Србији, има 
источно наречје у основици, п то оно, ко- 
.јим се говори у централном и северозап-ад- 
ном д-елу Орбије и у Војводини. Школа и 
наша општа култура и просвета уједна- 
чиће, или треба да уједначе, оне неједна- 
кости, које се још у том књижевном из- 
говору находе, и поред тога што је Кара- 
џић готово пре сто година већ изнео свој 
принцип о »општој правилности« К. Ј.

У западном делу нашег народа, код Хр- 
вата, истакао се, у току великог низа го- 
дина, неколико столећа. као књижевни и 
културни- центар Загреб. Било је сасвим 
природно, да К. Ј. тога центра постане 
днјалекат народне средине, у којој се он 
находи. То је кајкавскп дијалекат. Када 
се, од 1830, отпочео у Хрватској покрет за 
ослобођење од туђннских утицаја, и кул- 
турно уједињење са браћом на Балканском 
Полуострву под називом »илиризма«, Љ.

Гај је пиоао својим домаћим, кајкавским 
наречјем, као н остали пиеци ове покра- 
јине пре њега, али га је убрзо, већ 1836, 
заменпо штокавским, не желећи да његов 
покрет остане, као што му је био К. Ј., 
покрајински. Тако је овај део хрватског 
народа напустио овоје домаће наречје и 
пригрлио олштије, штокавско. На тај на- 
чин националистнчкн покрет код Хцвата 
везан је са уједињењем оа оеталом браћом 
Хрватима и Србима у заједничком што- 
кавском К. Ј.

Али је ипак правац, којпм се пошло у 
стварању овог К. Ј., био нешто друкчији 
овде, него на истоку. Под штокавоким ди- 
јалектом подразумевао се овде и онај је- 
зик, којим је Караџић писао, и језик на- 
роднжх песама, и језик свих народних 
књижевности у прошлости За звук јат 
узет је из чешке азбуке знак е, који је 
свако могао изговарати према свом локал- 
ном изгов-ору. И дубровачки писци, и бо- 
саноки, н далматински, и славонски ста- 
риј-е кљиж-евности -сматрани су као извори 
К. Ј. на иотој висини као и језик ненад- 
машних Вукових народних песама и 'при- 
поведака. Према томе, овим ое језиком 
продужавао К. Ј. различних традиционал- 
них књижевности ранијега времена. Поче- 
ли су се етари писци издавати, читати; 
из старих се речника ломенутих књижев- 
ности такође узимало. Узимало се по не- 
што и из кајкавског и чакавског дијалекта.

Вук Караџић, н ако је одобравао увође- 
ње народног штокавског днјалекта у књи- 
жевност код Хрвата, није могао одобрава- 
ти ову мешавину нозога и старога, и ово 
дијалекатско шаренило. Бил-о је и код 
Хрвата људи, који су жедели више -си-сте- 
ме, уједначености и реда. Тако се може 
разумети кљижевни договор, који су одр- 
жали неки Хрвати (Кукуљевић, Деметер, 
И. Мажуранић, Винко -Пацељ, Стјепан Пе- 
јаковић) са Ф. Миклошићем, В. Караџићем 
и Ђ. Даничићем 1850 у Бечу о томе, да и 
Хрвати нриме јужн-о или херцеговачко Ву- 
ково наречје за евој К. Ј. Алн у ово време 
овај дог-овор је -остао сам-о као занимљива 
манифестациј-а и као увек згодан излаз из 
све заплетенпје ситуације, која се стварала 
у Хрватској различним мишљењима о К. Ј. 
Он ће постати од значај-а тек у доцннјем 
развитку нашег језика у овим крајевима.

После овога позива ка књижевном ,је- 
динству, јавила се сасвим супротна стру- 
ја, да К. Ј. треба да буде еклектички еа- 
стављен од свих основних наших дијале- 
ката. Фран Курелац олао ј-е своје бр-ошпре 
ги посланице са Реке (»речка школа«), у 
којима је проповедао, да треба чакавско, 
штокавско и кајкавско наречје, исто -онако 
као и сдовеначки језик, да буду потпуно 
ра-вноправни у стварању К. Ј., тако да се 
из еваког од њих узим-а -оно што је нај- 
лепше. Он је овојим делима, која су писа- 
на снажним стилом, показивао, како би се 
тај језик градио. ТЈаравно, да се тако не- 
што ннје могло примпти. Он је нарочито
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нападао на »загребачку школу«, која је 
продужавала траднције илпризма, одба- 
цивши по нешто из илирског правоппса.

Али прилике за развијање чистог што- 
кавског К. Ј. у кајкавском Загребу нису 
биле најповољније. Пре свега, у Загребу, 
са страначком, немачком културом, рефор- 
маторе К. Ј. очекивали су тешкн задатци. 
Ваљало је дати штокавско обележје целој, 
у то време већ развијеној, култури, са не- 
мачким називима. Почело се преводитп. 
Речи су постајале копије немачких речи, 
дословно преведених. Узимало се из чеш- 
ког и другнх словенских језика. Језик је 
почео да се шаренп од ових вештачких 
творевина. По угледу на развитак код Че- 
ха, пуризам је отео толико маха, да нису 
били поштеђени ни технички термини. 
Све је преудешавано како се могло. Међу- 
тим, штокавски дијалекат у Загребу мо- 
рао се учити у школи, из кљпжевности. У 
њему се као домаће наречје употребљава- 
ло и даље, као што се употребљава и да- 
нас, кајкавско, тако да се код домаћих 
људи цела књижевна радиност, и ако по 
спољашностн штокавска, вршила под кај- 
кавским утнцајем. Велики је број речи п 
облика из њега улазио у К. Ј.

Алп наравно, било је људи из других 
крајева, из Славоније, из Босне, из Лике 
•и Крбаве, који су уносили свежу струју 
штокавског говора и тако подизали дух 
К. Ј. И људи из чакавских крајева (на 
пример Иван Мажуранић и др.), којих се 
дијалекат веома слагао са. штокавским, вр- 
ло" су брзо дали леп потстицај сочношћу 
свога језика књижевном развитку у Хр- 
ватској, уносећи, наравно и невољно, до 
нешто из свога покрајинског језпка у књи- 
жевни.

Договор од 1850, који су примилп прет- 
ставници југословенског покрета, прнзи- 
вао је нпак стално ка јединству и ка вра- 
ћању Вукову н Даничпћеву језпку. Пнсци 
су неједнако писалн, руководећп се својим 
погледима на ствари и евојим познавањем 
народног језика, али се све више увиђала 
потреба једнога општег К. Ј. Приближи- 
вање ка идеалу договора од 1850 врши се и 
даље. Броз п Ивековић, састављајући сво.ј 
речник за практичне потребе, износе, углав- 
ном, језик Вуков н Даничићев као углед 
и критериј К. Ј. Маретић саставља (1899) 
граматику, опет у истом смислу. Књижев- 
ни се језик одлучно упућује у овом пра.вцу.

И ако се овако пребродило преко најве- 
ћих тешкоћа у стварању К. Ј. у западној 
половинп нашег народа, и ако је обе поло- 
вште нашег народа развитак за сто година 
знатно уза.јамно приближио, ппак у за- 
падној половинн нашега народа, у оном 
језику којим се ппсало у Загребу, и који 
се из Загреба ширио као језик културе 
и просвете, остајало је увек доста еле- 
мената из његовог целокупног развнтка. 
И непотребни архаизми, чакавизми л кај- 
кавизмп, и рђаво начнњене речп, позајми- 
це из чешког или пољског, л често нена-

родност израза нли реченпце и г. д., све- 
га тога. пма. у њему у различном степену 
и данас, и ако је несумњиво, да се К. -Ј. 
тога центра, сталнпм напором многнх сво- 
јих нретставника ка правилности и чи- 
стоћп, ослободио од многих недостатака. 
Али је он ипак добио, и код добрих писа- 
ца, чији је К. Ј., у правом смнслу речи, 
на народним основима, нешто ■ локално н 
своје, чиме се одлпкује од језика у нсточ- 
ном центру. У његовој је основици заиста 
»опћенита правилност« и јужнп пзговор. 
Али и у речнику, а још више у синтакси, 
која је највернији чувар духа народнога 
језика, има, нарочито код извесних пи- 
саца, особина ненародних и противних 
ооновним принципима нашег К. Ј. Доса- 
дашњи развитак његов показује, да су у 
току времена, н у том правцу, постигнути 
знатнн резултати. Али ноље за даљп рад 
остаје још увек знатно.

Ове разлике у два центра нашег К. Ј., 
и поред књижевног једннства, сасвим су 
разумљиве, кад се има на уму да су се 
Срби и Хрвати у различним центрнма 
развијали готово самостално. Узајамности 
у школској и научној литератури, у раз- 
витку терминологије п у самој лепо.ј књи- 
жевности било је врло мало или готово 
нимало. Тек на 10—20 година пре уједи- 
њења ти су односи постали живљи, н то се 
већ примећивало и на развитку К. Ј. Од 
ослобођења п уједињења све су препреке 
уклоњене, п два потока пзашла су из сво- 
јих корнта, тако да су нм се воде почеле 
меша.ти.

Нема никакве еумње, да ће заједничкн 
развитак нашег народа донетн у будућно- 
сти и заједнпчки језик, и нема нпкакве 
сумње, да ће тај заједничкп језик битн ре- 
зултанта тога развитка, ма како по нека од 
страна хтела суревњиво чуватп особине 
свога центра. У том се правцу већ виде 
знацп узајамности. Језик Загреба, нарочн- 
ио журналиотичкп, знатно се приближио је- 
зику наше штампе, а у већпнп београд- 
ских листова појављују се речи, позајмље- 
не од Загреба, Не може се рећн да је тај 
почетак био увек срећан.

Писцн морају нарочито пазитп, да се у 
заједнички језик не увлачи п не добпје 
опште право грађанства оно што и у по- 
једпначним К. Ј. није одговарало духу на- 
шег К. Ј., заснованог -на народном. Пре 
свега, потребно је, да се добро разуме, да 
мп данас већ имамо израђен п разрађен 
К. Ј., који се на основима народног језика 
развијао готово стотину година. Рад Ка-ра- 
џићев и Даничићев находи се у' почетку 
тога развитка; оно што је добивено прп 
крају тога развнтка не може се у свему 
поклалати са виховим језиком, али се 
мора находити на истој основици и изла- 
зити из истих принципа.

Наша граматика и лексикографпја не 
могу се више ограничитп онпм, што су 
дали и како су дали Караџић и Даничлћ. 
Јер би тако главни део развитка нашег
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К. Ј. у обема половинама оотао изван њих. 
Али дужност је наших граматичара, да 
покажу примену на том материјалу основ- 
них принципа нашег К. Ј. и да изнесу, 
шта им одговара у њему, а шта им се 
противи. Књижевници, којима је стало до 
тога, да сачувају чистоту духа нашег на- 
родног језика у књижевном, као најчисти- 
ји и најдубљи извор њихове језичке тво- 
рачке снаге, умеће се послужити тим ма- 
теријалом на своју корист и корист нашег 
-заједничког књижевног развитка.

Тако ће наш заједнички књижевни раз- 
витак датж и заједнички К. Ј., без опас- 
ности да се заједнички у будућности за- 
страни. Два књижевна нзговора, јужни 
и источни, биће мала сметња томе развит- 
ку. Наравно, било би најбоље, кад и те је- 
дине разлике међу љима не би било. Али 
ње ће нестати само онда, када се ти нзго- 
вори буду одвојили од свега друтог и де- 
нили према њиховој властитој вредности 
и значају. Тада ће се лако наћи право 
решење. Њега ће саме прилике наметнути 
целоме народу.

Л и;т е р а т у р а: В. Јагић, Из прошлости 
хрватскога језика (Књижевник, I, 1864). 
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днјалекте и књижевни језик (Глас, 82, 
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у четири књиге. Уредницп су били: Нико 
Бартуловић, Владимир Ћоровић, Иво Ан- 
дрић, Бранко Нушић и Антон Новачан.

В. Н.
КЊИЖЕВНИ СЕВЕР, часопио за књи- 

жевност, науку и културу. Уредник М. 
Кнежевић. Почео је излазити у месечним 
свескама 1925 у Оуботици. Штампа се ла- 
линицом и ћирилицом. У. Џ.

КОАН ПОЈАС је врста појаса, који носе 
младе. Кратак је, ткан, шарен, искићен 
сребрним парама на предњој отрани и ве-

зује се врвцом. Носи се у Оредачкој Жупи 
у прнзренокој области. Н. 3.

КОБАРИД (СарогеИо), варошица у та- 
лијанској Словеначкој, у горској долини 
горње Соче. Има као општина 1.160 ста- 
новннка (1921). Први пут се помиње 1184. 
К. је познат због велнког пораза талијан- 
ске војске 24/10 1917, кад оу Немцп и 
Аустријанци ту пробили талијански фронт 
п продрли до реке Пијаве. Иначе је К. 
незнатно место. Има суд, порески уред и 
крајља је станица железннце уског коло- 
сека Чедад—К., која је саграђена за време 
Светског Рата као војничка железнпца. К. 
има и сталну аутомобилску везу до же- 
лезнице код Толмина—Св. Луције. Ста- 
новништво је оасвим словеначко. К. је ро- 
ђено место словеначког несника Јосипа Па- 
љаруција-Крилана и композитора Андреја 
Ноларича. Ближње Ррсно под Крном је 
рођено село песника Оимона Грегорчича.

А. М.
КОБАСИЦА СТЈЕПО, новжнар ж публи- 

циста (22/8 1882, Дубровнпк). Гимназију 
је учио у Дубровннку, а фнлооофију у 
Бечу, где .је био претседник студентоког 
друштва Зоре. 1904 постао је директор 
Српоког Глаоа у Задру, а од октобра 1905 
директор је Српске Гијечи. Због писања 
је много пута оптужжван, два пута затва- 
ран и два пута протеран из Босне. 1914 
је рањен, стан му уништен, а он ухапшен. 
1914—1917 био је као талац у затвору у 
-Загребу, Шнбенику, Гелерсдорфу и Брну. 
Написао је Српско-бугарски рат (1913), 
Отјепан Гаджћ за време рата (1924) и ро- 
ман Ета1е (1905). Д. П.

КОБАШ, оело у Олавонији, Област Осечка, 
срез бродски, на Сави (92 м) ниже утока 
Орљаве. Има 2.100 становника, општинско 
поглаварство, римокатоличку жупу и пра- 
воолавну парохију, основну школу и по- 
шту. — Код данашњег села, -близу утока 
Орљаве у Саву, стајао је некада знаме- 
нити град К. 1470 спомиње се као својина 
Ћуре Бекешија, доцније Бериславића, а 
1536 у попиоу тврђава, које су заузели 
Турци, док су скелом на Оави завладали 
већ 1530. Ј. М-н.

КОБЕ ЈУРИЈ, писац (8/6 1807, Пољане 
об Колпи — 29/6 1858, Чатеж, жод Заплаза). 
К. је свршио гимназију у Карловцу, Лицеј 
и богословију у Љубљани, и постао је 1837 
свештеник. Олужио је као капелан у разли- 
читим местима Доленске, од 1851 био је 
зкупник на Планинп код Кочевја, од̂  1856 
у Чатежу. К. је сарађивао у Гајевој Да- 
ници Илирокој (1840—1841) и Блајвајоо- 
вим Новицама. К. је писао и фолклори- 
стичне чланке, којим-а је Словенце упо,- 
знавао са Белим Крањцима (Новице, 1845, 
1847), Србима и Хрватима (Новице, 1853 
до 1855, 1857—1858, највише по Вуку Ка- 
раџићу), Гусима, Турцима и др. К. је ску- 
пљао и народне песме и приповетке, и 
сравњивао их је са српским, од којих је
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неке н превео, а напнсао н неколико ма- 
лих приповедажа.

Л и т е р а т у р а :  Марн, Језнпник, 17; 
Гласер, Згодовина словенскега словства, 3, 
92. И. Г.

КОБИЛЦА ИВАНА, сликарка (20/12 
1861, Љубљана). К. је учила у Бечу, 1881 
до 1888 у Минхену, а затим у Есо1е С-егуех 
у Паризу. До 1905 живела је у Оарајеву, 
1906 била је учитељица цртања у Мла- 
дики у Љубљани. Жпвела је затим 'у 
Берлину, а сада живи (од 1914) у Љуб- 
љани. — К. слшка портрете, жанр, цвеће 
и слике мтрвих предмета. Излагала је у 
Паризу, Берлину, Прагу, Дрездену, Будим- 
пешти, Љубљани и т. д. Више К. слижа 
има Народна Галерија у Љубљани.

Л и т е р а т у р а :  От. Вурник, Зборник 
за Уметностно Згодовино, III. Ф. С.

КОБЛАР АНТОН, историчар (12/6 1854, 
Железники, Горенска). К. је учио гимна- 
ЗИЈУ У Краљу п Љубљани (1867— 1875), 
богословију у Љубљани. 27/7 1878 постао 
је свештеник. Служио је у Љубљани, као 
бискупски капелан и архпвар, затим у 
провинцији, а од 1889 опет у Љубљани, 
где је био неко време архивар Земаљског 
Архива, 1896 изабран је за народног по- 
сланика у бечком Ларламенту. Од 1900 је 
декан у Крању, где ]е много урадио у про- 
светном, политичком н економоком по- 
гледу. К. се бавио много историјом, осо- 
бито црквеном. 1883 почео је издавати се- 
рију историских монографија о крањским 
жупама (Згодовпна фара Љубљанске шко- 
фије), од којих је сам описао историју 
жупнија Сора (1883), Преска (1884) и де- 
лимице Накло (1885). К. припада главна 
заслуга што је почео немачки службени 
лист љубљанске бискупије (БаЉасћег Б1о- 
сезапМаП) издавати историске прилоге и 
на словеначком језику (у Згодовинском 
Зборнику), и што су почеле, уз немачке 
МШеИип^еп, излазити, као иаучни часо- 
пис, и словеначка Известја Музејскега 
Друштва за Краљско (од 1891). У Изве- 
стјима, које је 1891— 1908 уређивао, обја- 
вио је К. много историских чланака, при- 
лота и грађе (на пр. 1891— 1894 архивску 
грађу Дробтинице из фурланских архивов).

М. Кос.
КОВАНИК је кожан појас, по коме су 

приденуте металне плочице, украшене ђаз- 
нобојним каменом. Носе га сељанке по Хер- 
цеговнни, Црној Гори, Оанџаку, Старој Ср- 
Оији и ужичком округу. Ношење К. је“ изо- 
бичајено. н. 3.

КОВАЧ АНТЕ, књижевник и публпциста 
(23/5 1897, Врбања, Славонија). Свршио је 
-средњу школу и матурирао у Винжовцима. 
За време Светског Рата дошао је, као за- 
робљени кадет аустриоке војске, -у Русију, 
и у октобру 1916 ступио је као добровољац 
у српску војску. Радио је у пропаганди- 
стичкој »васпитној команди« у Одеси. У 
априлу 1917 стигао је, с првим доброво-

љачким батаљоном, из Русије на солунски 
фронт, а у децембру иоте године одре- 
ђен је за обуку добровољаца нз Америке 
у Бизерту, где је остао готово годину дана. 
После ослобођеља био је један од глазних 
покретача органнзовања облаоног Савеза 
Добровољаца у Хрватској н Славонији, за- 
тим главни уредник загребачког дневника 
Покрет (1921— 1924), а сада је члан ре- 
дакцпје дневника Ријеч и стални дописник 
београдске Речн.

Као гимназиота почео се К. јављали пе- 
смама у Побратиму и фељтонима у винко- 
вачкој Свјетлостн. Са солунског фронта 
сарађивао је у крфоким Орпским Нови- 
нама, а из Бизерте у америчком Југосло- 
венском Свијетлу и календару Даннци. 
Доцније је био еарадник у Оавременику, 
Критицн п Југославенској Њнви, као пе- 
сник, новелист -и критичар. К. је одличан 
козер и фељтонист. Употребљава псеудо- 
ним РНКсиа. Уредио је добровољачки* ал- 
манах Југославију (1922) и хумористички 
алманах Прича се (1923). Издао је две 
кљиге евојих радова, Миловање у пјесми 
и прози (1923) и Импресије из једне епоке 
(1923), лптерарно обрађене добровољачке 
успомене. Б. Водник.

 ̂ к о в а ч -п л Ан и н а , на граници Босне и 
Отаре Орбије, између река: Јањнне-Бабчпце- 
'Е.отине-Војшинске-Поблаћнице, јужно од 
варошн Чај-ннча, односно северозападно од 
Плеваља. К. П. пружа се од северозапада 
на југо-исток; у том су правцу највиши 
висови: Црни Врх 1.307 м, Стражнпца 
1.439 М, кота 1.531 М, ТусТО Брдо 1.285 М, 
Пијевчева Глава 1.366 м. Преко планине, 
преко превоја. Металке, и северним под- 
ножјем води друм Плевља—Чајниче—Го- 
ражда. П. В.

КОВАЧЕВИЋ АНДРИЈА, књижевник 
(16/1 1879, Доманкуш, код Белова-ра). Свр- 
шио је гимназију и правнички факултет у 
Загребу. Као ггоштански чпновник олужио 
је од 1902 у разним меотима. Би-о је де- 
легат Министарства Пошта у Сарајеву 
(1919) и Печују (1919), одакле је преме- 
штен у Загреб. 1924 био је шеф отсека у 
Сарајеву, а 1925 постао је генералнл ин- 
спектор Поштанске Штедионпце у Бео- 
граду. — К. се јављао као новелист међу 
оснивачима загребачке ђачке Наде и Нове 
Наде (1896— 1899), затим у фељтону На- 
родних Новина, Обзора, Покрета, Свијетла 
и у сарајевској Нади. Матипа Хрватска из- 
дала је К. роман По-следњп Ненадић (1913), 
после кога је написао роман Кријео.

Б. В.
КОВАЧЕВИЋ АНТОНИЈЕ, позоришнн 

сликар (1848, Београд — 22/8 1883, Бео- 
град). К. је овршио основну школу н ре- 
алку у Београду, а затим је код сликара 
Галвица у Панчеву учио декоратпвно сли- 
карство. Као стипендиста кнеза Михаила 
наставио је учење декоративног сликар- 
ства у Бечкој Академији, а завршио га у
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Минхену, где је одмах почео практичан 
рад у атељеу Метешгајтера, оликара Мин- 
хеноког Двороког Позоришта. 1876 ступио 
је К. као позоршпни сликар у Београдско 
Народно Позориште. Поред рада у позо- 
ришту, К. је израдно и иконоотасе у Кња- 
жевачкој и Зајечарској цркви. У Добра- 
чиној улици у' Београду, на кућама М. 
Миловановића и Љ. Новаковића и данас 
се виде фреоке, које је он радио. Још до 
пре кратког времена -биле су сачуване де- 
корације Калкута, Бомбај, Стари Замак 
и неколике .дворане. Цео декор за комад 
Пут око земље К. је израдио и у пуној 
мери допринео за оно време необичном 
успеху тога комада. Р. 0.

КОВАЧЕВИЂ БЛАСИУС АНТУН, гене- 
ралмајор (1738, Краљева Велика — 31/5 
1793, Брисл). Ступио је 1759 у Градишки 
граничарски пук. За време седмогодишњег 
рата постао је капетан, а у баварском рату 
за наслетство мајор, 1785 потпуковник, 
1788 пуковник и заповедник Градишке 
граничарске пуковније, 1789 војевао је про- 
тив Турака, 1793 против Француза. Исте 
године постао је генералмајор и заповед- 
ник бритаде. У битци код Тоигпау био је 
смртно рањен и после неколико дана је 
умро. В. Л.

КОВАЧЕВИЂ БОЖИДАР, песник, при- 
ловедач, критичар (26/8 1902, Београд). 
Основну школу и гимназију свршио је у 
Београду, а од 1921 студира југословенску 
књижевност на -београдском Университету. 
До сада је писао већином у стиху, а обја- 
вио је четири свеске песама: 1922 Алфе 
мојих душа, 1923 Грч младенства, 1924' Орач 
Тишине, а 1925 приредио је избор из тих 
књига под насловом Поезија Б. К  Осим 
песама К. пише често и у прози, припо- 
ветке и прилоге из српске културне исто- 
рије, књижевне и позоришне реценсије и 
белешке, већином у Орпском Књижевном 
Гласнику. В. П.

КОВАЧЕВИЋ ВЛАДА, четничкп војвода 
и пешадиски калетан у пенсији (22/10 
1878, село Змињак, срез мачвански, округ 
подрински). К. је био војвода прве српске 
чете, која је успела да крајем октобра 1905 
продре чак у Малеш, који ое дотле сма- 
трао као неосвојива тврђава бугарске про- 
паганде. Четоваљу ее К. одао још годину 
дана пре тога, 18/10 1904 прешао је оа че- 
том у Скопску Црну Гору. Лично врло 
храбар, К. није имао својства за држање 
људи под командом, и због тога је, после 
нзвесног времена, вотство чете морао усту- 
пити другоме. К. је произведен за потпо- 
ручника 27/8 1907, а пенсионисан је као 
капетан I класе 25/3 1921. После тога до- 
био је као насељеник земљу на Косову 
и на-станио ое у Приштини, где и сада 
живи. М. М.

КОВАЧЕВИЋ ИВАН, генералмајор (1744, 
Краљева Велика — 26/4 1799, погинуо у 
битци Мањано). После свршене науке у

војно-траничарској школи поотао је 1759 
заставник код 50 нешачке пуковније, па 
1770 капетан у Градишкој граничарској 
пуко-внији, у којој је нанредовао до пу- 
ковника. 1789 успешно је деловао у борби 
против Турака, 1794 постао је валоведник 
16 Вараждинске пешачке пуковније, нсте 
године генералмајор и заповедник једне 
бригаде у Италији. Успешно -је војевао у 
рату против Француза 1795/97 и 1799.

В. Л.
КОВАЧЕВИЋ ЉУБОМИР, историк (4/1 

1848, Петњнца, код Ваљева — 19/11 1918, 
Врњци). У Петњици је свршио осн-овну 
школу, а нижу гимиазију у Шапцу. Вишу 
гимназију и Велику Школу учио је у 
Београду. Занимао се много ботаником и 
математик-ом. 1870 постављен је за су- 
плента у Неготину. 1872 премештен је у 
учитељску школу у Крагујевац и са њом 
заједно у Београд (1877). Уче-ствовао је у 
ратовим-а Србије с Турском 1876 и 1877/78. 
Када је прешао у Београд, почео се нај- 
више бавити историјом и нумизматиком, 
али је показивао интереса и за филологију, 
све можда по иницијативи свога кума От. 
Новаковића. За професора Велике Школе 
дошао је 1894, после пенсионисаља Панте 
Орећковић-а. То је била знаменита победа 
критичке историографије. 1895 постао је 
министар Просвете у кабинету Ст. Нова- 
ковпћа, али му је велика нео-длучноот 
много ометала да учнни све што је могао 
п намеравао. 1897—1901 био је наново 
професо-р Велике Школе, а 1901 кратко 
време био је министар. После тога се није 
више враћао на Велн-ку Школу, него је 
главни свој рад посветио Академији, чији 
је био прво благајник, а 1906—1912 секре- 
тар. 1912 постао је државни саветник. За 
сл-ома Орбије у Оветском Рату остао је у 
земљи и поматао је опасти делове Држав- 
ног и Академијина -архива.

К. -је, може се рећи, историк оамоук. 
Стога је, и поред своје ошироумности и 
истрајне радљнвости, ипак мало поотигао, 
јер није имао за ист-орика потребно знање 
језика, одште историје и историског ме- 
тода. К. је то и сам осећао, те и отуда 
његова бојажљивост и- оклевање у научним 
пословима. К. је започео свој иаучни исто- 
риски рад веома скромно, са хронолошким 
исправкама. Из њих се исплела његова 
велика полемика о Па-нтом Орећковићем, 
бранитељем тачности народне традиције, 
о времену и н-ачину смрти цара Уроша-, 
Ту .је К. био мишљења И. Руварца, а и 
иначе су им студије слична правца. И К. 
се много бавио историском географијом 
и имао је лепе уопехе у том, док у тума- 
чењу народних п-есама није могао дубоко 
улазити у тешке проблеме, као И. Ру- 
варац. Други жесток сукоб с бранитељима 
народне традиције имао је К. -због своје 
студије о Вуку Бранковићу, где су ње- 
гови научни резултати такође једнакв 
онвма И. Руварца у његову Кнезу ЈТазару.
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У овпма тим питањима могао је К. по- 
стићп лепе успехе само оштроумном ана- 
лизом нзвора, претежно српских. Но где 
је требало разгранати студнје и на стране 
изворе и литературу, ту К. није имао 
успеха. Његова расправа Неколпка пп- 
тања о Отефану Немањп (Глас, 58) сасвим 
је промашена, п поред феноменалне еру- 
дицпје, коју је у њој развио. Она је пуна 
баласта као и Жене и деца Отевана Прво- 
венчанога (Глас, 60), где утрошен труд ни- 
како не одговара постигнутим резултатима.

Тешко је и епоро све публиковао, чак 
и нумпзматичке радове, у којима је имао 
лепа успеха, па и пзворе. Његови знаме- 
нпти атонски преписп требали су изићи 
још у 44 Споменику, п он их је почео 
штампати, али пх није доштампао. Круп- 
нпјп радбви, поред К. спреме и лоред ве- 
ликог смисла за одговорност, нису бпли 
могући. Орпску исторпју по његовим пре- 
давањима публпковао је Мплан Убавкнћ, 
а К. сам је доспео да с Љубом Јовано- 
вићем пзда само почетке опширне српске 
историје у Орпској Књижевној Задрузи. 
Школске књпжице, што пх .је у истом 
др.уштву о српској историји пнсао, пзла- 
зиле су врло неспретно распоређене.

Главнпји К. радовп су: Неколико хроно- 
лошкпх нсправажа у српској историји (Го- 
дпшњпца, 3, 1879), И опет краљ Вукашин 
нпје убио цара Уроша (Годишњица, 6, 
1384'), II по трећи пут, краљ Вукашнн није 
убио цара Уроша (1886), Деспот Стеван 
Лазаревпћ за време турскпх међусобпца 
(Отаџбина, 4—5, 1880), Вук Бранковић (Го- 
дишњнца, 10, 1888), Св. Отефанскн Хри- 
совуљ (Опоменик, 4, 1890), Трг Брсково п 

_жупе брсковска и љубовиђска (Глас, 30,
1891), Исторнја српског народа, заједно са 
Љ. Јовановнћем (С. К. 3., 7 п 21, 1893 до
1894), Неколпка пптања о Стефану Немањп 
(Глас, 58, 1900), Жене и деца Отепааа Пр- 
вовенчаног (Глас, 60, 1901), Најстаријп бу- 
гарски новцп (Глас, 76, 1908).

Л и т е р а т у р  а: В. Ћоровић, Љубомир 
Ковачевнћ (Годишњица, 34, 1921).

Н. Радојчић.
КОВАЧЕВИЂ ТОМА, нсторпк (б/1 1664, 

Крпжевци — 13/6 1724, Загреб). Студирао 
је у Крижевцима, Загребу и Риму (у је- 
зуитском колегију Сегташ сит-Н ипј|апсит 
философпју II теологпју, 1684—1691). Када 
се вратио у домовину, бно је неко време 
жупник у Иванцу (поред Вараждпна), а 
1694 постао је загребачкп канонпк. 1699 
до 1701 био је ректор хрватског колегија 
у Бечу, а онда се вратпо у Загреб, као 
чазмански архнђакон. 1708 заступао је у 
сабору у /Пожуну загребачки каптол. Пре- 
ма пнтенцпјама каптола радио је да се за- 
требачка бискуппја узвпси на надбиску- 
ппју, како би постала незавпсна од ма- 
ђарске црквене јерархнје. Издаваче и 
ауторе Ш упсит Засгит-а помагао .је из- 
дашно у њиховом раду. Ова су му дела 
остала у рукопису, и налазе се у архнву

Јутославенске Академнје. Међу љима су 
најбоља о ва : Са1а1о^и5 ргезиШт Иафга- 
Б1епзшт, Н1б1опа ргоутс!ае зеи ћопогит 
уепегаБШб сарИић Еа^гаНепзгб 515с1апо- 
гит, ЗедиКиг са!а1о^и5 ге^и1а!и5 Јетог- 
1иогит сапошсогит Иа^гаМепбгат зт е  
аК^иа т1еггирИопе ЈеЈисШв аћ аппо 1578. 
Поред тог напжсао је и историју неких 
манастира.

Л и т е р а т у р а :  Шишић. ЕпсћтсИоп,
70. В. Н.

КОВАЧЕВИЂ ФЕРДО, сликар (10/4 1870, 
Загреб). Свршио је Обртну Школу у За- 
гребу и школу за уметнички занат у Бечу, 
Живп у Загребу као наставник у Умет- 
ничкој Академијн. Излагао- је много у За- 
гребу (внше пута колективно), у Београду, 
Софпјн. Петротраду, Копенхагену. Пари-зу 
и др. К. је нарочито пејсажиста.

А. Ш.
КОВАЧИЋ АНТЕ ДР„ књижевнпк (1854, 

Марија Горица, Хрватско Загорје — 10/12 
1889, Стењевец). Основну школу свршио је 
у родном месту, затим је, после 6 разреда 
гимназије, стулио у надбискупско семе- 
нпште у Загребу. Положившн матуру сву- 
као је мантију, и учио је права на Унн- 
верситету у Загребу, на коме је 1889 про- 
мовнсан за доктора. Као адвокатскн перо- 
вођа радио је у Карловцу п Загребу, а 
1889 добио је адвокатуру у Глини. Алп 
нсте је године оболео п умро у Стењевцу. 
— К: 'је песник, фељтонист, новелист п 
романопнсац. Почео се јављати песмама у 
часописима, алманасима п фељтону пра- 
вашке Олободе (баладе, еротика и натрнот- 
ско-полптнчке песме). К. песме- сабрао је 
н отштампао, под насловом Пзабране пјесме
(1908), његов син Крешпмпр К. Анонпмно 
издао је К. своју духовиту Смр-т Бабе Чен- 
гићкпње (1880), сатпру протнв бана Мажу- 
ранића. Одличнп су К. политичко-сатп- 
рични фељтони Из Бомбаја, у фељтону 
Слободе (1879, 1880, 1884). У алманаху 
Хрватска, фељтону Слободе, па у Вијенцу 
п Балкану објавпо је К. неколико новеда, 
које је доцннје пздало Друштво Хрватскпх 
Књнжевнпка, под насловом Сабране при- 
повн.јести (Т00), са студијом А. Г. Мато- 
ша. Прва су му два романа Баруничина 
љубав (Впјенац, 1877). и Фпшкал (Слобо- 
да, 1882). У Балкану (1886) лочео ,је пз- 
лазпти К. роман Међу Жабарн, карикатура 
савременнх малограђанскпх патриота, али 
је редактор морао штамнање обуставитн 
због протеста погођенпх Карловчана, п та- 
ко .је дело остало недовршено. Последње п 
највеће дело К. је роман аутобиографског 
значаја, У регистратури (Внјенац, 1388).

Л и т е р а т у р а :  Ј. Крниц, Др. А. Кова- 
чпћ (Нада, 1902); М. Марјановнћ, Др. А. 
Ковачпћ (Оавременнк, 1907). Б. Водник.

КОВАЧИЋ ВИКТОР, архптекта, профе- 
сор Техничке Внеоке Школе у Загребу 
(1847, Лпчка Вас, код Хума на Сутли — 
21/10 1924, Загреб). Пзучио је најлре кле- 
сарски занат у Грацу. а по том је учио па
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■Обртној Школи у Загребу. Неко време је 
радио у пракси, затим је студирао архи- 
тектуру на Уметничкој Акадвмпјп у Бечу. 
После свршенпх наука у Бечу, вратио се
(1899) у Загреб, где је радио до своје смр- 
ти као архитекта. 1920 изабран је за струч- 
ног учитеља перспективног цртања на 
Техничкој Високој Школи у Затребу, 1922 
за хонорарног доцента истога предмета и 
.архитектонских композиција, затпм иете 
године за суплента п редовног професора 
архитектонских композиција. Главни су 
му радовп: Црква Св. Блажа у Загребу и 
Палата Загребачке Берзе. Осим ових про- 
јектовао је К. већи број приватних зграда 
.у Загребу, а иврадио је такођер основу за 
регулацију загребачког Каптола. К. је био 
један од наших најбољих архитекта.

. Р. К.
КОВАЧИЋ КРЕШИМИР, кљижевник и 

публициста (1889, Загреб). Свршио је гим- 
на-зију у Карловцу, а слушао је права и 
философију у . Загребу, Прагу и Београду. 
Посветио се публицистици. Радио је у По- 
крету, Обзору, Малим Новинама. У Бео- 
граду је радио у Пијемонту, Политици, 
Дневном Листу, Речи, Словенском Оугу.
1913 је ухапшен и протеран у Карловац.
1914 бзо .је уреднпк Коприва и национа-
листичког часописа Нова Ријеч, а сарадник 
Покрета. До 1916 био је ннтерниран и у 
војсци. 1917 је био уредник и књижевни 
критичар Јутарњег Листа, 1918 уредник за- 
бавног илустрованог часописа Забавник, 
1919 поново уредннк Коприва, 1920 уред- 
ник Домовине и затим уредник Новоети 
(1920—1925). Био је претседник Хрватског 
Новинарског Друштва (1919—1923), затнм 
претседник Југоелавенског Новинарског 
Удружења, од 1923 до данас. Живи у Бео- 
граду, као шеф извештајне сл.ужбе загре- 
бачких Новоети и Мог^епИаП-а. Као 
публициста бавио се К. еоцијалним и по- 
лиргчким пи.тањима; а као књижевник 
пише хумореске и сатире, књижевне кри- 
тике, новеле и песме. Покренуо је и уређи- 
вао ђачке листове: Млада Хрватска и Гра- 
банци.јаш, а сарађивао је у омладинским 
листовима: Хрватском Ђаку, Валу и Пра- 
вашу, па у књижевним часописима: Хрват- 
ској Смотри, Савременику и т. д. Поеебно 
је издао књиге и брошуре: Штрајк у фа- 
-брици штребера (1908), Хрватска у борби 
за слободу (1912), Хумореске и сатире
(1914), Пар нас с Парнаса (1920), Бургије 
и турпије (1922). Б. Водник.

КОВАЧИЋ ФРАН ДР„ историчар и фило- 
■соф (25/3 1867, Вержеј, Мариборска Област). 
К. је учио ссновну школу у Вержеју и Љу- 
томеру, гимназију у Вараждину и Загребу, 
више школе у Загребу, Марибору и Риму 
1895—1897. 25/7 1894 постао је у Марнбору 
свештеник, 1897 промовисан је за докгора 
философије. Од 1/10 1897 је професор
фидософије на теолошкој школи у Мари- 
бору. 1903—1921 био је тајНИК, ОД 1921 
.је претседник и најагплнији члан Згодо-

винског Друштва у Марибору, а од 1917 
уредник је Часописа за Згодовино ин Наро- 
дописје. У том органу објавио је К. мно- 
гобројне студије, највише из црквене и 
економске историје словеначког дела Шта- 
јерске. Најглавније су: Сподљеполскавски 
урбар нз лета 1504 (1905), Петовиј в згодо- 
вини јужне Штајерске (1908), Болгари на 
Словенскем л. 827 (1907), Из празгодовине 
■средншкега трга (1909), Внтези Лесничарји
(1912), Господарска згодовина доминикан- 
скега самосгана в Птују (1913), штампано 
■засебно, заједно са студнјом Доминикан- 
ски самостан в Птују, која је изашла у Во- 
дитељу в богословних ведах 1914. Посество 
Сег! в листини л. 1141 ин њега ластники 
(1915), Св. Арех на Похорју (1917), До- 
нески к старејши згодовинп Мурскега по- 
ља (1919), Мариборско впрашање (1920), 
Проблеми об зори наше згодовине (1923). 
У Зборнику Словенске Матице 10 (1908) 
нанисао је К. студнју Протестантизем 
в Источнп Штајерски ин Међимурју, у 
Булићевом Зборнику (1924); Марибор, Пе- 
товиј пн Целеја в старокршчански доби. 
Посебне књиге су м-онографије: Трг Сре- 
дншче (1910), Наджупнија Св. Крижа при 
Рогашки Слатпни (Љубљана, 1914), Сло- 
венска Штај-ерска ин Прекмурје (1926) л 
Љутомер (1926). — К. је н философски 
нисац. Написао је Онтологија (1905), Ани- 
циј Боетиј ин љегово модрословје (1905), 
Др. Ангеликус Св. Томаж Аквински (II из- 
дање, 1924). М. Кос.

КОВАЧИЦА, среско место у Банату, на 
прузи Панчево—Велики Бечкерек. К. је 
имала 1910 4.969 становника, од којнх је 
било Срба 23, Мађара 329, Немаца 103, 
Словака 4.417; правоолавних 84, католика 
226, протестаната 4/301; 1921 је имала
5.048 становника. 1750 К. је још била пу- 
■стара. 1751—1752 насељена је српским гра- 
ннчарнма нз потиске п поморншке грани- 
це. 1767 припадала је немачко-банатском 
пуку и била је седиште чете. 1801—1803 
насељена је у врло знатном броју Олова- 
цима, из жупаније Арве, тренчинске и хе- 
вешке, који су дошли у К. заједно са сво- 
јим учитељима и свештеницима. 1872 при- 
појена. је К. торонталској жупанији. Ста- 
новништво се бави готово искључиво ра- 
тарством. Д. П.

КОВИЉ, манастир (Св. Арханђела) у 
Бачкој. По традицији подигнут је у 13 ве- 
ку. Спомиње се у 17 веку (1651, 1654, 1675, 
1690). Страдао ‘је 1697, а обновљ-ен је 
1705—1707. В. П-ћ.

КОВИЉАЧА, кречњачка висораван у 
Орбији, јужно од горњег тока Моравице, 
око 10 км иоточно-југоисточно од Соко Ба- 
ње. Северне и источне падине К. врло су 
стрме, и у нижим делов-има пошумљене, а 
њнховим подножјем води друм Књаже- 
вац—Соко Баља и даље на запад. Највпши 
висови су: кота 1.138 м, Весипо 1.064 м.

П. В.
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КОВИЉАЧА БАЊА, округ п-одриаски, 
од Лознице 6 км. Изворп сумпоровиге во- 
де 30° С. Има један извор гвожђевите во- 
де и блато. Има 4 купатнла. Лечи: ревма- 
тизам, неуралгију, хореу, женске болести, 
скрофулозу, кожне болести; малокрвност и 
хлорозу. Изворна вода за пиће. Својина је 
округа подриљског. Ј1. Н.

КОВИН. 1 . Ореско место у Банату, на Ду- 
наву. 1910 пмао је 7.345 становника, од 
којих је било Срба 2.200, Мађара 2.650, 
Румуна 1.726, Јевреја 57; православних 
3.941, католика 3.063; 1921 имао је К. 
6.723 становника. Некада је К. био главно 
место Ковинске Жупаније. Град је подиг- 
нут можда већ у 12 веку. К. је једно од 
најотаријнх српских насеља северно од 
Дунава. У знатаој мери насељен је Ор- 
бима већ ночетком 15 века, а можда и ра- 
није, када су они добили знатне повласти- 
це. Касније је ово српско становништво по- 
бегло испред Турака даље на север, где је 
на Чепелском оотрву основало Орпски Ко- 
вин (Касгкочт). К. је пао под Турке, из- 
гл-еда, 1551. За турске власти седео је у 
ковинском граду бег, који је био подређен 
темишварском паши. 1717 имао је К. 50 по- 
писаних српских домова. После београд- 
ског мира град је разрушен. Осниваљем 
војне границе постао је К. седиште чете. 
1872 припојен је К. тампшкој жупанији. 
Становништво се бави ратарством, а знат- 
но је и занатлиство као и млинска и 
цигларска индустрија. К. има грађанску 
школу. Д. п. "

2. Манастир (Успеље Богородице), на че- 
пељском острву у Дунаву код Пеште. Вели 
се, да га је основала у 12 веку жена 
краља Беле II Олепог, Јелена, кћи рашког 
жупана Уроша. Први пут је црква пописа- 
на 1320, други пут 1514, трећи пут 1765. 
1439 Турци су опалили варош Ковин (пре- 
ма Омедереву) на Дунаву, и тада су Ма- 
ђари преселили грађане ове вароши на че- 
пељску аду, где се налазио православни 
манастир (црква је била прво посвећена 
праоцу Авраму). 1777 Марија Терезија 
укинула је овај манастир, и тада су ње- 
гови монаси премештени у манастир Гра- 
бовац, а црква је постала мирска. Постоји 
и сада. в. П-ћ.

КОВИНА, ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА МЕ- 
Т АЛ УРГИЧНА ИНДУСТРИЈА Д. Д.,
Марибор. Основана је 1919. Капитал је
2,750.000 Дин. Покретна снага је 140 НР. 
Радника је запослено 200. Израђује спро- 
водни материјал, прскалице, пећи за ку- 
патила и т. д. с. П.

КОВИНСКА БАНКА. Централа Ковин, 
филијала Баваниште. Основана је 11/12 
1904. Капитал је (150.000, акција 130 ди- 
нара) 4,500.000, резерве 2,675.000, улози 
4,496.669, реесконт 2,561.946, повериоци 
1,293.018, готовпна 471.631, менице 6,695.453. 
некретнине 101.820, дужници 1,709.613. 
Банкарскн послови. Предузећа: Парна Пп-

лана и Творница Намештаја 6,328.042, кон- 
сорциски ПОСЛОВИ 1,299.014, добит 1,250.766 
Дин. Дивнденда 5 динара по акцији 
16-66%. н. С.

КОВНИЦЕ НОВЦА, Најстарије К. Н. у 
нашој држави биле су на далматинокој 
обали, где су још у почетку 4 века поје- 
дини градови и краљеви ковали свој. ба- 
карни н, покаткад, сребрнн новац. 0 орга- 
низацији тнх К. Н, не знамо ништа. Келт- 
ока и плирска племена, која су становала 
у данашњој нашој државн, служила оу се 
још дуго заменом у трговинж. Прве К. Н. 
појавиле оу се ту тек око средине 4 века, 
када је непосредни додир са Грцима на 
југу и ова племена изближе упознао са 
кованнм новцем македонских, пеонских и 
трачких краљева. Тада, - су онп почели 
о имитирањем тих новаца, п то више у 
приватним К , него у државншм. Нарочито 
има много имитација Фшгаповог статера, 
израђених од приватних лица, док новци 
келтских племена на западу наше државе 
потичу из званичннх К.

Римска импернја концентрисала је у по- 
четку ковање новца у 2—3 велнке држав- 
не К. Тек од средпне 3 века поделили су 
ковање државног новца на више К. (од 
прилике 20), које су биле подељене кроз 
целу империју. К. сама делила се у више 
или мање радионица (оШстае), које су 
имале своје раднпке оШстаГогез, обично 
царски ослобођеницп или робови, који су 
раднлп под вотством нарочптпх чшговника 
ехасШгез аип, аг^епБ е! аепз н ргоћа- 
1огез. Најстарија римска К. Н. у нашој 
земљн била је у Отобима, али је она ко- 
вала само локални бакарни новац, од ца- 
ра Веспасијана до Елагабала. Државне К. 
ЈЈ. биле су у Винннацијуму, Сисцији и 
Сирмпјуму. К. Н. у Виминацијуму радпла 
је од Гордијана III до Галијена, а поред 
државног новца ковала је п лока.лни за 
провинцију Горњу Мезију. К. Н. у Оисфп- 
ји ковала је од Галијена до последњих 
времена западно-римске државе, до 387 
после Хр. К. Н. у Сирмијуму основана је 
324 од Константина Великог, и радила је, 
с прекидпма, до Теодосија I. Ова К. Н. 
поново је радила. за време сеобе народа. 
Из једног пасуса Бех Виг^ипсНопит може 
се закључшги, да су ту Гепиди још око 
473 ковали златннке. 504—526 ковао је та- 
мо новац Теодорих Велшш, а 546—567 
опет Гепиди. Стара традиција К. Н. у 
Сирмијуму још ое дуго очувала у средњем 
веку. Око 1000 кован је тамо старобугар- 
скн златник, новац стратилата Сермона, а 
1253 тамо оу ковали новац Мађари. 1405 
спомпње се последљп пут сремска К. Н., 
која је, поред дубровачке, од свих К. Н. 
у нашој земљи најдуже радила.

Ковање новца у средњем веку разли- 
кује се од добро организованог и саврше- 
ног рада у ршмским К. Н. јаким упрошћа- 
вањем и тиме, што су, услед недостатка 
јаке државне власти, многа властела ко-
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вала евој новац. Установљеље К. Н. бнло 
је у средљем веку могуће без великих 
пршгремаља. Доста је бнло за К. Н. један 
простор с оџаком, неколико судова за топ- 
љење метала, кљешта, кукача, длета н 
просте пунде за прављеље калупа, маказе 
за сечење блеха, теразије и т. д. Због тога 
налазимо у средњем веку врло много К. 
Н., нарочито на западу наше државе. Већи 
део ових К. Н. радпо је само неколико 
деценија, а многе су биле само основане 
да задовоЈве потребу кованог новца за 
саобраћај са Хрватском и Славонијом. 
Тако су салцбуршки архиепископи, за- 
једно са штајерским војводом, имали своју 
К. Н. у Птују, где је била пренета из 
Граца, у Рајхенбургу и Брежицама. Ан- 
дехс-Меранци ковали су у Словењграцу и 
у Хрватском Броду, где су фрајзиншки 
епископи почели с ковањем по фризашком 
типу. И корушке војводе имали су своје 
К. Н. на нашој територији у Љубљани и 
Костањевици, где су ковали по аквилеј- 
ском и фризашком типу.

У Хрватској нису ковали новац краљеви 
из народне династије. Када је мађарски 
краљ Ладиелав Свети, на основу наследног 
права, добио земљу, задржала је Хрватска 
своју политичку еамосталност, алж није 
имала своју солствену К. Н. Хрватска се 
још дуго служила туђим/нарочито визан- 
тиским новцем. За време трећег крсташког 
рата били су се фризашки пфенизи толико 
одомаћили, да је Андрија II, као бан (1197 
до 1204), по овом типу, први пут у Хр- 
ватској ковао. 1217 изјавно је, као краљ, 
да није никада у Хрватској кован краљев- 
скн новац, а ако би који од његових на- 
следника основао краљевску К. Н. у Хр- 
ватској, поданици загребачке епископије 
нису дужни, да се у иромету служе кра- 
љевским новцем.

И заиста је под краљем Белом IV осно- 
вана за Хрватску и Олавонију нарочита К. 
Н. у Пакрацу, која се већ 1260 преселила 
у Загреб. Ова је К. Н. дуго радила под 
банском режијом, а 1344 је бан Никола 
Линдва, дао под закуп монетару Јакову; 
она је остала много година под његовим 
вотством. Најамни уговор из 1344 очуван 
је: кирија је износила 300 марака го- 
дишље, и зато је закупац етекао право, 
да кује новац и да кориет бере за себе; 
ковати је смео оамо од Ов. Мартина до 
краја године, дакле само месец и по дана. 
Уговор садржи тачне одредбе, колико се 
и какви комади могу ковати и | једне марке 
сребра, о легури, о т. зв. толеранцији 
и т. д. Загребачка К. Н. радила је нај- 
мање до 1405, када се последњи пут по- 
миње. 0 унутрашњем уређењу К. Н. знамо, 
да је технички управник био монетар. У 
К. Н. су бнла два сандука, један -за чу- 
ваље калупа, други за чување сребрних по- 
луга; сандуци су били увек закључани 
трима бравама и запечаћени, а један кључ 
чувао је сам бан.

Најстарнја српска К. Н. изгледа да је 
била у Брскову на Тари. Врсковски се 
новац спомиње у септембру 1277 у ду- 
бровачком БЉег зЉкНогит Јоапе. Ковни- 
чари су ту били вероватно Италијанн из 
Венеције, јер су ти новци имитација мле- 
тачЦих грошева. Најстарији комади пока- 
зују шта више, још ситне емисионеке зна- 
кове млетачкнх оригинала. Доцнији, груби 
комади, изгледа да су кованн од домаћих 
мајстора. Из Душановог Законика (члан 
168, 169 и 170) види се, да су ти мајстори 
били златари. Закон наређује, да златари 
могу отановати само у оним градовима, 
у којима се кује новац, а златар, који без 
царева допуштеља тајно кује новац, бнће 
опаљен. По Душановом Законику изгледа, 
да за његово време још није било државне 
К. Н. Владалац је вероватно давао под 
закуп право на ковање појединцима, као 
што видимо из једног писма од 1370, из 
кога сазнајемо, да је руковање К. Н. било 
поверено вакупцима царине, тројици Ду- 
бровчана, који су узели од краља Вука- 
шина под закуп призренску царину и тра- 
жили из Новог Брда мајсторе за ковање 
новца. Из латинских и, за време кнеза 
Лазара и деспота Отефана, чак и тали- 
јанских натписа видимо, да су ови мај- 
стори били Талијани. Поред Брскова, Но- 
вог Брда и Призрен^, познате су још К. 
Н. у Рудннку, Смедереву н Оребрници. По 
једном новцу деспота Отевала Лазаревића, 
с натписом: нова цека гна деопота, ви- 
димо, да се К. Н. звала талијанским име- 
ном цека.

Технички рад у К. Н. био је у средњем 
веку врло примитиван. Да ли су краљеви 
добили прве калуле готове из Италије, или 
су их мајстори тек у К. Н. израђивали, 
није познато. Доцније су златари сами из- 
рађивали калупе, помоћу појединих пунца. 
У К. Н., где је био кован новац краља 
Вукашина. н Вука Бранковића, фалсифи- 
ковани су и млетачки грошеви.

0 К. Н. босанских банова и краљева 
ништа није познато. Ван Твртко добио је 
из Дубровника калупе за своје динаре. 
Трухелка слути, да је била једна К. Н. 

*у Коњицу.
Најдуже од свих јутословенских К. Н. 

и непрекидно радила је К. Н. у Дубров- 
нжку. Изгледа да је почела раднти око 
1300, а радила је до 1803 или 1806. Била 
је до 16 века потчињена Великом и Ма- 
лом Већу и Оенату, а доцније само -Се- 
нату. Није имала ликакав детаљиран ста- 
тут. На челу су били у почетку 4 управ- 
ника (царинара), затим 4 гессагп. 1681 
била је К. Н. поверена гројици сенатора. 
Од техничког оообља најважнији су били 
калупари, који су не само резали калупе, 
него и ковали новац. Они су узимани нај- 
више из редова донаћих златара. После 
1674 калупари су дошли из Италије. К. II. 
била је " смештена у згради царине (ди- 
вона). Дубровачки новци ковани су до по- 
четка 18 века слободном руком, с калу-
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пнма п чекићем, а 1706 уведена је прва 
машина за ковање (преоа). Либертнне су 
коване 1791 помоћу »прстена«, што се внди 
по орнаментпраној ивицн.

Последња К. Н. у нашој држави била 
је К. бана Јелачића у Загребу. Она је ра- 
днла 1849 сано неколико дана и ковала 
Јелачнћеве форинте и крајцаре. Али брзо 
је дошла из Беча наредба, да се ова К. 
Н. затвори и новац уништи.

Новац Краљевине Србије н Црне Горе, 
као и Краљевине ОХС кован је у ино- 
странству, у Бечу, у Бирмннгему, у Њу- 
Јорку п, сада, у Белгији и у 'Паризу.

К. Н. изгубиле су данас свој стари зна- 
чај, јер нису више главни и-звор влада- 
лачких прихода, као некада. Сем тога, К. 
Н. су данас, својим савршеним и компли- 
кованим машинеријама и техничким уста- 
новама, велике фабрике, које се не могу 
тако лако установити.

0 турским К. Н. у нашој земљи В. Новац.
Л п т е р а т у р а :  51е{ап, Ње Мипгз1Ше 

б Л тш т  ип1ег Јеп ОзЈ^оЈеп и. СерИеп; 
Лушин, Фрвзашке ковнпце новца за тр- 
говину с Хрватском и Славонијом на 
Драви, Сави и доњокрањској Крки (Ста- 
ринар, 3, II); Трухелка, Олавонски Ба- 
новцп (Гласник Земаљског Музеја, 1897);

' Јнречек-Гадонпћ, Историја Срба, 3; М. 
Гешетар, Дубровачка нумизматика.

Б. Сариа.
КОДЕР АНТОН, прпповедач (21/5 1851, 

Гадомље, код Камника — 21/2 1918, Љуб- 
љана). К. је свршио гимназију у Љубљани 
(1863—1871). 1872 постао је поштански чи- 
Н10ВНИК и служио је у Љубљани, Али, 
Инсбруку, Тренту и Брегенцу. Од 1909 
живео је у пенснји у Љубљани. К. је по- 
чео писати већ као гимназиста. Писао је 
песме за Трстењакову Зору и -нешто за 
Крес (1885). Олике из -природе и краће 
приповетке о-бјавио је у Зори и делнмице 
у Звону (1876), а путописе и даље и краће 
приповетке у Оловенском Народу. К. је 
био један -од главних приповедача Креса, 
где је објавио три романа (Звездана 1882, 
Лутеранци 1883, Кме-тски триумвпрат 1884) 
и серију новела п припо-ведака у Кресу, 
Љубљанском Звону (1881—1895) п за Мо- 
хорјеву Дружбу. Као прпповедач учио је 
К. од Јурчича, а није се подигао до већ-е 
самосталности. Нешто популарније постала 
је само К. идила Марјетица (1878, 3 пзд., 
1911), која је изашла у облику књпге. К. 
је б-по н марљив вовинар, и одли-ковао се 
као такав због своје образованости, начи- 
таности и искреног нац-ионалног мишљења. 
Сарађивао је у Оловенском Народу (осо- 
бито 1880—1889), гд-е је у серији уводних 
чланака писао о општим националним 
стварима, и о културнпм и економским 
питањима. Фељтоне различног еадржаја пп- 
сао је н за Словенца, а нешто и за зва- 
нични Љубљански Лист.

Л и т е р а т у р а :  Гласер, Згодовина, IV, 
126; Шлебингер, Љубљанокп Звон, 1918, 
443. И. Графенауер. I

КОЖАРА, стеновито острвце на Јадран- 
,ском Мору, јужно од острва Пашм-ана, на 
43° 53‘3' сев. ширине, 15° 24-5' ист. Гр.; ви- 
соко је 85 м. К. се пружа од северозапада 
према југоистоку, надине су јој стрме, 
нема вегетације нн сталних насеља. По- 
вршнна К. је 0.525 км-. П. В.

КОЖАРСКА ИНДУСТРИЈА није до рата, 
изузев неколико већих фабрика,- постојала 
у нашим крајевнм-а. Кожу за опанке чи- 
нили су опанчари, уколико оељаци нису 
сами правилп опанке од пресне коже. У 
Орбији оу чнњени само покушаји, да се 
оснује ова пндустрпја, а у осталим краје- 
вима је била она врло слабо развијена. 
По-сле рата обновљена су нека предузећа, 
друга су проширена и основана, тако да 
данас имамо већ пржлично развијену К. И. 
Ни она, као ни кланичка индустрија, не 
може да се развије у пуној мери стога, 
што јој недостају оировине, пошто се из- 
вози више живе стоке, но што се закоље 
у вемљи, тако да фабрике кожа морају чак 
да увозе -сировине. Даље сметње овој ин- 
ду-стрпји биле су: оскудица стручног рад- 
ништва, оскудица до-вољне царинске за- 
штите и рђаво подешене извозне царине.

Фабрика кожа пма у целој земљи око 90, 
а најглавније су: 1. Загребачка Творница 
Кожа Д. Д., За-греб. — 2. Андрија Јакил. 
К-арловац. — 3. Осечка Творнп-ца Кожа Д. 
Д., Осек. — 4. Карл Полак Д. Д. — 5. Су- 
ботичка Фабрика Кожа Д. Д., Суботпца. —
6. Франц Вошнаг и Спнови, Шоштањ. —
7. Јелен у Ка-рловцу. — 8. Л. Лаурпх у 
Коњпцама (370 НГ. 290 радника). — 9. 
Внљем Фрајнд у Марибору (150 НГ, 170 
радника). — 10. Оиоција у Сиску. — 11. То- 
варна усња Алекс Подвпнец и Комп.. Га- 
дече (240 НГ, 100 радника). — 12. Субо- 
тпчка Индустрија Кожа Д. Д., Оуботипа 
(120 радника). — 13. Фабрика Коже Нишке 
Трговачке Банке, Ниш (400 НГ, 80 рад- 
ника).

Поеле рата почела се развијатн и код 
нас конфекцпја коже, нарочито претвара- 
њем занатоких предузећа у индустриска. 
Дана-с нма око 20 фабрика обуће и оста- 
лих нзрада од коже, од којих су најваж- 
-ниј-е: 1. Петар Козпна и Ком-п., Тржнч
(100 НГ, 300 радника). — 2. Творница Ци- 
пел-а Д. Д., Опсак. — 3. Банатска Твор- 
■нпца Ципела, Врш-ац (80 НГ, 150 радника).

- 4. Фабрика Обуће А. Д„ Ниш. — 5. 
Андрија Јакил, Карловац. — 6. Боотон у 
Веограду. — 7. Елза, Творница Ципела, 
Апатин (40 НГ, 120 радника).

Коферн, торбе, гам-ашне и остала -слична 
роба израђује ое у занатским предузећима, 
од којих има- неколико која раде и за из- 
воз. — Гукавнце се израђују у занатс-кпм 
предузећима; од пндустрпских предузећа 
израђује -их само фабрика Јелен у Кар- 
ловцу. С. Дредић.

КОЖЕЉ МАТИЈА, оликар (7/2 1842,
Весца, код Водица — 26/2 1917, Камник). 
К. је учио 1860—1362 цртачку школу про-
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фесора -Јоахпма Облака у љубљанској реал- 
цп. Број К. фрескп и зидних слика, рађе- 
них уљем, у Оловеначкој, а нарочито у 
Краљској, огроман је. Један од његових 
последњих већих радова су слике у црквп 
у Хомцу код Камника (1913). Радио је под 
утицајем назарена. К. је сликао п покра- 
јннске аквареле.

Л и т е р а т у р а :  В. Стеска, Сагшо1а,
нова серија, 9. Ф. С.

КОЖЉЕ. 1. Средљевековни град и жу- 
па, данас село у Јужној Србији, у Скоп- 
ској Области, између Окопског, Велешког 
и Овчег Поља, око ушћа Пчиње у Вардар, 
у Таорској Клисури. Град К. налазио се, 
као и данашље истоимено село, на висо- 
коме рту с десне стране Пчиње, нзнад са- 
мог ушћа у Вардар, у средишном делу 
Таорске Клисуре. Тај се рт у Средореку 
Пчиње и Вардара сада зове Прнар, а у 
продужењу овога оштрсг средорида са се- 
верне стране је чукасти врх Корија (489 м), 
највиши део рта, који се око 280 м из- 
джже изнад каљонске долине Пчиње н 
Вардара, док је даље према северу од оста- 
лог земљишта одвојен преко 100 м ду- 
боким пресланом. Цео је рт јединственог 
обранбеног положаја. На дну преслапа под 
ртом налази се овеће село К , насељено 
Орбима, који су сачували име старога 
града. — К. се у нашим средњевековним 
споменицима први пут спомиње под име- 
ном Козле 1308 у повељи хиландарском 
пиргу у Оветој Гори. Под градом К. и 
онда се налазио на Пчнљи брод, преко 
кога данас водж пут од села К. за Ветер- 
ско. У граду К. је управљао »кефалија 
кожлски«, који је био под кефалијом скоп- 
ским. И град и жупа К. били су и у 
ондашњој Скопској Областн.

Околна села око Пчиње и Вардара у 
Таорској Клисури чинила су жупу К. 
Остатци старог града К , који је чувао про- 
лаз Таорском Клисуром п љеном страном 
преко Пчиње на ивици Овчег Поља, нису 
испитивани. Град је уништен свакако још 
иза прве најезде Турака, а од негдашњег 
подграђа К. остало је истоимено село. 
Под Турцима је меето средњевековне жупе 
К. образована у Таорској Клисури жупа 
Кучук-Кол (Мала Жупа), која се од Таор- 
ске Клисуре протезала и даље на југ, обу- 
хватајући и села старе велешке жупе 
испод заравни Овчег Поља на левој страни 
Вардара, у Велешком Пољу, и у делу ти- 
квешке котлине, до ушћа Брегалнице у 
Вардар. Средиште Кучук-Кола било је у 
Велесу, поред другнх жупа велешке обла- 
сти. Од почетка 16 века, кад оу се Јуруци 
наеелили на Овчем Пољу, спуотили су се 
они и у Кучук-Кол.

2. Црква Св. Николз на Пчињи »под 
Кожљем«. Подига-о је краљ Милутин пре 
1308, а те је године поклонио хилапдар- 
ском пиргу у Оветој Горп. Овај је храм 
цар Душан 1353 обновио. У исто је време 
царица Јелена ову цркву даровала- у до-

животну баштину серском митрополиту 
Јакову, с тим, да п-о његовој смрти црква 
припадне манастиру Св. Архистратига Ми- 
хапла и Гаврила у При-зрену. Као и град 
К., под Турцнма је и ова црква опустела, 
а на љеном је месту манастир Св. Бого- 
родице. — На Слатини код ушћа Пчиње 
има два хладна жзвора, који опадају у 
алкално-земноалкалне муријатичне кисе- 
љаке, са доста магнезиум-бикарбоната.

В. Радовановић.
КОЖУФ, планпна у Македонији, на гра- 

ницн наше државе са. Грчкон, око 30 км 
западно од Ђевђелпје. К. је источнп огра- 
нак планинског масива Ниџе, од кога је 
одвојен превојем на извориштпма Белаш- 
нпце (притоке Црне Геке) и Пороја, изво- 
ришног потока Могленице. Највиши висо- 
ви од запада на исток су: Блатец око 
1.500 м, Дудица 2.180 м, Кечикаја 2.058 м, 
Мала Гупа 1.929 м. У ов-ом планинском 
масиву под гором су сам-о северне и источ- 
не падине, али је утнцајем сточарства 
шумска граница потискнвана све на ни- 
же, те се алписки регион, односно регион 
сувати, проширује. Л. В.

КОЖУХ је махом од овчје коже, краћи 
и дужи. У пиротском -округу превучен је 
враним сукном, а по Војводини носи се 
онако, како га је ћурчија израдио.

Н. 3.
КОЖУХ ЏУБЕ је мушка и женска ха- 

љина, врста зубуна, који је крзном постав- 
љен. Носи се у Врањи и пиротском округу.

I I .  3 .

КОЖУШАК је кожни грудњак, који но- 
се мушки и женске. Носи се у Срему.

Н. 3.
КОЗА. В. Козарство, Балканска К., Сан- 

ска К , Салцбуршка К.
КОЗАК ЈУШ (ЈОСИП), пркповедач (26/6 

1892, Љубљана). Свршно је гимназију у 
Љубљани (1911), а фнлософске студије 
(историју и земљопис) у Бечу. 1914—1917 
био је у рату, од 1918 служио је као еу- 
плент, затим као професор у Љу-бљани, 
К. је сарађивао- од 1913 у Оловану и Љуб- 
љанском Звону, а' доцније и у Матици 
С-ловеначкој. У Љубљаноком Звону је ста- 
лан сарадник. Почео је са сликама и цр- 
тицама, а п-осле је прешао и на новелу 
(Марки Грол, Љубљанеки Звон, 1918, Га- 
зори, К. К. 1918, Гдече лисе, ЈБубљанскп 
Звон, 1921, и др.). Његово најважније до- 
садање дело јесге роман Шентпетер (Љуб- 
љан-ски Звон, 1924—1925), са којим је хтео 
да шружи потпуну културну слику тот 
љу-бљан-ског предграђа из прве половине 
прошлог века. К. ради и као књижевни 
критичар. И. Г.

КОЗАРА-ПЛАНИНА, брегови у Восни, 
између река Мјечанице-Похарне-Гомјени- 
це-Пријеке- Ивањске- Врбаса- Јабланице ■ Га- 
ковпце, јужно од планине Лросаре, југо- 
западно од Босанске Градишке, односно
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северозападно од Бања Луке. К. П. махом 
је шумовита, а највжпш висовн од занада- 
северозапада на исток-југоисгок су: Ма- 
слин Баир 891 м, Мраковица 808 м, Гола 
Планина 874 м, Вучковац Камен 978 м, 
Крннн 841 м, Торлак 596 м, Попишанац 
421 м; на северу: Гојнац 496 м, Стрмац 
543 м, Букови Врх 687 м, Пројса 855 м, 
Гиг 646 м. — Јужним подножјем К. П. 
пролазе друм и железничка нруга Босан- 
ски Нови—Приједор—Бања Лука, запад- 
ним, друм Приједор—Босанска Дубица, 
источним, друм Босанска Градишка—Бања 
Лука, а преко планине воде колски путе- 
ви Босанска Дубнца—Моштаннћ — Коза- 
рац, Босанска Градишка—Подградци—Би- 
■стрица. ,п. В.

КОЗАРАЦ, варошица у Босни источно 
■од Приједора. Има 340 становника. Први 
пут. се помиње 1396. Био је средиште 
средњевековне санске жупе. 1518 заузели 
су га Турци од Мађара. Почетком 18 века 
помиње се жао утврђење. Има једну стру- 
гару. Испостава је приједорског среза.

М. Ф.
КОЗАРАЦ ИВАН, књижевннк (8/2 1885, 

Винковци — 16/11 1910, Винковци). У 
родном месту евршио је основну школу и 
први разред гимназије. Не марећп за. школу 
пао је у другом разреду, па је напустио. 
Живео је у Винковцима као писар у суду 
(1898—1900), а затим код адвоката. Оста- 
впвши школу живо је прионуо -за књлгу, 
много је учио и чжгао, нарочито руске 
писце и постао је одлнчан аутодидакт. По 
угледу на братића Јосипа Козарца, почео 
је ,и он писати. Први пут се јавио, под 
дсеудонимом К. Керепов песмом у Вн- 
јенцу (1903), а затим је сарађивао у фељ- 
тонима новина. К. је таленат за.пажен, кад 
је изишла прва; књнга његоввх новела и 
цртица, Олавонска Крв (1906). Од тада се 
све више јављао у часопионма. И ако ту- 
беркулозан узет је у војску; у то време 
јављао ое -само под псеудонимом Ваља Ко- 
сан. Из војске је изишао с јаком туберку- 
лозом, и његови су дани били избројени. 
Друшгво Хрватских Књижевника узело га 
је за пословођу. Оанаториум на Олемену 
није му ломогао; он се вратио сломљен у 
Винковце, где је умро. Друштво Хрватских 
Књижевника издало му је највеће и нај- 
важније дело, роман Ђука Беговић (Са- 
временн Хрватски Лисци, XII, 1911). По- 
сле смрти изашле су му ј©ш Изабране 
приповијетке (1911) и Пјесме (1911), с пред- 
говором В. Черинс. в. В.

КОЗАРАЦ ЈОСИП, приповедач (18/3 1858, 
Винковци — 22/8 1906, Винковци). Детпњ- 
ство и младоот провео је у слободи и не- 
маштинн. Почео се већ као гимназиста 

■бавити књижевношћу. Положившн исппт 
зрелости у Винковцнма (1876), учио је, као 
крајишки стипендист, шумарство у бечкој 
Носћ8сћи1е {иг ВоЈепкиПиг. После свр- 
шених наука (1879) потуцао се 6 година

као шумарски вежбеник, па се смирно као 
управитељ шумарије у Лниовљанина, се- 
оцу новскога котара, жупаније пожешке, 
где је провео 10 година (1885—1895), нај- 
важнијих -за његов књижевни рад. Ж-з Ли- 
повљ-ана дошао је у Винковце, као др- 
жавнн надшумар, и ту је провео оотатак 
жпвота, до своје смрти.

Као ђак вннковачке гимназшје јавио се 
К. првом штампаном песмом, Змија, у Хр- 
ватској Липн (1875), а после се јављао пе- 
смама у Вијенцу. У Бечу, као студент шу- 
марства, написао је три комеднје: Тарти- 
фов унук, штампану у ђачком Овеславен- 
ском Алмана.ху (1878), Турци у Карловцу, 
приказивану у Загребу 1878, н Туна Буља- 
вило, приказивану у Загребу 1879. Одре- 
кавши се лирике и комедије, почео је К. 
у Пучком Пријатељу (1878) оаопштавати 
сеоске цртице Приче дједа Нике (,и посебно, 
као прва његова књига, 1880). После оду- 
жег ћутања донео је К. у Вијенцу (1887) 
прву св-оју славонску сеоску новелу, Висер- 
Ката, која је имала успеха, и од тада су 
редом излазиле његове новеле: Пролетарцп, 
Тена, Трп љубавн, Мнра Кодолићева и т. д. 
У Вијенцу (1889) изашао је његов роман 
Мртви капитали, а роман Међу свијетлои 
п тмином издала је Матнца Хрватска 
(1891).

К. није био лиричар ни комедиограф. 
Он је, у цртица.ма Приче дједа Нике, при- 
поведач којж хоће да економски н морално 
дигне славонско село, али то је пучка 
књига без уметничких претенсија. Његов-о 
уметничко дело сазревало је полако. Тек 
кад је К. као економ н соцполог ду-боко и 
погпуно улознао живот свога краја, напи- 
са-о је Бисер-Кату, прву своју елавонску 
новелу, и први свој роман, Мртве капн- 
тале. Од тада његов књижевни рад иде 
.једним утртим правцем, алц се његова со- 
цијална новела поихолошки продубљује, а 
последња штампана му новела, Оправа, 
одлична је психолошка. студија.

Као романтнчар К. ннје успео, јер није 
савладао технику романа, а његове идеје, 
кад је у роману хтео да с економске, по- 
лишчке и моралне стране обухватн цео 
ооцијални организам свога краја, џису ду- 
боке, ■ и ако су актуелне и логичне. К. је 
оамо одличан писац новела, које су го- 
тово од реда минуциозно рађене студије 
карактера и шпова, мушких и женских, 
овога занимљивог и богатог краја. К. је 
као приповедач један од најачих претстав- 
ника хрватског реализма.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Козарац, Изабране 
приповијести, 1919 (с предговором В. Вод- 
нпка: Јосип Козарац).

Б. В о д и и к .
КОЗАРСКА РЕКА, речица у Србијн. де- 

сна притока Јужне Мораве. К. Р. извире оа 
Чемерника (Мали Чемерник 1.607 м) и Го- 
лемог Равништа (Павло-ва Громада 1.500 м, 
Јерић 1.392 м); до јужног подножја Ја- 
стребца тече на северозапад, затим у по-
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лукругу сввгја на запад н југозадад; улнва 
се 1 км низводно од Грделнце. Дужина 
тока је 33'8 км, аповршина -слива 116-6 км2.

П. В.
КОЗАРСТВО. У свима сиромашннјим 

крајевима наше државе држи се коза, која 
искоришћује за све друте врсте домаћих 
животиња неподесну пашу. Козе су отпор- 
није од оваца. У правом смислу речи коза 
је »крава« сиромашног човека. Нарочито на- 
лазимо козу у свима крашким крајевнма и 
у горским крајевина са екстенсивним (при- 
митивним) господарством. 1920 било је у 
целој држави око 2,500.000 коза. Од тога 
у Босни-Херцеговини 1,455.000, у Орбији
750.000, у Далмацији 120.000, у Хрватској- 
Славонији 76.000 (поглавито у Ј1ици и При- 
морју), у Црној Горн 74.000, Словеначкој
20.000, и у Војводини 3.800.

Коза служи у првом реду за производњу 
млека. Меоо се мало једе, те је цена нижа 
од овчег м-еса. Општим налретком умањује 
се број коза, те ће се К. трајно одржати 
само у највишим горским пределима. 
Главна пасмина наших крајева је балкан- 
ска коза. У БосншХерцеговини пробали 
су оплемењивање, те су крајем прошлог 
века увели швајцарску санску козу, која 
је млечнија од балканске, али је мање от- 
порна. Како се длака козе прерађује за 
ћилиме, ишло се загим, да се произведе 
дужа и финија длака. У ту сврху импор- 
тиране су и ангорске козе. Ова оплеме- 
љивања нису довела до већих резултата, 
него је уплив импортираних пасмина остао 
ограничен на мања подручја. Вкспорт коза 
из државе је мали, те ое производи троше 
поглавито у самој земљи. С. У.

КОЗАЧИНСКИ ЕМАНУЕЛ, ректор Кар- 
ловачких школа, учитељ реториже, књи- 
жевник (1699 или 1700, Јампол, Пољока). 
К. је свршио школе у Кијеву. У Оремске 
Карловце дшпао је, као, световљак, 1733, 
са неколико Кијевоких богослова и учи- 
теља. Епископ Оимеон Филиповић руко- 
положио та је за ђакона и свештеника. Те 
исте године (1733) саставио је и једну 
драму, коју су, како сведочи Јован Рајић, 
његови ученици приказали, у јуну 1733. 
Рајић .је ову драму препксао још у својој * 
младости, ла је доцније, у својој преради, 
и штампао (1788), .под насловом: Трагедија 
сирјеч печалнаја повјест о смерти лослед- 
наго оерпскаго царства. Првобитни склоп 
ове драме К. сачуван је у једном руко- 
пису, који се налази' у Матици Српској. У 
овој драми нема ни јединства времена ни 
.јединства места, а исто тако нема ни рад- 
ње. Рађена је по угледу на руске школске ч 
драме, које су постале према старокласич- 
ним из доба Ренесансе у Немачкој. Пуна 
је -елемената догматичвих и моралистичких.
У њој су историски податци сасвим непо- 
уздани, готово произвољни. Педагошка је 
страна у њој д-оминантна. — Рајићева пре- 
рада ове драме исто је тако неуопела, а 
уз то још више апстрактна и сухопарна.

У новијој срлској књижевн-ости она је 
нпак први почетак драматске књижевности 
на црквено-слов-енском језику. — 1738, 
-вративши се у Русију, К. је отишао .у Вл- 
дубецки манастир, где је, после препрека 
формалне природе, уведен у монашки члн 
16/1 1740, 'добнвши име. Михаил. У Клјев- 
ској Академији био је професор богословије 
и фнлооофије, а неко време и ректор.

Р. Одавић.
КОЗИНА ПАВЕЛ ДР,, концертни певач 

и музички педагог (6/1 1878, Љу-бљана). К. 
је учио гимназију у Љубљани и Новом 
Месту, Унпверситет (природне науке, ма- 
тематику, физику) у Бечу, где је постао 
и доктор филоеофије. Учио је и Музичку 
Академију у Бечу, где је 1908 положио др- 
жавки испит из музике. Сада је професор 
I гимназије у Љубљани. К. је основао свој 
власвитп певачки квартет и музичку шко- 
ЛУ> У којој негује у првом реду соло-пе- 
вање. Објавио је Певачку школу у два 
дела. Ј. М.

КОЗИЦА, речица у Боони, де-сна лри- 
тока Оане. К. се тим именом вове од су- 
тока десне, северне саставниде Јовице По- 
тока, којп извире оа југоисточне стране Бе- 
херем Агинице (кота 547 м) и леве, југо- 
источне са-ставнжц-е Вучај. Овај поток нз- 
вире северозанадно од Маљ&че Планине, 
под Кочића Главом 999 м, и у вијугавом 
току тече према сев-еро-западу. Став Ву- 
чаја и Јовице Пот-ока је око 1 км узводно 
од села Козице, код коте 241 м, а ушће К. 
у Оану је код села Доњег Камжчка. Дужн- 
на К. тока, од изворишта Вучаја, је 
23-9 км, а површина -сли-ва 81-2 км2.

П. В.
КОЗЈАК. 1 . П.панина у Македоннј-и, т-  

међу речица: Пештериие-Караманице-Ови- 
њарнице-Церешевина-Рајеца, 12-5 км сев-е- 
роисточно од Прилепа. К. је купаотог об- 
лика, са отрм-им падинама, од којих су 
само северне пошумљене. Највиши -висови 
су: Козјак 1.746 м, Бело-то 1.475 м, Цуцул 
1.100 м, Неврокоп 1.330 м, Баба 1,334 м, 
Мали Врх 1.271 м. Јужним и иоточним 
подножјем К. пролазе друм п уска же- 
лезничка прута Прилеп — Тројаци— Град- 
око, а преко планине воде две-три стазе.

2. Планина у Македонији, између река: 
Мале Реве-Пчиње-Жегњанске, око 25 км 
североисточно од Куманова. К. је вноок 
1.352 м, а већим делом је п-ошумљен. По 
■својој геолошкој структури К. спада у 
прелазну зону праве Родопске Масе.

3. Планинокп врх у Македонији, на гра: 
ници наше држав-е са Грчком. Висок је 
1.550 м. К. је саетавни део планинског 
масива Ниџе.

4. Планина у Далмацији, северно од 
Каштела, 7-5 км северо-северозападно од 
Сплита. Нижв нристранци К., саотављени 
од лапора нумулитске формације, веома 
су пл-одни, пуни су маслињака, смоквика 
и винограда, док су виши стрми, скоро
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наги, саграђени од крегацејскпх кречњака. 
Оа јужне стране, испод шганннског била, 
на висини 623 м, налази се тешко прн- 
ступачна пећина, К. се лружа од запада 
ка истоку и у том су правцу највиши вп- 
совп: Бирањ 631 м, Козјак 780 м, Голо 
Брдо 677 м. На заиаду се К. наетавља у 
планину Осор, а на истоку у Мосор. Јуж- 
ним подножјем планине пролази друм: 
Шибеник п Копача—Трогир—Отари Каштел 
—Оплит и железничка нруга Шпбенпк— 
Оплит, а преко лланине, друм Врлика— 
Отари Кашгел п неколико стаза.

5. Планинскп врх у Хрватској, на Веле- 
биту, 11*5 км источно-североисточно од 
места Јабланца (на обалп Јадрана, преко 
пута од острва Раба), висок 1.620 м.

П. Б у је в и ћ .
6. Планпнски предео у Јужној Србијп, 

у .Окопској Облаети, око планине К. из- 
међу жупа Пчиње на северу и Оредорека, 
Страцина п Славишта на југу. Д-ело- по- 
брђе К , које се у дужину са запада на 
исток простире до 30 км, а у шприну са 
севера на југ до 20 км, претставља стару, 
јако оголелу кристаласту планину. Има 
облик висоравни, средње апсолутне ви- 
сине 800—1.000 м, са које се зракаето рази- 
лазе многе речице према. полукружно-лак- 
тастом току реке Пчиње од изворишта јој 
на истоку и даље на северу и западу од 
ове области, такође мноте приточице пре- 
ма Кривој Рецн у Олавишту, Страцину и 
Средореку на југу. К. је шумовит предео, 
нарочито на северној страни, према. Пчи- 
њн, око њеног изворног крака Козјег Дола 
под 'Берман-Планпном п око њене при- 
токе Мале Реке. Највећим је делом под 
лиснатом шумом, која према југу, до ма- 
настира Карпине, прелази у храсталак (хра- 
стове проређене ш^марке). Према. оваквим 
природним условима у К. су већина на- 
сеља сточарска. Највише гаје козе, по чему 
и име планини и области.

К. се зове још Козјачка. Отрана, кадгод 
и Којзак. Најраније се К. спомиње 1020, 
када је византиски цар Василије II по- 
тврдио охридској архнепископијн, међу 
осталима, и козјачку еппскопију. Доцнн.је 
је козјачке еппскопије нестало, а у под- 
ножју највишег врха планине К. подигнут 
је на левој обали Пчиње манастир Ов. 
Прохора 'Пчињског, задужбина краља Ми- 
лутпна, коју је он саградио свакако на 
рушевинама старијег храма Ов. Прохора.

У скровнтој и повученој планпнској 
областв К„ етннчка чистота старог српског 
становншштва очувала се .потпуно кроз 
цело турско доба,. Ова села у К. остала су 
чжсто српока, а скоро сва слободна од тур- 
ских и арнаутских бегова, који су били 
притисли села околних нлжих и изложе- 
нијнх области. — Ова су села у К. разби- 
јенот, власинског типа. У њима ое задр- 
жао п најстаријп тип кућа (на криву- 
љама). Поред главне масе старинаца, у 
више села К. зна ое и за досељенике. Нај1-

старијн су се досељенпци овамо склонллн 
у збег нспред турске наје-зде. Млађн су 
бегунци од (Прешева, испред Арнаута, а 

. бнло је досељеника и из Арбаније. Козја- 
чани су познати као одважнп и осветољу- 
блви, п Турци су их се бојали. У К. и 
Ђерману увек је било Срба одметнпка. 
о-туда су испадали у околне области, пљач- 
калп ж свехилп се Турцнма и.Арнаутима. 
За време устанка Карпоша »краља од Ку- 
манова« (1689—1690) у кумановском и кри- 
вопаланачком крају, К. је, као слободароко 
н хајдучко гнездо, био лрви против Ту- 
рака. И 1878 К. је играо најважнију улогу 
у устанку Срба кумановске и крнвопала- 
начке казе. 1878, још пре пада Врања 
(19/1), народ се у областнма око К. дпгао 
на Турке. Уотанвци су остављени без по- 
моћи, те еу најзад потиснути од Нагорн- 
чина у близинн Куманова (20/5) н од 
Криве Паланке (23/5), па су се повукли 
у К„ одакле су са Козјак-Лланине (12/6) 
упутпли молб-у кнезу Мнлану, а са Ђер- 
ман - Планине (1/7) нослалн меморандум 
Берлинском Конгресу, н у нме устаника 
из Кумановске, Кривопаланачке н Кратов- 
ске казе (бнло их до 4.000), као н у име 
претставника народа п Кочанске, Велешке 
и Штипске нахије, тражплп су прпсаје- 
днњење тнх крајева Орбпјн. Многп су 
усташп из К. после тога нзбегдп у Враље, 
и у Јабланички н Куршумлпскп срез на 
опусгела арнаутска села, па су одатле за 
дуго још прелазили у К. н одатле хајду- 
ко-вали. Козјак-Планнна. је одевана у на- 
роду као »мајка« срлских хајдука, усташа 
и комита ових крајева у негдашњој Тур- 
ској.

Л п т е р а т у р а :  Ј. Хаџп - Васиљевнћ,
Јужна Отара Орбија, I (1909); Ј. Хаџн-Ва- 
сиљевић, Устанак Срба у Кумановској и 
Паланачкој кази 1878 (Браство, 11, 1906, 
150—204); Ј. Цвнјић, Основе за географнју 
и геологију Македоније и Отаре Србнје, I 
(1906, 151—156, 178—199).

В. РадовановиН.
7. Језеро у Хрватској, највеће од Плит- 

вичких Језера. К. се пружа у дннарском 
правцу, од југоистока на северозалад, ду- 
жнном од 3-1 км и просечном шнрињш 
од 520 м. На југозападу је К. ограничен 
планпном Бнгин Вршак 755 м, а на се- 
вероистоку Медвеђаком, 884 м. У К. се, 
преко неколико сланова, улива вода из је- 
зера Градиновца п Језерца, а преко бнгар- 
ске пречаге на североистоку већпм делом 
отиче у језеро, мањим понпре у понору. 
Осим воде коју К. прима из впших језера,

,  он има п трн мале прптоке, на југу Рје- 
чнцу, на западу потоке Матијашевац л 
Јасеновац. Површнна К. је СС792 кмц а 
апсолутна виснна 536 м. Дубпна К. се 
углавном повећава према северозападу. 
Али је К. око 5 м дубоком пречагом, 
односно узвишењем дна, подељен на два 
дела: југоисточни, шгићи, са максималном 
дубпном од 35 м, п северозападни, где има
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највећу дубину од 49'4 м. Поред тота што 
је на северозападној половннп дубље, је- 
зеро је на томе делу и шире. На југоистоку, 
северно од Језерца, издиже се са средине 
К. дугуљасто и око 10 м високо острвце, 
чије су обале покривене бигром, а остали 
део жбуаем и леском. Ниже од К., на се- 
веру-северонстоку, налазе се т. зв. доља 
језера.

Л и т е р а т у р а :  А. 0ауа221, Б1е бееп 
Је® Каг81ез I (АБћ. Ј. к. к. јЈеој г̂. ОезеП- 
зсћаН, V, 1903/04). П. В.

ИОЗЈАЧИЈА, област у јужној подгорини 
нланине Козјака. Једннм делом припада 
Скопекој, а другим Враљској Области.

В. Д.
КОЗЈЕ СИСИЦЕ, врста винове лозе, са 

шиљастим бобиадма. Налази се у свнма 
виноградима, али нигде много. То- су зо- 
батице, које ое доста дуго држе, али нису 
особитог квалитета. И. Р.

КОЗЛЕР ПЕТАР (16/2 1824, Коче, код 
Кочевске Реке, Словеначка — 16/4 1887, 
Љубљана). Гимнаиију је сврпио у Љуб- 
љани, философију у Падови и Павији у 
Италији (1843—1846). Студирао је права 
у Бечу. 1847—1856 бно је у аустриској 
државној служби, и служио је у разним 
крајевима у Иотри и Горшпкој. Пооле тога 
напустио је државну службу, те је био 
(1856—1863) нотар у Сежани. Кад је носле 
оца наследио богату оставштину, постао је 
еамосталан у Љубљани. 1867—1878 био 
је земаљски посланик у Крашској.

К. био је немачког порекла, али ипак је 
пристао у доба народнот препорода уз сло- 
веначки покрет. Веома видно место за- 
узимао је 1848 у Бечу, где је био један од 
најагнлнијих чланова словеначког народ- 
но-политичког друштва Оловенија, те је 
написао много пропагандистичких слове- 
начких списа. 'Пошто су тада Оловенци по- 
ставили као народни програм Уједињеље 
Словеначке, требало је неинформираном 
свету показатн, где стануј.у Словенци. Због 
тога се К. већ 1848 решио, да изда Карту 
Словеначке. У ту сврху ночео је сакупљати 
географока имена и податке. 1853 изашла 
је та Карта, али ју је аустриска полиција 
запленила, а К. је оптужила за велеиздају. 
К. су додуше ослободили оптужбе, али 
Карта Словеначке могла је изаћи тек поеле 
слома апсолутизма 1861. То је прва Карта 
Оловеначке и прва Карта на словеначком 
језику. А. М.

КОЗЉЕ. В. Кожље.
КОЗНИК. 1 . Планина у Старој Србији, 

између река: Режин Дола-Мируше-Белог 
Дрима-Полуже, 18 км североисточно од Ђа- 
ковице. К. је претежно састављен од сер- 
пентина, местимично је пошумљен, а нај- 
већи висови су: Црни Крш 1.006 м, Око- 
ван 865 м, Замнигор 748 м, Чука. 604 м, 
Фуша Брешкос 729 м, Козничка Чука 
586 м. — Преко К. води друм Ораховац—

Козник—Понорце, п неколико других пу- 
тева, као и југо-западшш и западннм под- 
ножјем. П. В.

2. Град, северозападно од Бруса, у Ср- 
бијн, на веома стрмом брду уз Раеину реку. 
Још је сачувано 5 кула и спојнп зид, све 
средвевековно, .алн очито је већ н у ан- 
тичко доба било ту' утврђено.

Ђ. С.
КОЗНИЦА, нланпна у Отарој Србнји, из- 

међу речица: Сутеске - Бресаљице - изворн- 
шта Прилепнице-Криве РекеЈМаревске, око 
15 км источно-југоисточно од Приштине. К. 
је оастављена претежно од серпентина, а 
на западној ее страни налане шкриљцн, 
измешанп са дебелнм уметцима кречњака. 
К. је један од јутонсточнпх огранака Ко- 
наоника, пружа ее од југоистока на северо- 
запад, у коме се правцу повишава и до- 
бнја облик простране заравњене масе. Вр- 
хови К. достижу већу висину од 1.300 м. 
— Југозападним подножјем планине про- 
лази колски пут Приштина — Лабљане — 
Гњилане. П. В.

К030М0Р, планнна у Старој Орбијп, из- 
међу река: Златице - Увца - Кратове - Лнма- 
Бистрице, северно и ееверозападно од Но- 
ве Вароши. К. је састављен од кречњака, 
југозападне су падине пошумљене, а гре- 
бен му се нружа од северозапа.да на. југо- 
исток. Највишп су висови: Ооколац 1.279 м, 
Китоња око 1.500 м, Козомор 1.337 м. — 
Преко планине воде неколико путева и 
стаза. П. В.

К030Р0Г (С орга Љ ех) становник је ие- 
кључиво високих жршева. Код нас се на- 
лази у малом бро.ју, једино у ловишту ба- 
руна Борна код Св. Ане, под Љубељем, у 
Горенском, у Оловеначкој. После 1918 је и 
К. страдао, и број је пао од 55 на 15 ко- 
мада, Е. Р-

КОЈДИЋЕВА ДИНКА, врста шљива, 
веома слнчна шљиви бистрици, коју .је 
Којдић много гајио у свом расаднику код 
Брчкога, Не може да замени шљиве цр- 
нице. И. Р.

КОЈЕН ЛЕОН ДР., лекар-оператор (23/10 
1876, Београд). Гимназију је свршио у Бео- 
граду 1895, медицину у Бечу 1901. Опеци- 
јалисао се у хнрургији у Бечу, Паризу 
и код Др. В. Суботића у Београду. Од 
1903 радио је на хируршком одељењу 
Ошпте Државне Болнице у Београду, од 
1919 шеф је новооснованог хируршко-уро- 
лошког одељеља исте болнице. Учествовао 
је у овима ратовима 1912—1918 као хи- 
рург. Знатннји су му радови: 0 трепана- 
цијама у рату (у књизи Др. Влад. Стано- 
јевића, Историја Српског Војног Оанитета,
1925) и расправе у Српском Архиву.

В. С.
КОЈИЋ ДРАГУТИН ДР., адвокат (20/10 

1885, Запута, срез гружански). Гимназију 
је учио у Крагујевцу, а правне науке у 
Паризу и Веограду. Доктораг је ноложио
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у Паризу. Поопе свршеннх наука био- је у 
дипломатској служби. 1922 изабран је први 
пут за народног посланика. 1924—1925 био 
је минисгар Шума и Рудника. Написао је: 
П А п пехш п  <Де 1а В о б т е  е! Г Н еггејЈоуте  
е! 1е ЛгоЦ 1п1егпаЦопа1 риБМс.

Д. П.
КОКИН БРОД, важан брод и прелаз пре- 

ко Увца, на граници Јужне и Оеверне Ср- 
бије, у Ужичкој Области, у пределу Ста- 
рога Влаха, на северној страни Новопазар- 
ског Санџака. К. Б. је на луту, који из Но- 
ве Вароши иде на Увац под Муртеннцом, 
и даље води за Ужице. К. Б. је од давнина 
познат као један од најважнијих прелаза 
на метанастазичкој стаз-и, којом се станов- 
ништво Црне Горе и Новопазарског Санџа- 
ка еа Отарим Влахом, с леве стране реке 
Увца, исељавало у Северну Орбију. Са 
Мокром Гором изнад Вишеграда, Јавором 
виш-е Ојенице и Рашком ниже Новог Паза- 
ра, -поред неколиких прелаза на Дрини, К. 
Б. је чинио једну од најважнијих метана- 
стазичких вратница, кро-з које се станов- 
ништво из високих динарских области на 
југозападу исељавало на север у подрин- 
еке, ужичке и ваљевске крајеве, а наро- 
чито у Шумадију. Велики део ове необич- 
но -снажне динарске струје насељаваља се- 
верних српских крајева прошао је прево 
К. Б.,' који је иначе у економском логледу 
од незнатне саобраћајне важности.

В. Р.
КОКОТОВИЋ ДУШАН, сликар п бакро- 

пи-сац (1888, Горви Косињ, код Перушића). 
Свршио је реалну гимназију и Уметничку 
Школу. 1911 посећивао је Уметничку Ака.- 
демију у Фиренци, 1912 био је у Минхену, 
а 1913 у Орбији, тде је израдио низ бакро- 
пиоа (најзнатнпји је Грачаница). Жнвп у 
Загребу. ‘Излатао је на взложбама Прољет- 
ног Оалона и колективно. Издао је неко- 
лико ма-па бакрописа: Хвар, Раб, Трогир и 
Загреб. Л. Ш.

КОКОТОВИЋ НИКОЛА, књижевник и 
публициста (1859, Горњи Косињ, Лика — 
6/1 1917, -Загреб). Свршивши реалку у Ра- 
ковцу, крај Карловца, учио је философију 
на Универсптету у Загребу, али је због 
сиротиње .прекпнуо науке и постао ,је пу- 
блнциста у доба. кулминације Старчевиће- 
ве великохрватске идеје. К. је^био сталан 
сарадник правашке Слободе. Уз Харамба- 
шића уређивао је правашки белетристичкн 
часопис Хрватску Вилу. Као уредник ча- 
с.описа Балкан (1886) оптужен је, због Ха- 
рамбашићевих цртица. Три молитве, за 
велеиздају и осуђен .је на годину дана 
тамнице (вишн суд снизио је казну на 
трн месеца). Од 1881 уређивао јечасопнс 
Дом и Свијет. Ж.ивео је као публициста 
правашких листова у Загребу до ово.је 
смрти. — Као приповедач иотиче се К. 
само на почетку овога јавног рада, осам- 
десетих година. у доба т. зв. правашког 
реализма у хрватској белетристици. Ње- 
гове 'су новеле излазиле у часописима то-

га времена Хрватској Вили, Балкану, Вк- 
јенцу и Дому и Свијету. Већи део тога 
рада скупљен је у две књиге, под нненом 
Цртице, I (1883) и Цртице, II (1888), изаш- 
ле као II и IX свеска. Универзалне Би- 
блиотеке. — К. цртице и новеле цртају 
Крајину на прелому између старога вој- 
ничког система, немачке културе, туђих 
господара и нове развојачене Крајине, у 
коју долази Устав и домаћа- култура с на- 
ционалном идејом. К. взноси типове »цар- 
ских« граничара, који цене само царски 
хлебац и пушку, и новог поколеља, које 
тражи хлеба и без »царске« кабанице; оце 
и децу (на пр. новела Отац н оин, Вије- 
нац, 1882). Као реалиот К. има много више 
смисла за опажање, нарочито социјалних 
мотива, него за уметнички изражај.

Б. Водник.
КОКОШ. В. Перадаротво, Вајандот, К , Ко- 

шин, Дангшан, Орпингтон, Плнмут, Оулм- 
талока К., Талпјанска К , Штајерски ка- 
пуни.

КОКОШ ДОМАЋА. В. Перадарство.
КОКОШАР ИВАН, композитор (13/4 

1860, Худа јужна, италијанска Словеначка 
— 16/5 1923, Грахово). К  је учио гимна- 
зију и богословију у Горици; а музику код 
Мих. Комела и Данила Фајтеља. Од 1882 
објављнвао је композиције, већннон цркве- 
ног карактера, за Церквени Гласбеник. Ви- 
ше- од 700 црквених песама приредио је 
за 3 гласа (штампао 30); скупљао је сло- 
веначке народне песме п многе је и хар- 
монизовао. К. је саставио и школу за пе- 
вање. Ј. М.

КОКРА, река у Оловеначкој, лева притока 
Саве. К. извире под Оторжичем (2.134 м). 
Отегунеком (1.694 м) и Гринтовнма (1.658 
м); у горњем току тече уз западни обод 
Камнишких Алпа ка југу, од места Кокре 
скрене на запад, од Предвора на југ-југо- 
за-пад и улива. се ниже Крања. Главна јој 
је притока Кокрица, на доњем току. Ду- 
жина К. тока је 33'3 км, а површина. с.лива 
237-7 км2. 11. В.

КОЛА. Каква су се К. употребљавала у 
нашој ередњевековној држави ненамо по- 
датака. Али према стању друмова и њихо- 
вој техничкој изради, она су морала битн 
слична данашљим македонским двоколи- 
цама, и ако ое зна да су се по неки од 
наших владалаца понекад возили К. Да је 
К. било сведочи реч »колник«, којом су 
се звали путеви за кола израђени.

У новој Орбијн, под кнезом Милошем. 
већпном се путовало пешке и на коњима. 
Од КрагЈџевца до Пожаревца кнез Милош 
је путовао јашећн (1834) два дана, и то 
што је најбрже могао. Теретна кола су би- 
ла ретка и сва од дрвета; презани су само 
волови. У Мачви и пожаревачком округу, 
било је кочнја још за време првог устанка 
под Карађорђем. Још 1834 само је кнез 
Милош имао »каруце«; тек пооле тога до-
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ба давао је дозволу да и ло неки другн 
сне набавнти таква кола.

Још сада код нао преовлађују теретна 
кола »раба« (од турске араба). Она су не- 
што друкчнја него у Западној Ввропи 
слинна кола. Удешена су искључиво за 
вучу воловииа. Због рђавнк друмова и 
брдских крајева ова су кола ванредно ар- 
тикулисана, и тиме прилагођена прилика- 
на. Састављена су из мањих делова, који 
се брзо могу скинути или намеотити. По- 
ред рабе, на четжри точка, употребљује се, 
али ретко, и двоколжце. То је просто пред- 
њи трап рабе, и за товар се на њу метну 
»крчеле« (у Шумадији). То су две криве 
талпе, извађене и отесане лз једног дрве- 
та и слојене дрвеним пречагама. Кад се 
наместе на двоколжцу, напред се вежу за 
руду, а позади остану повијене на впше, 
да приме терет: вреће, дрво и т. д. У Јуж- 
ној 'Србији често се употребљавају двоко- 
лице, у које се, као и у рабу, искључиво 
прежу волови или биволи. У Оеверној Ср- 
бпји прежу се и коњи и волови.

Раба се састоји из предљег и задљет 
трапа, или предљих и задњих кола, како 
се каже у Шумадији. Задњи су точкови 
нешто већи од предњих. Задљи су спојени 
задљом, а предњи предљом осовином. На 
задњу је осовину притврђен гвозденим кли- 
новима или стегама, задњи или велики 
јаетук а за предљу »јастуче«. Преко јасту- 
чета намешта ее мали или предњи јастук 
гвозденим клином, који није притврђен. те 
се јастук око њега слободно окреће. Ве- 
лики и мали јастук су на крајевжиа лроко- 
пани за ступце (има их четири комада). 
Између предље осовине и јастучета утвр- 
ђена је ракљаста руда, издељана од једног 
ракљастог дрвета. Између задље осовине и 
великот јастужа утврђене су свракуље, из- 
дељале од два крива дрвета. Предњи трап 
са задљим спојен је срчаницом, која је 
везана за предљи трап клином, што држи 
мали јастук, а задњи трап везују за срча- 
ницу свракуље, које се на њој укрштају. 
Ова три комада спојева су једним грозде- 
ним клином. Срчаница је за овај гвоздени 
клин провртена на више места, те се кола 
могу расточити по вољи, одмаћи предљи 
трап од 'задњег. Срчаница је покретна у 
хоризонталној равни око средњег клина у 
предњем трапу, а -задљи је тран покретан 
у истој равни око клина на срчаници. То- 
чак је састављен из главчине илн Трупи- 
не, паоца или спица и наплатака. Трулина 
је израђена од брестовог дрвета и провр- 
тена бургијом вуљаром за рукавац осови- 
не, а у њу су укопани 12 лаоца или спица, 
врло ретко 14. У главчину је набијеи гвоз- 
дени тулац, кроз који се провлачи рука- 
вац. На свака два паоца натиче се једна 
наплатка, у којој су иввртене рупе за пао- 
це сврдлом паочаром. Наплатке се спајају 
међусобно пишљаком или мождаником; 
зато су на челима извртене сврдлом пиш- 
љачаром. Наплатке су јасенове, ређе буко- 
ве. Преко наплатака набијена је гвоздена

шина и укована гвозденим клинцнма. То- 
чак је н-атакнут на рукавац и утврђен са 
спољне стране да се не смакне капислон и 
гвозденом чивијом, а са унутарње стране 
ослаља се на раме осовине. Осовина је 
гвоздена, на крајевина су обли конпчни 
рукавци, а по срединн је четвртастог пресе- 
ка, на коме је утврђен труп осовине од др- 
вета. На кола се меће, преко малог и ве- 
ликог јастука, доле под или душема, а са 
стране лотре или жанате. Канате се затва- 
рају -спреда предљин, а позади задњим 
затварачем. Канате се ослањају са стране 
на етупце, илп имају своје засебне ступце. 
Канате су од дасака, а лотре обично опле- 
тене од врбовог прућа. Руда на предњем 
делу има клапушу, комад кривог дрвета, 
које са рудом прави ракљу напред, у ко- 
јој се утврђује јарам гвозденим клином 
заворљем. Јарам се састоји из »јарна« и 
подјармнце. Ови еу епојени чврсто са уну- 
тарње стране са две јармењаче, са спољне 
стране волови се унрежу палицама. Ја.р- 
мељаче и палице су гвоздене. 0 јарам во 
упире вратом при вучи.

Оа развитком нове Србије и радиности у 
њој, унета су нз Западне Европе и све 
врсте кола, којих и тамо има. Данас се у 
Србији употребљује »раба« највише по 
селима за вучу воловима, а по градовима 
друга кола, под разним именима, за вучу 
кољима, за терет: товарна кола, тарнице, 
таљиге, шпедитерска кола и т. д. За пут- 
нички саобраћај по селима и вучу коњи- 
ма, употребљују се још »кочије«, исте ка-о 
таљиге и тарнице само са »федерима«, или 
без ових на. »сицевима« седиштима на фе- 
дерима. Оа два точка су чезе или двоко- 
лнце са федерима нли без њих.

С. Бурмазовић.
КОЛАЛИЈЕ су токе, еавијене као колу- 

тови, као што се и оад носе у Далмацији.
Н. 3.

КОЛАН је вунен ткан појас, украшен 
ђинђуфама, а запучава се пафтама. Носи 
се у околини Београда. К. срмом везен 
ноои се у Скопској Црној Гори. Мали по- 
јас зове се у Нишу коланче. Н. 3.

КОЛАНДЕР ВАТРОСЛАВ, оргуљаш и 
комнозитор (10/4 1848, Вараждин — 1912, 
Загреб). Овршио је теологију у Загребу, 
а музиком се почео занимати као гимна- 
зијалац у Вараждину. Свршио је у Прагу 
оргуљашку школу; клавир је учио у Прок- 
шовом ваводу, а потом у Бечу. Од 1876 
био ,је оргуљаш првостолне цркве у За- 
гребу. Кратко је време био учитељ кла- 
вира у музичкој школи Глазбеног Завода, 
а нотом је пуних 30 година имао приватну 
музичку школу у Загребу, у којој је ва- 
спитао неколико певача, певачица, клави- 
риота и композитора. — Компоновао је до- 
ста. Нарочито је радио иа црквеној^ му- 
зици. Истичу се његове две фантазије за 
оргуље, и вокална паоторална миса., миса 
с-Јиг у полифоном стилу, ћ-Јиг за мушка 
грла п много хомофоних песама. У овим
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делима локазао је солидно музинко зна- 
ње, алн не довољно гипку фантазију. Ње- 
гово значење у нашој музици је у његовој 
виртуозности на оргуљама, при чему се 
истицао особито као импровизатор.

Л и т е р а т у р а :  Златко Коландер, Про- 
фесор Ватрослав Коландер (Ов. Цецилија, 
4, 1910, 60 и 76). А. Д.

КОЛАНИ, село на острву Пагу, 10 км 
северозападно од варошице Пага. Римо- 
католичка је жупа. Код К. ина рудник 
литнита, којп експлоатише боспеИ рег 
з1шЈг е КпапгГатепП тскгзЊаЦ (1922: 
1.500 тона). Ј. М-н.

КОЛАРАЦ (МИЛОСАВЉЕВИЋ) ИЛИЈА,
народни добротвор. (Око 1800, Колари, сме- 
деревски окрут — 6/10 1878, Београд.) Ба- 
вио се трговином и стекао је врло ле.п 
иметак. За живота, 15/6 1861, основао је 
књижевни фонд, да се са 100 дуката. го- 
дишње награђује књига, коју један одбор 
препоручи као најбољу. 25/2 1877 својим 
тестаментом одредио је цело велико имаље:
1. за подизање српеког Университета, 2. 
за помагаље ерпске књижевности. Из ње- 
гове задужбине издато је и помогнуто до 
1914 око 120 српских књига.

Л и т е р а т у р а :  М. Ђ. Милићевнћ, По- 
меник, II, 264—269. Б. Ћ.

КОЛАРИ, варошица у Србији (Подунав- 
ска Област). Има око 100 кућа. На реци је 
Раљи. Мало је и безначајно место. По- 
миње се у 16 веку, као мало еело или ва- 
рошнца на Цариградском Друму.

Б. Д.
КОЛАРИНА је некадашња капа властеле 

по народној .песми. Н. 3.
КОЛАРИЋ-КИШУР РУДОЛФО ДР„ књи-

жевник (з/10 1882, Загреб). У Загребу ,је 
свршио основне и ' средње школе, затим 
пра.вне науке. Живи у Загребу као адво- 
кат. Почео се јављати. песма.ма и прозом 
још као гимназијалац у омладинскик ли- 
стовима. Доцније, на Университету, разви- 
јао се у сатиричара, и напокон у писца со- 
цнјалних драма. Стални је сарадник хумо- 
ристичног листа Оатир, под псеудонимом 
Пан. Један је од оснивача. и главнн сарад- 
ник Коприва, а у почетку и сликар ка- 
рикатура у њима. Сарадник је Оијела 
и Просвјете, у последњој нод псеудо- 
нимом Р. К. Андрејев. Позоришни и 
књижевни је критичар у Покрету. 1905 
написао је и штампао психолошки роман 
Лаж. У Загребачком Народном Казалншту 
приказиване су К. драме: Пред ноћ (1906), 
Кћи (1906), Оин (1907) н Окови живота 
(1908). Драма Кћи изашла је у Савреме- 
нику, а Оин у Покрету. 1913 написао је 
социјалну драму у 4 чина: Посљедња борба, 
која је изашла у Вијенцу. Б. В.

КОЛАРОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, глумац (1836, 
Земун — 27/10 1899, Влашко Поље, код 
Београда). К. је ступнс веома рано на по- 
зорницу као члан неког дилетантског по-

зоришта у Земуну. Бно је члан Српског 
Народног Позоришта у Новом Саду, Хр- 
ватског Казалишта у Загребу и Народног 
Позорншта у Београду, у којем је о-стао 
од његова оснивања па до свога одласка 
у пенсију. 3/9 1885 прославно је двадесет- 
петотодишњицу свога глуначкога рада у 
улози Ујак Магдоналд (Библиотекар). У 
ннзу велик-ог броја улога., нарочито су се 
истицале: Отари Бака (Отари бак-а и ње- 
гов свн хусар), Грнзингер (Доктор Клаус), 
Панта (Шаран). Р. 6.

КОЛАРОВИЋКА ЉУБИЦА, глумнца 
(1836, Врањево — 13/2 1890, Београд). К. 
је била кћерка Луке Поповпћа, српског 
свештен-ика у Ив-анди (Банат). Ступила је 
први пут на позорннцу, као чланица трупе 
Ј. Кнежевића, 1861 у Новом Саду. 1862 
удала се за глунца. Димитрија Коларовнћа. 
У Српеком Народном Позоришту бнла је 
до 1863, када је прешла у Загреб, где је 
остала до октобра 1868, а онда је прешла 
у Београдско Народно Позориште. 1881 по- 
ново је отншла у Загреб, па се 1882 опет 
вратила у Б-еоград. Исте године почела је 
губнти вид, те је у новембру стављена. у 
пенснју. Главне су јој улоге биле: Ледн 
Мплфордова (Сплетка и љубав), Јелнсавета 
(Марија Стју-артова), Неда. (Краљева. сеја), 
Марија Тјудорова, Лукреција Борџија. Ву- 
косава (Бој на Косову), Јелисавета (Гроф 
Есекс), Амалцја (Карташ), Лепосава (Зво- 
нимир), Фадета (Цврчак). Р. 0.

КОЛАСИСКА ЕПАРХИЈА. Тако је чешће, 
од 16 до 18 века, називана Ћуотендилска 
или стара Баљска Епархија, по старом 
граду Коласијн, у близшти Ћустендилске 
бање. Р. Г.

КОЛАЦ (Набијање на К. п метаље на 
точак). У Законпку цара Душана о овој 
казни нема помена, ма да је код Грка и 
Рнмљана извршнвана, а у средњем веку 
и по свој Европн. Око 1490 Михаило Кон- 
стантиновић из Островице наводи, како је 
по наредби цара Мухамеда Никола Ско- 
балић са својим стрнцем жив набоден на 
К. 1521, кад је султан Сулејман опсађивао 
Београд, набпли су једног лисгоношу жи- 
в-ог на К , што је, лреобучен у турско оде- 
ло, хтео да ее прокраде кроз султанову 
војску, а после свих мука није хтео сво.је 
другове -одати. Аустрнске властн су до 1776 
хајдуке из Орбије и Босне, који с,у пре- 
лазнлн у Олавонију, набијали на К. на 
следећи начин: разбојника пруже потр- 
бушке, на земљи га чврсто вежу, а џелат 
му секиром заеече месо за пролаз у де- 
бело црево. На го место намести се К. са 
железннм шиљком, којв његови поматачи 
дрвеним маљевима забију у тело, а џелат 
придржава, да не склизне у страну, него 
правце да нде крај кичме, а уз потиљак 
илн крај рамена да изиђе. Онда би К. са 
осуђеником усправнлн н поболи у земљу. 
Овако страшно измрцварен човек често је 
живео на, К. још по 24 часа. Али кад се,
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по пресу.ди, К. протерао кроз трбух, осу- 
ђеник је одмах издахнуо. Ова драконска 
казна за Орем и Олавонију примењивана је 
све до 1776, јер су законодавци налазиди, 
да је она за неукротљиве јужне Оловене 
на своме месту.

За српске хајдуке н устанике има много 
прнмера да су их Турци набијали живе 
на К. И народне песме помиљу знаме- 
ните јунаке, који су мученнчки на К. 
душу испуетилн, а нису се хтели потур- 
чити. Таквом је мученичком смрћу искупио 
свој живот и Коча капетан, познат из Ко- 
чине Крајине. Чак има и врло позних слу- 
чајева набијање на К. 1875 Турци су за- 
робили црногорског војводу Трипка Џако- 
вића са 4 друга, и сву неторицу су на К. 
набили. Црногорци су рачунали за највећи 
понос да јатаганом отсеку непријатељу 
главу. При повратку с бојног поља, сваки 
би је натацао на К. и носио на зборно ме- 
сто, или би их све скупа истакли код гла- 
варева стана на видик за дику и глас. Ко 
је уграбио више глава носио би их ухва- 
ћене за перчин. Докле су год Турци др- 
жали Никшић, Опуш, Жабљак, Бар, град- 
ски бедеми су често били начичкани цр- 
ногорским главама, а у Скадру су поста- 
јале и неке усправне ченгеле за набадање 
глава по зидинама, где се нвје могао К. 
набитн. Овде се само лично јунаштво огле- 
дало, јер ниједан Црногорац није хтео да 
отсече главу ма ког погинулог Турчина, 
нето само од оног, кога је својом руком 
убио, а по правилу само оном, коме би 
је јатаганом одрубио. Турци су и заробље- 
ним ускоцима секли главе и њима китили 
утврђења. Кад су Французи 1806 заузели 
Дубровник, настали су бојеви Црногораца, 
удружених нарочито с Конављанима, про- 
тив освајача н сваком зтодном приликом, 
кад би коме Французу отсекли главу, на- 
били би је на К. и у тријумфу однели.

Београд је после пропасти Орбије 1813, 
био људска каоапница, гнездо ужаса и 
страхота. Губилиште није било стално од- 
ређено, оно је било свуд, у траду и изван 
вароши, па н на ћошковима чаршије. Са 
градских зидова и варошких караула стр- 
чале су мстке и К. с отсеченим главама, а 
одмах изван варошн, нарочито поред глав- 
ног пута од Отамбол-капије ка Таш-мајдану, 
стајали су непокопани и онакажени ле- 
шеви или још живи мученици на К. На 
Врачару, од Таш-мајдана до Отамбол-ка- 
пије, прича .један очевндац, с обе стране 
пута ■ стајао је ред људи, набијен на К. 
Сулејман-паша је овакога дана на коњу 
ишао у шетњу, и са задовољством гле- 
дао ове страшне призоре. Јуначко држање 
једног младића, који .је певшјући ишао на 
губилиште и без посртања носио свој К , 
толико је задинило Турке, да су му прво 
ножем срце проболн, па га онда на К. 
натакли. Многн нису имали храбрости и 
вере њетове, и пристајали су да преврну 
вером, па су се п-осле згодном приликом 
бегством спасавали. Мајке су и кћерима ис-

купљивале оинове. У Веоградском Етнограф- 
ском Музеју налази се једна лубаља, која 
је ископана на домаку Калимегдана, у јед- 
ном јарку и стајала је на истом храсто- 
вом К., на коме је сад изложена. Тако исто 
и многе луб&ње, узидане у 'Неле-кули код 
Ниша, из Синђелићеве погнбије, скинули 
су Турци с К. градских, па су од вих по- 
дигли пирампду. У цетињском Музеју и 
сад се чува Махмуд-Бушатлијина отсечена 
глава, а те је судбине била и глава Оматш- 
аге Ченгића. Кад би пало много ненрија- 
теља, те им нису могли главе сећи и но- 
сити, Црногорци су се задовољавали да 
погинулима отсеку уши и носеве. 1744 
Тренкови пандури из Славоније секли су 
побеђеним Немцима уши и носеве. Кад су 
продрли у Хагенау, заробили су 600 ору- 
жаних сељака, па су већину побили, а дру- 
гпма живим уши и нооеве отсекли, и тако 
их кући иопратили. Поуздано се зна да је 
и влашки војвода Дратул непрнјатељнма 
секао носеве.

Метање на точак врло је стара казна, добро 
позната Грцима н Рнмљанима. Опруженог 
зликовца чврсто вежу између шпица јед- 
н-ога Т., и онда заошијају Т. што брже 
моту, да се дотле окреће док бедник не 
иопусти душу. После су му ломили ноге 
и руке, а на завршетку би побнли К. у 
земљу, на њета насаде Т. и озго по вему 
испруже осуђеног. По правилу би га јотп 
проболн кроз прса у срце илн му нанели 
смрт ударцем у потиљак. На Т. би често 
остао много дана. Дотле су нх на Т. др- 
жали док се не распадну. У Срба није у 
опште била позната смртна казна да крив- 
цу точком кости ломе, него само да га већ 
мртвог на водоравно намештеном а изди- 
гнутом Т. положе, како би ое још из далека 
видео, што је трајало за све време кнез- 
Милошеве владе.

С. Тројаповић.
КОЛАЧ је врло често жртва прецима 

(божићњи К , славски и крсни К , младен- 
чићн и др.). К. се за њнх опрема и о даћи 
(на.јчешће на врло отарински начин, без 
квасца), о општим заједницама (Божић, 
крсно име, младенци, велики четвртак), и 
у свнма олучајевима ®ад се очекује, или 
тражи, присуство предака (на пример о 
овадби, о бацаљу проклетства). К. је по 
правилу од пшенице, и приноси се увек у 
вези са (црним) вином. К. као жртву, доби- 
јају и домаће животиње (нарочито о Ђур- 
ђевдану и Божићу). Са хришћанством до- 
био је жртвени К. нарочити облик и име 
(поскуре, поскурице, литургија). К. се при- 
носе и у већем броју (који треба да буде 
непаран). За божићне К. везује ое, данао, 
■извесна оиагболива.

Л н т е р а т у р а :  Е. 8сћпее\уе15, В{е
^ејћпасМзћгаисће Јег 8егћокгоа1еп 
(1925). В. Ч.

КОЛАЧАРА је, сада изобнчајена, игла, 
која ое некада нооила по Србији и Босни 
на женоким капама. II. 3.
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КОЛАШИ

КОЛАШИ су вунене мушке чараде, које 
се са стране копчама закопчавају. Носе 
се у Херцеговини. Н. 3.

КОЛАШИН. 1. Варошица у Црној Гори, 
на реци Тари. Има око 200 домова. К. су 
основали Турци у половини 17 века, и 
подигли су град са тврђавом. Када је, ло- 
сле ратова 1877—1878, К. припао Црној 
Гори, муслимани су се иселили, а варош 
је насељена Бјелопољцима, Ровчанима, Мо- 
рачанима и Ваоојевићима. Од тада су тур- 
ске куће и дућани са ћепенцима заиељени 
новим кућама. — К. је среско место. Има 
шесторазредну гимназију. Везан је кол- 
ским путем са Подгорицом и Пећи, а у 
раду је пут К.—Бијело Поље. Има лепу 
околину, летља је ваздушна ба.ња за жуп- 
ннје крајеве Црне Горе и Скадране.

П. Ш.
2. Област у горвем току реке Таре и 

Љубовађе (Вранштице), леве притоке Ли- 
мове. Дели се на Горњн и Доњи К. Горњи 
К. је крај око саме Таре, од планине Остр- 
вице па до Поља, крај који је држала 
Црна Гора и он данас снада у Зетску 
Област. Доњи К. је североисточно од Гор- 
њега, десно Потарје од Мајковца. па до 
Прошћења, и слив реке Љубовађе, која 
утиче у Лим јужно од Биједога Поља. Да- 
нао Д. К. спада у Ужичку Област. — Г. 
К. обухвата: Липово, Речине и Поља, а Д. 
К. Потарје, Вранеш и Маоче. Д. К. са По- 
љима поклапа се са историским жулама 
Брсковском и Љубовађском. — Цео је пре- 
део брдовит (нарочито Г. К ), нераван са 
великим речнвм долинама, пун потока, из- 
вора и мањих река. Највећа је планина., 
на граници К , Бјеласица, а равнице: Па- 
вино Поље у Вранешу, Поља. и Липово. 
Средња је висина Г. К. око 900 м а Д. 
К. око 750 м. Предео је шумовит, има бу- 
кове шуме на све стране, а четинара око 
Бјеласнце и по Маочу. Ливадама и пашња- 
цима је цео К. тавође богат. Становншптво 
је српско. По присаједињењу Г. К. Црној 
Гори (1876—1878) староседеоци су се из 
њега повукли у Д. К , а љега су населили 
Црногорци, Морачани и Ровчани. У Д. К. 
су ове староседеоци, махом муслимани. 
Међу овима су старе породице Мушовићи, 
Бошковићи, Каљићи, Мехонићи и друге. 
Срце Д. К. чини Вранеш.

Становништво се занима земљорадњом 
и сточарством. У Д. К. је жупан. У њему 
добро роди воће, а Г. К. је више сточар- 
ски. У Г. К. је варошица Колашин, на 
ушћу реке Свињаче у Тару. То је нова ва- 
рошица, али ту је поетајала још од 17 века 
тврђавпца са турском посадом, којом је 
управљао Колави (педесетар), по коме се 
на.јпре то меото прозвало Колашиновићи, 
па од тога и цео крај К. У Д. К. су важ- 
нија оела Мајковац н Шаховићи, у којима 
има пошта, телеграф и полициске власти. 
Близу Мајковца су развалине старог ру- 
дарскога и трговачкога града. Брскова.

Л и т е р а т у р а :  А. Гиљфердинг, Босна, 
Херцеговина и Стара Орбија; Н. Дучић, 
Књижевни радови, 3; Љ. Ковачевић, Глас, 
30; Ј. Цвијић, Насеља, I. С. Томић.

3. В. Отари Колашин.
НОЛАШИН ДОЊИ. В. Доњи Колашин.
НОЛАШИН ИБАРСКИ. В. Отари Кола- 

шин.
КОЛАШИН СТАРИ. В. Отари Колашин.
КОЛАШИНСКА АФЕРА. Названа је та- 

ко, што је по њој суђено у Колашину, а 
дешавала се управо у Ваеојевићима. После 
свирене пресуде по Бомбашкој Афери 
(1908), извесан број Црногораца, стављенжх 
ван закона, решио се да потражн начнна 
да продужи борбу за грађанске слободе и 
законитост у Црној Гори. На челу са ма- 
јором Николом Митровићем организован је 
одбор, у који су ушпи лретстаљници свих 
округа, сем катунског и црмничког. Орга- 
низација је одлучила да. прикупља при- 
сталице, да одржава везу између њих и 
да изађе труписана на изборе, тражећи 
укидање личног режима и збациваље владе 
Др. Л. Томановића, коју 'би имала да за- 
мени влада, изашла из слободних избора. 
Влада је ушла у трат овој акцији, приме- 
тила је извесне састанке у Васојевићима 
и позвала је на одговорност њихове уче- 
снике. Поручник Петар Ђиновић, и сам 
члан организације, ускочио је у августу 
1909' у шуму, и позвао је своје пријатеље 
на оружје, мислећи да је дошао час да се 
борба пренесе из легалног става у одбрану. 
Његовом позиву одазвао се извесан број 
пријатеља, али главни одбор организације 
известио је одмах Ђиновића и остале, да 
нема још потребе за нелегалну борбу. Ђи- 
новић и друтови вратнди су се кућама и 
предали властима. Алн на Цетињу је схва- 
ћен овај догађај као почетак побуне, која 
је угушена само брзом акцијом власти. Ми- 
нистар Унутрашњих Дела, Ј. Пламенац, и 
Војни, ђенерал М. Мартиновнћ, отишли су 
са војском у Васојевиће, опколили куће 
осумњичених опозиционара и ухапспли 
већи број љих. Одатле су отишли у Ко- 
лашпн, где је стигао и министар Правде, 
Др. 0. Дрљевић. По његовом предлогу 
образован је преки суд, стим, да суђеве 
буде тајно. Мајор Никола Митровић, по- 
ручнпци Војпн Ивановић, Мих. Бојовић, 
Велимир Ђпиовски, барјактар Арсо Ми- 
тровић, учитељ Душан Поиовић и још 
неки уепели су да побегну у Турску и у 
Орбвју. Остали оптуженп изведенп су пред 
војнп суд коме је претседавао ђенерал М. 
Вучинић. Ислеђење, претрес, -па чак н 
сама пресуда, држани су у највећој тај- 
ности. По тој пресуди, која је изречена 
10/11 1909, а извршена 16/11, осуђени су 
на смрт и стрељани: поручник Петар Ђи- 
новић, нрвак омладинског покрета Михаило 
Јојић, Рад. Рачић. Петар Митровић и 
Или.ја Петровић. Осуђбни су на смрт у 
отсуству: мајор Никола Митровић, В. Ива-
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коло

новић, М. Бојовкћ и Арсо Митровић. Осим 
тога 52 ■ оптужена осуђени су -на робију и 
на 'Затвор. Помиловани су већнном при 
општој амнестији 15/4 1913.

М. Миленовић.
КОЛЕДА је првобитно значила Вожић. 

Реч је постала од латинског са1епс1ае. 
Отуда су је позајмили многи народи. К. 
код свих ознанава Божић или Нову Го- 
дин.у. Доцније се тако назива поворка, про- 
цесија, младпх момака, који, у божићљој 
сезони (о Божићу, Новој Години, или још 
и о Ов. Николи) иду од куће до куће 
играју, певају песме, којима се дочарава 
плодност и богатство, и за које је ка- 
рактеристичан рефрен коледо, и скупљају 
дарове. Учесници у поворци обично су 
нрерушени. Обичај К. је општи српско- 
хрватски/Сачуван је најдуже у западним 
крајевима, и ту је обично у вези са би- 
рањем краља (коме се, »у шали«, дају кра- 
љевски символи и власт). Овај лоследљи 
обичај (који је још старжнски, вавилонскн) 
практикован је, на измаку старога века у 
дунавским провинцијама, и био је познат 
Римљанима, па га је отуд, вероватно, до- 
био и наш народ.

Л и т е р а т у р а :  Иван Милчетић, Ко-
ледо у Јужних Оловена (Зборник Живота 
и Обичаја Јужних Оловена, 22, 1917); Е. 
5сћпее\уе18, Б1е ^еЖпасћЈзћгаисће Јег 
5егћокгоа1еп (1925).

В. Ч.
КОЛЕР НИКОЛА (1806, Вараждин — 

1/10 1876, Задреб). К. је свршио средњу 
школу у Печују; ту је научио пословаље 
с разном робом, тако да је у Загребу отво- 
рио посао с резаном и лактеном робом 
(1834) под именом »Златној диљи«. Посао 
се тако развио, да је К. ускоро стајао у 
вези с Бечом, Трстом и Реком. Пошто је 
пропутовао 1840 Француску, за-почео је 
с импортом француских свилених тканина. 
Активно је суделовао при оснивању Лрве 
Хрватске Штедионице, и био је њен члан 
управе све до своје смртн. Живо је по- 
магао свилену индустрију код нас. Био је 
један од главних оснивача хуманих друш- 
тава. Почетком педесетих година 19 века 
постао је претседник трговачког збора, и 
вршио је ту дужност до 1860. За време 
његовот претседниковаља основана је трго- 
вачка жкола. С. Д.

КОЛЕСАР АЛЕКСАНДАР, генералмајор 
(17/7 1863, Беловар). Свршио је Кадетску 
Школу у Загребу и ступио је 1880, као ка- 
дет, у 16 пешачки пук. 1882 присуствовао 
је бојевима Вучи Зуб, Крушевица, Цркви- 
це и Драгаљ у Херцеговини и Јужној Дал- 
мацији, 1883 постао је поручник, 1894 ка- 
петан, 1907 мајор, 1911 потлуковншк, 1914 
пуковник. Учествовао је у Светском Рату 
и 1918 постао је генералмајор. 1919 је пен- 
сионисан. В. Л.

КОЛЕТИ ЈАКОПО (Со1еШ). В. Илирикум 
Сакрум.

КОЛЕЧАНИ АДАМ (Коксгагп), павлин 
лепоглавски, прнгодни латински песник 
(— 1699). Штампао је у Затребу 1698 при- 
годне епиграме, понајвпше побожна садр- 
жаја, Рагпа881 засгаИопз аДесШв раисиНз 
гшзсеНапе!« ерх^гаттаПћиз ехргеззћ Ро- 
дом је био Мађар вз Калоче, но пореклом 
Словак, а већи је део живота провео у Хр- 
ватској, где је и умро. У рукопису су оста- 
ле његове Ашшае лепоглавског и ремет- 
ског манастира. Ћ. К.

КОЛИЈА је женска бундшца од црног 
оукна, јагњетином постављена, са рукави- 
ма ж широкжх скутова оа џеловима, Носи 
се у Пироту. Н. 3.

КОЛИНА, зимско климатско место на 
острву Вису. Влажно-топла, мало промен- 
љива клима, подесна зими за туберкулозне.

Л. Н.
КОЛИР. В. Огрлица.
КОЛМАР ЕДМУНД (27/2 1841, Велика 

Кањижа). У Загреб је дошао шездесетих 
година 19 века. Ту је почео деловати на 
банкарском пољу. Основао је у Загребу пр- 
ву мењачницу, која је 1873, прешла у влас- 
ништво Хрватске Комерцијалне Банке, ко- 
ја је К. изабрала у равнатељство, а доцни- 
је за свога потпретседнвка. Био је члан 
равнатељства Хрватско-Олавонске Земаљ- 
ске Хипотекарне Банке, потпретседник Д. 
Д. Хрватске Индустрије Стакла и т. д. 
Основао је Банку и Штедвоницу за При- 
морје на Сушаку, Пучку Штедионицу у 
Карловцу. Деловао је и на хуманитарном 
пољу. Основао је За-вод за Глувонеме и за 
Олепе, Друштво за Исхрану Онротне Школ- 
ске Младежи. Био је неко време градски 
заступник Загреба. 1900 изабран је за пот- 
претседнпка Трговачко-Обртничке Коморе у 
Загребу. С. Д.

КОЛО. 1. Певачко друштво уЗагребу. Када 
се у Хрватској, после ансолутизма, поново 
почела да буди национална свест, неко- 
лико млађих чланова загребачког Музик- 
ферајна захтевало је, да се концерти тога 
друштва испуне хрватским и словенским 
делима, и да се позову словенскн умет- 
ници да гостују у Загребу. Управа Музик- 
ферајна, на челу са директором Клобуча- 
рићем, одлучно се опирала овим захте- 
вима, те је велики број певача иступио, и 
3/7 1862 основао самостално удружеље К. 
Први претседник К. био је Ђуро Златаро- 
вић, а нрви хоровођа Славољуб Лжичар. 
Политичке прилике, које су онда владале 
у Хрватској, наметнуле су К , у првом 
периоду његовог рада, у првом реду му- 
зичко-патриотске и индиректно антигер- 
манске циљеве. Зато се у концертима тога 
периода К. особито истичу патриотске пе- 
сме. К. је тада живо сарађивало са Хрват- 
ским Ооколом, и суделовало готово код 
свих главних народних прослава. Тако је 
1864 учествовало у'пр'осла.ви отвараља прве 
хрватске изложбе у Загребу, 1/1 1866 у 
отвараљу народне читаонице у Сјевници.
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готово -самостално је организовало прославу 
тристагоджшњкце Николе Шубића Зрин- 
ског, 1871 допринело је свечаној прослави 
двестогодишњице смрти Зринскога и Фран- 
копана, а на концерту 20/9 1878 приказало 
'је алегоричну слику присаједињеља Восне 
и Херцеговвне Хрватској. Поред тога, К. 
је сваке године, на дан Ових Светих, по- 
сетило гробове т. зв. српањских жртава, 
чћје је кости К. о сво-м трошку пренело на 
централно гробље Мирогој и поднгло спо- 
меннк.

К. је одмах доста интенсивно почело 
културно-музжчки рад. 1868 издало је пе- 
вачки Коледар, годину дана доцннје тео- 
рију певаља, 1873 збирку певачких збо- 
рова наших аутора. Милован, касније два 
нздаља збирке Коло из хороких дела хр- 
ватских и словеначких аутора, а 1874—1875 
К. је преузело иницијативу и остварило Са- 
вез Хрватских Пјевачких Друштава. 1873 
почело је К. подупирати домаћу продук- 
цију, награђивањем оритиналних дела, у 
износу од једног златног дуката. Сав овај 
рад остварило је К, у пркос многим тешко- 
ћама. Прво се имало да. бори са финанси- 
ским неприликама. 1869 нико у Загребу 
није хтео да му изнајми концертау дво- 
рану. 1874 доживело је К. сецесију, из које 
је постало певачко друштво Слога, а 1884 
други расцеп, и-з кога је образовало ле- 
вачко удружење Меркур. 1890 било је К. рас- 
иуштено, због »политпчки раздражљивог« 
говора претседника Маканца. — 1872 осно- 
вало је К. за своје чланове певачку школу. 
Настава је трајала 8 месеца, по три сата 
недељно. 1886 почело је К. да приређује 
недељне музичке састанке, а 1890 је осно- 
вало и тамбурашку школу.

У другом периоду свога рада К. је, уз 
прндржанаље дотадањих патриотских и со- 
цијалних циљева, интенсивније прионуло 
на извођење странвх већих дела. Тако је 
1891 извело Вердијев Реквијем, 1892 Роси- 
нијев Отабат Матер, 1894 Дворжакову Свад- 
бену кошуљу, 1899 - Вазенов мушки хор 
Ханибалов Прелаз преко Алпа. У зајед- 
ницн са певачима Глазбеног Завода извело 
је К. 1900 Бетовенову 9 симфонију, за- 
тим редом Вајсова Триумфагора, Перосијево 
Ускрснуће Лазар&во, Клпчког Погреб на 
Ханку, Бр^^хову баладу Лијепа Елен, Харт- 
мана ораторијум Ов. Франциско, алегоричну 
оперу Ивана вајца Први гријех, Хајднов 
ораторијум Отвараве света, Волф-Фераријев 
Впта нуова, и најпосле (1912) Менделсонов 
ораторијум Пророк Илија. — За ово време 
приредило је К. низ концерата ван За- 
греба, па и у Трсту и Прагу. Хоровође К. 
били су, сем Лжичара, Милер, Сим, Ајзен- 
хут, Вимбергер, Кључец, Фалер, Флоршиц 
и Анђел. 1

Како су власти зграду К, за време Свет- 
скот Рата, претвориле у -болницу, К. је било 
приморано, да прекине свој рад. У то је 
време певачко удружење Лисвнски, које је 
постало 1910, такође расцепом К., у складу 
с артистичким и музичко-националисти- !

чким настојањем новијих наших компози- 
тора, развило велику делатност, и знатно 
унапредило нашу хорску репродукцију. — 
Жзвођељем композиционе вечери Вилка Но- 
вака, после ослобођења, К. је осетило, да 
је у идејном и репродуктивном потледу за- 
остало, па је интенсивно почело да се реге- 
церише у чисто уметничком смислу. У овом 
насгојању дао је К. директиву тадаљи одбор- 
ник, композитор Добронић. Реорганизовано 
К. је, под Оскаром Смодеком, спремило кон- 
церат, у коме је приказан идејни развитак 
хрватске хорске музике, затим концерат 
словенских ром&нгичних аутора. После тога 
К. је, стжлским програмима, приказало 
наше новије композиторе као хармони-за- 
торе и обрађиваче наших народних ие- 
сама, а затим је, концертом самосталннх 
хорских дела наших аутора, прославило 
своју шездесетогодишњицу. Сва извођења 
К. су на великој уиетничкој висини. Многа 
дела наших аутора први пут су извођена 
на концертима К. — Ово своје најновије 
уметничко деловање прикавало је К. и тур- 
нејима по главним градовима наше др- 
жаве. У последње доба је К , у заједници 
са Загребачком Филхармонијом, приредило 
симфониско вече чепгког композитора Ви- 
теслава Новака.

К. има сада око 80 мушких и женских 
чланова, и два. диригента, Оскара Смодека 
и Оскара Јозефовића. Марљивост п дисци- 
плина у К. је узорна. Својим новијим 
озбиЉним и савесним уметничким радом 
заузима К. једно од првих места међу на- 
шим певачким друштв-има, па. је у кон- 
курсу Савеза Хрватских Певачких Друш- 
тава, приликом своје шездесетогодишњпце, 
добил-о прве награде.

Л и т е р а т у р а: Хрватско пјевачко дру- 
штво Коло 1862—1922; Б. Широла, Преглед 
повијести хрва-тске музике (213—215).

А . Д о б ро п и ћ .

2. Лист за забаву и књижевност. Вла- 
сник и уредник бво је Да-нило А. Жи- 
ваљевић. Излазио је у Београду 1889—1892. 
три .пута месечно. Обновљен је 1901—1903, 
као књижевнп и научни лист, и тада је из- 
лазио два пута месечно. У. Џ.

КОЛО ЈЕЧАВА, кречњачка висораван у 
Орбији, у Сврљишким Планинама, запад- 
но од Сићева, односно 13-5 км источно- 
североисточно од Ншпа. К. Ј. је висока 
581 м, јужне и источне надине су сгрме, а 
ц§ла планипа је без вететације. — Јужнпм 
подножјем К. Ј. пролази железнпчка пру- 
га Ниш—Бела Паланка—Цариград, а око 
целе планпне воде колски п пешачки пу- 
теви. Џ. В.

КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА, патрнотско 
и хумано женско друштво. Основано је у 
Београду јуна 1903, оа задатком: морално 
и материјално потпомагање Срба у неосло- 
бођеним крајевима. Главни одбор био је 
у Веограду, а пододборн у свима већпм 
местима у земљи. К. 0. 0. прикупљало .је 
прилоге у новцу и стварима, и обилато је
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помагало уотанове и појединце, нарочито у 
Јужној Србији. Органи-зовало је курсеве 'за 
болничарке. За време ратова успешно је 
учествовало у раду по болницама, основало 
је своју болницу и давало је из своје сре- 
дине болничарке. Од 1906 гадаје К. С. С. 
кљижевни и патриотски илустровани ка- 
лендар Вардар. После ратова основал-о је 
свој Инвалидски Дом (1919—1921), и у ње- 
му занатску школу. Указује ломоћ ратној 
-снрочади и удовицама. 1923, услед проме- 
љених прилика, променжло је К. С. 0. и 
-сво.ј програм. Његова. задаћа је сада: рад 
на подржаваљу још неослобођених краје- 
ва, на међусобном упознаваљу и духовном 
зближавању народа у Краљевини и одржа- 
ваљу родољубља и националне -свести у 
опште; морално и материјално поматаље 
извршилаца народног оолобођења и уједи- 
-њења и свих, који оу због рата упућени на 
помоћ.

Л н т е р а т у р а :  Делфа Иваннћ, Пре 
двадесет година (Вардар, 1924, 9—32).

Б. М.
КОЛОВИЋ ИЛИЈА ДР„ лекар и народнп 

пооланик (8/4 1852, Самаил, округ чачан- 
-ски — 17/2 1915, Крагујевац). Гимназију 
је свршио у Београду, а философски фа- 
култет на Велижој Школи у Београду. По- 
сле кратког службовања као наставник у 
гимназији отишао је К. у Париз на- меди- 
цину, коју је завршио 1882. 1882—1892 био 
је срески лекар у Краљеву, од 1892 окруж- 
ни физикус у Крагујевцу. Учествовао је у 
свима ратовима. В. С.

К. је постављен за владиног (краљевог) 
посланика 29/2 1888. Изабран је први пут 
за народног пооланика 14/9 1889, а за се- 
натора 5/8 1901. После погибије последљег 
Обреновића (29/5 1903), биран је К. за по- 
сланика у свима изборима и остао је у На- 
родној Скупштини до овоје смрти. У два 
маха нуђено му је да буде државни са- 
ветник, али је К., из скромности, одбио 
те понуде. Био ј-е честит човек и толеран- 
тан политичжи радник, поуздан у свом 
уверењу и тажтичан у држању. Ј. П.

КОЛОМАН. 1. Краљ Хрватсже и Далма- 
ције 1102—1116. 1095 наследио је К. у 
Угарокој краља Ладислава. 1097 свладао 
је хрватског краља П-етра код Гвозда, и 
његова је војска продрла до Београда на 
мору. К. је оматрао себе за законитог на- 
оледника хрватско-далматинског краљев- 
ства, али није вероватно, да је ове године 
проширио овоју власт по читавом краљев- 
ству. 1099 био је К. потучен од Руса и Ку- 
мана у Халичу, а у иото је доба и хрватско 
племство учинило крај његовој власти у 
Хрватској. 1102 пошао је К. на Хрватску 
и нагодио се мирним путем с Хрватима. 
Претотавници 12 племена између Гвозда и 
Неретве взабрали оу онда К. за хрватско- 
далматинског краља. К. се обвезао на за- 
-себно круниоање за хрватско-далматинеког 
краља и на држање засебнога сабора за хр- 
ватске државне послове. Пооле тога оу

-Хрвати у Биограду на мору крунисали К. 
за краља хрватско-далматинскога, а он је 
заклетвом зајамчио сва јавна и државна 
права хрватском краљевству. 1107 заузео је 
К , са пристанком Внзантије, далматинске 
градове и оотрва, сазвао је онда сабор 
далматинокога грађан-ства на отвореном 
пољу испод Задра, и ту се заклео, да ће 
штитити стару аутономију далматинских 
град-ских општина. На овом је -сабору по 
овој прили-ци проглашен -за хрватско-дал- 
матинског краља К. јединац Отјепан. Због 
тота се дигао против К. херцег Алмош, 
некадашљи хрватоки краљ и затражио је 
помоћ код немачко-г цара Хенрнка V, који 
је о војоком провалио до Братиславе, али 
се морао .вратити (1108). 1115, када се 
Алмош опет дигао против К , дао је К. 
ослепити и њега и љегова сина Белу. К. је 
опет ујединио читаву хрватску територн.ју 
од Драве до мора и дредао ј-е на управу 
бану, као претотавнику краљевске власти 
у земљи.

Л и т е р а т у р а :  Р. §Шс, СезсМсМе Јег 
Кгоа1еп, 1917, 351—384; В. Клаић, Повјест 
Хрвата, I (1899), 140—142.

М. Прелог.
2. Херцег Хрватске и Далмације 1226 до 

1241. К. је млађи син Андрије II, и насле- 
дио је херцештво од свога брата Беле. 1215 
послао га је отац у Халич, где је крунисан 
за -краља, али је у-скоро одатле нротеран. 
У Хрватској и Дал-мацији владао је К. као 
херцег и после очеве смрти. 1234 почео је 
да води крсташке ратове прошв -патарена 
у Босни, где је владао -бан Матија Нипо- 
слав. 1234 свладао је К. Матију, па је у-пао 
и у хумску зе-мљу, и радио је свим силама, 
да истреби патаренсгво. Босан-ском бискупу 
је даровао меото Ђаково у Вуковској жу- 
панији, које је доцније постало седиште 
бооаноких ‘бискупа. 1241 пошао је К , с хр- 
ватоком војском, у помоћ брату краљу 
Бели против Монгола. У битци на р-еци 
Ша-ју, на пустари Мохи, К. се храбро борио 
против Монтола, био је тешко рањен и још 
исте године подлега-о је од задобивене ра- 
не у Чазми.

'Л и т е р а т у р а: В. Клаић, Повјест Хр- 
вата, I (1899). М. П-<г.

КОЛОМБ АТОВИЋ ЈУРАЈ (8/12 1843,
Оплит — 21/8 1908). Реалку .је -свршио у 
Млецима, природне науке у Падови. 1864 
поотао је професор у Оплиту (на реалци). 
Као добар познавалац риба био је члан 
разних стручних комисија. Интенсивно се 
бавио флором и фауном, а нарочито мор- 
ским рибама. 1900 је пенсионисан. — К. 
је био врло пл-одан стручни писац. 1880 до 
1908 написао је тридесетак већих и мањих 
написа на српскохрватском, немачком и 
талијаноком језику. У Гласнику Хрватскот 
Природословног Друштва штампано је̂  9 
пу-бликација, а 17 у Годишњим извештаји- 
ма сшштске реалке. Заједно о Штајндахе- 
ром налисао је ВеПгајЈе гиг КепгКшб <3ег 
Нзсће Јег АЈпа (ЗКгипјЈзћепсћЈе бечке
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Академије, 88, 1883), где су описане неке 
нове јадранеке рибе. Знатан је К. рад 
Са1а1о^иб Уег1е1зга(:огшп Ва1таНсогит
(1888). Ту је попнсано 296 врста самих ри- 
ба. Поред већет броја нових врста за фауну 
Јадрана и Далмације, описао је К. и изве- 
стан број у опште нових врста. На глас је 
изашао открићем нове врсте гуштера (ћа- 
сег1а т о 8огеп818), који је ендемичан у на- 
шем југоисточном кршу. К. је дао много 
фаунистичког материјала затребачком Зоо- 
лошком 'Музеју.

Л и т е р а т у р а :  А. ЛапјЈћоНег, Некро- 
лог у Гласнику Хрватског Природословног 
Друштва (21, 1909); Во1ап1к ипЈ 2оо1о 1̂е 
т  Оез1егге1сћ (1850— 1901, 430).

Ј. X.
КОЛОНАТ у Далмацијж је кметству сли- 

чан одношај између власника -земље, и 
онога, који је ужива. Битна разлика -је у 
томе, што је К. приватно-правног значаја, 
док је кметство јавно-правна институција. 
Даље је К. отказив, по садржају, трајаљу 
и опсегу променљив, док је кметство не- 
откаЈЗИво и непроменљиво у том погледу. 
К. је у околпни Дубровника готово сасвим 
једнак босанском кметотву, шта вигие пре 
1805 ту је још даље задирао у слободно 
раополагање етварно и особно, које је за- 
дираље у средљем веку ишло до готовог 
ропства. У друтим крајевима Далмације 
облици су К. поступно блажи, док не до- 
би,ју најзад облик једноставног закупа. У 
старом Дубровнику имали су земљу само 
староседеоци, који су је или сами обрађи- 
вали (саппа) или је давали другој поро- 
дици (половник, контадин, колон, потоље 
ваљда по називу ослобођених п насељених 
/робова за римско доба) на обрађивање, а 
уз обвезу, да даду половину прихода го- 
сподару земљшшта. Историски догађаји 
турског, млетачког, француског и аустри- 
ског госпотства над Далнацијом нису бит- 
но дирали у разввтак колонатског одно- 
ша.ја, који ту сватда даје колону право 
уживати и обрађиватн неко земљиште дру- 
гог власннка, уз давање власнику извес- 
ног дела н-лодова.

Трајање колонатскот одношаја је раз- 
лично према крају и према врсти културе, 
којом се' земља искоришћује. Где је пре- 
тежна култура житарица, траје одношај 
1—4 године, а где колон мора крчнти 
земљу, да на крчевини подигне виноград, 
маслиник н т. д., траје 20—50 година, т. ј. 
толнко, док дотични насад још родв. Из 
тота, а сигурно и из разлога опште правде, 
развили су се К. са наследним правом ужц- 
ваоца тако, 'да оу добили значај римске 
амфитеусе. При том дужности и права за- 
купникова нису везана еамо за његову 
особу, већ и за његове правне наследнике, 
баштинике, кућну задругу. Приговори, што 
их власници земљишта стављају против 
уредбе К. јесу углавном ови: они са ко- 
лону преданнм земљиштима не могу сло- 
бодно располатати, већ морају да чекају

док обумре наоад, што га је К. засадио, да 
се ослободе К. К. може то преузимаље оду- 
говлачити; он може при давању плодова у 
натури правнти тешкоћа, које се редовним 
судским путем (босански кметовски споро- 
ви се решавају код управних власти хит- 
ним постунком) врло отежу. Колони пак 
се туже, т т о  не могу доћи у посед земље, 
коју трајно обрађују и' наслетотвом пре- 
узима.ју; све мелиорације терете њих са- 
ме; мењање културе је готово немогуће, 
макар колико било рентабилно, интенсиви- 
раље. обрађивања је нерационално, јер иде 
прогреснвно у корист земљовласнику, а 
умањује! корист колона.

Уз К. ина у Далмацији јоШ и других 
облика даваља 'земље на трајно ужива- 
ве, на. пр. т. зв. ливел, по коме се, без об- 
зира на висину фактичног, природа уста- 
новљује закупнина у природи нли новцу, 
нли кметија, при којој власник насељује 
породицу на земљи на неопредељено вре- 
ме, докнса земљнштем друкче не располд- 
.жи, или му кмет откаже.

Ове те врло различне аграрне одношаје- 
оу претходне одредбе за припрему аграрне 
реформе од 25/2 1919 сунсумираље под 
»кмегству сличне одношаје« (§ 7), н према 
томе су се они имали сматрати решенима 
и кметови' (колони) су имали да постану 
власницн земље, коју држе. Алн, за раз- 
лику од босаноких кметова, није имало 
престати давање »прави« у натури. По на- 
редбћ ' од 24/8 1920 снижена су давања 
(»прави«) од трећине на четвртину, од че- 
твртине на петпну и т. д., увек за једну 
прав мање, но што је до тада било угово- 
рено. Велепоседницима пак сннжава се 
увек за две »правп«, док се од земљишта 
државе,' општине и »мртве руке« укида 
свако давање »прави«. Како је у Далма- 
цији, уз приватне власнике, т. зв. мртва 
рука (црквене донације и предија) у по- 
седу врло великога дела земље, коју нај- 
већим делом искоришћују колони, то је 
нарочито за самостане и црквељаке наста- 
ло тешко стање. Како оу опет сељаци, у 
доброј вери, често и политички потстакну- 
ти, кратили давати »прави«, док оу их су- 
дови но постојећим законима пресуђивали, 
да то чине, то је у Далмацијп настала јед- 
на несређеност у аграрнвм одношајима, од 
које трпе појединци ка.о и читава. народна. 
привреда.

Л и т е р а , т у р а :  8сћШ, А^гаггесћр Н. 
3. Вјеловучић, Дубровачко кметство н 
половништво (Обзор, 15, бр. 46 п даље); 
Б. Летрановић, 0 ропству (Рад, 16); Ф. 
Рачки, Нутарње отање Хрватске прије 
12 стољећа; 0. Франгеш, Рад, 105, 170; Ћ. 
Трухелка, Опорука Ивана Радпна (Гласник 
Зем. Муз. за Б, и X.). 0. Франгеш.

КОЛОНИЈАЛНА БАНКА, Београд. Осно- 
вана је 1910. Капитал је 1,000.000. Фондови 
638.660, повериоци 391.518, улОЗИ 5,879.673, 
готовина 1,899.828, менице 2,009.445, дуж- 
НИЦИ 1,915.097, непокретности 1,970.779,
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добжт 467.146 Джн. Дивиденда 35%. Прет- 
седнкк је Давид М. Лези, директор Мориц 
Д. Леви. Н. С.

КОЛОС, брежуљци у Хрватокој, северо- 
источно од Мацељске Горе, између река: 
Драве-Дравиње-Рогатице на северу и за- 
паду, а друмова Јазбинец—Ладање—Врат- 
но—Брезје на југу и истоку. К. се углав- 
ном пружа од запада на исток, а највиши 
брежуљци немају већу апсолутну висину 
од 500 м. Од зшада ка истоку највиши су: 
кота 492 м, Дуги Врх 469 м, Враника 433 м, 
Турков 354 м, Трстеник Велики 320 м, 
Копарски Бријег 304 м, Слатљак 289 м. 
Скоро цео К. покривен је густом вегета- 
цијом. П. В.

КОЛОЧЕП (талијански СактоПа), остр- 
во у Јадранском Мору, област и срез Ду- 
бровник, општина Затон, На паробродској 
линији Стон—Груж, од Дубровника 9 км 
северозападно. У оба села, Горње и Доње 
Чело (жупа) има 218 становника, који се 
баве виноградарством, маслинарством и ри- 
барством. — По К. ое зове 27 км дуги,
2—3 км широки Колочепски канал између 
далматинског копна и острва Шипана, Ло- 
пуда и К. Ј. М-н.

КОЛСУЗ, врста женоког јелека вишвеве 
боје. Носи се на Косову. Н. 3.

КОЛУБАРА. 1. Река у Србији, десна 
притока Саве. То име носи од става Обни- 
це и Јабланице, испод Ваљева. Извориште 
им је под Медведником (кота 998 м) и Ја- 
блаником (1.306 м), а утока Колубаре у 
Саву је око 4 км источно-североисточно од 
Обреновца. Од Ваљева до села Скобаља 
Колубара тече ка североистоку, даље ка се- 
веру. Главне су јој притоке Тамнава, Пеш- 
тан и Љиг. Колубара је дугачка 117 км, а 
површина слива је 2785-2 км2. На евоме то- 
ку, при средњем најмањем водостају, рас- 
полаже са 8.300 НР, највише на горњем 
току. Н. В.

2. Област, у сливу реке Колубаре. Обу- 
хвата њен средњи ток. Оа Подгорином има 
134 насеља. (В. Ваљевска Област.)

Л и т е р а т у р а :  Љуб. Павловић, Колу- 
бара и Подгорина (Насеља, књ. 4).

Б. Д.
КОЛУБАРСИА БАНКА, Мионица. Осно- 

вана је 1923. Капитал је динара 1,000.000 
(5.000 акција по 200). Л. С.

КОЛУБАРСКА БИТКА 20/11—3/12 1914. 
После битке на Дрини, српска војска, број- 
но слабија и материјално много горе снаб- 
девена но аустро-угарска, морала се, под 
јаким притиском ове последње, а због 
рђавог времена, знатне слабости у арти- 
лерији и, поглавито, због врло велике 
оскудице у артилериској муницији, посте- 
пено повлачити на позадње положаје, са 
циљем, да се на њима прикупи, попуни 
бројно и материјално и да оачека попуну 
артилериске муниције, која ее очекивала 
из Француске. Аустро-угарска војска снаж-

но је наступала и потискнвала српске ар- 
мије. Повлачећи се тако постенено, орпска 
је војска напустила 16/11 и Београд, и по- 
села одбранбену линију: Варовница—КосмаЈ
—Оибница—Венчани—Медведник—Ваган—
Калаљевци—Трудељ — Накучани— Рпавица 
—Дренова — Срезојевцн — Кита—Каблар— 
Овчар—Марковица, на којој је успела да 
заустави наступање аустро-угарске војске.

Просторија, на којој се била К. Б. нај- 
већим делом је у сливу Колубаре, захвата 
и слив Саве и Дунава, а једним делом н 
слив Западне Мораве. Ограничена Запад- 
ном и Великом Моравом, Дунавом, Савом 
и Дрином, ова је просторија у свом јуж- 
ном делу потпуно планинског карактера, 
иепуњена стрмим, тешко нролазним, испре- 
сецаннм и слабо насељеним планинама. 
Пролазност је ограннчена само на недово- 
љан број путева и стаза, чије је стање, у 
времену извођења битке, било веома рђаво. 
Оеверни део, просторија од линије Па- 
ланка—Аранђеловац—Лазаревац ка Сави и 
Дунаву, а на делу између Колубаре и Ве- 
лике Мораве (где је битка извођена), ка- 
рактера је брежуљкаетот и брдовитог са 
више и бољих путева и стаза. Јужни део 
је у опште за операције много тежи и не- 
повољнији. Тонографски ланац Маљен, Су- 
вобор, Рудник, Букуља, Космај и Авала, 
испуњује целу просторију својим _ огран- 
цима и претставља врло јаку баријеру за 
операције из сжшва Колубаре у слив За- 
падне и Велике Мораве и обратно. Нај- 
важнији објекти на просторији били су за 
српску војску Ваљево и Београд, а за 
аустро-угарску Крагујевац. У инжињерском 
смислу положаји обеју војска били су оја- 
чани само на појединим местима, и то само 
брзом фортификацијом, сем на правцу за 
Београд, где су Аустријанци почели били 
да раде јача склоништа и фортификациске 
објекте, али они нису били завршени.

Јачина и распоред снага обеју војскА 
19/11 био је овакав: Орпска војска, глав- 
ним оперативним снагама, држала је 
фронт од око 120 километара дужине, и 
то: Одбрана Београда (ђенерал М. Живко- 
вић), у чији су еастав улазили Обреновачки 
одред и трупе III позива, на линији Ва- 
ровница — Косм-ај — Рагачво Брдо — Зајед- 
нице; II Армија (војвода От. Отепановић), 
Моравска I, Тимочка I и ковичка диви- 
зија, на линији Оубница)—Окресак—Стр- 
мово—Раваљ—Медведник—Ваган—Лелечке 
баре; III Армија (ђенерал П. Јуришић- 
Штурм), Комбинована I, Дринсва II п Ти- 
мочка II на линији Мрамор (кота 398)— 
Калањевци — Стражара — Бобошка—Горње 
Брдо (кота 498)—Крња Јела—Мотика; I Ар- 
мија (ђенерал Ж. Мишић), Дунавсва I, 
Дринска. I, Дунавска II и Моравска II, на 
линији Рељинци — Накучани — Главица — 
Дренова—Воскова Главица; Ужичка војска 
(ђенерал В. Арачић), Шумадиска II, ужич- 
ка бригада п Лимски одред на линији Ру- 
жин Гроб—Кита — Каблар—Овчар—Марко- 

| вица. На исток од Одбране Београда остале
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су трупе за заштиту граничног фронта на 
десној обали Дунава од Гроцке до бугар- 
ске границе (Враничевски ж Крајински 
■одред). Укупна јачина главне српске опе- 
ративне снаге (која је учествовала у битци) 
■била је око 120.000 бораца.

Аустро-угарска главна оперативна снага 
распоређена је била на фронту дужине од 
преко 200 километара, и то: VI Армија 
(ђенерал Поћорек), десно крнло XVI и XV 
корпус, на линији Ариље—Пожега—Годун 
(кота 711)—Рујевица — Леушићи—Озрем— 
Бољковци—Голубац — Липет—Врлаја, цен- 
тар, XIII корпус на линији Липље—Пар- 
лог—Омрдљиковац — Трбушница—Бароше- 
вац—Араповац; V Армија (ђенерал Франк), 
VIII и комбиновани корпус, била је у по- 
крету са фронта Обреновац—Лазаревац у 
циљу пребациваља на фронт Варовница— 
Космај. Укупна јачина ове снаге износила 
је око 300.600 бораца.

Морал српске војске, услед дугог по- 
влшчења био је опао, али успешно одби- 
.јање напада аустро-угарских трупа на ле- 
вом крилу фронта и сталнп долазак поја- 
чања од остављених трупа у Јужној Ор- 
бији и муниције из Француске, почелн су 
пред битку, да знатно повраћају морал и 
-старо поуздаље. Морал аустро - угарских 
трупа, услед дугих и тешких маршева, 
тешког и недовољног снабдевања, као л 
услед неуспеха у покупгају пробоја срп- 
ског фронта на левом крилу пред Колубар- 
-ску битку, почео је у јачој мери опадатп.

План за̂  битку аустро-угарске војске био 
је у почетку, да се изврши пробој опера- 
циског фронта српских трупа на простору 
између Оувобора и Каблара, у долину За- 
падне Мораве, у лравцу Чачка, да се ло 
љеговом заузећу, загрози Крагујевцу или 
Крушевцу, и тиме доведе у питање даљи 
отпор п повлачење српске тлавне опера- 
тивне снаге ка Крагујевцу н даље на југ. 
■Падом Београда у аустро-угарске руке и 
неуспехом у овом пробоју, створена је нова 
ситуацпја на војишту, и аустро-угарска ко- 
манда начинила је, према тој новој ситуа- 
цији и нови план за битку: да пребаци на 
лево крило свог операциског фронта V Ар- 
мију и да њоме изврши одсудан наиад на 
десно крило ерпсквх трупа и загрози боку 
и позадини њиховој; -за то време VI Ар- 
мија имала је притиснути српске трупе 
на фронту. На овај начин постигли би се 
нсти резултати сада са истока, док је у 
првом плану то требало да се постигне са 
запада.

Орпска Врховна Команда није могла оче- 
кивати да ће дефансива, ма и на добро 
организованим положајима, донети успеха, 
те .је стога, верна основној идеји, да чим 
се укаже погодан моменат пређе у офан- 
сиву, решила, да је снтуација -аустро-угар- 
ске војске таква, да је треба искорнстлти, 
па се, и не чекајућн да план аустро-угар- 
ске војске потпуно сазри, решила, да пређе 
у енергичну контраофаноиву, и да са што 
јачим делом снаге, концентрисаннм на

свом левом крилу, изврши пробој аустро- 
угарског фронта, за тим енергично гони и 
аустро-угарске трупе делимпчно туче. Тру- 
пе аустро-угарске војске опрезно су поди- 
лазиле линији нових положаја српских 
трупа и за даље операције имале су наре- 
ђење, да продуже наотунаље у одређеним 
правцима.

По диспозицији Врховне Команде 19/11 
наређено је конандантима I, II, Ш  Армије, 
Ужичке војске и Одбране Београда да. 20/11 
(3/12) све три Армнје и трупе Ужичке вој- 
ске на левој обали Западне Мораве енер- 
гично нападну аустро-угароке трупе и да 
их принуде на повлачење. Трупе Одбране 
Београда иагале су остати на својин поло- 
жајима, обезбеђујући десни бок и позадину 
II Армије. По тој диснозицнји, почетак 
напада, веза и узајамно потпомагање, остав- 
љени су спора-зуму команданата Армија. 
Како је I Армнја била већ издала своју 
диспозицију ш  напад и одредила почетак 
напада за 3 часа изјутра, то је, по спора- 
зуму са командантима дивизија, одређен 
почетак напада I Армији за- 7, II Армији 
за 10 и III Армији за 9 часова. Ужичка 
војска лредузела је налад у исто време 
кад и I Армија. Ток бптке развијао се 
овако;

20/и (3/12). Код VI аустро-угарске Ар- 
мије, XVI корпус погођен је ударом срп- 
ских трупа још пре подне, и после јаких 
борби 50 дивизија се, у току ноћн, повукла 
на ноложај Озрем—Брезна. Комбинована 
аустро-угарска дивнзија, и ако поколебана, 
успела је да се на положајима одржи. 18 
дивизија успела је да одбије напад Ужпчке 
војске, али се решила на повлачеве, услед 
извештаја, да од Чачка наступају јаке ,срп- 
оке снаге. XV корпус вршио је смену пред- 
ње 48 дивизије 1 дивизијом нз резерве, али 
у току смене почет је напад на 48 и 40 
дивизију, а у псто време тражена је н по- 
моћ од XVI корпуса, те је упућена. 7 и 9 
брдска брнвада у помоћ комбинованој 
аустро-угарској дивизији, а 3 бригада за- 
држана у резерви. Корпуо је одбио наладе 
српских трупа и у току целе ноћи издр- 
жавао њихове нападе. XIII корпус пред- 
узео је напад правцем Лазаревац—Аран- 
ђеловац и лагано је напредовао. Код V Ар- 
мије вршено је ново труписаве >за налад 
са Раљских положа.ја у правцу Аранђе- 
ловца, без борбе.

На основи диспозиције Врховне Команде 
нздата је дпспозиција II орпској Армијп, 
да све три дивизије изврше напад на не- 
прњјатеља пред евојшм фронтовима, да га 
принуде на повлачење, тежећи да заузму 
овоје раније положаје, да непријатеља ра- 
строје и пребаце га преко Колубаре.

Према овој диспознцији напад је' код 
II Армије почет у 10 часова и Моравска 1, 
после тешког напа.да целог дана, левим 
крилом заузела је Балин Гроб а на фронту, 
подишла положају Кременици и Отубич- 
ком Впсу; Тимочка I заузела је Вистрички 
Вис и Ивковачу; Шумадиска I заузела је
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Змнјак и линију западно Капар—Којино- 
вида—Окресак, а коњичка дивизија држала 
је динију Чамске Њиве и ивицу села Ола- 
тине. За 21/11 наређено је, да се наступање 
продужи по диспозицији, а коњичка диви- 
зија да наступа према наступању Шумади- 
ске I, одржавајући везу са Обреновачким 
одредом. И ако је ноћ прекинула ову нере- 
шену борбу, Моравска I предузела је у по- 
ноћ 'трећи јуриш на положај Кременица— 
Вис, али је била одбивена. Код III Армије 
напад је почет такође у 10 часова, по ди- 
спозицији, према којој је имала Дринска II 
да напада на Кик, а потом да наступа на 
Гај; Комбинована I да напада положај Чи- 
кер—Камаљ, потом да наетупа на правцу 
Парлог—Липље; Тимочка II да наступа 
преко Липета на фронт Дићека Главица— 
Јасика. После борби целога дана, ДринскаП 
извршила је прегруписавање снаге из од- 
бранбеног распореда у нападни, заузела је 
непријатељске предње положаје Кречанап— 
Дубово Брдо, Шутачка Коса; према Чи- 
керу пришла је на 2—300 метара од ро- 
вова, а на десном крилу заузела је север- 
ни део Кика. Комбинована I није пред- 
узела напад по диспозицији у 10 часова, 
јер је из Армије наређено, да почне на- 
пад кад Моравска I избије на висину, на 
којој ће осигурати крило и бок Дринске II; 
то ће одредити на лицу места командант 
Армије. Ипак је командант дивизије кре- 
нуо Драгољски одред у напад у 12-30, а 
обе колоне у 14 часова. После веома упорне 
борбе, десна колона заузела је предље тачке 
и подишла главном положају, Чикеру, али 
је зауотављена на блиском отстојању. Ноћ- 
ни јуриш није успео, и колона је прено- 
ћила на 30—150 корака пред тлавним по- 
ложајем. Лева колона почела је напад у 
10 часова и у 13 је заузела левим крилом 
највишу тачку Камаља, а после борбе у 
току целог дана и дубоко у ноћ, заузет је 
северни део Камаља и нападан је »десни 
ћувик«, али без резултата. Драгољски од- 
ред дредузео ,је напад у 12-30 часова, и до 
12-25 часова заузео је највиши врх Вр- 
лаје и целу греду, на којој се и утврдио. 
Тимочка II целог 'дана очекпвала је да 
Дринска I изађе на њену висину, и тек 
је у  17 часова наређено, да средња њена 
колона заузме Мали Липет, али то није из- 
вршено у току овог дана.

Код I Армије било је наређено, да Дрин- 
ска I продире ка фронту Ручић—о. Крива 
Река; Моравска II да продире ка фронту 
Ручић—Озрем; Дунавока I да продире ка 
фронту О-зрем—Лозањ; Дунавска II да про- 
дире ка фронту Лозањ—Брезна ка Бањанима 
и Теочину; армиска резерва (4 пук I поз.) 
да се креће преко Мрамора—Виноградина, 
а одатле преко Доњег и Горњег Бранетића. 
Почетак напада свима дивизијама одређеи 
је у 7 чаоова. Дринока I почела је напад 
у 7 часова на фронт Мрамор—Ручић, и по- 
сле јаке борбе уопела је, да до ноћи овла- 
да Мрамором и да избије на фронт Ручић— 
Крива Река. Моравска II почела је напад

у 7 часова, и лосле веома упорне борбе код 
Д. Бранетића успела је, да- до ноћи избије 
на фронт: седло нзмеђу коте 483 и Вра- 
новице — положај код изворног дела реке 
Браничице. Дунавска I почела је напад у
7-30 часова, и после упорне борбе сломила 
је отпор непријатеља, који је био особито 
јак на Чолића Брду и Дубави, и до ноћн 
је под борбом избила на седло између села 
Леваја и Д. Бранетнћа—Озремску Косу— 
Трешњица. Дунавска II предузела је напад 
у 7 часова, и после жестоке борбе око- 
Леушића—Брезне и Бершића успела је,. 
под сталном борбом, веома лагано насту- 
пајући, да избије до вечери на (десну оба- 
лу Кољске Реке источне косе Кременз 
— Шукунђед — пред (Бершићским) Кре- 
меном. За 21/11 наређено је, да се нзбије 
на главну планинску греду на фронт Ла- 
линци—Прострута—Рајац—кота 881—Оуво- 
бор—Мујов Гроб—Бабина Глава.

Ужичка војска имала је, према диспози- 
цији Врховне Команде, план, да се Ужич- 
ком бригадом држи дефаноиве на десној 
обали Мораве, а трупама Лимског одреда 
и Шумадиске II да предузме офансиву у 
вези са крајњим левим крилом I Армије.. 
Према таквом плану издата је и заповест; 
Еапад је почет од 7 часова, и после напада- 
целог дана, Шумадиска II овладала је ли- 
нијом Праљанска Црква—кота 570—Рује- 
вица—кота 787, а Лвмски одред заузео је 
Годун. Код Одбране Београда није било 
борби овог дана.

21/11 борбе VI аустро-угарске Армије 
продужене су још жешће но прошлог да- 
на: XIII корпус је одбио све српске нападе 
на линију Зеоке—Главица—Кфеменица— 
Чикор, но није могао напредовати у прав- 
цу Аранђеловца. XV корпус одржао се на 
својим положајнма Врлаја—Липет и код 
села Еољанице. XVI корпус био је потиснут, 
и повукао се на средњи ћувик Проструге— 
Грашац—Данилов Врх—Равни Га.ј. V Ар- 
мија покушала је овојим VIII корпусом да 
наступа, али је он морао убрзо да пређе 
у одбрану Окреска. Комбиновани корпуо, 
не наишав на отпор, стигао је на висове 
северно од Оопота и Рипња.

Орпска II Армија продужила је офан- 
оиву по заповеоти, и после борбе це- 
лога дана, постигнути су ови резулта- 
ти: Тимочка I нападала је целога да- 
на на Дрен и Главицу, али их до но- 
ћи није заузела. Коњичка дивизија на- 
пала је правцем Олатина—Бељнна, и око 
подне заузела је коту 238, са које је мо- 
рала отступити под контранападом непрн- 
јатеља. Ојачана оа два батаљона пешадије 
поново је предузела напад, али нпје успе- 
ла, већ је заноћила у непосредном додиру 
са непријатељем. Шумадиска I заузела је, 
после упорне борбе, коту 187 и Араповач- 
ку Косу. Моравска I четири је пута јуриша- 
ла, на Кременицу, али пије успела да про- 
гна непријатеља, и заноћила је деоном ко- 
лоном на Старачн, а левом на лннији Ба- 
њин Гроб—Трнавци. III Армија такође је
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продужила напад, и на крају дана постиг- 
луто је ово: Тимочка II заузела је М. Ли- 
пет, али са В. Липета није успела да по- 
тнсне непријатеља. Комбинована I избила 
је на леву обалу В. Потока и подишла 
Ликору. Дринска II подишла је левом кри- 
,лу Чикора и држала је Кречанац. У току 
дана заузела је била и Кик, али, нападну- 
та надмоћном снатом са Гаја и Омрдљи- 
ковца, морала га је напустити. Код I Ар- 
мије од јутра је вршен напад на целоме 
фронту, и развијао се успешно тако, да је 
непријатељ свуда пртиснут, те је на крају 
дана Дрпнска I заноћила. на линији: коса 
код села Угриновце—поток Длочник—Без- 
имена Чука јужно од Проливнице—коса 
западно од друма за Бољковце у висини 
Парлога. Моравска II доспела је десном ко- 
лоном на Врановицу, а. л-евом на положа.је 
код Горњег и Доњег Бранетића. Дунав- 
ска I заузела је и заноћила на линнји 
Горњи Бранетнћ—'Бувик у изворном делу 
потока Мацарца—вис источно од Бањана. 
Дунавска II допрла ,је десном колоном на 
коту 500- на Теочинскон Крсту, средњом 
на коте 758 и 731, а левом на Коштунић- 
ски Крст. Ужичка војска је водила целе 
ноћи веома жестоке борбе, одбијајући не- 
пријатељски напад на положај Прањанп— 
кота 370. Како су аустро-угарске трупе од 
јутра продужиле напдд, Тумадиска II ни- 
је могла предузети налад но диспозицији, 
већ је морала одбијати .напа.де на правди- 
ма за Чачак, држећи чврсто положај Рује- 
вица—Прањани и Гојну Гору. Целота дана 
борба се водила, и Шумадиска II нешто 
је мало кренула своје десно крило на по- 
ложаје северно од Пран>а-на. Лимски од- 
ред био је нападнут на целоме фронту, али 
је нападе одбно, и успео је да деоним кри- 
лом заузме Брезак, али }е контранападом 
одбачен на полазне положаје, на којима је 
остао до ноћи, одбжвши снажне неприја- 
тељске нападе на оба крила. Ужичка бри- 
гада одржала је у овојим рукама, мост на 
Белици, и ако је целог дана била напа- 
дана.

22/и још од јутра. XVI корнус био је на- 
паднут јаком снагом српоке I Армије и по- 
ред свих контралапада, није ое могао одр- 
жати на положајима, и морао је отступитн 
50 дивизијом на положај Јелак—Руда 
(622 м), Комбинованом на. Баћиновац; 1 ди- 
визија, поред свег тог што се врло успеш- 
но држала на Голупцу својим левшм крн- 
лом, морала се повући на положај Буква— 
Медник, а 18 дивизија, да не би бнла отсе- 
чена, морала ое повући на л.ннију Црни 
Врх—Маљен, а 4 брдска бригада ка Поже- 
зи. Трупе су до ноћи једва почеле прп- 
отизати на торње положаје. XV корпус мо- 
рао се такође повући, и то 48 дивизијом на 
линију село Моравци—оело Пољаница на 
десну обалу реке Качера. 40 дивизија 
(хонведска) остала је на положају Поља- 
нвца.—Парлог. XIII корпус успео ,је да. се 
одржи на својим положајима. V Армнја 
вршића је груписаве снага за напад на

Космај, а делови VIII корпуоа били су за- 
држати српским трупама нред положајем 
Окресак.

Српска II Армија у току овога дана про- 
дужила је напад по раннјем наређењу. 
Још у току ноћи Моравска I покушала је 
да новнм нападом заузме Кременицу—Вис 
(385 м), али је и овај напад оотао без ус- 
пеха. Напад је поново почет у 8 часова, и 
тада је деона колона (3 пук), помогнута ја- 
ком артнлернском ватром и Моравске I и 
Тимочке I успела, да заузме село Креме- 
ницу, где је добила јаку пешадиску и ар- 
тилериску ватру. Ту се је утврдила и са- 
дејствовала нападу средље колоне (16 пу- 
ка), која је у 11*30 часова предузела јуриш 
на коту 371. Овај јуриш није уопео, и ко- 
лона се морала вратжви у полазне ровове. 
Око 13‘30 часова поновљен је јурнш, но 
ни тај није успео. Ојачана једним батаљо- 
ном из резерве, колона је у 18-50 часова 
кренута опет на. јуриш. Ј1ево крило заузе- 
ло је прву лннију ровова., но центар и дес- 
но крило нису могли избити на положај, 
већ су зауотављени пред самим положајем 
и тако н преноћнли. Лева колона (2 пук). 
предузела је, после два неуспешна јурнша, 
н трећи, и успела је да заузме прве ровове 
на Кременици и подиђе Вису, и ту је пре- 
ноћила, немогући даље да наступа. Како је 
наређено бнло, да Тимочка I одмах (у 
18-30 чаоова) одмаршује на Космај—Мало- 
вањ, Моравска I обуставнла је даље насту- 
пање, утврджла се на заузетим положајима 
п прешла у одбрану, смењујући делове Ти- 
мочке I на Биотричком Вису.

Тимочка I одбила је у току ноћи два на- 
пада, п од 7 часова јутра предузела је на- 
пад по јучерашњој заловестн. Чим је њена 
лева колона заузела село Крвменицу, упу- 
ћена је у напад на Дрен, и после упорне 
и тешке борбе заузела је у 17-30 часова 
Дрен (коту 278 м). Десна. колона. помага- 
ла је ј-едним батаљоном леву у заузимању 
Дрена, а остаЛом снагом остала је на. дота- 
дањим својим положајима, одбивши два 
аустро-угарска напада. У 21-30 часова из- 
дато је наређење за покрет дивжзије за 
Космај, а остављена су по 2 батаљона на 
коти 278 (Зеоке) и на Дрену, док пх не 
с.мене делови, Моравске I и Шумаджске I. 
Шумадиска I предузела је напад обема ко- 
лонама у 7 часова. Десна колона била је 
пребацила неке своје делове на деону оба- 
лу Оајковачког Потока, у нам-ери да задр- 
жи Внс (коту 212 м), али није успела, јер 
јој је било наређено у 11-10 часова, да уђе у 
оастав Обреновачког одреда. Лева колона 
заузела је коту 173, заноћила је на линији 
кота 173—Брес—Пољчине и ухватила је 
везу оа Тимочком I код Зеоке. Код III Ар- 
мије Тимочка II вршила је целог дана 
напад на Липет, али, и поред веома велн- 
ких жртава, није га могла заузети, већ .је 
заустављена на 30—50 корака од неприја- 
тељских ровова. Код Комбиноване I стање 
је остало углавном непромењено. II не- 
при.јатељ се појачавао на Врлаји. ПреКо
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целог дана била је чао јача час слабија 
артнлериска ватра. Код Дринске II вршене 
су шрипреме за напад на Кик, алн сам 
налад није био предузет у току овота да- 
на. Непријатељ је извршио један слабији 
напад но био }е одбивен.

Код I Армије напад је потпуно успео. У 
току дана (у 15'15 часова) Армија је из- 
била на линију Плоча—Прострута—Рајад— 
Шиљкова Коса—Мали и Велики Сувобор— 
Мујов Гроб. Непријатељ је пред Морав- 
ском II и Дунавском I и II отступио у не- 
реду и највећен растројству. Дивизије су 
заноћиле: Дринска I на линији Голубац— 
Проструга—Плоча, Моравска II на Плочи— 
Оаставци, са истакнутим гонећим одредима 
у правцу Лалинца п Палежа, Дунавска II 
на линији Мали и Велики Оувобор—Мујов 
Гроб—Равна Гора, са истакнутим деловима 
ирема Цугуљу, Игришту и Бабиној Глави. 
Дунавска I кренута је у гоњеље правцем 
Рајац—Добро Поље—Цугуљ и даље ка Ба- 
ћиновцу. Ужичка војска је у току целог да- 
на воднла јаке борбе на обема обалама Мо- 
раве, али није могла заузети Оштрицу и 
Брезак. Ове непријатељске контрнападе од- 
била је, и одржала се на положају Годун— 
Гојна Гора—Рујевица—Праљанска Црква. 
Код Одбране Београда’ није било јачих 
борби.

23/11 код VI ауотро-угарске Армије, је- 
динице XVI корлуса повукле су се на по- 
ложај Црни Врх—Маљен—Јелак—Рудо— 
Баћжновац—Медник-—Буква, али, нападну- 
те јаким српским деловима, нарочито на 
Рудо и Баћиновац, морале су ое повући 
иреко Колубаре, и то 1 дивизија ка Олов- 
цу, Комбинована ка Дивцима, 50 ка Ваљеву 
и 18 преко Косјерића ка Ваљеву, 4 брдска 
бригада такође се повукла из Пожеге ка 
Ужицу, где се сјединила са 9 етапном 
(ландштурмском) бритадом и са 2 батаљо- 
на послата као појачање из Вишеграда. 
XV корпус је у току дана отступио 40 хон- 
ведском дивизијом на положај на десној 
обали Качера, а 48 дивизијом на десну 
обалу Љига, на положај Орловац—Мило- 
вац. XIII корпус је био принуђен да се 
десним крилом повуче позади Колубаре, 
и ако ,је лево крило вршило доста успешан 
напад 'у вези са V Армијом. V Армија во- 
дила је VIII корпусом упорне борбе на 
фронту Араповац—Олатина, али без ика- 
ква успеха. Комбиновани корпуо напредо- 
вао је под бообом врло лагано, и то 107 
(ландштурмска) бригада југоисгочно од Ду- 
чине, 7 дивизија ка вио.у Мишљевац и Ма- 
ловањ, 104 ландштурмска бригада до 
Влашког Поља, 71 пешадиска бригада на- 
падала је’ на вис Умка код села Сенаје, а 
29 дивизи.ја Варовницу.

Орпска II Армија одаслала је у току но- 
ћи и остале делове Тимочке I (сем 13 пука) 
ка Космају. Кољичка дивизија спречила 
је да се делови непријатеља слусте с Виса 
у Араповац, и одржала је свој положај. -Код 
Моравске I није било борби, оем артиле- 
риске ватре. Код Шумадиске I такође , ја-

чих борби није било, сем пушкарања и ја- 
ке артилериске ватре. Код 1П Армије Ти- 
мочка II успела. је да заузме Липет. а 
Дрлнска II одбила је, са великим губитци- 
ма, непријатељски напад на Дубово Поље, 
и продужила је гоњење ка Бугарском Бр- 
ду—Потоку. Код Комбиноване I десна ко- 
лона, приметившн да непријатељ отступа, 
предузела. је напад, и заузела је Чикор, а 
после омање борбе и Парлог, и упутила је 
гонећи одред (1 батаљон) између Лнповице 
и Потока на Љигу с циљем, да овлада што 
пре прелазом преко реке. Лева колона упу- 
ћена је на Амбаршпте, и без јачег отпора 
заузела га, за тим и Врбовачку Косу, ода- 
кле је непријатељ већ био отступио, а у 
мрак је избила на десну обалу потока Вр- 
бовца, и одатле организовала гонећу ко- 
лону, ■ са правцем село Ивановци—Округло 
Поље—Љиг. Дратољски одред, после мале 
борбе, заузео је Врлају, и упутио је гонећу 
колону преко Забрана ка Љигу. Код Ти- 
мочке” II покрег је почет у зору. До 12-30 
часова очекивао се резултат борбе на Вр- 
лаји, коју }е ова дивизија подржавала ар- 
тилериском ватром и упућиваљем двају од- 
реда на падине десне обале Козељске Ре- 
ке, те је довршила растројавање аустро- 
угарских снага, које су почеле отступање са 
Врлаје. За тим је прешла цела дивизија _у 
гоњеље, правцем ка Дићској Главици, коју 
је заузела, после малог отпора. Код I Ар- 
мије продужено }е гоњеље са циљем, да 
се избије на линнју Гукоши—Медник— 
Вис— Гуњачки Вис— Баћинац— Рудо са 
ослонцем на Маљен, како би се са овот 
прикупљеног положаја могло маневровати у 
све правце и парирати сваки евентуални кон- 
трманевар аустро-угарске војске. У току 
ноћи није било борбе на целом фронту Ар- 
мије. Дринска I је у зору упутила коњицу, 
а. око 7 часова гонеће одреде пешадије, но 
одмах за љима у 8-30 кренуте су и све тру- 
пе дивизије. До 15 часова покрет ка Гуко- 
шу, бно је доста спор, али од 15 часова, 
кад је Дунавска I продрла преко Баћевца 
у правцу Мионице, покрет је постао енер- 
гичнији, и око 21 час избила је днвизија 
на Дићску Главицу и Букву. Моравска II 
почела је покрет.око 7 часова, и наишла 
је на непријатеља на положају _ Буква— 
Вис—Гуњачки Вис, који је, кад је Морав- 
ска II подишла положају, почео журно да 
напушта Медник и Вис. Ови су положаји 
заузети у 16 часова, и упућени су гонећи 
сдреди у правцу Г. Топлице, Орловца и 
Газбојвшта. На Букви се непријатељ др- 
жао, одбио је два напада десног крила Мо- 
равске II, и тек је око 19 чаоова Буква 
заузета. Аустро-угарске трупе су отступиле 
у на.јвећем нереду ка Д. Тонлици. Дунав- 
ска I предузела је у 5 часова напад на Ба- 
ћиновац н* Рудо, али због мрака до 7 ча- 
сова развијени су само предњи делови. Од 
7 часова борба је јаче ангажована, око 
10 часова дивизија- је успела да протера 
непријатеља са Баћиновца, а око 11 часо- 
ва и оа Рудо. Одмах }е продужила гоњеве
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на правцу Мионица—Рајковић, и до ноћи 
је избила на положаје код села Отруганика 
(Пуришевац, Гуњице, Оооје—Говеђе Брдо) и 
делом на Гуљачки Вис (заједно са Морав- 
ском II), разбивши потпуно непријатеља. 
Дунавска II водила је целог дана борбе оа 
два пука' на правцима преко Рнора ка Ма- 
љену и према Гојној Гори, в  заузевши По- 
дово и Видове, заноћила је са та два пука 
(8-1 и 8-П) пред Маљеном. Десна њена ко- 
лона задржата је на М. и В. Сувобору, а 
лева на Мујовом Гробу и Равно) Гори. 
Ужичка војска је предузела напад на це- 
лом фронту, успела је да у току ноћн раз- 
бнје непрпјатеља на Кротацу, и да га по- 
колеба око Прањана и Гојне Горе. Услед 
тога непријатељ је лочео од јутра повла- 
чење на целом фронту. Ужичка је војска 
предузела тоњење, и успела, је до ноћи да 
избије на линију Зелен Брег—Зајчица— 
Групнчиште, са циљем да сутра продужи 
надирање на фронт Раж-ана—Косјерић— 
Ужшце. Одбрана Беотрада одбацила је 
предње делове непријатељске, који су по- 
кушали да се у току ноћи приближе коти 
313 северно од Мишљевца и ка Амерпћу. 
На осталом фронту ноћ је прошла на. ми- 
ру. ИзЈутра овога дана непријатељ је 
био почео напад на целом фронту, и у 
току дана нападао је највтше одред на 
Дрену, којн је био принуђен да ое око 
15 часова повуче на Мађарску раван. Оста- 
ли налади на фронт билн су одбивени, 
сем напада на дивизион коњице у долини 
реке Раље, којн се повукао на нвнцу села 
Умчара. Исто тако и покушај непријатељ- 
ски да се пребаци на леву обалу Дучинске 
Реке, јужно од Петловца, епречен је еа ве- 
ликим губнтцима по непријатеља.

24/и аустро-угарока VI Армија повлачи- 
ла. се на положаје на. левој обали Колубаре, 
и то XVI корпуо својом 50 дивизијом на 
висове северочзападно и западно од Ваље- 
ва, а Комбинованом дивизијом на положај 
код села Дивци. Повлачење је извршено 
неузн-емиравано од -стране Орба. 18 дивн- 
зија отстутгала је од села Ражана ка Ва- 
љеву. XV корпус се повукао 48 дивизијом, 
без борбе, на вис Кочицу јужно од Оловца, 
40 хонведском дивизијом, под жестоком 
борбом, на положаје код Придворице и ис- 
пред прелаза код Рубрибрезе. 1 дивизнја 
пребацила се преко Колубаре, и код села 
Лознице образовала је корпусну резерву. 
XIII корпус, јако ослабљен губитцима, пову- 
као се на лини.ју Жупањац—Шушњар— 
Бурово, за непосредну одбрану Лазаревца, 
V Армија водила је својим VIII корпусом 
целога дана упорне борбе на фронту Баро- 
шевац—Ара.повац—Слатина, без резултата. 
Комбиновани корпус водио ,је целог дана 
јаке борбе 7 дивнзијом и 107 ландштурм- 
ском бригадом, на фронту Дучина—Неме- 
никуће, 29 дивизијом, ојачаном 104 ланд- 
штурмском и 71 бригадом, на фронту Ђу- 
ринац—Сенаја—Шепшин, део 29 днвшије 
и Петроварадински одред, на фронту Ум- 
чари—Гроцка, такође без стварних резултата.

Према II орпској Армији у току ноћи 
било је само повремене пешадиске и арти- 
лериоке ватре, коју је непријатељ отварао 
на целоме фронту. Преко дана било је пу- 
шкараља готово на целоме фронту, али 
напада није било. Деоно крило предње ли- 
није Моравоке I истурило је извиђачке де- 
лове у долину Лукавице, а центар и лево 
крило вршили су покрет, да би у току но- 
,ћи заузели отсеккота 371—Отубпчки Вис— 
кота 385. Остале дивизије поселе су поло- 
жаје, до којих су јуче дошле, и на њима 
оу остале целога дана. Ш Армија пребаци- 
ла се левим крилом и центром на леву оба- 
лу Љита, гонећи непријатеља, а десним 
крилом је потпомагала напад II Армије. 
Тимочка II имала је да наступа преко Цве- 
тановца и Миловца ка Тодорином Долу н 
Отарачи, и до ноћи је стигла главнином на 
Пландиште, а претходницом до Бошљако- 
вића. Комбинована I имала је да наступа 
преко Топољског Брда на фронт Бошњако- 
вић—Латковнћ и даље ка. Враћевићу, и 
до ноћи је избила на косу у висини села 
Тодорин До — положај северно од села 
Враћевпћа. Тнмочка. II доспела је у свом 
гољењу на коое код села Вировца—Рагков- 
ца—Придворице и Стрмова. Дринска II де- 
лога је дана водила борбу, а у мрак је већ 
стигла на Виноградину и у изворнн део 
Грабовице Реке. Ноћ је прошла код I Ар- 
мије без борбе.

Јотп у зору овога дана у.пућен је бпо 
18 пук 'у  Чачак, да се одатле транспортује 
у Младеновац, у оастав Одбране Београда. 
Дрннска I кренула је у гоњење око 6 ча- 
сова, са положаја Буква—Дићска Главида, 
оетавивши на овој један пук (4-1) као ре- 
зерву, и чпм ,је избила на Гукошке поло- 
жаје, десном колоном (5 и 6 пук I) нмала 
,је да поседне Доње Брдо и Оооје, а левом 
Опасојевину. Гонећи одред (17 пук и брд- 
ска батери.ја оа коњвчким пуком) чим је 
избио на Опаоојевину, продужио је гоње- 
ље преко Љнта и Бабајића ка Мионицн. и 
до ноћп је стигао и заноћио на простору 
Бошњаковић—Тодорин До—Оикирача, са- 
претстражним. батаљоном код Враћевпћа, 
иоточно од Отражаре. Остале трупе Дрпн- 
ске I заноћиле су на простору Орловац— 
Миловац. Моравска II гонила је непријате- 
ља на целом фронту, н .поеле многих ма- 
њшх борби и силних трофеја заноћпла .је 
гонећим батаљоном з пука између Мрамо- 
ра н Стојковца, а 3 пуком на Меднику, јед- 
ним батаљоном 1 пука на Сикирачи, 1 ба- 
таљоном на Бело.ј Отени, остатком на Мед- 
нику. 2 пук подишао је‘ Стражари, и ту 
је заноћио, а 8 пук је заноћио код Кома- 
нице. Дунавска I кренула је око 10 чаоова, 
и енергнчно гонећи заноћила је коњичким 
пуком код села Ђурђевца, 9 пук на С-вет- 
л^аку, 4 прекобројни пук на Церу (278), са 
претстражом између села Клинаца и Бело- 
шеваца и на Боблијама, 8 пук I на. Рафај- 
ловића Брд.у. Дунавс.ка II предузела је зо- 
ром покрет,'7 и 8 пук II напали су на Ма- 
љен, у 5 часова заузелн су највишу тачку,
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7 пук је продужжо напад, до подне је' за- 
узео Узуновац ж око 14-30' Стражару, где се 
задржао; 8 пук је продужио ка Дивчнбара- 
ма, које је до ноћи заузео. Трупе Ужичке 
војске продужиле су гоњеље и заноћиле: 
Шумадиска II на линији Поглед—Оубјел, 
са предњим деловима на линвји Росићи— 
Глоговац. Лимски одред избио је на Црно- 
кос, Ужичка бригада задржата је, пору- 
шенжм мостовима, на Моравици и Скрапе- 
жу, и није се пребацила на положаје источ- 
но од Ужица. Кадровски пук је, преко 
Арпља и Горобиља, избио у току ноћи на 
положаје пред Ужицом. Код Одбране Бео- 
града напади су одбивени, и остала је на 
истим положајима.

На тај начин, овога дана задобивен је 
дефинитиван успех и непријатељ је гоњен 
на целом фронту.

25/11 Ужичка војска продужила је го- 
њење, и бе-з отпора наставила га је и 
26 и 27; тога дана избила је на Дрину, 
пребацивши непријатеља на леву обалу 
Дрине, у Босну. I Армија продужила је 
гоњење, заузела Ваљево, и нагнала непрн- 
јатеља на ексцентрвчно отступање ка Шап- 
цу (XV корпус), Лозници и Пецкој (XVI 
корпус). III Армија такође је продужила 
гоњење, успела је да избије на Колубару, 
пребацивши непријатеља на леву обалу.
II Армија успешно је продужила своју ак- 
цију, успела је да потпуно савлада непри- 
јатељски отпор на положајима код Лаза- 
ревца, и да га потисне. Пред ноћ је упу- 
тила Моравску I у састав Одбране Бео- 
града.

Код Одбране Београда, аустриека V Ар- 
иија предузела је напад на целом фронту 
Варовннца—Коомај. На десном крилу Ва- 
ровница се одржала, али је Космај непри- 
јатељ био заузео. Но Тимочка I, чим је 
приетвгла у висину Космаја, успела је 
једнвм снажннм нападом да потисне не- 
пријатеља и да поврати Космај. У току 
ноћи 25/26 непријатељ је продужио огор- 
чене нападе на Варовницу и Космај, али 
су сви напади били одбивенв.

Оледећих дана операција се развијала 
једним делом на западу, где је Ужичка вој- 
ска до 27/11 пребацила аустриске трупе 
преко Дрине у Босну, а I Армија очистила 
до 1/12 целу територију на фронту Обре- 
новац—Шабац—Лозница—Бајина Башта, и 
на истоку, где је изведена тако звана Б е о- 
г р а д с к а  о п е р а ц и ј а .

■План за ову операцпју, која је била -за- 
вршетак Колубарске битке начињен је чим 
се успех на западу оцртавао у пуној мери 
т. ј. још 26/1-1, и састојао се у томе, да се 
.Одбрана Београда, ојачана двема дивизија- 
ма I позива (Тимочка I и Моравска I), има- 
ла по сваку цену одржати дротив V ау- 
стриске Армије и послужити као обезбеда 
бока и позадине наше војске, као заштита 
комуникације за Крагујевац и као пиво за 
лромену операциског правца III и II Ар- 
.мије. Ове две Армије имале оу извршити 
промену правца са запада на север, и по
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завршетку заједно са Одбраном Београда 
тући V ауетриску Армију.

Ноћу 26/27 новембра, пошто је претрпела 
неуспех у нападим-а на Варовннцу—Кос- 
мај, V аустриска Армнја била је прннуђе- 
на да се повуче на Раљске положаје. 27/11 
аустриска V Армнја утврђивала се и спре- 
мала за отпор на Раљскпм положајима. Од- 
брана Београда кренула је са својпх поло- 
жаја за непријатељем, и подишла је ље- 
говим положајина до линије Мајдан—Ро- 
гачко Брдо—Зорољин. II Армнја вршила 
је промену правца и прикупљала се на ли- 
нији Арнајево—Соколово на Рогачком Бр- 
ду н код Губеревца, избацившн кољичку 
дивизију у извнђање правцем Степој-евац— 
Мељак ка Београду. III Армија вршпла је 
груписање снаге: Тимочке II код Уба, Ком- 
биноване I н Дринске II на левој обали 
реке Турије. Да се не би дало времена не- 
пријатељу да се прижупи, уреди и утврди, 
било је наређено свима армијама, да убр- 
зају своје наладе. За 28/11 било је наре- 
ђено Одбрани Београда, да нападне непри- 
јатеља главном сна-гом на лево крило (Крај- 
кова Бара), а помоћном на десно крило 
(Ковиона—Лиле), II Армнји, и то Тимоч- 
кој I, да наступа и гони непријатеља прав- 
цем Рогачко Брдо—кота 360—кота 357 са 
циљем, да овлада положајем Љута Стра- 
на—Џевер Врдо; Обреновачком одреду, да 
гони правцем Бељина—Барајево с циљем, 
да овл-ада лннијом Ненадовац—Дражано- 
вац; Шумадиској I да наступа за Обрено- 
вачким одредом и заустави се код Бара- 
јевске Механе. III Армији: да Дринском II 
гони правцем Арнајево—Борак—Гунцати; 
Комбинованом I да гони правцем Степоје- 
вац—Мељак, коњичком да наступа преко 
Конатице и Мислођииа до Велике и Мале 
Моштанице, Тимочком II да се крене у 
Обреновац, ради обезбеђења бока, да се 
групише тамо и да продире ка Београду.

28/11 предузети су наређени покрети. 
Одбрана Београда вршила је целог дана 
напад, и успела да, под борбом, подиђе под 
Ковиону, и да -заузме Липу, Отражу и 
Рајче Брдо. II је Армија под борбом взбила 
на линију Велико Поље—Пајтпума—Ка- 
раула—Врапчији Вис—Влашко Брдо—Зми- 
њак—Већароки Лаз. III Армија у току дана 
борбом је и-збила на линију Отепојевац— 
Вртаче—кота 186.

29/11 Одбрана Београда дродужила је 
напад. Целога дана н у току ноћи она је, 
са велпким жртвама, успела да приђе са- 
свим близу непријатељског положаја, ту се 
-утврдвла и заноћила. II Армија напала је 
Шумадиском I Поглед, али није успела 
да та у току дана заузме. Обреновачки од- 
ред зау-зео је линију Пајшума—Таламбас— 
кота 243, и пзбио је на Рт — кота_275 — до 
Подвиса. Тимочка I нападала_ је Вис и 
Подвис, и у току дана успела је да их за- 
-узме. III Армшја је Твмочком II заузела 
Обреновац и Скелу. Комбинована I и Дрин- 
ска II напале су аустриске трупе иа ли- 
нијн Конатица—Отепојевац—Ворак, уопеле
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су да нх лринуде на повлачење; Комби- 
нована I продужила је да гони правцем 
Степојевац—Мељак, који је и ваузела, а 
Дрпнска II ваузела је Вис западно од села 
Божидаревца и ово село. Коњичка диви- 
зпја гонила је ка Мељаку и ка В. и М. 
Моштаници, и заноћвла је на линнји Ме- 
љак—Барич. Овога'-дана упућена је при- 
времено у састав III Армије Моравска 11, 
и кретала се од Словца ка Лазаревцу.

30/11 Одбрана Београда заузела је до 
подне Лппе и Пландиште, а око подне из- 
вршен је пробој непрнјатељског фронта, 
кад су, после жестоке борбе, заузете коте 
305, 303 и 304. Убрзо за овим аустриске 
оу трупе напустиле Ковиону и бежале су 
друмом ка Авали. Одмах после овога ус- 
пеха било је наређено из Врховне Ко- 
манде, да II Армија помогне III Армију 
у заузимању Карауле п Петровог Гроба, 
после чега да се пребаци на деону обалу 
Топчидерске Реке и да врши гоњење прав- 
цем друм Ковиона—Београд, III Армнја, 
по заузимању Карауле и Петровог Гроба, 
да продужи гоњење правцем Сремчица— 
Железник—Београд, Одбрана Београда да 
гони правцем Крајкова Бара—Изворлћ 
Моотине—друм за Београд.

У току 1/12 вршено је гоњење по диспо- 
зжцији Врховне Команде успешно п врло 
енергично, тако да је Београд заузет. 2/12 
трупе су овако размештене: Одбрана Бео- 
града на проотору Вкмеклук—Ерино Бр- 
д0—Зелено Брдо са претстражама на Ду- 
наву; II Армија на простору Топчндерско 
Брдо—Дедиње—Бањичко Поље, са једнпм 
пуком (10 пук I) као посадом у Београду; 
III Аркија на проотору Баново Брдо—Топ- 
чидер—Петлово Брдо—Кнежевац, са прет- 
стражама на Сави. Коњичка днвизнја, 
која је у 10 часова ушла у Београд, изве- 
дена је и убивакована ван вароши, између 
Топчидерског и Снедеревскот друма. Тп- 
мочка II остала је код Обреновца, а Мо- 
равска II код Рушња. Аустрнска Армија 
пребачена је преко Саве л Дунава, а све 
што није успело да се пребаци зароб- 
љено је.

Резултати Колубарске битке били су: пз- 
бацнвање непријатеља из Србије. Зароб- 
љено је око 500 официра п 50.000 војника, 
200 топова свих калибара, много плена 
свих врста. То је била огромна морална и 
материјална победа.

Л и т е р а т у р а :  Велики Рат Србије за 
Ослобођење и Уједињење Срба, Хрвата и 
Словенаца, књига 4, 5, 6 и 7 (Издање Глав- 
ног 'Венералштаба); Ж. Павловић, Београд- 
ска Операцнја (Глас, 59); Чланци у Рат- 
нику, Српском Књпжевном Гласннку и 
Политици: Живка Павловића, Светиолава 
Милосављевића, Милутнна Лазаревпћа — 
иод насловом Колубарска бнтка.

В. Велић.
КОЛУБАРСКО ГОВЕЧЕ је пасмпна у 

Орбији, која је постала из укрштања крат- 
корожног аутохтоног говечета са степскнм.

Боја је бело-онва са тамним знацима око 
очију, на врату и предњнм ногама. Тежина 
крава је 320—390 кг, млека дају просечно 
1.400 л годишње. С. У.

КОЛУНИЋ-РОТА МАРТИН, бакрорезац.
Рођен је у Шибенику, а радио је, судећи 
по записима на љеговим делима, 1558 до 
1586, вероватно најдуже у Венецији. Пот- 
писивао се Мартин(ус) Рота Себензан или 
Сибеннценсис Далм., или почешим сло- 
вима свога имена н ситним колом (коло 
=  тал. рота). — К је израдио отприлике 
стотину и педесет листова. Већи део ње- 
гова рада сачиљавају портретп савременнх 
лнчности (међу њима: портрет Антона 
Вранчића). Графички је најзнаменитији 
његов бакрорез по Микел Анђелову По- 
следњем Суду. К. је последњи знатни прет- 
ставник стила, што га је установно Марк- 
антонио Рајмонди и његова школа. Битне 
су особине К. дела чист и исправан цр- 
теж, складна једноличност линија и креики 
сјај тонова. Чини се, да је поткрај свога 
деловаља К„ стајао под утицајем низозем- 
ске графичке технике. Потпуну колекцпју 
К. дела нма бечка графичка збирка Албер- 
тша.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Кукуљевић, Слов- 
ник; М. Д. Ђурић, Алманах Умјетности 
(1923). А. Ш.

КОЉИВО (»жнто«, »панајпја«) је ку- 
вана пшеннца (која може бити заслађена, 
по варошпма, и зачињена на разне начп- 
не), која се справља за погреб, даћу, крс- 
но име. То је жртва душама покојника и 
предака. Ло садржпни и циљу оа К. је 
сродна варица. Реч је била позната и Гр- 
цима (бар од 10 века), али је вероватно 
словенска. В. Ч.

КОМАН МАНИЦА, списатељица (4/8>' 
1880, Вижмарје, код Љубљане). К. била је 
у служби код улраве Словенског Народа, 
а од 1917 је библиотекарпца градског Ар- 
хива у Љубљали. Литераран рад почела 
је с песмама у Словенској Госнодињи (око 
1905), а писала је доцније и краће припо- 
ветке и цртнце. Сарађивала је у Словен- 
ској Госноднњи, Словенском Илустрованом 
Теднику, Коледару Дружбе Св. Цирпла пк 
Метода, Словенском Дому, Оловенском На- 
роду, Јутославији, Домовини и Љубљан- 
ском Звону. Издала је збнрку цртпца Шо- 
пек самотарке (1918) п Народне прављице 
ин легенде (1923). И. Г.

КОМАНДИТСКО (МЕШОВИТО) ДРУШ- 
ТВО (ОРТАКЛУК) је удружење за обртн- 
мнчно бављење трговачкжм пословима^ (в. 
Поелови трговачки) са двоструким јам- 
ством ортака: једних, који јамче неогранп- 
чено (целокупном имовином) и солидарно 
(комплементари, унутарвп чланови), оста- 
лих, који јамче извесним улогом (новац, 
ствари, права, рад; командитисте, спољни 
чланови) под заједничком фирмом (в. Фир- 
ма). Оснивање морају пријавити трговач- 
ком суду свп ортацп. Комапдитиста не во-
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ди послове ортаклука и не' заступа га. Ље- 
гова снрт не раскнда друштво. Од свога 
улога добива камате односно награду. Ње- 
,гова контрола се састоји у приопћењу и 
испитивању друштвеног биланса. У пс^ 
гледу положаја комплементара важе про- 
писи трговачког закона о јавном трговач- 
ком друштву. Ликвидација (в. Лнквида- 
цвја) је факултативна. (В. §§.25—30 срп- 
ског п црногорског трговачког закона; 
§§ 125—146 хрватског трговачког закона; 
§§ 150—172 словеначког и далматинског 
трговачког закона; §§ 129—150 босанског 
трговачког закона.) М. С.

КОМАНДИТСКО ДРУШТВО НА ДЕО- 
НИЦЕ. Капитал је команднтиста подељен 
у деониде. За правну егзистенцију тога ор- 
таклука потребна је кондесија државне 
власти, састав судбене или јав-но-бележ- 
ничке исправе и упис у трговачке регпстре. 
Друштво има своја правила (статут). Воде 
и заступају друштво комплементари. Ко- 
мандитисте се састају у главну скуп- 
штину. Њихове закључке извршује над- 
зорни одбор (5 лица, командитисте); он 
је и контролни орган; може водити и про- 
дес против комплементара. Деонице морају 
гласити на име и на најмањи износ од ди- 
нара 150; дају дивиденду. Ликвидадија 
је факултативна. Та друштва постоје у 
Далмадији и Словеначкој. (В. §§ 173—206 
словеначко - далматинског трговачког за- 
кона.) М. С.

КОМАР-ПЛАНИНА, планина у Босни, 
између река: Лашве-Бјелобучког Потока- 
горњег тока Бијелог Потока-горњег тока Ле- 
летве-Јаблан Потока, западно-југозаиадно 
од Травника, односно око 10 км источно- 
североисточно од Доњег Вакуфа. К. П. пру- 
жа се у великом луку од запада-североза- 
пада према истоку-југоистоку, истоку и 
иетоку-североистоку, а у истом су правцу 
највиши висови: Вукова Глава 1.036 м, 
Раковце 1.217 м, Шикљовац 1.281 м, Вучја 
Глава 1.360 м, Лупоглав 1.510 м, Кремен- 
Брдо 1.427 м и Мравињац 1.394 м. На се- 
веру се на косама главног била дижу: Чар- 
дак 1.081 м, Градине 980 м, Велика Коса 
1.222 м, а на југу: Благај 1.055 м, Кик 
1.173 м, Оџина Рупа 1.163 м, Оштра Глава 
981 м, Чевинац 1.267 м и Орловача 1.242 м. 
К. П. већим је делом под шумама, богата 
је изворима; због кречњачког еастава има 
неколико пећина, нарочито на јуто-нстоку, 
где се и два села зову Горње и Доње Пе- 
ћине. —■ Западним и оеверним подножјем 
К. П. пролазе друм и железничка пруга 
Јајце и Бугојно—Доњи Вакуф—Травник— 
Лашва—Сарајево и Брод. П. В.

КОМАРАЦ, лист за вабаву и сатиру. 
Уредници су му били Јован Јовановић- 
Змај и Ђорђе Рајковић. Излазио је у Но- 
вом Саду 1861—1869. У'. Џ.

КОМАРНИЦА, речица у Црној Гори, де- 
сна притока Пиве, ако се узме да ова 
река почиње тећи од врела више Мана-

стира Пиве. К. извире под Дурмитором 
ДКљештина. 1.656 м), спочетка тече ка ју- 
гу, од Пошћења до Горње Брезње пре- 
тежно на запад, одатле на северозадад; 
улива се око 1-3 км низводно од врела 
Пиве, односно 1 км источно-североисточно 
од Манастира Пиве. Највећим дељом тече 
кроз кањон. Дужина тока је 39-4 км, а 
просечни пад 16-25 м/км. П. В.

КОМАРУША, река у Јужној Србпји, де- 
сна притока Лима. К. се тим именом зове 
од отава десне саставнице Прони Богите 
са много дужом левом саставнпцом Тре- 
скаеицом, која извире на северној страни 
Скилсена (2.336 м), и углавном тече са 
југоистока према северозападу. Од става 
са потоком Прони Богите, који извнре са 
југозападних падина Копривника и тече ка 
истоку, К. управи свој ток према заладу- 
северозападу. Уток у Лим је око 2 км 
северно од места Плава. Дужина К. тока 
је 25-5 км, а површина -слива 173-0 км2.

П. В .
КОМАРЧИЋ ЛАЗАР, књижевник, прп- 

поведач (9/1 1839, Комарица, код Плеваља
— 9/1 1909, Београд). Кад су му оца. због 
националног рада затворили, преселио се 
К. у Ваљево. Послуживао је и учио шко- 
лу, час је опет радио терзиски занат. На- 
послетку, свршивши учитељску школу, 
почеб је као учитељ да ради у Липама, код 
Смедерева. Али, примивши на. еебе бригу 
за целу породицу, одао се механџиском 
послу. Већ 1874 почео је да објављује при- 
че у Шумадинци. Покренуо је у Крагујев- 
цу и 4 месеца уређивао политички лист 
Будућност. Активно је учествовао у оба 
турска рата (1876—1878). После њих, упо- 
знавши ее са. београдским књижевницима, 
лочео је интенсивније да пише. Напустио 
је дефинитивно крчмарство и, преселивши 
се у Београд, 1881 преузео је уређивање 
Видела, и уређивао га је до преетанка 
његова 1896, а 1897 редиговао Орпски За- 
вет. У то време К. је у Отаџбини и дру- 
гим часописима и листовима писао нвз 
приповедака (Мој кочијаш и т. д,), које 
је после, 1897 и 1906, издао у две свеске, 
под насловом: Приловетке Л. К. Овамо 
опадају н Записнпк једног покојника, По- 
следње збогом и Шахмат из 1894. К. је пи- 
сао и внше овећих новела и романа: Без- 
душннца (1889), Кант нашега доба (1893), 
Два аманета (1893), Драгоцена огрлица, Је- 
дан разорен ум (награђен од Орпске Кра-' 
љевеке Академије, 1893), Претцп и по- 
томцн, историске слике из доба постања 
Орбије (1901), Једна угашена звезда, илу- 
строван роман - (1902), Мученици ра оло- 
боду (награђен из Чупићеве задужбине).
— К. се заннмао, као дилета.нт, и астро- 
номијом, и написао је: Један листак из 
аотрономије, а упуштао се и у питања о 
метафизици и о надчулном свету. 1908 
издала је Орпска Књижевна Задруга у 
једној књизи К. прпповетке: Један разо- 
рен ум п Записник једног покојника. К...
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и ако иде у други ред старијих српских 
лриповедача, иза Лазаревића, Матавуља 
и Оремца, ипак заузима добро место, сво- 
јом вредноћом, озбиљношћу и ширим нн- 
тересом.
< Л и т е р а т у р а :  П. Поповић, Орпски
Књижевни Гласник, 21, 1909.

В. Петровић.
КОМАТАР ФРАН, историчар (13/4 1875, 

Љубљана — 28/6 1922, Љубљана). К. је 
учио гнмназију у Љубљани, а Университет 
у Бечу. 1899—1904 служио је на реал- 
ди у " Љубљани, 1904—1918 у гимнази- 
ји у Крању, а затим до смрти опет на 
реалпи у Љубљани. К. је пздавао нај- 
више историску грађу, и бавио се много 
дитањима и инвентаризадијом архива у 
Оловеначкој. Из тога подручја су његовн 
инв-ентари нотрањских архива (МШћеИип- 
јЈеп с1ез Мизеа1уеге1пз 1. К гаш , 1904, 1905), 
архива у Турјаку (МШћеИ. с1. М изеа1уег- 
е1пз ћ Кгајп, 1905— 1907 и Сагшо1а, 1910), 
традских архива у Љубљани (Јаћгезће- 
п с ћ !  љубљанске реалке, 1904) и Крању 
(Јаћ ге зћ еп сћ ! крањске гимназије 1913, 
1914), као и библиотрафске расправе: У ег- 
геш ћш з Је г  агсћШ аНзсћеп БНега1иг К гаш з, 
М Ш ћеПип^еп Ј. к. к. Агсћ1уга1ез (1914). 
К. је писао о Ивану Кадијанеру у М Ш ћеК 
1ип$еп Ј. М изеа1уегеш з {. К гаш  (1899, 
1905) и у Јаћ гезћ еп сћ ! љубљанске реалке 
(1900, 1902). У МШћеИипВеп .је написао н 
студије Е1п Сор1а1ћисћ Ј. К1оз1егз Ргеи- 
Јеп1ћа1 (1900), И Еш Каг1и1аг Је г  Каг1- 
ћаизе Р1е1пасћ (1901). Костањевишке мест- 
не правице издао је у Јаћ гезћ ен сћ К у  
крањске гимназпје (1911).

Л и т е р а т у р а :  Гласннк ■ Професорскога 
Друштва, III (1-923, 167—169); Мантуани, 
Гласник Музејскега- Друштва за Словенијо 
(II, III, 59—61). ' М. Кос.

НОМЕДИЈА (С о то еЛ а), часопис за По- 
зориште, музику и филм. Излазп у Бео- 
граду од 1923. У. Џ.

КОМЕСАРИ ПОЛИЦИСКИ постоје при 
важнијлм железничким н паробродским 
станицама, на граници и у унутрашњрсти 
земље, у бањама, при већим рударским 
предузећима, у важнпјим радннчким цен- 
трима и појединим епецијалним местима, 
где то захтева потреба службе. Први се 
постављају по уредби за службу комесара 
железничке и паробродске полпције, од 
1/10 1919 (задобила је законску снагу на 
основу чл. 130 Устава); другп по закону 
о бањама, нинералним и топлпм водама, 
од 7/6 1914, и то еамо на територпји пре- 
ђашње Краљевине Србпје. — Остале је К., 
до ступања на снагу закона о општој 
управи, на тернторији Орбије одређивао 
мннистар Унутрашњих Послова, на основу 
§ 27 Устројства централне државне управе. 
Овај законски пропис укинут је законом 
о општој управи, а с њим и право мини- 
ст.рово, да одређује ове комесаре, али му 
је овин законом дато овлашћеље, да, по

предлогу великог жупана, установљава' сре- 
ске испоставе. (В. Испоставе.)

Уредба за службу К. железничке и па- 
робродске нолиције важи за целу земљу. 
У дужност овжх К. спада: а) старање о 
реду, личној и имовној безбедности на ста- 
ници за коју су поста.вљени и на пругама 
до суседних комесаријата; б) надзор над 
путничким шрометом и сумњивпм лично- 
стима; в) гоњење и хватање агената непри- 
јатељске пропаганде, шпијуна и осталих 
за државу опасних лица; г) хватање по- 
беглих криваца и војних бегунаца; д) по- 
магање саобраћајншм властима у спреча- 
вању и откриваљу злоупотреба железнич- 
ки-х или паробродских органа; ђ) давање 
путнпчком свету потребних обавештења и 
упутстава. Пограничнпм К. још је став- 
љено у дужноот, да се старају »да ни- 
једно лице не изиђе из наше земље, које 
нема уредне путне исправе«. Наше пода- 
нике без путких исправа дужни су К. пу- 
стнти да у земљу уђу, »али ће их упутити, 
по потреби и спровесги, надлежној поли- 
циској власти радн утврђења идентитета«. 
Нарочито се К, морају обавештавати о сви- 
ма важннјим догађајима иза гранпце (чл. 
2, 3 и 4 Уредбе).

По чл. 6 ове уредбе, К. само констатују 
кривична дела, изврш-ена на железницама 
или паробродима, и акта с оптужбом и 
евентуалним кривцем спроводе надлежној 
лолцциској или судској (иследној) власти, 
а по чл. 16, »док се закони не изједначе 
комесаријати ће упраељати п примењивати 
локалне законе дотичних покрајина«.

К. железничко-паробродске полпције п 
њихово помоћно особље стоје непосредно 
дод министром Унутрашњих Послова (чл. 
9), али им је уредбом наређено, да обаве- 
штава-ју локалне власти о свима важнијим 
појавама и сумњивим лицима, а нарочито 
да одржавају што тешњу службену везу и 
■сарадву са шефовима станица и са ло- 
калним и обласним полициским властима. 
Изрично пм је забрањено, да се мешају у 
надлежнсст других властп и у послове, за 
које нису надлежни (чл. 13, 14 и 15).

У местима, где постоје капетаније прп- 
станишта, речно-бродарска полпција пове- 
рена је капетаннма лристаништа, »бродар- 
ско-полицнским органима«, у чију надлеж- 
ност поглавито спада старање о сигурно- 
стп пристанвшта, пловних објеката и нау- 
тичка служба. Све пристанишне влаотп, па 
п полидиске, дужне су њима указивати по- 
требну помоћ у службп, разуме се у гра- 
нпцама закона, а тако исто и они овим 
властима (чл. 1, 2, 3, 6, 7, закона о капе- 
танијама пристаништа, од 30/3 1922).

Дужности К. по бањама одређене су за- 
коном о бањама и правилником Министар- 
ства Народног Здравља о бањама п мине- 
ралним водама, од 14/6 1920. Дужности 
осталих К. одређпване су, за сваки -слу- 
чај посебно решењима Мпнистарства Уну- 
трашњих Послова о љпховом постављељу. 
(В. Пасошп, Полицлја.) Д. Алимпић.
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КОМИЖА, варошица на оетрву. Вису, на 
западној обали, у пространом морском за- 
лнву, на подножју брда Хума (585 м). Има 
паробродску везу са Оплитом. Улаз у луку 
.брани нетвороугаона кула, коју су подитли 
Млечнћи. Има 3.528 становника, општин- 
ско поглаварство (срез Хвар, област Сплит), 
рнмокатомичку жупу, нижу н вишу пучку 
школу, Југославенско рибарско удружеље, 
7 фабрика 'за консервнраље рибе, »Мирава«, 
Д. Д. за пндустрнју етеричних уља, фа- 
брику гипса. Блага клима и леп морски 
жал чнне К. згодним местом за купање и 
зимоваље.

Ј. М-н.
КОМИСИОНИ ПОСАО је субјективни тр- 

говачки посао, погодба, по којој комисио- 
нар склапа. трговачке послове у своје име, 
а на туђи рачун (комитента). Комисија 
може бити: т с а з з о , платежна, кредитна, 
куповна и продајна; консигнарија, пако- 
тилска (прекоморске). Налог, што га ко- 
митент даје комисионару, или је импера- 
тивнп илж демонстративни или факулта- 
тивни. Комисионар има право на провн- 
.зију, право заложно и право задржаља 
(ретендије). Обвезан је комисионар цеди- 
рати комитенту сва права/ што проистичу 
из односнога посла, те положпти рачун. 
Јамчи за си1ри ш  еН^епЈо, а може (на- 
посе ако се уговорн) јамчига и преко те 
кулпе (старе Је1 сгеЈеге). (В. §§ 368—-383 
хрватског трг. закона; § 368—378 слове- 
начко-далматинског трговачког закона; §§ 
58—60 српског и црногорског трговачког 
закона; §§ 381—396 босанског трговачког 
закона.) М. С.

КОМИТА, Промена на престолу у Србији 
1903 и почетак четничке акције у Старој 
Србији 1904 подигли су веру и побудили 
велике наде у срцима свих националиста. 
Реч К. до-била је онда магнску моћ, и 
омладина, са свн-х страна словенскога Југа, 
почела је сањати о томе, да ступи у ре- 
дове К. и да се бори -за народно ослобо- 
ђеље. Да би постао К. млади П. Момчило- 
вић, Личанин, похитао је у Београд, сту- 
пио у К. и погинуо на Гуглпну 29/8 1905. 
Милош Свилар, такође Личанин, напустио 
је правне студије у Бечу и Загребу и већ 
у зиму 1904—1905 постао К. Љубиша Вр- 
саловнћ дошао је чак из Сплита., а млади 
гимназиста из Шапца М. Субогић извр- 
шио је самоубиство, када су га известили, 
да због нежног здравља не може бити К. 
Веоградска полиција тих година лронала- 
зила је н враћала са границе децу-гимна- 
зисте, који' су пошли у К. У јесен 1908, 
за време анексионе кризе, Свет. Михаило- 
вић »Пурца« добегао је из Босне у Бео- 
град, ступио у К. п погинуо у марту 1912. 
Олабуњави гпмназиста Гаврило Принцип 
био је у јесен 1912 сав очајан, када су му 
казали, да је неспособан да постане К. У 
К. је ступио и мали Ризван Сафо, мусли- 
ман, н Пера Петковић-Ћела, из Босн-е, који

су погинули на Дринп у .борби -са аустри-. 
ском војском. (В. Четничка акција.)

М. М. -.
КОМИТЕТ ФРАНЦУСКО-СРПСКИ. В.

Француско-српски комнтет.
КОМИЋ, село у Хрватској, област прп- 

морско-кра.јишка, 10 км јужно од Удбпне, 
чијој општини и срезу припада. Има 1.116 
становника, православну жупу н основну 
школу. Изнад села, на брегу Шаранци, 
стоје развалпне старога града К , некад-а 
Карловића двори, 90 м дугачки и 60 -м 
шнрокн. Код К. нађене су три римске ка- 
мене урне за чуваље мртвачког пепела.

Ј. М-п.
КОМНЕН ВИЦЕ (тал. С отп еп о), кљи- 

жевник (крајем 16 века, Слано, код Ду- 
бровника — друге лоловине 17 века, На- 
пуљ). Био је -ниска рода, али је он на- 
стојао да докаже, нарочито дебелом књи- 
гом, која је без сумље на његову иниција- 
тиву штампана 1663 у Млецима (Бе ^ о п е  
саЈи1е Је11а 1ат1^На С о тп еп а), да му је 
отац био пореклом од византиске царске 
куће Комнина. Био је домпниканац и жл- 
вео је у Шпанији и у Напуљу. Бавио се 
много књижевним н научнвм радом, по- 
највише на талијанском језжку. У р.уко- 
пису је о-ставио Граматику пет језика, н-а- 
име »илирског«, грчког. латинског, талијан- 
ског и шпањолског. М. Р.

КОМНИНИ, последња велика царска дн- 
настија у Византвји. (В. Алексије I, Ан- 
дроник I, Исак I, Јован II, Манојло I.)

Д. Ан.
КОМОВИ, планина у Црној Горв, из- 

међу речица: Порућице-Ку-рлаја-горњег тока 
Опасанице, око 12 км југо-западно од Ан- 
дријевице, односно 19 км ју-гоисточно од 
Колашина. К. су - у нижнм деловима са- 
стављени од палеозојских н верфенсквх 
шкриљаца, у бишима од тријаских креч- 
њак-а и доломита, који чине стрме отсеке. 
К. се лучно пружају од запада на исток- 
североисток, а у и-стом ое правцу њихови 
оштрв врхови .повишавају: Сухи Врх
2.028 м, Ком Кучки 2.439 м, Ком Васоје- 
вићки 2.460 м. Пошумљени су само нн- 
жи крајеви. На К. има добро очуваних 
трагова некадашње глацијације, а и -сада 
су -заклоњенп делови око врхова в за вре- 
ме лета под снегом. П. В.

КОМОВИЦА (КОМОВАЧА), ракија од ко- 
ма (комине) т. ј. од измуљанога грожђа, на 
које се налије вода, а слатка се течност 
цушта да проври, и тада дестилацијом ал- 
кохол згусне у пиће са 25—40% алкохола.

0. Ф.
КОМОГОВИНА, село у Хрватској, област 

приморско-крајишка, срез Костајнжца, оп- 
штина Меченчани. На обали Суље, на дру- 
му Костајница—Глин-а. Има 294 -становни- 
ка, православну парохију и манастир, 
основну школу. — Од старога града К., који 
је некада припадао Вуку Бранковићу и ње-
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говој женж Барбари (1495), па Берислави- 
ћима, Банфима и Зринскима, још се виде 
незнатни трагови. Ј. М-н.

КОМОРА АПОТЕКАРСКА је предвиђена 
чл. 11 Закона о устројству Министарства 
Здравља. Уредба о љој донета је 31/1 1925. 
К. А. има -задатак, да штити и унапређује 
апотекарске интересе, да чува част, углед 
и права апотекарског сталежа и да одржа- 
ва дисциплину у сталежу. Уредба садржи 
49 чланова. Б. С.

КОМОРАН (Котагпо), варош у Чехосло- 
вачкој на Дунаву. Има 22.337 становника 
(1910), од којих је било Мађара 19.924, Ср- 
ба 11, а православних 44. Био је насељен 
већ у преисториско доба. Некада је К. био 
за Србе знатно место. Први српски станов- 
ници К. били су ранији становници Кови- 
на на Доњем Дунаву, а затим Ковина на 
Чепељскон Острву, који је по љему и до- 
бно име Рацковин. Ранија српска црква у 
К. подигнута је 1511, а садања 1756. У 
порти нма гробов-а са грчким натппснма, а 
у цркви се налази златом везена плашта- 
ница из 1693, велики златан печат и једно 
јеванђеље у златним корицама.

Д. П.
КОМОРЕ (трговачке, пндустриске, занат- 

ске, трговачко-обртничке). Наше привред- 
не К. (са изузетком слободних К. у Црној 
Гори) су професионалне организације полу- 
званичног карактера за заступаље, зашгиту 
и гајење интереса и тежњн носиоца поједн- 
них главних грана прпвредне радиности. 
То им је свима основна заједничка црта. 
Као такве оне се, према државним влаоти- 
ма, локалншм и другим самоуправама п по- 
јединцина, јављају у улози прпзнатих и 
законом предвиђених саветодавнпх и оба- 
■вештајних тела са задатком, да по економ- 
ским питањима, што тангирају внтересе 
односних привредних грана, заступа.ју и 
износе мишљења, жеље, захтеве, протесте 
и т. д. заинтереоованих привреднижа, и то 
по сопственој иницијатвви или на позив 
влаоти или, најзад, на тражеље и потстп- 
цај појединаца. Стим у вези стављен је 
К. у задатак чптав низ послова: подноше- 
ље извештаја (годишњих и других), стал- 
но обавештаваље о привредном стању и 
приликама свога подручја, вођење и скуп- 
љање статистичких и осталих података, 
вођеље обртног катастра и т. д. Гајење за- 
једничких професионалних ннтереса К. вр- 
ше отварањем и издржавањем или помага- 
њем стручннх школа, курсева, библиотека, 
прпређивањем изложби и оајмова, издава- 
њем дневних и стручних листова, оснпва- 
њем трговачких музеја и берза, приређива- 
њем конгреоа и етварањем разних хумани- 
тарних и прооветних фондова и других 
сличних установа.

Сем тога, К. се поверава.ју и непоередни 
задатци власти. Оне издају исправе, потвр- 
де, уверења о пословнпм узансима п оби- 
чајима, легптнмационе карте домаћим аген-

тима, заступницима и трговачким путни- 
цима, предлажу кандидате за судије из ре- 
да трговаца и индустријалаца код трговач- 
ких судова или непосредно бирају те су- 
дије, формирају избране судове, дају одо- 
брења за отварање радњи, одобравају рас- 
продаје, делегирају своје претставнике за 
сарадњу у стручним саветодавним одбори- 
ма при централним и осталим властима 
(Тарифни Одбор, Привредни - Савет, школ- 
ски одбори и т. д.), изричу казне н т. д. 
При изради закона- н декретоваљу прописа 
и уредаба од општег економског значаја 
или од важности по дотичну привредну 
грану/ као и при другим поетунцима, вла- 
сти су често законом обавезане да саелу- 
шају К. или прибаве њнхово мишљење.

На подручју наше државе најстарија је 
трговачка К. (1808, у Дубровнику) била. 
творевина кратке Наполеонове владе у 
Далмацији. Та дубровачка трговачка К. 
чини издвојену и кратку епизоду наше 
привредне нсторије, и нема директних ве- 
за са доцнијим и садашњим К. Остала 
псторија постанка и ра-звоја К. на нашој 
данашњој територији везана је за политич- 
ку и привредну псторију Аустро-Угарске 
н'а једној, и Србије на другој страни.

Стара Аустрија имала је К. Наполеоновог 
доба у ломбардиеко-венецијанским краје- 
впма. Прву нову трговачку К. (у Бечу) до- 
нела јој је револуционарна 1848. Као и 
другде, и ово је био један од плодова бор- 
бе к! покрета либералног грађанства за по- 
литичке слободе п уставну н модерну др- 
жаву. 1849 преуређене су К. из Наполеоно- 
вог времена у аустриским нталијанскпм 
областима, а законом од 18/3 1350 предви- 
ђено је отварање читавог низа (60) трго- 
вачко-обртничких К. на делом подручј.у 
Хатгсбуршке Монархије, међу њнма три у 
Далмацнји (Задар, Сплпт, Дубровник), три 
у Хрватској н Славонпји (Загреб, Ооек, Ре- 
ка; конституисане 1852), две у Војној Кра- 
јини (Сењ и Сиоак, укпнута 1855), и једна 
за Во.јводину н ТемИшварски Ванат (Те- 
мшпвар). Нову реорганизацију К. нзазвало 
је стварање Двојне Монархпје Нагодбом од 
1868. Тада су трговачко-обртнпчке К. регу- 
лисане у Аустрији законом од 29/6 1868, а 
у Угарској законским чланком VI од 1868. 
Ти закони важе и данас.

У Боснн је после анексије издан закон 
од 2/1 1909 о оснивању п организацији тр- 
говачко-обртничке К. за Боону и Херцего- 
вину, са седнштем у Оарајеву.

У Орбији су К. установљене релатпвно 
окоро, законом о радњама од.29/6 1910, ко- 
.ји је отуппо у жпвот 1/7 1911. Док је у Ср- 
би.ји стварање К. спречавало дуго (полу- 
вековно) важење старпнско-патријархалне 
Еснафске Уредбе, дотле су на осталом Бал- 
кану формиране К. много раније: у Руму- 
ггијп (од 1864’), у Грчко.ј, Вугарској и Тур- 
ско.ј (1882, у Цариграду).

Црна Гора нпје имала специјалннх за- 
коноких прописа о К. К. су тамо чисго 
приватна удружења: Занатска К. на Цети-
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њу је локална организација, а Трговачка 
К. у Подгорнци је савез малог броја трто- 
вачких удружења.

У нашој оадашљој Краљевини углавном 
су задржане затекле К, уз формираље не- 
ких нових и уз извесне измене коморских 
подруч.ја. За Банат, који је раније улазио 
у подручје темишварске К, основана је, 
одлуком министра Трговине III бр. 200 од 
4/2 1920, Трговачко-индустриска К  у Вели- 
ком Бечкереку. За Бачку (рани.је под К. у 
Сегедину) установљена је 1/2 1919, одлуком 
Народне Унраве бр. 576/У1 1919, Трговачко- 
Занатска К. у Новом Саду, чијем је под- 
ручју, решељем Министарства Трговине 
III бр. 303 од 13/2 1921, придружена Бара- 
ља (ранжје нод К. у Печују). За Јужну 
Србију формирана је Трговачко-Индустри- 
ска К. у Скопљу, по уредби од 23/6 1921. 
Међумурје је придодато подручју загре- 
бачке К. (одобрељем Министарства Тргови- 
Не бр. 3.019/1919), а Прекомурје и наши 
крајеви Штајерске и Корушке К. у Љуб- 
љани. Наши делови ранијег подручја за- 
дарске К. спојени су, решељеи Министар- 
ства Трговине III бр. 156 од 25/1 1921, са 
подручјем К. у Сплиту. Најзад, на основу 
одлуке мпнистра Трговине бр. 11.703/111 
од 10/10 1924, ЧЛ. 34 Закона ОД 31/7 1925 
о буџетскнм дванајстинама за август-но- 
вембар 1925 и решења бр. 9.887 од 21/9 
1925 опојени су подручје К. у Загребу (оа 
Међумурјем) и К. у Сељу, острво Крк и 
општина Кастав у .једно заједничко под- 
ручје са коморским седиштем у Загребу и 
коморским уредима у Загребу, Сељу и на 
Сушаку.

Сада имамо трговачко-обртничке К. у 
Загребу, Љубљани, Сарајеву, Сплиту, Осе- 
ку и Дубровнику; трговачку индустри- 
ску К. у Скопљу; трговачко-занатску у 
Новом Саду; Трговачко-индустриоку и за- 
натску у Великом Бечкереку; трн одвојене 
К. у Београду (трговачку, индустриску и 
занатску) и, најзад, у Црној Гори Тртовач- 
ку К. у Подгорици и Занатску К. на Це- 
тињу.

Закон од 31/3 1925 о буцетским двана-ј- 
стинама -за апрнл-јули 1925 у чл. 43 овла- 
стио је министра Трговине, да у Подгорици 
може установити мешовиту К. и организо- 
вати је по угледу на К. у Окопљу. Тиме је 
нружена законска основа за отварање зва- 
ничних К. за Црну Гору, те ће се тако 
ускоро завршити послератна кратка и пре- 
лазна ера слободних К. у тој покрајини.

По карактеру организације н односу пре- 
ма власти, имамо два типа К : слободне, 
формиране као обична удружеља (на пр. 
у Енглеској), и К. са маље или више зва- 
ничним обележјем, организоване по специ- 
јалним прописима, са нарочитим нормира- 
ним односима према властима и са изве- 
сном, већом. или маљом, зависношћу од 
власти, поглавито у финансиском погледу.

Према делокругу заступања професио- 
налних интереса, К. могу бити заједничке 
(мешовите) и посебне. Прве заступају више

грана привредне раджности (трговину, ин- 
дустрију и занатство), а друге само поје- 
дине од тих грана.

Наш систем К. није једнолик. Сем Црне 
Горе, где су К. сведене на обична удруже- 
ља без иоле развијеног рада, све -су наше 
оотале К. ованичнот карактера, формиране 
по 'специјалним пролнсима и под знатном 
зависношћу од државних власти. У пре- 
тежној већини оне су заједничке (трговач- 
ко-обртничке) К. Посебне пак К. постоје у 
Беотраду и у Црној Гори. Тако Србија са 
Црном Гором претставља највећу разноли- 
кост: од посебних слободних К. у Црној 
Гори, преко мешовите званичне коноре у 
Скопљу, до посебннх званичних К. у Бео- 
граду, од којих занатлиока обухвата целу 
Србију (са Јужном). К. у Црној Гори де- 
лају као обична приватна локална удру- 
жеља или савези удружења.

Све остале наше К. имају одређена под- 
ручја, на која је подељена цела државна 
територија (сем Црне Горе). Оне се креира- 
ју путем избора. Законом је утврђено ак- 
тивно и пасивно коморско изборно право, 
а изборним редом илн статутом поотупак 
бираља. Систем бираља је или посредан, 
преко професионалних удружења (у Срби- 
ји), или директан (у ооталим покрајинама). 
Подручја су подељена на изборне округе. 
Број чланова К. утврђен је или законом 
или коморским правнлима. Чланови се де- 
ле на унутрашље (из места седпшта К.) и 
спољље (са осталог подручја). Обпчно број 
унутрашњих чланова изноои најмање по- 
ловину укупнот броја чланова (на пр. у Оа- 
рајеву), или и више од половине (Далма- 
ција)'. У Србији, услед одређпвања спољ- 
њих чланова према окрузима, унутраш- 
љих је чланова маље од спољњих. За- 
једничке К. се деле на секције_ (одје- 
ле у Боони, отсеке у Хрватској, сек- 
ције у Загребу) н зго углавном на две. 
Трговинску (у Далмацији са поморством), п 
обртну (са рударством). Обртна секција 
обухвата индустријалце и занатлиЈе. <У 
Сконљу ностоје одвојено трговинска и ин- 
дустриска секција. Избори се врше по из- 
б1зрним окрузима, а за односну секциЈу. У 
некнм покрајинама (на пр. у Босни и Дал- 
мацији) ствар се даље компликује услед 
поделе бирача још и по порескнм куријама 
(у Босни изборним дружинама) и по пот- 
секцијама. Гласање је на изборима или јав- 
но (у Босни, Хрватској, Даљмацији) или 
тајно (у Србији). _

У односу према државној властн к. сз 
нодређене директно ресорном миннстру. ин 
има, над љима право контроле, коју вршп 
преко својих комесара: он одобрава отатут 
и остале коморске правилнике, као и из- 
мене и допуне у њима; и, најзад, он може 
К. распустити. Министар потврђуЈе избор 
коморског главног секретара, а у ОрбиЈИ 
врши чак ужи избор из предложених му 
кандидата за главног секретара. Код наших 
заједннчкнх К. надлежни министар потвр- 
ђује избор коморског претседннштва и одо-
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брава годшпњи ■буџет-, - завршни рачун и 
висину стопе коморског приреза.

Унутрашња Организација и рад К. регу- 
лисани су статутом, разним правилнждима, 
прагматиком за коморске чиновнике, пра- 
вилником о избраном суду, правилима о 
фондовима (мировинској заклади и дру- 
гим), правилницима о раду сталних комор- 
ских одбора и т. д.

К. се издржавају поглавпто од коморског 
приреза, затим од такса, прихода од ко- 
морског имања и осталих разних прихода. 
Отопа коморског приреза је у Србији (и 
.Јужној Орбији) релативно врло ниска и 
максдмирана зажоном (1—8%), а код оста- 
лпх К. се утврђује за сваку годпну посеб- 
но, и може бити знатне висине (у Љубља- 
нн 25% за 1923).

У начину и претежној садржпни рада 
постоји извесна разлика између К. у Бео- 
траду н К. у Скопљу на једној страни, н 
осталих К. на другој. Поред заступања 
професионалних интереса, К. дејствују и 
као власт. То нарочито важи за К. у Ср- 
бији, у којима је тежиште рада пренето у 
те функције, док је.код осталвх К. остало 
у стручном заступаљу и проучавању лро- 
фесионалних интереса и у неговању истих, 
путем разних установа и органпзованог 
прибирања и сређиваља података о при- 
вреди К. подручја. Та се разлнка запажа 
не само при поређењу релативно младих 
К. у Србијн са старпм К. на другој страни, 
које имају сређене установе, годинама на- 
гомилан матернјал и прикупљена сретства 
(Љубљана, Загреб), већ и у поређељу са 
такође релативно младим коморама (Сара- 
јево), нли чак са новим послератним К. 
(у Војводини). Рад београдских К. је више 
једноотран н мало разгранат.

Друга разлика је у фпнансиском обез- 
беђењу К. У Србијп К. жнве сада поглави- 
то од такса. Наплата _коморског приреза је 
сасв-им недовољна п готово не долази у об- 
зир. Такво стање ни.је нормално. Приходи 
од такса су свуда код К. нестална ставк-а 
у њнховом буџету. Отуда у Орбији поетоји 
у пуној мерп проблем -ствараља -сталних 
коморских прихода. Последица тога је не- 
довољна могућноет за вођеље трајннх ра- 
дова великог оби-ма, за јаче ангажовање 
стручвака, за пуно натеријално обе-збеђе- 
ње особља (нема чиновнпчке пра-гматике 
ни пенспоног фонда). 0 стварању плп по- 
магању установа за гајење профеоионалних 
интереса у већем'стилу не може још бпти 
н-и говора. Код осталпх К. међутим тога 
нема. Материјално обезбеђење стављено је 
ту на здраву оонову. Ово нарочпто важи 
за К. са великим (Загреб, Љубљана), пли 
са привредно богатим подручјем (Војводп- 
на). Али има и ту К., које натежу, било 
услед недовољног и сиромашног подручја 
(Дубровник), нли услед других неповољ- 
них околиости.

Оистем наших заједничких К. пока-зао 
је недостатке друге вроте. Подела на две 
-секције (трговачку и обртничку) донела је

собом увођеље занатлија и индусгријалаца 
у једну исту секцију, у којој су индустри- 
јалци, услед мајоризирања, сасвим потис- 
нутн. Где се то није избегло даљом поде-- 
лом секција (као код К. у Далмацији и на- 
рочито у Загребу), ту су те К. н-остале не- 
довољни заступници и претставници инду- 
стрије својих подручја. То је изазвало ства- 
раље земаљских савеза индустриј-алада (у 
Загребу, Љубљани) и -подигло је значај 
тих савеза. Олично се десило и са бан- 
к-арством у трговачкнм секцијама. У Трго- 
вачкој К. у Београду, по једној укорењен-ој' 
неправилној пракси, банке нису заступље- 
не. Отуда стварање разнпх удружења бан- 
кара и банака. Тако су недостатцп званич- 
ног професионално-г организовања спонта- 
но допуљенп олободним удружењима. Тек 
се сада јављају покушаји, да се то санира. 
За К. у Љубљанп могућност је дата овлаш- 
ћењем у чл. 135 финансиоког закона за 
1924/25. У За-гребу је ствар већ остварена 
(решењем Миннотарства Трговнне број 
2.200/Ш од 23/3 1924 о формирању нових 
секција), а у плалу је така реформа за К. 
у Великом Бечкереку и у Новом Саду.

Најзад,. то недовољно заетупање свих 
ннтереса и то елпмпнисаље прворазреднпх 
фактора модерне привреде (индустрије, 
банкарства), удружено оа слабим интересо- 
ваљем -за коморске изборе, што је донекле 
п-оследица јавног гласаља, н са врло рет- 
ким (годншњпм) комороким скупштинама 
и н-едовољним публицитетом, створило је, 
нарочнто ранпје, од наших заједнпчких К. 
организацпје са затвореаим и готово каби- 
нетским ра-дом. К. је тада не само прет- 
стављало п водило него и стварно сачнња- 
вало неколпко људн, који су састављали 
њено претоедништво. Тпме се, пстина, мо 
гло добити у стручности ра-да, али се гу 
било у значају и у ширлни интересовања 
за тај рад.

Уколпко’ се од уједиљења’ прплике све 
више нормализују п на дневнн ред став- 
љају питања од општег привредног знача- 
ја, а спецнјално проблеми заједничког при- 
вредног законодавотва, утолпко се к-од К. 
више јавља тежња за споразумним радом 
п стварањем установа за такав рад. Те су 
тежње довеле до заједнпчких конгреса, за 
које је прва иннцијатива потекла још 1919 
од трговачке К. у Београду (пројектована 
конференција за 28/1 1919, која се нпје 
мотла -оастати). До сада су одржана четири 
конгреса: први у Београду 26 и 27/8 1923, 
други у Загребу 27/1 1924, трећи у Скопљу 
11 п 12/5 1924 и четвртн у Београд.у 30 п 
31/7 1924. Конгрес у Загребу је сис-тематн- 
Зовао даље одржавање таквих скупова јед- 
т ш  споразумом, по коме се годишње има.ју 
држати бар два конгреоа, један сваке го- 
дине на другом коморском нодручју, а дру- 
гп (летњи) у Београду.

Сем тога, на тим конгресима и на дру- 
ги-м конференцијама стално се тражило 
отвараље Привредног Савета, предвиђеног 
у чл. 44 Устава. Резолуцпја конгреса у
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Загребу,. у својој првој та-чци тражи »пре 
света« формирање тога Савета, коме »да се 
посебним законом загарангује редовно пе- 
риоднчно сазивање«'. К. очекују да тим 
Саветом до-бију ново поље за заједнички 
и проширени рад.

Ми имамо у Солуну своју трговачко-ин- 
дустриску К , основану решењем Мини- 
старства Трговине IV -бр. 2.517 од 6/9 1921 
и у Паризу Француско-југословенску К., 
која се развила из Француско-српске К., 
створене за време Оветског Рата. К. у Со- 
луну се правилно развија са целом нашом 
тамошљом пословном колонијом. Има свој 
дом, свој трговачки Музеј, издаје евој Бил- 
тен, рукује т. зв. Српским Шталама, које 
наша "држава држи у закуп, и сарађује 
на прнпремама за организовање наше оло- 
бодне зоне.

Франдуоко-југосло-венска К. није- још 
успела да развије свој рад. ЗаДатак јој је 
да ради на развоју трговачких веза изме- 
ђу Француске и наше земље, и да вршп 
обавештајну службу.

У нностранству наше К. могу још да оа- 
рађују ступаљем у Међународну Трговачку 
К. у Паризу, основану 24/6 1920, са тлав- 
ним задатком, да олакшава развој при- 
вредно-пословнот промета између земаља. 
У ту међународну К. оу ступиле све три 
К. из Београда (тртовачка, индуотриока и 
‘занатока), К. у Загребу ж К. у ЈБубљани, 
Сарајеву, Сплиту, Ое-еку п Скопљу. Глав- 
ни орган те међународне К. -су љени по- 
времени конгреси, који се сазивају бар 
једном у две године. Други је одржан у 
Риму од 18 до 24/3 1923. На љему је од 
наших К. учеотвовала -само загребачка. 
Последњи (трећи) је држан у Брислу 21 
до 28/7 1925. На њему су од наших К. би-- 
ле заступљене све напред наведене.

Проблем законске унификације К. још 
је увек на дневном реду. Према садашњем 
стању не може бити речи о изједначавању 
постојећих закона, већ само о доношењу 
једног заједничког >закона за целу земљу. 
У том омислу се изјаснио Законодавни Од- 
бор Народне'Скупштине на својој оедници 
од 4/11 1921. То је и жеља самих К. Тачка 
22 у резолуцији контреса комора у Загре-
бу тражи: »да с е .....................донесе је-
динствен закон о устројству К., као прет- 
ставника трговине, индустрије, обрта и за- 
ната«.

Л и т е р а т у р а :  М. Шпехар, Реформа 
трговачких комора у Југославији (1920); 
Конгрес трговачких комора и извозничких 
корпорација Краљевине Срба, Хрвата. и 
Словенаца, одржан на дане 26 и 27/8 1923 
у Београгду, издање Београдоке Трговачке 
Коморе (1923); Конгрео Комора, одржан на 
дане 30 и 31 авгуота 1924 год. у Београду, 
издаље Београдске Трговачке Коморе 
(1924); 51ечап 5. РорочИ сћ, Пез согрога- 
Попз Ј е  т еП е гз  е! 1ез с ћ а т ћ г е з  сопзи1- 
1аЦуез еп Уои^оз1ау1е (1923); А. Цувај, 
Привредне Коморе (1925).

М. Аитула.

КОМОРСКЕ МОРАВИЦЕ. В. Српске Мо- 
равице.

КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА ЈУГОСЛА- 
ВИЈЕ. В. Социјалистичка Радничка Парти- 
ја Југ-ославије.

КОМУНИЦЕ (КОМУНИ) су заједничке 
испаше, заједничке горе, заједничке шуме 
и заједничке планнне једнога племена, јед- 
нога села илн једне породнце. Сви -они, 
којима К. припадају, имају подједнако 
нраво уживаља на К. Оваки од њих оме 
стоку свуда напасатп, сме косити, сме то- 
рове градити и орати, сме гору сећи, сме 
ко-либе и савардаке подизати (само не сме 
зидину конати), сме летоватп па и зимо- 
вати, али је то све привремено, јер га пле- 
менпци и сељацп могу кад год хоће са К. 
дићи и кров му растурнти. Традиционално 
комунско право вели: Сваки племеник или 
сељак има удео у К., али не зна где је тај 
његов део, па за то га не може нн присво- 
јити ни отуђнти.

К. оу постале вз опште земље, и то: пле- 
менске деобом опште земље на племена, 
сеоске деобом племенских комуница на ое- 
ла, а. браствене и породичне деобом сео- 
ских К. на поједина браства и породице у 
дотичном месту. К. је из дана у дан све 
маље и маље.‘Оне опадају -са намножава- 
њем становништва; што више домаћнна и 
стоке то мање К.

Део у К. је нераздвојно везан за кућев- 
ни мнљћ (кућа оа окућницом) и -за нле- 
менско право. Само племеник, који ужива 
сва племенска права и има у племену ку- 
ћу са окућницом, може имати део у К. 
Досељеник га не мо-же добити, док не ис- 
пуни захтеве племенског обичајног права 
и док га племе на збору не прими за̂  свога 
племеннка. Комунско право, које није пн- 
сано, али које живи у народу, каже: 1. К. 
планине (иснаше), торе или шуме, не могу 
се ни у ком случају продати нноплеменику 
илв другосељаку. 2. Племеник или оељак 
не може свој део у К. отуђнти или про- 
дати ни овоме сељаку нити племеннку, 
док је о-н становник тога племена или 
села. Оа продај-ом куће и огњишта про- 
даје се и део у К. и део у цркви, в пре- 
стаје се бити племеник. 3. Сељак или 
племеник у комунском пмању не може 
вИше имати но један део. Ови су делови 
нодједнаки. 4. Племеноке К. се деле на 
села, а се-оске се деле на сељаке по димо- 
вима, а не по бро,ју задругара. ОамоЈжница 
добија исти део као и задруга, од десетину 
чланова. 5. Иноплеменик и ииосељак оа 
куповином куће н окућнице купује и право 
уживања и удео у К., али и то по прет- 
ходном одобрењу сеоскога нли племен- 
скога збора.

И Сеоски млиловп и ступе (ваљавпца, 
ваљалица) су пзвесна врста' сеоских К. 
То су трађевине, које тради цело село на 
каквој рецн, ко.ја протиче кроз комунско 
земљиште. Да -би -се знало, кад ће који 
сељак д а . меље илп да ваља, сеоски млин
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нли отупа дели се на редове. Сваки до- 
маћин у времену, кад се млин или ступа 
традила, добија по један »ред«. Ред је 
време од заласка сунца једнога дана до 
заласка сунца сутра дан. То се време зове 
»чела«, и као пио се види, траје 24 часа. 
Са разрођавањем породица' у селу и вн- 
ховим деобама настаје и цепкање редова 
у сеоским млиновима и ваљавицама. Пр- 
вобитни број редова не може се ни пове- 
ћати ни смањитн, али се редови могу де- 
лити, према деоби задруге, којој ред при- 
пада, на поле, четвртине, оемине и т. д. 
Отуда понеки домаћин има читав ред у 
сеоском млину или ваљавици, неки пола, 
неки четвртину, а неки осмину. Редови и 
њихови делови у сеоским млинима и сту- 
пама, могу се груписавати, продавати и 
отуђивати, и у томе се разликују К. у сео- 
еким млиновима и ваљавицама од К. у 
планинама, шумама п горама.

С. Томић.
КОН ГЕЦА, кљижар-издавач у Београду 

(2/8 1873, Чонград). Овршио је основну 
школу у Земуну, нижу гпмназију у Но- 
вом Саду, а Трговачку Академију у Зе- 
муну. Књижарство је изучио код М. Бре- 
сла.уера у Београду (1889—1894), код А. 
Пајевића у Новом Саду (1894—1901) п др. 
Своју књижару је отворио 1/5 1901 у Бео- 
граду. Главна су му издања: Архпв за 
правне науке (од 1905, 25 књига, по 6 
св.), Месечник за зажонодавство, Закони 
и Правне књиге, школске књиге, разна 
научна и философска дела, дела из лепе 
књижевности (више оригинална, свега 11 
.преведених). Број К. издања је 1.250. К. 
је један од највреднијих и ■ најугледнп,јих 
издавача у Краљевини, има велику архиву 
са писмима најпознатијих научника и пи- 
саца новијег доба. За време рата К. књи- 
жара је доста оштећена, али је одма.х по 
закљученом миру обновљена. Има велики 
магацин домаћих и страних књнга.

у . џ.
КОНАВЛИ (КОНАВЛЕ), карсно поље 

у Далмацијн, југонсточно од Цавтата. На 
североистоку је ограничено Отражишћем 
701 м, ОнијежницоМ' 1.234 м и Бјело- 
тином (Илијина Кита 1.089 м), на југо- 
западу ниским брежуљцима Конавоских 
Отена (Оуваревина 234 м). К. се пру- 
жа од северозапада ка југоистоку. Ап- 
солутна висина му је 60 до 95 м, дужина 
9 км, највећа ширигга 2-2 км, а површпна 
око 15 км2. Кроз југоисточни део поља про- 
тиче речица Љута, која после кратког 
тока понире. У годинама врло изразите 
кишне периоде, већи део К. буде преплав- 
љен, пначе ое језеро не одржава дуже од 
месец дана, када покрије површину од 
4 км2 са максималном дубином до 10 м. 
На.јвећа су села у К. Чилнпи, Груда, Комај 
и Придворје. П. В.

К. је топла и родна долпна у јужном 
крају Дубровачке Облаети. Простире се од 
Цавтата до Оуторине, правцем од северо-

запада к југоистоку, 22 км далеко. 0' -обе 
стране ограђују К. голе планине, с коп- 
нене стране кулминирају у Снијежници 
(1.234 м), која је већим делом године за- 
стрта облацима, а с морске стране (Доња 
гора) знатно заостају у висини (Илијино 
брдо 561 м). Дно долнне међу планннама, 
осеко-м је 50—60 м високо над морем. Оа 
горских обронака, на којпма су насађена- 
сеоца и раштркане куће, теку више ма- 
њих поточнћа, који чине поток Љуту. Кад 
се Љута раздије, сва се долпна претвори у 
језеро, док вода понорииа и подземним 
шпиљама не отече. Дуж долине пролазе 
железничка пруга и друм Дубровннк—Бока 
Которока.

К. је лепо обрађено. У њему роди вино, 
уље, жито и воће. Има око 9.000 станов- 
ника, иа 200 км2. Отановници су римока- 
толичке вере. Живот њпхов описао је ду- 
бровачки бпекуп Мато Водоппћ у припо- 
ретци Марија Конавока (издање Матице 
Хрва-тске, 1893). Они су стројна тела. и 
имају сликовиту на.родну ношљу.

Први помиње К. цар Константин УП, око 
950, заједно с кнежевином травуњском 
(Требиње). Обично се тумачи нме К. да 
етојн у вези с римским водоводом (кана- 
лис), који је снабдевао водом становннке 
града Впидаура (Цавтата). Новије тума- 
чење доводи име К. у везу с латинском 
речи сапађхПа ((одводна цев за сушеље"* 
поља.). К. су према томе названи по много- 
бројним ја.рцима за псушпвање поља. — У 
средњем је веку К., долина са суседним 
лланинама, била словенска жупа и припа- 
дала је кнежевини Травунији. 1419 вла- 
дао је северним делом К. Петар Павловић, 
а јужним Оандаљ Храњпћ, који је свој део 
устулио дубровачкој општнни. Дубровча- 
ци су 1427 задобили и северни део, п К. 
су постали највећа, најнасељеннја и нај- 
обрађенија дубровачка жупа. Испрва су 
дубровачки кнезовн (конти) имали своје 
седиште у Прндворју, под Сњежницом. 
Каоније се њоднтла на прво место Груда 
(657 становннка), од које данас имају више 
становника (813) Чилипп.

Ј. Модестин.
Жупа К. је припадала требињском жупа- 

ну, к  била је под врховном влашћу српског 
краља. 1379 дошла је под власт Ђуре Бал- 
шића, а од 1378 прешла је босанском кра- 
љу. Дубровчани, желећи свима начпнима 
да прошире своје подручје, радили су жи- 
во од краја 14 века, да добију К. Покушај 
од 1392, да та купе од браће Оанковића, 
није успео, алп су га добпли нешто доц- 
није, купивши једну половину од Сандаља 
Храњнћа 1419, а другу од Радосава Пав- 
ловића 1426, као од двојице тадашњнх 
власника. Само становништво бунило се у 
два маха против. дубровачке улраве, ради 
њпхове аграрне реформе. Ради К. Дубров- 
чани су ратовали с Радосавом Павловићем 
(1430—1432), који се био покајао ради 
продаје К. У ту ствар уплели еу се и Тур- 
ци, и оултан је послао своје људе, да- на
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лшцу места извиђају односе и решавају 
спор. То је иза-звало сукобе и у самој Бос- 
ни, чији је краљ љутито протестовао ради 
позиваља Турака као посредника у босан- 
еким распрама. Другн рат, опет због К, 
водилн су Дубровиани с херцегон Отефа- 
ном 1451—1454. Православно становниш- 
тво жупе превелп су Дубровчанп у римо- 
католичку веру.

Л и т е р а т у р а :  П. Косовић, Жула Ко- 
навли у историји града Дубровника (Го- 
дишњица, 27—28, 1908—1909); Ћ. Трухел- 
ка, Конавоски рат (Гласвик Зем. Музеја, 
29, 1917); В. 'В.оровић, Деспот Ђурађ према 
Конавоском рату (Глас, 110, 1923).

Б. Ћ.
КОНВЕНТУАЛЦИ. В. Фрањевци.
КОНВЕНЦИЈА 0 БОСНИ И ХЕРЦЕГО- 

ВИНИ (21/4 1879) између Аустро-Угарске 
н Турске одређује, да Босном и- Херцего- 
вином управља Аустро-Угарска, сагласно 
са чл. 25 Берлинског Уговора. Она је нри- 
мила да задржи способне чиновнике, а но- 
ве да узима првенствено од домаћих људи 
(1). Загарантована је слобода вероисповести 
свима поетојећим верама, слобода мусли- 
мана у односу према њиховим духовним 
старешинама. Заповедници чета пазиће, да 
се не оштети част, обичаји, слобода вере, 
лична и имовна сигурност муслимана. Остав- 
љено је да се име султаново спомиље и даље 
у јавним молитвама, и да се и даље истиче 
отоманска застава на мунарама (2). Угово- 
рено је да се приходи Босне и Херцеговн- 
не употребљавају само на њине потребе 
(3). Остављен је турски новац (4). Порти је 
дозвољено, да слободно располаже својим 
ратним натеријалом, који се затекао у Бо- 
сни и Херцетовини (5). У Новопазароком 
Санџаку остале су турске управне, судске 
и финансиске власти (8). Дозвољено је 
Порти, да држи редовне че-те у Санџаку (9).

Текст конвенције: О. еК. ћГогас1оипј*Мап, 
КесиеЛ сГас1ез иНегпаПопаих Је ГЕтрјге 
ОИотап, III (1903). В-љ. П.

КОНВЕРСИО БАГОАРИОРУМ ЕТ КА- 
РАНТАНИОРУМ (СопуегбГо ВајЈоапогит 
е! Сагап1ап10гит) је, за старжју словеначку 
историју врло важан спис, који је саставио 
873 један салцбуршки свештеник, да дока- 
же, како салцбуршка црква има право на 
Панонију, те да је рад Св. Метода незако- 
нито мешање у права салцбуршке цркве. 
Спис је врло пристраотан и пун хвале салц- 
буршких надбискупа и њиховог свештен- 
ства, чије заслуге велича, а о Методу гово- 
ри лрезриво. Ф. К-ћ.

КОНГРЕСКИЊА, врста лепих, великих 
крушака, к-оја се гдегде због лепоте плода 
гаји. Увезена је из Француске (боиуешг 
Ји сопјЈгез). И. Р.

КОНДЕ ВУК, српски златарски уметник 
16 века. По свој прилици био је родом из 
Јужне Србије. Радио је у Призрену. У ма- 
настиру Дечанима постоје два комада рн- 
пида, кованих и вајаних ввштачки, у сре-

бру, и добро позлаћених. На њима су, сред 
декоративних, филигранских резбарија, из- 
рађени ликови (преко 20) Исуса, Мајке Бо- 
жје, Еванђелиста и шестокрилних анђела. 
По орпгиналном запису радио их је К. 
1570, за ктитора Радивоја.

Л и т е р а т у р а :  Кукуљевпћ-Сакцпнски, 
Словник умјетниках југославенских (1858, 
195—196); Гедеон Јуришић, Дечанскн Пр- 
венац (1851, 69—70). В. П.

КОНДРУЦАРАПЕ су беле вунене чара- 
пе, са мало веза на горњишту. Носе их 
Циицари чобани, који се са овцама преко 
лета налазе ка Варденику (враљски округ).

Н. 3.
КОНДУРЕ су плитке кожне женске ци- 

пеле, једна врста полуципела. Носе се на 
Косову. У Србији по Левчу носили су у 
старије доба К. имућнијж сељаци и варо- 
шани. Н. 3.

КОНЂА је врста женске капе. Од липове 
коре начини се један котур 2—3 прста ши- 
рок, обложи се каквом платненом крпом 
унаоколо. Спољна страна тога котура се 
украон кадифеном извезеном траком, ко- 
ја се зове начеље, а преко тем-ена низ 
плећа до кука спушта се куповна свиле- 
на марама. К. се у косу учвршћује иглама, 
а споља са страие искићена је сребрним 
парама. Тако по Шумадији иосе К. У ва- 
љевском округу котурић је плитак и дрвен, 
и стоји на врх главе, учвршћен кумошем 
од каднфе, који нде око образа до под бра- 
ду, где се запучава, а место свилене мара- 
ме долази убрадач од српског платна, ко- 
јим се глава и лице до браде обмотају. Но- 
се се у левачком срезу убрадаче као и у 
рамском, а К. се зову џега. К. се пзоби- 
чава. Н. 3.

КОНЗУЛ СТЈЕПАН ИСТРАНИН, хрват- 
ски протестантски писац (1521, Бузет, 
Истра — датум и место смрти непознато). 
К. .је био хрватски поп глагољаш, који је 
прешао у протестантизам, ваљада у време 
кад је Петар Павао Верђерије, као бискуи 
копарски, почео у Истри ширити реформа- 
цију. Пошто је 1549, ради тога, прогнан из 
своје жупе у Старом Пазину, био је К. у 
Љубљани и Крању проповедник, па кад је 
и ту ојачала католичка реакција, отишао 
је у Немачку (1552), где је издржавао се- 
бе и своју породицу као учитељ и пропо- 
ведник у равличитим градовима. Ту  ̂ је до- 
шао у дотицај с Трубаром, и почео је неке 
његове словеначке кљиге преводити на хр- 
■ватскосрпски језик. Кад је основана хр- 
ватска протестантска штампарија у Ураху, 
К. је ступио у службу њезина оснивача 
Унгнада, као преводилац и коректор, а у 
почетку је био и слагач. Поред тога, био је 
и посланик Унгнадов; обилазио је немач- 
ке, аустриске и хрватско-словеначке кра- 
јеве, сабирајући прилоте за штампарију и 
тражећи моралне потпоре за ширење ре- 
формације на словенском југу. К. књижев- 
ни рад, заједнички с Антуном Далмати-
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ном, јесу хрватске протестантске књиге, 
штампане тлагољицом, ћирилидом и лати- 
нидом у хрватској штампарији у Ураху 
(1561—1564). После Унгнадове смрти остао 
је К. још 1565 у Ураху. Са А. Далмалином 
дошао је после тога у Регенсбург, где су 
штампали Постилу (1568), своје последње 
дело. К. је затим отишао међу доњоаустри- 
ске Хрвате око града- Ајзенштата, где је 
био позван као проповедник, па је ту ваљ- 
да и умро.

Л и т е р а т у р а :  Ф. Бучар, Повијест хр- 
ватске протестантске књижевности (1910).

В. Водник.
КОНКУРЕНЦИЈЕ КЛАУЗУЛА је погод- 

ба, којом се службеник (напосе трговачки 
помоћнпк) ограничује у свом привредном 
раду у корист некадашње-г 'Службоваода. Та 
је погодба дозвољена- само уз извесне прет- 
поставке у погледу трајања ограничења (јед- 
на година), у погледу самога службеника 
(не: малолетник, не: службеник с малом 
платом) и у .погледу његовога напредовања 
у даљем службовању. Иначе је соп!га Бо- 
поз тогез. (В. -§ 36 словенско-далматпнског 
закона од 16/1 1910.) М. С.

КОНОПЉА је у животу, нашег народа 
имала, све до пред крај прошлог века, ве- 
лику важноет, због производње јаког н гру- 
бог платна за одећу и остале кућне и при- 
вредне потребе. У то доба чннпла је К. је- 
дан од главних основа кућне лндустрије у 
нашим селима. Развитак културе памука и 
усавршење његове механичке прераде иза- 
звали су па-д цене ланеном п К. плат-ну. 
Уз то, деобом кућних и по-родичнпх за- 
друга, све је мање радних руку -оста-јало 
за прераду ла-на и К., а код н-ас нпсу билп 
иепуњени ни многи предусловн пскорнш- 
ћавања модерне техничке и механичке пре- 
раде К. и лана. Употреба К. одржала се 
код нас само код оних производа, за кој-е 
памук није лрикладан, а то су: канап, 
ужарска роба, -платно за вреће и поњаве.

У култури и преради К. данао је разви- 
јена код нас извесна подела рада. Земљо- 
радник гаји К , па суве етабљике прода.је 
фабрикама, које К. само киселе, набија.ју 
и тару, те је у истртом стању, као долу- 
фабрикат, продају, највећнм - делом у ино- 
странство. Таквих полуфабрнка има код 
нас већи број у Војводинп, Срему и Сла- 
вонији. Врло је мали број фабрика код 
нас, које К. и даље прерађују. Два оу код 
нас главна подручја, у којима се гаји К.
,у већој мери: у Војводнни и око Ниша и 
Лесковца, у Орбији.

Клима. наше земље потпуно одговара 
захтевима К. Једпно у г-одинама -са .-врло 
рђавом јеоени нма тешкоћа код спремања 
К. семена. Италија, наш главни такмац на 
светском тржишту за К , има још дуже 
лет-о, те због то-га може да таји више јуж- 
ниј-е врсте К., које су више од наше до- 
маће К , те дају већл род и дуже влакно. 
Но због в-еће летње суше и песковитије 
земље, успешна култура К. могућа је у

Италији, највећим делом, једино уз ввт 
штачко натапање. Због тога влакно тали- 
јанске К. није тако - једрб и чврсто као 
наше.

У последње време чињени су код . нас 
покушаји са гајељем К. из Мале Азије. Ре- 
зултати обећавају много, јер К. те прове- 
нијенције по висини и финоћи, не заоегаје 
за талијанском, а вегетациони јој период 
није сувише дугачак. С. Јурић.

КОНОПЉАРКА, врста преслице.
Н. 3.

КОНРАД ВИКТОР ДР, (СопгаЈ), профе- 
сор метеорологије на’Университету у Бечу 
(1876, Беч). К. се у своме научном раду 
нарочито бавп климатологијом -и пигањима 
из опште ме.теорологије. За време рата К. 
је био шеф а^стрискнх метеоролошких ста- 
ница 'на Балканском Полуострву и том је 
приликом скуГгжо научнп материјал за сво- 
је 'доцније публикације. Радови К , који се 
више тичу наше државе, су: КНта1ој|гарћ1е 
УОП Кагп1еп (1913), ВеПга^е гц етег КН- 
таЉ^гарМе у о п  8егН1еп (бНгигфћепсћЉ 
Н. к. АкаНетт Н. \*7158еп5сћа{1еп, II, 125, 
1916), Та^Нсћег Сап^ Нез БиДНгискез ги  
Ве1^гаН (1917), ВеНга^е ги е!пег КНта1о- 
§гарћ1е јег Ва1кап1ат1ег (бНгип^бћепсћЉ 
Н. к. АкаНетхе Ј, ^ПбзепбсћаНеп, I, 130, 
1921). П В.

КОНСЕРВАТИВЦИ. В. Политичке стран- 
ке у Србији пре органнзације.

КОНСЕРВИРАЊЕ ПЛОДОВА. Вештачко 
сушеље пољопрнвредних плодова познато 
је нашем народу од давнин-е. Так-о се код 
нас проводи сушењ-е шљива у т. зв. пуш- 
ницама, у црвом реду у Србији, Босни п 
Сремској Посавики. У лрво доба стварно 
су го биле правв пушпице, -јер је шљд- 
вама, док су се сушиле, имао приступа п 
дим. Од тога је страдао квалнтет сушених 
шљива, а. -осим тога те пушнпце нису ра- 
диле ни у другом п-огледу довољно еко- 
номски. Данас имамо за сушење шљнва 
на расположењу и скроз модерних, да не 
речемо оавршених сушница. Од љих су -нај- 
познатије, оне, које су конструисали Коста 
Главинић, бившп мннистар Пољоврнвреде, 
и Др. Велимир Стојковић, начелник у Ми- 
нистарству Нољопривреде и Вода.

Од свих других п-ољопривредних пло- 
дова вештачким путем редовно се сушн 
код нас хмељ, а често и кукуруз.

Вештачко с.ушење кукуруза узело је код 
нас маха за време Светскога Рата, када је 
владала несташица у крушној хранп, те 
се није могло чекати, док се кукуруз прп- 
родним путем осугаи за мељаву. Највећи 
број оваких сушннца за кукуруз има у 
Орему.

На биолошклм основама- оснпва се метод 
спремаља -сточне хра-не -за зиму, ко-ји је 
познат под именом ансилаже, а врши се 
по америчком узору у посебним, већлном 
округлпм, високим торњевима »силоспм-а«, 
који су изграђени бпло од армираног бе-
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тона, било од дрвеннх-дужица. Код нас ое 
најчешће анснлира зеЉени кукуруз у ка- 
нарама, н а ' које се набаца толико земље, 
колико је потребно, да се из сложене масе 
зеленоТ кукуруза истера- сувишни ваздух. 
У Словеначкој има већ и неколико сасвим 
модерних силоса за ансилажу зелене и 
сточне хране. С. Јурић.

КОНСИСТОРИЈАЛНА СИСТЕМА јеуредба 
право-славних енархиских консисторија и 
апелационе консиеторије у карловачкој 
митрополији, коју је саставио аустро-угар- 
ски државни саветник Јосиф Ижденци, а 
дар Јосиф П потврдио и прогласно 5/4 
1782. К. 0. има четири дела и један дода- 
так: У првом делу говорн се о епархиским 
консисторијама и пословима, који спадају 
у њихову надлежност; други де_о садржи 
пропнсе сутског поступка, кога- се имају 
држати странке приликом расправљања и 
епархиске консисторије прНликом нзрица- 
ња пре-суда; трећи део говори о особљу и 
организацнји епархиских консисторија; че- 
тврти део излаже организацију и сутски 
иоступак апелационе консисторнје, т. зв. 
Митрополитске Апелаторије. У додатку је 
приложен попис сутеких такса за наплаћи- 
вање у конеисторијама и апелаторији. — 
Посебним декретом од 22/11 1791 наређено 
је, да се п-осле сваке седнице имају подно- 
сити влади у Беч тачни нзводи из конси- 
сторијалних записника на немачком јези- 
ку; 14/2 1792 и даље одређено је, да се све 
то има чинити, свака три месеца, на ла- 
тинском језику, а после 1848 опет на не- 
мачком.

К. С. важила је с малим изменама у 
карловачкој мнтрополији потпуно до 29/5 
1871, када је замењена привременим уре- 
ђењем епархија. Али је и после тога остало 
у важности из К. С. готово све, што се од- 
носи на делокруг и на сутски поступак. И 
име консисторија, за епархиске духовне 
судове остало је стално, само је име Ми- 
трополитске Апелаторије замењено новим 
називом Митрополитско - црквени Савет, 
чије функције, лосле уједињења -свих пра- 
вославних српских цркава (1920) у српску 
патријаршију, врши Велики Духовњи Суд.

Р. Грујић.
КОНСИСТОРИЈЕ ИЛИ ДУХОВНИ СУ- 

дови у српокој цркви познати су тек од 
18 века, и то код Орба под аустро-угарском 
влашћу. Изгледа, да је београдекожарло- 
вачки митрополит Мојсије Петровнћ (1726 
до 1730) први чинио покушај да уведе и 
организује' К , као помоћне органе епар- 
хиским епископима прн вршењу њихове 
сутске власти. Народно-црквенн сабор -од 
1730 нашао је за потребно, да се при сва- 
ком епнскопу оснује К , као првостепена 
сутска инстанција, а при архиепископу 
Апелаторија, као призивна влает. На-след- 
ник Петровићев, мнтрополит Вићентије Јо- 
вановић (1731—1737), покуша-о је и да 
спроведе ту органнзацију К , али се у томе

могло усп-етн тек за митрополита П-авла 
Ненадовнћа (1749—1768).

К. је, у то доба, била само саветодавни 
ортан, којн је свакн судбени предмет све- 
страно иопитивао н, према Крнчијп -и оби- 
чајном праву, доносио одлуку, као предлог 
епископу на одобрење и пресуду. Епископ 
је, према свом нахођељу, предлог у целини 
примао или га мељао. Сутски поступак је 
био уемен; одлуке су се бележиле прво на 
посебном табаку хартије, а доцније у наро- 
читом протоколу. Чланове К. именовао је 
епископ, из круга својих придворних ка- 
луђера, манастирског и мирског свештен- 
ства, већином из места епископов-е реси- 
денције или из ближе околине. Први се 
пут детаљније расправљало о уређењу К. 
у Архијерејском Оиноду карловачке митро- 
полије после сабора 1769, затим 1774. На 
основу тих расправљања прописада је ца- 
рица Ма-рија Т-ерезија 7/2 1775 прву Кон- 
снсторијалну Уредбу, с наређењем, да по 
тој уредбн организоване К. имају отпо- 
чети редовне седнице већ 1/4, а -ванредне 
1/5 исте године. Тада су први пут у К. 
ушли и световњаци, као пуноправни чла- 
нови. Мнтрополит је протеотовао против 
ове уредбе, и тражио .је, да се световни са- 
ветници ототране из К., да православне К. 
расправљају и суде о свима грађанским пар- 
ннцама свештенства, као што то чине римо- 
каголичке и унијатске К , да се укину ван- 
редне К , да се таксе плаћају као и у рнмо- 
католичвим К. Царица је уважила само 
два последња предлога 16/10 1778, а цар 
Јосиф II је потврдио и прогласио 5/4 1782 
на латинском и немачком језику нову 
уредбу за правоолавне К , коју је саста- 
вно државни саветник Јосиф Ижденци. Ова 
уредба, под именом Консисторијална Сн- 
.стема, важила је у карловачкој митропо- 
лији до 1871, када ј-е замењена, само у не- 
колпко, привременим Уређељем Епархија 
од 29/5 1871, које још и данас важи у 
карл-овачкој митрополији, као и сутскн по- 
ступак из Сп-стеме од 1782.

Према тим уредбама и данас у свако.ј 
епархији бивше карловачке митрополије 
постоји К , као духовно-управни и црквено- 
сутски орган. Претс-едник К. је епнскоп, а 
број чланова одређује и бира Епархи-ска 
Скупштина, између свештеника и светов- 
њака, у сразмеру 2 : 1. У К. ое расправ- 
љају и суде разна питања свештеничког 
живота и реда, брачнн споровн и разни 
строго црквени пооловн. — У Србијн .је 
кнез Милош 1822 основао прву К , у коју 
је, уз мнтрополита, поставио једног_ архп- 
мандрита и једног кнеза, али .ју је већ 
1825 укинуо, а све њене послове пренео 
па кнежеву канцеларију. Тек митропо- 
лит Петар '(1833—1859) успео ј<з да стал- 
но организује К. у београдској митропо- 
лцји, под именом Духовни Судови. — У 
цетишској митрополији установљене су К. 
тек 1904. — У Далмацији је још Наполеон 
1808 донео одлуку, да се оснује право- 
славна К , али је тамо успео да органи-
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зује К. тек епископ Стеван Кнежевић 
(1853—1890). Данас све бивше К. имају 
навив Епархиски Духовни Судови.

Р. Г р у ји ћ .
КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ, римски цар (306 

до 337). Родио се у Нншу, од Ипирца Кон- 
станција Хлора, римског војводе, који је 
доцније, као савладар Диоклецијанов и 
остале двојнце Диоклецијанових царскпх 
ортака, владао у Британији и Галији, и од 
Јелене, ваљада још из младости тајне хри- 
шћанке. По смрти његова оца у једном 
британском граду (306), британске римске 
трупе, заволевши младог Констанцијевог 
сина, као одличног ратника, прогласиле су 
га за цара. Наследник Диоклецијанов на 
римском истоку, врховни цар Галерије, бла- 
гословио је, ма и против воље, свршенн 
факат. К. је затим потукао у Еалији и по- 
губио у Марсељу Диоклецнјановог савла- 
дара у оставцп, Максимијана, који је по- 
кушао да му отме власт (310). Прешавшп 
Алпе, К. је пред Римом сатро п Максими- 
јанова. спна Максенција, цара Италије, 
ЈЛпанпје и Африке, којн се удавио у Тибру 
(312). Победилац је тиме задобио и све те 
Максенцијеве земље. Прича се, да је К , 
заједно са својом војском, видео пред битку 
с Максенцијем, у сред дана, светао крст 
на небу, са натписом: Овим ћеш победнти, 
и да је идуће ноћи снио Хрпста, који му 
је наредио, да се т-им знаком лослужи про- 
тив непрнјатеља. На то је К. направно 
војну заставу са крстом и Хрпстовим мо- 
нограмом, а ставио је крст п на штитове 
својих војнпка. Али К. је по сво.ј прилици, 
и без 'ових чудесних појава, предвиђао по- 
беду хришћанства над многобоштвом, па 
се блатовремено наслонио на хрпшћане. 
Затим је, заједно с наследником умрлог 
Гад-ерија, царем рим-ског истока Лицини- 
јем, издао у Милану епохални указ о сло- 
боди хришћанске вероисп-овести у целој 
рнмској импервји (313). Још исте'године, 
Лициније је, одмах по победи над својим 
савладаром Максимин-ОлМ Дајом, који је 
устао да га свргне са царства, објавио ми- 
ланскн указ и у источним рпмским обла- 
отима. Мало после, К. се, због властн, за- 
вадио и са Лицинијем. Први рат измеђ.у 
њих свршно се погодбом, по којој је ЈЈп- 
циније уступио К. Панонију и за-падни 
Балкан (314). У другом рату, који .је ва- 
љада избио -због Лицпнијева непријатељ- 
ског -преокрета шрема К. присталицама хри- 
шћанима, К. је ра-зби-о свога супарника 
код Једрена и код Галипоља, натерао га, 
да из свога заклона у Впзантиону бежи 
у Азију, смрвио га код Хрнсопоља (Оку- 
тари), ухватио га у Никомедији (324), умо- 
рио га у Солуну, па је сам завладао целом 
огромном римском царевином.

Тек је сада К. могао развити -сву своју 
грандиозну владалачку лредузпмљивост, 
тако судбоносну по римски свет. И ако је, 
све до пред смрт, остао званичпо много- 
божац, К. је све дубље гурао државу у

хришћанске воде. Он је узео у своје руке и 
врховно вотство над црквом, постављајући 
тиме прве клице -за доцнију диктатуру 
римско-византиских царева у црквено-веро- 
нспов-едној -области. Да би васлоставио цр- 
квено једннство, поцепано учењем алексан- 
дриског свештеника Арија о разносупгно- 
ети бога сина од бога оца, К. је сазвао, у 
малоазиској Нпкеји, први црквенп васељен- 
скп сабор, чијнм је седницама сам руково- 
дио (325). Арија, осуђеног н проклетог на 
оабору заједно о његовом наук.он, К. је про- 
терао и затворжо, а свом је државном сжлом 
подупро саборски символ вере о нестворе- 
ном снну божијем, једпносушном са богом 
оцем, и новонзабраног адександрнског па- 
тријарха Атанасија, најученијег и најватре- 
нијег борца -за никејоко православље. Но 
аријанство је, поред свнх тоњења, ове више 
постајало вером источног хрншћанства, де- 
лећи источне цркве од вападних. Тада је 
К., пред крај своје -вла.де, стао на арпјан- 
ску страну н почео гонити Атанасија и 
православље. Додуше, ни тиме он није но- 
стигао црквено јединство, јер се гу крнло- 
старо вајкадашњ-е културно двој-ство пз- 
међу истока п -запада, које је сада избп- 
јало у вероком облику.

Од светско-историског значаја је бж> К. 
преноо престонице рнмског царотва из 
Рима у старогрчку босфорску варош на 
средокраћи запада п истока, Византион, 
.један од најтврђих положаја на ове-ту (330). 
К. је при том претворио Византион у веле- 
град раван Рнму. Опасао га је бедемнма, 
снабдео га велпкнм прнстаншштнма, окп) 
тио га сјајним јавним грађевинама, подп- 
гао је у њему велпчанствене цркве, об,у- 
ка.вшн -га на-супрот многобожачком Риму, 
у хрпшћанско рухо п назвао га, по свом 
имену Константннопољ или »Нови Рим«. 
Уједно му је овакако још -он подигао н 
црквенн ранг, учпнпвши новог епископа 
главом читаве трачке дпјецезе. Кад је доц- 
није западна нли латинска половина рим- 
ске империје лотпала под Германе (476), 
римско царотво је остало само још у шсточ- 
ној плп грчкој половини с престоницом у 
Константннопољу (Царнграду), погрчивши 
се с времешзм и само у тој грчкој среднни. 
Захваљујућп неосвојивостп Констд-нтино- 
поља, -оно се ту одржало кроз цео средњн 
век.

У унутрашњем животу римске државе, 
К. је оотавио ду-бока трага и својим круп- 
ним административннм реформама, којима 
је довршио Диоклецијанов реформаторски 
програм. Он је -оријентални цароки деспо- 
тнзам Дноклецијанов шопео још на већи 
врхунац. Он је сасвим одвојио војну власт 
од цивилне 'управе. Оггје још јаче бпро- 
кратпсао римски државни колос. — К. је 
страховито разбио (332) црноморске Готе, 
који -су још од 3 века после Хр. били бич 
римског Балкана, натерао их је на ми-р, и 
чак на војни савез с римским царством. 
К. је стао пунитп редове римске -војске
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германским, н у опште варварсклм, еле- 
ментнма, волспи према околном варвар- 
ском свету, у великом стнлу полнтику 
»раздвој па владај«, и истребљујући вар- 
варе једне помоћу других. То су после на- 
ставили и К. наследници. К. је покрстио 
своју децу, а на самрти је и сан примио 
хришћанство, превевши тиме уједно и рим- 
ску државу коначно у хришћанску веру. 
Црква је прогласила К. за »равноапостол- 
нот« оветца, као и његову матер, Ов. Је- 
леНу, Д. Анастасијевић.

КОНСТАНТИН IV ПОГОНАТ, византискп 
цар (668—685). К. је био од Ираклијеве лозе. 
Одбио је мухамедоне Арабљане од Цари- 
града (673—676?), сатро ,је новопронађеном 
грчком ватром, која је торела и на води, 
њихову флоту, а разбио је и на суху пред 
Цариградом њихову во-јску. К. -је сазвао у 
Цариграду шеети васељенски црквени са- 
бор, коме је са-м претседавао (680—681),  ̂и 
који је коначно осудио монофизитичку је- 
рес, заједно са веним варнјантама, монер- 
гитством и монотелитством. Сви дотадашњи 
источнн патријарси, па и папа Хонорије I, 
који су се држали тдх јереси, лроклети 
су од сабора као јеретици. Под К. су и 
турски Бугари из Бесарабије отели Ви- 
занти-ји Доњу Мезију, која је од почетка 
7 века била пуна -Словена, и основали су 
у њој бу-гарску државу. К. је ту државу 
морао при-знати, не могавши претерати Бу- 
гаре натраг преко Дунава (679).

Д. Ан.
КОНСТАНТИН V КОПРОНИМ (то јест 

»Ђубреимени«, како су та називали право- 
олавни иконопоклоници), византиски цар 
(740—775). Наследио 'је оца, Лава III Иконо- 
борца. Много је ратовао с-а Мухамедовим 
Арабљанима у Малој Азији, и са Бугарима 
на Балкану. Од свих византиских царева 
иконобораца, К. је најжешће гањао иконо- 
поклонике. Ра-скрстио је сасвим с иконо- 
поклоничким папством, оставивши папски 
Рим на милост и немилост Лангобардима. 
На то се и папство, са својим Римом, ко- 
начно оцепило -политигаки -од »римског« 
царства у Царигр-аду, т. ј. од Ви-зантије, 
па је отишло под скут франачкој краље- 
вини. Тада је франачки краљ Пипин пре- 
шао Алпе (754 и 756) и спасао папство од 
Лангобарда. Уједно ,је он отео Лантобар- 
дима бивши византиски равенски егзар- 
хат и даровао га папству, које је тиме по- 
стало и световна држава, а не еамо, као 
дотле, црквена власт. Д. Ап.

КОНСТАНТИН VII. В. -Порфирогенит.
КОНСТАНТИН IX МОНОМАХ, византиски 

цар (1042—1055). К. је дошао на византиски 
престо женидбом еа царицом Зојом нз »ма- 
кедонске« династије Василија I. У слабим 
рукама овог владаоца, Византија је много 
страдала од унутрашњих претендентских 
устанака и од навале суседа. Између оста- 
лога, и зетски кнез Стеван Војислав, који 
је мало пре К. био ослободио зетске Србе

од Византинаца, нанео је једној великој 
византиској војсци, која је била упала у 
Зету, страховит пораз (1042). Ипак је, под 
Војислављевим сином н наследником Ми- 
хаилом, К. успео натерати зетске Србе на 
мир (1052). За владе К. деспла се и велика 
пшзма између католичког папства н право- 
славне Византије, којом је цео хришћан- 
ски свет трајно поцепан на две половине 
(1054). д. Ан.

КОНСТАНТИН X ДУКА, византиски цар 
(1059—1067). Са К. је у Византији почела. 
владавина антнмплитарнстичке династије 
Дука. Већ тај прв-и Дука отстранио је ути- 
цај војне странке, запустио је војску, а за- 
вео режим бирократа и књижевника. Од- 
мах су наступнле зле последице таквот по- 
литичког правца. Оилни турски султан из 
дома Селџукова, Алп-Арслан, отео је В®- 
зантији -бившу краљевину Јерменску, па 
је отао продирати и у пограничне областн 
малоазиске (од 1064). Велико турско племе 
Узи илн Кумани (Половци), које је на Цр- 
ном Мору п дунавском ушћу потисло -Пе- 
чењеге, прешло је доњи Дунав. Оно је упа- 
ло н у византиску Бутарску, па -се одатле, 
преко Балкан-планнне, разлило и по Тра- 
кији и Македонији. Већ је задрхтао и Ца- 
риград. Срећом, уз К. су стајалп Печењегп 
и Бугари, који су напали на Кумане- и са- 
трли их (1065). Остатке Кумана населио је 
затим К. по Тракији. Рђаво је ишло Ви- 
зантији под К. н у ју-жној Италији. Тамо 
су Но-рмани, измирившн ое с папством, и 
добивши од њега инвеституру над визан- 
тиским делом јужне Италнје и над араб- 
љанском Сицилијом, продужили освајати 
од Византнје јужноталијанске градове.

Д. Ан.
КОНСТАНТИН XI ПАЛЕОЛОГ, »ДРА- 

ГАШ«, последњи византиски цар (1449 до 
1453). К. је био један од сннова Мано.јла 
II и Јелене Драгаш, кћери сестрнћа (?) Ду- 
шанова, Константина Дејановића од Вел- 
бужда (Ћустендила). Одликовао ое као нај- 
већи усталац м-еђу браћом. Брат му, цар 
Јован VIII, немајући мушке деце, наше- 
њивао га је себи за наследника. Смрт Јо- 
вана VIII (1448) затекла је К. као деспота 
једног дела Пелопониза. К. ое крунисао 
у пелопонеској Мистри-Опарти (1449), па 
је, стигавши у престоницу, примио скип- 
тар. К. је остао већ из раније двапут 
удовац, па је тражио себи и трећу жену, 
како би стекао наследника. Он је готово 
био испросио једну понуђену му кћер мле- 
тачког дужда Франческа Фоскарија. Али, 
поставши наскоро затим цар, он >је одбио 
вену руку, јер млетачки дужд нијв био 
владалац, нето прнвремени претседнпк ре- 
публике. Због тога се Фоскари, кад је Му- 
хамед II шсео Цариград, оглушио о молбе 
несуђеног му зета за млетачку помоћ. По 
смрти Мурата II (1451), у женидбене ком- 
бинације К, унгла је и удовица Муратова 
Мара, кћи Ђурђа Бранковића, која је п у 
Муратову харему задржала своју хришћан-
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ску веру. Тек што се она вратила у Ср- 
бију, дошао је на смедеревски двор нза- 
сланик К., Манојло Палеолог, да проси од 
Ђурђа бившу султанију за К. Ђурађ је радо 
пристао, али не и Мара, која се била заве- 
товала да ће, ажо се осло-бодн из харема, 
обући монашку ризу. Тада је К, испро- 
сио кћер ивирског кнеза Ђорђа. Но још 
млада није ни била доведена нз Ивнрске, 
кад ,је нови османлискн султан, Муха- 
мед II Освајач, започео своје припреме за 
опсаду Цариграда, у којој су Византија и 
К. 'завршили живот. К. је сам убрзао ту 
несрећу, затраживши од Мухамеда пови- 
пгжту апанаже једном осмаллиском принцу, 
који се био склонио код Византинаца. Му- 
хамед је на то сасввм укннуо ту апанажу, 
а мало затим (1452) је саградио на Босфору 
тврђаву Румели-Хисар. Тиме је он завла- 
дао пролазом кроз Босфор, прнграбио је 
себи приходе Цариграда од такса и ца- 
рина, надлаћиваних од страних лађа, које 
су туда пловиле, и створио је на европ- 
ско.ј босфорској обали згодну 'базу за удар 
против Цариграда. Оултан је послао једну 
војску и на браћу К. у Пелолонез, да они 
не би дошли у помоћ византиској престо- 
ницп. Уз то је он заузео и последњнх не- 
колико византиских градова у Тракији, да 
му ни отуда не би никла никаква сметња 
при опсадп Цариграда. 0 друге стране, Му- 
хамед је помоћу 'одлнчног механичара, Ма- 
ђара (?) Урбана, која је ступио у осман- 
лиску службу, излио велики број топова, 
међу њима н један трдан, дотле невиђен, 
тон, за баца.ље најтеже камене ђулади. 
Уједно је силни Осмашшја скупно огромну 
војску из својих азиских и европских про- 
винција, као и из васалнпх му држава. II 
Ђурађ Бршнковнћ је морао послати 1500 
српсках коњаника, под војводом Јакшом, 
уз једно одељење новцбрдских копача ла- 
гума. Оа целом том силом Мухамед је нај- 
зад пао под цариградске бедеме (1453). 
Уједно је он сабрао и флоту од неких 300 
већих и мањих лађа, под адмиралом Бал- 
таоглуом, поксламљеним Бугарином, и сме- 
стио је у Босфор. К. није успео одвратити 
Мухамеда од овог амбициозног замишљаја, 
па се и сам спремао за пооледњу борбу. Он 
је затражио 'од западних католичких спла 
помоћ, нарочнто од Млечпћа и од папе Ни- 
коле. Но сем лепих речи, ни од куда није 
добио скоро ништа. Млечнћи, не могући 
опростпти цару, што се нпје оженио кћерју 
љихова дужда, наљутнли оу се чак и на то, 
што је љихова трговшчка цариградска на- 
сеобина задрзкала, на своју одговорност, 
ради употребе у одбрани града, трп мле- 
тачке лађе, које су случајно свратнле у ца- 
риградско приотаниште. >Папа Никола V, 
и ако велики пријатељ Грка п грчке обра- 
зованости, лослао је Цариграђанпма готово 
само жита, на двема ратним и неким те- 
ретним лађама, тражећп од К , да се најпре 
спроведе флорентинока унија. Ради тога 
је Никола упутио у Цариград свога ле- 
гата, кардинала Исидора, Грка и бившег

кијевског мнтрополита, ватреног -заступ- 
ника уније на сабору у Ферари и Флорен- 
цији, У византиском се епископату опет 
нашло присталица дворске унионистнчке 
политике. Исидор је с њима отслужио у Св. 
Софији свечану заједничку литургнју по 
католичком обреду (12/12 1452). Због тога 
се у Царнграду, и ако је над њим впсио 
Мухамедов мач, борба између унпониста 
н  антиуниониста разгорела још јаче него 
пре, слабећи и положај' К. - у  грађанству, 
а и отпор против Турака. Антиунионистн, 
као многобројнијн, затворили су одмах по- 
сле Исидорове лптургије Ов. Софију, и лрва 
идућа литургија у љој била је уједно и 
последња, то .јест у очи пада Цариграда. 
Затим је Св. Софпја постала џампјом.

Најдрагоценију помоћ послала је Царп- 
граду Ђенова, брпжна за своју колонију 
Галату, на северној страни Златног Рога. 
По наредбн вз Ђенове стигао је у византи- 
ску нрестоницу -стари поморски борац Ђо- 
вани 'Бустинијани. Он је довео малу, али 
одабрану, силу: две галије, са неколико 
стотина неустрашивих морнара. Од-целе те 
силе, највише је вредео сам њен вођа, вешт 
командант н велики јунак. Уз цара К., он 
је бпо душа одбране Царнграда, и тек кад 
су Турци љега смртно ранпли, продрлп су 
у град. Византинцима су још прпскочили 
у помоћ и неколике лађе од Латина са је- 
гејскнх острва. II то је било све чиме су 
се Ла-тнни одужилш Византпјп, у нослед- 
њим њенпм часовима, за непзнерне ко- 
рисги које су од ње нмали кроз векове. Од 
Латина, које западноевропских које цари- 
градских, К. је скупио само око 2000 бо- 
раца; од својих пак Грка око 5000. Лађа 
је имао, које овојпх које латпнскпх, само 
око 25, у Златном Рогу. Цар је на брз.у 
руку поправио градске бедеме. II он је 
истакао .нешто ватрених оруђа, али куд и 
камо мањих н малобројннјпх од Мухаме- 
дових топова. Раипоредивши своју војску 
по бедемима, К. се утаборио и сам унутра, 
наспрам султанова табора, недалеко од ка- 
пије Ов. Ром-ана. На мору, он је благовре- 
мено затворпо гурској флоти приступ у 
Златни Рог, Јразапевшп -огромни гвозденп 
ланац од Галате до Царпграда.

29/5 1453 рано ујутру, Турцп су извр- 
шпли на византиску престоницу последњн 
јуриш. Ратна. срећа се дуго колебала, алп 
°У Турци провалпли у град кроз једну малу 

-капију, тако- зв. Керкопорту, коју су некп 
византискл војницп бплн заборавнли да 
затворе. Ту су се већ залепршале турске 
заставе. Наскоро оу и др.уга турска оде- 
љења/ покуљала кроз још једну калију. Оу- 
хоземни зидови пали су у турске руке. 
Настала је борба и у самом граду, која се 
убрзо свршпла у турску корист (29/5 1453).
У уличној борби погинуо је и К. Његов 
је леш остао непримећен међу војничкпм. 
Тек сутрадан, кад је и Мухамед ушао у 
Цариград, наредио је он да се пронађе тело 
јуначкот последњег византнског цара, и- до-
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пустио је Грцима да га еа почастима са- 
хране. Д. Анастасијевић.

КОНСТАНТИН МАНАС, ввзантиски пе- 
сник (прва поповина 12 века). Напнсао је 
п једну хронику од постаља света у сти- 
ховима, врло омм&ену код доцнијих Ви- 
зантинаца. Та је хроника око 1350 преве- 
дена и на бугарско-словенски, У њој има 
нешто података и за срлску историју.

Д. Ан.
КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ, плсац 15 века. 

Пореклом је био Бутарин. У својој отаџбини 
примжо је главно образовање. Опадао је у 
ред ученика изашлих из школе реформа- 
тора патријарха Јевтимија. Непосредан учи- 
тељ био му је Андроник, Еутимијев ђак. 
После пропасти Бутарске прешао је К. у 
Орбију, где га је деспот Отеван усрдно 
примио. И сам кљижевник и љубитељ 
књиге, Стеван је створио од своје задуж- 
бино Ресаве (Манасије) средиште књижевне 
активности свог времена. К. јс постао 
главно књижевно лнце тадапгње Србије и 
глава реформне школе, која је нмала да 
поправља старе преводе и бира и доноси 
нове. Та школа, по месту манастира про- 
зваиа ресавском, била је веома активна. 
У њој је К. израджо граматичко-нравописни 
програм, шрви у целој старој словенској 
књижевности; врло учен и сложен, али му- 
тан и виоокопаран. Његов спис о том био 
је препиоиван и много читан; из њега су 
прављени изводи, и преношен је из Ор- 
бије и у Бугарску и у Русију, где је вр- 
шио пзв-естан утицај. Осшм тог списа о пра- 
вопису, К. је израдио, по заповести патри- 
јарха Никона, око 1431, и биографвју свог 
умрлог добротвора, деспота Стевана. Ово 
дело оведочи о широжом интерееу пишче- 
ву, пуно је података и има више всториски 
него традиционални хагвографски карак- 
тер. У том опиоу налази ое нетачна генеа- 
логи.ја Немањића, која их доводи у везу 
с царем Константином Великим. Та генеа- 
логвја шостала је саставни део срнских ро- 
дослова све до 18 века. Сама биографија 
била је читана не само у Србији, него и у 
Русији, где су њени делови ушли у састав 
руског хронографа.

Л н т е р а т у р а :  От. Станојевић у Аг- 
сМч {. з1ау. РМ1о1ојЈје, 18 (1896); С. Роза- 
нов, Известија петротрадске академвје, XI, 
2 (1906). В. Ћоровић.

КОНСТАНТИНОВИП ВОЈИСЛАВ, арти- 
лериски бригадни ђенерал (8/4 1873, Ћу- 
прија). По овршетку 6 разреда гимназије, 
ступио је. у Војну Академију 1/9 1891. За 
артилериског потпоручника провзведен је 
2/8 1894, за капетана 22/2 1903, за пуков- 
ника 1/10 1915, за бригадног ђенерцла 21/10
1923. До 1899, био је водник у пољској и 
градској артилерији, до 1907 командир 
пољоке и хаубичке батерије, до 1915 био 
је командант хаубичког джвизиона, 1919 до 
1920 био је командант хаубичког пука (I), 
1922—1923 био је управник барутане Обн-

лнћево, 1923—1924 био је помоћник ко- 
манданта дивизиске области (Тимочке), од 
8/11 1924 је начелник артилериског оде- 
љења армиске области (2). — У рату
1912—1913 био је командант хаубичког ди- 
визиона. У рату 1914—1918, до 23/10 1915 
био је командант хаубичког дивизиона, 
23/10' 1915—10/4 1916 био ,је командант
пољоког артилериског пука (Дунавске I), до 
1916 био је на служби у штабу I Армије 
и вршио је дужноот начелника артилери- 
је I Армије, 28/11 1916 до краја рата био 
је референт артилерије дринске диввзије.

В. В.
КОНСУЛАРНА СЛУЖБА. Први заксн о 

К. С. у Србији бно је закон о дппломатским 
заступништвима и консулатима у иностран- 
ству’ од 18/1 1879. Закон је предвиђа-о две 
категориј-е ко-нсула: а) консули натрађени 
(од каријере), и б) консули не награђени 
(почаени). Консули прве категорије, деле 
се на три врсте: 1. Генерални консулп, ко- 
јн могу носпти титулу дипломатско-га аген- 
та и отправнижа послова. 2. Консули.
3. Внце-консули. — Ненаграђених консула, 
који могу битн узети и од мештана стра- 
них поданика, има такође три врсте: 1. Ге- 
нерални ко-нсули. 2. Консули или вицекон- 
сули. 3. Консуларни агенти. — Плаћени 
вицеконсули, -секретари, а на- истоку и ту- 
мачи (дратомани) могу бити придодати само 
консулима од каријере (чл. 7).

На оонову о»ог закона, а у допуну њего- 
ву, донета је 29/7 1882 прва уредба- 'о К. С. 
код нас. Она регулише надлежноот и функ- 
ције обеју категорија консула, као и особ- 
ља консулата; прописује детаљна правила
0 држаљу регистара грађанског стања при 
консулатима, о грађа.нокој и кривичн-ој ју- 
рисдикцији коноула, о консуларној коре- 
спонденцијн, о лрироди коноуларних изв-е- 
штаја, о односима консула према шефови- 
ма дипломатских мисија, о консуларним 
таксама н консуларној та.рифи. Ова уредба 
регулише исто тако надлежност и функци- 
је консуларних агената.

Закон од 18/1 1879 укинут је зажон-ом 
од 1/11 1886. И по овом закону вма две 
категорије кон-сула: а) Консули од кариј-е- 
ре или, како закон каже, дејствителни, 
б) Консули почасни. Обе категорије деле се 
у »ђенералне« консуле, консуле и вице- 
ћонсуле.

Дејствителни консули су државни чинов- 
нвци, који имају плату и -ова остала чи- 
новничка права. Почасни консули нису др- 
жавнн чилсвници, немају плате нити чи- 
новничких права. Могу бити и страни др- 
жављани (чл. 21). — »Деј-ствит-елни ђене- 
рални консули« деле се у три класе, кој-е 
одговарају рангу начелника. Мини-старотва:
1 кл. са 7.000, П кл. са 6.000 и III кл. са
5.000 динара систематске годишње плате. 
»Дејстви-телни« кон-сули деле се у две 
класе, које одговарају првој и другој класи 
секретара Министарства I кл. са 4.000, и 
II кл. са 3.750 динара систематске годиш-
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ве плате. —• »Дејствителнн« внде-конеулн 
деле се у три класе, које одговарају Ш, IV 
и V класи секретара Мшшстарства: I кл. 
3.250, II кл. 2.750, и III кл. 2.500 динара 
систематске годншље плате.

Ни један од ова два вакона не помиље 
места, где еу отворени или тде се имају 
отворити нови консулатн, као што је то 
урађено у закону од 1886 о поеланствима. 
У чл. 24 еакона од 1879 велн се само, да се 
конеулати установљавају указом, на пред- 
лог министра Иностраних Дела.

До великог указа ©д месеца маја 1914 
било је у тадашњој Краљевини Орбијн све- 
га два консулата од каријере: један у Тр- 
сту, други у Будимпешти, и сем њих чисто 
политички консулати у Турској (у При- 
штини, Оконљу, Битољу и Оолуну), који 
су потпадалн под т. зв. просветно одељење, 
установљено решењем Министра Иностра- 
них Дела 1891. Консулат у Трсту укинут је 
1902, тако да је од 1902 до уједињеља 1918 
био свега само један једини каријерни кон- 
сулат, у Будимпешти.

После територијалних увећања Орбије у 
ратовима 1912 и 1913, отворено је, указо-м 
'Од 1914, неколико нових консулата: у Пра- 

Јгу, Бечу, Берлину, Цариграду, Трсту, Буку- 
решту и Окадру.

Уредбом од 1914 није унета никаква 
битна новина у организацији К. 0. у на- 
шој Краљевпни. Организацији консулата 
посвећено је у тој уредби цигло 4 §. И 
по овој уредби има две категорије консула: 
а) оталних, од каријере и б) почасних. Обе 
категорије деле ое на: 1. генералне консуле, 
:2. консуле и 3. внце-консуле.

Као и по закону од новембра 1886 стал- 
ни консули су држагвни чпновници, прима- 
ју  плату и додатак и уживају сва права 
државних чиновннка. Почаснн консули ни- 
оу државни чиновннци, немају чиновннч- 
ких права и не примају плате. Почасни 
консули могу бити и страни држављани. 
Отални генерални консули могу се акреди- 
товати н као дипломатоки агенти. Они 
имају ранг директора одељења. Отални 
'конеули имају ранг секретара прве класе. 
Вицеконсули деле се на две класе и одго- 
'варају рангу секретара Минпстарства Пно- 
■странвх Дела III и II кл. Писара консулата 
нма две класе, које одговарају рангу п по- 
ложа.ју писара Миннстарства Иноскраних 
Дела. Внце-консули и писари одређују се, 
према нотреби, еамо при сталним генерал- 
ни'М консулатима и кон-сулатима.

У данашњој нашој држави каријерни 
■консулати ностоје у овим местима: а) ге- 
нерални консулати: у Берлнну, Бечу, Бу- 
димпешти, Букурешту, Буенос-Ајресу, Ка- 
јнру, Милану, Марсељу, Минхену,' Њу- 
Јорку, Прагу, Чикагу, 'Солуну, и Хелсинг- 
форсу. б) Консулати: у Варнп, Грацу, Ди- 
селдорфу, Задру, Корчи, Крфу, Монтреалу, 
Печују, Санфранциску, Скадру, Омирни, 
Трсту, Цариграду, Целовцу. — Почасни 
консула.ти: у Немачкој (5 консулата), у 
"Белгији (з), у Чили (з), Данској, Шпанији,

Француској (з), Великој Британији (12), 
Грчкој (2), Холандији (з), Италији (7), 
Перу, Портуталији (2) Румунији,- Швед- 
ској (2), Швајцарској (2), Чехословачкој.

Б. Марковић.
КОНТАК АНТУН (6/5 1847, Загреб — 

15/3 1926, Загреб). Био је 25 година пот- 
претседник Трговачке и Обргничке Коморе 
у Загребу, 18 година ценсор Аустро-Угар- 
ске Банке. Градски заступник града За- 
греба био је 12 година, а подначелник града 
Загреба 7 година. Оснивач је Обртне Удруге 
за Штедњу и Предујам и њен претседник 
28 годнна. Оснивач је Прве Хрватске' Обрт- 
не Банке, којој је претседа.вао 16 година.

С. Д.
КОНТРОЛА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА.

Сви продукти анималног порекла стоје под 
ветеринарском контролом, која је за оне, 
који се употребљавају за индуетрију регу- 
лисана ветерпнарским законима. Главна 
јој је оврха, да очува човека-радника од 
заразе зоонозама и да спречи пренос и ши- 
рење сточне заразе транспортоваљем. Важ- 
нија контрола хитијене анималних храни- 
ва (меса и прерађевина, млека и млечнпх 
продуката, јаја, домаће живади, дивљачи, 
рвбе, ракова, шкољки и т. д.) регулисана 
је посебним законим! и наредбама. Хиги- 
.јенока контрола меоа врши се у кла.ница.- 
ма, ивван којих се у мествма, где постоје 
не сме клати крупна стока. Уређене су у 
свим већим градовима, модерне су на пр. 
у Београду, Марибору, Љубљали. Инду- 
стриска. предузећа за месне продукте (Врх- 
ника, Сесвете, Шид, Београд, Велика Па- 
ланка, Јагодина) имају овоје сопствене. У 
свима вршп преглед ветеринар стручљак, 
за веће кланице, особито за експорт, посе- 
бан и са посебном лабораторшјон за хиото- 
лошка и бактериолошка истраживања. У 
селима врше преглед посебно изучени лап- 
цишрегледачи, којима је комнетенција 
ограничена на најпростије случајеве. У 
сумњнвим случајевима имају да се обрате 
на најблнжег ветеринара. У Хрватској и 
Славоннји на .основу закона од 1888 за- 
коноки су пропнси тачније фиксирани.

Ф. 3.
КОНТРОЛИСАЊЕ МЕРИЛА, Код нас су

законом одређене основне јединице за ме- 
рење: метар, килогра.м и т. д.; дефинисано 
је: шта треба разумевати под дужином од 
једног метра, тежином од једног килогра- 
ма и т. д. Озакоњењем, добиле су ове де- 
финнције карактер правног правила; заво- 
ђењем основне јединице, метра п килогра- 
ма, усвојен је и закоиитим проглашеи 
т. зв. метарски систем. На њега се наша 
држава оба-везала својим приступом међу- 
народној метарској конвенцији (в. мере). 
Према томе, могу се у нас, у јавном са- 
обраћа.ју, употребљавати само мере и справе 
за мерење, израђене на основи метарског 
система.

По закону о мерама допуштена је нзрада 
мера и справа за мерење свакоме лицу, алп

— 370 —



КОНФБРЕНЦИЈЕ МИРА У ХАГУ

је држава за себе задржада право, да про- 
ппсује састав, облик и начин обедежаваља 
мерила, отступања (толеранције), која су 
допуштена у величини мере или у тач- 
ности њених података в да, преко својих 
органа, прегдедом и жигосањем мерила 
контролише одржавање свих тнх прописа. 
Таквом службеном прегледу и жигосању 
подлеже сгве мере и справе за мерење, које 
се употребљавају у јавном саобраћају. 
Према томе, удара се званичан жиг на еве 
исправне и тачне мере и справе за мерење, 
пре него што се пусте у саобраћај. Остала 
мерила не подлеже никаквој контроли од 
стране државе. — Први покушај за регули- 
сање прегледа и жигосања мерила учињен 
је у Србији одлуком Народне Скупштине 
ОД 17/9 1859.

Према 'закону држава врши и повремени 
преглед и жигосање ради контролисаља 
исправности мерила, пуштених у јаван 
саобраћај. На повремени преглед подносе 
се мерила сваке друте године.

За обе врсте прегледа и жигосања мерила 
(први и повремени) отара се власник ме- 
рила. За мерила, која се доносе на повре- 
мени преглед, одређена је, у- погледу отсту- 
пања у величини, и кажњнва граница њи- 
хове грешке. Поред обавезе, коју је држава 
прописала израђивачима и со.пственицима 
мерила односно израде, прегледа и жигоса- 
ња, задржала је она за себе право и спе- 
цијалног надзора над мерама и мерењем. 
Стара се да се заинтересовани при упо- 
треби мерила и приликом мерења придр- 
лсавају законских прописа-. Овај надзор вр- 
ши држана било путем својих стручних 
органа (контролора мера), било преко по- 
лицнских власти. Најзад, одређене су и 
казне за оне, који се и уколик-о се н-е би 
придржавали издатих прописа.

За административно и техничко извође- 
ње ових законских прописа постоје посебна 
надлештва: контроле мера (државни баж- 
дароки уреди), којима се подносе мере и 
справе за мерење на преглед и жигосање. 
За жигосање буради постоје, поред њих, 
ј-ош и посебна надлештва: ко-нтроле буради 
(уреди за означивање буради). Чиновници 
надлештва нмају звање контролора мера. 
Контрола мера има у нашој држави свега 
30, а контрола буради 55. Сва та надлеш- 
тва стоје под врховном управом и надзо- 
ром Мшгиотарства Трговине и Индустрије. 
Надзор над мерама врше и полициске вла- 
сти. — За претлед и жигосање мера и спра- 
ва за мерење наплаћују се нарочите таксе, 
које прописује мишгстар Трговине и Ин- 
дустрије. Приход од ових такса износи око 
три милиона динара годишње.

Са израдом мерила баве се код нас, по- 
ред многобројних стручних мајстора, и не- 
ка већа преду-зећа: »Вага« Д. Д. у Загребу, 
Творница Вага и Утега Д. Д. у Загребу, 
Творница Вдга у Суботици, Леваоница 
Железа Д. Д., ,у бсеку, Фабрика »Балкан« 
у Београду, Стројна Товарна у Љубљани, 
Лпвница »Ферум« у Суботици и Државна

Жељезара у Варешу. Последњих пет пре- 
дузећа израђују само тегове.

Ц. Каргачип.
КОНТРОЛНЕ ЗАДРУГЕ. В. Задругар-

отво сточарско.
КОНФЕРЕНЦИЈЕ МИРА У ХАГУ (1899 

и 1907). Главни разлог сазиваља К. М. 
лежн у двострукој жељн, да се учини крај 
превеликим наоружањима., која су крајем 
19 века узела огромне размере, и да се 
организује решаваље међудржашних споро- 
ва мнрним путем арбнтраже, нссредова- 
њем и т. д. У том-е је циљу руски цар 
Никола II сазвао, почетком 1899, преко 
свога миннстра Муравјева, Прву Хашку 
К. М.

Конференција се са-стала у Хагу 18/5 и 
радила је до 29/7 1899. Двадесет и шест 
држава је узело учешћа на Конференцији: 
Немачка, Аустро-Угарска, Белгија, Кииа, 
Данска, Шпанија, Сједињене Америчке 
Државе, Мексико, Француска, _ Велика 
Британија и Ирска, Грчка, Италија, Јапан, 
Луксембург, Црна Гора, Холандија, Персв- 
ја, Портуталиј-а, Румунија, Русиј-а, Орбија, 
Сијам, Шведска и Норвешка, Швајцарска, 
Турска и Бутарска. По ово-ме су реду др- 
жаве званично биле расиоређене на Кон- 
ференцвји. Црну Гору је претстаазљала 
руска делегација-. Србију су заступали: 
тадањи посланик у Лондо-ну Чедомиљ Ми- 
јатовић, посланик на Цетињу пуковник 
Машин и, као иомоћник делегата, др. Воја 
Вељковић, профеоор правног факултет-а у 
Београду. Папа није био позват, јер ее то- 
ме противила Италија. За претоедника X. 
,К. изабран је руски први делегат Стаал, 
амбасадор у Лондону.

X. К. ј-е поделила свој рад у три коми- 
оије. Прва је имала да се- бави ограниче- 
њем наоружања и војлих и-здатака. Њој 
је претседавао Белгијанац Бернарт. Орбвју 
је у њој заступао пуковнив Машин. Друга 
је комисија нмала за задатак да пропише 
ратне законе. Њој је претседавао руски 
делегат и чувени правник Де Мартенс. Ср- 
бију су претстављали Ч. Мијатовић и В. 
Вељкошић. Најзад, трећа је комисија имала 
да изучи питање решавања међународних 
спорова мирним путем т. ј. посредовањем, 
арбитражом н међународним анкетним ко- 
мисијама. Претседник је ове комисије био 
француски делегат Леон Буржоа, а наши 
делег-ати Ч. Мијатовић и В. Вељковић. Ко- 
мисије су се делиле у поткомисије. _ 

-После рада од два и по месеца, К. је јед- 
ногласно усвојила трн конвенције: 1. 0 ре- 
шавању међународних спорова мирним пу- 
тем (61 члан, подељен у 4 -одељка). 2 0 
законнма и обичајима сувоземног рата (60 
чланова, подељених у 4 одељка)._3. 0 при- 
мени начела Женевске Конвендије од 22/8 
1864 на шоморске ратове (14 чланова), три 
декларације (првом се Силе Уго-ворнице 
одричу у случају рата бацања пројектила 
и експлозива са балона и других летилпца; 
друга садржи забрану пројектила, чији је
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једини циљ распроотираље загушљпвжх и 
отровннх гасова, а трећа забрањује употре- 
бу дум-дум и-слинних куршума), и неко- 
лико жеља, односећнх се на извесна пита- 
ња, као на потребу ревизије Женевске 
Конвенцпје од 1864, на права и дужносги 
неутралних сила за време рата, на ограни- 
чење војних буџета, војске и морнарице, 
на бомбардоваље пристаништа и примор- 
ских места и т. д. — Енглеска нлје потп-и- 
сала ниједну од торњнх трнју декларација, 
а Кина н Швајца.рска нису потписале кон- 
венцију о законима и обичајнма сувозем- 
ног рата. Србија их је све потписала и ра- 
тификовала 11/5 1901.

-Оуделовање наше делегације нарочиго се 
ишољило приликом дискусије о установ- 
љењу међународних анкетних комисија. 
Гледиште је њено било, да се том мером 
ствара неједнакост између великих и ма- 
лих дрлгава, јер ове последње немају моћи 
да прнснле Велзгке Силе да приме ма 
какву анкетну комнсију, док је овима увек 
врло лако наметнути анкету малим држа- 
вама. Вредао је поменутп и взјаву деле- 
гата Ч. Мвјатовића на седмој седаици I ко- 
мисије (30/б), да ,је Србија, жељна мира, 
смањила од како је Конференција сазвата, 
величину своје ратне снаге за једну чегвр- 
тину.

Главно се дело прве К. састоји у Кон- 
венцнјж од 29/7 1899, која установљава 
Стални Арбитражнн Суд. Ова-ј је Суд у 
стварн био само једна листа најпозванијих 
личности за арбитре у међународним спо- 
ровима. Према одредбама. Конвенцвје, у 
сдучају сукоба, дрн?аве су, на основу уго- 
вора, који се зове компромвс, имале да 
изаберу за арбитре лнчности са те листе. 
Ипак им је остављена .слобода, да моту 
изабрати арбитре и ван те листе. Поред 
Суда, Конвенција је установида п .један 
Међународни Биро, са седиштем у Хагу, 
који је имао да му послужи за секретари- 
јат, да чува архиву, да отправља админи- 
стративне послове, и да прима молбе за 
сазив Суда.. Биро се н-алазио под управом 
и надзором једног Сталног Адмпнистратив- 
ног Савета, жоји су сачнњавали -дипломат- 
ски претставници страних држава у Хагу, 
под претседништвом холандскот министра- 
Спољних Посдова. Одлуке Арбитражног 
Суда су биле обавезне 'за државе у спору, 
и без права на жалбу другом неком арби- 
тражном суду. Од како је установљен, Суд 
је функционисао у више прилика, од којих 
је 'најважннја била опор нзмеђу Франпуске 
и Немачке око војних бегунаца нз Фран- 
цуске Отраначке ЈТегије (1908).

Другу X. К. сазвао ј-е такође, по пници- 
јативи 'иретседаика Оједиљених Амернчкпх 
Држава, Рузвелта, руски цар Нпкола II. 
44 државе биле су претстављеие на тој 
конферендпји (Немачка, Оједињене Аме- 
ричке Дрисаве, Аргентина, Аустро-Утарска, 
Белги.ја, Боливија, Бразилија, Бутарска, 
Чили. Кина, Колумбија, Куба, Данска, Ре- 
публика Доминико, Екватор, Шпанија,

Француска, Велика Брнтанија, Грчка, Гва- 
темала, Хаити, Италија, Јапан, Луксем- 
бург, Мексико, Црна Гора, Ннкарагуа, Нор- 
вешка, Панама, Парагвај, Холандија, Перу, 
Персија, Портуталија, Румунија, Русија, 
Салвадор, Србија, Сијам, Шведска, Швај- 
царска, Турска, Уругвај и Венецуела). Са- 
мо се четири државе нису одазвале по- 
зиву (Абисннија, Коста-Рика, Хондурас н 
Кореја). Папа ни овога нута није био по- 
зват, због противљења Пталије. Друга X. 
К. заседавала је у Хагу од 15/6 до 18/10 
1907. Прет-оедавао .јој је руски амбасадор у 
Па.ризу Нелидов. Делегати Краљевиие Ср- 
бије били оу: ђенерал Сава Грујић, прет- 
оедник Државног Савета, Др. Милован Ми- 
ловановић, посланик у Риму и члан Стал- 
ног Арбитражног Суда, н М. Милжћевић, 
посланнк у Лондону и Хагу. Црну ,је Гору 
и овога пуга заотупала руска делегација. 
— X. К. је поделила свој рад на четнри 
комиснје. Прва се бавила арбитражом, ан- 

• кетним комисијама и сличним питањима. 
Прегседавао јој је Француз Леон Буржоа. 
Друга је имала за предмет побољшање рат- 
них закона н обичаја, а претседник је био 
Белгијанац Бррнарт. Трећа. се бавипа пи- 
таљима поморског ратовања (бомбардовање 
пристаништа, режим ратних бродова у 
ћеутралним пристаништима и т. д.), а 
претседник је био Талијан Торниелн. Че- 
тврта се такође бавила питаљнма, која -се 
■односе на поморске ратове (преобраћање 
трговачких бродова у ратне, приватна ово- 
јина на мору, кријумчареље, блокус и т. д.). 
Претседннк је био Руо де Мартено. Коми- 
сп.је су се делиле у поткомисије.

Као и прва, тако се н ова X. К. имала 
да бавн трпма главним проблемпма: огра- 
ннчењем наоружања, обавезном арбитра- 
жом и неповредивошћу приватне својине 
у помороком рату. Резултати њеног рада 
су, били 13 конвенцпја, једна декларација 
и 4 жеље. Конвенције су: 1. 0 мирном ре- 
шавању међународаих спорова. 2. 0 огра- 
ничењу употребе силе аа наплату дугова.
3. 0 отварању непријатељстава. 4. 0 за- 
кошгма и обичајима сувоземног рата. 5.
0 правнма и дужностима неутралних др- 
жава и лица у сувоземном рату. 6. 0 ре- 
жиму непријатељских трговачкпх бродова 
у почетку непријатељотава. 7. 0 преобра- 
ћаљу трговачкнх бродова у ратне. 8. 0 по- 
стављаву аутоматских подморских мина.
9. 0 бомбаровању у поморском рату. 10. О 
примени принципа Женевоке Конвенци.је 
на поморске ратове. 11. 0 употреби права 
запћења у поморском рату. 12. 0 стварању 
међународног суда о запћењу бродова н 
13. 0 правима и дужностпма неутралних 
сида у случају поморског рата. — Декла- 
рација има за предмет забрану бацања про- 
јектнла и експлозива са балона. Ова је де- 
кларациј-а имала бпти у важности до за- 
(вршетжа треће К., која се, по дзраженој 
лсељи пмала састати 1914, али је спречена 
ратом. Декла.рацпју су одбиле да усвоје: 
Немачка, Француска, Италпја, Јапан, Ру-
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сија и т. д., то јест све велике силе, сем 
Енглеске и Аустро-Угарске. — Жеље, које 
је Конференција и-зразила, односе се на 
установљење једног Оуда Арбитражне Прав- 
де, на тргоззачке и вндустриске односе из- 
међу становништва зараћених држава н 
неутралних земаља, на положај странаца 
на територији зараћеннх сила, и на став- 
љаље закона и обичаја- поморског рата на 
дневнн ред.идуће К.

Уотех К. је че.сто, по ошитем мппгљењу, 
доводилО у питаље држање немачке и 
аустро-утарске делегације. Неначка није 
хтела да пристане на обавезну арбитражу, 
тврдећи, .да је за њу прерано. — Конвен- 
ције: нису ратификовале: Бугарска, Ита- 
лија/ 'Црна. Гора, Србија и Турска- Орбија 
их је била потписала, али их доцније није 
ратифжковала. — Рад наше делегације 
оста.вио је многр више трага у запнсни- 
цима друге К., него у актима пр-ве. Наро- 
чито је чеото и корисно било учешће Ми- 
лована Милогвановића у раду Г и IV ко- 
мисије, чији је он био и један од потпрет- 
седника. Миловановић је нарочито еудело- 
вао у дискусијама о обавезној арбитражи.

За време рата 1914—1918, Хашке', Кон- 
венције нису биле поштоване. По мишљењу 
Пиле-а, професора Париског Университета, 
оне нису ни биле о-бавезне, јер их ниеу 
ратификовале еве зараћене државе, па пре- 
ма томе оне оу биле погпуно њеважеће. — 
Ма да X. К. нису успеле нити да ограниче 
наоружања, ннтзи да уетанове међународну 
правду, нити да опрече рат, ко.ји је ускоро 
затим избио, ипак се оне могу сматратн за 
један од најважнијих догађаја у иоторији 
међународних односа. Оне претстављају 
један велики корак унапред ка организо- 
вању међународног друштва, које је после 
Светског Рата 1914—1918 добило свој на- 
рочити израз на Париско.ј Конференцији 
Мпра у установи Лиге Народа.

За рад Друге X. К. везује се Лондонска 
Поморска Конференција, која се, према 
члану 7 Конвенције, од 18/10 1907, о уста- 
новљењу међународног суда о запћењу бро- 
дова, оастала у том циљу 4/12 1908 у Лон- 
дону. Њој је присуотвовало осам највећих 
поморских држава Шемачка, Аустро-Угар- 
ска, Велика Британија, Француска, Јапан, 
Руси.ја, Италија, Оједињене Америчке Др- 
жаве), затим Шпанија и Холандија. Кон- 
ференција је радила до 26/2 1909, када је 
донела познату декларацију о праву по- 
морског рата. Ова декларација допуљује 
Париску Декларацију од 16/4 1856 по истом 
предмету. Она регулише блокус, кријумча- 
рење, плаћање оштете, промену заставе 
и т. д. А ли. она није стунила у важност, 
јер .је нису ратификовале Француска и 
Евглеска, које с,у је ипак у почетку рата 
1914—1918 примењивале неко време. Пре- 
ма томе Међународни Суд о запћењу бро-- 
дова није остварен. Ђ. Поповић.

КОНЦЕРТНА ПОСЛОВНИЦА ХРВАТ- 
СКОГ ГЛАЗБЕНОГ ЗАВОДА У ЗАГРЕБУ. 
1912; основао је Глазбени Завод у Загребу,

у заједници са кр. Земаљским Хрватским 
Казалиштем, позоришно-концертну поблов- 
ницу. После две године казалиште је исту- 
пило нз ове заједнице, Од свог оснивања 
до краја сезоне 1924/25 приреднла је К. П. 
у прооторнјама-Глазбеног Завода 365 кон- 
церата,- од тога 223 концерта домаћих умет- 
ника и друштава, а 142 концерта стра-них 
уметника. Од тих концерата било је 74 хор- 
ских, 28 компрне музике, '83 ооло-песама/ 
82 клавирских, 33-. виолинских, 14 чели- 
стичких, 22 оркестралних и 29 др. У току 
ових осам концер1НИх сезона, концертовали 
су у Затребу, посредовањем. К. П., међу 
ос!алима, и многи отрани уметници. Од но- 
внјих домаћих аутора приредила је К. П. 
ком-позиционе вечери Јуре Ткалчића, Жиге 
Хнршлера, Рихарда Шварца, Драг. Мандла, 
Казимира Кренедића. -Мокраљневе вечерн 
је приредило Српско певачко друштво- из 
Загреба и Београдоко певачко друштво 
Станковић. Домаћа певачка друштва при- 
ређују концерте и у својој режиј-и,- тако 
Лисински и Коло. А .  Д.

КОНЧА, с-ело у Јужн-ој; Орбији/ у Брегал- 
ничкој Области, под планином Белим Ка- 
м-еном (Ак-Таш), у изворном пределу Криве 
Лакавице. Има 725 становн-ика (1920). У 
К. је за време цара Душана- великж војвода 
Никола подигао цркву Св. Стефана, коју 
је на -војводнну жељу цар Урош 1366 по- 
тврдио у дар мана.стиру Хиландару. — 
Преко К. -води најкраћи пут из Тиквеша 
за Струмицу, којим је _раније ишао жив 
караван-ски еаобраћај. В. Р.

КОНЧАНИЦА, село у Славонији, О-бласт 
Осечка, срез дарув-арски. Од Дарувара 7 км 
к -северозападу, на путу у Беловар. Же- 
лезничка станица пруге К.-—Зденци—Ба- 
стаји, где се одваја -од пруге Вировитица— 
Пакрац. Има 1.724 становника (две тре- 
ћине Чеои), општшгско поглаварство, пучку 
школу, пошту и телеграф, рнбњаке, -сирар- 
ницу. — У К. -нађен-о је 670 комада ситног 
мађарског новца из доба краљице Марије 
(1382—1386) и љеног мужа и наоледника 
Сигиомунда (1387—1437). Ј. М-и.

КОНЧАРЕВИЋ СИМЕОН, далматински 
епископ (1751—1762) и писац, раније прота 
и парох бенковачки. Народни и црквени 
лретставници, на -своме збору на -Далма- 
тинском Косову, изабрали -оу К. 1750 за 
свога епископа-, и ако млетачка власт није 
хтела да дозволи православног -епископа за 
Далмацију. К. је рукололожио за еннскопа 
босавски митрополит 1751, по овла-шћењу 
пећског патријарх-а. Народ је К. одушев- 
љено примио, и он је готово две године, 
п против воље власти, уопешно радио на 
организацији православно-г црквеног жи- 
вота у Далмацији. Пред гоњењима .млетачке 
власти уклонио се К. у Лику, настанио се 
у Попини, па ј-е -од-атле, преко свога егзарха, 
архимандрита Никанора Рајевића, управљао 
орпском црквом у Далмацији. Када је 1762 
лроглашен државним издајником и забра-1
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њена му свака веза са далматинским Ор- 
бима, отишао је К. у Русију, где је и умро 
1770, у Киј-еву. — Написао је Љетопис гра- 
ђанских и дрквених догађаја, који је по- 
служио као гла-вни извор епископу Др. Ни- 
кодиму Милашу, ва љегов историски пре- 
гл-ед Православна Далмадија (1901).

Р. Г.
К0НЧУЈ1. 1. Манастир (Ов. Николе) на 

Ибру, код села Конџула. Опомиње се за 
време Немаљино, кад је његов игуман за- 
узимао врло утледно место. Вероватно је 
задужбина Немаљина. У љ-ему се постри- 
гао потољи архиепискол Данило (1292 до 
1309). Краљ Мнлутин устадовио -је у ма- 
настиру епископију, која ј!е убрзо укинута. 
Сада је К. мирска црква.

В. П-ћ.
2. В. Никољача, манаотир Ов. Николе.
КОНЧУЛСКА ЕПАРХИ ЈА, црквена облаот 

између Врање и Гиљана. Помиље се само у 
доба краља Милутина и архиелископа Ни- 
кодима у првој четвртн 14 века. Еппскон 
кончулски заузимао ј-е тада задње, петнае- 
сто, место у реду српских епископа, -а 
итума.н кончулски имао је у исто време 
осмо место међу четрнае-ст претставника 
ставропнгиских или дарских манастира у 
Орпској држави.

Р. Г.
КОНЧУЛСКА КЛИСУРА. В. Морава 

Бинча.
КОЊАРНИК, планина у Македонији, из- 

међу река: Велике-Олатинске-Патевачке-Ра- 
ветинске, 7 км -западно-северозападно од 
Врода (на. Великој Реци), односно 14-5 км 
источно-северожсточно о-д Кичева. Највишп 
висови су: Коњарник 1.874 м, Острилин 
1.773 м, Млечни Врх 1.592 м, Влашкп К-а- 
мен 1.549 м, Водица 1.380 м, Песјак 1.744 м. 
Преко планине воде неколико стаза.

П. В.
КОЊАРСТВО је у нашој земљи било већ 

давно на гласу, особито ванредно отпорни 
босански коњ или племенити коњ, кога гаје 
на.рочито у Војводини. У целој нашој др- 
жави нма ове-га око 1,550.000 коња, и то у 
Војводини -око -598.000, у Хрватокој-Олаво- 
нији око 378.000, у Босни-Херцетовини око
231.000, у Орбпји око 183.000, у Далмацији 
око 80.000, у Словеначкој око 75.000 и у 
Црној Гори око 5.000. Војводина је најбо- 
гатија коњима, а уједно гаји и најбоље (нај- 
лл-еменитије) пасмине. Колика -се пажња 
поевећује К. доказује велики број приват- 
них ергела, од којих само већих има 28 у 
др-жави.

После рата још се ниоу прилике у К. 
консолидовале, те ј-е К. квалитативно на- 
задовало, нарочито и због тога, што су 
власници морали већину приватних ергела, 
због аграрне реформе, распродати или знат- 
но смањити. К. је више него пкоја друта 
врста жпвотиња завноно од већег поседа, 
јер гајење коња тражи особиту пнтелп- 
генцију и -велики рад од узгајача, и иза-

зива знатне трошкове. Маљи (сељачки) по- 
сед може успешно шајити квалитетне коње 
у напредним земљама, примивши квали- 
тетни раоплодни материјал од в-ећег и ве- 
ликог пооеда.

Експорт коња из наше државе је доота 
жив а нарочито из Војводине. Према при- 
родним и економским приликама појединих 
крајева наше државе, ина и ра-зних па- 
смина коља, од којих су неке аутохтоне, 
а друге су импортиране из -жноземства. Од 
аутохтоних (домаћих) пасмииа има у на- 
шој држави:

1. Балкански пони (коњ), у шноземетву 
зван коњик, а код нас и бушак. Бројно је 
најачи, те превлађује у крајевима јужно 
од Саве и Дунава. Он је оријенталног по- 
рекла. чисте крви, те наотупа у два типа, 
а) као бројно јачи, лакши, илеменити 
тарпан-тип (изворнн облик је јужноруски 
степски Е^ииз СтеЦш Ап1,), И б) бројно 
слабијн, тежн, грубљи пшевалски тип (из- 
ворни облик: монголско-татарски степски 
Едииз РггеуаШп). Врло често налазжмо 
прелазне типове. Просечна дужина трупа 
је 130 см. а висина до гребена често испод 
110 см. Врат је му-окулозан, гребен је из- 
разит и јак, леђа су чврста, дута и заобље- 
на, нрса су дубока, а пл-ећа кооо; трбух 
је велики, а реп ниско насађен. Чеото нма 
погрешку кршвљег става т. ј. уски ра-змак 
ногу у дољем делу. То је тпп коња за то- 
вар. ванредно добар за -брегове, необично 
„отпоран и истрајан, скроман у храни, - али 
касно дозрева. У првотном облику распро- 
страњен је V Босни-Херцегошини, западној 
Хрватској, Црној Гори, Оанџаку и запад- 
ној Орбпјп и на кварнерским огоцима 
(крчки лонп). Његово оплемењпвање про- 
бало се с арапском крви, али се то пока- 
зало неподеонпм, с обзиром на економска 
■својства. Потребно је гајење у чпстој крви, 
јер је Оветски Рат доказао, да су обични 
»бушаки« све захтеве ванредно задовољилп.

2. Мађарски простп коњ у Војводини. 
Врло је сродан балканском коњу монгол- 
ско-татарског облика. Данас се у чистом 
облику ретко налази.

3. Поса-вски коњ. Постао је у Посавини, 
укрштаљем старог бушака са лшшцанском, 
енглеском, а нарочито арапском крви. Ово 
је лаган п брз коњ, са до 145 см виспне до 
гребена.

4. Лишпцански кољ. Правп кољ краса; 
распрострањен је по -свима крашким преде- 
лима, у Хрватској и Славонији.

5. Међумурски коњ је тешки раднп коњ 
мешаног типа, којп је настао укрштањем 
обичнпх мађарских кобпла -орнјенталног 
типа са пастувима норпшке пасмлне. По- 
четком овог века оплемењен је пастувима 
белгиске пасмин.е.

Од страних пасмнна на.јаче је заступљен 
као радни коњ Нонпус (Мопшв) пасмина, 
која је дошла из Мађарске; затпм белгнскп 
коњ, и то арденски којп је у већој коли- 
чини импортиран концем прошлог века. у 
сврху чистог одгоја и оплемењивања наро-
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чито у североиоточни део Хрватске. Ов-о су 
типови радног иоња.

Дедом за чисти узгој у луксузне сврхе, 
делом у оврху укрштааа, имшортиранн су 
током прошлих векова: арапски коњи, ен- 
глески пунокрвљаци и полукрвњаци, аме- 
рикански касачи, Гидрани, Фуриози, но- 
рички, олденбуршки и холштајнски коњи.

У циљу унапређења земаљског К. у пр- 
вом реду устројене су државне ертеле, а 
онда пастувске станице, из којих се деле 
пастуви на поједине пастувске постаје, у 
којима се опасују кобиле одређеног краја. 
Пастувских станишта има у Душановцу и 
Шапцу за Србију, у Кутјеву за Хрватску 
и Олавонију, у Сарајеву за Босну и Хер- 
цеговину, у Брани за Далмацију, у Селу 
за Словеначку и у Суботици за Војводину. 
Кра.ј приватних ергела постоје коњогојске 
задруте, које су у нашој државж још мало- 
бројне. Коњогојске задруге су у Вуковару, 
Ловасу, Боботж и 'Новом Оелу (Олавонија) 
за нониус пасмину, а за лилицанеку ша- 
смину у Новој Градишки. Све ове осно- 
ване су после 1918.

Л и т е р а т у р а :  Отј. Јурић, Белгијеки 
коњ (1898); А. Огризек, 0 поријетлу и 
осебинама босанског коња (1923); А. Ој*п- 
гек, 51и(Де ићег сИе Аћз^аттипј* Јеа 1пбе1 
Кгк Ропуз (1924); А. 51аНе, ГЈп1егзисћип- 
;Јеп ићег сће Кпе^зЈаи^НсћкеН Јез ћозп!- 
зсћеп Ропуз (1920); Е. Ме1еск1, Баз ћоз- 
шзсће Р1егс1 (1922); М, 51етћаизг, Мотшз 
(1923); М. 51ешћаиз2, Б1р1сапас (1924).

С. Улмански.
КОЊИ. В. Коњарство, Арапски К., Ар- 

де.неки К., Англонормански К., Белгиски 
К , Босански К., Гидран, Енглески пуно- 
крвњак, Енглески полукрвњак, Јукер, Ка- 
сач, Липицанац, Међумурски К„' Нониус, 
Норички К., Олденбуршки К„ Пони, По- 
савски К., Фламландски К., Фуриозо.

С. У.
КОЊИЦ, варош у Херцеговини, на левој 

обали Неретве. Има 2.310 становника. У 
средљем веку био је К. погранична хумска 
варош на ееверу, на путу из Дубровника 
у Подвисоки. У околини К. има много рим- 
ских и средњевековних старина, а у самом 
К. мост из 18 века. У околини успева много 
воће и винова лоза. Има стругару. Среско 
је место. М. Ф.

КОЊИЦЕ, варошица у Оловеначкој, на 
горњој Дравини, између Похорја и Ко- 
љишке Горе. Као општина има 1.431 ста- 
новника, а сама вароћшца 900. Први пут 
се помиње 1146; тада еу постојали у К. 
парохија и град. Данас је варошица локално 
средиште с мањом фабриком кожа и нешто 
столарскот заната; седиште је срееког по- 
главарства и суда и станица железниде 
уског колосека Пољчане—К.—Жрече. У 
околини се производи врло добро вино. У 
оближњем меоту Жрече копа се угаљ 
лигнит. А. М.

Од града су сачуване рушевине: бранич- 
кула, особитог облика, нешто палаче и

околних видова. Дограђен је бастион уз 
браннчкулу. Туда је ишла римска цеета из 
Емоне у Петовиј. Био је у поседу Татен- 
баха (погубљеног 1671 у Бечком Новом 
Месту, као саучесниж Зринског и Франко- 
нана). Ћ. С.

КОЊИШКА ГОРА, планина у Олове- 
начкој, између река: Дравиље-Жичнице- 
Граблице, тик југозападно од трга Коњице, 
односно 15 км североисточно од Цеља. К. 
Г. је пошумљена, пружа се од северозапада 
према југоистоку, а у истом се правцу 
снижава: кота 1.014 м, кота 923 м, кота 
888 м, кота 602 м. — Оевероисточним под- 
ножјем "планине води друм Дравоград— 
Отраже—Коњице—Оловенска Бистрица и 
Пеноје, а оеталим подножјем планине и 
преко ње има неколико путева.

П. В.
КОЊОВИЋ ПЕТАР, комшозитор (6/5 1882, 

Сомбор). Учитељску школу учио је у Оом- 
бору, а музику у Прагу, на консервато- 
ријуму, код В. Новака. У Земуну је био 
хоровођа и наставпик пре рата, а у исто 
доба и наставник Оршске Музичке Школе 
у Београду. По уј-едиљењу био је инспектор 
Уметничког Одељења, једно време управ- 
ник Новосадског Позоришта, а онда дирек- 
тор опере и диригент Загребачког Народног 
Казалишха. — Као композитор К. припада 
млађем уметничком нараштају који, на 
народној основи, тражн нове и веће музичке 
облике, кроз које ће да лровејава наша 
национална музичка карактеристика. У ље- 
говим композицијама прилив националнога 
израза је јасан, и ако је техничка страна 
мање обрађена, што не умањава утисак не- 
посреднога. Ове музичке генерације после 
1900 упуштају ое у решавање музичких 
проблема, а то имамо и у делима К. Поред 
хорских компознција, међу којима највид- 
није место заузимају Поречко моме и Про- 
шета се девојка за мушки, као и Сељан- 
чице и На ријеках вавилонских за мешо- 
вити хор, К. је радио и на соло песмама, 
као и на дуетима, међу којима еу од умет- 
ничке вредности Лан и Орошен ђердан. 
Његове соло песме изашле су у ЕсИНоп 
51ауе. Од оркестарских ствари К. је изра- 
дио на тему Пушчи ме симфониске вари- 
јације, а написао је за мешовити хор, соло 
и оркестар На Вардару. — Из области ка- 
мерне музике написао је К. Гудачки квар- 
тет, који је загребачки ввартет изводио, 
Псалам за виолину н клавир, Легенду за 
клавир. По спеву Драг. Илића Женидба 
Милоша Обилића, ншписао је К. оперу Ви- 
лин вео, која се давала у Загребу и Бео- 
граду. Као прво дело у оперском празцу 
оно има и својих мана и добрих страна. 
Нарочнто вреди истаћи II чин, у коме нма 
и снаге и полета и. дубине. К. је напиоао 
Личности, у којима је говорио о појединим 
музичким радницима и уметничким прав- 
цима. Л. Манојловић.

КОЊОГОЈСКЕ ЗАДРУГЕ. В. Задругар- 
ско сточарство.
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ТСОЊСКА РВКА

КОЊСКА РЕКА, речица у Орбији, лева 
притока Мораве, односно Језаве. Извире 
под Маковицом (Варовнице 413 м); до Ба- 
чинца тече на исток, одатле на север-се- 
вероисток, улива се око 1 км узводно од 
Мале Крсне. Дужина јој је тока 30'9 км, а 
површина слива 180‘8 км2. П. В.

КОЊСКО ЈЕЗЕРО, мало периодско је- 
зеро у Хрватској, северозападно од Гацкот 
Поља, односно око 5-5 км западно-северо- 
западно од Оточца, а 2-5 км северно од 
Швицког Језера. К. Ј. лежи у карсној 
ували, која је са севера, запада и југа он- 
кољена бреговима: Рудпна 537 м, Швракин 
Врх 620 м и Швички Врх 630 м. Увала је 
дугачка 400 до 500 м, а .пружа се у правцу 
кречљачких слојева од северозапада према 
југоистоку. Дно увале покривено је гли- 
ном, али је избушено малим вртачама, и 
лежи на апеолутној висини од 421 м. За 
време кишне периоде, у јесен и у пролеће, 
из вртача почну нзбијати врела, која увалу 
преплаве, а по престанку кише вода се 
одлива кроз исте вртаче, те језера посте- 
пено нестаје. Само у сувим годинама нема 
поводња, али и иначе не траје више од не- 
колико недеља. Висина језерске воде обич- 
но је 4 до 6 м; у изнимним случајевима 
већа ,је од 8 м, када се прелије преко пре- 
чаге ла североистоку и отиче у реку Гацку.

П. В.
КОЊУХ, ппанина у Бо-сни, између ре- 

чица.: Крабање-Злаче-Рибнице-Кривоје (де- 
сне притоке Босне) безименог потока. (ју- 
говсточно- -од Маоча долађ.и-зворишта Дри- 
њаче, југоз-ападно од Ђединске Пла-нине, 
ок-о 17 км северозападно од Кладња, од- 
носно 20 км -североисточно од Вареша. К. 
се -пружа од се-верозапада на југои-сток, и у 
том су правцу највиши висови: Јасеник 
831 м, Равни Бор 1.125 м, Зидина 1.180 м, 
Кољух 1.326 м, Буковац 1.172 м, на југо- 
западу: Модра Плоча 972 м, Орловац
1.025 м, Врањача 1.201 м. Цео К. је пошум- 
љен. Западним подножјем планине пролази 
железничка пруга Завидовић—Хан Пије- 
сак, источним, индуетриска железничка 
пруга кроз долину реке Оскове и Крабање.

П. В.
НОЊШЧИНА. В. Коњшчпна Доња.
КОЊШЧИНА ДОЊА, село у Хрватској, 

Област Загребачка, срез златарски, општина 
храшћинска, у се-вероисточном крају За- 
горја, код утока Оелнице у Крапину. Ота- 
ница загорске железнице (Загреб—) Запре- 
шић—Вараждин. Има 169 становника (Гор- 
ља К. 441), римокатоличку жупу, основну 
школу, пошту и телеграф. — Угљенокоп 
К., -близу железничке -станице, ва-дл лигнлт 
од 3.400 до 3.600 калорија. Рудник има по- 
жретну снагу од 1.000 кољских снага, 300 
радника (1922: 35.469 тона), сопствепу инду- 
-стриску пругу до железнице те соп-ствени 
-електрични погон. Уређује се велика мо- 
дерна коксана, творница катрана и грађе- 
впнско-г камена. Власник су Удружени

Рудници и Талионице Д. Д. у Загребу. — 
К. има стари, прилично добро сачувани 
град, који лежи у равници. Опасан је зи- 
дом, од кога има нешто трагова. Град је са- 
зидан при крају средњета века, а данас 
припада загребачком надбискупу. У равнн- 
ци око града К. била- је 1544 битка, у којој 
је Улума-паша потука-о Николу Зринскога 
и Вилденштајна.

Ј. М-н.
КОПАЈТИЋ БАКАРСКИ ЖИГА (1854, 

Бакар — 25/4 1925, Рим). Свршпо је нау- 
тичку школу на Рецп. У 21 години обишао 
је све ва-жније луке Европе. Осамдесетнх 
година 19 века постао је поморски орта- 
низатор. Про-вео је неколико година у трго- 
вини, где је повећао свој капитал, па је 
1874, у заједници с Матом Шврљугом, осно- 
ва-о на Реци паробродареко друштво М. 
Шврљуга и другови, са. 6 паробродића. Ти- 
ме је постао пионир и реорганизатор нашег 
пом-орства. Ово се друштво доцније спојн- 
ло с паробродарским друштвом Крајач и 
друговп. 1891 претворено је у Угарско- 
Хрватско Пароброда.рско Друштво, које је 
имало великих повластица од Мађара, и 
ако ничнм није било дирано у састав упра- 
в-е ни у бродски персонал, који је био пре- 
тежно хрва-тске на-родности, а капитала је 
било хрватскога 90%. Од почетка Угарско- 
Хрватскога Паробродарскога Друштва па 
све до своје смрти био је К. у љему нај- 
важннјп фактор. Од 1901 био је К. његов 
претседник, па је као такав ушао и у склоп 
са друштвом Јадранске Пловидбе (1922). 
К. је радио такође и на организацнјн наше 
велике обалске и дуге пловидбе. Осим тога 
био је К. претседник Банке и Штедпонице 
за Приморје на -Сушажу.

С. Д.
КОПАЊЕК, речица у Олавонији, десна 

притока Драве. К. се тпм именом зове од 
става десне са-ставнице Козаревца. са левом 
саставнпцом Каталеном. Ови потоцн из- 
виру на североисточној па-дини Бшго-Го- 
ре (Заклетишћ-е 268 м, Старп Бријег 252 м, 
Цернакова 256 м, Виш 288 м) и спуштају 
се према Подравини, текућп на оеверо- 
исток, али Каталена непосредно од под- 
ножја Било-Горе почн-е у вијугавом току 
тећи према истоку. У Драву с-е К. улије 
око 2 км иоточно од села Малог Капана, 
односно 5‘5 км североисточно од села Пп- 
томаче. Готово на целом току К. је кана- 
ли-зиран. Дужнна К. тока, са Каталеном је 
25'5 км, а површина -слива 323-9 км5.

П. В.
КОПАЊСКО ПОЉЕ, мало карсно поље 

у Оловеначкој, у Доленском, т. ј. југо- 
источном делу Краљске, око 6 км југоза- 
падно -од места Вишње Горе, -одноено 
20 км ју-гоисточно од Љубл>ане. На севе- 
роистоку је К. П. ограничено карсном висо- 
равни, са које се издижу: кота 421 м, Голи 
Врх 510 м, кота 435 м, а на југозападу: 
Оштрим Врхом 675 м, Лимперком 688 м,
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КОПАР

Великлм Остргом 525 м и Гричкама 490 м. 
— К. П. лежи на аисолутној висини од 
320 до 340 м, пружа се од севера-северо- 
запада према југу-.југоистоку, а заузнма по- 
вршину од 4-6 км2. Оа средин-е поља диже 
се усамљена стеновита главица Копањ 
390 м, по којој је ово поље названо. — 
Насеља у К. П. налазе се по ободу; свега 
их има три: Мала Рачна, Велика Рачна, и 
Заградец, са 210 до 160 становника. За- 
падним крајем К. П. пролазе железничка 
пруга и друм: Љубљана—Отранска Вас— 
Добро Поље—Кочевје.

П. В.
КОПАОНИК, планина у Орбији и Отарој 

Орбији, између река: Јошанице-Ибра-Оит- 
нице-Лаба-Баљске-Топлине-Блаташнице-Ра-
сине, јужно од доњег тока Западне Мораве. 
К. је највећи планински масив у Србнји, 
претежно састављен од гранита, Кристала- 
стих шкриљаца, врло отпорних метаморф- 
них шкриљаца порфира, серпентина и рио- 
лита. Од метаморфних шкриљаца, разних 
врста корнита, саграђени су највиши врхо- 
ви, са већом висином од 2.000 м. Оре- 
дишни део К. претставља врло пространу, 
разгранату, таласасту висораван, око 1.700 
до 1.800 м просечне висине, коју зову 
Равни Копаоник. По ивицама је К. испро- 
сецан раоедима, поглавито на северу, пре- 
ма Јошаници, североиотоку, према Жупи, 
и истоку, према Топлици. Гребен К. пружа 
се од северозапада на југоиоток, упоредо оа 
током Ибра, а врхови му се у истом правцу 
снижавају. Највиши врхови еу груписани 
око Јелака, 9 км јужно-јутоисточно од Јо- 
шаничке Бање, правцем север-југ: Гобеља 
2.080 м, Вучји Крш 2.086 м, Оуво Рудиште 
(Миланов Врх, Бело Брдо) 2.140 м. Не- 
беске Столице 2.017' м. Даље на југоистоку 
су иотакнути врхови: Врлетница 1.420 м, 
Чир 1.370 м, Гоч 1.386 м, Треока 1.430 м, 
Ма-ничије 1.346 м, Ранајловац 1.469 м, 
Пилатовица 1.705 м, Тумба 1.471 м, Остро 
Копље 1.500 м, Угљарсви Крст 1.322 м, 
Мадљика 1.334 м, Шаљ-Брдо 1.692 м. Поред 
тога су саставни делови К. на северу пла- 
нине: Једовник 1.858 м, П-алеж 1.559 м, 
Огледна 1.456 м, Велика Чука 1.246 м, Го- 
лице 1.354 м, на југу: Црнуша 1.050 м, 
Лешница 950 м, Грдеч око 1.000 м. На К. 
је извориште мнотих притока Ибра, изво- 
риште ЈТаба, Топлице, Расине (Рашиначка 
Река) и Јошанице,

Облаот К. густо је пошумљена, богата је 
сочним суватима и рудама железа и бакра. 
Гдегде има шкриљаца са турмалином и ма- 
гнетитско-транатних рудишта. Под најви- 
шим врховима К. има трагова некадање 
глацијације, али оамо са источне отране. 
Оа тог стеновитог и нагог гребена један је 
од најлепших изгледа на Балканском По- 
луострву. На југу се види огроман амфи- 
театар равница и долина, ове до оштрих 
врхова Шар-Планине, Проклетија и Дур- 
митора.

Југозападним подножјем К. води друм 
Краљево—Рашка— Митровица— Приштина, 
од Мптровице и железничка пруга, северо- 
источним и југозападним подножјем друм 
Крушевац—Разбојна — Куршумлија—Поду- 
јево—Приштина, оеверним, колоки пут Ка- 
шићи—Ботурићи—Брус—Разбојн-а, а преко 
пла-нине нутеви Куршумлија—Бело Брдо, 
Куршумлија—Блаце.

П. В у је в и ћ .
КОПАОНИЧКО- НОВОБРДСНА РУДАР- 

СКА ОБЛАСТ. В. Новобрдско-копаоничка 
рударска обла-ст.

КОПАОНИЧКО-НОВОБРДСКИ МАЈДАН.
В. Ново-брдско-Копаоничка Рударска Обла-ст. 
Ново Брдо. Трепча. Јањево.

КОПАОНИЧКО- НОВОБРДСКО РУДАР- 
СТВО. В. Новобрдско-Копаоничка Рударска 
Област. Ново Брдо. Трепча. Јањево.

КОПАР (СароЉШа), варош у Истри, у 
Италијж. Има 8.993 становника (1910). ЈЈе- 
жи недалеко од Трота, на јадранској обалн, 
и на острву до обале. До 1825 била је ва- 

*рош потпуно острво, које је везнвао са су- 
вим покретни мост, који се могао дизати. 
1825 почели оу насипати тај уски мореуз, 
тако да је данао варош нолуострво. — 
Острво К. -било је већ врло рано насељено, 
у најмаљу руку већ у римоко доба. Прво- 
битно острво се звало Ае^Ма или Сарпз, 
доцније Саргеа шзи1а ИЛН Саргапа. За 
време в-елике сеобе народа нашло је овде 
уточншта много бегу-наца. У  част внзан- 
тиском цару Јустину II (565—-578) почели 
су острво називати такођер ЈизПпороНз, н 
ово је нме још данас у употреби у цркве- 
ним описнма. Кад је Истр-а цркв-ено и по- 
литички потчнњена аквнлејском патријар- 
ху, имао је патријархов намесник -своје 
оедиште у К. Због тога се место почело на- 
зивати Сари! 1з1г1ае, н отуда је оадашње 
његово талиј-анско име Саро<Нз1па. Акви- 
лејским су патријарсима Мледи истргли, 
заједно оа -западном Истром, такођер и К„ 
те оу га задржали до краја млетачке ре- 
публике 1797, када је прешао у влаот Ау- 
стрије. Аустриј-анци -су држали К. (изузев 
1805—1813) еве до 1918, кад су га заузели 
Талијани. И у доба млетачке влаоти К. је 
био главна варош Иотре.

К. је био у све време врло жива трго- 
вачка варош и дуго је 'конкуриоао са Тр- 
стом. Већина варошког становништва пма 
изван вароши своје њиве и баште, осо-бито 
винограде, које врло брижљиво гаји. Због 
богате и плодне околин-е, К. има обилно 
животних намирница, које продаје Трсту. 
Поред тога, налазе се код К. велике салине. 
Развијено је такођер рибарство, и у варо- 
ши консервирају се сарделе.^ — У  нацио- 
налном погледу К. је талијанока варош, 
имао је 1910 само 599 Словенаца и Хрвата, 
али непооредно у варошкој околини по- 
чиње компактно словеначко становништво.

А . М ели к .
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КОПАР’Н је мушка хаљина од оукна, 
обојеног у ораховини, са краткжм до ла- 
ката рукавина и на плећима са четврта- 
стом јакуљачом. Носи се у околини ;При- 
зрена и Галичника. Н. 3.

КОПАЧ. В. Кичевско.
КОПЕ ФРАНСОА (Соррее), франдуски 

песник, члан Академије (1842 — 1908).' На- 
писао је, поред осталога, драму у стихови- 
ма Роиг 1а соигоппе, нграну први лут у 
Одеону 19/1 1895, чија се интрига догађа 
»у Балканији« т. ј. у Србији, у 15 веку.

М. И.
КОПЕЈКА, ситни руски новац. Први пут 

је кован из сребра у 16 в-еку у Русији. На 
предљој страни био је претстављен Св. 
/Ворђе, на друтој само натпис. Име води 
порекло од руског копјо (копље), пошто .је 
Св. Ђорђе био претстављен са копљем. бд 
17 века ковала се К. из бакра. Сребрни ко- 
мади од 20 К , који су заједно са рубљнма 
курсирали у Србији у среднни 19 века, 
вредили су 4 гроша.

В. С.
КОПЕЛАНД БАРКВОРТ (Сорекпа Вагк- 

\уог!ћ 8. Раппу), преводилац (27/9 1872, 
Ирска). К. Б. је учила музику у Берлпну, 
а још у младости се почела бавити књи- 
жевним радом. За време Оветског Рата ра- 
дила је као преводилац и тумач Југооло- 
венског Одбора. Ра.дила је у Паризу еа 
време преговора за мир у делегацији наше 
државе. 1921 постављена је за лектора ен- 
глеског језика на Уннверситету у Љубља- 
ни. К. Б. је превела на енглескл: Ослобо- 
дитељи од 0. Туцића, Дубровачку трило- 
тију п Еквиноцијо од И. Војновића, Пожар 
страсти од Ј. Косора, Македонију од Т. 
Ђорђевића, Бедем против Немачке од Б. 
Вошњака, Далмацију од Л. Војновића, 
Кратку политичку повјест Ријеке од Др. 
Ферде Ш итића, Приче из давнине од И. 
Брлића-Маасуранића.

у. џ.
КОПИТНИК. 1. Планина у Црној Горн, 

западно од планине Велнког Гараза, око 
П км западно од Данилов-Града, односно 
19 км северно-североисточно од Цетиња. 
К. се диже са лростране карсне виеоравни 
до апсолутне висжне преко 1.200 м. Јужним 
подножјем К. пролази друм Детиње—Чево— 
Данилов Град.

П. В.
2. Планина у Оловеначкој, у Цељском 

Горовју, између река Саве п најдоњег тока 
Оавиње, 3 км северно од Зиданог Моста. 
К. је висок 914 м, цео је пошумљен, а оа 
падина му тече већи број потока. — Југо- 
западним, југоисточннм и североиеточним 
подножјем планине пролази железничка 
пруга и друм Љубљана—Зидани Мост— 
Цеље. На североисточном подножју К. с,у 
Римске Топлице. 'п. В.

КОПОРАН је мушка хаљина од враног 
и белог сукна, илн плаве чоје са уским

рукавима, врста кратког канута. Богатији 
ноое К. свиљеним гајтаном извезене. Носи 
се у Србији и Старој Србији. Е. 3.

КОПОРАН-ЧАУШ ТРАЈКО МИТРОВИЋ 
ЈОВАНОВИЋ, један од најстаријих и на.ј- 
нознатијих српских чешика (— 31/5 1923, 
Скопље). Рођен је у селу брланце, срез 
кичевокн, округ битољски. 'К. је цео свој 
век провео четујући. Био је весељак и 
■врло омиљен н познат, а необично вешт у 
борба-ма. Првнх година четовао је против 
Турака арамија, насилника и зулумћара. 
Пошто су довршени ратови 1918, наста- 
нио се у Кичеву и оженио се, и ако је већ 
био стар човек. Тешка грудна болест сло- 
мила га је на путу за Кичево; умро је у 
Скопљу. Јр Ј/,

КОПОРИЋИ, рударско место испод Ко- 
паоника. Помиље се 1346 и 1424 као се- 
диште једне дубровачко-саксонске колоније 
са једном католичком црквом.

В . Д -ћ .

КОПОРЦ СРЕЧКО, композитор (17/11 
1900, Добрнич). К. је учио гнмназнју у 
Љубљани, а музику у Глазбеној Матици и 
код М. Когоја, на консерваторијуму, код 
професора Мнхла у Љубљани и на новом 
консерваторжјуму (Лустгартнер) у Бечу. К. 
је био диригент н приватни учитељ музике 
,у Љубљанп, а данас је диритент у Осеку. 
Композиције су му: 25 мушких н мешо- 
внтих зборова, 6 песама за један глас и 
клавир, 1 квартет (I и II ставак) за ин- 
струменте, 21 композиција за клавнр, 10 

■за оргуље н впше маљих композиција.
Ј. М.

КОПРИВЕ, хумористпчки лист. Излази 
сважог четвртка у Загребу. Покренут је 
1906. ‘  в . П.

КОПРИВНИК, нланила у Македонији, из- 
међу река Пећ-ске Бистрице-безименог по- 
тока (леве притоке Дечанске Бистрице)-Де- 
чанске Бистрице - ивврришта Кома.рштице 
(десне притоке Лима), југозападно од Пећи. 
К. се пружа у великом луку правцем за- 
пад-исток-југоисток. На планжнском гре- 
бену врховп пЈемашају впсину од 2.000 м, 
а највишн вис је Плеш (Пеклен) 2.313 м. 
Највиши делови К. немају вегетације, а у 
нижим деловима су све падине пошум- 
љене. — Источним подножјем К. пролази 
колски пут Пећ—Ђаковица. П. В.

КОПРИВНИЦА. 1. Град у Хрватској, 
област осечка, на левој страни лотока К.,
11 км од Драве. Лежи. у родној и лепо обра- 
ђеној, алн где-тто мочарној и стога мало 
нездравој равницн (119 м), из које се испи- 
њу по неки брежуљцп засађенп виногра- 
дом, а на југу шумом обрасла Било-Гора. 
Железничка је раскрсннца пруге Загреб—
К.—Дрње (—Будимпешта) и, низ Подра- 
вину, К.—бсек; пруга за Вараждин, куда 
за сада води друм, у пројекту је. К. 'за- 
према 10.605 јутара н 510 четв. хвати, има 
лепих воћњака, вртова, винограда. На Бан-

— 378 —



КОРАЈАЦ

ском тргу одржавају се м-есечнж сајмови, а 
на. велнком сајмишту Ленишће шест го- 
дншљих сајмова. Има 8.115 становника, 
који се баве понајвише ратарством и сто- 
чарством, затим обртом и трговином. Жива 
је трговина рогатом марвом и кољима. 
Знатна су индустриска предузећа: »Да- 
ница« Д. Д. за Хемичке Производе (се- 
диште Загреб, капитал 12,000.000 Дин), са 
2 творнице, Творница Оумпорне Киседине 
и Вештачког Гнојива и Творница Шарафа, 
Градска Плинара, Индустрија Уља Хрват- 
ских Земаљских Плодова, из репице, ко- 
штица бундеве, конопље и дана, Рафине- 
рија Маслинова Уља, Парни Мдин, Твор- 
ница Кола и Пољопривредних Алата, Твор- 
ница Вага и др. Има четири новчана завода: 
Градска Штедионица, Хрватска Штедио- 
ница, Копривничка Банка, Пучка Штедио- 
ница, и Филијала Банке за Триовину, Обрт 
и Индустрију (Загреб). Јавна су надле- 
штва: градско поглаварство, среска област, 
котарскн суд, порезни уред, царинарница 
2 реда, комесаријат железничке полиције, 
шумарија ђурђевачке имовне. рпштине, по- 
шта, телеграф и телефон. 0ма две като- 
личке жупе и фраљ.евачки самостан, право- 
славну парохију, хрватоку старокатоличку 
жупу, израелитски рабинат, реалну гимна- 
зију, женоку стручну школу и неколико 
основних школа, градску болницу.

К. се први пут помиње 1308, већ као ва- 
рош. 1321 у К. су се настанили фраљевци. 
Можда је већ тада у вароши био град, који 
је припадао краљевима или војводама кра- 
љевске крви. 4/11 1356 уврстио је краљ 
Лудовик I К. у ред слободних краљ-евских 
градова. У почетку 15 века дошла је К. под 
влаот краља Оигисмунда, који је 1427 за- 
ложио загребачком бискупу., Око 1460 др- 
жала је К. Катарина Бранковић, удовица 
Улриха Цељскога, која је град продала 
бану Ивану Витовцу. Краљ Матија Корвин 
узео је К. и оетавио је своме сину Ивану, 
који ЈУ Је држао до 1504. Кад су после 
мохачкот пораза Угарска и Хрватска остале 
без владара, састао се 23/9 1526 у К. еабор, 
који је кнеза Крсту Франкопана прогла- 
оио »управитељем и протектором Олаво- 
није«,'док се не одлучи ко ће бити краљ. 
Пошто су Турци освојили највећи део Сла- 
воније, постала је К. знаменит браник 
»остатака Хрватске«. Од 1550 седилн су у 
К. жаперани славонске крајине. У 17 -веку 
добила је К. нова утврђења, која оу се др- 
жала до друге половине 19 века.

Ј. Модвстин.
2. Река у Хрватској и Славонији, десна 

притока Драве. К. извире на југоисточној 
страни Калника, око 11 км северно-северо- 
источно од града Крижеваца, и почиље 
тећи према југоистоку и иотоку. Од села 
Соколовца К. скрене под -доста великим 
углом и тече према северозападу, а од 
града Копривнице према истоку. На до- 
љем току, кроз Подравину, К. је канали- 

- зирана. У Драву утичеЗкм североисточно

од оела Молве, код коте 117 м. На своме 
току К. прима велики број притока, али 
су све врло мале. Дужина К. тока је 490 км, 
а ловршина. елива 475 км2. П. Б.

КОПРИЈАН, старији назив за град Кур- 
вин Град, ј-узкно од Ниша. Б. П-ћ.

КОРАБ, планина у Македоннји, на. гра- 
ницн наше државе с-а Албанијом, западно 
од реке Штнровице и средњег тока. Радике, 
око 20 км западно-северозападно од Мав- 
ровског Поља, односно 20 км северозападно 
од Галичника. — К. је пространа висора- 
ван, са лросечном виоином око 2.000 м. 
Оа ље с-е издижу многишиши врхови. Би- 
ло К. пружа се од севера према југу; у том 
су правцу највиши висови: Кепи Бар 
2.593 м, Големи Кораб 2.764 м, кота 2.683 м, 
кота 2.443 м, Плоча 2.238 м. На северу је 
К. ограничен превојем Корабока Врата (Дер 
Корапи) 2.055 м, око изворишта Штиро- 
вице, и само се својом м-асивношћу и ви- 
сином издваја из планинскога била Шар- 
Планине, а на југу, јужно -од Плоче, огра- 
ничен је 1.942 м виооким превојем. Одатле 
ое ка југоистоку наставља гребен планине 
Дешата. На највишим деловима К., отпри- 
лкке од 1.800 м на више, има врло  ̂ изра- 
зитих трагова некадашље тлацијацнје, на- 
рочито на северозападној, северној и северо- 
источној страни К , које су састављене из 
кречљака. Шумски појас на К. ограничен 
је на источне и југоисточне стране и косе, 
окренуте долини реке Радике и долинама 
љених притока.

Гора је највећим делом букова, а гдегде 
се јавља јела и бреза. Оеверне и северо- 
иоточне падин-е Покривене -су густим по- 
кривачем суватских биљака, који је нај- 
бујнији у пространом глаци.јалном валову, 
т. зв. Корабским Вратнма. Оа К. се види 
сва пространа долина Црног Дрима и даља 
планинока област, од које је на североза- 
паду Мердита (Миридити), а на западу 
Маћа. — Југоиоточним подножјем К. про- 
лази друм Гостивар—Хан Мав-рово—Де- 
бар, а -са занадне стран-е колски пут Би- 
цан—Пишкопеја—Дебар.

Л и т е р а т у р а :  Г. Т. Николић, Глаци- 
јација Шар-Лланине и Кораба - (Глас, 87, 
1912); Н. Кошанин, Четинари на Шар-Пла- 
нини и Корабу (Гласник Орпског Географ- 
ског Друшгва, 1, 1912); Н. Кошанин, Биљ- 
ни покривач планина заладне и јужне Ма- 
кедоније (Гласник Географског Друштва, 
6, 1921); Г. Т. Н., П-ељаље на Кораб (Глас- 
ник Орпског Географског Друштва, 1, 1912)..

П. ВуЈввић.
КОРАЈАЦ ВИЛИМ, књижевник (27/5 

1839, Каптол, крај Пожеге, Славонија 
19/9 1899, Земун). Свршио је 6 разреда 
фравевачке гимназије у Пожеги (1856), па 
је ступио у ђаковачко семениште. 1862 заре- 
дио га је бискуп Штросмајер за свештеника. 
Капелановао је годину дана у Земуну 
(1862/63). 1863 примио је место професора 
у лицеју ђаковачког оеменишта, и то нај-
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пре за математжку н физику, !а, посде Ку- 
релчева одласка (1864) .и за старордовенскц 
н хрватско-српски језик. 1868—1875 бжо је 
директор ђаковачко лрепарандије. 1878 по- 
стављен је; за| жулнлка у-_ Збмуиу '.Ггде' је 
живео до смрти. — К,-је. лриповеда.ч .ху- 
морист. Прва му је штампана хумореска 
Двије чудне променаде илн Три пут теж.е 
од најтежега (Наше Горе Лиет, 1868). Наф 
успелије су му хумореске Шијади (Дра- 
гољуб, 1868) и Оверљански еенаторп (Ви- 
јенац, 1877), у којшма је изнео ш.ијачке 
типове свога рођеног краја. Поред тога,. 
К. је издао књигу Философија хрватско- 
српеких народних пословлца (1876), и то 
I свеску, а II п III свеска. ;остале су у ру- 
копису, који се изгубио. Друшгво Хрват- 
ских Књижевника издало је љегове хумо- 
реске под' именом' Хумористичка Дјела 
(Савременн Хрватски Писци, кљ. 48, 1918ј. 
К. је упртребљавао псеудоним Иљушка.

Л и т е р а т у р а :  В. Дукат, 0 нашијем 
хумористима: А. Немчпћу, Ј. Јурковићу и 
В. Корајцу (Рад, 197, 1913). " Б. В.

КОРАНА, река у Хрватској, десна при- 
тока Купе. К. почпље тећи од најдоњег 
Плнтвичког Језера, Новаковића Брода, чнја 
се воДа стропоштава лреко три слапа, ви- 
сока 24 м, и образује извориште К. Одатле 
К. углавном тече према североистоку, про- 
■бијајући се кроз жлисурасту долину и у 
врпо неправипном току, ломећп се преко 
великог броја' слапова. Од Тржачких Ка- 
штела до Олуња К. већим делом тече кроз 
пошироко поље у правцу запада-североза- 
пада, а даље, углавном, према северу, еа 
доста велкким падом ж кроз стеновжту 
клисуру. Пад К. убладки се тек на доњем 
току, од села Бариловића, око 24 км уз- 
водно од њена. ушћа уК уп у  код Карлов- 
ца. Оамо 7% тока К. протиче жроз равни- 
цу, а све остало кроз клвсуру. — На запа- 
ду од К. земљиште је већином кречњачко, 
кретацејсже староети, а источно су пре- 
тежно терцијерне творевине: Стога десне 
притоке К.: Радоња, Отургова, Тополац; 
Топлица и др. имају отворене п-благо уре- 
зане долине, .са изузегкам понорнице Гра- 
бовца, док леве притоке: Мрежница и 
Олуњчвца, к.чају тип правих карсних река 
са компликованим сливовима, слаповима и 
понорима. Дужина К. тока је 134-2 км, а 
површина -слнва 2.595 кмА Прл средњем 
најиижем водостају, К. располаже хндрау- 
лпчком снагом- око 14.100 НР.

Л и т е р а т у р а: М. Шеноа, Ријека Купа 
и њено порјечје (Рад, 122, 1895).

Д. В.
КОРАЂ ВИТОМИР, новинар (14/4 1877, 

Шид, Орем). Свршио је основну школу у 
родно.м месту, а један разред гнмназије у 
Шапцу. Збо-г сиромаштва налустио је шко- 
лу, па је био најпре трговачки ученик, за- 
тнм адвокатоки писар. Још као млад дечко 
постао је социјалист. У 18 години већ је 
био 8 месеца у затвору, а доцни.је је осу- 
ђиван више пута за нолитичке кривице,

те је. издржао у затвору преко четири го- 
дине под владом бана Куена ХедервариЈ'а. 
К. је цео сво.ј живот провео као агитатор 
и социјалистички новинар. Суделовао је у 
немирима против Куенове владе (1903) и 
у осниваљу српско-хрватске коалициЈ'е 
(1905)/ у раду Народнот Већа пред крај 
Оветског Рата. Био јечлан ПривременогНа- 
родног Претставништва, 4919 и 1920, први 
министар Социјалне Политике (7/12 1918 
Д0. 2/4 1919 и ПОНОВО 16/8 1919 ДО 9/2 1920). 
Уређивао је дуго година партиске соција- 
листичке лисгове и написао - је шовише 
списа и брошура ради ширења социјалп- 
отичких идеја. После уједиљења К. је на- 
писао ове брошуре и-; расправе: Зашто су 
социјални демократи ишли у министре 
(1920), Земљу ономе, ко је обрађује (1920), 
Чија је земља у Југославији- (1920), Борба 
за аграрну реформу (1920), Социјални де- 
мократи или центрумашн (1921), Хрватслн 
проблем. (1922), Олободна привреда (1925). 
После уједињеља еоцијал - демократских 
странака- (18/12 1921), К. је постао прет- 
седник главног одбора социјалистпчке пар- 
тије Јутоодавије. Ј. П.

КОРДИЋ СИНИША, кљпжевник (2/8 
1897, Пожаревац). Матурирао је за време 
рата у Француској, студирао је филоеофију 
у С1егшоп! РеггапЈ-у и у Паризу, а ди- 
пломирао је у Веограду. Сада је оуплент 
III мушке гимназије у Београду. 1921 био 
је књижевнн уредннк Светског Прегледа. 
Објавио је дооада књигу стихова Песме о 
менп (1922), и свеску чланака о Мештро- 
вићу п о савременпм домаћпм писцпма 
Уметност и неуметност (1924). В .  Л .

КОРДУН, реч француског порекла (сог- 
Фоп . врвца, узица), у стратешком зна- 
чењу низ војничких станнца или тврђавица 
за одбрану крајине (границе). У нашем на- 
роду К. значи хрватску крајину према 
Босни (некада турској покрајини), колико 
је 1809— 1815 припадала Француској, од 
далматинске граннце до утока Уне у Саву. 
Још и данао стоје ту ца неким меотима 
отражарнлце и чардацп, подигнути за од- 
брану против Турака. Онуда води »кордун- 
ска цеота«, која ее пзмеђу Велике и Мале 
Попине одваја од друма Гоопић—Книн и 
преко Дољега Лапца . и Заваља води у 
Личко' Петрово Село, где се наставља у 
ДРУМУ (Госпић)—Олуњ—Карловац. Станов- 
ници се зову »кордунаши«, што значп кра- 
јишници илн • граничарн. Већином су пра- 
воолавне вере, бистри, али доста .сиромаш- 
ни и заостали у културн. Ј. М-н.

КОРЕНИЦА. 1. Вода понорница у Хр- 
ватској. Извире код Врела на -Рудановачком 
ГЈољу, а понире,, после кратког тока 13-3 
км, на Кореничком -Пољу. К. подручје за- 
према. 28-54 км2, тера воденпце, отругаре и 
ваљарице. У пролеће каткада набуја, пре- 
лије се из корита и поплави котлиду Орао- 
вачку бару. К. првпада понтскоме помор.ју.
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2. Варопшца у Хрватској, област при- 
морско-крајшпка. Усред Кореннчкога По- 
ља, уз шоток К. Има 356 становника, оп- 
штинско поглаварство, среску област, ко- 
тарскн суд, шумарнју имовне. општине 
оточке, правослаену парохнју и римокато- 
личку жупу, основну школу и реалну гим- 
нази.ју, пошту, телеграф и телефон, Српску 
Штедионицу. Становници су већином ра- 
тари н стопари. Домаћи је занат ткање и 
везење биљаца с прекрасним народним мо- 
тивима. — Заладно од К , на главици 
1.057 м, виде се развалине Мрсињ-града, 
некадањег поседа крбавских кнезова (1468). 
Ииже, к северу, је кула Прозор (Прозо- 
рина), под којом је у боју с Турцима по- 
гинуо 20/5 1520 бан 'Петар Бериславић. 
Код саме К. потукао је бан П. Зринскп 
Турке 1655. Ј. М-н.

ИОРЕНИЧКО ПОЉЕ, карсно поље у Хр- 
ватској, северно од поља Крбаве, односно 
северозанадно од Бијелог Поља. К. П. лежи 
између планине Пљешивице (Црни Врх 
1.563 м, Усковача 1.449 м, Гредовити Врх 
1.431 м, Шупутов Врх 1.400 м) на северо- 
истоку, Тичева 1.046 м, Пријеспе 748 м, 
и Буковаче 732 м на југоиетоку, Галовца 
928 м, Мрсиња 1.269 м на југозападу. а 
Лискова Врха 955 м, Кртића 815 м, и Ту- 
пог Михаљевца, 970 м на северозапад.у и 
северу. К: П. пружа се од северозапада 
према југоистоку дужином од 7-6 км и ши- 
рином до 2-9 км, заузима површину од 
10-9 км2, а апсолутна му је висина 637 до 
665 м. Са алувијалне равни издиже се око 
средине К. П. главица Крст 676 м. а источно 
од ње -је мало Црно Језеро. К. П. наводња- 
вају речлце Кореница, која извире из врела 
на северозападном крају, више засеока 
Врела, и тече ка југоистоку и њене притоке 
Ријека, Репушида, Орличевац, Сувајица и 
Ораовац, а на југоистоку лонорница-по- 
ток Завнљевац. Цоред тога К. Ц. доби.ја 
воду и из неколиких извора на ободу. Т  
југоисточном крају поља, јужно од за- 
сеока Понора, Коренина понире. За време 
кишне периоде ове воде преобразе југо- 
иеточни крај К. П. у .језеро, око 3 км2 
велико, које у изнимним случајевима мо- 
же бити дубоко око 20 м. Тада је цело 
псље преплављено, са изузетком северо- 
источног краја. Та вода се губи кроз пет 
других понора и јама. При летњим, су- 
шама већина потока пресуши. К. П. при- 
лично је плодно, а сва су насеља око ње- 
гова обода. Највећа од њих су Михаљевац, 
Врело, Шегановац, Градпна и варошида Ко- 
реница, по ко.јој је ово поље названо. Југо- 
западним ободом поља пролази друм При- 
бој—Кореница—Бијело Поље—Удбина',1 а 
од Коренице се одва.ја друм за Госпић.

Л и т е р а т у р а :  А. С ауаггц  Б1е 5ееп  
Је з  Кагз1ез, I (АБћ. Ј. к. к, С ео^гарћ(- 
зсћеп СезеИзсћаК, ^геп, V, 1903/04).

Г1. Вујевић.
Дуго је два сата, а широко четврт сата. 

Средља му је висиНа 695 м. Прилично је

родно. На западу му се дижу врхунци 
огранка Мале Капеле (Мрсињ 1.206 ,м; и По- 
гледало), на североистоку Пљешевица; 
(1.649 м), док се’ к југу наставља у Бије- 
ломе Пољу. На К. П., односно у Кореници,. 
стичу се цесте са свих страна (из Гоопића, 
Оточца, с Плитвичких Језера и из Удбине).

Ј. М'-н.
НОРЕТ је женска хаљина, врста зубуна 

од беле плавичасте чоје, коју носе варо- 
шанке у Црној Гори и Херцеговини.

П .  3 .

КОРИАК ИВАН, В. Малказуни.
КОРИЛ. В. Јака, огрлица, колир.
КОРИТА, карсно поље у Херцеговини,. 

близу границе са Црном Гором, јужно-југо- 
западно од Гатачког Поља, око 17 км се- 
верно од града Вилећа. К. су на југозападу' 
ограничена ллашгном Плаником 1.069 м, 
на .југолстоку и истоку Ружарицом 1.205 м, 
и Објешом 1.215 м, а на сефероистоку и се- 
веру Страшљнвим Присојем 1.012 м, Ср- 
ђевице Градином 1.041 м и Градиницом 
1.040 м. Ово поље је нлитко, пространа ж 
врло неравна утолеглица, на чијем је дну 
пуно' карличастих вртача. Многе су од њих: 
под ливадама илн засејане кромпиром, на- 
рочито око села Корита, К. леже на апсо- 
лутној висини од 814—846 м, а заузи- 
ма.ју површину од 12-6 км2. Преко К. лро- 
лази друм Гацко—Плана—Требиње и Сто- 
лац.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Карсна поља 
западне Босне и Херцеговине (Глас, 59,
1900). П. В.

КОРИТНИК, планина у Македонији, на 
граници наше државе са Албанијом, из- 
међу река: доњи ток Призренске Бистриде- 
Белог Дрима-Грука Вавеши-Оргашке-Цлав- 
ске, југбзападно од Призрена. К. се пружа 
од североистока на југозапад п у томе се1 
правцу повишава. Највиши висови су: Цр- 
ни Кам.ен 854 м, Брутска Планнна 1.192 м, 
кота 1.337 м, кота 2.006 м, Коритник 2.394 м. 
Највиши делови К. већином су наги, а се- 
верозападне и југоисточне падине су на 
доста великом простору пошумљене, као и 
неки депови планине на североистоку. — 
Северозападним подножјем К. пролази друм 
Призрен—Жур—Кукус, а преко планине 
воде колски путеви Призрен—Лопушкин 
Хан—Врашште, и Жур—Враниште.^ ^

КОРИТНИК ГЛИША (ГРИША), песник 
(11/3 1886, Полхов Градец, код Љубљане)- 
Свршио је гимназију у Љубљани и Су- 
шаку (1899—1903—1907), права у Загребу 
и Грацу. Сада је трговац у Љубљани. Као 
гимназиста почеб је пнс&тп песме у разли- 
читим словеначким периодичним лнсто- 
вима (Љубљански Звон, Дом ин Свет, До- 
мачи Пријатељ и др.) и -фељтоне у Сло- 
венском Народу. У последње доба пише, 
после дужег ћута-ња. највише у мееечном? 
листу Груда, и пригодне песме. И. Г.
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КОРИТО. 1. Планина у Македонијн, из- 
међу река: Падалишке-Њива Воде и уске 
железничке пруге и друма Гостивар—Ки- 
чево, југоисточно од висоравни Буковић, 
око 15 км северно од Кичева, односно 15 
км јужно-југоисточно од Гостивара. К. се 
пружа правцем од еевера-североистока ка 
југу-јумзападу, а највиши висови су Ма- 
лихи 1.338 м, Буковик 1.518 м. Пошум- 
љени су само југоисточно подножје пла- 
нине и неки омањи прастори на тој па- 
дини. — Западном и јужном страном К. 
прола-зе железничка пруга, и друм Гости- 
вар—Кичево. П. В.

2. Језеро у Рашкој, нешто јужнијеод бнв- 
ше границе са Србијом, 19-5 км југозападно 
од Ивањице (на Моравици), односно 24 км 
северно од Сјенице. На северу и северо- 
истоку К. је ограничено Тошића Кршевима 
и Бождарином 1.387 м, на иетоку Кадином 
Стеном 1.356 м, а на југу огранцнма нла- 
нине Јавора. К. има површину од 0-65 км=, 
лежи на апсолутној висини око 1.080 м, а 
обале су му стрме. П. В.

КОРИТСКА ГЛАМА, планина на граници 
наше државе са Бугарском, на изворишту 
Коритске Реке, 16*5 км источнб-јутоисточно 
од Краљева Села. К. Г. пружа. се од се- 
верозапада на југоисток, а висока је 928 м.

' П. В.
КОРИТСКА РЕКА, у Србији, десна при- 

тока Белога Тимока. Извире на границп 
наше државе са Бугарском, а извориште 
јој претстављају неколико поточића, који 
теку са падина Коритске Гламе 928 м, Го- 
■лаша 1.098 м и Базовског Чукара 1.029 м. 
Од нзворишта до ушћа К. Р. тече са истока- 
југоистожа према заладу-свверозападу, и 
.улпва ое у Бели Тимок око Т5 км ннзводно 
од Краљева Оела, на апсолутној висини од 
175 м. На своме току К. Р. прима много 
врло малих притока, од којих је највећа 
Мала Река, деена саставница К. Р. Ду- 
жина тока К. Р. је 26-6 км, а површина 
слива 103*6 кн2. П. В.

КОРИШКИ ПЕТАР, испосник у призрен- 
ској околини у 13—14 веку. Његово житије 
написао је светогорски монах Теодоснје. 
Издао га је Ст. Новаковић у 29 Гласнику.

Л и т е р а т у р а :  0. Вуловић, Годиш-
њица, 14. ‘ в. Ћ.

КОРЈЕН, планина у Рашкој, између река: 
Потине-МаочницвЈРзава-Везичннце, јужно 
од Пљевља. К. се пружа у великом луку 
од северозапада ка јутоистоку, а у томе су 
правцу највиши висови: Пљеш 911 м, Ма- 
ли Пљеш 873 м, Ђедовак 1.086 м, кота 
1.161 м, кота 1.139 м, Омркло 1.007 м, Зе- 
лено Борје 1.141 м. Највећи део К. је по- 
шумљен. Покрај њега нема ниједног важ- 
нијег саобраћајдог пута. П. В.

КОРЈЕНИЋИ, област у Херцеговини, ју- 
тоисточпо од Требиња. У оредњем веку то 
је била жупа Врм, у облаоти Требињу. 
Знатно је виноградарство. Становницп су 
лравославнп н мухамеданцп. М. Ф.

КОРЛЕВИЋ АНТУН, професор (13/6 
1851, Св. Иван од Штерне, Истра — 28/1 
1915, Загреб). Учно је гимназију на Ре- 
ци, философију (природне науке) у Бечу. 
Био је професор разних оредњих школа у 
Хрватској, а 1889—1909 у Загребу. Од 1899 
био је поред тога учитељ шумарске зооло- 
гије у Шумарској Академији и управник 
Ентомолошке секције Хрватске биолошке 
централе. Био је ентомолог од струке, и то 
најпре колеонтеролог, после се више бавио 
риличарима (КћупсћоЈа), а најзад с опно- 
крилцима (НутепорЈега), нарочито шиша- 
рицама. Под његовим утицајем Рпезе је 
описао нове вроте. Богату збирку је покло- 
нио Хрватском Зоолошком Музеју. Поред 
неких уџбеника и множине мањих струч- 
ннх чланака написао је и десетак научних 
расправа. Главније су: Прилози позна.вању 
хрватеких опнокрилаца (Извештај гимна- 
зије ријечке, 1885), Попис разнокрилних 
риличара. (Кћупсћо1а ће!егор!ега) 0К0ЛИ- 
це ријечке (Гласник Хрв. Нар. Др., П.
1887), Прилози фауни хрватских опнокри- 
лаца (ЉИет, V, 1890), Попис сисара хр- 
ватске фауне (ЉМет, XIV, 1903) и др.

Ј .  X .

КОРМА ПЛАНИНА у Отарој Орбији, 
између река Бресаљице и изворишннх по- 
тока Жеговца, око 20 км југоисточно од 
Приштине. К. се пружа од оевера-северо- 
запада према југу-југоистоку, и ту се на- 
ставља у планину Жеговац. На К. су нај- 
виши висови: Шишарка 994 м, кота 1.250 м. 
К. је већим делом пошумљен, а. његовим ив- 
точним подножјем води колски пут При- 
штина—Лабљане—Гњнлане. П. В.

КОРМАН, планина у Црној Гори, југо- 
источно од планине Кучајевице, између 
Сувог Поља на југозападу, Пашиног Поља 
и Ђедова Поља на северозападу, а безимене 
увале на североистоку. Било К. дпже се са 
дробњачке кречљачке висоравни, пружа се 
од северозапада на југоисток, а највиши 
вис је Корман 1.924 м. Цела северо-западна 
половина планине је пошумљена, као и 
југозападно подножје. Покрај К. п преко 
њега воде неколико путева. П. В.

КОРНАТ, острво- на Јадраноком Мору, 
југоиоточно од Дугог Отока, врло издуженог 
облика. Дужина му је 25 км, највећа ши- 
рина 2-7 кмј а површина 35*9 км2. Према 
својој ширини К. је релативно врло впсок, 
а отеновите падине оу врло стрме. Од се- 
верозапада ка југонстоку највећп с.у впсо- 
ни: Велики Врх 213 м, кота 223 м, Вели 
Врх 236 м, Стражица 232 м, Бикарица 
156 'М, Смоквина 97 м. Северна и јужна 
обала доста су разуђене, са неколико већих 
залива (Слативал, Крављак, Вруља), а ту- 
да су и мала насбља. Због кречњачког са- 
става, на К. пма неколико пећпна оа водом.П. В.

КОРОЛИЈА МИРКО (УРОШ) ДР., књи- 
жевник (9/9 1886, Киотање, Далмација). 
Гимназију је овршио у Задру, а права је
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учио у Бечу, Загребу и Прагу, где је и 
докторирао. Песме је почео писати рано, 
још у Змајевом Невену и загребачком 
омладинском Побратиму, затим у свима- 
српскохрвагским књижевним лнстовима. 
Штампао је до сада две књиге стихова: 
Песме (1914) и Нове песме (1924), к два 
позоришна »омада у стиховима: Зидање 
Окадра (1920; њиме је добио Деметрову на- 
граду), игран као јубиларна претстава и за- 
гребачком Народном Казалишту 1920, и 
Југана, вила најмлађа, у једном чину, ко- 
јом је отворено Народно Позориште у Опли- 
ту 1921. в . П.

КОРОНИНИ ИВАН ГРОФ (Согошш), бан
хрватско-далматинско-славонски 1859 до 
1860 (16/10 1794, Св. Петар — 26/7 1880, 
Св. Петар). Наследио је бана Јелачића, и 
као странац, без икаквог разумевања за по- 
требе народа и земље, наишао је у Хрват- 
ској на општи отпор; Његово бановање би- 
ло је врло кратко. Премештен је за под- 
маршала у Темишвар 19/6 1860, а насле- 
дио га је барун Шокчевић.

М. П-г.
КОРОШЕЦ АНТОН ДР., политичар (12/5 

1872, Бисерјани, код Св. Јурја на Шчав- 
ници, Штајерока). Основну школу учио је 
у родном месту и Птују, а гимназију 'у 
Птују и Марибору. Носле свршених гимна- 
зиских наука (1892), свршио је богословију 
у Марибору (1896), а затим је био капелан 
у Слаткој Гори и Маренбергу (до 1-898). Од 
1899 био је шрефект у ђачком семеништу у 
Марибору, и уједно је иаставио теолошке 
студије у Граду, где је и докторирао^ (1905). 
Од 1898 био је К. уредник Оловенског Го- 
сподара, те је због својих напада на Немце 
био често прогањан. Бно ј-е н уредник 
ЗиЈз1е1еп8сће Ргеззе, коју је уређивао у 
словенском духу. 1901 кренуо је против 
листа Штајера-ц св-ој орган Наш Дом, који 
је неко време сам уређивао. 1907 органи- 
зовао је и био вођа словенског сељачког са- 
веза у Штајерској, којн је био крило сло- 
венске људске (народне) странке. 1906 био 
је изабран у аустриски парламенат, и од 
тада ,је стално био у њему, до слома хапс- 
буршке монархије, као претседник словен- 
свог клуба. Као члан ау-стриске делегације 
водио је (1911) опструкцију против отва- 
рања талијанеког Университета у Трсту и 
против режима бана Цуваја у Хрватској. 
Од 1917 био је претседник Југословенског 
Клуба, те је као такав дао у име Југосло- 
венског Клуба 30/5 1917 у аустриском пар- 
ламенту чувену Мајску Декларацију. Од 
тада почиње К. рад на -стварању југосло- 
венског уједињеља. За време Светског Ра- 
та борио се К: у аустриском парламенгу 
за југословенску и словенску ствар. Ње- 
говом инпцијативом установљен је 16/8 у 
Љубљани Народни Овет (веће), а ’б/10 1918 
Народно Веће у Загребу, у којима је К. био 
претседник. У друштву са Чингријом и 
Жерјавом ступио је у Ж-еневи у везу са 
српском владом, опозицијом и Југославен-

ским Одбором. Резултат ових разговора био 
је Женевскн !Пакт. У првој влади Држ-аве 
ОХО (Ст. Протића) био је К. потпретседник. 
У влади -От. Протића (1920) био је министар 
Саобраћаја, а тај је ресор задржа-о и у вла- 
ди М. Веснића. Тој влади поднео је и овој 
аутономистички нацрт Устава, и од тада је 
стално у опозицији против централиотич- 
ког Устава. У Давидовићевој влади (1924) 
био је министар Просвете и заступник ми- 
ни-стра Вера. К. је претседник Југословен- 
оког Клуба, Хришћан-ског социјалног саве- 
за у Штајерској и Задружног Оавеза у 
Љубљани и Загребу.

Д. Поповић.
КОРПА је велика бела четвртаста мара- 

ма, везена само по угловима црвеном ру- 
дицом и златом, оперважена црвеним гај- 
таном. У размаку од 8 до 10 ом виси по 
једна дуга 50—60 см црвена кићанка. К. 
покривају жене гла-ву; она се не веж-е, 
услед терета кићанке приљуби се лепо уз 
главу. Ноои се у селу Клену н Дебру.

Н. 3.
КОРУБА је луб липове коре, од којег 

оељанке граде конђу по се-лима подунав- 
ским н у о-колини Београда. Н. 3.

КОРУН. В. Кромпир.
КОРУН ВАЛЕНТИН ДР. (14/2 1865, Гли- 

ње, код Брасловча, Штајерска). С-вршио је 
гимназију у Цељу (1878—1886), а фило- 
софске науке (славистику и класичну фи- 
лологију) у Грацу (1886—1892, промови- 
сан је 1896). Служио је ка-о сушлент у 
реалци у Љубљани (1892—1894), као про- 
фесор у Крању (1894—1902), у првој гим- 
назији ,у ЈБубљани (1902—1920) н као ди- 
ректор треће гимназије у Љубљани. Нен- 
сионисан је 1925. — К. је почео писати 
стручне радове педагошког и филооофокот 
садржаја за Попотника (1893—1898) и за 
Дом ин Свет. Написао је из клаоичне фило- 
логије за извешће гимназије у Крању 
Бе ер181и1а Заррћиз а.А Рћаопет (1895). 
Затим ,је ночео писати хуморнстичке и дру- 
ге фељтоне највише за Горењца, Словен- 
ски Народ, Напреј, а нешто и за Планнн- 
ски Вестник и Љубљански Звон; издао их 
је неколико у -збирци Опаке (1910, II изд. 
1922). Осим тога, писао је К. и путопвсе 
за Планински Вестник (1909—1910), оцене 
за Сло-вана, Љубљан-ски Зво-н и Попотни- 
ка, чланке за Напреј и др.

Л и т е р а т у р а :  Словенец 1925, 212; Ју- 
тро 1926, 13. И. Г.

КОРУШКО ПЛАВО ГОВЕДО {КагпШег
В1опс1у1ећ). 1890 увели су у Корушкој та.ј 
заједнички назив за маријадворску и ла- 
бу-доку багру, које су, отро-го узевши, идетг- 
тичне, а пришадају фронтозус-типу. Воја 
ових багра је светло-жута до тамно жуте, 
каткада светлосивкаста. Жива тежи-на кра- 
ва је 400—500 кг, млечност 2.000—3.000 кг 
са 3-6% маети. У првом реду је К. П. Г. 
подесно за теглење, па за продукци-у фи- 
ног меоа, крај средње товностн и средње
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дозрелости. Месо се састоји из врло финих 
влаканаца, те је врло тражено као квали- 
тетно месо, нарочито у Бечу, онда Будим- 
пешти и Лондону. Овим баграма је домо- 
вина у иеточној Корушкој н суседном ју- 
гозападном делу Штајерске. У нашој др- 
жави распростраљене су у североисточном 
делу Крашске и у Штајерској. (В. Марија- 
дворско говедо.) С. У.

КОРУШЦИ. В. Оловенци.
КОРЧУЛА. 1. Оток у Јадранском Мору, 

тина далматинских дугуљастих острва. Про- 
теже се од запада к истоку, у дужини 
од 47 км, док ширина износи само 6—8 км. 
Од отока Хвара раставља К. 15 км широки 
Корчулански, а од Ластова 13 км широки 
Ластовски канал, док се на истоку при- 
ближила и напоредо протетла с полуостр- 
вом Пељешцем, од њега одвојена 14 км ду- 
гим а само 1% широким Пељешким кана- 
лом. Не само положајем већ и природом 
својом К. претставља наставак полуострва 
Пељешца. Обале бтока К., нарочито на 
истоку и на западу, прилично су разведе- 
не; има доста згодних морских драга (нај- 
в-ећа Вела Лука на запа-ду), пристаништа 
и лука. — К. запрема 276 км2, а готово 
је сва горовита. Највиши -се врхунци испи- 
н>у над 500 м (Клуцча 568 м, Ком 510 м), и 
образују увалама одељене скупове. Глав- 
ни пут пролазн средином К , од града К. 
преко Блата у Велу Луку. Две су знатније 
низнне: - Лумбардско поље, у југоисточном 
крају, код села Лумбарде, прилично род- 
но, и Блатско поље, на западу, вод варо- 
шице Блата, где је једино врело жпве воде 
на острву, које за време кнша набуја и 
поплави шоље. — Г-оре су некада бпле 
обрасле густим смрековим шумама, отуд 
у старо доба и придев К. »црна« {Согсуга 
№(|га). Шуме су сада прилично исечене; 
има их јо т  на западној отрани, где се, као 
и на Пељешцу, јавља чагаљ. Дрво тнх 
шума даје одличну грађу за бродове и лу- 
чеве за риболов. К. има и нзврсног грађев- 
ног кам-ена, осо-бито на оточићу Врнику 
код Лумбарде. — Клнма К. је блага и 
здрава. Град К. (на 42° 59' сев. шир. и 
17° 8' ист. дуж., апсолутна висина 20 м) 
има средњу годшпњу температуру 16-8° 0, 
јула 25-6° С, децембра 10-2° 0, доста пада- 
лине (930 мм). Ипак ка.рскн оток страда 
од несташице живс воде. На К. роди добро 
вино и смоква, обилно рошчићи, слабпје 
маслина. — К. има 22.350 становника, те 
је најтушће насељени крај Далмације (81 
на 1 км2). Становници ое баве ратарство-м, 
сточарством, рибарством, морнаротвом, бро- 
доградњом и каменарством. К. припада п-о- 
лнтпчки срезу корчуланском (којп захвата 
и највећи део полуострва -Пељешца), обла- 
сти ду-бровачкој, а црквено бискупи.ји ду- 
бровачкој. На К. нма 3 општине: Блато, 
Ко-рчула и Вела Лука са 1 градом, 7 села 
и 9 заселака.

2. Главно место на отоку К., са два пред- 
грађа. Налази се на североисточној отрани,

на малом полуоточићу у Пељешком кана- 
лу, лицем према Пељешцу. Још га и да- 
нас окружавају чврсти зидови и куле, по- 
дигнуте, углавном, за време млетачк-е вла- 
сти. У град воде копнена и морска врата. 
На највишем врху, усред града, стоји не- 
кад столна, а- сада зборна црква Св. 
Марка, саграђена у 13 веку. Има неколико 
слика млетачке школе и богату ризницу. 
К. у опште обилује историским и уметнич- 
цим старинама. Ту је стара лужа и »штан- 
дарац« (стуб за барјак) из 1515, у пред- 
грађу црква доминиковаца, на брежуљку. 
1420 саграђена црквица Св. А-нтуна. Твр- 
ђавицу Св. Влаха, на месту цркве, подиглн 
оу Енглезн 1813. На оближљем »Отоку« 
(Бадија) налази се фраљевачка црква са 
самостаном нз 15 в-ека и дечачко одгоји- 
лиште.

Град К. има 2.159 становника, општинско 
поглаварство, сре-ску област, котарски суд, 
порезнж уред, лучко одасланство, царинар- 
ннцу 2 1 реда, земљаринско - катастрални 
уред, шумарију, пошту и телетраф, римо- 
католичку жупу оа зборним каптолом, ви- 
шу грађанску школу, обртне школе за бро- 
доградљу н клесарство, завод- Ов. Анђела 
Чувара, са вишом девојачком школо-м се- 
стара домнниковака. К. је важна лука. 1923 
укупни је саобраћај био 3.352 лађа са
570.000 тона. Домаћа оу друштва: Корчу- 
ланска Пловидба и Хум, новчани заводи: 
Хрватска Пучка Штедионнца н Благајни- 
ца 'Узајамне Вересије. Има- модерно кула- 
лиште.

Оток К. помнње се већ за време Грка и 
Рпмља-на. Антенор и Енеја, који се по-мињу 
као оснивачи К , сла-бо оу илп никако но- 
тврђени. Окимно с оток-а Хија, Отрабон 
и Плиније пишу, да су житељи - малоазис- 
ко-га града К-нида основалп насеобину на 
ото-ку К, али не бележе, где је та насео- 
-бина стајала, нити да ли су је Книђани 
основалн или -само стару рашжрили. Нема, 
међутим, сумње, да је код данашњег града 
К. била некада- насеобина, моћна са своје 
трговине и бродаротва, и да је била само- 
стална државица, која- је имала свој вла- 
ститп новац. За време ца.ра Августа Окта- 
вијана настрадала је К, због побуне и гу- 
сарења -св-ејих житеља. Доцније је К. прп- 
пала источноримскоме царству, затим Го- 
тима. Од 7 века К. су владалк суседнп 
Словени с далматинског копна, а узнеми- 
ривали су је и освајали кадшто и Оараце- 
ни. 1000 'покорпо је К. млетачки дужд Пе- 
тар II Орсеоло, 1100 Ђенова, а 1129 опет 
Венеција. 1180 покушао је захумскн кнез 
Константин, без успеха, да за-влада К , која 
је тада донекле била самостална. — Ота- 
тут из 1214 дај-е податке о начину управ- 
љања К. 1254 'нзабран је за кнеза Ђурађ 
Марсили, коме је Венеција потврдила К. 
као наоледно лено. 1298 код К. су Ђенов- 
љани победили Млечиће и заробили адми- 
рала Дандола и чувеног путника Марка 
Пола (рођеног Корчуланина?). 1358 потпала 
је К. под власт угарско-хрватског краља
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Лудовика I. 1388—1390 К. је била под бо- 
санокпм краљем Твртком I. 1403 даровао 
ју је Владислав Напуљац сплжтоком хер- 
цегу Хрвоју, а овај је уступио Дурбов- 
нику, одакле је сваке године долазио је- 
дан дубровачки влаотелин да управља К. 
као кнез. Пооле Хрвојева пада, краљ Ои- 
гиомунд -је оетавио управу К. и даље Ду- 
бровчанима, па је 1417 предао Владиславу 
Горјанском. 23/4 1420 К. се покорила Мле- 
цима, и оотала је са њима до пропаоти 
млетачке републике. Под млетачком вла- 
дом К. је 1843 осујетила препад арагонских 
Шпањолаца, више пута претурила кугу и 
одбнла навалу турских гусара 1571. Од про- 
паоти Венеције (1797) до 1815 К. је изме- 
љала власт Ауотрије, Француске, Русије 
и Енглеске. 1815—29/10 1918 била је у 
ауетриској власти, од 5/11 1918 до 12/11 
1920 под италијанском окупацијом, када је 
по Рапалском Уговору нрипала нашој Кра- 
љевини.

Црквено је К. дуто времена припадала 
сплитској надбискупији, а у 12 веку би- 
скулији хварској; 1300— 1802 била је К. по- 
себна бискупија, а тада је спојена с ду- 
бровачком.

Корчулани су бнли хрватски песници 
Иван Видало (16 век) и Петар Канавелић 
(17 век). Ј. Модестин.

К. је зимско климатско место. Има мор- 
ско кулатило оа добром плажом.

Л. Е.
КОС ГОЈМИР АНТОН, сликар (24/1 1896, 

Горица). К. је учио гимназију у Горици, 
оликарство на Академији у Бечу. Живео 'је 
до 1915 у Горици, 1915—1919 у Бечу, за- 
тим у Загребу, Берлину; сада живи у Љуб- 
љани. К. слнка уљем и ради цртеже са пе- 
ром; највише слика портрете, фитуративне 
композиције, плакате и илуетрације. Изла- 
гао ј-е у Љубљани, Загребу и Бео-граду. 
1925 приредио је колективну изложбу сво- 
јих радова у Љубљани. Главна су му дела: 
Портрет философа (Народна Галерија у 
Љубљани), аутопортрет (продан у Бео- 
граду), Флора. Ф. С.

КОС МИЛКО ДР„ професор Универси- 
тета (12/12 1892, Горкца, нталијанска Оло- 
веначка). Гимлазију је свршио у Горици 
(1911), а Университет је учио у Бечу, где 
је в докторирао- (1916). 1915—1917 био је 
члан Института за проучавање историје у 
Бечу, где је 1917 положио државни испит 
из историских помоћних наука, 1921—1922 
провео је на студијама у Паризу. Од 1919 
био је научнн сарадник, а од 1920 асистент 
Државне лвцејске библнотеке у Љубљани. 
1924 постављен је за доцента историских 
наука на Универснтету у Београду, а 1925 
за ванредног професора за исту струку на 
Университету у Загребу. — К. ј-е објавио 
палеографоке, дипломатичке и историске 
расправе и пришоге у Вјеснику Земаљског 
Аркива, Сагшо1а, Часопису за Згодовино 
ин Народописје, Часопису за Словенски Је- 
зик (1924: палеографске в историске сту-

дије о фрајзиншким спом-еницима), Збор- 
нику за Уметностно Згодовнно, прашкој 
Олавији, Прилознма -за Књижевни Језик, 
Нсторију и Фолклор, Архиву за Арбанаоку 
Старину и т. д. Д. ,П.

КОС ФРАНЦ ДР., историчар (24/12 1853, 
Селце, код Шкофје Локе — 14/3 1924, Љуб- 
љана). К. је учио гимназију у Крању и 
Љубљани (до 1874), а историске и географ- 
ске науке на Университету у Бечу (1874 
до 1880), где је положно и докторат. Од 
1880 служио је у гимназији у Љубљанн, 
1881—1883 у гимназији у Горици, а од 1883 
до пенсионисања (1911), са прекидом 1887 
до 1890 кад је био професор и школски 
инспектор у Копру, у ж-енској учитељској 
школи у Горици. — К. историски рад дели 
се у трн групе. На основу архивске трађе 
16—18 века* написао је више расправа и 
прнлога за историју Шкофје Локе и око- 
лнне у Известјвма Музејског Друштва (1892, 
1897), и Љубљанском Звону, и издао је 
гра-ђу у засебној кљизи Донески к згодо- 
вини Шкофје Локе ин њенега окраја (1894). 
Другу групу К. -научног рада сачињавају 
прилози и студије за средљевековну ло- 
калну историју словеначких земаља, наро- 
чито града Горице и Горичке. Ови оу они 
написани на основу грађе, нарочпто из 
бечких архива. Ове расправе и прилоге 
обја-вљивао је К. у Известјима и Гласнику 
Музејскега Друштва (1902, 1903, 1920/23, 
1925), Часопису за Згодовино ин Народо- 
писје (1918—1920), Часу (1920) и Распра- 
вама Знан-ственог Друштва у Љубљани 
(К згодовини девинских господов).

Главни циљ К. историског рада било је 
иопитввање исторнје Оловенаца 6—13 века. 
Својим критнчким проучавањем првих из- 
вора положио је К. основу за даљи рад на 
том подручју. Поч-ео ј-е са монографијама 
из словеначке историје 8 и 9 века у Љуб- 
љанском Звону (1882), Кресу (1882, 1886) 
и Летопису Оловенске Матице (1882/83). 
1885 нздала је Оловенска Матица књигу 
Опоменица тисочлетнице Методове смрти, 
где је К. писао о историји словенских апо- 
стола, са - особитим обзиром на словеначку 
историју 9 века. Главне расправе и 'при- 
логе из исторвје Оло-венаца и Јужних Сло- 
вена у опште, из 6— 10 века, објавио је К. 
у Известјима Музеј-ског Друштва (1894 до
1901). Све овде објављене монографиј-е и 
.регести претстављају претходнн рад за К. 
главно дело: Градиво за згодовино Оло- 
венцев в средњем веку (пет књига, 1903 
до 1926, за доба 500—124б). Ово дело прет- 
ставља критички скулљене изворе у облику 
извадака и регеста за историју Словенаца 
од 500 даље. Њиме је К. положно сигурну 
основу за нроучавање старије словеначке 
нсторије, заузевши ста« протнв њенот до- 
тадашњег дилетантског и романтичког -схва- 
таља. М. Кос.

КОСА, висораван у Орбији, између река: 
Беле-Бигрен, југозападно -од планине Дели 
Јована, 8 км североисточно од места Вора,
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односно 27 км оеверно-оеверозападно од 
Зајечара. К. се пружа правцем северозапад- 
југоисток, висока је 804 м, и претставља 
југоисточни огранак Стола. Североисточним 
поднож.јем К. прола-зи друм Дољп Мпла- 
новад—Мајдан Пек—Луке—Зајечар и Него- 
тпн. П. В.

КОСАНОВИЋ САВО, дабробосански мљ 
трополит и књижевнпк (14/1 1839, Миља- 
нићи, Бањани — 11/2 1903, Улцињ). Рано 
је остао без оца, и ступио у манастир Жи- 
томшпљић, код Мостара. Основну школу 
учио је у Моотару, а богословију у Бео- 
граду. По свршеној шксли био је учитељ 
у Мостару и у Сарајеву. Зажалуђерио се 
19/6 1872, па је ,још исте годпне, као цењен 
јавни раднкк, постао архпмандрит. 1873 
путовао је у Руеију, да купи прилоге за 
нову српску цркву у Сарајеву. 1881 .постао 
је дабробосански, односно еарајевски, ми- 
трополит. На том положају К. није могао 
да издржи, због противсрпске политике 
окупационих влаоти, и нарочито због тога, 
што му владини органи нису помагали 
да сузбија1 верску пропаганду надбискупа 
Штадлера. Бранећи правосла.вље п српске 
интересе, К. је дошао у 'сукоб са. минп- 
етром Калајем, н био је пенсноннсан 1886. 
Од тада је К. путовао много по овету, а 
најдуже се задржавао у Црној Гори.

К. ое бавио и кљнжевним радом. Сем 
својих успомена са. хаџилука шо Оветој 
Земљи, К. је објавио неколико прииога за 
историју сарајевске православне општине 
(Јавор, 1882—1885) и за историју Босне у 
опште (Гласник Српског Ученог Друштва, 
29, 37, 38, 69). К. издања старих докуме- 
ната имају доста- недостатака, али је ње- 
това заслуга, што је на неке први обратпо 
лажњу. В. Ћ.

КОСАОНИЦА, река у Србији, десна при- 
тока Топлице. Ј1ева саставница К. је Мала 
Косаоница, а десна, знатно већа, Велика 
Косаоница. Изворнште Велике К. је на па- 
дпнама Великог Брда 1.033 м, Речггчког 
Пресла 867 м, Мокрих Гаћа 1.093 м и Мар- 
кова Виса 1.224 м, око 16 км источно од 
места Подујева (на Лабу). У горњем току 
Велика К. тече у правцу запада-североза- 
пада и северозалада, пролазећи крај Малог 
и Великог Вучја, Зебнце и Пландпшта.. Од 
става са Малом К., 500 м нњзводно од ме- 
ста Оастанци, К. почне тећи према северу 
и северу-североистоку, да се 1‘5 км низ- 
водно од Куршумлије, улије у Топлицу. 
Са леве стране К. прима као прнтоке: Рап- 
ску и Љушаначку Реку, а еа десне ЈТуб- 
ничку и Кам-еннчку Реку. Дужина К. тока 
је 39-0 км. а површпна слива 386-4 кма.

П. В.
КОСАЧЕ, босанска влаотеоока породица 

средњег века. Из ље потичу војвода Влатко 
ВуковИћ (— 1392), његов спновац Сандаљ 
Хранић (— 1435) и синовац херцег Стјепан 
(— 1466). Пооле пропасти Херцеговине 
неки чланови те п-ородице отишли су у

Млетке, где су им се потомцн одржали до 
прве половине 17 века; други су живели у 
Врдељу и Молдавској до краја 16 века, 
трећи су, као потурчељаци, живели у Тур- 
ској и олштили су с Дубровником све до 
прве половине 17 века. В. Ћ.

КОСЕЉСКА СОЛФАТАРА, код села Ко- 
сеља у Јужној Србији, у Бигољској Обла- 
сти, у горњем крају и на источној страни 
Охридског Поља, с леве стране Косељске 
Реке, крај друма Охрид—Ресен. Код села 
Кооеља, око 5 км северно од Охрвда, у 
равници, у алсолутној висннн 740 м, а 
испод самих отсека брда Матруле (1.015 м), 
начичкано је изнад пешчане равнице Де- 
белог Поља ож> 30 малнх вулканских купа 
(високе 10—15, у пречнику 15—30 м) од 
младог вулканског - туфа ш од разорених 
палеозојских шкриљаца. Међу овпма се 
налазн К. С., коју сељацп зову Дувало: 
рупа кратерског облика, шнрока. око 25 см, 
н’з које са јаким пиштањем и велшком же- 
стином нзбија млаз гасне ексхалације еум- 
порводоника. И јјшсно од Косеља, у непо- 
средној близини Охрида (око 2 км), код 
села Велгошта и манастира Св. Петке, под 
западним ободом планине Вишесле (1.564 
м), налази се исто такво солфатарско зем- 
љиште на дужини око 1 км, ~са многоброј- 
ним респирадоонма сумпорводоника, али 
нема солфатара, као што је Косељско Ду- 
вало.

Л и т е р а т у р а: Ј. Цвијић, Основе за 
географнјх н геолотију Македоније и Отаре 
Србпје, III (1911), 716—717; С. Тројановић, 
Старинар, 1925. В. Р.

КОСИЕР ЉУБОМИР (24/4 1890, Беловар). 
Учио је трговачке и економоке науке у 
Љубљани, Грацу и Цирпху. Био је бан- 
карски директор код Хрватске Свеопће 
Кредитне Банке у Загребу и Централне 
Банке у Затребу. У Беловару је основао 
I Обртнпчку Консумну и Продуктивну За- 
другу. Покренуо је економски недељни 
ли-ст Прнвредну Реформу, која се етоппла 
-са Олавенском Трибуном. У Карловцу је 
покренуо Економисту. 1923 покренуо је, са 
Др. Станком Дежелпћем, економско-финан- 
сиску ревнју Банкарство, која је већ прве 
тодине окупила око 100 одлпчннх сарад- 
никаЈ К. је сарађивао у различитим листо- 
вима, нашим н страним, учествовао је у 
различшпш анкетама, и као екслерт владе 
на интернационалном конгрееу штедве у 
Милану 1924. Дела оу му: Институцпја 
Прве ‘ Хрватоке Штедионице, Проблем 
штедње и депозитни капитал у југославен- 
ском новчарству, Народна Банка Краље- 
вине СХС 1884—1924. К.-Ристић, Водеће 
пнстнтуцн.је у пационалном банкарству 
Босне, К.-Биг-ХаШ: ЦЕраг^пе, боп огјЈаш- 
заПоп, зоп рго^гез, бвб 1Пб111иИоп5 сћех 
1еб Зегћеб, Сгоа1ез е! 81оуепеб, Економ- 
оки проблеми југоеловеттоке емиграцпје, 
Проблем земљорадничког кредита.
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КОСИЈЕРЕВО, манастир (Рођеље Бого- 
роди-це), близу Требиња. Према традицији 
основан је у првој половини 14 в-ека. Спо>- 
миње се у 16 веку (1592, 1594), а много у 
18 веку. 1807 Турци су га порушили, а 1816 
је. обновљен. В. П-ћ.

КОСИЊ (Доњи и Горњи), села у Хрват- 
ској, Област Приморско-Крајишка, срез пе- 
рушићски. 1. Доњи К. је с десне стране 
реке Лике, 489 м високо. 2. Горњи К  је 
даље уз воду Лику, с леве стране, 503 м 
високо, на путу Перушић—-Јабланац. Има- 
ју заједно 904 становника, општинско по- 
главарство, 2 римокатоличке жупе, 2 основ- 
не школе, државну шумарију и пошту. У 
Доњем К. има три мале задружне стру- 
гаре пото-чаре. Има и винограда, којш се 
другде у Лици не налазе.

На месту К. била је већ у предрнмско и 
римско.доба јаподска насеобпна. Да ли је 
К.дград идентичан са традом Бочајем, чије 
се развалине и данас виде на 660 м висо- 
кој главици северно од Горњег К., не зна 
се сигурно. Само име К. врло је старо. 
Помиње се већ у имену једнот од петорнце 
браће у личкој прнчи. о доласку Хрвата 
на југ, како ју .је забележио цар Констан- 
тпн VII, око 950. — 1489 Анж Франкопан 
изнајмио ,је град К. на 7 година од Јурја 
Косињскога, а 1499 држао га је већ стално. 
Ту је у средњем веку био павлински са- 
м-оетан. Од 1699 Коззхп сазИит су пусте 
ра-звалине. /. М-н.

КОСИЂ БАЛДО, професор, дубровачки 
фауниста (ихтнолог) п чувар градског при- 
.родњачког Музеја (1829 18/1 1918, Ду-
бровник). Отудирао ,је у Ђенови. Бавио се 
и сликањем. Био је наставник у Котору и 
Дубровнику. Као управник градског Му- 
зеја мно-го је учинио за уређење природ- 
њачких збирака и за нумизматичку збир- 
ку (Попнс новаца, м-едаља и медаљуна ре- 
публике дубровачке, што се налазе у ду- 
бровачком домаћем Музеју, 1905). Понешто 
се бавио и литературом. Између двадесетаж 
фаунистичких радова/који су махом взиш- 
ли у Гласнику Хрватског Природословног 
Друштва, знатнији су: Рибе дубровачке 
(Рад, 155, 1903; са додатком у књ. 158) са 
опвсом 192 врсте риба (и описима ређгах 
те примедбама о налазишту, мрестењу, ло- 
ву и др.), Грађа за дубровачку номенкла-' 
туру и фауну риба (Гласник Хрватског 
Природословног Друштва) и др. К. се оба- 
зирао и на народну номенклатуру. Птиц-е 
је описао у раду Птице Дубровника и око- 
лице (1901) и Грађа за дубровачку номен- 
клатуру и фауну птица (Гласник Хрватског 
Природословног Друштва, III). У осталим 
саопштењима приноведа о морској вор- 
њачи, о неким сисавцима Јадраца, ретким 
птицама и о поскоку (црнокругу). У Срђу 
1904 је описао дубровачке змије.

Ј. X.
КОСИЋ МИРКО ДР., професор Унг.хзер- 

ситета (27/3 1892, Велика Кикинда). Гим-

назију је учио у Великој Кикинди, Новом 
Саду, Кронштату н Трсту, а университет- 
ске науке (правноекономске и философске) 
у Штрасбургу, Минхену, Женеви и Цириху, 
где ј-е 1917 промовисан за. доктора .економ- 
ско-.политичких наука. — Пред Оветски 
Рат учество-вао је вео-ма активно у омла- 
динском националистичком покрету, а -за 
време рата служио је у српсвој војсци као 
добровољац борац (1914—1915) и у спољ- 
ној пропатанди. Због тога. је од Мађара осу- 
ђен т  соп1итаЦат на смрт. 1920 изабран 
је за д-оцента политичке економије у Су- 
бо-тицп, 1922 за ванредног проф-есора у 
Љубљани, а 1925 позван је за редовног 
нрофесора у Суботшцу. Написао је: Герма- 
НИЈа (1912), Бег ОећигЊпгиск^ап^ ш ГЈп- 
^агп (1914), Б1е 8021о1ој|1зсћеп ОгишПа^еп 
Јег ОећигјепћезсћгапкипЈ! (1917), Бхе 5иЈ- 
вкуепКа^е {1918), Упутства за социограф- 
ска проучавања села (1923), Новији ти- 
-пични покушаји конституи-оањ-а социоло- 
тије, Основи економске политике I, Аграр- 
на п-олитика (1925). 1919 издавао је у Цн- 
риху ^ГШзсћаШхсће 1Часћпсћ1еп аиз Ј е т  
Кош^гетће 5Н8, а 1920/21 и-здавао .је оо- 
цијално-научни часопис Друштвени Живот. 
Сарађивао је на многим нашим и страним 
листовима и превео је знатан број соци-о- 
лошкнх расправа, Опенхајмера, Ледерера, 
Зомбарта и др. — Сада. је главни оекретар 
Трговачко-Индуетрисве Коморе у Н-овом 
Саду и активно учествује у сталешком ор- 
ганиеоваљу привредника у Војводинп.

Д. Поповић.
КОСКА ЈЕЛЕНА, народна добротворка 

(1823, Земун — 18/4 1886, Земун). Оставила 
је карловачкој гимназији 25.000 фор. за 
помагање снромашнвх ученика.

Д■ л.
КОСМАЈ, планина у Србији, нзмеђу ре- 

ка: Луга-изворишта Раље-Суве-Бељанице- 
Турије-Милатрвице, 11 км за-падно-северо- 
западно од Младеновца, односно 17 км се- 
верно од Аранђеловца. Главна маоа- К. је 
-кретацејске старости, а састављеиа је од 
конгломерата, лапорца, кречњака, рожна- 
ца и пешчара. Овај ј-е терен оа истока и 
запада опкољен неотеним творевинама, а 
местимично покривен повеликим масама 
серпентина. Највиши су висови на овој 
планпни: Космај 624 м, Кошутица 465 м, 
Лупоглав 440 м, Боблија 295 м, Зоминак 
363 м, Влашко Брд-о 365 м, Ввс 418 м. — 
Источним подножјем К. пролазн друм и 
железничка пруга Веоград—Ниш. Осим то- 
га, поред и преко планине воде колски 
п.утеви Београд— Сремчпца— Степојевац— 
Лазаревац, Сремчица— Бељна— Аранђело- 
вац, Раља—Рогача — Аранђеловац—Бељн- 
гга—Рогача. П. В.

КОСМАЈСКА АКЦИОНАРСКА ЗАДРУ-
ГА. Сснована је 1899. Централа Сопот. Ка- 
питал је 1,000.000. Фондови 406.856, остале 
резерве 391.000, улози 802.212, повериоцн
1,070.000, менице 490.665, неп-окретности 
70.666, индустриска предузећа 2,219.381, ро-

КОСМА.ЈСКА АКЦИОНАРОКА ЗАДРУГА
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ба 410.453, вредећи папирп 90.000, добит 
110.540 Дин. Дивиденда 6%. Претседник и 
директор је Сима Јовановић.

Н. С.
КОСМАТИТ, калциско-магнезискк алу- 

мосиликат са водом и флуором из групе кр- 
тих лискуна (тињаца). Познат је данас са- 
мо у доломитским мраморима, који су се 
развили у великим масама у друштву са 
гнајсима, амфиболитима и микашистима 
(тнњчевим шкриљцима) у Јужној Орбији. 
Тај велики масив метаморфншх стена раз- 
дваја се псточно од Прилена у два низа. 
Један низ иде преко плетварске клнсуре 
до бабунеке клисуре и ту ишчезава. У са- 
мим мраморима налази се неколико заним- 
љивих минерала-, на пр. кристали корунда, 
који се ра-звио у карминско-црвеној боји; 
по који кристал корунда има модру језгру; 
то су дакле рубини и сафири. Уз корунд 
има нешто кристала диаспора, па К., који 
је тек недавно проучен (0. Н. ЕгЈтаппз- 
ЈбгНег, ТЈећег КоаатаН! е!с., Сеп1гаЉ1аП 
1иг Мтега1о^1е е!с., стр. 69, 1925). — 
К. се налави у мраморима у ситним листи- 
ћима или плочицама, које -се кадшто окуп- 
љЧу у мале розете. Листићи н плочице 
безбојне су и јака стакленаста до седефаета 
сјаја. Проучио га. је кристалографски и оп- 
тички ЕгЈшаппзЈбгНег, а хемнјскн Вернер 
Фишер. Минерал је добио име по геологу 
Космату (Кобзта!), који је имао прилике 
да за време Светског Рата дуже време про- 
учава геолошке односе Јужне Србије, о 
чему је издао дело СеоЉјфс Јег гепНаЉп 
Ва1капћаЉшзе1 (1924). Ф. Т.

КОСМАЧЕВО ЈЕЗЕРО, мало периодско 
језеро у Хрватској, северозападно од Гац- 
ког Поља, односно око 2-5 км северозапад- 
но од Оточца. К. Ј. лежи у ували ерозијо- 
но-г порекла, која је опкољена бреговима: 
Битеровац 589 м, Милпшњак 652 м, По- 
љнчки Врх 655 м и Мајерова Главица 
589 м. Дно ува-ле је равно, на апсолутној 
висинн око 480 м, и нзбушено је маллм вр- 
тачама од 3 до 4 м дубине. Увала је ду- 
гачка 1.200 м и заузима површину од 
0-12 км2. За време познојес-ење кншне пе- 
риоде, и у пролеће, појаве се на дну врта- 
ча врела, чнје воде испуне целу увалу до 
8 м виспне, а- преплава може трајати не- 
колико недеља, ма да ’је у неким годинама 
нема. Ка-д кише престану, вода- не отнче 
кроз поноре, него кроз иоте вртаче и језера 
постепено неотаје. ЈЈ. Б.

КОСМЕТИКА, ЦВЕЂЕ И МИРИСИ. У 
гробницама наших богомилки, у Подриљу, 
нађено је нешто накита уз њихове косту- 
ре, и ако је богомилска јерес била окрута 
и држала. се простоте. На грудима две бо- 
гомилке отајале оу две ниеке од ситног 
пробушено-г ћилибара, са мало ђинђува. На 
друга два костура, с& врата су били епали 
ђердани од кавура, једног пужића из Ин- 
диског Океана. У мушкпм богомллским 
гробницама, међутим, испољавала се про- 
стота. Поред сваког мушког костура стаја-

ла је само врло кратка кеба и увек же- 
лезна пређица од кајиша. Човек ое у ста- 
рије време (сем јеретика) удешавао да из- 
гледа што јуначнији и страшнији, па- је и 
мушка. опрема т-оме служила: калпаци
с челенкама, разни ланци да звекећу, сјај- 
но оружје и т. д. И бојење лжца и тела 
црвеном земљом увеличавало је мушкарци- 
ма марцијалноот. Жена је међутим била 
потпуно свесна, да је лепота главни пред- 
мет љене сжле у борби за опотанак. На ли- 
цу су, као највидљивијем делу тела, пре- 
парати нарочито употребљавани. У нашим 
су ое крајевима, као и по оријенту женоке 
највише белиле. Белило је прављено нај- 
чешће од ђирит-сапуна са сирициком — 
(сублиматом живина- хлорида), или од баз- 
ноугљо-киселог олова или визмута. Вра- 
нило, кара-боја, сурма, бакам, оамо су раз- 
на имена за црну боју за косу и обрве. 
Црна боја прављена ј-е од туцаног растока 
(ангнмона), пржене п отуцане шишке и ни- 
шадора оа- мало стипсе. У старије време 
шишке су се звале мазије и донешене су 
из Турске. Занпмљиво је да је 1850, у тада 
малу Орбију, увезено 5.200 ока мазије из 
Трста п 230 ока из Турске, што је по при- 
ближном рачуну вредило 2.000 дуката, а 
иоте године увезено је сапуна са 3.444 ду- 
ката.

Кна или кана (од алкана) куповала се 
цао мрк прашак или издробљене лпшчице 
од бнљке лавсонвје, која расте у МалоЈ 
Азији, а и у Мађарској је гајена. Жене 
с црном кооом метале оу је ради нарочитог 
сјаја, јер им и после те боје коса остане 
црна.; плава коса' мало поцрвенн и више 
изгледа. -смеђа. Деци су книле матере косу 
да боље расте, а ако оу деца имала отво- 
рено-плаву илн више белу косу, постајала 
је црвено-риђа, а седа код баба опет ,;е. 
црвено одсјаивала. Муслиманке су книле 
косу, више него хришћанке. Шта впше 
муслиманке и нокте кну на рукама и но- 
гама, а код православних још ретко која- 
жена н Циганка. Оем косе и обрва, и кожа 
ое раније местнмице вранила. Раздвојене 
повије (проотор између обрва) нису се 
цениле, него кад су обрве састављене зна- 
чила је лепота, и пошто то природа. ретко 
коме да, женски је свет то вештином на- 
докнађивао. Да бп боју обрва о повијама 
■изједначиле ма-жу жене и обрве машћу 
коју добпјају из нагорелог орахова језгра. 
Младеже су у нашнм крајевима највише 
женске волеле кад израсту по један с дес- 
не стране браде и с леве стране врата, па 
су та избрана ме-ста такође ораховом јез- 
гром мазале.

Нежно бледо руменило у давнашње вре- 
ме правило се од -туцаног перуннкина ко- 
рена, размућеног у ружиној водици пли 
ружину уљу са нешто алкохола. За јаче 
руменнло узимао се кармин, скроб и ру- 
жина вода. Вило је и меркуријалног руме- 
нила (цино-бера) као и од црвеног оловног 
оксида (миниума). У буга-рском селу Ар- 
банаси.ји (у трновском округу) поме-шају
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жене шншку и кану, додају још неке не- 
познате боје, па зубе натрљају, да ое неки 
■зацрне као гар, а некн не прнме боју тако 
јако, него остану мрки. Ови сељаци пршча- 
ју да су се из Грчке доселили. Па и у Г. 
Ораховици била је понека жена, која је та- 
ко чинила. Ово су спорадични случајеви, 
јер иначе зубе фарбају Црнци, Јапанци и 
ретко још који народ, а код нас, фарбање 
зуба није констатовано.

Тетовирање је нарочита врста бојења, ко- 
је се никад не може да скине. -Иглицом 
избоду место на телу, обично руку, и то у 
форми крста, листа, слова или шта хоће, 
па у свеже убоде утрљају чивит или гар 
од луча. Чим -се ранице засуше, затворе 
боју у себи, и знак за увек остане. У нас 
се овако обележавају само католици на 
Лашви у Босни, иначе пастири Црновунци 
и по неки морнар и Цшганин. Међутим 
овако су у старом веку шарали своје тело 
Дачани, Готи, Трачани, Сармаш и др.

Косметско-хигијенски изум за праље тела 
— сапун од огромног је културног значаја. 
Али и он има, бар по употреби, и свога 
простијег претходника у уми, која се на- 
лази понегде у читавим брежуљцима, као 
у Дугом Пољу, код Соко-Баље, одакле се- 
љаци ову земљу копају и продају по око- 
лини. Њом-е жене перу рубине и измивају 
косу као сапуном, јер вади маене мрље и 
у опште прилично чиоти. Обичан пераћи 
еапун јесте кабасти; кувао се од лоја и 
масних делова, помоћу креча и цеђа из 
пепела. Пре је ретко која кућа куповала 
сапун, него га је сама кувала, а у Црној 
Гори се рубље прало цеђем. Из Турске су 
увожени фини сапуни за прво време по 
ослобођењу у Србију, и то ђирит-сапун, ко- 
јим се умивало, а њиме је и бвсер пран, 
кад се тепелук разниже, раки-сапун, ша- 
рен и пријатна мириса (од њега се 19 ка- 
лупа набраја у оставштини патријарха Чар- 
нојевића), пена-сапун, лак као пена, за 
кушаље мале деце. Ђирит- и пена-сапун ђ 
сада се јо-ш у старим кућама н по Веогра- 
ду троше, а у Босни и Херцеговини много 
више, као и у Јужној Србији. Муслиманке 
много воле мвск-сапун, којн је јако парфи- 
мован мошусом (миском). У отарије време 
био је знак пажње, кад је ко добио фини 
сапун на дар, а и у бошчалук ое метао, па 
и сада овај обичај није по паланкама и 
селима заборављен.

По градовима се од цвећа највише га.јио 
босиљак (мислођин), жути, црвени и бели 
шебо.ј, каранфид, лепи човек (крначић), 
кадифица, драгољуб, зеленкада, здравац, 
зевалица, перуника, божур (само црвени), 
дан и ноћ, љубичица, крин (лијер, љиљан, 
замбак), лала и зумбул (од 16 века), месе- 
чарке и друте летње и зимске руже, јас- 
мин, шимшир, рузмарин (за кићење овато- 
ва), јоргован, лијандер. У саксијама, нај- 
радије на прозорима: румена минђушица, 
розетла, мушкатла, белагона, чокот (лепи 
јово), дупли каранфил. Кризантеме су тек 
од пре 40 година у обичају. Нарочито се

гаји цвеће у Дубровнику, где су куће про- 
сто зараоле у цвеће и украоно шибље 
с дрвећем. Поред поменутог цвећа успева 
у јужним приморским крајевима јасмин, 
бисерак, картоп, руже свих могућних пре- 
лаза, румени шипци, поморанџе и лиму- 
нови, кактуси, агаве и лаворике, па феру- 
ле, ђулибриши као и тамаринда, чемпре- 
си, пиније и платани. Македонија изоби- 
лује такође цвећем, али своје врсте. Док 
се у Дубровнвку сав флор с улице види 
кроз железна решеткаста врата, у Отарој 
Орбији и Македонији цвеће се скрива иза 
масивних капија, да код неверника не вза- 
зове злобу и завиот. Дворишта оу патоса- 
на крупним каменим плочама, које дома- 
ћице брижљиво крече да отсјајује белило. 
Уза зид је свуда остављена земља, обрасла 
шареним цвећем. У селима се по градина- 
ма у лејама неговао најчешће здравац, се- 
лин, босиљак, каравија, рутвица^, руда, 
турско цвеће, лепи човек, ружа, мак, руз- 
марин, божур, перункка, невен, чубар, на- 
на. — На крову свих градских и сеоских 
кућа, па и на другим зградама диже се 
чуваркућа (нетресак у Олавонији), да чу- 
ва дом од грома. Девојке н младе жене 
китиле оу се, и кад су код куће и ма куда 
год да пођу. У башти сеоској сејало се 
или садило поврће, нешто зелени, вннове 
лозе и воћака, а по градинама цвеће. Од 
свега цвећа ружа је најдража свима наро- 
дима, па и нашем. У Македонији већ је 
помиње Херодот. У К. она заузима прво 
место као и у српским обичајима. У очи 
Ђурђев-дана око ње се одиграла главна нри- 
према за сутрашњицу. Домаћица убере се- 
лена, одломи врхове од родних воћака, 
узме белог лука (од урока), коприве, гра- 
ба (да се траби срећа), одољена, копитња- 
ка (да мирпше), омана, негде и других трава, 
и обавезно једно ускршње црвено јаје које 
са свим тим биљем спусти у какав суд, 
доспе воде и остави крај руже да преноћи. 
Сутра зором на Ђурђев-дан сви се- том во- 
дом умију, а од ње се м.ало на-спе у кори- 
то, напуњено водо-м, па се у башти крај 
■селена и остало-г цвећа женске с децом 
окупају. У овом случају ружа и јаје са 
свога црвенила у симболици боја претотав- 
љају здравље и наиредак, одољен и оман 
имају апотропејску силу. — У најстаријем 
црквеном живопису ружа -налази своје 
природно место-, често с крином, који је 
увек важио као сшмбол смерности и неви- 
ности. Католици још имају обичај^ да о 
богородичиним правницима ишчупају све 
сполне органе из крина, да ое јасно изрази 
девојаштво без пожуде, а девојчице наро- 
чито с пуним рукама крина иду кући. — 
Босиљак је најтлавније религвско цвеће, 
које прати обичаје човекове од рођења до 
омрти. У љубавним песмама) босиљак је 
симбол женске љубави. — Али у народном 
веровању ружа ина и свој.е наличје, јер 
откинута ружа значи угашен млађани жж- 
вот. Ружа се овде јавља као симбол про- 
лазнооти. За то мати и сестре ките гробове
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својих рано премннулих ружама, а руже 
крај гробова и саде.

Најраспростраљениш мирис био је ру- 
жина водица (ђулсу), коју су саме жене 
спремале, особито муслиманке по Босни. 
У бакарни ее суд спуети много ружиних 
цветних листића, налију се водом и кувају 
а  кроз. спроводну цев, која промиче кроз 
хладну воду, откапава у стакло дестило- 
вана замирнсана вода. Ружпно уље (ђули- 
јак) куповало се, и оно је много јаче ми- 
рисало. У Књажевцу и ло његовој околпни 
вадили су негда мирис од здравца. Босан- 
ско-херцеговачке муслиманке уживале су 
у ђулсијп. Сипале су је у метална шишета, 
прскале госте и укућане. На булину столу 
увек је стајао избушен арапски орах, у 
који се турао памук намирисан ружиним 
мирисом, да се свуда. осећао. У другој 
одаји мирисао је реп од миска. Пуне чаше 
цвећа красиле су орман, лепо застрвен, 
негде овиленим чаршавом. За кратко време 
цветања јоргована, чнтаве су гранчице уно- 
шене, дуже трајности био је јасмин, зум- 
бул и руже. У Дубровннку је био о Карне- 
■валу обичај, да се мушкарци и женске 
гађају вештачким јајима од воска и смоле, 
која оу била напуњена мирисом, прскала 
при ударању, п посипала. веселу младеж. 
Из особвте почастп, нарочито Сарајлије и 
Мостарци, муслимани, сииали су милом 
госту у шербет мирис од руже, љубичице, 
јасмина илв амбре.

Оакралног је значаја измирна (Вепгое), 
чије име у нае потиче од града Смирне, 
одакле се даље на запад извози. Исцури 
као смола из разног дрве-ћа као и тамњан, 
којим се код свих балканских народа каде 
мртвацп, а взмирном на службп божјој и 
код куће пред нконом, по собама и т. д. 
Трећи је чувен аромат код наших муслн- 
мана уд. Купује се у обловатим мрким 
шипчнцама и на жару у бухурдару (затво- 
реној кадионици) -сагорева. Дим му је благ, 
сладуњаћ, пријатан. Кад се иситни п овла- 
зки, њиме прскају рогожпне и асуре да за- 
миришу. Босанци га зову још и ћа-бенским 
дрветом, па га како веле »прже у бухур- 
дару«.

Омиљена је арома и сакз, који жвачу у 
Лесковцу и даље по југу п истоку. Изгледа 
као тамњан, и од жвакања омекша, зуби 
побеле, а уста дуго миришу н стежу се. 
Ова је смола у науци звана мастикс или 
мастика, а добија -се из дрвета Р1б1асшз 
БепНбсиб, ко.јн најбоље напредује на грч- 
ком острву Хиосу. И сад још, а пре још и 
много више, наши су бакали пекли зелен- 
каст ликер, под им-еном мастика, домећућн 
му сакза. Још се мастика због мириса слпа 
у слатка, пекмезе и еирупе. У етарије вре- 
мс мастика се звала резина. У ракију се 
иначе сипа ањасон. Опет ради м-ириоа, по 
ђеврецима н многлм домаћим колачима по- 
сипа се семе од сусама (сезама), да часо- 
вима уста мирпшу. У опште ретко се што 
пре јело или ппло без какве специфичње 
ароме.

Чаробна моћ приписивала се иеиогу (од 
биљке Атотш п Ме1ејЈие1а), којим се, по 
градовпма, посипа салеп, пошто се наспе 
у чашу. Најрадије га пију трговци, кад по- 
ране и отворе дућане да се мало загреју, а 
и као афроди-зијакум веле да распаљује и 
крепи страстп људске. Муслиманима је не- 
изоставно прво пиће, као што је кафа кад 
се одани.

Уз побројане опојне мирисе треба на- 
вести и миришљаве ковчеге, грађене од 
еелвије или ливанс-ког кедра, који су у 
раније време били саставни део кућњег 
намештаја, и сада још у великој мерп код 
многжх наших муслимана, па и код понеког 
хришћанина. Кад се ови ковчези отворе 
осети се необично нежан мек мирис смоле. 
Овај се мприс упија и у ствари особито у 
бошчалуке, пешкире и ја-глуке. У прикле- 
чнћим.а (преградама) ових сандука чувају 
се финн сапуни и разне скупоцене воднце, 
да не изветре. Па и сами јаглуци и пеш- 
кири мирншу, јер су многи поткићени ка- 
ранфилчпћима. Каранфилчиће су још жене 
пржиле па туцале, мешале о препраном 
машћу, па косу мазале, опет због мириса. 
Садашње штампане позивнице пре 50 го- 
дина и у Београду су замењивали каран- 
фнлчпћи. По два се завију у танку хар- 
тију, с обе стране хартија ое заврти да не 
испадну н маказама изрецка, па. момак 
зађе по кућама и преда их као позив за 
сватове, славу, славску вечеру, крштење 
и т. д." С. Тројаповић.

КОСМОГОНИЈА. Схватања- о постанку 
света код нашег народа различнта еу. из 
разних нзвора (старинска вероваља, богу- 
милизам, хришћанство), и често једно др.у- 
гом лротнвречна. Поотојн схватаље о во- 
деном прахаосу, из кога се доцније издво- 
јила земља. Понекад се постанак (п опста- 
нак) земље доводи у везу са митским в - 
лом (или са четирн вола), који на леђима 
држи земљу, па кад мрдне длаком или 

, уветом, настаје земљотрес. Постоји н схва- 
тање о »васељенском дрвету«, на коме стоји 
земља, и за које је везан нечастивп (ш> 
југозападнпм крајевпма слично се прича 
о Дукљану), пли (у старијим редакцијама) 
црн пас, којтг покушава да. прегризе глог 
и уништи земљу, али у томе редовно (о 
Вожићу, или о Ускреу) бив.а ометен (од 
Исуса Христа, или Светог Петра, или од 
Цпгана, ко.ји у томе тренутку сложно ударе 
у наковањ). Наш народ познаје многе дуа- 
листичке скаске, у којима творцу смета 
исконски ђаво (понекад Дукљан), а по- 
мажу га Св. Аранђео, Ов. Јован, Св. Тома. 
и др. илн (у старијим редакцијама) из- 
вес-не животиње, на пр. јеж (својим саве- 
тима), пчеле (њу творац употребљава као- 
пзвидницу). Из ове областп врло је познаг 
п мотив о прекрађп сунца. Интересантну 
К. има.мо у народној прпповетки Дабог 
(Внла, 2, 1866, 642). У љој има отаринских 
орлјенталских елемената (праобразац: бор- 
ба, коју воде Мардул и чудовиште Ти-
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јамат). У ствараљу евета, или тачније, 'у 
ствараљу извеснпх ствари и установа, у 
стварању културе, учествују и извеснп на- 
родни херојп, у првом реду Св. Сава и Кра- 
љевжћ Марко. В. Чајкановић.

КОСОВЕЛ СТАНО, песник (26/9 1895, Се- 
жана на Красу, талијанска Словеначжа). 
Учио је гпмназију и учитељску школу у 
Троту, 1913 је постао новинар у Љубљани 
и затим у Трсту, а после рата опет у Љуб- 
љани. Сада је код -Јутра. К. је писао песме 
за ђачжу Зору, Слована, Дом ин Свет, 
Љубљански Звон, Младику, Нови Род, Њи- 
ву и др. Тежиште К. рада лежи у лирици, 
а маље у прози и драми. К. лирика, која 
је постала под утицајем новије Жупанчи- 
чеве експресионистичке поезије, развила 
се у индивидуалном правцу. Као новинар 
сарађивао ,је К. на Единости, Дому, Југо- 
славији, Словенском Народу и Јутру.

И. Г.
КОСОВИНА, заједничко име за више, 

обично локалних и црних, врста винове 
лозе. Те врсте по правилу потичу из слу- 
чајних семенака и дају лош природ.

И. Р.
КОСОВО. 1 . Област у сливу Ситнице, из- 

међу Шара и Рогозне. Била је важна још у 
време'Римљана, који су ту развили варош 
1Пр1апа (Липљан). Срби су почели осва- 
јати К. од почетка 12 века из Рашке. За 
време Немањино К. је већ било у љиховој 
власти. На том терену Немања је код Пан- 
тина 1168 добио власт над Орбијом, побе- 
дивши брата Тихомира и љегове грчке и 
најамничке чете. У српској историји и це- 
лом нашем народном предаљу К. је остало 
запамћено по великој битци, која. се ту де- 
сила 15/6 1389 између Срба, које је водпо 
кнез Лазар, и Турака, које је водио цар 
Мурат. Погиби.ја обојнце влада.ра била је 
у историји врло ретка појава, и о њој 
се говорило на све стране. Српски народ 
у целој овојој прошлости нема догађаја, 
који је на љ оставио дубљи и трајннји ути- 
сак. Коеовска битка направљена је једним 
великим националним символом, и спомен 
о њој прешао је временом у прави култ. — 
На том нсторискам месту било је и после 
више борби, од којих је најважнија она 
између Турака и Јанка Хуњадија са Ма- 
ђарима, 17—19/10 1448, у којој су Мађари 
били поражени. 1689 продро је на К , пома- 
ган од Срба, аустриски вођа Пиколомини, 
али је, нажон помора његове војске и његове 
омрти, и запослености Аустрије на другој 
страни, већ 1690 дошло до аустриског по- 
влачења. Компромитовани ради веза. с Ау- 
стријом, Срби, под патријархом Арсени- 
јем III, побегли су онда према Аустрији, 
и напустили су своја огњишта. Активан 
и од Турака фаворизован албански еле- 
менат почео је од 18 века систематску 
колонизацију по К., и ширио је до близу 
самог Сколља, потискујући остатке Срба 
свима сретствима. — Око 18/7 1831 по- 
тукли су босански муслимански одметници

с Хусеин-бетом Градашчевићем на К. вој- 
ску великог везира. — Српска војска. из-- 
била је на К. око 19/1 1878 први пут. У 
рату 1912 прешла' је она преко љега, у 
снажном замаху, без јачег отпора од тур- 
ске стране. — Главна места К. пуна су 
историских спомена старе орпске државе, 
као Приштина, Јањево, Неродпмље, Пауни, 
Вучитрн, Звечан и Трепча. Ту су славни 
манастирп, као Грачанпца, речит докуме- 
нат културног значаја. Немаљићске Србпје, 
а Трепча и Јаљево непосредни докази о 
привредној сназн ово-га краја, који је под 
Турцима био потпуно запуштен.

Л п т е р а т у р а :  Б. Нушић, Косово, опис 
земље п народа (I—II, 1902—1903); 0 боју 
на Кооову: Љ. Ковачевић, Годишњица, 10 
(1888); Ф. Рачки, Рад, 97 (1889).

В. Ћоровић.
2. Поље у Далмацији, заправо јужнн део 

Книнскога Поља, жојим тече Ко-совчица, 
од Коњскога Брда на југ, до места Звје- 
ринца. Кроз К. пролазе железница и друм 
Книн—Сплит и Шибеник. Поље је родно 
(њпве и впногради) и пуно је историских 
успомена из доба хрватских народних вла- 
дара и борбе с Турцима. По казивању ста- 
рих хрватских летописаца (настављача Ду- 
кљанина и фра Ивана Томашића) »в Петих 
Цриквах в Косови« погинуо је 20/4 1089- 
краљ Дмитар Звонимир од руке народаг 
кад је хтео да дигне војску, да помогне 
византиском цару Алексију I против Сел- 
џука. — К. ,је некада бнло жупа, која је, 
заједно са жупама кнннском, врличком и 
псетском, припадала кнпнској биекупији. 
— К. запрема 100 км2 са 3.200 становника, 
понајвише (97%) православнпх. Далматлн- 
ски се Орби саста.ју сваког Видовдана. -око 
нове цркве Лазарице, посвећене 1889, о 
500-тодишњици погибије на Ко-сову, те сла- 
ве Впдовданскн спом,ен. (В. Косово Поље 2.)

Л и т е р а т у р а :  Косово у Далмацији 
(Бранково Коло, 1897, 954). Ј. М-н,

КОСОВО ПОЉЕ. Велика котлина у Јуж- 
ној Орбнји, средљим и јужним делом у 
Косовекој, а северозападним у Рашкој 
Области. К. П. је најдуже од Качаника до 
Звечана 84 км, а најшире измсђу Прп- 
штине и ушћа Дренице 14 км. Само поље 
је пространо 502 км2, а лежи у апсолутно,ј 
внсини 543 м. Планински оквир потолине 
К. П. чине Црноњева, Голеш п Чнчавица 
са запада, огранци Рогозне и рудоносног 
Копаоника са севера, Прапашница и Же- 
говац еа истока и Скопска Црна Гора и 
Шара са југа. Западни обод котлине К. П. 
је од флишних стена, кречњака, серпен- 
тина в кристаластих шкриљаца, а источни 
од метаморфних шкриљаца богатих рудним 
жицама и од вулканских купа андезита. 
Планинским оквиром К. П. урезане су је- 
зерске терасе, покривене плиоценским је- 
зерским седиментима, од којих је састав- 
љена и раван котлине, изузевши дилуви- 
јалне и алувијалне наносе око река, ко.је 
су на исушеном језерском дну усекле
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плитка корита. — На К. П. влада средње- 
европска клима, атмосферских је талога 
више но на југу у долинн Вардара, и они 
су равномерније раепоређени. Околне су 
планине доста шумовите. Земља је богата 
хумуоом и врло родна. Највише се сеју 
пшеница, јеиам и кукуруз. К. П. је једна 
од најплоднијих области Балканског По- 
луострва, а познато је као богата житница 
од најстаријих времена. Овојим северним 
и источним планинским оквиром К. П. 
улази у састав простране Копаоничко-Но- 
вобрдске Рударске Области, једног од нај- 
богатијих рударских крајева наше државе.

К. П. је на Балканском Полуострву је- 
динствен пример развођа у котлини из- 
међу двају морских сливова. У равници 
Па.ун-Поља више Урошевца, на старом је- 
зерском дну, налази се саовим ниско и 
младо, позно дилувијално развође, које ра- 
ставља слив Народимке, која тече ка југу 
и кроз Качаничку Клисуру у Вардар, и 
слив Ситнице, која са. Паун-Поља, из баре 
Сазлије, отиче на север, прима с леве 
стране ПЗтимљу (Црнољеву) и Дреницу, а 
с десне Гадимку, Јаљевку, Грачанку, При- 
штевку и Ј1аб, и код Митровице, под Зве- 
чаном, улива се у Ибар, који овде само 
додирне К. П., и скреће на север, ка за- 
падној Морави. — Првобитно је цео басен 
К. П. припадао слишу Вардара и Егејоког 
мора. Кроз Качаничку Клисуру отекло је 
плиоценеко Кооовоко Језеро, коме су прн- 
тицали Лаб и Рожајски Ибар, док је на 
северу од Звечана, између Рогозне и Ко- 
паоника, бпло развође према Оеверном 
Ибру. Оредином млађег дилувиума то је 
старо развође регресивном речном ерози- 
још пробијено, п Рожајски Ибар оа Сит- 
ницом и Лабом, ко ји , су заједно с њим 
текли на југ, увучен је у слив Северног 
Ибра и Црнога Мора, док се у јужном делу 
К. П., на Паун-Пољу, образовало ново п 
саовим ниско развође према сливу Ле- 
пенца и Егејског Мора. Косовоко развође 
на Паун-Пољу одликује се још и тиме, 
што Неродимка више Урошевца, у апсо- 
лутној виоинп 578 м, чини бифуркацију, 
шиљући један крак преко баре Сазлије у 
Ситницу у слив Црнога Мора, а другим 
отиче правом долином у Лепенац, у слив 
Егејског Мора. Бифуркаци.Га Неродимке, је- 
дина појава те врсте на Балканеком Полу- 
острву, вештачка је и врло стара. творе- 
вина, постала епровођењем ваде (јаза) из 
Неродимке преко ПаунЛЈоља до у бару 
Сазлију и Ситпицу. Неродимску бифурка- 
цију спомиње још краљ Милутнн 1321.

Кроз Качаничку Клисуру и кроз клп- 
суру Северног Ибра К. П. ј-е скроз про- 
ходно према повардареким и поморавским 
земљама, а долином Лепенца потпуно је 
спојено са жупом Сириннћем, долином 
Дреннце са жупама Дреницом и Лапушнн- 
ком, долином Рожајског Ибра са Старим 
Колашином и долином Лаба оа Малим Ко- 
совом. К. П. је скоро срасло оа котлпном 
Горње и Доње Мораве, од које га раздваја

широка и ниска Оојевска Превала (587 м) 
од језерских тераса између шумовитог Же- 
говца и Црне Горе. Кроз ову превалу и 
кроз превоје између Жеговца и Прапаш- 
нице К. П. је везано и са Новобрдском 
Облашћу. Све су ове околне жуие и кот- 
лине на К. П. саобраћа.јно и економски 
упућене и с њнме чине једну географоку 
целину, Косовску Област у ширем смислу.

Захваљујући лаким везама у свима прав- 
цима и згодном положају у средишној 
■области Балканоког Полуоотрва, К. П. је 
у средњем веку и доцније под Турцима. 
било једна од најважнијих раокрснида гр- 
говинеких караванских путева на Балкан- 
ском Полуострву. Од Љеша и Скадра. уз 
долину Дрвма и преко Призрена, избнјао 
је код Липљана на К. П. римоки пут, који 
је кроз Лаб водио на- Ниш. У средњевековно 
доба, оообито у 14 и 15 веку, ова-ј је друм 
познат под именом Зетоки Пут или Вели 
Пут. Скадарско-Прнзренски Пут је везивао 
Скадар, преетоницу српског краљевотва 
Зете, преко царског српоког Призрена. са 
К. П., у које је кроз Дуљску Преседлнну 
енлазио иа ПЗтимљу и Липљан, па. преко 
Јањева, Новог Брда и Врања водио за Оо- 
фију, док је од Липљана, преко Притптнне 
и кроз Лаб, дуж старог римског пута, во- 
дио други крак за Ниш. К. П. је овим пу- 
тем одржавало најживље трговинске везе 
са Зетским Прнморјем, а отуда су и Мле- 
чићи _ долазилн на К. П. и у Ново Врдо. 
Поред караванског, овим се друмом са К. 
П. у средњем веку одржавао и колоки са- 
обраћа-ј. На. К. П. је са. Јадранског Приморја 
избијао и Когорсвп Пут, који је, краком 
преко Подгорице п Пећи, ударао на При- 
штину. Сада је тај пут обновљен. Трећи 
друм са Јадранског Приморја био је Ду- 
бровачки Пут, који је, једним краком од 
Новог Пазара, ишао преко Ибра, Копаоника 
л Топлице на Ниш, а другим, од Новог Па- 
зара преко града Јелеча, Бањоке н Звечана 
избијао на К. П. и водио за Трепчу, Ву- 
читрн, Приштниу н Ново Брдо. Као и Ко- 
тороким Путем, и овим је друмом ишао 
врло жив трговинеки еаобраћај, све до 
пада Дубровника. Ова три шриморска ја- 
дранока друма, особнто Зетски Пут, били 
су најважнијк за К. П. и његову ширу 
област. Оа ова. три јадранска. приморска 
друмд укрштао се на К. П. Босанско-Ма- 
кедонски Пут, који је, после Цариградског 
Друма, био најзнатнпјп друм Балканоког 
Полуоотрва туреког доба. Македонско-Бо- 
сански Пут улазио је на К. П. преко Ка- 
чаника п преко Липљања, где се укрштао 
са Зетским Путем, ншао је на Приоштину, 
Вучитрн, Трелчу и Митровицу под Зве- 
чаном. Одатле је. преко Рогозне водио на 
Нови Пазар ц ' даље, преко старе Рашке, 
за Босну. Босанско-Македонски Пут био је 
истовремено и Цариградски Друм, који је 
са К. П., од Приштине преко Горње Мо- 
раве и Црне Горе, ишао на Отрацин, Криву 
Паланку, 'В.устендил и даље за Цариград. 
Овуда, а кроз Качаничку Клпсуру и преко
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Скопља, вшли оу у 16 и 17 веку дипло- 
матскн претставипцж и курири са Запада 
у Цариград. Оада са К. П., преко Горњв 
ж Доње Мораве и кроз Кончуљску Кли- 
суру, води друм Урошевац—Бујановац. На 
север са К. П.‘води за Шумадију и Београд 
Ибарски Пут, а кроз Лаб стари путеви за 
Крушевац и Ниш.

Од спровођења косовско-вардарске желез- 
нице Митровица—Солун (1873), и од сла- 
јања моравско-вардарске железнице Бео- 
град—Солун (1888), настале су на К. П. 
нове саобраћајне и економске прилике. 
Збот арнаутске анархије, и јако ослабеле 
караванске везе Зетским Путем са Јадран- 
-скин Приморјем прекинуте су, и главна се 
косовска трговина окренула југу, железни- 
цом на Оолун. Оада је К. П., заједно са 
пространим западним залеђем око При- 
зрена, 'Баковице, Пећи и Новог Пазара, 
железницом упућено на Скопље, а преко 
овог је заобилазно везано са Оеверном Ср- 
бијом.

У оквиру простране котлине К. 11. из- 
двајају се неколико предела: право Косово, 
вунитрнско-митровинви рукавац, Паун-По- 
ље, Лутови и Обица. Средишни и најшири 
део К. П., нространа равница од истека 
Ситнице из баре Сазлије па до става са 
Лабом, нретставља право Косово. Јужни 
крај ове равнице, око вароши Липљана, 
на горњој Ситници, нинио је у средљеве- 
ковно доба жупу Лнпљан. Оеверни део 
правог Косова, око средље Оитнице, од 
ушћа Дренице и Приштевке до ушћа Лаба, 
заједно са доњом Ситницом у косовском 
рукавцу око Вучитрна, до села Пантина 
више Митровице и Звечана, чинио је сред- 
њевековну жупу Ситницу, ниже које је 
била жупа Звечан, око жстоименог града у 
северном дну К. П., над данашњом Митро- 
вицом. Краљ Милутин је жупу Ситницу 
подвргао Рашкој Епископији (1313—1318), 
а жупу Лилљан, која је била епархиско 
средиште још под Охридском Архиеписко- 
пијом, оставио је и даље као средиште 
Липљанске Еписконије (1321). Један од 
првих турских зановедника у Приштини 
имао је, према главној реци и жупи косов- 
ској, тнтулу војвода Ситнице (1443). Паун- 
Поље је средњевековни предео Пауни, око 
неродимског раввођа између Оазлије и Уро- 
шевца. Лугови захватају брежуљкасто зем- 
љиште -више Паун-Поља, од Неродимке и 
Ситнице до под Жеговац. Обица је јужни 
с.ужени део К. П., око Лепенца и доње 
Неродимке. У средљевековно доба издва.јале 
су се на К. П. још и жупе Неродимља и 
Штимља, са селима у сливовима Неро- 
димке и Штимље (Црнољеве), око сред- 
њевековних градова Н-еродимље и Штимље.

К. П. има више варошв но и једна кот- 
лина Јужне Србије. Поред Митровице на 
северном и Качаника на јужно-м излазу из 
К. П.. ту оу још Вучитрн, Приштина, Лип- 
љан, Јаљево и Урошевац. Неке оу од ових 
вароши постојале и у доба Римљана, као 
Липљан и Вучитрн. Липљан је био главна

косовска варош римског и византиског доба 
(1Ј1р1апа, ЈизНтапа бесипЈа), Римски Ву- 
читрн (Угг^апиз) био је друга престоница
Бранковића. Поред ових, развиле су се у 
средњевековно доба, нарочито са рудар- 
ства, и вароши Јањево и Приштина, од 
почетка 14 века врло значајни градови, 
оообито ' Приштина. Ме-сто средњев-ековног 
Звечана, који се развио на ооно-вима пре- 
нсториског насеља, у старије турско доба 
(16 век) развила се варош Митровица, а у 
исто време постао је и Качаник на супрот- 
ном крају К. П. Урошевац је најмлађа ко- 
совска варош. Развио се тек од спрово- 
ђења косовско-вардарске железнице (1873), 
од оолобођеља тако назван (раније Фери- 
зовић) према традицији о смрти цара 
Уроша, која се везује ту еа непосредну 
околину. Пре и поред данашњих вароши, 
било је на К. П. у средљевековно доба још 
неколико градова. Трепча, ниж-е ушћа Оит- 
нице, на де-сној страни Ибра, била је једно 
од најважнијих рударских тржишта прве 
половине 15 века, па и до краја 17 века 
богати рудник злата и сребра. Пропала је 
исто као и Ново Брдо, док се Јаљево и до 
данас одржало као рудиментарна средње- 
вековна рударска варош. У близини Уро- 
ш-евца, на Паун-Пољу, с леве стране истека 
Оитнице из Сазлије, био је, на меоту сада- 
њег села, град Оврчин, у коме се Душа-н 
прогла-сно за краља, а који је у држави 
деспота Отевана Лазаревића био главни 
гранични град према Турцима у Повар- 
дарју. Градови су -били и садања села 
Неродимља и Штимља, некада средишта 
истоимених покрајњих кооовскпх жупа. У 
граду Неродимљи је умро краљ Милутин 
(1321). Ту је краљ Душан 1332 издао по- 
властице Дубровчанима. Уврх жупе Не- 
родимље, на граници према Призренском 
Подгору, на планнни, која се у средње- 
вековно доба звала Болован (сада јужни 
огранци Црнољеве), налазе се развалине 
града Петрича, о коме и сада живе тради- 
ције у народу овога краја. Име планине 
Болован датира још из паганског стаља 
Срба лре 9 века.

К. П. се као цели-на, ка-о једна област 
под именом Косово, јавља још у прво доба 
Немањићске Орбиј-е, крајем 12 века. -По- 
ред државннчких и политичких смерова 
Немаље, продираљу Рашаиа у плодно К. 
П., а преко о-вот и у околне ниже котлине, 
били су међу најгла-внијим и економски 
разлози: доћи до богате косовске житнице. 
У том су се смеру кретали још ранији Бо- 
ди-нови покушаји (од 1073), а нарочито ње- 
гова доцнија систематска акција и више- 
годишњи походи рашког жупана Вукана 
од Звечана у плодно К. П. Рашани су, ме- 
ђутим, до богате косовске житнице дошли 
коначно тек под Немањом, после читавог 
века упорне борбе (1183).

На К. П. одвграле су се две основне и 
најважније прекретнице у средњевековном 
српском националном, дрЈкавном и кул- 
турном развитку. Код Пантина на Сит-
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ншци, на средокраћи између Звечана и 
Вучитрна, Немањнном победом над Визан- 
тинцима у јесен 1168, осигурано је сна- 
жеље и ширење српске средљевековне др- 
жаве, а нешто јужније од Пантина, на пра- 
вом Косову, око Лаба, над ушћем у Оит- 
ницу, између цркве Самодреже и Прп- 
штине, поглавито на Мазгпт-Пољу, српском 
погибијом на Впдовдан (15/6) 1389, запе- 
чаћена је судбина старе српске државе.

Поред вековнпх саобраћајннх, културних 
и историских кретања, преко К. П. ишла 
су и у турско доба. неколика главна ратна 
продирања, која су имала главне правце 
север-југ и северозапад-југоиеток, и обрат- 
но. Правцем кретања српске војске у бој 
на Косово под кнезом Лазаром (1389).' пре- 
ко Топлице и Лаба, ударили су ' Мађари 
под Сибињанин Јанком (1448) на. Косово, 
где су лотученп од Турака. Исти су правац 
узели ћ Аустријанци 1689. Са меридијан- 
ским правцем на К. П. се укрштао динар- 
ски, југоисточно-северозаладни правац рат- 
них нродираља. Као и под султаном Му- 
ратом, који је у бој на Косово (1389) до- 
шао Цариградским Друмом, главни ратнп 
походи Турака на Босну ишли су истим 
путем, преко К. П. Овуда је султан Мех- 
мед II 1463 ударио из Цариграда на Босну, 
а нстим правцем ударили су из Восне му- 
слимани 1831, у буни противу султана, п 
на. К. П. потукли војску великог везира. Ова 
два главна правца ратннх продирања преко 
К. П., динарски и меридијански, комбино- 
вали су Аустријанци и у најновијим сво- 
јим завојевачким смеровпма на Балкан- 
ском Полуострву, и укрстили их баш на К. 
П. Домпнантном положају К. П. данас је 
'Знатно умањена ередно-ст тпме, што је 
цела, косовско-метохиска област п њено про- 
страно залеђе у старој Рашкој, Поморављу 
в  Повардарју, одвојена од блиског Зетског 
Приморја Арбанијом.

Упоредо са културнпм и привреднпм 
опадањем К. П., од времена турског заво- 
јеваља па до турске пропасти (1455—1912), 
извршиле су ое ту велике етнографске 
промене, п К. П. са призренеко-пећским 
крајевима претставља о-бласт, у којој су 
Арбанасн највише били потисли српско 
становништво. Исељавање Срба са К. П. за- 
почело је још од косовске катастрофе 
(1389). Највеће и гланно исељавање извр- 
шило се крајем 17 века, иза неуспелог Пи- 
коломннијевег војног по-хода и српског 
устанка (1689—1690), када се великом сео- 
бом, под пећским патријархом Арсенп- 
јем III, у јужиу Угарску иселио велпкп 
број српских породпца, од којих је знатан 
део био Срба- Косоваца. Исто је тако знат- 
на била и сеоба почетком 18 века под пећ- 
ским патријархом Арс-енпјем IV. Поред 
ових исељавања у масама, од Кочиие Кра- 
јлне и Карађорђевог Устанка ко-совско срп- 
ско становшгштво је непрекндно струјало 
у Северну Србију, и није се престало псе- 
љавати св-е до ослобођења (1912). На место 
исељених Срба на К. П. досељавали су се

Арбанаси. Много више но зулумп Турака. 
завојевача, велики притисак и наснља. 
експансивних и од Турака повлашћених 
Арбанаса, који су се по К. П. ночели. 
ширити убрзо иза турског освојења, исткс- 
кивалв су са К. П. српско становништво.. 
Сем смене исељенпх Срба арбанашким до- 
оељеницима, било је на К. П. и о-бнавља- 
ња српског становништва новим српским 
досељеницима. Косовско српско становни-- 
штво још крајем турског режима било је 
највећин делом досељеничко. Од старог 
српскот становништва на К. П. слабо је 
шта остало. Старинци Србн чине свега 1/., 
садаљих косовских Срба. Главна маса срп- 
ских досељеника. на К. П. дошла је дннар- 
ском струјом: из Црногорских Брда, из 
области старе Рашке и Старог Колашпна. 
То су Ере, Ерцп, најснажнији српски еле- 
менат, који по експансивној снази не усту- 
па арбанашкпм Малисорима. Други српскн 
досељеници дошли су иа К. П( из Мале- 
сије, Подриме, Метохије, Призренског Поља 
и Сирпнпћа, а остали оу дооељени из Ка- 
чаничке Клисуре, Окопског По-ља, Горње и 
Доње Мораве, Лаба и још некпх околнпх 
области.

Као резултат свих ових дуготрајних на- 
родних кретања, Арнаути и арнауташн су 
иред осљобођење (1912) држали највећи део 
К. П. Арнаутска су села била по целој 
западној страни К  П., а Срби су се у ма- 
лим оазама бжли задржали само у Неро- 
дпмљи, Штимљи и ожо Пантина, док је од: 
Мнтр-овице према северу и западу остало 
компактно српеко становништво. Арнаутн- 
ма проређено, срп-ско се становништво још 
држало дуж обала Оитнице, између Овр- 
чина п Вучитрна. На десној страни Ситнп- 
це, око Вучптрна, и пзмеђу Мазгит-Поља, 
Сазлије н Приштин-е, до на врх источне 
пречаге котлине, остала ,је највећа група 
орпског становнпштва, већина српскпх се- 
ла, у чнјем је средншту Манастир Грача- 
ница. Ова славна задужбина, један од нај- 
значајнијих споменика срп-ске средљеве- 
ковн-е културе, збрала је око себе и очу- 
вала српско косовско -становништво. Гра- 
чаничкој велик-ој српској групи лрипада. п 
косовска католичка оаза у Јањеву. Остале 
кра.јеве К. Н., од Оазлије до Качаника, и 
од Приштине према Лабу, били су скоро 
сасвим притисли Арнаутп и арнауташи. У 
последњим ратовпма доста. се арнаутског 
стаиовништва иселило у Арбанпју, и, за 
овом најиови-јом арнаутском пнверсном ми- 
грацнјом из српских крајева, настале су 
инверсне мпграције старих Косоваца из; 
Се-верне Орбије, највише из Топлиц-е, Гасп- 
не и Жупе. Сем тога, на К. П. колонизирају 
ое Орби из свих севернжх п западних кра- 
јева, до Војводине и Лике. Поред Срба ко- 
лониота у знатном су броју заступљени и 
насељоници из хрватских и словеначких 
крајева.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Основе за 
географију и геологцју Македоније п Старе 
Србије, I (1906), III (1911); Ј. Цвијић, Бал-
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канско Полуо-стрво и јужнослов-бнске земље,
I (1922); Ст. Новаковнћ, Немањнћске пре- 
стоннце, Рас, Паунн-Неродимља (Глас, 88, 
1911); К. Костић, Трговннскн центри и 
друмовн по српској земљн у Средњем и 
Новом Веку (1900); Ј. Дедијер, Нова Срби- 
ја (1913); Б. Нушић, Косово, опис земље и 
народа (1902); Б. Нушић, 0 Косова на Ои- 
ње Море (1902); М/Веселнновић, Кроз Ко- 
сово (Годшпњица Чупића, 14); Н. Трајко- 
вић, Кроз Качаник преко Косова до Кума- 
нова ЈСкопље и Јужна Србија, 1925).

В. Вадовановић.
2. Карсно поље у Далмацжји, јужно-југо- 

источно од Книна. К. П. лежи између пла- 
нина: Промине 1.148 м на западу, Биочића 
551 м, Орава Пања 627 м, Козјака. 1.207 м, 
и Брда 644 м на југовстоку, истоку, и се- 
вероисгоку, и углавном се пружа. од севе- 
ра према југу. На северу је К. П; одвојено 
од Книнског Поља заравњу кота 357 м, а 
на југу је од Петрова Поља растављено 
уским' стеновитим пролазом, северно од 
села Биочића. — К. П. лежи на апсолут- 
ној виеини од 235 до 275 м и заузима по- 
вршину око 27 км-. Са алувијалне равни 
поља дижу се у његовом јужном делу не- 
колико стеновитих главица, које су пре- 
тежно састављене од тријаских доломита и 
грауваке, т. ј. крупнозрне до ситнозрне 
стене од комадића разних врста шкриљаца 
и зрна фелдшпата. На јужном делу и по 
ободу К. П. јавља се велики број извора, 
а кроз поље теку пернодски потоци Косов- 
чица и други, који извире из Кланца, за- 
падно од села Биочића. Ти потоцн за вре- 
ме сушне периоде пресуше. К. П. предис- 
понирано је раседом уз источни обод, дуж 
кога се некада збило издизање земљишта. 
Сва насеља су на ободу К, П., од којнх су 
највећа Бискупија, Уздоље, Гамљане и 
Орлић. Западним крајем К. П. нролазе 
друм и железничка пруга Кнпн—Дрниш— 
Шибеник и Сплит. (В. Косово 2.)

Л и т е р а т у р а :  Р. Кегпег, ЈЈећег Де 
тогрћо1о^18сћеп и. ћућго^гарМзсћеп Уег- 
ћаНтззе 1п МШе1-Ба1таНеп (Гласнжк Гео- 
графског Друштва, 7 и 8, 1922); Б. Мило- 
јевић, Геоморфолошка проматрања. о доли- 
нама Крке и Чиколе (Гласник Географског 
Друштва, 9, 1923). П. В у је в и ћ .

КОСОВСКА БИТКА (15/6 1389). После 
смрти цара Уроша, последњег директног 
потомка Немањине династије (1371), на- 
стало је опште расуло у српским покраји- 
нама северно од Шаре. Док су се поједине 
динаоте у међусобним распрама слабили, 
Турци су напредовали и, заузимајући грчке 
земље, ове се више ближили српским гра- 
ницама. Кнез Лазар, и по географском по- 
ложају своје државе, и по ауторитету н по 
политичком таленту, имао је највише из- 
гледа да обнови Немањићску државу. У 
том правцу он је радио смишљено и ис- 
трајно. Он је на разне начине савлађивао 
властелу, која је била остала самостална, 
али у том поелу није био потпуно слобо-

дан, јер је опасност за његову државу од 
Турака с југа бивала све већа. Отога је он 
систематски радио и старао се, да око себе 
и своје државе окупи све оне династе, које 
није мотао покорити, а о друге стране да и 
остале народе увуче у савез против Турака. 
Међутим Турци су стално напредовалн и 
пљачкали. Лазар је донекле успешно суз- 
бијао поједина пљачкашка одељења, но ни- 
је их могао сасвим сузбити, и они су 1386 
заузели чак и Ниш. По ратном плану Тур- 
ци су хтели прво да туку Бугаре, па онда 
Србе и Босанце. Они су и предузели опе- 
рацкје против Бугара 1388, али Лазар за то 
време заузме Пирог. Знајући да ће сад 
Турци ударити на љега, Лазар ое спремао 
за рат, али је целокупну његову акци.ју у 
том правцу знатно олабило, што је он у то 
доба, у савезу са краљем Твртком I почео 
помагати у Угарској и Хрватској устаннке, 
који су се дигли на. Лудвикову кћер Ма- 
рију и њеног мужа Жигмунда. У лето 1389 
цар Мурат се са великом војском кренуо 
на Лазареву државу, што је и довело до 
К. Б.

Битачну просторију је чинило Косово 
Поље, чија је стратегиска важност, због 
централног положаја, од вајкада била- вели- 
ка, те еу се на њему укрштали правци 
разних најезда и војних похода, који су 
ншли са севера на југ, еа запада на исток 
и обратно. Она је ограничена са југа Кача- 
ничким теснацем, са севера Звечанским, са 
истока Кознвчким и са запа.да Девичким, 
тако да претставља. засебно војиште. У 
ужем смислу битачна је просторија била 
непосредна долина реке Лаба између Сити- 
це, Грмеч-планине, Самодрже реке и Бу- 
товца потока. Земљиште је на̂  том делу 
равно, погодно за све родове војске, наро- 
чито за коњицу. Просторија је испресецана 
потоцима и рекама, које су све газне, сем 
Лаба, чије су обале око села Софалије (где 
,је бвло лево ерпско, а десно турско крило) 
.јако урезане, високе, те је прелаз веома 
отежан. Више утока пак деона обала Лаба 
надвишава леву. Обе ове околности имале 
су утицаја на ток К. Б. — На ову просто- 
рију взбијало је неколико добрих путева 
са свих страна. Цеитар свих тих путева 
био је Приштина.

У К. Б. је однос ерпских снага према 
турским био као 1 : 3. Срби су имали око
35.000 људи, Турцв око 100.000. Од Срба 
су учествовали у К. Б. из Мораве, из Ста- 
рог Влаха, из Подрива, Браничева, Кучева, 
Босанцп, Хумљани, Косовљани и Подрин- 
ци. На странв Турака, биле су азиске и 
европске трупе и неки васали са својим 
трупама.

Концентра1ЦИ,ја' српске војске изведена. је 
у Крушевцу, као централном положају 
'према вероватним операциоким правцвма 
Турака. Кад еу прикупљени податци о тур- 
еком операциском правцу (првих дана ју- 
на), кнез Лаза.р је кренуо своју војску 
правцем кроз Јанкову Клисуру, преко Кур- 
шумлије (Беле Цркве) и Мрдара, ка При-
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штинж, и код Оамодрж-е је поотавио логор. 
— Концентрација туроке војоке изведена 
је у Пловдиву. Почетком маја Мурат је 
кренуо преко Ихтимана. Ту у Ихтиманској 
равни држат је ратни савет, који је одлу- 
чпо, да се уеме операциски правац преко 
Ћустендила, Кратова, Куманова, низ Мо- 
равицу на Прешево, село Мрамор, При- 
штину.

Како оу се Срби били решили на дефан- 
сиву, поставили су свој борбени поредак 
на десној обали Лаба, десним крилом на- 
слољени на Ситницу, а левим на планине. 
У центру је био кнез Лазар са св-ојом гар- 
дом, Југ Богдан,. Стеван и Лазар Мусићи, 
Крајимир и Дамјан Оливеровићи са својим 
одељењима. Десн-о крило образовао је Ди- 
митрије Војиновић са својом кољицом и 
пешадијом (међу којима Обилнћ, Топлица, 
Косанчић, Павл-е Орловић, Дамљан Шахи- 
новић и други). Лево крило били оу Бо- 
санци под Влатком Вуковнћем (код љега је 
био и бан Иван Хорват). Резерва (6—8.000 
људн) под Вуком Бранковићем била је по- 
зади центра. Пред фронтом оу били изба- 
чени отрелци и (по некима) кољица.

Турцп, решени на напад, поставили су 
сво.ј борбени по-редан према српском, на 
левој обалн Лаба, наслољени левим кри- 
лом на Ситницу, а десним на планине. У 
центру је био Султан Мурат са гардом, 
десно од њета био је велики везир Али- 
паша, лево беглербег Тимурташ. Деоно 
крило, образов-ао је принц Бајазит са 
европским (рум-елским) трупама (Евренос- 
бег, Ку-рд-ага, Јакши-бет н Балабан-ага), а 
лево крило, принц Јакуб оа азиоким тру- 
пама (Сарвџешаша, Ајне-бег, Иђит-паша, 
Тавуц-балабан и Хемза). -Пред целим фрон- 
том било је 2.000 стрелаца. Резерва је би- 
ла позади центра.

15/6 око 8 чаоова, Турци су предузели 
напад и прешли су Ла-б својим левим кри- 
л-ом (јер се -свуда није могао прећи), те ое 
заметнуо крвав бо-ј око брежуљака на део- 
ној -обали Лаба. Српско деоно крило од- 
бнло је турски напад и пребацило Турке 
преко Лаба. И Срби су предузели напад, 
али, такође из топографских узрока, пре- 
шли оу Лаб само десним крилом, пробили 
турск-о лево крил-о и набацили га на ре- 
зер-ву. Центар турски, због доласка српског 
деоног крила у -бок, такође је из-губио свој 
правилан строј и у неколико -се пореметио. 
Орби су на тај начин дошлн до блиске око- 
лин-е Муратове. Мшгош Обнлић у том кри- 
тичном мом-енту по Турке, допро је до сул- 
тана Мурата, ножем га смртно ранио и по- 
сле очајне борбе и сам погинуо. У том ио- 
менту, око 10 ча-сова, принц Бајазит оце- 
нив опасност на левом крилу и донекле у 
центру, а видећи да на десном крилу нема 
опаснооти, ј-ер тамо Срби ниоу могли у 
маси прећи Лаб, са већвм делом својих 
трупа поврну-о је фронт ка Оитници и на- 
пао српско деоно крило у леви бок, а ре- 
зерви наредио, да и она нападне српско 
деоно крило (вероватно у десни бок). Ту,

око брда Мазгита и Газиместана, завезао 
се крвав бој. У том решавајућем моменту 
по целу битку (око п-одне), кнез Лазар на- 
ред-и резерви да и она ступи у бој. Док је 
ова улазнла у бој, српска одељеља на крај- 
њем десно-н крилу морала су подлећи -обу- 
хватном маневру н бројној превази свежих 
турских трупа. Нешто бројна слабост срп- 
ског д-есног кржла, нешт-о лажни гласови, 
које оу Турци пустили да »непријатељ бе- 
жи«, нешто мењање Лазаревих раљених ко- 
ња, утицало је, да десно српско крило по- 
пусти и почне иа со повлачи. Тада је тре- 
бала да интервенише српска резерва. Да 
ли је она то учинила, па није успела, илп 
ју је повукло десно крило, које је отсту- 
пало, или је прерано отетупила, не може 
се познтивно утврдити. Вројна надмоћност 
Турака, неред на десном -српоком крилу, 
лабавост резерве (која је, по овему, почела 
брзо да ототупа), -неактивност левог срп- 
ског крила, обухватно дејство Бајазитово, 
— претворило је орпоко повлачење у бег- 
ство, чиме је и битка била изгубљена. 
Влатко Вуковић и Вук Бранковић са ово- 
јим трупама брзо оу се повукли, први пре- 
ко Митровице, последњи преко Грдеча. 
Остали, измешани са Турцима, изгннули 
су или били заробљени. У повлачењу је 
заробљен и кнез Ла-зар, и са још неким 
војводама одведен султану, где ови буду 
посеченн. Цар Мурат такође је подлегао 
рани још за време битке.

Резултати Косовске битке су материјал- 
ни и нарочито морални нораз Орба. После- 
дице њене су: Србија је постала ваоал тур- 
оког султана. Пропаст -Србије на Кооову 
олакшала је и убрзала пропаст н осталпх 
балкапских држава, па чак и Угарске. У 
моралном погледу дејотво је било огромно.

Л и т е р а т у р а: Ј. Ми-шковић, Косов- 
ска битка (1889); Годишњица Чупића, 10; 
Летопис Матице Српоке, 102; Рад, 97; 
Отаџбина, 82 и 83; Ратник, 1870 п 1880; 
Српске народне песме. В. Еелић.

КОСОВСКА МИТРОВИЦА. В. Митровица 
на Косову.

КОСОВСКА ОБЛАСТ названа је по пре- 
делу Кооову. Косо-во је у старије турско 
време чинило кадилук у Вучитрнском Сан- 
џаку, у новије турско доба било је сре- 
диште Косовског Вилајета, а од ослобође- 
ња (1912) постало је оредиштем Коеовског 
Округа. Према но-вој адиинистративној по- 
дели о-бухвата К. 0. сада крајеве у Јужној 
и Северној Орбији, који се дуж старог Зет- 
ског .Пута пружају од .обала Велог Дрима, 
на арбанашко.ј граиици, ниже Првзрена, 
преко Косова Поља, Лаба и Топлице, до 
ушћа Нншаве у Јужну Мораву. К. 0. про- 
страна је 8.471-9' к.м2, насељена са 361.990 
становника, 41У* становника на 1 км2. 
Гранични део К. 0. према Арбанији опада 
у најважније делове граиичног појаса из- 
међу двеју земаља. К. 0. чпни добру са- 
обраћајну, економску и админиотративну 
целпну, и у њеном је средишту, на Косо-
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ву, главно обласно среднште Приштина. 
Главно становништво К. 0. према нопису 
од 1921 чнне Орбнг (203.917), поред н>нх 
знатно су засгупљенп Арнаути и арнау- 
таши (125.345), а прилично и Турци са 
безначајном примесом друтих народности 
(22.308), у-з незнатно учешће Куцовлаха 
(350) и других Словена (54), Немаца (9) и 
Мађара (7). По вероисповести највише Је 
православних (188.912), затим муслимана 
(157.383), а најмање католика (5.252), поред 
незнатнот броја мојсијеваца (334), еванге- 
листа (69) и других вероисповести (40).

К. 0. захвата средишни и јужни кра] 
Косова Поља са котлином Лаба, или Ма- 
лим Косовом, и жупом Сиринићем. Изу- 
зевши јужни кра) Косова Поља и Оиринић, 
који са Неродимком и Лепенцем припадају 
сливу Вардара, остало је Косово Поље и 
Лаб у сливу Ситнице. Преко западне ниске 
планинске пречаге Косова Поља са више 
превоја настаје Призренско Поље са жупа- 
ма Гором, Опољем, Оредском, Подгором и 
Подримом на прелазу у велику котлину 
Метохије. Цео је овај предео у сливу Белог 
Дрима- Тако је овај део К. 0. подељен на 
слнвове Бгејског, Црног -и Јадранског Мо- 
ра. Између прва два је ниско развође на 
Косову Пољу, са вештачком бжфуркацијом 
Неродимке..

Најтоплији су пределв К. 0. у Призрен- 
ском Пољу с околним жупама, докле уз 
Дрим допиру топли утицаји Јадранског 
Мора; отуда око Призрена особито успева 
винова лоза, а и жетве су раније. У овом 
је крају у западној подгорини Шаре и ви- 
ше атмосферских талога. На Косову Пољу 
је хладније, због нретежних утицаја са се- 
вера. — У котлинама је главно занимаље 
земљорадња, а у подгорским жупама, на- 
рочито шарским и на планинским пречага- 
ма, сточарство. Најплоднији део К. 0. је 
Косово Поље, прави атрикултурни крај, 
који даје познату косовску пшеницу. — У 
пределу К. 0. некада је врло значајно било 
пударство. Јањевпи су били на гласу са 
рударства и меташе индустрије. Чувени су 
призрегтски пушкари и кујунџије. Особито 
су лепи косовски везови.
’ К. 0. са Рашком Облашћу чинила је у 

средљем веку српску државну језгру. Не- 
када најкултурнији српски крајеви, при- 
зренско-кссовски предели су у турско до- 
ба, нарочито после великих сеоба Орба у 
Угарску, крајем 17 и почетком 18 века, 
преплављени' арбанашким досељеницима, 
услед чијих су зулума већина заосталих 
Орба прешли на ислам и у Арнауте (ар- 
науташи). К. 0. је пуна средњевековних 
српсквх споменика. Главна комуникација 
К. 0. и њеног средишта је косовско-вар- 
дарска железница (Митровица — Скопље) 
п друм Ниш — Прокупље — Куршумлија— 
Подујево—Приштина—Призрен. Поред При- 
штине и Призрена, међу мањим среским 
средиштима истичу се Ораховац, Подујево 
и Урошевац. И ако још мален, Урошевац 
је и најнапреднија варош целог косовско-

призренског дела К. 0., главна косовска 
железничка станица и раскрсница друмо- 
ва за Призрен и Гљилане.

В. Радовановић.
К. 0. Површина је 8.47Г9 км2. Станов- 

ника има 351.990. Густина насељености је 
4Г5 становннка на км2. Главно је место 
Приштина. К. 0. обухвата слнвове Топли- 
це, Оитнице и Белог Дрима. Од мањих це- 
лина Оеверне Орбије овој области прина- 
дају: Добрнч, Топлица, Пуста Река и Ко- 
саница. Планине су Копаоник и Јастребац, 
са њиховим огранцима, затим Петрова Го- 
ра и Пасјача. Главна је река Топлица. 
Области припадају и горњи токови Пусте 
Реке и Јабланице. Планине су под шу- 
мом, погодне за сточарство. Долина Топли- 
це је плодца и под вегетацијом. Нижи де- 
лови су обрађени, а виши под шумом. На- 
рочито су насељене стране према Јастрен- 
цу и Добрич. Заннмаље је земљорадва, 
сточарство, воћарство и рударство. Саобра- 
ћа) је слаб. У Топлици има бољих друмо- 
ва. Важнија су насеља: Прокулље, Кур- 
шумлија и Лебане. Б. Д.

КОСОВСКО-МЕТОХИСКИ ПУТ. В. Пећ- 
ско-Мнтровичкн пут.

КОСОР ЈОСИП, приповедач и драмати- 
чар (27/1 1879, Требуљ, Далмација). У пе- 
тој години пошао је са родитељима, рад- 
ницима, преко Херцеговине и Босне у Сла- 
вонију, где је у селу Отоку свршио основ- 
ну школу. Од дванаесте до осамнаесте го- 
дине био је писар општине у Отоку, При- 
влаци и код котароког суда у Вуковару. 
Прешао је затим у Босну, и био је у Тузли 
нисар код котарског суда, окружног суда 
и по адвокатским канцеларијама. Доцније 
је био писар у адвокатској канцеларији у 
Ђакову, па типограф у Мостару, одакле се 
вратио у Тузлу. Дад му је било 23 године 
дошао јв у Загреб, и био )е ннсар код 
градске општине, али )е ускоро отпуштен. 
Адвокат Ф. Шај, посланик у хрватском са- 
бору, иримио га -је као солицитатора у сво- 
ју канцеларију, и залазивши његов тале- 
нат, дао му је мотућноети да се развија. и 
ради. Полгго је штампао прве овоје.кљиге 
и прочуо се, живео је као- књижевни бохем 
у Минхену, Бечу и Берлину и пробијао се- 
'би пут на немачка позоришта. За време 
рата 'побегао је у Цирих (1915), и живео 
у Швајцарско), Француској, Бнглеској, 
Окандинавији и Русији. После осло-бођења 
вратио се у Југославију и био је пиоар _у 
Министарству Просвете, али је доцније 
редуциран. Сада живи у Лондону.

К. се почео јављати као приповедач у 
фељтонима. Прве су му две књиге новела 
Оптужба (1905) и Црни гласови (1905). За- 
тим ,је написао три романа Расап (Покрет,
1906), Радници (Обзор, 1906) и Цупало 
(С-авременик, 1907). Новије К. новеле иза- 
шле су под насловом Миме (1916). Нај- 
важнијп део К. рада су драме, којима је 
хтео да стече место у светској књижевно- 
сти. К. је написао драме: Пожар страсти,
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Помшрење, Непобједива лађа, Жена н Са{е 
сЈи Оотпе. У Народном Казалишту у За- 
требу 'прпказиван је Пожар 'отраоти (1911), 
Помпрење (1913) п Непобједива лађа
(1922). Више успеха него на нашим позор- 
ницама имао је К. у Мннхену, Бечу, Прагу, 
Лондону, Лавову. Премијера Пожар стра- 
сти давана је у Минхену, а премијера Жене 
у Народном Дивадлу у Прагу. Прве четири 
К. драме преведене су на енглески језик. 
У новије време издао је К. збирку пееама 
Бијели пламеновп (1919) и роман Разврат.

\Б. Водпик.
НОСТА ЕТБИН ХЕНРИК ДР. (Соа^а),

писац и политичар (18/10 1832, Ново Ме- 
сто — 28/1 187'5, Љубљана). Учио је гим- 
назију у Љубљанп (до 1848), а Универси- 
тет у Грацу, где је положио философски 
(1853) и правни докторат (1855). Постао је 
■адвокат у Љубљанн. 1856—1857 бво је ре- 
дактор МШћеЦип^еп Цез УзГопзсћеп Уег- 
етез  {иг К гат, за којб је писао чланке 
из домаће историје и библиографске пре- 
гледе. Писао је и у немачке стручне прав- 
не часопнсе, а био је и сараднпк Новица, и 
Летописа Матице Оловепске, којој је 1868 
до 1875 претседавао. У његовој редакцији 
изашао је 1859 Водников Споменик. У по- 
литички живот ушао је К. као присталица 
н сарадник Влајвајса. 1863—1873 био је 
посланик у бечком парламенту, 1863 по- 
стао је начелник Јувкног Оокола и био је 
1864—1867 љубљански градоначелник.

Л и т е р а т у р а :  Мал, Олов. биографекв 
Лбксикон, 85. ЈСос

КОСТА ХЕНРИК ДР. (Со81а), правник и 
гшсац (21/5 1799, Љубљана — 21/4 1871, 
Љубљана). Оем стручнпх дела, највпше из 
трговачкот права и националне економије, 
К. је написао велики број локално-нсто- 
риских лнтерарних и биографских прилога, 
већином нз исгорије и литературе Крањ- 
ске, тако за Хормајеров архнв/ Шупзсћез 
В1аИ, Сагп1о1а, МШћеИип^еп Јеб ћјзбоп- 
всћеп Уеге1пе8 1иг Кгаш и т. Д. Пуно исто- 
риских н топографских података има ње- 
гова књига К.е1аеегтпегип$5еп аиз Кгаш 
(1848).

Л и т е р а т у р а.: Мал, Оловенски био- 
трафски лексикон, 86. М. Кос.

КОСТАЈНИЦА, варошица у Хрватској, 
Област Приморско-Крајишка. Простире се 
на лево.ј обали Уне (16° 33' 7" ист. дуж.), 
испод Гољака (246 м) и паркпраног Ђеда 
(216 м). Желе-зничка станица на прузи 
Суња—К.—Бања Лука. Има 1.800 станов- 
ника, католика н православних, који се 
баве ратарством, сточаретвом, трговином и 
разним занатима. Има општипско погла- 
варство, среоку облаот, котарски суд, шу- 
марију, 2 римокатоличке жупе, фрањевач- 
ки самоотан, православну парохију, реалну 
гпмназпју, девојачку стручну школу, основ- 
ну ^школу, пошту, телеграф н телефон.

К. живо тргује с Босном, нарочито зе- 
маљским производима п стоком, највише

коњнма. Има Творницу Кожа »Уна« Д. Д. 
и три штедионице. — К. има благ и свеж 
ва-здух и особито добру воду. У самој ва- 
роши избија жива вода. Код зденца Св. 
Госпе, на брду Ђеду, сваког 20 септембра, 
на православну Малу Госпојину, велики је 
збор, на који долази много народа из бли- 
же и даље околине. — Од главног трга во- 
ди »Наполеонов« дрвени мост на острвце, 
где се диже добро салувани сгарп трад или 
Костајничка тврђа.

К. се први пут помиље 1258. Своје је го- 
снодаре често мењала, а у почетку 16 века 
дошла је у- власт Зринских и постала »глав- 
на и најача тврђа на Уни«. У том су граду 
1537 Пван и Никола Зрински смакнули 
Фердинандовог војводу Ивана Коцијана. 
Издајом пала је К. 1556 у руке Турцнма, 
који су је држали до 1689, када су је осво- 
.јиле удружене чете Лудовика Баденског и 
бана Нпколе Ердедпја. За време Војне Кра- 
јине била је К. капетаппја, а сада је среско 
место. Ј. Модестин.

КОСТАЈНИЧКО - ЗРИНОПОЉСКО ВЛА- 
ДИЧАНСТВО, православна црквена обла-ст 
у Хрватској, постала на народжнцрквеном 
сабору у Карловцима 1713, из карловачко- 
зрпнопољског владнчанства. Обухватала је 
јутоисточни део Хрватске: Лику, од Косп- 
ња до Звониграда. н тромеђе, сву Крбаву, 
десну обалу воде Глине, и сву Баниј.у, од 
Глине до Купе и Саве. Пожаревачким Мп- 
ром _(1718) проширене су гранпце ове епар- 
хије и на Босанску Крајину, преко Уне п 
Козаре, али су ти крајевн већ Београдским 
Мнром (1739) нзгубљенп. 1749 пзгубила је 
ова епархпја. и Лику са Крбавом, које су 
потпале под карловачко-сењско владичан- 
ство, а место њнх добила је сву данашњу 
северну Хрватску или бпвше северпнско 
владнчанство. 1771 област бивше северпн- 
ске епархије спојена је са пакрачким вла- 
дичанством, а К.-З. В. је укинуто и спо- 
јено са карловачко-сењским, с којим је и 
данас у заједници, под именом горњо-’кар- 
ловачка епархија. — Први епископ К.-З., 
после митрополита Атанасија Љубојевића, 
био је Дионнсије Угарковић (1713—1716), 
а за њим: Никанор Митровић (1716—1728), 
Стефан Љубпбратпћ (1723—1738), Алексије 
Андријевић (1741—1749). Арсеније Теофа- 
новић (1750—1753) и Јосиф Стојановпћ 
<Т754—1771). — Седиште К.-З. епископа 
било је прво у манастлру Комоговини, у 
Банији, и Метку у Лицп, а доцније у Ко- 
стајнпци, у Банији. Р. Г.

КОСТАЈНИЧКО-СЈЕВЕРИНСКО ВЛАДИ- 
ЧАНСТВО, православна црквена област, ко- 
ја је 1749—1771 обухватала костајничко- 
зринопољско владичанство, без Лике п' Кр- 
баве, и е.јеверинско нлц лепавинско владп- 
чанство ,у себерној Хрватској, које данас 
сачпњава беловарски протонресвитерат. Епи- 
.скопи та два здружена владичанства билп 
су: Арсенпје Теофановић (1750—1753), а 
последњп Јосиф Стојановић (1754—1771). 
Ималн су две ресиденцнј-е, прва је била у
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'Костајницн, у Банији, а друга у Ојеверину, 
:код Бјеловара. 1771 К.-С. В. раздељено је 
на горњокарловачку и пакрачку епархију.

Р. Г.
КОСТАЊЕВАЦ. В. Жумберак.
КОСТАЊЕВЕЦ ЈОСИП, приповедач (19/2 

1864, Внпава, талијанска Оловеначка). К. је 
-свршио учитељску школу у Копру (1880 до 
1884), био је учитељ на Цолу, у Прему, Ли- 

лији. Сада живи у пенсији у Марибору. 
1883—1885 писао је песме за Љубљански 

'-■Звон и Крес, од 1887 писао је веКином 
приповетке и био је особито 1897—1902, 
љанредно плодан. Технику и спретно при- 
иоведање, лак стил, уз доста лаку компо- 
■зицију, учио је код Керсника-, кога - у по- 
тледу реалне карактеризације није дости- 
:гао. Убрзо се показао у његовим новелама 
и романима утицај натурализма, а и ути- 
цај новије лиричко-псшхолошке новелисти- 
ке Мешка и Цанкара. К. .је сарађивао у 
-Љубљанском Звону, Словану, Дом ин Све- 
ту, Матици Словенско.ј, Ментору, Звончку, 
"Мохорјевој Дружби, Илустрбваном Тедни- 
ку, Словенском Народу, Словенцу, Миру и 
др. На.јважнији од К. радова су: Ксстањска 
елита (Љубљански Звон, 1897), Гојко Кна- 
фељц (1899), Ноч (Љу-бљански Звон, 1902), 
Лахноживци (Слован, 1902), Из живљења 
Томажа Крижаја (Љубљански Звон, 1911), 
На солнчних тлех (Љубљански Звон, 1915). 
Засебно су изашле К. књиге: Из књиге 
жнвљења (2 св., 1902—1905), Живљења тр- 
њева пот (1907), Кривец (1921), Збрани 
списи, I (1923). К. је сарађивао у стручним 
школским листовима (Попотник, Учитељ- 
ски Товариш).

Л и т е р а т у р а :  Графенауер, Кратка зго- 
довина словенскета словства (2 нзд., 274); 
М. Ппрнат, Табор, 1923, 278.

И. Графенаувр.
КОСТАЊЕВИЦА, варошица у Оловенач- 

кој, на доњој Крки. Као ошлтина има 
2.765 становника, а сама варошица 484. На 
месту данашње К. саградила ,је породица 
Шпанхајмоваца јажу тврђаву против угар- 
ских упада, која је добкда име БапФенНоа!, 
а то је доцнији немачки БапсШгабз. Оло- 
венци су на-зивали место К. због кестено- 
вих шума у околини. Око 1250 развила се 
овде прилична ва-рошица са жшвом гргови- 
ном с Хрватском,-Војвода Бернард Шпан- 
хајмовац основао је ту 1234 - цистерцитски 
манастир. Градска права добила је К. из- 
међу 1295—1307, од Хенрика Корушког. 
Као погранична варош била је К. важна 
тврђава, а изгубила- је -своје значење, кад 
су у 17 веку престали турски упади. Данас 
.је К. незнатно место и има срески суд. 
Цистерцитски манастир је укинуо 1786 цар 
Јосиф II. А ■ М.

КОСТЕЛИЋ АДАМ, псеудоним. В. Оед- 
лачек Хуго.

КОСТЕЉИНА, река у Хрватској, десна 
притока Крапине. К. извире блвзу границе

Хрватске и Крањске. Извориште К. прет- 
стављају неколико поток-а, јутоисточно од 
места Оветог Крижа и јужно од Рогатеца, 
којн теку са јужних падина Великог Хума 
386 м и*Видежа 413 м. Од суток-а ових по- 
тока, К. тече према истоку, али од раз-ва- 
лине Костеља скрене из тога правца, и у 
неправилном току тече према југу-југонсто- 
ку, све до Матеровице. Одатле до ушћа К. 
тече према југу, али се код Ов. Јураја, око 
5 км узводно од утока у Крапину, састане 
са Хорватскнм Потоком, и тим именом се, 
према специјалној ка-ртн, зове од става 
ових речица до ушћа, ма да је К. дужег 
тока. На сре-дњем и доњем току близу К. 
су од већих наоеља- Преграда, Цавловец и 
Крапинске Топлице. Највеће притоке К. су 
са леве стране Сведружа, а са десне Вр- 
пељшћица. Дужина К. тока је 37‘5 км, а 
површина слива 11Г6 км2. П. В.

КОСТЕЉСКО ГОРЈЕ, пошумљени бре- 
жуљци у Хрватској, пре-ма граници са Сло- 
веначком, између река: Крапинице-Сутле 
и горњих токова Хорватског Лотока-Сопот- 
нице-Костељине, -северозападно од Загре- 
бачке Горе, западно од Страхинчице, а 
југозападно од Мацељске Горе. К. Г. пружа 
се од запада-југозапада према истоку-севе- 
роистоку; у том-е су правцу највиши виео- 
ви: Спичак 493 м, Куна-Гора 520 м, Ко- 
стељски Брег 512 м, Равница 561 м, Брезо- 
вица 531 м. На северу, према долини гор- 
њет тока- Сутле, дижу се Велики Хум 
386 м, Видеж 413 м, п Таборско Хумље 
415 м, док се на југу К. Г. наставља у бре- 
жуљке правог Загорја, чија је нросечна вн- 
сина 510 м, а само се Цесарград, као усам- 
љ-ен врх, диже до 509 м. Тру-п К. Г. раз- 
уђен је много-бројним драгама, а плећато 
било врло је добро обрађено. Према таквом 
рељефу земљишта, врло је проходан и 
труп, о чему је доказ тамошње култнвиса- 
но земљиште. Али је јужна страна много 
проходнија од северне, јер је прва просе- 
чена великим бројем долина, кроз које про- 
тичу потоци, док је друга -стрм-ија, а на 
подножју су јој издужене долине, у правцу 
пружаља К. Г. Тиме је изазвана н разлика 
у  густини становништва на северним и 
јужним странама. — Северним подножјем 
К. Г. пролазе железничка- пруга и друм 
Цеље—Рогатец, а друм се наставља на 
исток преко Долића за Вараждин, запад- 
ним подножјем пролазе друм Долићи—Ве- 
лика Вес—Забок и железнпчка пруга Кра- 
пина—Забок, јутоисточним и југозападним, 
друм Велика Вес—Крапинске Топлице— 
Клањец—Плавић, западним, друм Страње— 
Подчетртек—Плавић—Козје, а преко горја 
воде путевп Рогатец—Костељ—Преграда— 
Крапинске Топлице, Преграда.—Оопот—Де- 
синић—Плавић, Сонот—Небо.јше, Десинић 
—Тухељ—Св. Криж. П. Вујевић.

КОСТИАЛ АНТУН, директор загребачке 
железничке дирекције (25/12 1879, Огулин). 
Внсоку Техничку Шк-олу свршио је у Бу- 
димпешти. Служио је код државних же-
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лезншца, узимао је учешћа у траоирању 
железничке везе са Реком, у радовима око 
проширења колодвора и водостанице на 
Оави у Загребу. Доцније је био шеф-инжи- 
њер у Вјеловару и Делницама. Од 1918 био 
је код загребачке прометне управе повере- 
ник за пругу Загреб—Река, 1922 начелник 
отсека за грађење и одржавање прута, а 
1924 постављен је за директора железнин- 
ке дирекције у Загребу. К. има заслуге за 
грађење колодвора за разврставање у За- 
гребу, колодвора и луке на Сушаку и 
Сплиту. С. Д.

КОСТИАЛ - ЖИВАНОВИЋ ЈОСИП (10/1 
1869, Митровица). Отудирао је Трговачку 
Академију у Загребу. Од 1912 ,;е генерални 
управник Хрватске Свеопће Кредптне Бан- 
ке Д. Д., берзански већник Загребачке 
Берзе за робу и вредноте, члан је управе 
Савеза Новчаних Осигуравајућих Завода 
Краљевине ОХО. К. је претседник, пот- 
претседник и члан управе многих привред- 
них институција. С. Д.

КОСТИК (КЕРЕШ), речица у Војводини, 
десна притока Тисе. К. извире на тернто- 
рији Мађарске, јужно од брежуљака Тро- 
међе 139 м, Роходе 133 м и Ждрала 130 м, 
а северозападно од Суботице. Углавном 
тече у правцу југоистока, а у Тиоу утиче 
код засеока Надрљана, односно 6-5 км јуж- 
но од Отаре Кањиже. Дужина К. тока на 
земљишту наше државе је 42-4 км, а по- 
вршина слива је око 566 км2.

Л. В.
КОСГИЋ АЛЕКСАНДАР ДР., ванредни 

професор хистологије на медицинском фа- 
култету у Београду (б/З 1893, Београд). 
Медицину је свршио у Нанси-у, специјали- 
зовао се у Нанси-у и Страсбургу. 1922 по- 
стао је доцент, а 1924 ванредни професор 
београдоког Университета, Основао је хи- 
столошки институт, Друштво за Виологију, 
уређује Медицинску Библиотеку и Библио- 
теку за сексуална питања. Радови оу му: 
1,'АсНоп Ле ГА1сооВзте ехрег. зиг 1е 1е- 
зНсик (1921), Основн хистолошке технике 
(1924), Микрофотографски атлас нормалне 
хистологије (1925), Полно питање од А. Фо- 
рела (превод) и други мањи чланцн.

В. С.
КОСТИЋ БОРИСЛАВ, шаховски вештак 

(24/2 1887, Вршац). Реалку је свршио у 
Вршцу, а Оријенталну Академију у Будим- 
пешти. Пооле свршених наука био је бан- 
кароки чиновник, али је убрзо напустно 
тај позив и пооветио се шаху. Од тога до- 
ба учествовао је, са лепим успехом, на 
многим оветским шаховским утакмицама. 
Сарађивао је на шаховским часописнма.

Д. П.
КОСТИЋ ДИМИТРИЈЕ ДР„ професор 

Университета у Скопљу (4/4 1886, Митро- 
вица, Орем). Гимназију је учио у Карлов- 
цима, а Университет у Бечу, где је 1910 
добио докторат философије. 1911—1920 био 
је професор у гимназији у Карловцима,

1920 је изабран за доцента, а 1923 за ван- 
редног професора српске историје на фило- 
софском факултету у Скопљу. — Залочео 
је своје историске студије с 18 веком, а 
оада их разгранава и на оотале векове 
орпске прошлости. Главннји су му радови: 
Руоко-орпока књижарска трговина терези- 
јанског доба (Извештај карловачке _ гимна- 
зије за 1911/12), 2асћапа5 ОНеНпв КаШ- 
(ЈгарШе (АгсћШ 1иг б1ам. РћН., 36), Орпска 
насеља у Русијн, Нова Србија и Славено- 
србија (Етнографски Зборник Српске Ака- 
демије, 26), Генеза немачке културне ори- 
јентације у Орба. (1922), Сгеван Штиља- 
новић, историско - хаги-ографска етудија 
(Глас, 110), Српски језик као дшшоматски 
језжк југоисточне Европе (Јужна Орбија, 
1924), Основа једне нове концепције срп- 
■ског 18 века (Прилози, 1924), Опис војске 
Јована Хуњадија при поласку у бој на 
Косово (Гласниж Окопског Научног Друш- 
тва, I, 1925). П. Р.

КОСТИЋ ДРАГОЉУБ, ђенерал (25/1 
1871, Крагујевац). По свршетку 6 разреда 
гимназије у Крагујевцу, ступио је 5/9 1890 
у Во.јну Академију. За пешадиског потпо- 
ручника произведен је 2/8 1893, за капе- 
тана 2/8 1901, за пуковника 1/10 1915, за 
ђенерала 5/1 1923, пенсионисан 2/10 1923. 
До 1897 био је водник у пешаднји, до 1898 
ађутант пука у пешадији, до 1905 коман- 
дир пешадиске чете, до 1906 био је на 
служби у ађутантском одељењу Министар- 
ства Војног, до 1911 био је командант пеша- 
днског батаљона, до 1912 био је помоћник 
команданта пука у пешадији. 1/9 1913 до 
25/8 1914 био је командант војног окрута 
(Прилепског), 7/4 1919—24/11 1920 био је 
командант жандармериске бригаде (VI), 
15/11 1921—17/9 1923 био је КОМаНДаНТ ДИ- 
визиске области (Дринске). — У рату 
1912—1913 био је командант пешадиског 
пука (5 прекобројни). У рату 1914—1918, 
до 15/2 1916 био ,је командант пешадиског 
пука (5-П позива}, до 7/2 1919 командант 
пешадиске брнгаде (Моравске н Дринске).

В. Б.
КОСТИЋ ЈОСИФ, дивизиски ђенерал 

(13/8 1877, Лесковац). По свршетку 6 раз- 
реда гимназнје у Лесковду и Ваљеву, сту- 
пио је 1/9 1895 ‘у Војну Академију. За пе- 
шадиског потпоручника произведен је 2/8 
1898, за капетана 27/8 1-908, за пуковника 
1/10 1915, за дивизнског ђенерала 21/10 
1923. До 1902 био је водник у пешадиском 
пуку и пешадиокој лодофицирској школи, 
1902 био је командир чете у пешадији, 
1902—1904 био је на вишој школи Војне 
Академије, 1904—1907 био је командир че- 
те у пешадији и 1905—1907 ордонанс офи- 
цир Њ. В. Краља. 1907—1908 бно је на 
отсуству у Немачкој, ради изучавања јези- 
ка.' 1908—1912 био је клаони старешина у 
Војној Академији. 7/1—2/4 1912 био је на 
олужби у штабу лука (4); 1912—1914 био 
је командант батаљона у пешадији; 5/3 до 
23/4 1914 био'је командант батаљона Бре-
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галничког пука, 23/5— 13/7 1914 Н 5/4 1919 
до 17/9 1923 био је командант пешадиске 
подофнднрске школе (Београдске); 1923 до 
1925 био је командант днвизиске области 
(Моравске) и од 30/12 1925 командант је 
днвизиске области (Дринске). — У рату 
1912—'.913 био је командант батаљона у 
пзшадији. У рату 1914— 1918 био је до 
26/10 1916 командант нешадиског пука 
(III прекобројног и 1 пешадиског), а по 
том у ађутантском одељељу Врховне Ко- 
манде. В. Б.

КОСТИЋ КОСТА, професор реалке у 
Београду (15/3 1875, Ниш — 19/2 1915, 
Пирот). Основну школу учио је у Нишу, 
гимнази.ју у Нишу и Пироту, Велику ПЗко- 
лу у Београду, где је 1899 свршио истори- 
ско-филолошки отсек, а професорски испит, 
нз историје и географије, положио је 1903. 
По свршеној школи К. је био пр'офесорски 
приправник, суплент и професор гимназије 
у Пироту, а од 1912 професор реалке у 
Београду. За време студија на Великој 
Школи К. је много радио, унествовао је на 
светосавским и видовданским стечајевима 
за темате, где је добијао прве награде. К. 
се посветио културној1 историји, а делом 
историској географији, о чему је написао 
ове расправе и дела: Краљ Стефан Драгу- 
тин (1889), Трговински центри и друмови 
по Орпској Земљи у средљем и новом веку
(1900), Из Торлака, фолклористичке бе- 
лешке из пиротског округа (Караџић, 1900), 
Стара српска трговина и индуетрија, сту- 
дија из културне историје Српскога Наро- 
да у средљем веку (1904), Пирот (Гласннк 
Српског Географског Друштва, 1, 1912), 
Рударство и рударски лредели и центри 
у Орлским Земљама за турског времена 
(Наставник, 1912), Културне биљке у Срп- 
ским Земљама за турскога времена (На- 
ставник, 1913), Наши нови градови (Дело, 
1914), Домаће животиње као транспортна 
сретства у Српским Земљама за турског 
времена (Гласник Српског Географског 
Друштва, 3—4, 1914). После његове смрти 
штампан је К. рад: Наши нови градови на 
југу (Српска Књижевна Задруга, књ. 168, 
1922). У последњим свескама Прегледа гео- 
графске литературе о Балканском Полу- 
острву К. је написао око 50 врло темељних 
реферата,1 а сарађивао је и на Летопиеу 
Матице Српске. К. је у последњим година- 
ма живота скупио велики научни матери- 
јал, који је делом очуван. Као комесар вој- 
не болнице у Пироту, у време епидемије 
К. је радио савесно и неуморно на обила- 
жењу и нези болесних војннка, али је и 
сам оболео и умро од пегавог тифуса.

Л н т е р а т у р а :  Т. Р. Ђорђевић, Пред- 
говор књизи К. Костића, Нашп нови гра- 
дови на југу (Орпска Кљижевна Задруга,
1922). Л. Вујевић.

КОСТИЋ ЛАЗА, књижевник, песник, 
драмски писац и естетичар (30/1 1841, Ко- 
виљ, Бачка — 27/11 1910, Беч). Рођен у 
доброј и национално јакој кући граничар-

ских подофицира, а још у младости прихва- 
ћен од једног богатог рођака, К. је могао 
безбрижно да се образује у више праваца. 
Свршивши основну школу у родном месту, 
учно је реалку и гимназију у Панчеву, Но- 
вом Саду и Будиму. Затим је слушао 
правне науке на пештанском Университе- 
ту; свршио их је 1864, а докторирао је 
1866. Исте годнне био је изабран за профе- 
сора српске гимназије у Новом Саду, где 
је предавао српски и немачки језик и бо- 
танику. 1867 је прешао у општинску служ- 
бу, пошто је изабран за великог бележни- 
ка ново-садског магистрата, уз Оветозара 
Милетића као градског начелника; 1869 до 
1872 радио је као претседник варошког су- 
да у истом магистрату. Те године одао се 
искључиво кљижевности и политици. Већ 
1869 К. је, на лажну пријаву, допао затво- 
ра у Пешти, због убиства кнеза Миханла, 
а 1872 је, пошто се вратно из Београда, 
где је присуствовао свечаном проглашељу 
нунолетства кнеза Милана, морао одлежатн 
у тамници опет пет месеца. 1875 ишао је 
К. на Цетиље, ради тајног омладинског 
организоваља, па је, не могавши се вратити 
у Војводину, остао једно време у Бечу, 
одакле је развио велику новинарску про- 
даганду по немачкој, француској и руској 
журналистици у жорист ослобођења ерп- 
ског народа. 1873 изабран је К. у Шајкаш- 
кој за посланика у пештанском сабору, где 
је, као једа-н од најприснијих Милетићевих 
поматача, храбро радио до 1876. Када су 
Мађари силом сузбили српску народну 
странку, бацивши Милетића у тамницу, и 
кад је борба за уједињење осујећ-ена Оан- 
стефанским Миром к на Берлинском Кон- 
гресу, К. је морао да пређе у Орбију, по- 
што је био неко време на Цетнљу и 1877 
у Бечу, где ,је предавао у бечком научном 
клубу, а на Верлинском Конгресу елужно 
као Ристићев секретар. Рнстпћева влада 
именовала га је 1879 за секретара послан- 
ства у Петрограду, али кад ова паде, Пи- 
роћанчева напредњачка влада одмах га је 
(1880) отпустила, на лажну и ружну до- 
ставу посланнка Протића. Тада је К. пре- 
узео уредништво главног либералног ор- 
гана Орпске Независности, у којој је напи- 
сао множину запажених чланака, заузи- 
мајући стално одлучан став против поли- 
тике в поступака краља Милана. После за- 
јечарске буне К. се уклонио из Београда. 
1884 отишао је на Цетиње, где је иет го- 
дина уређивао службени лист Глас Црно- 
горца, Црногорку и Зету. Дошавши у опре- 
ку с кљазом Николом вратио се у Војво- 
дину. Занимао се од тада само жљижевним 
и научним пословима (1892 загребачка 
влада наручила је код њега превод Дерн- 
бургових Пандеката), а живео је неко 
време у Новом Саду и дуже у манастиру 
Крушедолу. 1895 стално се настанио у 
Оомбору.

К. је, од краја педесетих до осамдесетих 
година, имао знатна удела у друштвеном и 
политичком животу српскота народа. Био
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је један од оснивача Преодниде у Лешти, 
из воје су изашпи после први Омдадинци, 
дотлавннци Милетићеви п најбољи кљи- 
жевници тако-званог романтизма. Први 
зборник -Преоднице садржи већином његове 
саставе. К. је био један од најактивнијих 
чланова Уједиљене Омладине. Члан глав- 
ног одбора, 1871 претседник љегов, и, уз 
Машу Врбицу и Кујунџића-Абердара, из- 
вештач за све пречанске српске крајеве у 
тајном револуционарном комитету. И ако 
првенствено песник, К. је тада држао мно- 
га предавања о националној идеологији — 
као Орпско Еванђеље, Основа. за српску 
Дивину Комедију (1867), а и у Друштву за 
Радиност; на Омладинском Конгресу у Ве- 
ликом Бечкереку држао је говор за побољ- 
шање материјалног етања у народу. Поред 
тога Н , већ 1859, пролагише оснивање 
сталног позорншта. Као политнчар К. је 
био, националист и лнбералац, жесток про- 
тивник консервативаца-клернкала и ком- 
промисиста преко и династијаша и биро- 
кратске олигархије у Орбији. Дакле, пот- 
пуно у Милетжћевим идејама. После осује- 
ћене националне борбе за уједиљење, К. се 
све више обртао у десно и повлачно у па- 
сивноот.

К. је почео писати веома рано, и у стиху 
и у прози. Од прозних састава најмање му 
вреде фантастичне нрииоветке, као Маха- 
раџа (1861), Чедо вилпно (1862), и Муче- 
ница (1863), које су 1919 изашле у засебној 
овесци. Знатнија су му поменута предава- 
ња, чланци о Шекслиру и о књижевннм 
појавама у онште, и огледи из естетике, 
као што је Основа Ле-поте у свету (1880), 
расправе о Бранку у Зетн н у Црногорци 
и велика квига 0 Змајови, њего-ву певању, 
мишљељу,.и писању н љегову добу (19020, 
која је неправедна, претерана и нескладна, 
али је К. -збо-г ње исто тако претерано био 
и о-суђиван, јер она, ипак, садржи много 
драгоцена материјала и, местимице, ош- 
трих опазака и дубоких гледишта. К. је 
превео чувени роман ентле-ског ппсца Бул- 
вера, Последњи дани По.мпе,јеви (1865), по- 
менуте Пандекте, а н у рукопису је оета- 
вио нешто прозних састава., превода и ори- 
гиналних, о језику, кој.и је целог живота 
проучавао. Најзад, К. је написао огроман 
број чланака у Застави, Српској Независ- 
ности, Гласу Црногорца в т. д., као и на 
туђин језицима, мах-ом о источном пита- 
њу, на немачком и француском, у ћГогб 
■иш! Зисђ у Преои, Беибзсће Кеуие и т. д., 
којим је језицима потпуно владао, поред 
грчког, латинског, руског и мађарског. Ме- 
ђу посмртним руко-писима нађена је К. 
раоправа за Југославеноку Академију, Не- 
што о данашњем стању нашег књижевног 
језика, 0 правничкој терминологији, а Др. 
Радивој Симоновић издао је 1912 К. поме- 
нуто предавање у Бечу из 1877, 0 жен- 
ски,м карактерима у орпској народној пое- 
зији, и 1913 Допуне за Вуков Речник.

Стиховани део К. радова знатнији је и 
п-ознатнји. Овамо спадају лирске п-есме и

спевови, историоке драме и песнички пре- 
води. Лнрске и епске песме до 1874 изашле 
су у две евеске, 1873 и 1874, и, напослетку, 
заједно с познијима, 1909 у издаљу Матице 
Српск-е. Но ни ту нису цокупљене све К. 
лирске несме из савремених часописа. — 
Драме је К. написао три, од којих је једна 
у прози, такозвана глума, вжше конедија 
по једној народној, ускочкој песии, Горда- 
на, к-оју је издао 1890 у ограниченом броју. 
Ова на позорницн досада није нмала већн 
успех. Друге две су тратедије у јамбима, 
Максим Црнојевић, из 1863 (издан засебно 
1866 и 1887), и Пера Сегединац, штампан 
досада посебно четири нута, Ове су имале 
огромног успеха и на позорници. Друга је 
била забраљена у Аустро-Угарској, али је 
у Бео-граду сва-ка њена реприза била права 
свечано-ст и националистичка, антиаустри- 
ска маннфестација. Орпска Књижевна За- 
друга издала је 1922 све трн К. драме.

У стнховима је К. преводи-о веома много. 
К. је први почео у нас преводнти Шекспи- 
ра, и у опште популариоати га, и чланцпма 
и предаваљима. Већ 1859, на потицај Др. 
Ј. Андрејевића, објавио је К. одломке из 
Ромеа и Јули-је, кој-има се бавио целог жи- 
вота, и у дефинитивној изради издао их 
1907. Затнм је превео Ричарда III (1904 по- 
ново), н Хамлета (у целини 1903). Прево- 
дио је, осим тога, и неколшко певања из 
Илијаде, још као ђак, у десетерцу, нешто 
од Хајнеа, од Булвера, од Ј. Кнша поему 
Јехову и т. д.

К. је најтшшчнији претставник нашег 
књижевног романтизма, а, уједно, и један 
од најособеннјих српских песника, као шго 
је био и најкњижевнији у своме нараштају. 
Лишен осећања мере, необуздан и ћудљив 
новотар, он је и сувише често задро у гро- 
теску, те су већина његових песама да-нас 
несварљиве. —• У омладинско време био је 
К. прецењиван, а од пре три деценије кри- 
тика је почела нотцењивати цело љегово 
дело. Међутим, данашњп књижевнн на- 
раштај, одваја К. екстраватанције и при- 
знаје његове -велике заслуге за прошприва- 
ње нашег књижевног хоризонта и за про- 
танчавање нашег књижевног изражавања. 
У својим трагедијама К. је, под утиском 
Шекспнрове дикције, даровао српској пое- 
зијн прве и до сада најаче примере драма, 
инспнрисаних народном по-езијом, и изван- 
редно снажан јампски стпл. К. преводи из 
Шекспира, уз извесне омашке, још увек 
су најконгенијалнији у нас. Напослетку, К. 
је дао иеколико лирских, рефлексивних пе- 
сама, описних поема и патрнотских рапсо- 
дија, као Минадир, Прометеј, Оамсон и 
Далила, Дужде се жени, Јадрански Проме- 
теј и ј . д., које су најбоље песме те врсте у 
нашој* поезији, и због којих је К. оси-гурано 
место међу најбољнм песницима српско- 
хрватске књижевности.

Л и т е р а т у р а :  О Максиму Црнојевићу, 
.Ј. Суботић, Ј. Ђорђевић и Ј. Андреје- 
вић у Српском Летопису (1864): Фрањо 
Марковић у Виенцу (1872) и Слободан Јо-
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вановић у О-рпоком; Прегледу (1895, 5); 
Љубомнр Неднћ, Из новнје српске лирнке; 
Светислав Стефановнћ, Нешто о лирици 
Лазе Костића (Бранково Коло, 1904, 8—9Ј; 
Богдан Поповнћ, Шекспир и Лаза Костић 
(Српски Књижевни Гласник, 1907, 18 и 19); 
Олободан Јовановић, Лазар Костић о Јова- 
ну Јовановићу Змају (Бранково Коло, 1908, 
20); Л. К. број Бранкова Кола (1911, 49 до 
50); Вељко Петровић, у Босанској Вили 
(1911, 3); Радивој Оимоновић, Др. Л. Ко- 
стић, његов живот и рад; Н. Јоксимовић, 
Л. К , приликом ледесетогодишњиде (Бра- 
ник, 1891); М. Ћурчин, Јампски стил у 
српском песништву (Орпски Књижевни 
Глаеник, 1914, 32); Јеремија Живановић, 
Увод у Драме Л. К. (Орпска Књижевна 
Задруга, 1922). В. Петровић.

НОСТИЋ МИЛАН (1840, Сивац, Бачка — 
22/7 1880, Старв Бечеј). ОснОвну школу 
свршио ,је у месту рођења, а гимназију је 
учио у Врбасу, Карловцима и Будиму. По- 
што је свршио Богословију у Карловцима, 
учио је две године права у Пешти, затпм 
је отишао у Кијев, тде је постао магистар 
Богословије. На позив кнеза Николе отишао 
је на Цетиње, где је подитао нову Богосло- 
вију (отворена је 18/9 1869), која је спре- 
мала свештенике и учитеље, и био је ње- 
зин ректор. Ускоро затвм постао је и над- 
зорник свих школа у Црној Гори. Саставно 
је наставни план за евоју школу п више 
уцбеника. После три године вратио се у 
завичај. Пред пола-зак са Цетиња саставио 
је меморандум, у коме је предложио шта 
још треба да се учини за напредак про- 
свете у Црној Гори. Својом организацијом 
богословско-учитељске школе и уређењем 
наставе у духу Натошевићеву унапредио је 
школство у Црној Гори. К. је затим ‘био 
професор државне гимназије у Оомбору. 
Умро је као парох и прота старобечејски. 
— Писа-о је више приповедака и лутописа 
у Даници и Јавору (потписивао се рани.је 
Милко). Најважнија су му дела извештаји 
о раду у Црној Гори: Школска посета глав- 
ног школског надзорника црногорсквх 
школа 1871—1872 (Јавор, 1874 И 1876) И 
Школе у Црној Гори (1876). Ово је дело на- 
градило’ Српско Учено Друштво. Свакојако 
иод утицајем Ј1. Костића бавио се и Шекс- 
пиром и превео је Укроћену горопад (На- 
родна Библиотека, 36).

Л и т е р а т у р а :  Школе у Црној Гори; 
Застава и Јавор за 1880 (некролог).

М. Шевић.
КОСТИЋ МИЛИВОЈ ХАЏИ ДР., ванредни 

професор медицинског факултета у Бео- 
граду за општу и специјалну хирургију 
(24/8 1885, Сарајево). Свршио је гимназију 
у Оарајеву, медицину у Бечу. Специјалисао 
се 1910 у' Хамбургу н Ларизу, 1912 и 1913 
у Берлину. 1914 био је шеф хируршког 
одељења у Сарајеву, 1918, поред редовне 
д.ужности, директор болнице у Оарајеву. 
1921 изабран је за професора Универси- 
тета у Београду. У рату 1912 радио је у

Скопљу, 1913 у Београду. Штампао је на 
српском, француском и немачком језнку 
око 20 радова. Најзнатнији су: ЈЈеБег сНе 
СеЈаазпаћ! шк! јћге кНшзсће АпмгепсЈип^ 
(ХЈГгепег Кћшзсће ^ХћзсћепбсћпН, 1912), 
ЈЈећег БигарЦбПк тН  {пзсћет Вгисћзаск 
(^&Тепег КНшзсће КишЈзсћаи, 1912), 0 ге- 
нези и лечељу септичног улкуса (Орпски 
Архив, 1923), 0 анеуризмама Агћ сагоНв 
(Орпски Архив, 1925), Три тумора хипо- 
физе, оперисана трансфеноидним путем 
(Орпски Архив, 1925). В. С.

КОСТИЋ МИЛОВАН, саобраћајни чинов- 
ник железничке дирекције (1862, Рашка — 
1903, Београд). Учио је железничку школу 
у Беотраду, а курсеве у Брину и Намиру 
као питомап. Подретач је Дома железннчке 
младежи, а уређивао је Оаобраћајни Глас- 
ник. Написао је много приповедака из же- 
лезничког живота, затим Комерционално 
Железничаротво, уџбеник за железничаре 
и трговачке школе. Писао је много у Трго- 
винском Гласнику. Радио је на Правилима 
и упутствима за саобраћајну службу и та- 
рифу. Био је делегат на многим железнич- 
ким тарифским међународним конференци- 
јама. К. је био један од првих и најваља- 
нијих нашпх железничара саобраћајаца.

С. Б.
КОСТИЋ ПЕТАР (12/6 1852, Призрен). 

1859 пошао је у школу, али је, због си- 
ромаштине, морао прекинути школовање 
и ступити на обућарски занат. 1869 Сима 
Игуманов, велики добротвор српскога на- 
рода, послао је К., са још неколико пито- 
маца, у Београд на школовање у Богосло- 
вију, коју је К. -свршио 1873. Исте године 
постављен је за наставника призренске Бо- 
гословије. 4/4 1880 албанска лига (конгра) 
ухватила је један К. извештај, упућен за 
Београд, те га Арнаути умало не убише. 
Турске власти спровеле су га ноћу преко 
Шар-Планине у Битољ, тобож да га спасу, 
у самој ствари да му суде. Осуђен је на 5 
година робије, али му је, заузимањем срп- 
ске владе п страншх консула, казна сма- 
њена на 5 месеца затвора. По издржању 
казне пребетао је у Београд, а кад је 1881 
Дервиш-паша растурио албанску лигу, К. 
се вратио у Призрен. У Богословији је про- 
вео 21 годину, а 29/12 1882 постављен је 
за .управитеља, и на тој је дужности остао 
до 5/4 1889. — До отвараља нашег консу- 
лата у Скопљу (1887) К. је водио бригу о 
отварању наших школа у Јужној Србпји. 
1894 поверено му је отварање српске гим- 
назије у Оолуну, где је, захваљујући ње- 
говом заузимању, отворена српска црква 
и образована парохија. После три године 
К. је враћен у призренску Богословију, 
где је остао до 1898. Т-ада је именован за 
референта ооновне наставе код скопске 
митрополије, -а 1901 за секретара велешко- 
дебарског епископа. 1/10 1901 постао је 
К. секретар рашко-призренске мнтрополије. 
— На скупштини отоманских Орба, одр- 
жаној 1909 у Скопљу, К. је изабран за
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нретседнпка, За време првог рата са Тур- 
цнма бно је К, прндодат штабу III Армије 
у Призрену. Августа 1919 враћен је за 
титударног профеоора призренске Бегосло- 
внје. Окупштннски одбор за признање на- 
ционалних заслуга предложио је К. за уна- 
пређење на положај начелника посредних 
пореза и ва том положају је пенсионисан 
1922. — К. је радио н на књижевности. 
Први му је рад критика на путопис Ми- 
лоша Милојевића коју је  публиковао под 
псеудонимом Величко Трпић (1880). Други 
радови К. објављени су у Братству, Го- 
дишњици Ник. Чупића, Просветном Глас- 
нику, Споменику Академије и т. д. По- 
следњи му је рад Опоменшца о педесего- 
годншњицш призренске Богословије.

Ј. Продановић.
КОСТИЋ СИМА, адвокат (27/9 1853, Але- 

ксинац — 7/6 1903, Кратујевац). Основну 
школу и пет разреда гимназије унио је у 
Крагујевцу, а довршио је гимназију и свр- 
шио правни факултет у Београду (1872). 
Био је судски практикант, потом писар у 
Крагујевцу. Због једног политинког опози- 
ционог збора премештен је у Горњи Мила- 
новац, па је доцније враћен у Кратујевац 
за судског секретара. 1884 дао је оставку 
и постао је адвокат у Крагујевцу. Изабран 
је за народног посланика први пут 14/9 
1890, а после је стално биран. Припадао је 
радикалној странци и био је један од 
ихзтакнутих чланова њених, а последњих 
година и њен главни представник у крагу- 
јевачком ркругу. Ј. п .

КОСТИЋ ТАДИЈА, књижевник (10/4 
1863, Трнава, округ ужички). Овршивши 
нижу гимназију и Богословију био је че- 
тири године учитељ. Од 1887 врши свеште- 
ничку службу. Две године био је у Карану, 
15 у Горњем Милановцу, 15 у Нишу, а од 
1919 :је парох у Београду. — Радио је на 
богословској књижевнооти као уредннк 
Гласа Впархије Нишке. 1905 кренуо је у 
Нишу лист Кићу, скупљао је народне умо- 
творине, а 1924 издао је прву свеоку Ки- 
ћиних пеоама. Највише је радио на при- 
поветци/ Почео је 1890, и до сада је обја- 
вио пет кљвга прнповедака: Господа се- 
љаци (1896), Чикино дете (1901), Копун
(1907), Јесење лишће (1911), Мали неимарн 
(1920), Паланачке новине (1921), и један 
роман, На туђем поолу (1924). В. П.

КОСТИЋ ТАНАСИЈА (22/11 1854, Старе 
Шове, Бачка — 7/6 1922, Темишвар). Оонов- 
ну школу овршио је у неоту рођења, нижу 
гимназију .у Новом Саду, учитељску школу 
у Сомбору 1874. Био је учитељ у Бачком 
Градишту и у Новом Оаду; ту је био и 
надзорник у Српоком учитељоком кон- 
викту. Певсиониоан -је 1/5 1911. Лосле 
Оветског Рата био је школски референт и 
надзорник темишварске епархије, п на том 
је положају. и • умро. -Радио је на поли.ти- 
чким и педагошким листовнма, би-о је члал 
уређилачиога .-одбора,- а пеко в-реме уредник

Школскога Одјека (Нови Сад). Врло је 
важно његово дело Наша букварска бнблио- 
графија (1903, прештампано из Новога Вас- 
питача), у коме је приказао и оценио 26 
наших букварова, међу којима има и дотле 
непознатих. Засебно оу му штампани још 
ови радови: Поступак у настави првог чи- 
таља и писаља (1904), -Поступак у рачуну 
за трећи разред основних школа (1909) и 
два рачунска уџбеника за I и II разред.

Л и т е р а т у р а :  Гласник, црквени, школ- 
ски и друштвени лист (1922, 16—19).

М. Ш.
КОСТОБОКИ (КИСТОБОКИ), варварски 

народ, који Клавдије Птолемеј спомиље у 
2 веку после Хр. у северном делу римске 
провинције Дакије, отприлике у обла-оти 
Шумовитих .Карпата. За време сарматско- 
германоких ратова (168—175 послс Хр.) 
под царем Марком Аурелијем, К. узма-- 
коше на југ, јер их историја наводи по- 
ред Рокоолана, Бастарна, Халана и Пев- 
кина на међи Дакије и Доље Мезије. За 
време ових ратова (170 после Хр.) спу- 
стно ое део К. до средље Јеладе и запа- 
лио је елеузиски храм. Из освете нала- 
дош-е Аодинги, у “сшоразуму са Римља- 
нима (171—172) К. у њиховој домовини, 
и -растераше их тако, да их је од тада не- 
стало. Шафарнк н Нидерле држе К. за 
Оловен-е, те бп историја њихових борбн 
са Римљанина и њихових сеоба заоецала 
у -отару слове-нску историју, а љихов упад 
у Јеладу у 2 веку значио би прв-и иото- 
рискп чин Јужннх Словена. Вероватно }е 
м-еђутпм да ирвобитни носиоци овог име- 
на нису 'били ни Дачани ни Оловени, већ 
алародиоки Кавкаоци. Име је састављено 
нз Кои-сти и Боки, од којих се прво из- 
води - од алародоке речи боко (буква), да- 
кле К. Буковинци. К. треба да су дошли 
са истока у подручје Карпата. Шганиус 
спомиње К. у Сарматији иза реке Дона, 
као оуоеде Черкеза, Зшга, Неваза и Ама- 
цонака, а то значи да су К. некада (нај- 
задље у доба Плинија) живели у тран-с- 
меотској дом-овини, изм-еђу Дона, Азовоког 
Мора и Кавкаске Планине, недалеко од 
Черкеза- и Зинха. Пошто су за псто доба 
констатовани у су-сетству споменутих пле- 
м-ена и Орби, нзгледа, да су билн ови 
заједно кавкаско-алародоког лорекла.. Још 
данас живи у источној Кавказијн чечен- 
ско племе Киста. Могло би се примити 
мишљење Ј1. Нидерла, да су К. Дакије 
претстављали етнолошку мешавину, само 
господујући слој тешко да је говорио тра- 
чански,' већ лре алародоки, ако није _ већ 
потонуо у широкој маси љутства, које је 
било можда- словеноко.

Л и т е р а т у р д :  Л. Нидерле, Оловен- 
ске ста,рожитности (I. 400—416, 1904);
N. 2ирашс, К ургазапји 12УОга Коз1оБокоу 
ш баћокоу (№еЈег1иу 8ћогп1к, 1925).

П. Жупанић.
КОСТРЕНА СВЕТА БАРБАРА. В. Ба-

карскн залив..
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КОСТРЕНЧИЋ ИВАН, унравник загре- 
бачке университетске библиотеке (16/11 
1844 — 9/3 1924, Цриквеница, Хрватска). 
Гжмназију је учио на Реци и у Оељу. У 
Вудимпешти је 1866 свршио теолошке сту- 
дије, затим је прешао на философски фа- 
култет у Беч, где је изучавао славистику 
и историју. По свршеној философији 1/7 
1868 добио је стално место у бечкој двор- 
ској библиотеци. 'Помажући Фр. Рачкоме 
у скупљаљу материјала за Зринско-Фран- 
копанску Заверу, К. је открио до онда не- 
познат песнички рад Франа Крста Франко- 
пана (30/4 1671) и издао га у избору под 
натписом Вртић (1871). 1874 издао је, потпо- 
ром бечке Академвје Наука, ТЈгкип<Шсће 
ВеКга;5е гиг Сезсћкћ(:е <1ег рго1е81апН- 
зсћеп ГНега1иг ип!ег <1еп ЗиЗзкуеп \. <1. Ј. 
1559—1565,,који још дадас чинн основу за 
изучаваље тог покрета. Мањим чланцима 
јављао се у Вијенцу. 1875 била му је по- 
верена управа загребачке университетске 
библиотеке, и ту је остао до 22/1 1911. Као 
у-правник университетске библиотеке К. је 
систематским скупљаљем научне (нарочито 
славистичке) литературе врло много ура- 
дио и за националну науку у опште. Исто 
тако са великим успехом радио је К. 25 го- 
дина (1877—1901) као благајник и тајник 
у Матици Хрватској. Ф. Ф.

КОСТРЕНЧИЋ МАРКО ДР., правни нсто- 
рик (21/3 1884, Загреб). Основну школу, 
гим-назију и Университет учио је у За- 
гребу. Промовисан је за доктора права $ић 
аизршиз гејДв 1910. После срвшених наука 
био .је судбени прислушник у Загребу, код 
судбеног стола. 1909—1911 био је -на сту- 
дијама елавенске правне исхорије у Прагу, 
П-ешти, Варшави и Лавову. 1910 хабили- 
тиран је на Загребачком Университету из 
хрватске правне историје. 1910—1911 ра- 
дио је у- бечком Историском Институту. 
1911 постао је суплент за ватедру хрватске 
правне историје, 1913 ванредни професо-р, 
а 1916 редовни. 1919 преузео је и трансфор- 
мирану катедру правне историје _Срба, Хр- 
вата и Словенаца. — К. је као одличан ме- 
тодичар, акрибичан исторнк, велике еру- 
диције, модернизовао, и као наставник и 
као научник, хрватску правну историју. 
Радови су му разасути у Месечнику, Раду, 
Савременику, Новој Европи- и т. д. Важ- 
нија дела и расправе еу му: 0 правној по- 
вијести Ола-вена као цјелине, Поморско 
право у статутима наших приморских гра- 
дова и -отока, Основи правних знаности, 
Хрватска Правна Повијест (I издаље’ 1919, 
II издање 1923 са закоником цара Отефана 
Душана), Винодолски Закон {Рад, 227).

В .  Н .

КОСТРЕНЧИЋ НИКОЛА ДР. (15/6 1879). 
Студирао је Увиверситет у Загребу и Вечу. 
1901 ступио је у праксу код равнатељства 
ерарних правних посло-ва у Загребу. Пре- 
давао је на Трговачкој Академији- у За- 
гребу трговачко законодавство и политичку 
економију (1904—1908). 1909 наименован је

за ћерово-ђу земаљске ■ владе, одељења -за 
правооуђе. 1916 постао је шеф финансиског 
отсека краљевоке -земаљске владе. 1919/20 
био је експерт делегације Краљевине СХО 
на конференцији у -Паризу, и финансиске 
конференције у Брислу. 1920 наименован 
је за редовног професора за политнчку еко- 
номију у Ввсокој- Школи за Трговину и 
Промет у За-гребу. 1921 био је помоћник 
министра Финансија. 1921 нзабран је за ге- 
нералн-ог директора Југославенске Банке. 
Стручна пнтања /обрађивао је у часопи- 
сима и брошурама. С. Д .

КОТА БЕРНАРД (Вегпћаг<1(ј у о п  Со11а).
Био је популаран професор геогнозије у 
Рударској Академији у Фрајбергу. 1863 про- 
матрао је руднике у Ванату ж у -северо- 
источној Србији, о којима је написао две 
расправе: ТГећег ЕгирНу^еб1ет ипЈ ЕгДа- 
^ег51а11еп 1т  Вапа! ипЈ бегћгеп (РгеЉег- 
^ег Вег^- и. Н иИ ептаптзсће 2еПипј5 1864, 
118) н Егг1а$5егб1а11еп 1т Вапа! ипс! т  5ег- 
ћ1еп (1865). К. је предложио да се еруп- 
тивне стене у Банату назову заједничким 
именом: банатитн. ' Ј. Ж.

КОТАНИЦА, внзантиокн -одметник у 
■другој половини 13 века. Служио је код 
српских краљева Дра-гутина -и Милутина, 
у тадашњим ратовима између Византије 
и Србије. Напослетку га је Милутин, из- 
миривши -се с византиским царем Андро- 
ником II н оженивши се Андрониковом 
кћерју Сим-онидом, предао Андронику 
(1299). К. је свакако био неки погрчен бал- 
кански (бугарски?) Словенин. Д. А н .

КОТАР. В. Котари.
КОТАРИ, крај у северозападној Далма- 

нији (некада -задарски котари). -Простиру 
се међу Јадранским Морем, гором Буко- 
вицом и дољом Крком. Обичан им је при- 
дев »равни«, али су брежуљасти; још се 
зову и »камени« и »кршни«. Пошици тла 
поглавито се протежу паралелно с јадран- 
ском обалом, од оеверозалада ка југоистоку. 
Највиши -су према Вико-вици: Бињане
341 м, Стра-жбеница 252 м, Вукшић 283 м, 
кота код Станковца 326 м. На северу си- 
лазе К. у Нинску и Љубачку морску драгу. 
Обала је онде проломљена ш истргана. 0з- 
бојци копна уским су теснацима растав- 
љени од избојака суседних острва, Пага 
и Вира. Тај се северни крај К. зове и 
Нински котар. Општи правац протезаља 
од севе-розапада ка југоистоку држе и увале 
међу пошнцима тла и језера у љима: На- 
динско (4-88 км2) и знатно веће Вранско 
Језеро (30-10 км2).

Народ се бави поглавито цртларством, 
виноградарством и сточарством; вере је 
римокатоличке (53%) и правоолавне (47%). 
Главно је место, усред К., среска варошица 
Бенковац (658 ст.), знатн-а раскроница це- 
ста, које у К. тим ви-ше вреде, јер желез- 
Нице још нема. —• -Омишчић, варошица (619 
становника) од Венковца к северозападу, 
седиште је општине Равни К-отари,
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Пржморска меота Задар (оад у италијан- 
окој влаоти) и Нин зна.тна су још из рим- 
ског доба (Јадера, Енона), Нин и Биоград 
из доба хрватских народних владара (пре- 
станице). У 16 и IV веку К. су били по- 
приште борбе с Турцнма. Из К. су били 
јунаци народних песама: Отојан Јанковић, 
Илија Смиљанић, поп Отјепан Сорић и др.

К. се помињу и у облику једнпне (Котар) 
и као град. Ј. Модестин.

ИОТАЦ, мала стаја за ситну стоку (сви- 
ње, овце, козе), често из плетера (од туд 
пословица: плети котац, као тн и отац) 
или друге лаке трађе (даске, черпић).

0. Ф.
КОТЛАНИЧКО ЈЕЗЕРО, у Босни, на по- 

врши Лелије, око 3-5 км источно од Ду- 
моша (1.879 м). Површина му је 0'105 км2, 
а апсолутна висина 1.514 м. П. Б.

КОТЛЕНИК, планина у Орбшји, између 
река: Бреснице-Островке-Западне Мораве- 
Груже, северно од Краљева. К. је поглавито 
састављен од младих еруптивних, трахи- 
тоидних стена, пружа се од северозапада 
према југоистоку, у коме се правцу уједно 
сужава и енижава. Највиши су висови: Да- 
нилово Осоје 586 м, Ракљата Коса 687 м, 
Чекановића Церје 732 м, Пила 727 м, Црни 
Врх 768 м, Блато 603 'м, Андрина Коса 
603 м, Недине Њнве 622 м, Краљица 598 м, 
Чемернпца 500 м. К. је већим делом пошум- 
љен и врло је богат рекама, те ,је стога јако 
разгранат. — Југозападним подножјем пла- 
нине пролазп друм Горњи Милановац и 
Чачак—Кољевићи—Мрчајевци—Трстеннк— 
Крушевац, источним, друм Крагујевац—Гу- 
беревац—Витановац—Краљево и Трстеник, 
а северозападнвн подножјем, друм Крагу- 
јевац—Кнић—Мрчајевци. Д. В.

КОТЛЕР ХЕЛЕНА |(КоН1ег), сликарка. 
В. Вурник Хелена.

КОТОР, варошнца у јужно.ј Далмацији, 
Област Зета, на 42° 25' 30" северне шнрине и 
18° 5б'12" источне дужнне. Простире се на 
врху Боке Которске, у југонсточном куту 
Которскога затона, испод црногорских пла- 
иина. К. је раекрсница државног друма, 
који, северном обалом Боке, води из Ду- 
бровника у Будву, н вештачки на 32 за- 
воја грађеног друма на Цетиње. К. је па- 
робродска станица на линији Оушак—К., 
Опдит—К.—Бар, Метковпћ—К.—Улцињ, К. 
—Гр.уж (Дубровник) и К.—Херцег Новп. — 
Код К. се излнва у море поток Гијека и из- 
бија вруља Гордић. Са вапада, севера и 
југа окружују К. чврсте, до 10 м високе, 
али због честих потреса гдешто распукпуте 
зидине. На североисточној је странп, на 
260 м високом брегу, тврђавнца Ов. Иван, 
коју трострукн зид везује с градскпм зп- 
довима, на јужној страни Св. Тројица, а 
на запа.ду јако утврђено полуострво Вр- 
мац. К. је, с целом Боком, наше најаче 
утврђење на Јадранском Мору. Из града 
воде 3 врата: »Врата на море« воде у град-

ско шеталиште к у луку, »Врата на Ги- 
јеку« воде на север, према Дубровнику, 
док кроз »Врата Гордићска« излазиглавна 
цеста, за полуострво Врмац, Будву п Цњ 
тиње. Улице К. су уске и крнвудаве, али 
чисте, а куће зидане на 2—3 спрата, На 
главном је тргу римокатоличка столна 
црква Ов. мученика Трифуна, саграђена у 
почетку 9 века, када су Которани набавиди 
од млетачких трговаца свечеве моћи, које 
су докесене с Истока. Црква, каква је да- 
нас, потиче из 14 века, док је иопрва, како 
сведочи око 950 цар Константин VII, била 
окрутла грађевнна, Два звоннка на про- 
чељу, портал и над њнм балуотрада, гра- 
ђени оу после потреса 1667. На Трифуњдан, 
3/2, славн славу Бокељска (пре Которска) 
Морнарица, која има своју хиљадутодиш- 
њу иоторију. Православна столна црква Св. 
Николе подигнута је на месту, где је К. 
властелин, протовестијар цара Душана, Нн- 
кола Бућа, 1335 бно оаградио цркву Св. 
Николе и предао је доминиковцима, Ту су 
цркву, која је била претворена у војнички 
магацин, 1807 Французи продали право- 
славнпм Србима. Пошто је она на Божић 
1896 изгорела, освећена је на истом месту 
нова, велика црква у српско-византиском 
стилу. Православна парохиска црква Св. 
Луке сатрађена је 1195, у доба велнког 
жупана Стевана Немање и његова сина Ву- 
кана. Из 13 века потиче римокатоличка 
црква Св. Госпође од Гијеке, саграђена на 
местуДгде је била прва хришћанска црква 
у К. У тој се цркви налази олтар блажене 
Осане Которкиње (— 1565). Самостан Св. 
Кларе, раније својпна бенедиктоваца п 
кларнса, од 1573 фрањеваца, има модерно 
уређену кљпжницу (20.000 свезака). Са- 
мостанска црква има леп, шареним мер- 
мером украшен главни олтар, из почетка 
18 века. Фасаде, портали и балконп неких 
палача (суда, Наутичке Академије) рађени 
■су у готском стилу 15 века или у бароку.

‘ К. је игра-о главну улогу у исторпји Боке 
Которске и бно је центар љеног -економског 
и културног живота. К. има 2.380 станов- 
ника, који се баве поглавито трговином и 
морнарством. Знатна је лука, те има и 
своје дома.ће паробродско друштво »Бока« 
(капитал 5,006.000 Дин, 5 малпх пароброда). 
1923 укупни је саобраћај био 2.087 лађа, са 
335.934 тона. У К. ,је општинско и среско 
поглаварство, окружни н котарски суд, по- 
резни уред, земљаринско-катастрални уред, 
лучко ' одасланство, главна царинарнпца 
другог реда, уред за откуп дувацр, бол- 
ннца, купатило, пошта, телеграф и теле- 
фон, римокатолпчка бискупија и жупа, 
православна епархија и парохија, гимна- 
зија, Наутнчка Академија, дворазредна тр- 
го-вачка пгкола* обртна школа, жандарме- 
риска приправна школа.

К. је жпво трговачко меото. Индустрија 
је за сада незнатна. Важни.ја су преду-зећа: 
Бокешка Штампарн.ја, Бокешка Глинена 
Индустрија Д. Д., Творница -Оухомеенате 
Гобе, млин на води. За подупирање трго-
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вжне и нндустрије постоји Трговачко-Обрт- 
ниика Заједница и 3 новчана завода: Бо- 
кешка Банка, Хрватска Пучка БЗтедионица 
н Српска Бокешка БЗтедионица.

К. је већ у 16 веку имао неколико латин- 
ских песника: ЈЗудовик Пасквали, Бернардо 
Пима и Иван Бона (Болица), који је у 
хексаметрима описао К., Маријан Болица, 
и Маријан Бућа, који је 1616 штампао К. 
статуте.

У илирско-римско доба главно је место 
у Боци био Рисан, по коме се она и звала 
Рисански Залив. Даље је к југу била рим- 
ска варош Акрувиум, или Аскрувиум, која 
је можда пронала од потреса. Из онога се 
доба сачувао у К. пред сахат-кулом римски 
олтар и спомен-плоча једне девојчице. У 
7 и 8 веку јавља се на месту Акрувија Де- 
кадерон, затим Катарум, словенски К. 840 
продрли су јужноиталскн Арапи у Боку, 
освојилн и разорили град Росу и примор- 
ско подграђе К. 925, на сплитском сабору, 
за време владе хрватског краља Томиолава, 
помиње се К. бискупија, чија је столна 
црква Св. Трифуна бнла освећена 809.

Веран опис К. дао је око 950 византиски 
цар Константин УБ. Тада ,је К. припадао 
византиској покрајини Далмацији, и имао 
је своју самоуправу и повластице, као и 
друти далматински градови. Док су ее гра- 
дови северне Далмације 1102—1108 покло- 
нили угарско-хрватско-м краљу Коломану, 
К. је остао веран Византији. — 1166 у К. 
,је седео војвода Иеак, намесник византи- 
ског цара Манојла за јужну Далмацију. 
После омрти цара Манојла (1180), завладао 
је К. 1185 велики жупан Стеван Немања. 
И млађи син Немањин, Св. Сава знаменит 
је за историју Боке Которске. Он је, наиме, 
основао српско-православну епархију Зету, 
чији је владика седео у манастиру Св. Ми- 
хаила на острвцу Превлаци, код Тивта. Под 
српском врховном влашћу остао је К. до 
1370 као пооебина, чије унутрашње уре- 
ђење познајемо из статута 1301. — На челу 
је био приор или сотез, начелник или 
кнез, постављен указом Зопиш поз1п ехсе1- 
1епБзз1т1 ге^13 В.азс1е. Он ое с бискупом 
-и с градском властелом, на глас звона, са- 
сгајао у веће, да већају о оиштинским по- 
словима. Српски су владаоци врло пазили 
и ценили К. и њего.ву властелу, даривали 
их земљом и разним повластшцама, тако 
нарочито Торђе, син Вуканов, краљеви Ра- 
дослав, Стеван Урош I, Отеван Урош II, 
Милутин и краљица Јелена, најзад цареви 
Душан и његов син Урош. Најсјајннју по- 
вељу добили су Которани од цара. Душана 
1351, када су к њему у Приштину дошли 
властела и грађани његова »вернога и стол- 
нога и љубимога и славнога града К.«, и 
донели му хрисовуље и записе српских 
владара. Из те се повеље види, да је К. 
општина имала. у својој власти сву жупу 
Грбаљ, Мирац, ЈЈозицу, Доброту до Љуте, 
манастир Св. Георгија са свом метохвјом 
љеговом, надаље цркву Архангелову у ма- 
лом мору према отоку, Луштицу, Пасиглав,

Кртоле, Поље, а сем тога дао му је цар 
Душан Баошле (Баошнћ), Бијелу, Круше- 
вицу са свим селима и међама до Геке, и 
Леденице.

К. је у 13 и 14 веку највише трговао ву- 
ном н сољу са Србијом и Босном; тамо је 
бнло н знатно складиште млетачке трго- 
вине. К. је имао и ковницу сребрног новца 
са ликом краља, доцније цара српскога на 
лицу, а са ликом свог заштитника Св. Три- 
фуна на наличју и с латинским натписом. 
К. је бискуп имао врховну паству над -свшм 
католичким колонијама у Србнји.' Утица.ј 
Которана на по-олове у српско-ј држави и 
углед њихов на двору особито се истицао 
за време цара Душана. Најзнатнији Кото- 
ранн на српском двору били су Никола и 
Михаило Бућа. Никола је с четом Которана 
био у битци код Велбужда 1330, у којој су 
Которани отели Бутарпма заставу и крст. 
Никола Бућа, министар финансија и нрото- 
вестијар цара Душана, пратио је ца.ра, кад 
је с царицом Јеленом 1350 -посетио Дубров- 
ник и К., а 1351 био је посла-т у Венецију, 
да је задобије за савез. Много се властео- 
ских породица, поче-в од 13 века, иселило 
из К. у Дубровнжс, али је ипак у почетжу 
15 века живело у К. преко 60 властеоских 
породица, које су до данас -све -изумрле.

После смрти цара Душана, К. је мно-го 
трпео  ̂ због такмпчења угарско-хрватског 
краља' Лудовика I, Млечана и Ђеновљана, 
босанског краља Твртка I, војводе Оандаља 
Хранића и зетских Балшића, да њвме за- 
владају. — Најзад се 23/4 1420 К. дао- у 
окриље млетачко, под којим је _ остао до 
пропасти Венеције (1797), ужив-ајући в-ећу 
самосталност од осталих далматинских оп- 
штина, које су се биле Склониле под за- 
штиту Венеције. К. је задржао свој стари 
устав и управу, Венецији није плаћао ни- 
каква данка, шта више му је остало право, 
да кује свој новац. У Д. је седео млетачки 
с о т е з  е !  сар П ап еи з, ОД 1480 геН оге , ПО- 
сле ванредни провидур »млелачке Алба- 
није«, како -се звала Бо-ка Которска. За 
време млетачког тоеподсгва било ,је у К. 
домаћих борби између властеле и пучана, 
а било је сукоба и са суседним Турцима 
(опсада 1539, 1569, 1657), који су дуго- др- 
и{,али жулу Грбаљ, житницу К., али1 се у 
самом К. никада нису угњездили. — Град 
је «више пута страдао од -земљотреса, нај- 
горе 6/4 1667, када је починио- силне штете 
на кућама и људским животим«а. — По 
паду Венеције (1797), К. је припао- Аустри- 
ји. 4/3 1806 заузело га је руско бродовље, 
алигајевећ 12/8 1807 предало Французима, 
који су владали Боком шест година. Затим 
су у К. кратко време господарилв Енглези, 
па 8/1— 19/6 1814 Црногорци, којима су 
град узели Аустрвјанци. За време Свет- 
ског Гата 1914— 1918 К. је с Воком био ја- 
ко -војничко упориште -аустро-угарске вој- 
ске, одатле је она јуришала на ловћенске 
висине и продрла у Црну Гору. По слому 
монархије К. је с Боком припао Краљевини 
ОХС и сада чвни приморски крај њене
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области Зете, т. ј. срез бококоторски са 
33.633 становника.

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Онис земаљ-а 
у којих обитавају Хрватш (1881, II, 249 до 
258); Ђ. Отратимировић, 0 прошлости и 
неимарству Боке Которске (Опоменик, 28); 
П. Шеровић, Бока Которска (Јадранска 
Отража, III, 122).

Ј. Модестин.
КОТОР-ВАРОШ, место у Босни на Врба- 

њи. Има 1.428 становника. Ореско је место.
М. Ф.

КОТОРИБА, место у Међумурју, на. дес- 
ној обали Муре (136 м), железничка ста- 
ница на прузи Чаковац—К. (Велика Кани- 
жа—Будапешт). Има 4.735 становника, оп- 
штинско поглаварство (срез Прелог, Област 
Марибор), римокатоличку жупу, пучку 
школу, пошту, телеграф и телефон, коме- 
саријат железничке граничне полиције, ам- 
буланту за трахому, млин на ваљке, парну 
струтару, Вересиску Задругу. — Отановни- 
цп -еу Хрватп кајкавци. Баве се вртларством 
и сточарством. Ј. М-н.

КОТОРСКА БИСКУПИЈА -обухвата да- 
нас и некадање рисанску и будванску бв- 
скупију. Није познато када је основана. 
Још у трећој десети-ни 10 века налазила се 
под оплетским митрополитом, ватим лод 
дукљанско-барским а 1178 под -бариским у 
Италији, док није 1828 подређена задарској 
надбискупнји. — Дана-с К. Б. броји 15.856 
католичких душа, 25 свештеника, 29 з^уна 
и капелалшја н 4 деканије (Котор, Пераст, 
Будва, Херцег Нови). У биокупији, уз све- 
товно свештенство, раде и фраљевци и 
сестре Ов. Крижа и служавке Малога Ису- 
са. Отолна црква има моштп Ов. Трифуна, 
који се у Котору од 9 века на особпти на- 
чин проолавља. Осим тога ое много ходо- 
части Ов. Марији од Шкрпјела. Садаљи је 
биокуп Фрањо Ућелини (ТЈссеШш), ^

КОТРИНЦЕ, влашке женске кецеље са 
дутим ресама. Носе се у Банату.

I I .  3 .

КОТРОМАНИЋ СТЕВАН II, бан босанскн 
1318—1353. Оин је Отевана, I Котроманнћа 
и Јелисавете, кћерп краља Драгутина. На 
власт је дошао као штићеник бана Младе- 
на Шубића, -протнв кога је ускоро учество- 
вао у борби и допринео његову наду 
(1322). Без великих моралних скрупула, К. 
је био омео и доследан. Под њпм је Босна 
ностигла знатне у-спехе, извршила је уну- 
трашњу консолидацију, оонажила се фи- 

-нансиоки отвараљем руднвка и .постала је 
озбиљан политички фактор. Овоју спо- 
љашљу политику везао је К. уз Мађарску, 
којој је остао васал читава живота, и ако 
не увек ни искрен ни поуздан. После смр- 
ти краља Милутина искористпо је рашке 
борбе око престола, па је добио Ооли и 
Усору, освојио Хум и дао Босни излаз на 
море (1325—1326). Ради тога дошао је у 
суко-б еа Рашком и имао је борбе и са

Отеваном Дечанским (1329), и после са 
царем Душаном (1350). У тим борбама К. 
је рђаво прошао, али је ипак успео да одр- 
жи поседнуту област. За време борбе у 
Далмацији између Млетака и Мађара, К. 
је, и ако иађарски савезник, одржавао тај- 
не везе оа Млечаннма, н правио им знатне 
услуге у борбама око Задра, н иначе (1344 
до 1348). За његове владе католицизам, по- 
маган од Мађара и натуран од папске ку- 
рије, ухватио је прилично корена у Босни, 
где се учвротио активни фрањевачки ред. 
—- Мушка. деца бана С. помрла су ире ње- 
га, а кћи му Јелисавета венчала се 20/7 
1353 с мађарским краљем Лајошем Велн- 
ким. Отевана је на престолу заменио сиио- 
вац Твртко. В. Ђоровић.

КОТРОМАНИЋИ, босанска дннастија, 
која је владала 1254—1463. Порекла- је ве- 
роватно германског. Први документима 
утврђени члан дпнастпје био је бан При- 
језда, рођак и наследник бана Нинослава 
(помиње се од 1233, био је бан од 1254 до 
иза 1287). Он је -несумљиво, већ по имену 
и по везама с Нннославом, с кореном у 
Босни. Његови претци, према томе, дошли 
су у земљу, ако су тачне вестп службених 
дубровачких аката, којп К. обележавају као 
туђинце у Босни, несумњиво коју десетину 
година пре. Наследницн Пријезде I били 
су: Пријезда II и Стеван. Овај Стеван, 
зван Отеван I Котроман, узео је 1284 за 
жену -Јелисавету, кћер краља Драгутина. 
Они су владали, као и отац им, само у 
уској области средишне Босне, у крају око 
извора и горљет тока истоимене реке. Бана 
Отевана, који се једно време јавља сам као 
владар, потиснула је из Босне породица 
моћних Шубића, првих година 14 века. 
Његова удовица склонила о-е са једним де- 
лом деце у Дубровник, а друга деца у 
Медведград. Углед и значај куће К. обно- 
вио је Стеван II, који се вратио на босан- 
ски престо око 1318. Најславнијн члан ове 
династије био је краљ Твртко I (бан 1353 
до 1377, краљ 1377—1391). Династнја К. 
изтубила је власт погибпјом последњег бо- 
санског краља Отевана Томашевића 1463.

Л и т е р а т у р а: Л. Талоци, Истражива- 
ња о поотанку босанске бановине (Гласник 
Земаљског Музеја, 18, 1906); М. Ристић, 
Босна од смрти бана Матије Нинослава до 
владе краља Ст. Драгутина (1910).

В. Ћоровић.
КОТРУЉЕВИЋ БЕНО (БЕНЕДИКТ) (Со-

1гиј|К), државник и књижевник (у почетку 
15 века, -ваљда Дубровнпк — негде пре 
краја 1468, по свој прилици у Напуљу). 
Био је из угледне дубровачке трговачке 
куће, те су му и отац и дед вршили разне 
службе и мисије. К. је живео понајвише 
у Напуљу, где је био -најпре дубровачки 
консул, а после виши чиновник у служби 
напуљскнх краљева - Алфон-за I и Ферди- 
нанда I. 1458 написао је дело Бе11а тег- 
са!ига е{ Је1 тегсап!е реНеЦо (0 трговинн 
и о савршеном трговцу), које у трговачкој
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литератури заузина врло видно место, јер 
се у љену најпре види двоструко вођење 
рачуна. Осим тота, то је најстарнје сачува- 
но дело једног дубровачког писца, и ако је 
издато тек 1573 у Млецима.

Л и т е р а т у р а :  К. Р. КћеИ, Вепе<1еИо 
Ср1ги|И (1906; на чешком и на немачком 
језику). М. Р.

КОУДЕЛИА ВИКТОР. В. у Додатку.
КОХ ИВАН (Косћ), сликар и цртач (Но- 

во Место). 1689—1705 био је К., са преки- 
дима градски судија у Новом Месту. Опо- 
миљу се К. слике у Новом Месту (код фра- 
њеваца) у околини (Бајноф). К. је за Вал- 
васорово дело Б1е Ећге ћез НеггоЈДћитз 
К гат, нацртао 74 слике. Његово најбоље 
дело су илустрације за Тћеаћгит тогНз 
ћитапае, који је издао Валвасор.

Л и т е р а т у р а :  П. Радић,' Валвасор
(1910); И. Врховец, Згодовина Новета Ме- 
ста, 101. Ф. С.

КОХ МЕТОД, контра адмирал (4/9 1874, 
Краљ, Словеначка). Као студент Више Тех- 
ничке Школе у Грацу, отупио је у морна- 
рицу аустро-угарске војске. Свршио је шко- 
лу поморских аспираната у Поли, и 1/10 
1892 произведен је за. поморскот кадета. За 
поручнжка фрегате произведен је 1/5 1898, 
за капетана корвете 1/5 1914, за капетана 
фрегате 1/5 1918 све у аустро-утарској мор- 
нарицж. За контра адмирала наше морна- 
рице произведен је 2/11 1918. У аустро- 
угарској морнарици био је на дужностима 
према чину, на разним помороким једнни- 
цама. У нашој морнарнцн 23/9 1919—1/9 
1920 био је начелник одељења за Морнари- 
цу, 1921—1925 био је командант I помор- 
ске обалске команде, од- 13/и 1925 је ко- 
мандант III помороке обалске команде.

В. Б.
КОХ ФЕРДО <19/10 1874, Осек, Славо- 

нија). Свршио је реалку и Универоитет у 
Загребу. Био је професор реалне гнмнази- 
је у Вуковару, кустос Геолошког Музеја у 
Загребу, професор минералогије и геоло- 
гије на Техницн, па онда редовни профе- 
оор геологије и палеонтологије на Универ- 
ситету у Загребу. Израдио је неколнко ли- 
стова прегледне геолошке карте Хрватске 
и Олавоније. Наштампао је: СтипсШшеп ћег 
Оео1о^1е уоп М^езШауошеп, Раипа ћ. 
оћегеп Кгегс1е8сМсћ1еп ћ. 2а^гећег ОеБш- 
јЈез, Геологнја Мославачке Горе, Прилог 
геолошком познаваљу Мотајице Планине.

Ј. Ж.
КОХ ЦИРИЛ МЕТОД, архитекта (31/3 

1867, Крањ — 6/5 1925, Љубљана). К. је 
учио нижу реалку у Љубљани, школу за 
грађевинарство у Грацу, а специјалну шко- 
лу за архитектуру на Академији Уметнссти 
у Бечу. 1890 постао је архитекта и инжи- 
њер. 1893—Г924 био је у служби љубљан- 
ског магистрата. Сарађивао је после 1895 
при изради регулационог плана Љубљане. 
У Љубљани је саградио Месни Дом, хотел

Тиволи, Младику, Кметску Посојилницу, 
Народну Тискарну и Пооојилншцу у Цељу.

Ф. С.
КОЦЕЛ, син н наследник словеначког

кнеза Прибнне у Доњој Панонији, са сре- 
диштем око Блатног Језера. Владао је од 
око 861 до око 874/76. У шочетку своје владе 
био је К. пријатељ Немаца и немачких би- 
скупа. 867 примио је браћу Ћирила н Ме- 
тодија, кад су путовали у Гим, и подупн- 
рао је љихов рад. На К. молбу слао је папа 
Методија међу паноноке Словенце, да ши- 
ри хришћанотво, и на К. жељу посветио га 
је и за надбискупа. К. се тиме замерио ба- 
варским бискупима, којн су га но свој нри- 
лици и уклонили. М. Кос.

КОЦЕН БЛАЖ, картограф н школски 
географ (24/1 1821, Хотуље, општина По- 
никве, Оловеначка — 29/5 1871, Беч). Гим- 
назију је учио у Цељу и Грацу, а като- 
личку богословију у Целовцу. 1845—1850 
служио је као свештеник у разним краје- 
вима тадашље Доње Штајерске (данас Ма- 
риборска Област). Као самоук бавио се при- 
родним наукама, у првом реду географијом. 
Отупио је у професорску службу, положио 
испите на бечком Университету, те је слу- 
жио као професор у гимназијама у Цељу, 
Љубљани, Горици, Оломуцу и на послетку 
у Бечу. К. се шотпуно посветио географији 
и картографији. Прво љегово дело је 
Огипћги^е Цег Оео^гарМе (1858), на не- 
мачком језнку. Главна вредност ове квнге 
лежала је у новој, врло доброј методнцн. 
Главно његово дело оу љегови географски 
атласи. Нацртао и издао је најпре географ- 
ски атлас за основне и средње стручне 
школе (1860), после је нздао (1863) _ Гео- 
графокн атлао за средње школе, који је 
заведен у читавоЈ Ауотрији и који^је имао, 
до 1918, четрдеоет и два издаља. К. атласи 
били су ови на немачком језнку. К. су 
атласи издани и хрватеки у више издања. 
Поред тога, израдио је К. више зидних 
карата за разне покрајине, писао је о ме- 
тодици географске наставе.

Л н т е р а т у р а :  В. Бохинец, Географски 
Вестник (Љубљана, 1925, 1; ту је преглед 
литературе о Коцену); 0. Гутар, Блаж Ко- 
цен (Љубљански Звон, 1899); М. П., Блаж 
Коцен (Дом ин Овет, 1898).

А. Мелик.
КОЦИАН САМУЕЛ (21/8 1857, Вуковар). 

Овршио је права у Пешти. Почео је слу- 
жити као финаноиоки перовођа у Загребу, 
затим је био тајник улравнота судишта у 
Вудимпешти, па финанспеки равнатељ за 
жупанију Срем, где је стекао великих за- 
олуга око осниваља задруге за исушење 
југоисточног Срема. 1907 именован је за 
члана управнога суда у Будимпешти, а по- 
сле слома Аустрије постао је претседник 
финансиског управног суда у Загребу. На 
пољу фннансиске. литературе развио је оби- 
лан и уопешан иницијаторни рад, створио 
је Малу финанцијалну библи-отеку прав-
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нички темељннх коментара. Главна су му. 
дела: Изравнн порезн, збжрка и тумач
(1887), Пристојбени законв, збирва и ту- 
мач (1888), Финанцијално законословље
(1898), Доходарство точеља и порез на ви- 
но, збирка и тумач (1899), Пристојбени за- 
кони, тумач и лексикон, две књите (1908), 
Реформа изравних пореза, тумач и лекси- 
кон, 4 књ. (1912), Пристојбеник за судове, 
тумач и тарифа (1916), Ратни порези, ту- 
мач и лексикон, 2 кљ. (1916). Кроз деценпје 
издавао је К. стручни лист Финанцијски 
Вијесник, и уређивао је Начелна решења 
управно.га суда. С. Д.

КОЦИАНЧИЧ ШТЕФАН, ирофесор бого- 
словије (25/12 1818, Випава — 9/4 1883, 
Горица). Учио је гимназију и богословију 
(од 1839) у Горици, и постао је 26/12 1841 
свештеник. 1842—1846 служио је у жуп- 
нији Лочник, код Горице, "а од 1846 био је 
професор горичке богословије. К. се бавио 
много оријенталним језицима, и издао је 
1853 уцбеник јеврејског језика (2 изд. 1860). 
На словеначком језику писао је популарне 
чланке, преводе са разних језика и по- 
божне списе. Отајао је у вези са Друштвом 
за југоелавенску повјестницу и писао је о 
историји горичких и млетачких Словенаца 
и места за Аркив за Југославенску Повјест- 
ницу (1854), Оловенску Бчелу (1853) и Ајн- 
спилеровог Пријатеља (Згодовинске чртице, 
набране по Горишкем, 1855). За латински 
РоНит репосИсит агсћЛтесезеоа ОогШеп- 
518 (од 1874) писао је К. хеолошке расправе 
п прилоге и историју Горичке надбнскупије 
(1875 и засебно), затим прплоге за иоторију 
поједпних жупнија у Горичкој (од 1877).

Л и т е р а т у р а :  Љубљапски Звон, 1883 
(Рутар и Подгорник); Крес, 1883 (Махннч); 
Ооча, 1837 (аутобиографија). М. Кос.

КОЧАНИ (КОЧАНЕ), варош у Ј ј ж̂ној Ор- 
бији, у Брегалничкој Области. Лелси на се- 
верној ивици плодног Кочанокот Лоља, при 
излазу Кочанске Реке из клисурасте до- 
лине са планинског оквира у пространу 
равницу, у апсолутној висини 369 м. К. 
лмају 938 кућа, са 4.129 становника (1921). 
Најраније се К. спомињу за деспота Јо- 
вана Оливера, који је 1337 обдарио повла- 
стпцама кочански манастир Ов. Димнтрпја. 
Последљи гооподар К. пред турску најезду 
био је Константин Дејановић ‘(1394), о ком'е 
се успомена п до са.да одржала код народа 
у околини у предању н народним песмама. 
'Б.устенднлски и штткжн митрополит у 
17 веку зове се и »кочански«. К. су 1670 
силом потурчавани. Крајем 19 века.‘ К. су 
имали 5.950 отановника, од којих је било 
највише Срба хришћана (2.800), затим Ту- 
рака (2.600), Цигана (360), Влаха (150). ’л 
нешто Арнаута (40). После ослобођења 
(1912—1913) исељавањем Турака и услед 
Оветског Рата (1914—1918), становништво 
се скоро за трећпну смањило. 1920 било је 
у К. 1.500 Турака мање него две деценпје 
раније (1900), Срба хришћана. око 300 душа 
мање, па и Цигана око 160 душа мање, ј&р

је у јуну 1920 било у К. света 3.962 станов- 
ника (Срби православни 2.481, Турци 1.099, 
Куцовласи 158, Грци 35, Цнгани право- 
славни 50, Цитани муслимани 147). Од тада 
па за годину и по (децембра 1921) станов- 
ништво ј-е порасло за 167 душа.

К. су главно привредно средиште за села 
Кочанског Поља и околног нобрђа. У но- 
вије време са К. се такмичи Внница, на 
другој страни Брегалнице, нод Плачкови- 
цом. К. оу од постанка били ван непосред- 
ног дотнцаја са главннм трговинским кому- 
никацијама. Отога су увек били упућени 
на локалну трговину. Како је Кочанско 
Поље једно од најзгоднијих поља Балкан- 
ског Полуоетрва. за. културу ори-за, то ј-е 
она овамо свакако врло рано унета, још у 
времеиа првих помена ориза на Полуостр- 
ву, иза друге четврти 15 века. После 1865, 
када је у околпни Штила. почело гајење 
афијона (опиума), ова. се медитеранска 
блљка почела наскоро увелико гајитп и у 
околнни К., те је афијон постао други ва- 
жан пољ-ски производ нц кочанском пазару, 
тим пре, што се кочански афијон цени 
исто тако као н велешки, а овај, са тикве- 
шким и штипским, спада у најбољи код 
нас. >

Око 6 км западно од К. налази се село 
Бања, више Облешева. У Бањи има сумпо- 
ровжт извор, топао 56° 0, даје у минуту 
36—40 л воде. То је Кочанска Бања, сум- 
поровнта. хипертерма са особинама слабих 
алкалних вода. Кочанска Вања, лечн реу- 
матизам зтлобова н мишпћа, женеке и кож- 
не болести. У К. су: поглавар среза Кочан- 
ског, ггоштанско-телеграфска и телефснска 
станица са непрекидном службом.

Л н т е р а т у р а :  К. Костић, Наши нови 
градови на југу (1922, 110); Ј. Павловић, 
Брегалничка Област (1924); У/. ВгипеШ, 
МешО!ге $иг Г орш т Је 1а М асеЈоте зег- 
ће (Ви1. Ј. 5с. Рћагтасо1ој51цие8 N0 3—4, 
1918); Министарство Народног Здравља, Ле- 
ковнте воде (1922); Ј. Цвијић, Основе за 
географнју и геологију Македоније и Отаре 
Србије, I (1906, 229).

В. Радовановић.
КОЧАНСКА БАЊА брегалнички округ. 

Извор је сумпоровите воде, 56° 0. Лечи: 
реуматизам, женске н кожне болести. Ло- 
калног је значаја. Прнмитивно је уређена. 
Својпна је ошптине Облешевске.

Л. Н.
КОЧАНСКА РЕКА, речица у Македонији, 

десна притока Брегалнице. Извире са Осо- 
гова Планине (Ретки Буки 1.775 м, Каме- 
нита Чесма 1.882 м), тече ка југу, а око 
2 км јужно од места Кочана почне те- 
ћи према западу-југозападу. Уток К. Р. у 
Брегалницу је југоисгочно од села Ула- 
раца, односно око 3 км узводно од ушћа 
Злетовске Реке. Дужина тока К. Р. је 30 км, 
а површина слива 395’7 км2. На доњем 
току К. Р. су орижишта, т. ј. пириначна
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поља. Једжна већа прнтока К. Р. је Мала 
Река, која :се .улива оа десне стране.

П. В.
КОЧАНСКИ ОРИЗ. В. Кочаноко Поље.
КОЧАНСКО ПОЉЕ, котлина у Јужној 

Орбији, у Брегалничкој Области, око сред- 
н>е Брегалнице ж ушћа вених притока, Орж- 
зарске, Кочанске ж Злетовске Реке с десне 
стране, а О-сојнице ж Зрновске Реке с леве 
стране. У целом ареалу котлине издваја се 
право К. П., равница на дну простране 
котлине. Оно је у апсолухној висинж ̂  300 
до 400 м, нагнуто са североистока ка југо- 
западу, у ком се правцу жздужено-овалног 
облжка пружа ово 30 км, са највећом ши- 
рином равнице око 8 км у средњем делу, 
између Кочана на северу и села Мород- 
вжса на јуту. Ова равница К. П. почиве 
на излазу ' Брегалнжце жз Клжсуре, код 
Истжбање, а завршава се код Крупжшта, 
ниже ушћа Злетовске Реке. Уз долину ове 
реке област се спаја са старом жупом Зле- 
товом на северозападу, а преко плочастжх 
заравни на западу са лространим Овчжм- 
Пољем. У почетку, на жоточној страни, К. 
П. више се шири око реке Ооојнице, леве 
притоке Брегалнице, ниже варошице Ви- 
нице. И-знад дна котлине, око правог К. 
П„ настају шжроке отране котлине, до нај- 
вншег планинског оквира, који на северо- 
западу чине огранци Осотовских Лланина, 
Ретке Буке н Рајчански Рид, на граници 
према жупн Злетову и богато.ј кратовско- 
злетовској рударској области, у великој 
иотоименој- ерунтивној планинској групж. 
На југожсточној се отрани изнад К. П. 
издиже проотрана планинека маса Плачко- 
вице. Док је котлина на западу скоро отво- 
рена, на истоку, изнад пространих површи 
жзмеђу Брегалнжце и Осојнице, затвара 
котлжну планпнска маса Голака с Обозном, 
Јастрепцем н Чавком. У старом кориту Ка- 
луђерице, изворног крака Осојншце на Кру- 
шковецу, образовано је ниско развође у 
преседлини, преко које је омогућ-ена нај- 
лакша комуникација између К. П. и Ма- 
леша. Ма да Брегалница потиче из Ма- 
леша, њена је главна хидрографска че- 
ленка управо у К. П., где од својих прж- 
тока наота.је- знатном реком. Многобројне 
притоке сноое оа страна у раван котлине 
врло плодне наносе, истовремено је добро 
наводљавају, нарочито стога, што су и Вре- 
галница п све њене јаче притоке разведене 
у многобројне ваде. Тако је алувжјално дно 
К. П. врло згодно за в-ештачко наводња- 
вање.

К. П, је .једна од најплоднијих котлжна 
у Јужној Орбији. На вишим тераоама, из- 
над алувијалне равнице, ж по ниоком ободу 
котлине, сеје се афијон и дуван, а гаје се 
још нарочито пшеница и просо. Гајж се ж 
врло много бостана, ко,јж особито успева 
-крај повремених вада. Но главна је при- 
вредна вредноот К. П. у гајењу ориза (пи- 
ринча). Средњи и нешто улубљени део дна 
К. П., који ое зове Корито, ж у позно је

лето сав натопљен водом, те су ту много- 
бројна и пространа оризишта. Од Истк- 
бањске Клнсуре на истоку, па док Брегал- 
ница не изиђе из К. П., сва је равнжца под 
многобројним оржзиштжма, к-оја ое уз реку 
Осој-ницу дубоко пружају ж под огранке- 
Плачковжце и Голака, све до апсолутне ви- 
сине 540 м. Из Брегалнице, а нарочит-о од 
прнтожа, вода је чеотим вадама разведена 
по оризиштима, а у овима се из једних у 
друга отаче. Тако је велики део К. П. сав- 
испросецан вадама ж жзнивелиран оржзк- 
штима, те је преко целог лета огрезао у 
вештачки доведену ж задржавану воду. Ис- 
под села Оризара, источно од Кочана, нај- 
већа су оржзишта; ту роди најбољж ориз. 
Оамо су нешто мања оризишта жспод Ко- 
чана, у продужењу Оризарског Поља, преко 
Оризарске Реке. Оризарска Река, на којој 
је село Оризаре, -зове се још и Масалнвца. 
То је, изгледа, старијн назив реке, пре кул- 
туре ориза, према старом имену села. Већ 
по самом имену -села Оризара, овде се нај- 
пре иочео да гаји ориз у К. П. Култура- 
ориза у К. П. биће стара више векова, сва- 
како ј-е почела у другој четврти 15 века, 
јер је К. П. једно од нај-згоднијих поља 
Полуострва за гајеље влажне културе ме- 
дитеранског поднебља. Ориз је -главни про- 
извод К. П. 'Сем љега, к-рај вада и са мало- 
влаге, одлично успева и царевка (кукуруз). 
Кочански ориз се оообито цени на тржи- 
штима у Јужној Орбији. Пре 1878 ношен 
је ориз каравански и на пазаре Врања и 
Лесковца. Сада се извози и даље на оевер. 
Опрема се примптивно, врше се коњима на 
гумну као и жито, а чисти од плеве у во- 
деницама, званнм динк, које су на вадама. 
— Док су кочанска оризишта извор бо- 
гатотва овдашњет становништва, она -оу у 
исто време и легла малар-ије, од које ота- 
новништво много пат.и, нарочито лети. У це- 
лом К. П. сва оу насеља по ивици иоља и 
на страни котлине, а света два села, При- 
бачево и Грдовци, леже п-осред оризишта, 
у Оризароком Пољу, крај Брегалниц-е. 
Ивичног су положаја и главна средишта. К. 
П., Кочани, на северној, ж Виница, на јуж- 
ној ивици п-оља, ка-о и село Мородвис, под 
шумовитом Пла-чковицом.

Мородвис је -средњевековно главно сре- 
диште К. П., које се онда звало Мо.ро- 
звизд. Ту је -била- столица морозвишке епи- 
окопије, коју је цар Душан 1347—1350 об- 
новио и, заједно- са селом Морозвнздом н 
још неким у К. П„ поклонио л-е-сновској 
еписк-опи.ји, у жупи Злетову. Још раније- 
(1321) краљ ' Милутин ј-е -дао лнпљан-ској 
епископији, у овојој задужбини манаотиру 
Грачаници, поред других, и жупу Моро- 
звизд. -Према -старом црквеном средишту, 
столици епиоколи.је, К. П. ое звало у оно 
доба Морозввзд. У доба пре српског оова- 
јања ових -области, морозвишка епиоко- 
пија је припадала охридској архиеписко- 
пији.

Изнад ивице К. П., на вишем оквиру 
котлине, простиру се високе језерске по-
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врпш, најлешпе изражене у источном делу 
котлине. Тако се површ с леве стране Осој- 
ннце зове Ширина, а на- обалској линнји 
више егејске површи (780 м) налазе се 
села Блатец, Липец и Градец. Површ с де- 
•сне стране Осојнице, на на север све до 
клисуре Брегалнице, још је пространија. 
Преко ње водв друм за Царево Оело у Пи- 
јанцу, избегавајући Истибањску Клисуру. 
Најтипскији део ове површи је Калиман- 
ско Ооље. Док су сва остала села К. П. зби- 
јеног типа, села на површн око Калиман- 
ског Поља сва су разбијена на многобројне 
махале преко целшх синора.

К. П. обухвата углавном кочански срез, 
са 57 насеља, у којима је 1920 било 25.329 
сгановника, највише Срба (17.142), затим 
Турака (6.599), Куцовла.ха (826), Цнгана 
(727 0Д којих турских 637, срПСКИХ 90) И 
нешто Грка (35). Турци су досељеници из 
Мале Азије, познати Јуруци, који су за- 
хватили села углавном према Плачковицн, 
у саставу Јуруклука. Куцовласи су делом 
у варошима, нешто. их је и у неколико 
села стално настањених, осталн су но- 
мадски сточари, летн на пасиштима Плач- 
ковице и Осотовских Планнна, зими на зи- 
мовишту у лољу. Поред занатлија и трго- 
ваца у варошима, остали се Куцовласн баве 
и кириџилуком.

Ј1 и т е р а т у р а: Ј. Цввјић, Основе за 
географију и геологију Македоније и Старе 
Србије I (1906) 229—237; Ј. Павловић, Бре- 
галннчка Област (1924); Ј. Дедијер, Нова 
Орбија (1913), 140—143.

В. Радоваповић.
КОЧЕВАР ФЕРДО - ЖАВЧАНИН (8/4 

1833, Жалец — 11/10 1878, Фелдхоф, код 
Граца). К. је свршио гимназију у Цељу 
(1845—1853), отишао је у Беч да учи меди- 
цину, али је ступио, још пре свршетка 
студија, у службу код државног рачуно- 
водства у Загребу. 1876 душевно је обо- 
лео. К. је писао 1855—1875 различнте мање 
литерарне прилоге и културна разматраља 
за Повице, Словенски Гласник, Словен- 
ског Господара, Словенски Народ, Дружбу 
Св. Мохорја и Зору. Засебно је изашла прн- 
поветка написана уз народну приповетку 
Млинаријев Јанез, словенски јунак али 
вплеменитење Техерчанов (1859)", коју је 
•оштро осудио М. Ваљавец (Оловенскп Гла- 
снпк, II, 30 сл.) због њене мешавине сло- 
веначког и хрватскот језнка и германи- 
зама (2 исправљено издање, 1892, 6 изд. 
1922). Засебно .је изашла и К. популарна 
књита Купчија ин ©бртнвја, Денар ин 
благо (Вечернице, св'. 26, 1872).

Л и т е р а т у р а :  А. Кос-Цестников, Сло- 
венски Народ, 1878, 268; Марн, Језичник, 
25, 87; Гласер, Згодовина словенскега
словства, 3, 190. И. Г.

КОЧЕВЈЕ. 1. Варош у Словеначкој, у 
крашком пољу, на понорници Ринжи. Има 
3.361 становника. Предео К. добили су 1267 
Ортенбурговци од аквилејоких патријарха. 
ГЈошто је предео био слабо насељеи и ве-

ћином нокривен шумама, населили су ту 
ортенбуршки грофовн 1330 и доцније Немце 
са својнх корушких имања. Они су осно- 
вали немачка села, међу њима н Мосвадд 
(МоозмшН) на месту данашњег К. Више 
немачких колониста дошло је 1350, кад је 
Карло IV победио свог противника Гин- 
тера и поделио 300 његовжх франачких н 
туриншких сељака грофу Фридриху Ортен- 
буршком. По дрвеним немачким кућицама 
(коче) назвали су Словенци место Коче, од 
кога је лостало име (СоШсћее) за место 
Мосвалд а и за цео предео до Куне. 
Од 1420 држали су К. Цељски грофови, а 
од 1456 Халсбурговци. У 16 веку постало 
је К. грофија. 1641 добили су К. Турјашки 
грофови (Ауерсперг), који су 1791 добили 
твтулу војвода Кочевских, а само К. по- 
стало је војводина. Становништво је било 
и остало сиромашно, живи од торбарења 
и у носледње доба јако се исељава. К. има 
среско поглаварство, суд, словеначку нижу 
гимназију, нову Текстнлну Фабрику и крај- 
ља је станица железнице (Љубљана)—Гро- 
супље—К. Код варошн је доста велики 
рудник Трбовљанског Рударског Друштва 
(за лигнит). У околини су велике шуме, 
већином нмаље Турјашких грофова. Због 
напретка нндустрије има варош данас сло- 
веначку већину (1.866 Словенаца, 1.197 Не- 
маца). А. Мелик.

2. Кароно поље у Словеначкој, око 30 км 
југозападно. од Новог Места, односно 40 км 
источно-југоисточно од места Церкнице и 
Церкнишког Поља. На југозападу је К. огра- 
ничено планинама: Стрмец 993 м, Фридрих- 
штајнски Гозд или Словељевашки Врх 
1.040 м, Ледени Хриб 1.068 м и Фридрих- 
штајнска Шума 1.023 м, а на североистоку 
карсном висоразни, чијн се врхови дижу 
од 500 до 700 м, док је на северозападу 
одвојено од Рибнишког Поља хумом Јасе- 
нице, високим 568 м. — К. лежи на апсо- 
лутној висини од 460 до 480 м, пружа се 
од северозапада према југоистоку дужином 
од 14 км и просечн-ом шнрином од 2 км, 
а заузима површину од 33-9 км2. Стране и 
дно К. састављене су од доломита, изнад 
кога лежн тријаски кречњак, а гдегде на 
равни пољаг има оранице. Правац пружања 
К. предиспоннран је тектонскн, т. ј. уз- 
дужним раседима. Једним од њих услов- 
љен је и постанаж висоравни Вртача, од- 
носно око 4 км широк појас кречљачких 
маса, који се шире североисгочнн.ч крајем 
К., и који ј-е дуж раседа нешто издигнут, 
према нижем доломвту на -западном делу 
поља. Велики део вртача покривен је гли- 
ном н бујном брезовом шумом. У хндро- 
графско.м је погледу К. сиромашно водом, 
као п сва поља у кречљачким пределима. 
Кроз њега тече само. речица Ринжа, која за 
време квшне пержоде понире на југоисточ- 
ном крају полза, у крајњим понорима из- 
међу села Черног Потока и Мозља; иначе 
је до места Кочевја доста јака, али даље 
на југоистоку брзо пресуши. Извориште
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Ржнже је северозападно од Оловенске Васн, 
у мочарном крају, на висинж од 469 м, 
али свој ток појачава неколиким снажним 
врелима, која извиру на југозападном обо- 
-ду поља, и незнатним притокама са вр- 
тача. На овима се, у кишној периоди, ис- 
пуни водом и суво корито Отражње Ринже, 
које лежи североисточно од села Горње н 
Доље Лажине. Али, ка-д вода у Стражљој 
Ринжи почне опадати, избије из малих пу- 
котина на јужном подножју Јасенице Пред- 
ља Ринжа, чија вода већином понире у три 
вештачка понора око Ложина Нових, а 
само у ивузетним случајевима утиче у 
Ринжу. У тим случајевима наста-не пово- 
даљ на југоисточном крају К.

Клима је у К. доота оштра. Просечна го- 
дишња температура је 8-1° 0, око 3° нижа 
него у Загребу и Осеку, који су на прн- 
ближно истој географско.ј ширичи, у ја- 
НУ&РУ —2-9°, априлу 8'0°, јуну 18'60, ок- 
тобру 9-4°. Јули је у Кочевју хладнији 
но у Љубљани и Дравограду, који оу до- 
ста севернијн, али је годишље колебаље 
(21-5°) умереније него у два остала 'места. 
Средљи апсолутнж екстреми температура 
прилично су велики, нарочито јулскИј 33‘0° 
и —19'1°, са колебањем од 52-1°, отпри- 
лике као у Сарајеву, али оу много изра- 
зитији апсолутни екстреми: 37-4°, односно 
26-2°. Атмосферских је талога просечно 
1.494 мм годишље, а у просечн-ом најкишо- 
витијем дану у години падне 65'4 мм кише, 
са максимумом од 98 мм. Облачноот је у 
К. умерена, као у високнм пољима западне 
Вооне; про-сечно је преко ноловине неба 
под облацима (5'5).

Према природи земљишта, са мало ора- 
ница, и према климатоким условима, који 
нису довољно погодни, у К. нема довољно 
жита за потребе тамошњег становништва. 
То је разлог што околне шуме, нарочито 
на западу, претстављају једини издашнији 
извор људске зараде. Из истог разлога у К. 
нема великих насеља, али зато двадесетак 
омаљих. Осим варошице Кочевја, са 3.200 
становника, сва остала насеља имају мање 
од 500 становника, а највећа су од њих 
већином на североисточном ободу поља, на 
Вртачама: Клиња Вас, Жељне, Шалка Вас, 
Цвишлерје. У самоме пољу су: Доња Вас, 
Ливолд, Оловенска Вао, Мала Гора, Ко- 
блерје оа 320 до 200 становника, а маља 
су наоеља: Млака, Средља Вас и Маховник. 
Јутозападним крајем К. пролази друм Љуб- 
љана и Церкнкца—Рибница—Кочевје—Чр- 
номељ, Кочевје—Ливолд—Бања Лока—Врод 
Моравице, Кочевје—Ливолд—Отари Трг, а 
до Кочевја води и железничка пруга од 
Грооупља, одакле има везу са Љубљаном 
и Карловцем.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Рус, Рибница и Ко- 
чевје (Гласник Географског Друштва, 5, 
1921, 1б0—188). Л . В у је в и ћ .

КОЧЕРИНСКО ПОЉЕ, карсно поље у 
Херцеговини, северозападно од Мостарског 
Блата, око 22 км источно-југоисточно од

Имотског, односно 26 км западно-североза- 
падно од Мостара, К. П. је на северонотоку 
ограничено планинам-а Рујном 924 м, Радо- 
стовом 796 м, Добром 424 м и Главом 606 м, 
а на југозападу Градином 702 м, Великим 
Лопчаром 588 м, Мамића Брдом 567 м и Ооо- 
јеМ 520 м. — У саставу К. П. преовлађује- 
кристаласти кречљак, услед чега су му 
отране врло стрме, при дну нешто блажије, 
а дно је покривено црвеницом, дебелом до> 
10 м. К. П. пружа ое од северозапада на 
југоисток, лежн на апсолутној виснни од 
605 до 630 м и заузима површину од 
4'9 км2. Дно поља је врло неравно н ука- 
зује да је поотало из неколико увала, кој-е 
оу сраоле. Предња-К. П. засејана је куку- 
рузом, по ивицама ое сеје сијерак са мет- 
лицом, а зараван на југоисточном оквиру 
засејана је кукурузом н дуваном. Од по- 
врћа се гаје кромпир и купус. К  П. врло 
пати од несташице воде, које има тек у 
најдубљим бунарима, нарочито лети. Тада 
пресуше и извори по ободу К. П. Сва на- 
сеља су на рубу поља. Од љих је нај-веће 
Кочерин. По љему је и поље добило своје1 
име. Североисточним кра-јем поља води 
друм Дувно—Кочерин—Мостар.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијнћ, Карсна поља 
западне Босне и Херцеговине (Глас, 59, 
1900, 132—133). П. Ђ.

КОЧИНА КРАЈИНА. Аустриока дипло- 
мација беше успела, да -споразумом између 
Катарине II, руске царице, и Јосифа- П, 
добије пристанак руске владе, да при евен- 
туалном скором оукобу с Турском уче- 
ствује и она у добити. Као њена интересна 
сфера беше одређена западна половина 
Балканског Полуоетрва. 13/8 1787 објавила 
је Турска Русији- рат, на што је Аустрија, 
као руоки савезник, објавила рат Порти 
9/2 1788. У том рату Аустриј-а је много 
полагала на помоћ српског народа. Ради 
тога је, још пре обја-ве рата, кушала да пре- 
надом узме Београд; слала је своје људе у 
Срби.ју и образовала на свом земљишту 
посебне, војнички увежбане чете Срба до- 
бровољаца, т. зв. »фрајвор«, којима је на 
чело отавила овог официра Михаила Мн- 
хаљевића. Од Срба међу првима. -се при- 
дружио аустри-ској војсци трговац Коча 
Анђелковић из Пањевца, један од најпопу- 
ларнијих људи ондашње Орбије, који се 
нре објаве рата био склонио на аустриску 
отрану, у Ковин, као и Карађорђе. Први 
дан објаве рата он је с једном аустриском 
четом прешао Дунав и напао Смедерево, 
па је одмах одатле кренуо на Пожаревац, 
да диже народ. Брзо и одлучно он је допро 
до Крагујевца и заузео га, да онда почне 
крстарење кроз читаву Орбију. Дута вре- 
мена он је готово сам п незнатно поматан 
од аустриске Врховне Команде ратовар по 
Орби.ји, предусретао Турке и нооио се с њи- 
ма. Видевши аустриску млитавост он се 
јогунасто одвојно и почео радити на своју 
руку, ради чега је долазио у сукоб оа вод- 
ством ауотриоке ' војске. Упоран и грам-
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жљжв, он је долазио у оукоб и оа својим 
људима, и није могао да одржи потребну 
дисциплину. У једној борби с Турцина, 
■6/9 1788, код Брзаске, био је заробљен и 
набнјен на кошац, 'По њему је цео тај рат 
добио у народу назив К. К. Оам рат трајао 
је и даље, вођен с аустриске стране без 
много- енергије, све док 28/7 1789 није до- 
шао за врховног заповедника генерал Лау- 
дон. 9/10 исте године узет је Београд, а 
убрзо су почела продирања и у унутраш- 
њост. Од Орба се у овом другом делу рато- 
вања нарочито истакао Радич Петровић, 
-заштптник Карађорђев, као и читав фрај- 
кор, с Михаљевићем на челу. После смрти 
цара Јосифа. II (20/2 1790) почео је његов 
наследник, Леополд II, нову политику. Ра- 
ди претећег држањаПруске и због францу- 
ске револуције он је гледао да се час пре 
измири с Турцима. Ради тога је његова 
војска нанустила Орби.ју, а- крајем 1790 
растурен је и фрајкор. Рат је ликвидиран 
Свиштовским Миром (4/8 1791). У том миру 
Орбима је обећана амнестија ради учешћа 
у  рату против Порте, а грађанска права 
онима који остану у Аустрији. Природна 
је ствар да је такав ре-зултат рата огорчио 
све Орбе.

Л и т е р а т у р а :  Драг. Павловић, Србија 
за време последњег аустриско-турског рата 
(1910). В. Ћоровић.

КОЧИЋ ПЕТАР, књижевник - приповедач 
(29/6 1877, Змијање, -село Стричићи, код 
Бања Луке — 28/8 1916, Београд). Био ,је 
син свештеника, којн је, покалуђеривши се 
као удовац, постао игуман манастира Гомје- 
нице, у коме је К. почео да учи основну 
школу. Гимназију је почео учити у Сара- 
јеву, али, избачен због србовања из трећега 
ра-зреда, наставио је и свршио у Београду
1899. Затим је студирао философске науке 
у Бечу. 1904 прешао је у Србију, а 1905 
п-остављен је за наставника српског језика 
и књижевности у српској -великој гимна- 
зији у Скопљу. Исте године дошао је у су- 
коб са српским консулом, заузимајући 
противно становиште у питаљу неких на- 
ших кметова-земљорадника, па се, не хо- 
тећи примити премештај у Битољ, вратио 
у  Оарајево. 1906 изабран је за- привреме- 
ног чпновника сарајевске Просвјете. Убрзо 
затим био је отпуштен, због једног подмет- 
нутот писма из Београда, у коме се К. по- 
зива, да организује српске сељаке на уста- 
нак, а због тенералног радничког штрајка 
протеран је из Оарајева у Бања Луку, као 
један од коловођа. 15/6 1907 издао' је К. у 
Бања Луци нрви бро) Отаџбине, која .је 
постала орган једне групе босанских Срба 
политичара, т. зв. Кочићеве групе. Ова се 
група ослањала нарочито на сељачке масе 
у босанској жрајини, и, поред одлучног срп- 
ског националистичког, иридентског и про- 
тиваустри-ског става, повела је борбу за 
аграрну реформу, т. ј., за облигатно осло- 
бођење кметова, чивчија, против ага и бе- 
гова, читлук-сахибија, које -год вере били.

Т-ом борбом К. је дошао у оштру и бес- 
компромисну опреку не само с муслима- 
нима, већ добрим делом и са православним 
чаршијама, одвосно политичким претстав- 
ннцима ових потољих, о групама Јефтано- 
вић-Оршкић, и, нарочито. с Грђић-Стоја- 
новићевим народовцима. Отаџбину у Ба- 
њој Луцн угушила је окупа.торска власт 
јсш исте тодине. К. је прво био осуђен на 
два месеца тамнице у оковима, збот про- 
гласа против дочека царског намесника ге- 
нерала Алборија, а, касније, због чланка, 
Барут мирише, на иетнаест месеца. У том 
чланку, наговештавајућн анексију, К. је 
нретио устанком и ратом. У међувремену 
(26/8 1907) изабран је К. за прегставника у 
Срнску Народну Организацију. После ане- 
ксије (1909) К. је изабран за народног по- 
сланика у босанскв сабор, каО' сељачки 
кандидат. Ту у сарајевском сабору наста- 
вио је К. борбу на два фронта, залажући 
се у првом реду против владиног предлога 
и, касније, закона, о факултативном откуп- 
љивању кметова. 24/8 1910 кренуо је К. 
поново Отаџбину, алн са-да у Сарајеву, а 
већ почетком исте године почео је у Бања 
Луци да -пздаје меоечнн белетристични лист 
Развитак, који је, после пола године, мо- 
рао обуставкти. Око сарајевске Отаџбине 
окупљала се све многобројнија- група по- 
литичара, који су временом, у страсној бор- 
би с народовцима, када су К. душевне 
снаге почеле попуштати, стваралп комби- 
нације в с компромнснијим елементом. 
1913 К. се жжвчана поремећеност толико 
погоршала, да је доведен у Београд на ле- 
карски преглед, а 2/1 1914 смештен је у 
болннцу за душевне болести, где је, за 
време рата и аустриске окупације, и умро.

К. — политичар био је у суштпни се- 
љачки трибун, национални и социјални ре- 
волуционар, страстан, плаховит, несавит- 
љив, несебичан и поштен, али и недовољно 
гибак и проницљив, те је лако но-гао да, и 
против своје воље, послужи као оруђе за 
раздвајање и померање народних снага. 
Али његове заслуге су неоспорне око на- 
ционалног подржавања широких маоа у 
Боснв и око демократнзације политике у 
тим, доскора турсквм, покрајинама.

К. рад на лепој књижевности несравње- 
но је знача.јннји од његове политичке ак- 
ције, и ако су и његове приповетке лрисно 
везане за њетову националну делатност. К. 
је почео да пише у Босанској Вили, Бран- 
кову Колу и т. д. приповетке још поолед- 
њих година прошлога века, али меродавна 
београдска критика запазила га је тев ка- 
да су оне изашле 1902 у засебној књизи, 
под насловом: 0 планине и испод планине, 
1904 штампао је К. другу, а 1905 трећу 
књигу приповедака. У исто време написао 
.је К. и драматизовану сатиру Јазавац пред 
судом, која је давана на свима српским 
позорницама с великпм успехом, и која је 
дожив-ела досада дванаест издања. Четвр- 
ту књигу приповедака издао је К. 1910 
под именом Јауци са змијања, а 1912
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отштампао је заоебно из Развитка другу 
диалогиоану сатиру Оуданија.

Ма да су К. приповетке без мало све 
огорпени, страони национални и социјални 
протеоти против туђинског политичког и, 
у опште, економског подјармљиваља и 
•експлоатације српског сељачког народа у 
Восни, у њима има толико чисте поезије, 
да ће оне очувати свој првобптни чар и 
када политнчко-социјалне алузије у њима 
п такве асоцијације у нашем друштву буду 
ишчилеле. У погледу на песничке описе 
природе и сеоског живота, К. надмаша све 
наше приповедаче, не само снагом замаха 
и обујмљивања, него и потпуно оригииал- 
ном суптилношћу.

У доба када се српска кљижевност све 
више удаљавала од својих предања и од 
националнога тла, поводећи се све више за 
коомополитским, грађанским артизмом, К. 
је успоетавио живу спону са старијнм при- 
поведачима и песницима, обогативши на- 
слетство новим бојама осећајног спектра 
као и језик новим, изванредно национал- 
ним, свежим облицима. Уз Бору Отанко- 
вића, К. је зачетник лиризма у српској 
новелистици, творац нарочите, оригиналне, 
■субјективне приповетке.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Скерлић: Писци и 
књиге, III; Б. Лазаревић, Имнресије из 
књижевности, I; Ј. Дучић, Петар Кочић 
<Српски Кљижевни Гласник, 1910, 24) и 
Летопис Матице Српске (1912, 288); В. Глу- 
шац, Успомене на П. К. (Књижевни Југ, I, 
1918); М. Јовановић, Орпски Књижевни 
Гласник (1924); М. Јовановић, Петар Ко- 
чић ш т е то п а ш  (Српски Књижевни Гла- 
сник, VII, 32). В. Петровић.

КОЧИЋЕВА СТРАНКА. В. Српске Отран- 
ке у Босни и Херцеговини.

КОЧИШКА ПЛАНИНА у Македонији, 
између река; Брештани-Кочишта, 9 км ју- 
гоисточно од Дебра. К. П. пружа ее у луч- 
ном облику од североистока ка југозападу 
и западу. Висока је 2.109 м, а претставља 
огранак Отогово Планине. П. В.

КОЧИШТЕ, нланина у Македонији, из- 
међу река: Шемнице-Дрдгора, 9 км северо- 
западно од Битоља. К. је врх на планин- 
ском гребену, који се пружа од северо- 
запада на југоисток. Висок је 1.346 м. Се- 
верозападно од К. је врх Бели Камен, а 
југоисточно Киромарица. На оба подножја 
планине пролазе колскж путеви: Битољ— 
Драгожани— Мечкарица, Битољ— Орпци— 
Стрежово. Д. В.

КОЧУБИНСКИ А. А., руски слависта, 
професор одеског Университета (1845, Ки- 
шињов — 1907, Одеса). Гимназију је свр- 
шио у Одеси, Университет у Москви, за- 
тим је био наотавник гимназије у Влади- 
миру и Одеси. 1871 постао је доцент, а 
1877 професор Университета у Одеси. За 
нас су важни ови његови радови: 0 ли- 
квидним групама са полутласницима (1877

до 1878, застарело), Ми и они (1711—1878, 
политички односи између Оловена н Руеи- 
је), Григоровичеви рукописи (Руски Фило- 
лошки Весник, 1880), Оловенски рукописи 
пештанског Музеја (1Д82), Прве године 
руске славистике (1886), Везе Рус.ије за 
владе Петра I са јужним Словенима и Ру- 
мунима (Чтенија, 1899). II ако се бавно 
доста језиком, бољи су му историски ра- 
дови. Радио је доста на историји слависти- 
ке код Руса и код осталих Оловена (о Ша- 
фарику и др.).

Л и т е р а т у р а: Б. Љапуков, А. А. Ка- 
чубински и његов рад на словенској фило- 
логији; Историско-биографски нацрт (1909).

А. Б.
КОШАВА је снажан југонсточни ветар, 

који у хладнијем добу године дува на се- 
вероистоку наше државе, углавном источ- 
но од Тиое, средљег тока Дунава, и Мора- 
ве. К. дува на махове, у испрекиданим, 
наизменице слабијим и јачим, кадикад и 
врло снажним ударима. К. има нарочито у 
случајевима, када је на североистоку или 
истоку висок притиоак ваздуха, било у 
централној или јужној Руеији, а изразита 
барометарска депресија на југозападу или 
западу, око Тиренског п Јадранског Мора, 
или даље на северозападу, али је тада К. 
већином слабнја. При такво) подели ваз- 
душног притиска изобаре се преко Војво- 
дине и Орбије пружају од северозапада 
према јургоистоку, или од севера према ју- 
гу, а то је услов за ветрове са југоисточног 
квадранта. Што је већа разлика у нритис- 
ку између барометареког максимума и де- 
пресије, и што оу изобаре ближе, тим већа 
је сната К. Али велика снага К. није у 
сразмери са одговарајућим барометарским 
градијентом, те код ње постоји в верти- 
кална компонента, т. ј. при дувању са ју- 
гоистока К. се спушта према Подунављу са 
северозападннх падина високих нланина у 
источној Србији и ту се јавља као слапо- 
вит ветар, чиме доби.ја већу брзину крета- 
ња, но што би одговарала градијенту.

Просечна брзина К. мења се у 18 до 40 км 
на сат, односно 5-0 до 11*0 м/сек., али су 
појединачни удари кудикамо јачи: при
најачој К. одговарају брзини од 25 до 
27-5 м/сек. (Београд 15/1 1926.) У Смедереву 
и Београду је у девет хладнијих месеца, 
од септембра до маја, средља брзина југо- 
источног ветра 5-7, односно 5-3 м/сек., а 
при типској К. је знатно већа, преко 
10 м/сек., док у појединим данима К. дува 
просечном брзином од 12 до 16-2 м/сек. 
Осим тога је за К. каражтеристично да мо- 
же дувати по неколико дана. У Београду је 
К. од 1902 до 1905 осам пута дувала 5—7 
дана, три пута 9—12 дана, у двапут по 
13 дана. Кад К. дуне свом силином односи 
преко Дунава, у Банат, огромне количине 
песка, који кадикад заспе прозоре на ку- 
ћама, а једном приликом, јануара 1905, по- 
крио је железничку пругу између Алибу- 
нара и Владимировца око 50 см дебелим

— 415 —



КОШАНИН

слојем. Онази изразите К. могу одолети 
еамо одрасли људи, а врло је опасна ако 
је истовремено и поледида. Знатно смета 
и пловидби на Дунаву.

К. има највећу снату у Подунављу, од 
Градишта до Београда, а према северозапа- 
ЛУ, и југоистоку смааује јој ее и снага и 
честина. На северозападу се К. обично осе- 
ћа до Тамиша, а када је врло снажна про- 
дире у Посавину, до Митровиде и даље, 
пређе преко Тисе п дува по делој Бачкој 
и Банату, све до Баје, Суботнце и Мори- 
ша. При згодном распореду изобара, исто- 
времено је на јадранском приморју бура. 
На југу се К. осећа до Ниша и Пирота, са- 
мо што у Нишу шретежно дува са истока, 
а 'У Пироту са југоистока. Међутим је у тим 
местима правад ветра зависан и од пру- 
жања нишавске долине. Али, док у Поду- 
нављу К. дува од септембра до маја про- 
сечном честином од 30 до 35% свих ветро- 
ва заједно оа тишинама, дотле је на. југо- 
западу љезнна честина смаљена на 18 до 
20%, а одговарајуће брзпне су 4-5 до 
5-5 м/еек., односно 2-9 до з-0 м/сек. Треба 
напоменути да најисгочнија места у Ср- 
бији, Буково (код Пеготнна) и Зајечар, 
имају врло ретко К. У Букову је целе го- 
дине најчешћи ветар са северозапада, 
34-6%, а исто тако и у Зајечару, са изу- 
зетком јесени, када је чешћи источни ве- 
тар. Источни и југоиоточни ветрови у пр- 
вом месту нмају од септембра до маја че- 
стнну од 3-4%, у другом 10-1%, а просечне 
брзине су им код источних ветрова 1-9 и 
2-8 м/сек., код југоисточних 2-1 и 2-8 м/сек., 
док су код северозападних ветрова одго- 
варајуће брзине 3-8, односно 3-5 м/сек.

Ј1 и т е р а т у р а: Ј. НејЈуЈоку, А згб1 
П&пуа а та^уаг згеп! когопа огзга^аЉап 
(А МајЈуаг кхг. 1егте82е11ис1. 1агз. 1894); 8. 
Копа, ЕИе зиЈип^апзсће Коззауа (Ме1е- 
ого1ој5Ј5сће ХеизсћгКђ 1906).

П. Ђујевић.
КОШАНИН НЕДЕЉКО ДР., професор 

Университета у Београду, ботаничар (13/10 
1874, Чечина, округ чачаноки). Учио је 
основну школу у селу Придворици, гимна- 
зију у Ужиду и Београду, и свршио је при- 
родљачки отсек Велнке Школе у Београду
(1899). Као социјалиста није могао тада 
добити олужбе у школи, те је закупио је- 
дан парни млин у Раковици код Београда, 
и бавио се неко време млинарством. Кра- 
јем 1899 постављен је за професорског при- 
правника у Београду, додније за суллеита. 
Збот отудија на странп налустио је држав- 
ну службу (1902) п положио је докторат у 
Лајпцигу 1905. Био ,је пеко време асистент 
у Ботаничком Заводу Университета. у Бео- 
граду, затим суплент у Ботооловији Ов. Оа- 
ве за које је време положио и професорски 
испит. Од априла 1906 до марта 1908 био је 
привремени, по том стални додент до ок- 
тобра 1919, када је изабран и постављен за 
ванреднога професора Университета. 21/4 
1921 постао је редовни професор. Управник I

је Ботаничког Завода и Ботаничке Баште 
Јевремовад.

К. је отпочео научни рад у биљној фи- 
зиологији, која му је остала основицом н у 
љеговом доднијем раду на биљној геогра- 
фији, коме се сасвим посветио но ступању 
на катедру ботанике. У почетку је про- 
учавао биљни живот наших језера и дао 
монографије Даићског Језера и Власинске 
Тресаве (1907, 1910), биолошку студију о 
зеленичету н неколико флористичких ра- 
дова о алгама. и маховинама у Орбији. Од 
1909 одао се потпуно проучаваљу вегета- 
ције и флоре Јужне Орбије. Резултате ових 
студи.ја, саопштио је у читавом низу радо- 
ва. Његово бављење као војника у север- 
ној Арбанији у 1913, пружило му је при- 
лику да позна једну од најнепознатијих и 
ботанички најинтерееантнијих областп Бал- 
канскога Полуострва и да резултате својих 
војничко-ботаничких студија изложи у ра- 
ду 0 вегетацији североисточне Арбаније 
(1914). У флористичном делу својих радова 
о Јужној Србији К. је дао науди и неколи- 
ко интересантних нових биљних врста. По- 
ред тога, дао .је К. и неколико чланака о 
културама биљака, о пошумљаваљу, о сто- 
чарству на планинама и о чуваљу природ- 
них споменика у Јужној Србији. — К. нма 
и већи број нопуларних ботаннчких и 
биолошких чланака, већином у радничком 
часопису Борби. К. је политички стално 
прнпа_дао српско.ј социјалистичкој партији 
и у њој је активно радио. — У ратовима 
за ослобођење 1912—1913 учествовао је 
као резервни капетан и командир чете, а 
рат 1914—1918 провео је у ропству у Ау- 
стрији. Д. Поповић.

КОШЕЊАК, планина у Словеначкој, на 
граниди наше државе са Аустријом, изме- 
ђу река Лаванта-Драве-Бпстриде, 9 :;м се- 
верно-североисточно од Дравограда. К. је 
висок 1.522 м, густо је пошумљен. а са 
љега тече великн бро.ј потока. — Јутоза- 
паднпм и јужним подножјем планине про- 
тнче Драва и пролазе железничка пруга и 
друм Волфсберг—Дра.воград—Марибор.

П. В.
КОШИН-КОКОШ (сосћш или сосћшсћх-

па) је изворни оближ тешкнх. т. зв. оријаш- 
ких, кокоши, које су, по тој пасминн, на- 
зване заједннчким нменом кошин-тип. 
Услед, јаког завинутог перја изгледа К. те- 
ло масивно, али нема тако много меса. Те- 
жина је 3—5 кг, месо је грубо, а јаја су 
мала. Носе зими јаја и имају ваиредно 
развијену способност, да седе на јајима. 
Ова- пасмина постоји у пет врста разне бо- 
је. К. је у мањим количинама импортирана 
у разне крајеве наше државе ради произ- 
водње веће крличине меса, али ни.је про- 
дрла. (В. Перадарство.) О. У.

КОШЉУН (италијански СаззЈопе), острв- 
це са самостаном, усред Кошљунске мор- 
ске драге, у западном приморју Крчкога 
отока, источно од Крка. Готово округла
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драга лвчи на језеро, јер јој је вратло (код 
Александрова) једва ХА  км шнроко. Буј- 
ност зеленог острвда оштро се одваја од 
голога' крша суседне обале. Оамоотан се 
први пут помиње 1308; тада је припадао 
бенедиктовцима, а сада га држе фрањев- 
ци. У самостану има слика старије мле- 
тачке школе, а у капелици је гробница јед- 
не кнегиње Франкопанке. Самостан има 
приличну књижницу старих рукописа и 
штампаних књига. Ј. М-п.

КОШЋИНА МАТО, књижевник (1886, Ја- 
њина, на Пељешцу, Далмација). Гимназију 
је учио на Сушаку, у Дубровнику и Спли- 
ту. После тога, као клерик, ушао је у ду- 
бровачко семениште, али га је после три 
године оставио. Права је свршио у Загре- 
бу. Живи као адвокат у Трогиру. — Први 
његови књижевни радови штампани су у 
ђачком часопису Побратиму. Сарађивао је 
у новинама и чаеописима. Друштво Хрват- 
ских Књижевника издало је збирку њего- 
вих новела нод именом 5иог’ Маг1а 1 т т а -  
со1а!а (Савремени писци хрватски, књ. 44,
1907). Б. В.

КОШУЉА је најтлавнији део мушких и 
женских хаљина. Израђује се од кудеље, 
лана, памука и свиле. По кроју су махом 
сличне, разлика је у рукавима и везу. Ру- 
кави оу обично прави и широки, трубасти, 
или по средини убрани. Рукаве са запонци- 
ма носе само мушки. Мушке К. су мање 
везене но женске. У Србији налази се вез 
на К.: рукави, рамењаче, огрлице, скути- 
крила махом је кротат, док у Метохији, 
околини Скопља, Прилепа, Битоља вез је 
пун и тежак врота ТерртћбКскегеП Ко- 
совске К. одвајају се својим лепим и ша- 
реним везом од осталих, као што су: Зла- 
тана, Бабака, Пазарка, Лнпљанка, Ђурђе- 
вајка. По Војводини везене су К. златном 
жицом, вез је рељефан, а К. су обично од 
српског платна. По Херцеговини и Далма- 
цији на К. је махом свилен вез богато из- 
рађен. По Црној Гори вез је ситан, збијен, 
око отвора груди и огрлице у ширини од 
1 см. По врањском и пиротском округу глав- 
ни украс женске је К. са белом широком 
памучном чипком која је пришивена на до- 
њој ивици скута. У пиротском округу зову 
К. и камеа. К. радничке су без веза, обично 
тежињаве. В. Рубина. Н. 3.

КОШУЉАЦ. В. Оплеће, оплећак.
КОШУТА-ПЛАНИНА, планина у Олове- 

начкој, на граници наше државе са Итали- 
јом, средишњи део Караванки, између пре- 
воја Љубеља 1.266 м и Језерског 1.218 м. 
К. П. пружа ое од запада-југозапада према 
истоку-североиотоку, и у томе правцу на.ј- 
виши су висови: Баба 1.966 м, Велики Врх 
2.085 м, кота 2.029 м, Кошутник 2.335 м, 
Калишник 1.578 м. Северна падина К. П. 
врло је стрма око врхова, а јужно прет- 
ставља благо нагнуту виоораван према гор- 
њем току Тржићске Бистрице, и од севе- 
роистока према југозападу, оа које се из-

дижу кота 1.335 м, кота 1.565 м, Плеши- 
вец "1.803 м, Плешовник 1.661 м. Западним 
и источним крајем К. П. пролазе друмови 
Боровље—Тржић—Љубљана. л  Великовец 
—Железна Капља—Крањ и кроз долину 
Биотрице води колски пут Тржић—Мед- 
вође. П. В.

КОШУТИЋ МИРКО ДР., адвокат, пот- 
-претседник судбенот стола у За.гребу и 
профеоор Универснтета (22/10 1869, Кра- 
пина). Свршио је Университет у Загребу. 
Био је судија до 1918, када је ленеиони- 
сан као потпретоедник судбеног стола за- 
гребачког. Изабран је за народног заступ- 
ника града Загреба. Оада је претседник 
хрватоке Старчевићеве странке права. Са- 
рађивао је много година у Мјесечнику. На- 
пиеао је научне расправе: Застара, Ретрес, 
Када платиш туђи дуг, Накнада штете код 
повреде постојеће обвезе, Реформа грађан- 
ског законика, К реформи грађанског пар- 
беног поступника. Написао је' систематски 
обрађено дело Грунтовно право. Оарађивао 
је п издавао часописе Хрватска Миоао и 
Хрватска. С. Д.

КОШУТЊАК. Као наставак Топчидера, 
К. је Веограду најближа шума, свега 6 км 
од Теразија. Око половине 19 века К. је 
ограђен високим прошћем' и у њему су се 
почеле гајити срне и кошуте, по којима је 
К. н добио име. Око 1905 дпгнута је огра- 
да и онда су брзо утамањене срне и ко- 
шуте. У К. је, за време .једне шетње са сво- 
јим рођакама Анком и Катарином Констан- 
тиновић, са којом ое хтео оженити, убијен 
29/5 1868 по подне внез Мвхаило Обре- 
новић. М. М.

КОШЧЕВИЋ ВЈЕКОСЛАВ, књнжевник и 
педагог (20/1 1866, Палањек, крај Оиска -— 
20/12 1920, Загреб). У Загребу свршио- је 
нижу гимназију и учитељск.у школу (1885). 
Као учитељ служио је у Туропољу, Лип- 
нику, Клањцу и у Загреб.у, где је постао' 
равнајућим учитељем. — К. је педагошкн 
и омладиноки писац, белетриста, органнза- 
тор народно - прооветног и хуманитарног 
рада. Као издавач н уредник педагошког 
чаоописа Препород заступао је . модерни 
правац у педагогији. Посебно је издао: Не- 
колико опазака о узгоју (1879), 1.300 задаћа
(1900), Олободно рисање (1910), Школа с по- 
моћу рада (1912) и Узгој без шибе. У ру- 
ском преводу изашло је његово Оовремено 
рисање у народној школи (1911). У часо- 
писима се јављао као приповедач. У Загре- 
бачком Народном Казалишту приказивана 
је његова драма Пушкинова смрт (1903). 
Издао је комедију Књижевннчке неприлике
(1902) и драмску песму Женпдба Хрвоја 
Хрвата (1902). Б. В.

КРАБУЛЕЋ, зограф-иконописац из 17 ве- 
ка. 1607 израдио је иконостас манаетира 
Ораховице у Славошгјн, који се сад сма- 
тра као један - од најбољих нз тога века. 
У капели нотог манастира. има и једна 
икона оа- записом од њега.
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КРАГУЈЕВАЦ

Л н т е р а т у р а :  Српски Сион, 1900, 473 
и 1903, бр. 25. В. П.

КРАГУЈЕВАЦ, варош у Србији (главно 
■м-есто Шумадиске Области). Има 15.664 ста- 
новника. На рецп је Лепенпци. Главно је 
привредно и трговачко средиште за Шума- 
дију, седнште жуцана, команданта дивжзи- 
је п војног округа. Има војно-техничкн за- 
вод (оружницу), ппротехнику, фабрику 
консервп, три тимназије, женску учитељску 
школу, првостепени, градски и срескн суд, 
пошту. — К. први пут помиње Хаци Кал- 
фа под именом Карађофча. 0 К. пма пода- 
така тек од 17 века. За време Карађорђа 
био је мала паланка. 1818—1839 К. је био 
нрестонпца Србије. У њему су биле прве 
високе школе и друге установе: гимназија 
и штампарија (1833), позорнште (1834), ли- 
цеј (1838), војна школа (1837). Из Бео- 
града је овде био пренет и технички ар- 
тилериски завод (1857). 1871 основана је 
у К. учитељска школа. Б. Д.

КРАГУЈЕВАЧКА ОКРУЖНА БАНКА.
Основана је 1908. Централа је Крагујевац. 
Капнтал 844.752. Фондови 241.722, улози 
3,390.180, повериоци 1,199.000, меннце 
5,396.684, добит 335.962 Дин. Дивнденда 
20% на I коло акција од 600.000 динара. 
Претседник Др. Драг. 0. Којић. Н. С.

КРАГУЈЕВАЧКА ПАЛИЛУЛСКА ЗА- 
ДРУГА. Основана је 1912. Централа је 
Кратујевац. Капитал је 1,040.000. Фондови 
224.211, уло-зи 1,411.182, менице 1,910.415, 
аутоомнибуси 234.845, дужници 859.213, 
непокретности 80.389, вредећи паппри 
55.398, добит 347.583 Днн. Дивиденда 20%. 
Претседник је Ђорђе В. Ђурпћ.

Н. С.
КРАИНО АНТОН (Сгашо). В. Карнеус 

Антон (Сагпеиб),
КРАЈ је шнрок и кратак ткан женски 

појас, који се кукицама прикачује. Носи се 
у околини Призрена. Н. 3.

КРАЈАЧ ИВАН ДР., миниотар Трговпне 
и Индустрије (15/11 1877, Сењ). Основну 
школу и нижу гимназију свршио је у род- 
ном месту, а впшу гимназију у Загребу. 
П-равне науке свршио је у Вечу и Загребу, 
& докторирао је у Загребу 1902. После свр- 
шених наука био је две годнне у државној 
служби, затим је отворио адвокатску кан- 
целарију у Јастребарском, код Загреба. По- 
ред овнх поолова бавио се економско-фи- 
нансиоким питањима. 1909 учеств-овао је 
при организовању Савеза Новчаннх и Оси- 
туравајућих Завода у Загребу. За време 
Светског Рата бранио је према Мађарпма 
самосталност хрватског економског подруч- 
ја. Приликом т. зв. валутне реформе уче- 
•ствовао је као заступник т. зв. крунског 
подручја. Бавио се и бави се организацијом 
планннског спорта код нао. Његовом заслу- 
гом број чланова. Хрватоког Планинарског 
Друштва, чији је К. претседник, нарастао 
је од 2.000 на 8.000. Бавп се новпнарством

и политиком. Први пуг је изабраи за на- 
родног посланика 1925, а после склопљеног 
■споразума између радикала и Хрватске 
оељачке странке по-стао је министар Тр- 
говине и Индустрије. Д. Н.

КРАЈАЧ ЛАДИСЛАВ, трговац, управи- 
тељ Јадранске Пловидбе (1857, Сењ). Прет- 
ставннк је једне -од првих трговачкнх кућа 
у Горњем Приморју. 1888 био је изабран 
за народног заступника на хрватском сабо- 
РУ п УЈедно за члана угароко-хрватског 
парламента у Будимпештп. 1891 суделовао 
ј-е у оснивању паробродарског друштва 
Шврљуга и Др. из кога је доцније постала 
ЈЈп^аго-Сгоа1а, а данашња Јадранска Пло- 
видбанУправник је и потпретседник овог 
друштва. 1883 био је изабран за начелника 
града Оења. Водио је неко време пре рата 
п консуларну агенцију Италије и Грчке.

С. Д.
КРАЈАЧЕВИЋ НИКОЛА САРТОРИУС,

књижевник (1582, Оисак — 1653, Загреб). 
Као син крајишког офицнра Вука К , по- 
светио се војништву. Доцније је учио Бо- 
гоеловнју и био је свештеник; најзад је 
ступио у ред језуита, провео је у колегију 
у Брну двогодишњи новнцпјат (1615—1616), 
и дошао је у Загреб, где је провео највећп 
део свога живота. Као угледни члан реда, 
био је 1631 ц 1642—1643 ректор, а 1650 
вицеректор загребачког колегија. — К. Ј е  
кајкавски писац католичке реакцпје у Хр- 
ватској. Издао је Молптвене квижице (1640) 
п Светп Евангелиони (1651). У тим је  књн- 
гама објавио овоје »поиевке духовне«, т. ј. 
црквеие побсжне песме, и упућпвао је да 
се певају' по напевима раширених народ- 
них песама, са изрпчитом намером, да се 
тако народне песме, као »нечноте«, нстребе.

Б. В.
КРАЈАЧИЋ ЉУДЕВИТ, књижевнпк (6/3 

1882, Загреб). Свршио је нижу реалну гпм- 
назнју и учитељску шжолу у Загребу. Као 
учнтељ служио је у Великој Горпцн, Водо- 
стају, Турну, Св. Недељп и на вежбаоницп 
загребачке учнтељске школе. Живп у За- 
гребу, као обласни школски надзорник. — 
К. је сарађивао у разнпм књпжевнпм и 
омладинским листовима. Уређује дечји 
лист Смдље, омладинску књижницу Хр- 
ватског Педагошког Књнжевног Збора п 
учитељоки сталешки орган Јединство. Посе- 
бице издао је омладинске књнге: Пзабране 
руске приповетке (1912), Приче за младеж
(1921), Бакичина туга и друге приповетке 
за младеж (1923). Б. В.

КРАЈГЕР АЛОЈЗИЈ ДР. (Кга^ћег), пп-
сац (22/4 1877, Постојна, у Нотрањској). 
Овршио је гимназију у Новом Месту кЉуб- 
љанп (1889—1897), а медпцпнске студије 
у Бечу, и’ промовисан је 1903. Служио је 
као помоћник у љубљ,анској болници, а 
после (1905—1920) као општпнски, срески 
и варошки лекар у Болцу у Горишкој, 
код Св. Тројпце у Словенскпм Горицама у 
ЈЛтајерској, и у Љубљани. 1920 био је
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управник љубљанске болниде, 1922 пенсио- 
нисан је. Сада је зубни лекар у Гориди. — 
К. је модерни словеначки натуралнста. 
Сексуални проблем, чисто са психопатичпнм 
делом, најмилија му је тема, а нарочито 
посвећује пажњу цртању средине, психо- 
лошкој и физиолошкој аналнзи и каракте- 
ристицп. Главно му је дело роман Контро- 
лор Шкробар (2 св., 1914). У томе роману 
К. сједиљује сексуални проблем са нацио- 
налним; слика, на име, у добро погођеном 
покрајинском оквиру Словеначке Горице, 
тамошљу борбу међу Немцима и Словенци- 
ма. Често је у очигледној полемиди с ро- 
маном Беи1зсћеб ћеМ Киф. Ваг1зсћа, с ко- 
-јим има ипак по нешто сродности. — Друга 
су му дела: драма Шкољка (1914),, новела 
Млада љубезен (Љубљанскн Звон, 1917 до 
1918), драмски диклус Уметникова трило- 
гија (у спомен И. Цанкару, 1921), разне 
цртице и драмски призори.

Л и т е р а т у р а :  Глонар, Љубљалски
Звон, 1914, 239. ‘ И. Г.

КРАЈИНА. 1. Најранијн помен К. је из 
1100 (1120): »В дни кнеза Космата обла- 
дујшчаго сву крајину«. К. с-е 'јамачно звала 
винодолска жупа (на међи хрватске др- 
жаве). Ј. М-н.

2. Област у Црној Гори, поред, Окадар- 
ског Језера. Пружа се у правду од севера 
ка југу, од планине Сутормана, која је 
одваја'од црмничке нахи.је, до Тарабоша и 
отока Војане из језера. На западу је према 
Приморју граничи планпна Румија. — 
Земљиште је карсна висораван, гола, са 
малим и већим валама. Равни има нешто 
само око језера. Због оскудице у води слу- 
же се бунарима и убловима. Главна су на- 
сеља: Сеоца, Крљице, Горља и Доња Кра- 
јина, обе са по неколико села. — У К. има 
сада око 1.460 домова. Она је некад била 
густо насељена Србима. У њој су стари 
владаоци подизали дворове и задужбине. 
Најзнатнија је старина у К. манастир, Пре- 
чиста Крајинска, задужбина кнеза Јована 
Владимира, која је сада у рушевинама. 
0 падом Зете под Турке многи су се Срби 
исељавали, и К. су почели насељавати Ар- 
банаси. Заостали Срби су махом прнмили 
ислам и поарбанашили се. Становништво 
је мешовито, главну масу чине потомци до- 
сељеника из арбанашких племена Шкреља, 
Климената и Миридита. Има н-ешто досеље- 
ника из Братоножића, Груда, Куча, Ка- 
страта/ и катунске нахије. По вери у К. 
има 756 домова муслимана, 382 католика 
и 322 православних. Православни живе у 
северном делу, до Црмнице, у селима: Сео- 
цима, Крњици и Дражевици., Они говоре 
српски, а католици и муслимаии арбанаш- 
ки. — Клима је у К. блага, те рађа разно 
•воће, лоза, смокве, кестен, маслине. На 
гласу је крајишки дуван. Села поред језера 
ее баве риболовом. Лове разне врете рибе, 
највише укљеве, скакавице и јегуље. Рибу, 
поглавито осушену, извозе на околне паза-

ре. Баве се и киријаљем лађама по језеру. 
У целој области нема колских путева.

Л и т е р а т у р а :  Насеља и порекло ста- 
новништва, књ. 11. Л. Шобајић.

3. Новска К., у Боцн, зове се по варошп- 
ци Херцег Новом.

4. К. у Далмацији, око Биокова, од доњ-е 
Цетине до Неретве, негда на јужној међи 
хрватског 'краљевства (у доба Петра Креси- 
мира IV). Становници -ове К. су били чу- 
вени гусари од племена Качића. Њихово 
је главно насеље било Омиш. Даље је ка 
југу знатна варошица Макарска. — 1410 
војвода Хрвоје добио је од краља Оигис- 
мунда Сплит, Корчулу, Хвар н Брач и град 
Омиш, Неретву н сву К. У тој је К. 1510 
Д. Папалић нашао хрватскн превод Дук- 
љанског Летописа са додатком о краљу 
Звонимиру.

5. К. зове босански бан Отеван у једној 
латннској листини 1345 Доње Краје, т. ј. 
поречје горњег и доњег Врбаса и Сане.

6. Босанска К , Турска Хрватска, сада 
Бихаћска Облает. В, Босанска Крајпна.

7. Банска К. В. Бановина.
8. Најзнатнија је нетдашња хрватско-сла- 

вонска војничка К. Она је постала п рае- 
вијала се за вла-дања Хапсбурга као од- 
брана пр-ема босанском пашалуку. Њему 
су, за његова нај-већега - простраН-ства, - у 
16 -веку, припадали и санџаци: лички, би- 
хаћски, пакрачки и донекле ножешки. Бит- 
-ка код Сиска 22/6 1593 извела је знатан 
пре-окрет. -Поражени Турци измнцали су од 
тада пред хришћанском војском, која је 
кроз даљих сто година од њих - преотимала 
хрватске крајеве. Али ти се крајеви нису 
вратили Хрватској под банском влашћу, 
већ - се од њих, унаточ свима, прнговорима 
и тужбама хрватских сабора, образовало 
посе-бно подручје, подложно. само цару и 
његовим генералима, са војничком управом, 
с немачком командом 'и с немачким шко- 
лама.

По преуређењу, које је у половини 18 ве- 
ка, за владе Марије Терезије, извршио 
принцип Хилдбургхаузен, К. су чиниле три 
генералије: карловачка - са пуковнијама
личком, - оточком, огулинском и слуљском, 
-вараждинска са пуковнијама крижевачком 
и ђурђевачком, осечка са-луковнијама гра- 
дишком, бродском и петроварадинском;- за- 
тим две банске пуковније- (под заповед- 
ништвом бана), глинска и петрињска. Уочп 
укидања- К. се делила на шест окружја:
I. -окружје личко-оточко, II. окружје банско 
огулииско и сдуњско,, III,. окруж.је цлд Ба- 
новина, IV. окружје градишко, V, окружје 
бродско, VI. окружје петроварадинско,. Зе- 
маљска је влада била главно заповедниш- 
тво у Загребу-, коме је на челу био запове- 
да.јући генерал.

Пошто је турска-опасност даћно минула, 
и модерно дрзкавно уређење увелб онгћту 
војну обавезу, неетала је А-потреба војнћч- 
ке К. Она- је развој-ачена, (1873) ш укинута
(1881), те је спојена с' остал-ом--Хрваггскбм
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ж Славоннјом (што је бнла под банском 
кдасти) у једно унравно тело.

Л и т е р а т у р а: Р. Лопашић, Опомени- 
ди Хрватске Краљевине (I—III, 1884, 1885 
и 1889); Немачки писане Повести од Вани- 
чека п Швикера). Ј. Модестин.

9. Област између планина Гребена и
Дели Јована на западу и река Дунава и 
Тимока на истоку и јутоисгоку. (В. Ти- 
мочка Област.) Б. Д.

10. Неготинска К , у североисточној Ср- 
бији, у кључу Дунава од Тердапа до ушћа 
Тимока, дивљеромантични крај (Дунав- 
ска Клисура, виленска Мироч-Планина), зо- 
ве се по главној варошици Неготину. За 
турског господства К. су коначно господа- 
рили до 1807 хришћански домаћи кнезови 
Карапанџићи. Н. К. била је поглавита по- 
зорница јуначких дела Хајдук-Вељка Пе- 
тровића. У Неготину је он и погинуо 1813. 
Ту му је подигнут и споменик.

Ј. М-н.
КРАЈИНСКА БАНКА. Основана је 1901. 

Централа је Неготин. Капитал је 350.800. 
Улози 1,226.209, менице I;698.691, добит 
96.211 Дин. Дивиденда 20%. Претседник је 
Динитрије Пантић. Л. С.

КРАЈИНСКА КРЕДИТНА ЗЕМЉОРАД- 
НИЧКА БАНКА. Основана је 1922. Цен- 
трала је Неготин. Капитал је 1,000.000. Ре- 
зерве 78.822, улози 1,159.632, менице 
1,863.115, добит 125.000 Дин. Дивиденда 
10%. Претседник је Др. Велизар С. Јанко- 
вић, потпретседник Др. Милан Ђ. Стој- 
ковић. Н. С.

КРАЈИШТЕ, планинска н висока област 
јужно од Власинског Блата. Западним де- 
лом улази у састав Врањске Области, док 
источним делом припада Бугарској. Поје- 
дини делови К. зову се: Врањско, 'Б.устен- 
дилско, Радомирско и Трнско или Знепољ- 
ско. Оа Власином К. има 76 насеља.

Л н т е р а т у р а :  Р. Николић, Крајиште 
и Власина (Насеља, 8). Б. Д.

КРАЈЦАРА, првобитно нален сребрн 
новац, кован у Тиролу, т. зв. Е^сћкгеигег. 
К. има своје пме по крсту (немачки Кгеиг), 
који је на њему означен. Тиролска К. брзо 
је нашла одзива нарочито у Јужној Не- 
мачкој и у Аустрији, где је постала нај- 
важнији новац, који се ковао све до 1892, 
када се увео крунски течај. К. је најпре 
била Цоо. а после Шоо форинта. 1848, за 
време мађарске буне, ковао је бан Јелачић 
своје К. с хрватским натписом. Б. С.

КРАЈЧИЋ је мало четвртасто парче ве- 
зена платна са кале чучулке, која је пзоби- 
чајена. Носио се у Тпмоку. Н. 3.

КРАЈЧОВИЋ ОТОН (КгајсзоугсД, хрват- 
ски подбан (1851, Вуковар — 22/4 1906, 
Загреб). Свршившн правне науке ступно је 
1878 у судску службу у Вуковару. Као лич- 
ни пријатељ бана Куена брзо се пењао у 
својој каријери, те је 1888 постао већник 
банског стола и државнн надодветник, а

1892, после реорганизације државног над- 
одветнишвта, државни надодветник. 5/4 
1896 именован је одељним претстојннком 
за богоштовље и наставу, а 19/7 1897 прет- 
стојником за унутрашње послове. У том је 
положају остао све до одласка Куенова из 
Хрватске, пооле чега је пенсионисан (25/7
1903). К. је био посланик на хрватском са- 
бору и делегат на заједничком сабору у 
Пешти. Сматран је најоданијим поуздани- 
ком трофа Куена. М. П-г.

КРАКОВ СТАНИСЛАВ, књижевник и 
новинар (29/3 1895, Крагујевац). Свршио је 
гимназију, нижу школу Војне Академије и 
апсолвирао је права у Веограду. Учество- 
вао је као активни официр у Оветоком Ра- 
ту. Онеспоеобљен због рана, напустио је 
војску и ода-о се журналистици. 1917 напи- 
сао је роман Кроз буру, н од тог доба често 
ое јавља по часописима причама. У ширим 
круговима нарочито је поздат својим на- 
писима у Времену, чији је уредник. До са- 
да је засебно објавио романе Кроз буру 
(1921) и Крила (1922). В. П.

КРАЛУШ је низ мерџана, којн носе же- 
не и девојке око врата у Хрватској. К. је 
вероватно нзопачена реч КогаИепзсћпиг.

Н. 3.
»КРАЉ ДЕЧАНСКИ«, хумано друштво. 

Основано је крајем 1893, нницијативом 
Светомира Николајевнћа, са задатком, да 
се стара о васпнтању глуво-неие н слепе 
деце. Друштво К. Д. отворило је прву шко- 
лу за глуво-неме 30/1 1897. К. Д. одржава 
се редовном помоћи државе, етанарином од 
друштвеног дома, улозима чланова н при- 
лозима. Кроз школу је прошло неколпко 
стотина глуво-неме деце до 1926. 1924 у 
4 разреда, било је 57 ученика и ученица.

Б. М.
КРАЉ ТОНЕ, слнкар и вајар (23/8 1900, 

Загорнца). К. је свршио тимназију у Шт. 
Виду, учио је слнкарство у Прагу, код 
Штурсе, н у Љубљанн, код свога брата, 
Франца. К. ради слике уљем, графике, ста- 
туе у дрвету и камену и цртеже. Излагао 
је у Љубљани, Београду (1922) и Ходони- 
ну'(1924). К. је експресиониста. Главна су 
му дела: а)- слике, Крнжање, Тужни род, 
Револуција, Невихта, Самаритан, портрети 
и експресиоиистичко - симболичке слике; 
б) статуе, мале пластике спмболичког л 
експресионистичног садржаја, Паснон (К. 
највећи рад).

Л и т е р а т у р а :  Б. Радица, Вијенац
1924, 289; Фр. Отеле, Орис згодовпне умет- 
ностп при Словендих, 137, 147; Ф. Стеле, 
Брата Краља (1925). Ф■ С.

КРАЉ ФРАНЦЕ, оликар (26/9 1895, За- 
горица, код . Добрепоља). К. јв 1907—1912 
учио обртничку школу уЉубљани, радио је 
1912—1913 код вајара А. Дрогара у Целов- 
цу, учио је 1913—1915 и 1918—1919 вајарство 
у Академијн у Бечу, а 1919—1920 сликар- 
ство у Прагу (код В. Буковца). Од 1920 
живи у Љубљани. К. је оснпвач словенач-
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КРАЉЕВАЦ

ког екопреоионизма. Излагао ј-е у Љубља- 
ни, Београду (1922) и Ходонину (1924). К. 
слнка уљем, црта и ради статуе у дрвету 
и камену. Главна су му дела: а) скуп про- 
блематичких слика, које имају у колорио- 
тичком и формалном погледу симболистич- 
ки садржај, серија -слика Ознанење, слике 
Ољска Гора, Снимање с крижа и Магда- 
лена, портрети, слике у сали Академеког 
Дома у Љубљани; б) цртежи, илустровано 
издаље народне песме о Краљу Матјажу;
в) статуе, серија малих пластика и плаке- 
та идиличког, симболичког и експресио- 
нистичког садржаја, споменик Ј. Е. Крека 
у Задружној Господарској Банци у Љуб- 
љани, Тужна прошња, Уметник, скупина 
покушаја сасвим идејног правца, Пијета 
у Хорјулу (рељеф у камену), Мадона из 
Ознанења (дрво).

Л и т е р а т у р а :  Б. Гадица-, Вијенац,
1924, 289; Фр. Отеле, Брата Краља (1925).

Ф. С.
КРАЉЕВ КРШ је каменпта главица на 

планини Ивици, у Дробњаку. Добнла је то 
име, по народном причаљу, по краљу Ву- 
кашину, који је, приликом похода на вој- 
воду Момчила, под њом с војском ноћио. 
Од К. К. до града Пирлитора има до 28 км.

С. Т.
КРАЉЕВА ВЕЛИКА, село у Олавонији, 

Облаот Осек, срез Новска, општина Линов- 
љани, од Л. к западу. Има 699 становника, 
пучку школу. —■ Код села су развалине не- 
када знаменитога града К. В., која се у 
средњем веку, заједно с вароши, звала Ве- 
лика. 1334 ту се помиње црква Ов. Михај- 
ла. Испрва је К. В. бнла краљевски град, а 
пошто ју је краљ Сигисмунд поклонио Мо- 
ровићима, често су јој се властела мењала. 
За борбе између Фердинанда I Хапсбурга н 
Ивана Запоље, К. В. је држао Крсто Фран- 
копан. 1532 кроз К. В. је пролазило оде- 
љење војске цара Оулејмана. 1537 била је у 
власти породиц-е Надажди. Те је године 
Томо Надажди у своме граду В. већао са 
племеном Земче, како бн се Турцима пре- 
отео Јасеновац. Тада се уз град помиње и 
варош. 1544 К. В. пала је у руке Турцима, 
од којих је ослобођена 1687. Од тада је по 
мало опустела. — Код К. В. нађен је миљо- 
каз с натписом и друге римске старине,

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Земљопнс зе- 
маља, у којих обитавају Хрвати {1880, I, 
172). Ј. М-п.

КРАЉЕВА ГОРА. 1. Планина у Босни, 
у кречњачкој области, између нзворншта 
Студеног Јадра-Луковице-Оуторине-Драгос- 
нице-Штедрића на североиетоку, а понор- 
нице Гијеке и Бања Луке на јутозападу, 
југоисточно од града Власенице. К. Г. се 
пружа од северозапада према југоистоку; 
у томе правцу су највиши висови: Мажи- 
јевица 1.222 м, кота 1.260 м, Врањи Камен 
1.313 м, Газврска Коса 1,274 м. К. Г. ве- 
ћим је делом пошумљена, али је око вр- 
хова пуна вртача, локви, мањих језера, а

око подножја се јављају извори и понори. 
— Западним крајем К. Г. водн колски пут 
Хан Пијесак—Власеница—Мнлићи и Уд- 
бина. Л. В.

2. Планина на десној обали реке Таре, 
између села Глибаћа и села Крушева. Оред- 
ња јој је вжсина око 1.500 м и сва је покри- 
вена крстатом гором, у којој има највише 
боровине. Кроз К. Г. пролази стари кара- 
вански пут: Оногошт—Левер (Нефер) Та- 
ра—Врхо Брезница (Пљевља). Овим путем 
још се и данас иде. Раније К. Г. никада 
није била без хајдука и пут је кроза њу 
обаоут мраморјем с обадве стране. Народ 
прича, да је К. Г. добила то име по краљу 
Вукашину, којн је у њој ноћио, при по- 
вратку с Пирлитора, када је погубно вој- 
воду Момчила. С. Т.

КРАЉЕВА ИВКА, глумица (наивка) за- 
гребачког казалишта (1856). Ученица је Јо- 
сипа Фрајденрајха. Већ у петој својој го- 
динн ноказивала је успехе у интнмним де- 
чнјим претставама. Отупила је на позор- 
ницу у шеснаестој години (23/12 1871) у 
Бајардовој Гушчици из Букова. Од почетка 
је имала великих уопеха. Написала је и 
драму, Дивљанка, која с-е нграла 1880, и 
бавила се журналнстиком. 1921 прослАв- 
љена је педесетогодишњица њеног стуна- 
ња на позорницу. <Н. А.

КРАЉЕВА СУТЈЕСКА, место у Босни, 
на Трстивници, оеверозападно од Висо- 
ког. Има 435 становника (1910). За време 
банова, у 13 веку, имала је К. 0. бански 
двор, а доцнжје краљевски. Мало даље од 
К. С. био је град Бобовац, главно босанско 
утврђење тога доба. У К. С. нарочпто су 
боравили први босански краљеви. Још у 
то време бно је основан »атолички фрање- 
вачки манастир, >а био је и један женски 
манастир. 1463 К. О. је пала Турцима у 
руке и од варошн је постало село са ма- 
лом чаршијом. Остао је само фрањевачки 
манастир, али је више пута горео и био 
рушен. Знаменит је што има слику и гроб 
босанског краља Ст. Томаша (— 1461).

Л и т е р а т у р а :  Трухелка, Наши градови 
(1904). М. Ф.

КРАЉЕВАЦ. 1. Електрична централа код 
слапа Губавице, на реци Детини, у Далма- 
цији, више Омиша. Својина је Оуфид Д. 
Д. у Трсту. Подигнута је 1908—1912. Про- 
изводи 36.000 НГ у секунди. Добнвена се 
електрична енергнја преносн 26 км дутим 
каблом у творничка постројења у Дугом 
Гату, код Омиша. Искоришћена је само 
донекле водена снага Цетине, 25 м3 у 1", 
док би већ у 2 групе постављени стројеви, 
сваки са 2 спиралне турбине, могли иоко- 
ристити још 50 м3 воде у 1" и произвести 
даљих 60.000 НГ.

Л и т е р а т у р а: Ј. Лакатош, Индуетрија 
Далмације (1923). Ј. М-н.

2. Острвце, од острва Чиова ка југоза- 
паду. Ј ■ М-и.

— 421



КРАЉБВАЧКА ОВЦА

КРАЉЕВАЧКА ОВЦА је сој обичне 
праменке у срезовима Рудник и Крушевац. 
Одликује се бољом товношћу и већим те- 
дом од остале праменке. (В. Праменка.)

С. У.
КРАЉЕВИНА, врста винове лозе, с ру- 

меним -грожђем. Раширена је око Загреба- п 
у Хрватском Загорју. Синоним имбрина.

И. Р.
КРАЉЕВИНА СРБА, ХРВАТА И СЛО- 

ВЕНАЦА. Г е о л о г и ј а .  Географске обла- 
сти, у којима жнве Срби, Хрвати и Сло- 
венци заузете су сплетом Алпа Карниских, 
Јули-скнх и Караванка,' Алпа Дина-рских, 
изданцим-а- Алпа ' Албанскпх н Епирских, 
јужним окрајцим-а Карпата„ западним по- 
четцима Балкана, велшким делом најстарл- 
јег масива у средини Балканскога П-олу- 
острва, најзад једном зоном брежуљака до 
јуасном ободу Панонскога Васена, -са при- 
падајућин им равницама од иотога басена 
у њиховоме предгорју. Према томе, нсторија 
пост-анка- терена К. СХО изражена је гео- 
логијом планиноких еистена, које -се по љој 
гранај-у.

Први алпвски венац који ое дотиче К. 
СХС ј-есте венац Карниски. За љега је нај- 
чувенијн бечки геолог Е. Оис рекао, да је 
доста различан, како -од главних Алпа, тако 
и од Динарида, и то ноглавито због своје 
староотн, јер се он изднгао пре главнога 
издизања Алпа. — У Алпима око Зиле и у 
Караванкам-а, које -су ограничене великим 
раеедима, главни правац њиховога пружа- 
њ'а иде- од запада ка иотоку, док је гла-вно 
пружање Алпа Јулиоких од -северозапада ка 
југоистоку. Тај правац је карактеристпчан 
и за Динарске Алпе.

Двнарагска област одвојена. је од Алпа 
дубоком провалом, која је (по Снсу) ду- 
гачка више од 400 км. За њу је врло ка- 
рактеристично, што је на више м-еста про- 
ривена ерупцвјама (тоналита), и што има 
разне фације у' неколико катова олојева, 
створенлх у периодама пермокој и тријас- 
ној. — По мишљењу В. Оиса, које ј-е потвр- 
ђено • л најновијим проматрањпм-а у Алба- 
нији, нвхма природне разлике ни границе 
између Алпа Дин-арских и Албанско-Епир- 
ских. — 'Дтгарска' је област типски прет- 
ставник терена Крша <Карст), са каракте- 
ристичним бблицима: вртаче, »долпне«,
»п-оља«, недовршене, сув.е долине, увале, 
сутеок-е, нећине, са ретким, алн издашним 
изворима, сушицам-а, стененитим полицама 
и т. д., што се ове најбоље види развијено 
у- Иотријн, Хрватској, -Далмацији, Херце- 
говини, Црггој Гори.

У тој облаотп има великих корутина на- 
разним висииама, које су оивичене лши- 
јама често правим, и то такође у правцу 
оеверозапад-југоиоток. Неке од њих ство- 
рен-е су врло' давно, што' сведоче слојеви 
из олигомиоцене периоде, којима су испу- ! 
њене. Друге су се створиле млађим дисло- | 
кацијамари ерозијама.

Окрајци Карпата п Балкана у нашој 
земљн сложени су од више снопова пла- 
нинских набора и висоравни. Обе те пла- 
нпнске систем-е сретају се и стичу у Источ- 
ној Србији. Ту су они тако спојени да чине, 
у опште говорећи, један карпатско-балкан- 
ски лук. -

Стара маса, која ое у геолошкој кљижев- 
нооти помиње често разно, п као масив: 
родопскн, дардански, иакедонски, шири се 
по простору, обух-ваћеном Валканима п Ди- 
нарским Алпима.. Она се кадшто назива и 
»источно копно«, јер је у периодама секун- 
дарним и терцијерној била већином на су- 
ву. На вој је дуга-чка- мораво-вардарска де- 
пресија, која ое протеже дужином Србије, 
а по љој је развијено и повише већих или 
маљих унутарљжх бас-ена, који су испуње- 
ни елојевима из вр-емена олигоцена, мио- 
цена. ж позније.

Периоде -еозојске или прекамбриске прет- 
стављене су кристаластим шкриљцима, ко- 
јн се данас радо сматрају не као еозојски, 
већ као да су у већини постали метамор- 
фисањ-ем палеозој-ских седимената, јер су 
скоро идентпчни шкриљци нађени у тере- 
ннма- старости девонске, карбонске и перм- 
ске. Ово бн мишљеље вредило како за јез- 
гра и централне зоне веначнпх планина, 
тако и за простране масиве од кристаластих 
шкриљаца.

Камбрискн терен није утврђен. Румун- 
ски теолози су га назирали у неким шкрпљ- 
цима. на обали Дунава, одмах испод Ђер- 
дапа. — Оилура има на Карнискпм Ални- 
м:а н на Западном Балкану. — Девон је 
добро карактерисан само на. Карниоким 
Алпима н Караванкама. — Карбонскп п 
доњи и горњи катови добро су развијени 
у Оловеначкој. Марлнска фација тога тере- 
на појављује се у Далмацији, Боснп (Пра- 
ча) и Боки Которској, а угљеносна у Ор- 
бији (између Млаве и Пека). — Трд ката 
перма најбоље оу развпјена у Оловеначкој. 
Горљи ое кат (кречњацн са пужевима; Ве- 
1егорћоп) продужује до у Босну. У друглм 
■областнма овај терен ннје тако добро ка- 
рактерисан ни рашчлаљен.

' Мезозојокп терени захватају највећн део 
кречљачке ОХО. — Тријас, алписког типа 
ра-спрострањен је највише по Алпим-а, сло- 
веначким, хрватсквм, далматинским, босан- 
ско-херцеговачкнм, црногорским и србв- 
ским. У њему превлађују дубинске форма- 
ције (батијалне), што ук-азује на једну ве- 
лнку,' дубОку п дзтачку м-орску корутину 
(геосинклиналу):, која је била на месту 
садашљнх-Динарских Алпи и Јадрана. Три- 
јаеа је врло мало по падинам-а Балкана, 
нај.маље по Карпатима. — Јурски терен 
сложно се наслагао са тријасним по целој 
области. Динарских Алпи. На обалама Ја- 
драна, у лијасу, -су батијалне формацпје, 
а његове- прибрежн-е фацпје појављују се у 
Боснн, Хрвагскај и Словеначкој. У Орбији 
нма његових творевина нешто дубљих, али 
ипак бли-зу до обала, а- у Иеточној Србији 
има у њему фор.мација початних и угљено-

— 422 —



КРАЉЕВИНА СХС

сжжх. У каховима сло.јева, који су се ство- 
рили у средњем веку јурске периоде, у 
областн североисточне Србије и Баната, на- 
лази се мешавина фауна батијалних и не- 
рихских, а које при врху завршују фауна- 
ма већих дубина, скоро абисалним. У Ди- 
нарској области, после неког прекида у 
формацијама, створили су се кречњаци од 
хидрозоа (ЕШрзасШп), Кретацејску перио- 
ду карактерише нестанак оне дубоке гео- 
синклинале у Динарској областп. У почет- 
ку понегде су се створили слојевн са мно- 
го риба (Хвар, Иетрија), а после се раеви- 
јале увелико огромне масе долонита и кре- 
чњака са тврдокорим шкољкама (рудп- 
стама), или пешчари и лапорци фације 
флиша. У североисточној Србији и Ба- 
нату стари кретацејски терен јесте од 
катова батијалних, а од неритских је 
идућд више к .југу и п.о окрајцима 
Балкана. Голтски катови, пуни цефало- 
пода, налазе се у околини Београда и 
у Источној Србији, где има. знакова, 
да је кретацејско море долазило у Србију 
са истока, докле је трансгресија лијаснога 
мора, канда, поступно наилазила од Дунав- 
ске стране. — Терцијерна периода прет- 
стављена је у области Дина.рској, нарочшго 
по прибрежју Јадрана, еоценом са велпком 
серијом нумулитских слојева, у којима се 
види потпун циклус седиментација.: у по- 
четку початаа формација у заливима, па 
неритски кречњаци са алвеолпнама и ну- 
мулитима). Затим су формацвје батијалне 
(лапорци са глобитеринама) и неритске 
(кречњак од . лнтотамнијума), па после до 
краја опет затони (слојеви Промине). Ове 
су формацв.је на- више места -замењене ф лц 
шом. — На Карпатско-Балканокоме луку 
еоцени је терен једва -само наговештен. На 
Старој Маси у Јужној Србији нађени оу 
ело.јеви еа фаунама, које су живеле за вре- 
ме млађег еоцена и олигоцена. Олигоцена 
има на више места у областима СХС, и то 
често са дебелим слојевима фосилног угља. 
— Неогени терени раопрострањени су на- 
рочито по српоко-хрватскоме оквиру Па- 
нонскот Басена, у који је широко море про- 
дрло одмах у почетку те периоде, и оота- 
вило многе катове добро одређених слојева, 
докле га, лочев од понтискога доба, нису 
заменили заливн, па велика језера, са жн- 
вотињама врло карактеристичннм и специ- 
јалним за ове области. Значајни језерски 
типовп налазе се у унутрашњим баеенима 
по целој држави. У Динарским Алпима 
морски неогени талози нађени су -само јуж- 
но од Црне Горе (код Улциња-и Драча), где 
,је био један канал из неогенога залива 
Албаније, док је, међутим, северни Јадран 
већ био изишао на суво. — Кватернерна 
иериода претстављена је незнатним нано- 
сима, глечерским и флувио-глацијалним, и 
знатним наносима речним, еолским (лес), 
неким тресавама и т. д.

Еруптивне формације обилне су нарочито 
по ваналпнским областима. Производи ста- 
рих ерупција (гранити и т. д.) налазе се

много по области старога кристалаетог ма- 
сива и по његовим изданцима. Мање их је 
по изданцима Балкана и Карпата, а нај- 
мање по Динарским Алпима. У овима пак 
нма нешто познијих, пермских и тријасниг 
еруптива (монцонита, диорита, габра, офи- 
та, порфирита, порфира). Ерупција је било,. 
али не врло јаких, и у нериоди јурској 
(днјабази са серпентинвма, у Босни, дија- 
бази са туфовима у Банату), и за време- 
кретацејско у Србији и Босни (дијабази, 
еуфотити, лампрофири, порфнрити и неки: 
андезити). За време терцнјера. вулканскнх. 
ерупцп.ја највише је било по српским зем- 
љама (трахити, рнолити, андезити, лабра- 
дорнти, дацнти, базалти па и леуцнтити).

Најстарвје копно СХО појавило ое у Ср- 
бији, у области моравско-вардарској. Оно 
се простирало ка дугу у садашњу област 
Егејскога Мора, а на север по области Па- 
ноноког Басена. Врло дуго то је копно' 
-остало неприступно морским потопима, 
нити су се по њему дешавали потреси са 
знатним архитектонским последицама. Па, 
ппак се по њему овде-онде налазе остатци: 
кретацејскога терена, и трагови морских де- 
лимичнпх трансгресија еа време еоцена и. 
олигоцена, чији су слојевн поремећајими 
сково усправљени, док су следећи им сло- 
јевц (тонгриски) оотали скоро хоризонтал- 
нп. Панонскн и Егејоки басени створени 
су услед велнвих увала за време терци- 
.јерне перноде, а тада су постали и уну- 
тарњи басени п.о Централноме Масиву. И 
ови су баоени подлегали доцнијим тектон- 
ским покретима, који су били врло за- 
машни и врло скорашљи у облаоти Егеја.

Орогени процеси, који су створили лук 
планина карпато-балкански, одвојили су; у 
иото доба басен Дакије од Панонскота. Глав- 
но издизање овнх планнна десило се, како 
изгледа, иосле таложења- олојева у Оармат- 
ском Мору. Има доказа, да је местимице 
било издизања и после понтиск01га, па и 
после кватернернога доба (кос положај сло- 
јева са контеријама и дилувијалних те- 
раса).

Севернн део Отаре Масе око које се по- 
вио л.ук Карпата, провалио ое скоро сасвим: 
у почетку неогена, Тако се створно Па- 
нонски Басен и отворнли вулкански ка- 
нали но ивицама те провале, из којих су 
изишле разне лавичне стене. Олични вул- 
кански производи поетајали су н по оквиру 
унутарњих басена.

У нашим областима, које су у проду- 
жењу источних Алпа, један орогени покрет 
деоио се и у почетку мезокретацејеке епохе. 
Велико набирање Динарских Алпа било је 
за време нумулитске епохе, највеће за вре- 
ме олигоцена, а трајало је ,до у старије 
доба миоцена.

Динариди на северозападном кра.ју појав- 
љу.ју се впше пута као да су навучени по 
тамошљим Алпима. Овај покривач (по про- 
матрањнма Термија), навлачио се са Ди- 
нарида ка северу на великој просторији, 
бар од Адита до у Хрватску.
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Слнчне појаве навлачења .једних брдских 
маса на другима (»шаријаже«), пронађене 
су у Далмацији, Боки Которокој и Алба- 
нији. Има их по јужним Карпатима, у 
Источној Србији и на Западноме Балкану.

Јадрански Динариди јако су сатирани 
ерозијом, почев од миоцена до краја плио- 
цена, и од тога су на многим местима за- 
рубљени. Разне дислокације, почев од плио- 
цена до садашњега доба, произвеле су: де- 
лење целе области на степените површине, 
улегање обалске зоне, улегања унутарњих 
басена, увлачење мора у залпве, стварање 
многих лагуна и острва, која дана-с чине 
српско-хрватско-еловеначки Архипел&г.

Ј. Жујовић.
Г е о г р а ф с к и  п р е г л е д .  Држава СХО 

(или Југославија) развила се из Србије,, 
која се ослободила од Турака почетком 
19 века, и поступно лрема југу увећавала 
до Париског Конгреса 1919; тада ее врло 
знатно шроширила према западу, обухва- 
тивши Босну, Херцетовину,, Далмацију, 
Црну Гору, према северу Војводину (Орем, 
Банат, Бачку) и према северозападу Хр- 
ватску >са Славонијом и Оловеначку.

Р а з в и т а к  и к а р а к т е р  д р ж а в е .  
Прва Србија од 1815 до 1833 претстављала 
је углавноме београдскн пашалук тадашње 
турске административне поделе, и била је 
велика 24.440 км2. Зауаимала је средшшни 
положај у северном делу Балканскога По- 
луострва, кроз који је пролазила његова 
најважннја саобраћајна артерија, везујући 
средњу Европу са Турском, са Малом Ази- 
јом, доцније и са Суецким Каналом. Зем- 
љиште те Србнје нагнуто ,је с југа на се- 
вер, све веће реке теку у том' правцу, и 
њшЈове су долине отворене према Савп и 
Дунаву. И ако је по свом положају имала 
тесних веза са осталим земљама Балкал- 
скога Полуострва, Србнја уе била ипак 
више подунавска држава, готово прилепак 
и додатак великог Панонског Басена, и 
услед тога је главним правцима економског 
живота била упућена на Аустро-Угарску.

Тај заметак Орбије, мале тернторије, са- 
свим лабнлног географског положаја, смет- 
ња средњој Европп, јер заузнма главни 
улаз за Балканоко Полуострво, у три маха 
се проширивао. Првн пут 1833, тиме што 
су јој присаједињени басен Тимока, Кру- 
шев-ачка Област и неки крајичци на југо- 
западу, нарочито Јадар и Рађевина са Лоз- 
ницом. Тако увећана Срби.ја је била велика 
•око 37.740 кн2. Тим проширењем није осет- 
но измењен њен географски положај ни 
етнографски састав. Важни.ја промена гео- 
графскога положаја настаје после другога 
прошпрења према југу, које ]е бпло резул- 
тат ратова 1876 и 1878 и Берлинског Кон- 
греса, Тада је Орбија заузела »Нове Кра- 
јеве«, управо слив Јужне Мораве, оа Ни- 
шем, Врањем и Пиротом, и имала је повр- 
шину од 48.300 км*. Од тада .је Србија по- 
стала у ствари држава реке Мораве и пру- 
жала се клинасто према југу, према цен- 
тралној области Балканског Полуострва и

према балканском језгру око Скопља и Ов- 
чег Поља. Још дубља промена географског 
положаја, а унеколнко и етнографског са- 
става, извршена је после балканскнх ра- 
това 1912 и 1913 и после Букурешког Мира, 
када се Орбија прошнрида на југ до пред 
врата Солуна, захватајући скоро целу до- 
лину Вардара, затим центре отаре српске 
државе: Скопље, Косово и Метохију, оа 
Призреном н Пећи. Површина је Србије 
тада износпла око - 87.800 км2. Тим тре- 
ћим проширењем нестало је оне политич- 
ке земљоузине, која ј-е назвага Новопаза-р- 
ским Санџаком, и заузимала углавном јез- 
гро старе сршске државе Рашке. Тажо сусе 
границама дотакле Орбија н Црна Гора, 
која се такође знатно увећала, од 6.000 км2 
на 15.300 км2.

Од тога је времена у Србији цела 
централна балканска област, од Ннша до 
Велеса, са балканским језгро-м око Скопља 
и Овчег Лоља, у коме се укрштају уздужне 
п главне попречне комуникације Полу- 
осртва, моравско-вардарска, нишавско-ма- 
ричка; затпм косовско-рашка, која од Скоп- 
ља преко Митровице и Новог Пазара води 
према Босни. Орбија је постала у правом 
смислу средишна земља Балканског Полу- 
острва, моравско-вардарска држава.

Данашња држава ОХО постала је као по- 
следица Великога Рата, 1914—1918, у коме 
је Србија сјајно, али до исцрпљења уче- 
отвовала, и чије су границе утврђене одред- 
бама Париског Конгреса од 1919 и потоњнм 
споразумом са Италијом, Рапалским Уго- 
вором.

Површина државе износи 249.000 км2, а 
становннштво, према нопису од 31/1 1921,, 
12,017.323. Од тога долази на Србију пре 
Светскога Рата 4,129.638, на Црну Гору 
(у најужем смлслу) око 200.000, на. Босну 
н Херцетовпну 1,900.000, на Војводину 
1,380.413, на Далмацпју 521.429, на Хр- 
ватску, Славонију и Срем 2,739.593 и на 
Оловеначку 1,056.464. И државна теркго- 
рија и број становништва увећани су 
скоро три пута према Србији пре Свет- 
скога Рата.

Много већа држава, добила је и знатно 
важнији међуна-родни положај и улогу, 
тим више^ што су, услед територијалних 
промена ослабиле већина околних супар- 
ничких држава; нарочито оне, које су по- 
казивале највсће интересоваље за моравско- 
вардарску териггорију. Али држава СХС 
нема више онако једноставан географски и 
етнографски карактер, као што је имала 
Орблја пре Светскога Рата и нарочито пре 
балканских ратова. Она је остала по глав- 
ним цртама п општем типу држава Бал- 
канског Полуострва, у које залази својим 
највећим деловима. Али су њене северне 
територије' део Средње Европе, нарочито 
Панонског Васена, с којима су везане до- 
брим комуникацијама. Осим ова. два, еко- 
номока и културна фронта балканскога и 
средњеевропскога, она има и трећи, ја- 
дранско-поморски или меднтерански, с ко-
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јжм њенн ценгрални делови нн-су добрнм 
комуникацијана зглобљенн. Има и делова, 
који су врло изоловани, као Црна Гора и 
Западна Босна. Западне и северозападне 
земље немају једне основне удолине, која 
онако скупљајућн и централишући утиче 
као моравско-вардарска на Србију.

Бро) страног становништва знатно је 
маљи, него и у једној од држава, које су 
постале или се увећале на рачун Аустро- 
Угарске, Немачке иРусије, али није за пот- 
цењивање. Немаца има 513.472 (у Банату, 
Бачкој и Барањи 328.173, у Хрватској-Ола- 
вонији 122.836), Мађара 472.409 (у Војводини 
382.070, у Хрватској-Славонијн 69.555), Ар- 
банаса 441.740 (скоро искључиво у Јужној 
Србији), и Румуна 183.148 (у североисточној 
Србији и Банату). Има разлика и између 
јужнословенских група, које чине СХС. То 
су само у неколико етнографске разлике, 
као између Орбо-Хрвата и Оловенаца, на- 
рочжто у језику. Много више разлика у 
осећању, начину мишљења, и наравима. 
Развиле су се услед засебног и издвојеног 
жжвота појединих група, услед разлнчне 
историеке прошлости, под утицајем стра- 
них држава ж страних култура, и нарочи- 
то због различних вера. Те разлике живе и 
раде и у новој државној средини, ојачане 
разноврсним потрешкама и укорењеним 
заблудама. На њима се сснива узајамно 
неразумевање и из љих потиче неловере- 
ње, које се јавља у извесним групама, чак 
н у извесним слојевима интелигенције, 
као и познате појаве јавног живота. Ипак 
је процес приближивања и изједначавања 
толико напредовао, да појаве не претстав- 
љају оласност за државну и народну це- 
лину. Али тај процес изједначивања, пра- 
ћен трвељима н чак оударима, не може 
скоро престати. Тренутни споразуми су 
само мирније епизоде„ у исто време и ко- 
раци ка изједначавању. Услед те узруја- 
ноети у неколико се потире сума моралне 
и духовне снате, којом би СХО иначе мо- 
гла располататн. До изражаја пуне снаге- 
држава ће доћи тек кад сви народни де- 
лови буду истог осећаља и мишљења. Од 
тог тренутка ће почети велика епоха у 
развитку Јужних Словена.

С п о љ н е  в е з е  и њ и х о в е  г л а в н е  
т а ч к е .  Ако би се Балканско Полуострво 
и наша држава, као његов главни део, по- 
сматрали са висине тичијег лета, приме- 
тила бн се једна копнена маса, шнрока на 
северу и везана за европски континенат 
двема системама планинских венаца: на 
западу Динарске Планине, које се прн- 
љубљују уз источне Алпе, а на истоку 
Карпатско-балкански планински лук. На 
југу се Полуострво сужава и у Етејском 
Мору разбија у многобројна острва, која су 
поређана са запада на исток према Малој 
Азији. Она су остатак пространог суво- 
земног моста, који је још и у плиоцену ве- 
зивао Балканско Полуострво са Малом Ази- 
јом, а затим био проломљен тектонским 
процесима, раседима, флексурама н пото-

линама. Остатци овога моста су Опоради, 
Киклади и друга острва у Егејском Мору. 
Услед тих процеса разввла су се трн нај- 
важнија облика обале на југу Полуострва: 
1. Мореузине (како се називају нарочито у 
диплонатској исторнји) Босфора и Дарда- 
нела, које претстављају делове старих до- 
лина, које су спуштене оа околним земљи- 
штем и тако потопљене под море; 2. Оолун- 
ски Залив, наЈЈпространији н најдубљи тек- 
тонски салом, због кога је Егејско Море ду- 
боко ушло у Балканско Полуострво, тако 
да је он најближи и најповољнији залив за 
поморске везе великога дела државе ОХС; 
најважнпјн облик у артикулацији јужне 
балканске обале; 3. Од Оолунског Залива 
до Пелопонеза обала се одликује нарочито 
дубоким заливима, нзмеђу којих су полу- 
острва, т. зв. егејском разуђеношћу, које 
нема у оваком облику нигде на земљи. 
Услед оних ројева од оотрва и оне трн 
обалске особнне јужнн део Полуострва је 
посредннк између Европе и Азије, и једна 
од веза између Европе и Египта. У гео- 
графском оквиру егејскшх острва и обала и 
по приморју мореузина, које више спа.- 
јају него што раздвајају Европу од Азнје, 
израднле су се прве цивилизације високога 
реда: егејска и микенска, затим најзначај- 
нија јелинска цнвнлизација. Доцније се на 
обалама мореузина и дуж северннх обала 
Егејскога Мора развија византиска цивили- 
зација, у којој се, као и у неким од прет- 
ходних, огледао посреднички евразиски ка- 
рактер ових области. Из Византије су Срби 
и Бугари примили хришћанство и дојам 
о држави; њеном цивилизаци)ом )е био 
прожет живот виших слојева балканских 
у средњем веку, и то се преносило на на- 
родну масу, тако да се тратови још осе- 
ћају. Преко мореузина су Турци прешли 
на Балканско Полуострво.

Од оних трију тачака за државу ОХО 
особито је важан Солунски Залнв. Он је 
најближи поморски излаз и пристаниште 
јужних и среджпних делова наше државе; 
прем^а њему избија удолина Морава-Вар- 
дар, којом је већ од последњих деценпја 
19 века слроведен-а железница; тај залив је 
најбоље и најпространије пристаниште 
Балканскога Полуострва. Све оу оотале 
обале Полуострва мање разуђене н теже 
приступачне са копна него солунска; на- 
рочито зато што нема удолине, која 
би водила из средишних делова иаше 
земље према обали, као што је морав- 
ско-вардарска, Између Јадранскога Мо- 
ра и унутрашњости нма транов-ерсалних 
комуннкацида, које прелазе преко планин- 
ских била, често многобројних, збијених, 
већим делом карсне природе. Постоји раз- 
лика, у осталом секундарног значаја, из- 
међу динарског дела јадранског приморја, 
које се налази на северу од Скадра, и 
пиндског или епирско-арбанашког на југу 
од ове вароши; понречне оу долине ретке 
у динарској партији. Поред тога, оне су 
кратке, и, изузев Неретву, секу само не-
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посредне приморске гребене. А попречне 
'додине арбанашко-епж.рског приморја секу 
већп број пданннских венаца и продужа- 
вају се скоро до центра Подуострва," као 
долине Дрима, Шкумбије и Девола или 
Семени. Најважнији трансверсални пут, 
који су Римљани саградили, био је У1а 
Е^паНа, који је полазио од Драгаа, додином 
Шкумбије, прево Охрида {1лсћш<1еб) и Во- 
дена (ЕЈезбе) у Содун; одатле дуж егеј- 
ског приморја до Цариграда. II у византи- 
ско и турско време бно је најкраћи пут, 
који је везивао Цариград за западне бал- 
канске области, и ове са Јужном Италијом. 
Оа динарске обале Јадранскога Мора по- 
пречнш путеви дубровачки, которски, сплит- 
ски, и од ушћа Неретве (Древа), имали 
су трговачки и културни значај у рим- 
ско доба, кроз средљи век, у турско доба,
све до првих десетпна 19 века када се још 
стока п сточарски производи из Србије из- 
возили преко Дубровника. У новије време, 
нарочито од 19 века, све је већи значај до- 
бијала трансверсална комуникација, која од 
Реке води преко Горсвог Котара Загребу 
н даље, или сд Реке преко Св. Петра у 
Словеначку, нарочито од како су и једним 
и другим -правцем проведене железнпце. 
Исти је случај са комуникацијом кроз до- 
лину Босне, преко Иван-планине, кроз Не- 
ретву, најзначајнијом удолином на западу, 
чијн је утицај на економски живот Босне и 
Херцеговине постао велики, особнто од како 
је спроведена железиица, истина уског ко- 
лосека. Поменуте тачке јадранске обале, 
Сплит, Дубровник, Тпват у Боки и Река, 
и сада су по положају најважнијн излази 
из средишних делова Југосла.вије за Ја- 
дранско Море. Од пристаиишта ј-е највеће 
и најудобније сплитско са Каштелама, 
положено -на средини далматинске обале,, 
и Вока, пространи и најзаклољенијн за- 
лив. За -прва три залива имају да се из- 
раде нормалне или краће и повољније 
железничке линије -од онпх, које данас 
постоје. Као што је познато, то -није неса- 
владљн-ва тешкоћа за. модерну техиику. 
Те железннчке линије имају прворазред- 
ни економеки и национални значај ва. 
ОХС.

Једна је обала јадр-анског прим-орја по- 
вољнија за везе са унутрашњошћу од оста- 
лих. То је део  ̂обале око Медовског Залпва 
до Скадра, који је, ка-о улубљен, на-јвиш-е 
увучен на исток, према унутрашњестп По- 
луострва. Далм-атинска о-бала, која је до 
Медове правца северозап-ад - југоисток, од 
Медове и Љеша према јуту нагл-о прелазп 
у правац север-ј,ут. У сутоку та два правца 
налазе се равнице Задрима и Забој-але или 
Окадарска Врата. Због поменуте конфигу- 
рације ова ј-е обала ближа централним де- 
лов-има наше државе и моравежнвардарској 
удолинн од других делова јадранеког при- 
морја. Сем т-ога, од Скадра'до Косова и мо- 
равске долине нма низ п-отолина, раздво- 
јених доста ниским пречатама; ц-ела област, 
кој-ом те-че дољи Дрлм, од Метохије до За-

.дриме, м-ного је нижа- но планпне, које су 
на с-еверу н југу од ље; најновољнија 
за пут и железницу из унутрашљости По- 
луострва пцема Јадранском Мору. Осим ве- 
ликих делов-а државе СХО, та би желез- 
ница в-езивала н простране и плодне рав- 
нпце Румуније и Јужне Ру-сије са Јадран- 
ским Морем. Има незгоду: Медовски је 
Залнв плитац, и погребни су знатни тех- 
ничкн радови за љегово чишћење в одр- 
жавање.

У н у т р а ш њ е  к о м у н и к а ц и ј е  и 
м а с н в и. Северни делови наше државе 
скоро су потпуно отворени према Панон- 
ском Басену, и њихове велике реке, Сава-л 
Дунав, имај-у нзворе готов-о у ценгру Евро- 
пе. Дунавски пут је ј-една од главних реч- 
них ко-муникација Европе. Он је од осо- 
бите вредности за унутрашљи саобраћај и 
за- везе СХС са централном п оеверном 
Европом. Осим тога, у тим оевернии рав- 
нпм деловима конвергирају велике реке, 
текући према Ве-ограду: Дунав, Сава, Тиса 
и Драва. Овде се укрштају и две главне- 
сувоземне к-омуникације наш-е државе, мо- 
равско--вардарска, која се продужује кроз= 
Бачку -и -саЈзско-јадранска, кроз Хрвагску. 
Једна и др5гга чине од Б-еограда и његове 
околине врло значајан центар речне лло- 
видбе и сувоземн-ог саобраћаја. Осим тога, 
л-ежећи на побрђу, на узвишеној обали, на 
ставама Саве п Дунава, Београд домннира. 
великим делом равнога панонскога басена: 
Банатом, Б-ачком, Сремом и знатнпм делом 
Славоније.

Као једноставна ко-муникаци-ја и као гео- 
графска ц-еллна нар-очито је изр-ажена мо- 
равско-вардарска удолина. Развође ових 
двеју река није планински венац, већ по- 
вије у прешевском и кос-овск-ом басену, у 
старим ј-езерскпм коглинама, у к-ојима су 
речни токови тако троми, да се не може- 
на прв-и поглед опазнтн, да ли теку Мора-вн 
или Вардару; нису да-нас растављене, већ 
иласти-чкп везане развођима-повијама. Тиме- 
је било олакшано грађеље железнпчке пру- 
ге Београд—Солун и трошкови -експлоата- 
цнје јефтинлји. П-омоћу у-става овде се мо- 
же направити водени лут, који би везивао 
Београд п- Оолун. Прола-зећп кроз морав- 
ско-вардарск-е лбласти готов-о њих-овом сре- 
дин-ом, железничка пруга утиче -стапајући 
и изједначујућн на -становништво, и ожив- 
љ-авајући и снаж-ећи на про-мет и тргови-ну. 
Сви се пут-еви овд-е -стичу, и живот се кон- 
центрише и кондензује дуж главне арте- 
риј-е.

У Нишу се из м-оравско-вард-арске удо- 
лине одваја друга, нишавско-марпчка, која 
кроз Бугарску води Цариграду. Због полп- 
тичке п културне важности Цариграда, пут 
од Бео-града до Цариграда био ј-е један од 
главних на Балканском П-олуострву у рим- 
ско и византиско доба, па скоро до наши-х 
дана. То је у!а тШ1апз римских итинера- 
ра, широк насип са кам-енп-м мостовпма, на- 
чичк-ан насељима, -са гарнизонпма римских 
војника, са склоништима (тапбтпеб), и са
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станицама, где су се моглн променити кољи 
(тиШмшез); то је Царскн Пут наших спо- 
меника средњега века и наше народно име 
за тај друм. Доцније је он поетао главни 
пут турскога царства у Европи, и на-зиван 
је и Стамбулђол.

М-еђу другим уздужн.И1М путевима маљега 
значаја од претходник, вреди поменути бо- 
сански пут, којп везује Скопље, Метохију 
и Косово, и иде од Митровице преко Новог 
Пазара и Сјенице за Босну; као да је 
био и главна комуникација Рашке у сред- 
њем в-еку; у турско д-оба, то >је био уну- 
трашњи пут првога реда, којим -су се готово 
непрекидно кретали каравани коња са сто- 
чарсккн прои-зводима и еспапима. Његов 
значај је појачан попречним - путевима, ко- 
ји су пшли, -било' од Јадранскога Мора, би- 
л-о са Западне Морав-е, Ибра и Топлице, и 
у њега утицали. И сада би железцичка лп- 
нија Митровица—Сарајево била од особи- 
тог економског и националног значаја.

Као продужење комунпк-ације кроз вар- 
дарско-моравску удолину може се сматрати 
бачка железничка линиј-а.; -она води од 
Београда кроз Бачку преко Новог Сада и 
Суботпце, има знатну упутрашљу вредност, 
а још више као најкраћа веза средшпних 
области паше државе -са средљом и север- 
ном Европом, и као најкраћи пут средње 
Европе за Ист-ок. Даље, све већу важноот 
добија посавско-јадранска железничка ли- 
нија, која -од Београда иде кроз Орем и Сла- 
вонију, преко Загр-еба, и претставља. најкра- 
ћу и најповољнију везу изм-еђу наше земљ-е 
и Италије даље, са јужном и средњом 
Француском. Она се код Затреба дели на 
два крака, од којих један избија у Сушак 
и Реку, а други ид-е -преко Зиданог Моста 
и Љубљане на Трст и даље. Од Зиданога 
се Моста одваја штајерека железничка 
пру-га, која преко Цеља и Марибора води 
за Грац и Беч, и лретставља најбољу везу 
северозападних делова наше државе са 
средњом Европом.

Противно онисаним удолинама в глав- 
ним комуникацијама, велики планински 
масиви, који се изм-еђу њих налазе, на- 
рочито еу у рани.јим временима ути- 
цалв изолишући. Такви су на првом 
меету динарска планинска еистема. на за- 
паду, цела у нашој држави, затим они де- 
лови родолске и пиндске систем-е, који ула- 
зе у нашу з-емљу. У ранијим историским 
временима ти масвви су изгледали као ве- 
лика острва, -око којих су се разливали и 
о ко.је су се разбијали историски таласи и 
струје цивилизације, ка-о тиха и усамљена 
уточишта за склањање становништва, које 
је бежало пред м-етежима узастопних на- 
је-зда. У њима су се -сачували и развили 
у најизразитијем облику отаро балканско 
сточарство, сточарска кретања, најчистије 
врсте патријархалног нсивота и племенског 
уређења. Према ос-татцима старих народа, 
који су -се одржали у планинским масивима 
и данае ишчезавају пред нашим очнма, мо- 
жемо пратити разне фазе етничких аеими-

лација, које су се раније збивале. Овде 
се, нарочито у Црвој Гори, укоренила и 
одржала најо-гпорнија легла независног жи- 
вота слободних планинаца. Са ових ма- 
сива, нарочито оа динарскога, готово не- 
п-рекидно -су иолазиле селидбене струј-е, 
које -су плавиле ниже области; имају ве- 
лики етнографски и нацнонални знача.ј.

К л и м а  и т и п о в и  п р и в р е д е .  На- 
ша се држава простпре кроз шест етепенн 
географске ширине, о-д 46° 52 ' северне шиј- 
рине у Прекомурју до 40° 51 ' северне ши- 
рине југозападно -од Биггоља, од Алпа до- 
пред Егејско Море. Уз то- је разноврсног ре- 
љефа и висина највиша у врховима ди- 
нарске снстеме,, где достиже 2.500 м, па 
скоро до 3.000 м (Тритлав у Оловеначкој 
2.863 м), до најнижих делова на ушћу Ти- 
мока у Дунав (35 м) и на Вардару код 
Ђевђелије (52 м).

Услед тога је клима разно-врсна, -а с њо- 
ме и земаљски пронзводи. Северна наша 
граница у Оловеначкој налази ое под гео- 
графском ширином Брен-ера, а 'Вевђешија 
је нод географском ширином Напуља. Ла- 
тлтуде Београда и Загреба поклапа.ју се са 
уп-оредницима, ко.ји пролазе јужним и се- 
вер-ним ободом Ломбардије. Али је наша 
кли-ма мното оштрија- него талијанска, јер 
зависи не сано од географске ширине, него 
изгледа ,још више од рељефа. Док је у Ита- 
лији субтропока, медитеранска клима, код 
на-с је у северној Словеначкој и у виооквм 
динарскпм планжима алписка; у највећем 
ц-ентралном делу земље у главноме онаква 
као у средњој Европи; у јужном делу вар- 
дарске долине егејско-медитеранска, са јед- 
ним појасом на северу, који чинв прелаз 
средљеевропској клими; у јадранском прп- 
морју је јадранска м-едитеранска клима. У 
детаљима има још виш-е разноврсности. 
Нар-очито има заклољених облаоти и жуп- 
них котлина, чија ј-е клима блажвја од кли- 
ме вихове околине, и где добро усцевају 
виногради и воћа: Словенеке Горице, код 
Љутоме-ра, вршачка н негогинска околина, 
крушевачка. жупа, баљ-евачка котлина, у 
Ибру, Мет-охија, тетовска котлина, крај-еви 
око Охрида, Дебрца и т. д.

Са климом и рељефом ј-е у вези прввред- 
ни тип наше државе, која је земљораднич- 
ко-привреднога типа, али је осим тога у 
њој развијено сточарство, и оно је у пла- 
штнским крајеввма дретежније. Даље, при- 
вреднн тлп наше државе није овако једно- 
ставан, чисто агриколан, и то агриколан, 
који даје скоро вскључвво две три врсте 
жита, као што ,је при.вредни твп дунавске 
Р.умуније или Јужне Руеије. По разноврс- 
ности земљорадничке продукциј-е, наша је 
земља слична Француској. Колвка је, осим 
цереалија, производња воћа, на првом ме- 
сту шљива! Колико је знатан извоз свиња, 
и оси-м тога рогате марве в коња! Лоза ое 
култпвише у великим размервма, нарочито 
на југу и северу наш-е државе: у Далма- 
цијп, у Јужној Србвји, по странама Панон- 
ског Басена, од Неготина, преко Беле Цр-
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кве и Вршца, око Следерева -ж по Фрушкој 
Гори, у Словенски1М Горшцама и Хало-си у 
Штајерској. Врло ј-е велики извоз дрва и 
др-вене грађе, ж претсхавља један од првих 
■артикала нашега извоза.

Кад ое занемаре појед-иности, има у на- 
шој земљи три, у неколико различне, при- 
■вредне обла-сти. У -средини је највећа 
област цереалија, на првом м-есту кукуруза 
и пшенице, од Загреб-ачке Г-оре према исто- 
ку, кроз земље Панонског Басена и око 
њега, до Лесковца на јуту морав-ске Србије, 
управо до Грдел-ичке Клисуре. Даље је 
овд-е у п-ојединим земљама најразвијеније 
шљиварств-о, неговање свиња и најбоље 
пасмине говеда и коша. Друкчија је област 
на северозападу од Загребачке Горе, све 
до Карашанки на северној граници Олове- 
начке, где о-е начини в врсте пр-ивреде 
■знатно при.ближују алписком типу. Има 
цереалнја, !али поља кужуруза и пшенице 
не дају главни карактер привреди. То су 
шу.ме,' ватвм простране паше и ливаде; 
скоро цело лето па до у је-сен свет коси. 
То је област шуме ва огрев и дрв-ену тра- 
ђу, ко.ја се продужава у Гороки Котар, и 
са Бо-сном и Западном Олавонијом чини 
тлавну област дрвене грађе у нашој држа- 
ви. Велике су просторије засејане ељдом, 
која је ниска, нежна, дисар-етно-руменва- 
отог цвета, право алписк-о жито, затим про- 
еом. Кромпир се сеје у размерима, какве 
остале покрајине не познају. У долини Са- 
виљв близу Цеља (нарочито око Жалца) 
изненаде велике просториј-е под притк-ама, 
уз- које пуж-е хмељ; земља пот-ом чинп 
утисак северне Чешке (хмеља им-а о-вде он- 
де и по Срему и Бачкој). Од рата ј-е оста- 
ло да се сеје доста сунцокрета, ради уља. 
Отоке до-ста, али слабије врсте но у првој 
привредн-ој групи. Изузима се Штириј-а 
или Штајерска-, која пре припада првој 
привредној групц. Напо-слетку, у области 
јадран-скот приморја, -зап-адно од послед- 
њег динарског гр-ебена и на југу од Велеса, 
почиље медитерански привредни тип, с ма- 
ло цереалија са си-тном отоком, са козама 
и магарцима, врло -богат винотрадим-а, овде 
онде и маелином, у приморју Далмације 
(нарочито Пољица, Сплит, Каштела) доста 
вишања (мараскин), од. којвх се прави ли- 
кер и извозе се. У Егеј-ској медитеранској 
области велика поља под маком (за опиум) 
и зн-атни простори под дудињацима. И у 
ј-едно.ј и у дру-гој су риболов и бродарство 
ваокне прпвредне гране. У Далмацији зна- 
тан изв-оз 'боксита, затпм на водопадим-а 
произво-дља вештачк-ог ђз'-брета, карбида -и 
■електричне снаге (такав и Фал, на Драви, 
изнад Марибора). Егејска прпвредна зона 
нијв оштро одвојена од појаса са цереали- 
Јама: ум-еће се нзмеђу њих лространа пре- 
лазна област, од Грделичке Клиоуре па до 
пречаге на Вардару код Велеса, у којој су 
ц-ереалије добро заступљене, мање но у 
средишној зони, впше но у алпжжом при- 
вредном типу; поред њих се јављају -мако- 
ва поља. 'Вшгогра-ди су скоро исто тако

важна привредна грана као и цереалије. 
Има доста сгоке, али ипак превлађује сит- 
на. На јадранској отрани скоро нема ове 
прелазне облаоти, осим м-естимице у дал- 
матинској Загори, где се цереалије много 
внше култивишу, а има и стоке.

Наша држава се може дакле с разлогом 
сматрати као привредно имућна земља. 
Али наш »рог изобшља« није онако пре- 
пун, како се обично мисли и пнше. Нмамо 
покрајпна с м-ало цереалија, неких о мало 
стоке, -атриколно пасивних земаља, као што 
су Словеначка (осим Штирије), Лика са 
Горским Котаром и Хрватским Приморјем, 
Далмација, Западна Б-осна, већи део Хер- 
цеговине и Стара Црна Гора. Осим неких 
угљених рудника, нарочитр у Словеначкој, 
и бакарног рудника Бора у Србијж, оотали 
оу неразрађени и елабо експлоатисани. На 
поч-етцина је индустрија в-еза-на за земаљ- 
ске производе, ипак најбоље развијена у 
Словеначкој, Хрватској п В-ојводинп. Не- 
мамо нетролеума- и нроизвода -за њега ве- 
заних. Далеко -смо од стања аутаркије.

Л и т е р - а т у р а :  Ј. Цвнјић, Говори и 
чланцп, I—IV (1921/23), Балканско Полу- 
острво и јужнословенске земље, I (1922), 
Геоморфологија, I (1924); А. Мелик, Јуто- 
славија, I (1924). Ј. Цвијић.

П о с т а н а к  К р а љ е в и н е  СХС.  По- 
четком Оветскога Рата, када су све рату- 
јуће отране -обележавале своје ратне циље- 
ве, српска влада и српска Скупштина из- 

■ јавилв су, да је циљ нашега рата с Аустри- 
јом борба за ослобођење и уједпњење све 
наш-е неслободне браће Срба, Хрвата- и 
Словенаца (24/11 1914). Маја 1915 образо- 
ван ј-е у Лондону Југословенски Одбор, као 
претставннштво српоких, хрв-атских и сло- 
веначких -е-митраната из Аустро-Угарске. 
Тај одбор стајао је на тледп-шту, да су Ср- 
би, Хрвати и Слов-енци један народ, који 
има права на ствараље своје потпуно не- 
зависне нацнона-лне државе. Маја 1917 
Клуб хрватских и словеначких послалпжа 
на царевинском већу у Бечу такође је тра- 
жио у-једиљење свих земаља Аустро-угар- 
ске монархнје, у к-ојима. живе Словенци, 
Хрвати н Орби. То уједињеље имало је да 
се извршиЈга осно-ви хрватскога државног 
права и шод жезлом Хапсбуршке дина- 
стије.

20/7 1917 српска Влада и Југословенски 
Одбор издалн -су на Крфу једну деклара- 
цију, у којој се каже, да је једншг и неот- 
ступни захтев Срба, Хрвата и Слов-енаца, 
да, по начелу слободног самоопредељења 
н-арода, буду потпуно осл-обођени сваког ту- 
ђинског ропства, и уједнњенп у једној сло- 
бодној, националној и независној држави. 
Та је државаг имала да буде уставна, де- 
мократека и паЈрламентарна монархија, у 
кој-ој би владала династија Карађорђевића. 
Народно Претставништво бирал-о би се оп- 
штим,) једнаким, непосредним и тајним 
гласањ-ем. Таква скупштина, бројно квали- 
фикованом већином, и у сагласносхи са
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Круном, жздала би лрви државнн Устав.. 
Држава СХС бида <5и јединствена држава, 
али то не би искључивало образовање са- 
моуправниз; јединжда, према природним, 
социјалним и економским приликама. У 
њој би владала потпуна равноправност 
сва три народна имена, обе азбуке (лати- 
ниде и ћ.ирилиде) и све три вероисповести 
(православне, католичке и мухамеданске). 
Навив државе био би Краљевина Орба, Хр- 
вата и Словенада.

Пред нрвим знацииа слома Аустро-Угар- 
ске, 23/9 1918 изасланици Оловенаца, Хр- 
вата и Срба из Словеначке, Трста, Истре, 
Хрватске, Босне и Херцеговжне, Далмади- 
је и Угарске — дакле, са делог јутословен- 
ског етнографског подручја у Аустро-Угар- 
екој — основали су у Загребу На.родно 
Веће. 6/10 Народно Веће издало је про- 
глас, у коме каже, да оно, опуномоћено од 
свих народншх странака и група, узима у 
своје руке вођење народне политике, и 
тражило је »уједињење целокупног нашег
народа Словенада, Хрвата и Срба........ у
једну јединствену дотпуно оуверену др- 
жаву«. 16/10 оаотао се Хрватски Сабор, 
разрешио је све државно-правне односе 
између Хрватске, Славоније и Далмадије 
с једне стране, и Краљевине Угарске и 
Царевине Аустриске с друге стране, про- 
гласжо је Далмацију, Хрватску, Славонију 
са Реком за незаввсну државу, која дри- 
ступа у заједничку народну суверену др- 
жаву СХС, чији је Устав имала да- донесе 
једна суверена Уставотворна Скупштина, 
квалификованом већином и без племен- 
скога надгласавања. Најзад, Хрватски Са- 
бор признао је Народном Већу врховну 
власт.

27/10 дошло ’ј-е у Женеви до писменот 
спораз.ума између српске владе и Народ- 
нога Већа, по коме је ваљало образовати 
једну заједничку владу од шест чланова 
(три би поставила српска влада, а три Наг 
родно Веће). Та влада, ко-ја би постојала 
до састанка Уставотворне Скупштине, во- 
дила бИ' спољашну политику, војску, по- 
морство и припремање Уставотворне Скуп- 
штине. Сви остали послови остали би и 
даље у надлежности локалних влада. Же- 
невски споразум остао је мртво слово на 
хартији. 11/11 средишни одбор Народног 
Већа одлучио је уједињеље са Србијом, и 
нзабрао је једно изаоланство од 28 лица, 
с пуном влашћу, да, у споразуму са срп- 

■ ском владом, изведе организадију једин- 
етвене државе.

Још пре долаока взасланижа Народнога 
Већа у Београд, састала се 12/11 у Новом 
Саду,' Народна Окупштина за Војводину, 
која је решила, да се Војводина уједини 
са Орбијом.

13/11 са-стала ое у Подторици Црногор- 
ска Народна Окупштина, која је исто тако 
одлучила, да се Црна Гора уј-едини са Ср- 
бијом.

Изасланиди Народнога Већа прпмљени 
су у Београду од престолонаследника-на-

месника Александра 1/12 1918, и саопшти- 
лп су му одлуку Народнога Већа, да ау- 
стро-угарски Југо-словени желе уједињење 
са. Србијом и Црном Гором у једжнствену 
народну државу, чији би устав издала 
једна Уставотворна Окупштина, изабрана 
на темељу општега, једнакога, изравнога 
и пропорционалнога права гласа. У своме- 
одговору престолонаследншк је прогласио, 
у име Краља Петра, уједиљеље Орбије са 
земљама независне државе СХО у једин- 
ствену Краљеозину ОХС. У своме отно- 
здраву он је прихватио жеље изасланика 
о Уставотворној Окупштини.

20-7/12 образована је прва влада државе 
СХС, која је решила, да ће се наша др- 
жава звати Краљевшна Срба, Хрвата и 
Оловенада, установила њену заставу и 
љен грб. До састанка Уставотворне Скул- 
штнне ппслове Парламента вршило је 
Привремено Народно Претотавништво, које 
ое састало 1/3 1919, и које је бројало- 
296 чланова. Те су чланове одредили до- 
тадашњи локални парламенти и меони 
међустраначки одбори.

Избори за Уставотворну Скупштину из- 
вршени су, на основу изборног закона од 
3/9 1920. По том закону, на сваких 30.000- 
становника -бира-о се један по-сланик, а- 
укупан број посл-аника износио је 419. Са- 
мо три града, Београд, Загреб и Љубљана,. 
била су издвојена, ка-о засебна изборна. те- 
ла. Осталв градови бирали су посланшк-е 
заједно са селим-а овог шзборног округа. 
Избори су се вршили општшм, тајним, не- 
пооредним гласањ-ем, по начелима сраз- 
мерног прет-ставншштва. По пооловнику 
Уставотворне Скупштине пр-едлоге, било о 
надрту било о појединим члановима Уста- 
ва, могла је подносити с једне стране вла- 
да, о друге двадеоет посланжка заједно. 
Сви ти предлози морали су -се претходно 
проучити у једноме одбору од 42 члана,. 
изабраном до начелима сразмерног прет- 
ставништва. Кворум Уставотворне Окуп- 
штине износио је више од трећнне њенога 
законитог бро-ја. За пуноважан закључак 
тражила се већина присутних чланова. 
Изузетно, при завршном гласаљу о Уота- 
ву у целоств за пуноважан закључак тра- 
жила се половина више један од целокуп- 
нога броја посланика. Од стране Хрвата, 
Словенаца и Муслим-ана, пословнику је 
на.јвише замерано због тога што за заврш- 
ио гласање о Уставу у делости није про- 
писана квалификована већина од 2А , која 
је једина могла епречити да Ор-би не над- 
гласају уједињене Хрвате и Словенде.

25/1 1921 Пашићева влада поднела је 
Уставотворној Скупштини свој нацрт 
Устава, ко.ји је Скупштина упутила у од- 
бор од 42 члана. Од тога бр-оја, 23 гласало 
је за поијем владиног нацрта у начелу, а 
19 против. 5/4 одбор је поднео -сво.ј изве- 
штај Скупштинн, у којој је претрес трајао 
14/4—23/6. Тога дана (на Видов дан) Устав 
је усвојен, са 223 гласа против 35. По- 
сланивд који нису гласали, било је 161.
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.Углавном, Устав су изгласали радикали, 
демократн н мусдиманн. Хрватска се- 
.љачка странка већ од почетка није хтеда 
■ учествовати у ра.ду Уставотворне Окуп- 
штине. Хрватски Народни Клуб оставио 
је Окупштину пред начелно гласање, јер 
влада није хтела примити љегове захтеве 
у питаљу величине и надлежности обла- 
сти. У коначном гласаљу о Уставу, осим 
те две хрватске странке, нвсу још уче- 
ствовали комуниств (у име протеста због 
владиног тонења њихове страике) и сло- 
веначки јутословеноки клуб (у име про- 
деста. због централистичких тежљп Уставо- 
творне Скупштине). Против Устава гласали 
-су и социјалисти, републиканци и земљо- 
радници. С. Јовановић.

КРАЉЕВИЋ ВЕНЕДИКТ (ПАЋАВУРА),
далматински епископ (1765, Балин, код.Оо- 
луна — 1862, Млецн). Као синајскп про- 
то-синђел, К. је 1805 дошао у Ббсну, ку- 
ппо епископско достојанство н неко време 
-био помоћнпк босанског митрополита. За- 
тим се замерио Турцима, те је прешао у 
јђалмацију. Наполеон -га је поставно за 
пра-вославног епископа у Далмацп.ји (1810). 
Када ј-е Аустрија постала господар у Дал- 
мацији, К. је, да би се одржао на вла-сти, 
почео акцнју да спреми терен за унију 
православних Орба са римском црквом. 
.Довео је из Галицпје трн -унијатска све- 
штеника, да у љеговој ресиденци.јп, у Ши- 
-бенику, отворе Вогословију за васпитање 
-свештеничког подмлатка. Тај њег-ов рад 
изазвао је огорчено негодоваље православ- 
них Далматзшаца, те је 1821 покушан а-тен- 
тат на- К„ којом придиком је погннуо један 
■од унпјатских професора Богословије. К. је 
тада побегао у Падову. Место њега управ- 
љао -је српском далматпнском црквом на- 
месник Спиридион Алексијевпћ, задарски 
парох. П-енсионисан 1828,, К. се настанио 
стално у Млецпма, где је и умро.

Р. Г.
КРАЉЕВИЋ МАРКО, син краља Вука- 

швна, краљ 1371—1394. Рођен је око 1335. 
Могао је лепо да прати уеп-он свог оца, 
;који је 1350 био прплепски жупан, а 1366 
краљ. Марво ее први пут .јавља у исторпји 
1361, као п-осланик цара Уроша у Дубров- 
иику, Ожетшо се Јеленом, кћер.ју војводе 
Хлапена, господара Бера н Водена, с којом 
нп.је добро живео. После погибије бчеве, 
26/9 -1371, постао ,је краљ, и имао је борбе 
-са свима- -суседнма. Непрнјатељи с југа 
узели су му Сер и јужне делове државе 
Деопота Угљеше; Балшићп Призрен, а 
■кнез Лазар неке северне области. Притеш- 
њен са свих страна, смућен очевим пора- 
зом, Марко је признао врховну власт сул- 
танову. Подигао је' лепп манастир Св. Ди- 
митрија, позиат данас под именом Марков 
Манастир. Ка-о турски васал Марко је м<о- 
рао да крене са султановом војском про- 
тив влашког вој-воде Јована Мирче. У 
-борби протпв њега, на Ровинама, 10/10 
.1394 К. М. је погинуо, по>келевши пред

смрт победу хришћанском оружју. — К. 
М. је постао најпопуларнији јунак цело- 
купне народне традицпје Јужних Словена. 
То јо дошло, највероватније, ради његових 
личних врли-на: храбрости, мнлосрђа и заш- 
тите, коју ј-е пружао нотиштенима у време 
опште клонулости д слома после 1371 и 
1389. Као историска лжчност, п-о лознатии 
изворима, К. М. иначе не бн заслуживао 
толики култ.

Л и т е р а т у р а: М. Вукићевић, Краље- 
вић Марко (Исторпска библнотека Нестора 
Летописца, 1924). Гогово сва народна пре- 
дања, у песми н прнчи, о К. М. скунио је 
Ср. Ј. Стојковић, Краљевић Марко (28 књ. 
Друштва Св. Саве, 1922). Проучавања на- 
родне траднције о К. М. чинио је М. Ха- 
ланскц, Јужнославјанскија сказаннја о Кра- 
левићу Марку (1893). В. Ћоровић.

КРАЉЕВИЋ МИРОСЛАВ, књижевннк 
(25/7 1823, Пожега — 16/9 1877, П-ожега). 
Граматичке разреде и хуманпора- свршио 
је у фраљевачкој гпмназији у П-ожеги, фи- 
лософију у Печују, а права у Ђуру и 
Пештв. Отупио је у жупаниску службу 
у родном месту. 1867  ̂ био је члан регни- 
коларне депутацнје за угарско-хрватоку На- 
годбу. Исте године постао ј-е пожешкн ве- 
лики жупан, а 1870—1877 -био је великп 
жулан внровитжчке жупаније у Осеку. — 

*К. је основао у Пожеги штампарвју (1362), 
пздавао је и уређивао књижевнп ча-сопис 
Славонац (1863—1865), и написао ј-е н из- 
дао први хрватскн роман, Пожешкп ђак 
(1863). Б. В.

КРАЉЕВИЋ МИРОСЛАВ, сликар и гра- 
фичар (14/12 1885, Госпић — 14/4 1913, 
Загреб). Гимназију ј-е зшио у Пожеги и 
Загребу, а свршио је у Госшећу. 1904 до 
1906 учио .је пра-в-а на бечком Уипверси- 
тету, а иоред тога и сликање. П-осветивши 
се -сасвим сликарству, отиша-о је 1906 у 
Минхен, и посећивао је најпре сликарску 
школу Хајманову, а касније, до 1911, сли- 
карску Академају, као ђак професора Ха- 
бермана. Крајем 1911 дошао је у Парпз, а у 
јесен 1912 вратно се у Затреб, н приредио 
је кол-ективну изложбу својих радова, која 
,је -побудила велики пнтерес. П-оследње дане 
свога живота провео је К. илустрирањем 
Ливадићеве приче Амис н Амил, али је 
довршио оамо три пнпцијала/ — К. је био 
једа-н од најачвх талената модерног хрват- 
ског сликарства. Оставио је око 80 зчвенпх 
слика, акварела п пастела, 15 бакропнса и 
дрвореза п 250 цртежа. Највећп ое део К. 
радова налази у загребачким приватнл.м 
збиркама.

Л и т е р а т у р а :  А. Шна-јдер, Мирослав 
Краљевић (1918). А. Ш.

КРАЉЕВИЦА -(латпнски Рог{и$ Пе^јиз, 
италпјански Рог1о Ке), трговиште о луком 
у Хрватској, Област Приморско-Крајишка. 
орез Оушак, на Јадраноком Мору, пред зша- 
зом у Бакарски залив. К. пролази прв- 
-м-орска цеста (Река) -Сзчнак—Сењ, а почиње
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се Карлова цеста, која води на железничку 
станицу Пласе пруте Загреб—Сушак (Ре- 
ка) и даље кроз Горски Когар, преко Фу- 
жнна и Равне Горе у Карловац. Паробро- 
дарска је станица на линијама Сушак— 
К.—Сењ, Сушак — К. — Раб, Сушак—К.— 
Паг, Сушак—Бакар—К.—Врбник.

К. има луку, коју је дао саградити 1720 
Карло Ш. Лука је лепа, наоколо каменом 
обзидана и, снабдевена стубовнма за веза- 
ње лађа. Са југозападне стране затвара 
луку шиља-сти рт Оштро са 15 м високим 
светиоником, а на врх се луке налази 
знатио бродоградплиште, на коме су са- 
грађене многе трговачке и ратне лађе. Онде 
је н Прва Трговачка- Електро-Кемичка Твор- 
ница. 1923 укупни је саобраћај у луци К. 
био 3.010 лађа, са 185.446 тонаже.

К. има врло подесно купалиште са бо- 
рижом на Оштру.

К. има (са Шмриком, селом даље к југу) 
2.589 становника, општинско поглаварство, 
римокатолпчку жупу, вишу пучку школу, 
делегацију ратне морнарице, I поморску 
обалну команду, лучку експозитуру, по- 
шту, телеграф и телефон, филијалу Прве 
Хрватске Штедионице (Загреб).

К. је од млађих насеља у Приморју. По 
једном споменику (1471) почетак К. мо- 
гао би бвтн у 15 веку. Али први сжгурни 
помен потиче из 1525, када је К. била на 
територији кнеза Бернардина Франкопана. 
Доцније се К. не помиње све до 18 века. — 
К. има два споменика Зринско-Франко- 
панске исторнје: Отари Град или Зрински 
Град, до жупне цркве Св. Николе (некада 
магазин соли), подигнут у првој 1половини 
17 века, и Нови Град или Франкопански 
Град, који је на самој обали морској мало 
затим саграђен. Кад су 1649 браћа Ни- 
кола II и Петар Зринскв делили дедовнну, 
Петар је добно приморска имања, међу 
њима К. са Старим Градом. 1650 почео је 
Петар граджги Нови Град, п изградио га 
је од темеља величанственим и скупим де- 
лом. Веђ 1653 ту се налазио Петар, у »На- 
шој Краљевини«. Никако не стоји, да се 
К. зове по краљу Карлу III. Хапсбургу. 
Није сигурно ни извођеље имена по ланго- 
бардском краљу Албојину, којн би се ту 
десио 568, а ни по угарско-хрватскоме 
краљу Бели IV (1242). За Зринско-Франко- 
ланског устанка против Хапобурга оба је 
града 1670 опљачкала и покрала немачка 
солдатеска. Отари Град данас ,је својина 
краљевичке општине и у њему су општин- 
ски уреди, а Нови Град, након различите 
службе (био је и колегиј исусоваца), сада 
је касарна.

Самостално се почела развијати К. од 
1790, када је постала жупом за себе, док 
,је раније припадала под град Хрељин. К. 
је неко врене за владања Марије Терезкје 
била припојена и делила судбину с Ба- 
кром. 1809—1813 била је у власти фран- 
цуској. Отада су осталв француски топсви, 
усађени на обали луке за везање бродова. 
Жива трговачка лука и стовариште поста-

ла је К. тек половином 19 века. Цветала 
је већ док није оаграђена железница За- 
греб—Река, која пролази далеко залеђем 
приморских места, и док нису пароброди 
-сталв потискивати старе једрењаке. Данас 
ое Краљевчани баве морнарством, рибар- 
ством, помало внноградарством и трговн- 
ном; како их земља оскудно храни, полазе 
неки на печалбу чак п у Америку.

Л и т е р а т у р а :  Е. Лашовски, Горски 
Котар и Винодол (1923, 164—178); Мр. Ка- 
пони, Краљевица (Јадранска Стража, III, 
261). Ј. Модестин.

КРАЉЕВО, варошица у Србвји (Рашка 
Област). Има 3.580 становника. На рецн 
је Ибру, више његовог ушћа у Западну 
Мораву. Развијена је трговнна дрвеном гра- 
ђом. Важан је економски центар за око- 
лину. Ореско је место. Има првостепени 
суд, гнмназију, ратарску школу. До скора 
се К. звало Карановац. Помиње се у тур- 
ско-аустриским ратовима. За време Кара- 
ђорђа било је К. важније место на Ибар- 
ском друму. Б. Д.

КРАЉЕВСКА АКЦИОНАРСКА ЗАДРУ-
ГА, Краљево Село. Основана је 1902. Ка- 
питал је 100.000 Дин. Н. С.

КРАЉЕВСКА ПОВЛАШЂЕН А ЗАГРЕ- 
БАЧКА ДИОНИЧКА ТВОРНИЦА ЛИКЕРА, 
ХРВАТСКИХ ВОЋНИХ ДЕСТИЛАТА И 
ОЦТА, Загреб. Основана је 1895. Капитал 
.је 3,750.000 Дин. Производи ликере, ра- 
кију и сирће. С. П.

КРАЉЕВСКА ПРИВРЕДНА БАНКА,
Краљево. Основана је 1912. Од 1921 спо- 
јена је са Краљевском Акцнонарском За- 
другом, која постоји од 1902. Капитал је
1,000.000. Повећан је 1924 на 2,000.000. 
Улозв 1,100.412, менице 2,010.310 Дин. 
Претседник је Петар Богавац. 11. С.

КРАЉЕВСКО-СУТЈЕСКИ САМОСТАН је
најстарији од свих данашњих фрањевачких 
самостана у Босни. Фрањевце ,у Кр. С,у- 
тјесци (Сипае Ваш) помиље већ Вартоло- 
меј <1е К ш отео |(Р(15апиз), када је 1385 до 
1390 саетављао први попис самостана фра- 
њевачке босанске викарије (Апа1ес1а Ргап- 
схзсапа, IV, ас1 С1агаз А^иаз 1906). Каснпје 
је овај самостан, према предању, проши- 
рио претпоследњи босански краљ Томаш 
Остојић (1444—1461), али с,у га Турци, 
када су освајали Босну, сравнили са зем- 
љом. Затим су га фрањевцн опет подпгли, 
али Турци га око 1521 опет поруше. Како 
се више није смело градити «д камена, 
то се до најновијега времена морао чешће 
обнављати, 1658 беше изгорео. 1683—1699 
у рату између Аустриј-е и Турске, фра- 
њевци су га морали затворити, те живетп 
по сеоским кућама и у сељачкоме оделу.

Данашњи је самостак сазидан 1891, а 
црква 1906—1908. Црква је двосгрука: под- 
земна (крипте) и надземна. У криптама 
почивају земни остатци, како се миоли, 
претпоследњег босанског краља и би-скупа
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Лучића и Илијића, родом из Вареша. — 
У оамостану су неко време стално преби- 
вали и неки бискупи. Међу одличније са- 
мостанске писце спадају: Лаштрић, Бенић, 
Маријановић, Јосић н т. д. Оамостан по- 
седује доста добру књижницу, с пеколико 
вредних инкунабула, архив, више стари- 
јих слика, црквенога посуђа и руха. Из- 
међу рукописа биће најважнији Љетопис 
фрањевачког самостана у Кр. Сутјесци.

Л и т е р а т у р а :  Баришић, Гласник Зе- 
маљског Музеја (1890); Фрањевачки Гла- 
сник (1895); Блажевић, Серафински Пери- 
вој (1911); Ј. Јеленић, Летопис фрање- 
вачког самостана у Кр. Оутјесци (Гласник 
Земаљског Музеја, 1923) и др.

Ј. Јеленић.
КРАЊ, варош у Словеначкој, на ушћу 

Кокре у Саву. Има 2.906 становника. Из 
средњег века сачувало се у месту К. ве- 
лико гробље са оружјем, вероватно естатцн 
велике лонгобардске посаде. За. хнпотезу 
да је било у К. прво седиште Крањске 
марке или гр-офије нема никаквих доказа. 
Први пут помиље се К. тек 1221. У 13 веку 
добили оу К. грофовн из Ортенбурга, који 
су овде основали тврђаву КдебекЊш. 1414 
добио је К. традска права.

К. је у економском погледу најважније 
место у Горељско) т. ј. на горвој Сави. 
Средиште је трговине за Савску долнну 
над Љубљаном, има врло добро посећи- 
ване вашаре и особито у последље доба 
развијену нндустрију (мање фабрике ко- 
же, велики Парни Млин, Фабрнку Гумених 
Предмета, мање фабрике Оапуна, Ларкета, 
после корушког плебисцита пушкарску ин- 
дустрију, која је пресељена из Боровља,
1923—1924 саграђена је велилка Текстилна 
Фабрнка). К. има и Електричну Ц-ентралу. 
— Ј1е?ки на железничкој прузи Љубљана— 
Јесенице, од које се у К. одваја локална 
железница за Тржич. К. има среско по- 
главарство, суд, гимназију, штампарију и 
филијале банака. — Положај вароши је 
леп, на стрм-ој стени између Саве и Кокре. 
Околина )е врло густо насељена. У вароши 
је го-тска црква, саграђена 1491. На гробљу 
су гробови словеначких песннка Фр. Пре- 
шерна (— 1849 у К.) и 0. Јенка (— 1869).

А. М.
КРАЊАЦ (ЈУРКО К.), архитект. В. 

Јурко.
КРАЊСКА ГОРА, ■ село у Оловеначко-ј, 

на горњој Сави, у близинн њен-ог извора, 
804 м над морем. Има 693 становника. 
К. Г. лежи у горској долини, под Јули- 
ским Алпнм-а и Караванкама, има лепу 
шумовиту околину л чист планпнски ваз- 
дух. К. Г. постала је омиљено планинеко 
летовалиште. Седиште је суда и има же- 
лезничку станицу. А. М.

КРАЊСКА ИНДУСТРИЈСКА ДРУЖБА,
Јесенице. Основана је 1869. Калитал је
4,500.000 Дин. Друштво има фабрике у 
Јесеницама, Дубрави п Јаворнику, у ко- |

јима израђује: лим, гвоздене полуге и 
шипке, електроде н т. д. Има 5 Мартино- 
вих пећи. Има једну Електричну Ц-ентралу 
од 4.900 НР и другу од 1.400 НР. Укупна 
нокретна снага (водена и електрична) је 
-10.000 НР, а запослено )е 2.400 радннка.

С. П.
КРАЊСКЕ ТВОРНИЦЕ ЖЕЉЕЗНЕ, 

БРАВАРСКЕ И КОВИНСКЕ РОБЕ »ТИ-
ТАН« Д. Д, у Камнику. Основано је 1921. 
Капитал је 5,000.000 Дин. Покретна снага. 
је 500 НР. Радника је запослено око 600. 
Има сопствену Електричну Централу. Из- 
рађује браварску робу, посуђе, лимену и 
ливену робу. С. П.

КРАЊЦИ (Антропологија). В. Словен- 
ци (Антропологија).

КРАЊЧЕВИЂ СИЛВИЈЕ СТРАХИМИР,
књижевник (17/2 1865, 'Оењ — 29/10 1908, 
Сарајево). Основну школу' и гимназију 
свршио је у Сењу. У јееен 1883 ступио је 
:у Со11е^шт Сегташсо-НипјЈапсит у Рп- 
му, но после неколнко месецн свукао је 
мангију и дошао у Загреб, где је 1886 на 
учитељској школи положио испит. Исте 
године постављен је за наставника трго- 
вачке школе у Мостару, а доцније је пре- 
мештен у Ливно, па у Бјељнну. 1894 по- 
.стао је учитељ препарандије у Сарајеву, 
али је додељен на рад у часопису ЕГада. 
К. је био фактични редактор Наде за цело 
.време њена лзлажења (1895—1903). По- 
четком 1904 именован је К. за- школског 
надзорника града Оарајева, али је над- 
-бискуп Штадлер уложно протест, изјавив- 
ши, да ће му, као безбожнику, затворити 
врата својнх конфесионалних школа. Та- 
ко је К. пеко време проба-вио без службе, 
па је после постављен за професора и 
управника трговачке школе у Сарајеву.

К. се јавио још као гпмназијалац првим 
својим песмам-а у Хрватској Вилп (1883) и 
сплитској Нади (1883). Затим ј-е сарађивао 
као несник у правашкој Олободи, Хрват- 
ско), -Балкану, Вијенцу, Новом Впјеку, са- 
рајевској Нади и др. Прва му )е збирка пе- 
.сама Вугаркпње (1885). Затим су изашле 
-збирке Изабране пјесме (1898), у издању 
Матице Хрватске, Трзаји (1902) и Пјесме 
.(1908), илустровано дивот-издање Друш- 
тва Хрватских Књижевника. Писао је и 
песничке цртице у прози, кој-е су сабране 
и штампане, после његове смрти, под на- 
словом Пјесничка проза (1912), са студи- 
ј-ом М. Марјановића.

Л и т е р а т у р а :  Ела Крањчевић, 0
Силвијевом животу и болести (Обзор Илу- 
стро-ванн, 1909, 711); А. Г. Матош, За. 
Крањчевића (Хрватско Пра-во, 1908, 3.791 
до 3.793); Т. 5. Сгаћоубкђ \^5рб1с2ебша 
Сћогшасуа, II, С. Стр. Крањчевић (1908).

Б. Водник.
КРАПАЊ (талијански Сгаррапо), далма- 

тинско острво, Област Сплит, срез и оп- 
штш-га Шлбеннж, уза само копно, од Ши- 
беника 1% км к југу. Има 1.360 станов-

—- 432



КРАПИНА

нжка, који се баве поглавито вађењем спу- 
жава. €-ело на јутоисточној обали паро- 
бродсжа је станица на. линијн Шпбеншк— 
Рогозница. К. има римокатоличку жупу, 
рибарску и спужварску задругу, пошту. Од 
села К. на север фрањевачки је самостан, 
који се 1646 сретно одбранио од Турака.

Ј. М-н.
КРАПИНА, 1 . Варошица у Хрватској, у 

Области Затребачкој, главно место Заторја; 
станица побочнога крака заторске желез- 
нице Забок—К.| који ће се шродужити до 
Рогатца, да се шривеже на железничку 
мрежу Оловеначке, у красној, црногори- 
цом и виноградима. засађеној долини, ко- 
јом тече поток Крапиннца (ка Крапини). 
Има 1.390 етановника, општинско н -среско 
поглаварство, котарски суд, порезни уред, 
римокатоличку жупу и фраљевачки само- 
стан, малу реалну гимназију, пошту, теле- 
граф и телефон. У К. прилична је трго- 
вина земаљским производима, вином, сто- 
ком и животним намирницама. Индустри- 
ска су предузећа: Угљенокош К. (даје на 
годину око 12.000 тона смеђега угљепа; ко- 
ла га Кралинско Угљенокопно Д. Д., 
основано 1918, са капиталом од 1,500.000 
Дин), Крапинска Творница Покућства, 
Парна Пилана и Кречана, »Конго«, Твор- 
ница Штанова, Градска Циглана, Творнн- 
ца Ла.штила, Мастила, Модрила и Црнила, 
Прва Загорска Творница Ципела, Прва 
Загорска Зидарска Задруга. Има и три до- 
маће штедионице.

У спиљи Хушњакова брета, на десној 
обали Крапинице, 25 м над данашњом ра- 
зином потока, нађени су 1899 остатци ди- 
лувиског палеолитичког човека (Н ото 8а- 
р!епз С гартепзк), јамачно једно од нај- 
•знатнијих налазишта своје врсте у Евро- 
пи. На огњишту оу нађене спаљене кости 
од 10 људи различног доба, те ,је можда 
палеолитски Крапинчанин био људождер. 
Овакако је он најранији познати станов- 
ник у нашој држави. Он је имао лубању, 
која се истицала јаком избоченошћу чеоне 
кости над очним шупљинама. (В. Крапин- 
ски човек дилувија.)

Како сведоче три Јупитеру посвећена 
жртвеника из Мжхаљскога Јарка (јужно од 
К.), бшго је рко К. живота. и у римско доба.

Чувена прича о браћи Чеху, Леху и Ме- 
ху (Русу), шо којој би Хрватска, нарочито 
К„ била колевка праоцима, оснивачима 
Чешке, Пољске и Русије, можда је к нама 
донесена ш  Чешке. Проф. В. Клаић по- 
мишља на пана Јана Витовца, који је 
(1457) имао чак банску част. Свакако гра- 
дови, где би имала браћа седети, према 
догађају (одласку браће из Хрватске пред 
римском силом) касно се јављају: град К. 
тек 1330 (1193), Шабац око 1537, док Псар 
код К. није у опште постојао.

Од великога негда града К. остали су до 
данас само остагцн зидова, по којима се 
једва може одредити топографија града, 
Једино, што ће пркосити времену и љу-

дима, је »пивнкца«, висока и пространа 
природна спиља у утроби брда. Трокатна 
зграда, што се истпче између развалина, 
обновљена је 1882 и уређено шеталиште.

К. се први пут помиње 1193, вао. 1осиб, 
заједно еа Окићем и Подгорјем. У трећој 
десетини 13 века већ је посгојала крапин- 
ска жупанија (1222 С отез Ре1гиз Је Сга- 
рипа) са главнжм местом К., у којој је би- 
ла и краљевска калела, како се разбире из 
листине 1225, када се тамо- десио славон- 
ски .војвода Бела (доцније краљ Бела IV). 
После 1225 не помиње се кроз сто година 
ни К. нити какав крапински жупан. Место 
тога долази даље у 13 веку више пута 
СазИит 2ај*опае И С отез Је 2ајЈопа. 
Тек у једној листини 1330 говори се о до- 
хотцима Петра Херцега, сина. бана Хенри- 
ка III Гисинга, што нх је примао за своје 
градове К., Костел и Оштрц, на међи Не- 
мачке у Загорју. Краљ Лудовик I (1342 до 
1382), који је -скршио великашку моћ у 
краљевству, није поштедио ни Петра: оду- 
зео му је жупу или кнежију Загорје -с К. 
и оа друтим градовима, и по-двргао их је 
краљевско.ј власти. Место краља управљао 
је сада градом каотелан. Испод града, уза 
поток Крапинжцу, развио се трг или трго- 
виште К. Тај је трг добио своје повласти- 
це и слободе повељом, коју је краљ Лу- 
довик I издао у Загребу 1/3 1347, а његови 
је наследници и господари К , на молбу 
крапинских ва.рошана, поново потврдили. 
1347—1399 град је К , са читавом загор- 
ском жупом или кнежијом, у краљевској 
власти, коју је, у име краља, најпре вр- 
шио Лудовиков брат, славонски војвода 
Отеван, а по његовој омрти (1354) редовно 
вараждински жупан, који је уједно био 
загорски жупан и кастелан краљевских 
градова т  КзШсШ 2а^опа (Костел, Кра- 
гшна и др.). 27/1 1399 краљ Снгисмунд да- 
ровао је жупу или кнежију Загорску цељ- 
ско-мв кнезу Херману II. Отада су цељски 
кнезови бпли, све до свога изумрћа 1456, 
каследни за-горски кнежеви, а град К. 
главно место, како сведочи и цељска кро- 
ника. У граду се К. (1405) венчао краљ 
Сигисмунд са Барбаром Цељском, а Фри- 
дрих Цељски (1422) уморио је ту своју же- 
ну Јелисаву, рођ. Франкопан. 1457 удо- 
вица Улрика Ц-ељскога Катарина, кћи дес- 
пота Ђорђа Бранковића, за незнатан новац 
продала ј-е К. с целим Загорјем бану Ива- 
ну Витовцу. То су касније потврдили цар 
Фридрик IV, па краљ Матија, којн му је 
дао и одлични наслов: »вечни елободни п 
велики жупан (кнез) жупаније (кнежије) 
загорске«. Ивана Витовца наследили су 
као грофови загорски (Сгаиеп 1т 8ај|ог) 
његови синови Јурај, Иван и Вилим. Гроф 
Јурај био је доцније приморан да К. прода 
краљу Матији, а овај ј-е К. и грофију За- 
горје даровао своме сину, херцегу п бану 
хрватскоме Ивану Корвину, који се 20/’з 
1496 оженио Беатрицом, кћерју кне-за Бер- 
нардина Франкопана. Иван Корвин умро 
је у К. 12/10 1504, а сахраљен је у само-
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стану Лепогдави. Његова се удовица Беа- 
трица преудала за бранибороког маркгрофа 
Ђурђа, ко.ји је но њеној. омрти (1520) сву 
њену баштину распродао н расуо. К. н 
Костел купио је хрватски племић, бнвши 
јајачкн бан, Петар Кеглевић. Њему је 
краљ Лудовик II 30/11 1524 уступио и 
град Лобор (који је до недавно пришадао 
деспоту Фрањи Б-ериславићу), и издао му 
повељу,' да може, не само на земљишту 
свога града Бужина, него и на поеедима 
градова К , Костела и Лобора »копати и 
вадитн златне, сребрне и бакарне, оловне 
и коситерне руде«. То је прва вест о ру- 
докоппма у Загорју. Касније је, због К., 
дошло до борбе између породица Имбре- 
ковић-Секеља, Кеглевића и Драшковпћа. 
Док је К. бнла у рукама Ивана Драшко- 
вића, држали су се онде пет пута сабори 
(27/8 1598, 4/2 1599, 12/6 1600, 18/10 1605 
и 3/8 1607), на којима се радило поглавито 
о одбранп земље од Турака. Расправа из- 
међу Секеља п Кеглевића завршила се 
1609 у К. нагодбом, којом је Фридрих Се- 
кељ Ивану Кеглевићу и његовој жени Су- 
заниЊај за 78.000 форината заложио свој 
град К. и половину свих имања и поседа, 
којн су на њ п на град Костел спадали, а 
то је потврдио 25/4 1610 пред каптолом 
загребачким. Већ се тада помиње,' да је 
град К. делимице разваљен, а. делимице 
да ће се срушити. — Парница, коју су 
затим, због К., против Кеглевића подигли 
Драшковићи, трајала је све до 1647, када 
су је напокон добили Кеглевићи. Они су 
становали у К. још у почетку 18 века. 
1714 град К. је поправио Петар Кеглевпћ. 
Од Кеглевића град је баштпнпла породица 
барона Лихтенберга, а од ње породица 
Отенфелс, која је остатке града поклонила 
трговишту К.

Према граду К , на десној обалн Крапп- 
нице, лежи брдо Јосиповац. На њему се 
1458 помиње Нови Град (1Тоуит сабНит; 
данас му нема трага), а на подножју брда 
помиње се 1547 хоспптал са старом цр- 
квом, на чијем је месту у половннп 17 ве- 
ка подигнут данашњи фрањевачки само- 
стан. Оамостан је задужбина Фрање Ке- 
глевића, чији се грб са натписом (1657) 
налази над вратима цркве. 1707 је на 
истом брегу, где он стрмо снлази према 
К , банске части намесннк гроф Петар Ке- 
глевић сазидао црквицу Ов. Јосипа (данас 
је више нема), по којој је п брег, који се 
пре звао Врбовац, добио данашње име Јо- 
спповац. Да се град на том брегу негда 
звао П-сар, нема доказа.

Брегу Јосиповцу на југу, такође на за- 
надној или десној страни Крапинице, до 
железннчке станице, диже се брдо Шабац. 
На њему данас нема трага граду нн ста- 
рим зидинама, већ је читаво брдо обрађе- 
но (виноградп, ораннце, ливаде п воћња- 
цн). Брдо се пре звало Ветерница или Бо- 
бовје. На њему је око 1537 Петар Кегле- 
вић подигао племићске дворове. Не може 
се доказати, да је раније био на брду град

Шабац. Кеглевићеве- племнћске дворове, 
доцније утврђене, разорили су за време 
селлчке буне (1572—1573) њихови стари 
противницн барони Оекељи, присталице 
потлаченога сељака. Распра пзмеђу овжх 
странака, пренесена н у хрватски сабор, 
завршила се 1581, осудом Мата Кетлевића. 
Његова тврднња, тада назвада Шабац, ко- 
ју је поново био подигао, разорена је до 
темеља. 1598 помињу се само Њггае 8а- 
Басг; тврдиње јамачно није више било. — 
Изван К , на Тршком Врху (288 м), за- 
нимљива је капелнца Марије Јерусалим- 
ске (1750), ограђена сликаним тремовима. 
Посећују је м.ноги поклоници.

-Оамо трговшпте К , које је некада било 
опасано зндовима са двојим вратима, не- 
ма других спом-еника оем Кетлевићева 
двора и старе зграде поглаварства. Жупна 
црква, саграђена око 1400 у позном гог- 
ском стилу, морала је бити порушена. због 
трошностн (1901), те је из темеља нова 
саграђена. — У К. је споменнк (мраморна 
биота. од Ив. Ренджћа), »оцу бесмртних 
Илжра« Дру. ЈБудевиту Гају, који се родио 
у К. (8/7 1809).

Л н т е р а т у р а :  Бј, Сај, Б1е 5сћ1б8зег 
ће1 Кгарша (1826); И. Кукуљевић, Неке 
градине и градовн у Хрватској (1867); 
Ортнер, Повјест града. и трговпшта Крапн- 
не (1899); Лашовски, Хрватске повјеене 
грађевине (I, 1902); В. Клаић, Кралински 
градови. и шредаје о њжма (Вјеснпк Хрват- 
ског Археолошког Друштва, 1909); Ђ. Сабо, 
■Споменицп котара Крапине н Златара 
(Вјес-нпк, 1914); Д. Горјановић-Крамбер- 
гер, Живот и култура дилувијалног чове- 
ка из Крапине у Хрватској (1913).

Ј. Модестин.
2. Гека у Хрватској, лева притока. Саве. 

Извире на. југоисточној страни планине 
Иванчице (Хам 678 м, Храстов Врх 591 м). 
Од изворишта до села Јертовеца К. тече 
од севера према југу, одатле до Павлове- 
ца, углавном ка западу. Од овог места, 
где у-тиче Крапиннца, К. почне тећп према 
југозападу, а на доњ-ем току, од Луке до 
ушћа, тече на ју-г. У Саву се К. улива око 
2-5 км сев-ерозападно од Подсуседа.  ̂Са 
десне стране су главннје прптоке К.: Хор- 
ватски Поток, Краппннца, Сутинска, Ги- 
јека, Батпна н Селница, а са леве стране 
Топлица.. Дуокина К. тока је 74-9 км, а 
површина слива 1.24Т8 км2. П. В.

КРАПИНИЦА, река у Хрватској, десна 
притока Крапгше. К. извире на јужним 
падинама Мацељске Горе под висовима 
Козји Хрбет 715 м и Мацељ 622 м, углав- 
ном тече нрема југу-југопстоку, покрај ме- 
ста Крапине, Светог Крижа Зачретје и 
Забока, одакле скрене на југозапад и ути- 
че у Крапину око 1 км јужно од села 
Павловеца. Дужина К. тока. је 34-7 км, а 
површнна слива 196 км2.

П. В.
КРАПИНСКА ТВОРНИЦА ПОКУЋСТВА 

И ПАРНА ПИЛАНА Д. Д., Загреб. Осно-
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вана је 1920. Капитал је 2,000.000 Дин. 
Има у Крапини фабрику намештаја- од са- 
вијеног дрвета. Запослено је 100 радника. 
Друштво има у Жутниди, код Крапнне, 
2 стругаре са 4 гатера, из којих се фабри- 
ка снабдева дрветом. Укупна покретна 
снага. 195 НР, а цело предузеће има 400 
до 800 радника. У својим шумама друш- 
тво има две шумске железнице у дужини 
од 26 км. Годишња лрерада је око 25.000 
кубних метара. С. П.

КРАПИНСКЕ ТОПЛИЦЕ, село у Хрват- 
ској, Област Загреб, срез Преграда; у За- 
горју, од Крапине к југу у красној долини 
(166 м), којом тече ш ток Костељина (ка 
Крапини); од железничке станице Забок 
20 минута, а од Рогатца 1 сат аутомобилом. 
Имају 643 становника, општинско погла- 
варство, римокатоличку жупу, пучку шко- 
лу, пошту, телеграф и телефон, Творнпцу 
Пенице, Штедионицу.

Минерално купалиште и лечилиште има 
средњу летњу температуру 23° С. Пролеће 
и јесен су врло благи. Вода се употребља- 
ва за пиће и купање. Опада у индифе- 
рентне хипертерне с карактером слабо 
земноалкалне воде. РадИоактивна је и има 
температуру 38° С—44° 0. Има четири ја- 
ка извора, који точе на дан' до 10.000 хл 
воде. За купање има два велика басена, 
у којима се вода мења сваког сата. К. Т. 
се употребљавају против реуматизма. ми- 
шића и зглобова, ишиаса, рана, хроничне 
упале бубрега и различитих кожних афек- 
ција. Лечи се купањем, масажом, електри- 
цитетом, шведском гимнастиком и облага- 
њем блатом, воје се доноси са 5 км удаље- 
нога врела Смрдеће Топлице. Купатило 
има модеран комфор, а својнна је Југо- 
словенског Купалишног Д. Д.

Ј. М-н.
КРАПИНСКИ ЧОВЕК ДИЛУВИЈА. Те-

лесни остатци дилувијалног човека из Кра- 
пине као и његов ручни рад имају светски 
глас, прво због тога, што је крапинско на- 
лазиште, и због обилатости предмета и 
због доказане старости, само по себи једно 
од најзнаменитијих на свету, а друго и 
због своје историске улоге у борби између 
француских и немачких научењака о упо- 
знавању и признању дилувијадног фосил- 
ног човека. Већ 1856 открио је Др. Фул- 
рот у Неандерталу, код Дислдорфа, кости 
прачовека и упозорио је стручњаке ана- 
томе на упадљиве диференције између 
морфолошких особина његових и рецент- 
нот човека. Томе се .успротивио Р. Вирхов, 
тумачећи необична обележја неандертал- 
ских костију као патолошку појаву. 1882 
нађен је у палеолитском налазишту Шип- 
ки, у Моравокој, комад доње вилице де- 
тета, а 1886 ископане су у шпиљи, код 8ру, 
у Белгији, две окоснице прачовека, које су 
показале својим облицима такв несумњиве 
знаке ородности са остеолошким остат- 
цима из Неандертала, да здравој логици 
није било м-огуће отклонити ллеменске

сродности. Ипак се Вирхов енергично про- 
тивио да то призна, и под притиском ње- 
говог аугоритета Немци -су на антроло- 
лошком конгресу у Улму (1892) отклонили 
признаље некадашњег постојаља неандер- 
талске расе, воја је била савременик и 
пратилац тигантских животиња леденог 
доба.

Откриће. преостатака К. Ч. (1899—1905) 
од хрватског геолога Драгутина Горјано- 
вића-Крамбергера донело је преокрет у том 
питању.

Крапинско налазиште је за сада на.јзна- 
■ненитнје на европском југоистоку, јер до- 
казује, и телесннм остатцима. човека и 
његовим рувотворинама, да је тамо живео 
у дплувијалжо доба човечјн род. Оно се 
налази као отворена и пеоком испуњена 
шпиља на падини брега Хушњаково, више 
Кнајповог купадишта у трговишту Кра- 
ппна, а 25 м изнад потока Крапинице. 
Одавде су оближви становници вадили 
песак, и том ое приликом наишло (најпре
1895) на остеолошке остатке носорога и 
бивола. Директор геолошког Музеја у За- 
гребу, Д. Горјановић, посетио је 1899 на- 
лазиште, и почео систематскн пратити ра- 
скопавање до 1905. Налаоци су показали, 
да је дилувијалнп Крапинац био нестално 
насељен ловац, и да се заниЦјро углавном 
ловом дивљачн и спремаљем потребног, 
врло примитивног оружја од камена, кости 
и дрвета. Још у време када је поток Кра- 
пиница тако високо текао, да је могао пла- 
вити пребивалиште крапинеког ловца. у 
његовој пећини, познао је овај ватру. Око 
огњишта се нашазило примитивно оруђе 
од нагореле кости, и то се опажа непре- 
стано ж једнако у 8 метара дебелом слоју 
неска, који је постао распадањем стена. 
и напунио пећину. То -значи, да ,је К. Ч. 
живео у само једном периоду дилувијума, 
који мора да је врло дуго тра.јао. Множина 
нађених коотију (Воз рпхтј|еши5а И КћГ 
погегоба) доказује, да се К. Ч. хранио 
меоом, и да је ценио мозак и орж коетпју, 
пошто су ове нађене отворене и разбијене. 
Горјановић држи .за више него вероватно, 
да је К. Ч. има.о бојева оа ородним пле- 
менима, у којнма су убијали одрасле и 
децу, а> затим јели њихово месо. Ове кости 
одраслих ,и деце биле су уздуж разбијене 
и нагореле. Када су се кости нагомилале 
око огњигћта и биле на сметњи, еклонио 
их је К. Ч. уз зидове пећине.

Оотатци рукотворина не налазе с-е само 
око огњишта него и по целом алувијуму, 
који је испуљавао крапинску пећину. Оруђе 
је бћло од камена, кооти, а врло вероватно 
и од дрвета. Од кости (тнбија) била је' 
једна секира, један зашиљен троугласти 
алат, чији су рубови били, услед потребе, 
изглађени. Артефажти од кооти нису од 
оообите археолошке важнооти, јер немај.у 
ничега типичног; направљени оу више 
мање аЈ ћос, по потреби и спонтано. 
Много -су важнији и карактеристичнији 
предметн од камјена, јер показују кроз
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цело време извесан нанин обрађивања. У 
осталом каменн материјал око Крапине 
(највише чисто сиво, зеленкасто и тамно 
кремење, ређе јаспис, и по једанпут кал- 
цедон и кварц), мало Је био згодан за 
прављење артефаката, и због тога нема од 
њега већих и угледнпјих предмета. По 
своме облику оруђе К. Ч. показује разли- 
чите шиљке са правом или уздуж повије- 
ном сечицом, даље стругала, делимнце 
лепо искврцана, или ножу слична, са лепо 
израђеном левом оштрицом, даље стру- 
гала дебелог хрпта, са крупном редушом, 
или левом обрађеном оштрицом, даље но- 
жић-е, шиљкове и пиле са зупчастим де- 
сним рубом. Нађена су и дрвена вретенца 
можда за добијаље ватре.

Живот и рад К. Ч. описује Д. Горјановић 
укратко овако: Окружен густим шумама 
пуним дивљачи, уз поток, који је тада во- 
дом и рибом био обилнији но данас, имао 
је тај човек на дохвату свога обитавалишта 
све, што му је за живот требало. Поток 
Крапиница доносио је и множину тврдог 
кременог камена из суседног севернијег 
горја; то је он употребно за. зготовљеље 
свог оруђа. Нагаин којнм је то чинио, био 
је једноставан. Човек би одабрао згодан 
комад, па га је другим разбијао на велике 
и дебеле комаде. Према облику тако на- 
сталих калотина илп одломака, приготовио 
би себи шиљке, ако су одбијени комади 
били троугластог облпка, или би их уде- 
сио у стругала, ако су ималп управну или 
заобљену оштрицу, коју је ваљало још 
другим каменом кврцкати, да не буде она 
оштрица претанка и да се употребом брзо 
не отупи. Тажо је прачовек начинио себп 
разноврсне шиљке, струтала (једнострана 
или двострана), брусила, пиле, ситне ба- 
тиће п т. д. Али и згодне калотине кости 
од зверади, на пр. надлактице шпиљског 
медведа, па шнљаете одломке, кооти би- 
зона, знао је човек такођер употребити. 
Нема сумње, да се тај прачовек служио и 
проштацима или кољем, које је на вршку 
раоколио, а у љ уметнуо каменц шиљак, 
те га је ликом или другим везивом, о ко- 
лац причврстио. Проштац' н колац са ка- 
меним шиљком били су му ваљда најод- 
личније срузкје у одбрани или навали, 
било против зверн, било против својих 
људских савременика. У тешкој борбп за 
опстанак десиле су се и прачовеку из Кра- 
пине често незгоде. Најтезке су биле сва- 
како за човека борбе са страним чопорима 
и борбе са зверовима, Тако је ту нађена 
кључица прачовека, која. је била. надом или 
ударцем преломљена, али је накнадно опет 
сраола, затим подлактна кост, гсојој фали 
овећи део, што га је човеку за. зкивота од- 
гризла нека звер. И та ,је кост на озлеђе- 
ном месту зацелила, Има надаље у неким 
костима несумњивих трагова и улогама, 
којо је човек с-текао станујући у влазкној 
шпиљи. Трагови другпх болести, осим ја- 
мица на предљој страни зубне цакловине 
(хипоплазпја), нис-у запазкени. Оасвим је

природно, да је тај прачовек, који је дан 
и ноћ боравио на зраку, а хранио ое једно- 
сгавном храном, морао бити здрав и мање 
приступачан болестима. У културном пе- 
риоду моустеријенском, у коме је живео К.
Ч. кроз више тисућа година, није се он по- 
дигао до вишег културног степена, но што 
му је требало да начини своје оруђе. Наш 
је Крашшац био дивљак, који још није 
имао иикаква осећаја пијетета према сво- 
јим покојницима.

Горјановић-Крамбергер разликовао је 1906 
трп типа оне старе индустрије, која је пот- 
сећала на- М оизЈепеп, М еаугшеп И ца 
предмете у бргеппез. X. Обермајер дати- 
рао је К. Ч. и љегову индустрију у трећу 
интерглацијалну епоху, ношто га је пра- 
тила топлодобна фауна. То значи исто- 
добност са крајем КЈза, и почетком ЧОигт- 
доба. Тада ј>е трајало шеленско доба. па- 
леолнтнка. Но Горјановнћ је- непоколеб- 
љиво тврдио, да је карактер крапннске нн- 
дустрије моустеријенски, што је 1912 но- 
тврдио и француски научењак ВгеиП. 
Е1ерћаз апКцииз П К ћ т о ге г о з  М. заосталн 
су донекле у хладном моустеријенеком пе- 
риоду, и ако су се сачували и извесни ка- 
мени предмети ашевленског типа. У оста- 
лом, неки преиоторичари деле моустери- 
јенски па"леолитикум на две геолошке фа- 
зе, на старпју »топлу« из трећег интергла- 
цијалног, н млађу »хладну«, из четвртог 
залеђеног периода.

Тешко ,је казатп нешто поуздано о ста- 
рооти К. Ч. Ипак се ноже рећн, да је тра- 
јало више десетина хиљада година, док је 
поток Краплница, којн је у моустеријен- 
’ско доба плавио дно Крапинске шпиље, 
испрао своје корнто толико, да је данас за 
25 м ниже. Горјановић мисли, да је од 
тада па до данас потекло барем 30.000 го- 
дина. Ова временска. процена пре је пре- 
ниска- него превисока., јер резултати нај- 
новијих археолошко.-геолошких проучава- 
ња показују, да је еппглацијални или 
позноглацијалнн период почео око 25.000 
(или 23.000) и трајао до 7000 (или 6000) 
пре Хр., тако да је лраво неолитско доба 
почело у средњој Европн тек око 6000 илп 
5000 пр. Хр. Према томе могли би старост 
К. Ч. н више да.тирати него Горјановић- 
Крамбергер. Ако је српски палеонтолог 
Ђока Јовановић заиста открио у Београду 
дилувијалног човека у друштву са Е1ерћаз 
апПцииз-ом, као што је писао и тврдио
(1892), ти су -остатцп, могли лрппадатп 
најраније другом ннтерглацијалном, или 
најкасније трећем интерглацијалном пе- 
риоду.

Фауна крапиноке пећпне готово Је са- 
свпм једнака фауни од Таубаха код Вај- 
мара, у Немачкој, и представља старију 
фазу дилувија, као претходницу млађем 
периоду, само са К ћш огегоз апКциКаНз п 
Е1ерћаз рпПпЈЈепгаз. Горјановпћ тврди, да 
краппнска фауна има значај т. зв. топле 
фауне, коју треба уврстити у трећу интер- 
глацпјалну епоху.
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Оотатци дилувијалног коотура К. Ч. мно- 
гобројнн су; припадају најмање 10 оео- 
бама разног доба живота. Према својим 
нарочитим морфолошким особинама треба 
ове дилувијалне становнике Хрватоке до- 
делити категоријн фосилне неандерталске 
раое, воја је била означена јаким надоч- 
ним рубовнма, ниоким, натраг управљеним 
челом, повијеном лрогнатном дољом вили1- 
цом, која, тако рећи, означује само заметак 
браде на масивној основи. Чељусни зуби 
личе на зубе модерног човека, само се раз- 
ЛИКУЈУ редуцираним бројем квржица на 
крунама и великим пулпалним шупљи- 
нама. Оа отановишта оближа горње и доње 
чељусти Горјановић разликује два типа: 
са високим и са ниским вилицама. Екстре- 
митетне кости нису биле масивне, као што 
би се очекивало, већ доста дробне, што 
даје претпоставити витко тело.. Према то- 
ме треба претпостављати у Крапини две 
човечје феле: Нот-о рппцЈ[ешиз уаг. бруеп- 
813 и Н ото ргншј[епшз уаг. Кгартепзхз. 
Овај последњи разликује се од првог рела- 
тивно маљом масивношћу, маљом висином 
и прогнатношћу вилица и нормалним мо- 
ларима са великим пулпалним шупљи- 
нама. Услед ниског чела и дебелих над- 
очних рубова, тупог и широког носа, као 
и налред избачених вилица, К. Ч. имао 
је дивљи изглед. (0 морфолошким одно- 
сима К. Ч. према ооталим дилувијалним 
фелама као и према данашњим раеама В. 
Палеолитски човек.)

Л и т е р а т у р а :  Д. Горјановић-Крамбер- 
гер, Бег сИ1тЧа1е Мепзсћ у о п  К гарта  т  
КгоаПеп (1906); Горјановић-Крамбергер, Б1е 
Кгопеп ипс1 ЧСигге1п с1ег МаћНаћпе Јез 
Н ото рНгшј^епшз ипЈ јћге ^епеПзсће Ве- 
с!еи1ипј! (Апа1от. Апге1^ег, 1907); Р, Ас1- 
1оП, Б1е Еаћпе ћез Ното ргши$[етиб у о п  
Кгарша (Апа1от. Апге^ег, 1907); Горја- 
новић-Крамбергер, Живот и култура дилу- 
вијалнога човјека из Крапине у Хрватској 
(Југославенока Академија, 1913); Горјано- 
вић-Кра.мбергер, Прачовјек из Крапине 
(1918); Н. Жупанић, ћез ргегшегз ћаћ11ап1з 
Јез рауз уоиј5оз1ауез (1919).

Н. Жупанић.
КРАПИНСКО УГЉЕНОКОПНО ДИОНИЧ- 

КО ДРУШТВО, Загреб. Ооновано је 1908. 
Капнтал је 3,000.000 Дин. Има рудник 
угља у Лупиљаку и Крапини. Запослено 
је око 400 радника, а производља се креће 
око 12.000 тона годишње. Покретна сната 
је 10 НР. С. П.

КРАСИЋ ВЛАДИМИР, учитељ, иеторик 
и педагошки пиоац (1851, Салка, Толнан- 
ска жупанија — 1890, Горњи Карловац). 
Када је свршио основну школу у Салки, 
отишао је у манастир Грабовац за мана- 
Стиреког ђака. Али се ни.је закалуђерио, 
него је приватно свршио нижу гимназију, 
и потом учитељску школу у Пакрацу. Вио 
је учитељ у вежбаоници уз ерпоку учи- 
тељску школу у Горњем Карловцу. — Пи- 
сао је веома много. Највише се трудио око

скупљања историских споменика и народ- 
них умотворина. Бло је савестан у раду. 
Најбоље радове издала му је Матица Срп- 
ска у свом Летопису. Многе расправе, 
чланци и издања К. расути су по листо1- 
вима, особито Јавору, Стражилову, Гласу 
Истине и Бршљану. Важне су му ове ра- 
справе и издања: Манастир Грабовац у бу- 
димској епархији (Летопис, 12, 6—8), Опис 
Манастира Ораховице (Летопис, 143), Ма- 
наетир Лепавина (Летопис, 158—160), Ма- 
настир Пакра (Стражилово, II, 1886), Епи- 
скопи зринопољски и костајнички (Глас 
Естине, IV, 1837), Грађа за историју орп- 
ског народа: Акта дишничке и беделичке 
уније (Бршљан, 1885), Писма Лукијана 
Мушицког Јосифу Рајачићу (Јавор, 1888).

Н. Р.
КРАСИЦА, оело у Хрватекој, Област При- 

морско-Крајишка, -срез Сушак, од Бакра 
к истоку. Има 1.237 становника, општинско 
поглаваротво, основну школу и пошту. — 
Сада прилично голетна околина К. бнла 
је некада шумовита. Ту су Зрински имали 
шуме, из којих су вадили грађу за лађе, 
јарболе и веспа. Ј. М-н.

КРАСНО, село у Хрватској, Област При- 
морско-Крајишка, срез Сељ, општина Св. 
Јурај, на прологу (714 м) којим1 пролази 
цеста Св. Јурај—Оточац између Велебита 
и Оељскога бнла. Има 120 становника, ри- 
мокатоличку жупу, пучку шволу и 2 шу- 
марије (држаену и имовне општине оточке). 
Код К. нађени еу трагови риМеке културе, 
К. се помиње од краја 15 века (1461, 1493).

Ј. М-н.
КРАСОЈЕВИЋ ВИЋЕНТИЈЕ, ужички епи- 

скоп, народни добротвор (октобра 1824, Гор- 
ња Црнућа, Руднички округ — 15/3 1882, Бео- 
град). Учио је у манастиру Враћевшници. 
1844 постао је ђакон, 1846 јеромонах, 1859 
игуман, а 11/11 1870 архимандрит у Вра- 
ћевшници. Затечену малу библиотеку умно- 
жио је и уредио. Особито је вољно ску- 
пљао и чувао народне старине. Оликар и 
песник Ђура Јакшић насликао је у Вра- 
ћевшници, по његовој жељи, галерију срп- 
ских владалаца. 1873 посвећен је за ужич- 
ког епископа. Своју кућу у Београду, у 
којој је смештен Правнв Оеминар и Би- 
блиотека, као и све остало знатно по- 
кретно и непокретно имање, оставио је за 
стипендије и друге добротворне циљеве.

Р. Г.
КРАСОЈЕВИЋ ЂОРЂЕ ДР„ политичар 

(14/5 1852, Чортановци, Срем — 25/9 1923, 
Ор. Карловци). Основну школу овршио је 
у месту рођења, а гимназију у Карловцима 
п Новом Оаду. Правне науке свршио је у 
Грацу и Инсбруку. 1875 положио је док- 
торат, а 1884 адвокатски испит. 1876 
борио се у добровољачком одреду пуков- 
ника /Воке Влајковића. У јавни живот сту- 
пио је доста рано, а нарочито се истакао 
на Омладинокој Скупштини у Новом Са- 
ду (1880). Поматао је Паји Јовановићу при
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оснивању Србобрана. Када се Милетнћева 
странка поцепала, пржшао јв К. радпкал- 
ној странци, којој је био лретседник. К. је 
учествовао у стварању Речке Резолуције. У 
делегацијама заузимао се за Босну и Хер- 
цеговнну и помогао је да се изради ауто- 
номни статут. Тежиште К. рада било је у 
борбн за. народну и цркв-ену аутономнју 
Срба у Угарској. 1902, када је радикална 
странка добила" већину, К. је изабран за 
потпретседника српског народног црквеног 
Оабора. Као фискал народних фондова 
бранпо је. К. прогив Румуна српске мана- 
стире у Банату, Текелијанум ц БеочНнску 
Кају. Био је један од оснивача Српске Бан- 
ке, као н многпх привредних и хуманих 
инстнтуција у Војводинп. За време Овет- 
ског Рата био је интернпран, у интерна- 
цији се разболео, и од тада ее није више 
опорарио. Д. //.

КРАТИНА ЈАРОСЛАВ, сликар 14/10 
1893, Костајница). После седам разреда 
гимназнје уписао се у Уметничку Школу 
у Загребу, а када је свршио ову, отишао 
је на краће време у Лраг, ради студија. 
Живи у Приштинп, где је постављен за 
наотавника вештина у гпмназији. 1920 
приредио је у Београду колективну из- 
ложбу својих слика, а учествовао је и 
1922 на V Југословенској Изложби у Бео- 
граду. Највише показује склоностп ка де- 
коративннм композицијама и појсажим-а, 
али је до сада израдио и неколико пор- 
трета. В. П.

КРАТОВО, ва.рош у Јужној Орбнји, у 
Скопекој Области, на Табачкој или Кра- 
товској Реци, левој притоцп Криве Реке, 
више љеног ушћа у Пчињу. Има 548 кућа 
оа 2.498 становника (1921). К. лежп у 
старом вулканском кратеру од риолитских 
и дацитских стена. Кратовскп кратер лро- 
резан је са западд на исток узаном долп- 
ном Табачке Реке. У овом тесном облуку 
у старом кратеру варошке су куће на врло 
стрмим странама ридова п сасвим збпјене, 
а поједини крајеви вароши повезани су, 
преко јаруга између ридова, ј-едносвод- 
ним и узаним каменим мостовима само за 
пролаз пешака н караваиа. Улице н ћор- 
сокаци вијугају и врло су стрми, негде 
праве степенице, урезане у вулканском 
туфу између редова од кућа. Изнад ових 
се издижу средњевековне рударске куле, 
многа мпнарета џамија и витки оџаци тур- 
скпх кућа. Тако је К. варош амфитеатрал- 
ног распореда и врло, лепог изгледа, уједно 
тип кратерских насеља, каквих је врло 
мало на Балканском Полуострву.

К. се развило као рударско насеље још 
у римска времена, на диу угашеног тг разо- 
реног старот вулкапског центра. У кра- 
товској околини, на дужпнп до 50 а у шп- 
рини до 50 км, и данас се могу распознатп 
дванаест вулканских кратера. Стога. је 
кратовска околина веома богата рудама 
злата, сребра, бакра, жељеза, цинка, оло- 
ва, мангана и другим. Ради искоришћеља

тога природног блага за људску културу 
К. је подигнуто п развило се било до 
некадаљег свога сјаја и величпне. Ве- 
лики је значај К. као некадање рударске 
вароши. У јеку рударства. у кратовској 
околини К. се било развило до тжпичног 
претставника рударскпх насеља, Данашљн 
изглед К. последњи је остатак типичне 
рударске вароши Балканског Полуострва, 
јер у њему и његовој околини нема више 
нп рударског рада, нп рударског начина 
живота. Саевим забаченог положаја, у за- 
падној, еруптивној подгорини пространог 
масива Осоговскнх Планина, без икаквих 
згодних саобраћајних веза, и изван сусед- 
них котлина, К. је постало и развило се 
једино као главно рударско и индустрнско 
средиште простране п богате кратовско- 
злетовске рударске области.

К. је било рударско насеље и средпште 
још у римско доба-; тада се звало Кра- 
тискара. У К. н околвни ископавају се 
зграде, гробови, сдоменицн и новци из 
доба Римљана. У рнмско доба К. је било 
спојено, преко Куманова, са главним дру- 
мом између Скопља. и Ниша. Ара-пски гео- 
граф Едризи ломиње К. 1153 као напре- 
дан и велики град. — У састав српске 
средњевековне државе К. је ушло. за вла- 
де краља Милутина (1282). Онда еу у К. 
доведени рудари Саси, те су обновљени и 
унапређени старн рударски радови тако, 
да су кратовски рудницп под царем Ду- 
шаном знатно доприносили државном бла- 
го-стању. У К. и околини им-а многих тра- 
гова средњевековног рударства, према ко- 
јима се види да је вађено сребро, злато, 
олово, бакар и жељезо. Сама варош К., 
нарочито са својим кулама, мостовима и 
црквама, има/ још доста од изгледа оред- 
њевековне рударске варошп. У К. нма се- 
дам добро очуваних стародревннх кула, 
поред двеју у рушевннама, У овим су ку- 
лама становале рударске старешине и вој- 
ничке посаде, а за време опасности у њих 
су се склањали рудари.

Бо-гатство К. и његових руднпка при- 
вукло је пажљу турских завојевача још у 
доба њихове прве најезде у српске земље. 
Турци су у кратовским рудницнма одмах 
наставнли р>ад, који је трајао непрекпдно 
и био је врло обилан кроз цео 15, 16 п 
17 век.'— У 15 веку К. је још увек било 
знатна трговачка и рударска- варош, на чи- 
јем су тржишт.у главни трговцн- бпли Ду- 
бровчани. У К. се средином 16 века по- 
мпњу српски феудалнл внезо-ви н госпо- 
дари кратовских рудника. — У кратовско- 
злетовским рудници-ма вађено .је у 16 веку 
злато п сребро. За владе Сулејмана II п 
Селима II кован је сребрн новац са озна- 
ком К , као места ковнице. Један путопи- 
сац бележи 1550 да је К. богато златним и 
сребрним рудн-вдима п да се ту кују иов- 
ци, од чега. султан има- 70 хиљада дуката 
годпшњег прихода. У К. је у 15 и 16 веку 
би-о нарочито развијен кујунџиски занат. 
К, је и у 17 веку бнло иознато са својих
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бакарннх, сребрннх н гвозденнх рудника. 
До 1660 радипа је кратов-ска ковница сул- 
танових новаца, а онда је престао рад.

Од почетка 19 века рударски је рад у К. 
опет нешто оживео. 1836 имало је у К. 
две топионичке пећи, па и од љих једна 
неупотребљива (разваљена), друга рабат- 
на. Топљен је галенит из ближе околине; 
добијало се олово и нешто сребра на при- 
митиван начин. Тада је у К. имало још 
око 5.500 становника, маЈ да је варош би- 
ла стално у опадању. И овако примитиван 
рударски рад све је више опадао, док 1882 
није најзад сасвим престао. — Некада, у 
старије турско доба (до краја 17 века), 
привилеговани хришћански рудари кра- 
товске области постали су у новије турско 
време обични кулучари под најтежим 
условима. Народ се стота расељавао из 
кратовске околине. Све до 1871 на рудар- 
ске »ангарије« (кулук) гоњени су сељаци 
»маденци« (рудари), чак в од Куманова и 
Прешева. У рудницима се радило и дању 
и ноћу. У недостатку људи и жене су ку- 
лучиле. Овакав је рад био толико тежак, 
да су сељаци и после укидања кулука 
бежали од свих рударских истраживач-а.

Од престанка рударства (1882) К. је за 
кратко време, до краја 19 века, знатно 
опало, снало је на 4.500 становника, од 
којих 1.900 Орба хришћана, 2.500 Турака 
и 100 Цигана. Ма да је под Турцима К. 
било средиште Краљевске казе, а. од осло- 
бођења (1912) среско место, ипак је оно 
за последње две деценнје спало скоро на 
половину цређашњег становншптва, — 
Преко Криве Реке и Славншта К. је веза- 
но за једини друм овога краја, који води 
од Криве Паланке за Куманово. У К. су: 
поглавар кратовског среза, поштанско-те- 
леграфска и телефонска станица са непре- 
кидном службом, и надзорник народних 
школа за срез кратовски.

Л и т е р а т у р а :  К. Костић, Наши нови 
градови на југу (1922, 111—117); Ј. Цви- 
јић, Основе за географију и геологију Ма- 
кедоније и Старе Србије, I (1906, 158—169); 
Ј. Дедијер, Нова Србија (1913), 129—131; 
Ј. Хаџи-Васиљевић, ЈужнаСтараСрбија, I
(1909), 161—163, 404—405, 423.

В. Радовановић.
КРАТОВСКА ЕПАРХИЈА. Тако је по 

некад, у 17 и 18 веку, називана ћустен- 
днлска епархија, пошто је Кратово, као 
знаменито рударско место, било у њеној 
области. Али изгледа, да је неко време у 
17 веку кратовска и штипска област има- 
ла посебног епископа, јер се 1620 пемиње 
Макарије само као епископ кратовски и 
штипски. Р. Г.

КРАТОВСКО, предео око вароши Кра- 
това и Злетова, углавном данашњи кра- 
товски срез, под-Турцима Крагговска каза, 
чије је средиште Кратово. К. је админи- 
стративно и економски спојено са Крато- 
вом, које је некада бнло и главно сре- 
диште рударства у овој области. Злетово,

које је у средњевековно до-ба бнло сре- 
диште истоимене жупе у сливу Злетов- 
ске Реке, а исто тако и шире области, ве- 
ће од данашњег К , под Турцима је, ма да 
такође једно од рударских средишта ове 
областп, пзгубило свој самосталнн значај, 
те је заједно са жупом Злетовом ушло у 
састав К , адмннистративно и економски 
припавши Кратову, где и сада припада.

В. Р.
КРАТОВСКО- ЗЛЕТОВСКА РУДАРСКА 

ОБЛАСТ, пространа. п засебна планинска 
ерултивна група у Јужној Орбији, у 
Окопској Области. Захвата предео око 
Кратова, у сливу Кратовске Реке и наниже 
с леве стране Криве Реке, више њеног 
ушћа у Пчињу, затим око Злетова у гор- 
њем и средњем сливу Злетовске Реке, 
десне притоке Брегалнвце у дну Кочан- 
■ског Поља. Цела се еруптнвна област про- 
стире V дужини са запада на исток дб 
50 км, а у ширину са севера на југ за- 
хва-та и до 30 км. К. 3. Р. 0. је на северу' 
ограничена котлином Олавиштем и Средо- 
реком, на југозапа-ду и југоистоку Овчим 
Пољем и Качанским Пољем, а на истоку 
се издиже велика кристал-аста маса Осо- 
говских Планина. Кратовско - Злетовске 
еруптивне планине састављене су од мла- 
ђих вулванских стена: највнше андезита, 
затим дацита и риолита, по ивицн обласги 
и од базалта. Врло је мало старвјих еруп- 
тива, нешто жица гранита. и пегматита, 
затим струја порфира и порфирне бречије. 
Највише су распростр&њенн туфови мла- 
ђих еруптивних стена. Еруптввне су сте- 
не у усијаном магматичном стању, као ла- 
ве пробиле из унутрашљости земљине 
кроз кристаласте шкрвљце почевши од 
горње креде, највише крајем олигоцена, а 
базалтне ерупције збиле су се и крајем 
неогена или почетком дилувиума. То .је 
био дуги низ ерупција горњокретацејске 
па до млађе неогене старости, где су се 
кроз овако дуготрајна геолошва доба, од 
којпх је свако дуже од човечје ере, -извр- 
шили излпви магме у масама дуж неко- 
лико главних пукотина у кори земљиној, 
од којих су се најглавније пружале у 
правцу са истока-северовстока на за-шад- 
југозапад, а остале -су пукотине ишле 
бочно према овнма. Све главне рудне л?ице 
ове богате рударске области иду у правцу 
оввх најглавнијих пукотина. Машу су 
избацивалн и вулкански кратери, о-д којих 
се око дванаест могу у овој области и са- 
да реконструисати, ма да су ерозијом до- 
ста разорени. Из главних пукотина у зем- 
љиној кори, к на пресеку између њих и 
бочних, излиле су се огромне масе трахи- 
товдне лаве, вулкански песак и пепео и 
други вулкански продукти, те су тако 
створене вулканске планине до 1.200 м ви- 
соке и многобројне вулканске купе. Глав- 
но узвишење и гребен ових еруптивних 
планина чини низ еруптивних купа с леве 
стране Кратовске и Криве Реке правцем
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главне пукотине са истока-оеверо-жстока на 
запад-југозапад са врховима Пепеница ж 
Плавпца изнад Кратова п чукама Црни 
Врх, Чука и. Отраженац између Овчег По- 
ља и Криве Реке. Ова. се главна географ- 
ска особина еруптивног кратовско-злетов- 
ског земљишта веже на истоку за крвста- 
ласте Осоговске Планине, а на западу се 
поступно изгуби у пчињском и овчепољ- 
ском терцијарном земљишту. Ван овог 
главног низа еруптивних купа, Лесновске 
Чуке око Лесновског Манастира чине дру- 
гу важну кратерску групу у целој еруп- 
тивној облаети. Као пратиоци вулканоке 
акције, поред некадашњпх многобројних 
терма, значај.ннх за рудоносност ове обла- 
сти, вредне су помена уташене солфатаре, 
које су некада избијале на југозападној 
страни Плешиначке Корије, око Врле Дра- 
ке у Повишници, око Црног Врха и Цгуре, 
где има велнких складова и дебелих жица 
сумпора. А као последњп траг некадање 
вулканске радљивооти имамо киселе н 
гвожђевите изворе у Кратовској Рецн и 
Повишннци, чији распоред одговара прав- 
цу главне пукотнне, кроз коју су се извр- 
шиле ерупције. Због порознооти туфозног 
земљишта, које ое раопада у пеоак, а у не- 
достатку летњих киша, област је слабе 
плодности, уз то дуготрајним рударским 
радом јако огољена.

У К. 3. Р. 0. налазе се необично богата 
и многобројна рудишта., на којима оу у 
околини Кратова и Злетова некада извр- 
шени велики рударски радови. То је ј-една 
од нај-већпх и нај-богатијвх рударских 
-области на Балканском Полуострву в  у 
-нашој Краљевпни. Трахитоидне стене рас- 
нолажу многобројним и разн-о-врсним руд- 
ним жицама. Рудишта су развијена најви- 
ше у дебелвм рудним жицана., највише 
правца са истока-североистока на зап-ад- 
југозапад, а и других праваца, а ове жице 
у смислу пукотина падају према унутраш- 
љости земљиној -ск-оро вертикално. Рудне 
су жнце дебеле и до 30 м, но обично око 
8 м, и дају ое пратити дуж старих рудар- 
ских рупа и поткопа п по нек-олико кило- 
метара.

Ова оу рудишта е-кспло-атвсана ,још од 
рим-скога доба, али је рударство овде бп- 
ло -особито развијено у средњевековно до- 
ба, од краља Милутина до Константнна Де- 
јановић-а (1282—1390), затим у старије 
турско доба (1390—1690), док најзад пр-ед 
-крај турске вл-адавине (1882) не престадо- 
ше и носледњи рударски радови.

Огромно -је богатство, саца сасвим запу- 
штене н потлуно неискоришћене, К. 3. Р. 
0. У целој се -обл-асти налазе ја-сни траго- 
■ви ду-готрајног старог рударства. На руда- 
ре -Сасе, које је овамо краљ Милутин био 
довео, ол-омињу нао неки њихови рудар- 
ски изрази и до сада у народу очувани, 
ка-о и имена меота Шлегово и Шталковпца 
између Крато-ва н Злетова, п место, река 
и рудник Саса под Царевим Врходт у Ос-о- 
гову. Поред ових имена још од Саса из

средњевеко-вног доба, на старо рударетв-о- 
опомињу још и два имена меета: село Шоп- 
-ско Рударе на левој страни Криве Реке, 
ниже ушћа Кратовске Реке, село Турско 
Рударе под селом Шталковицом, ниже Зл-е- 
това, село Железница под самим Кратовом 
на десној странв Кратовоке Реке, село Џгу- 
ра -више Шлего-вц, село Јамшшта више 
Злетова, и најзад еруптивна купа Пониква. 
Многобројни су ма.теријални трагови ста- 
рога рударства, као отаре »рудароке« куле, 
топионичке пећи, купишта од троскве, рупе 
и поткопи и т. д.

Знатнија рудишта К. 3. Р. 0. су: код 
Шопско-г Рудара су два стара -андезитска 
кратера, у којим-а леже Петковско и Кри- 
во Мало овог растуреног села-. Кратере је 
просекла Крнва Река. У Шопском Рудару 
има старих рударских рупа в  троскве. У 
Кратовској Реци око -самог Кратова има и 
многих гомила старе троскве. У селу Же- 
лезницц, -на десној страни Кратовске Реке, 
шзбија извор киселе н гв-ожђевите воде. 
На преседлини Џгурн внше Шлего-ва има 
огром-на количнна старе троскве, издвојене 
у неколнко великнх купншта, а ту су и 
-старије н новије рударске рупе. У новије 
доба ту су на-ђене оловне и сребрне руде. 
Према хемиској анализи старе троскве, руде 
садрже много -олова и жељеза, доста бакра, 
мангана п антвн-она, в мало цинка поред 
другнх сас-тоја-ка. У слнву Повшпнице,, ле- 
ве пржгоке Крив-е Реке ннже ушћ-а Кра- 
товске Реке, има много руда сумпора и 
гвожђа. На левој страни Повипгнице, пре- 
м-а брду Боровићу, нзбвја млака гв-ожђе- 
вита вода. Код Гр-зиновца. под Црнпм 
Врхом, налазн се »џгура« (згура) у ку- 
пиштима, такође старе рударске руп-е. Око 
Кратова им-а и другнх рудишта, где су 
били старн рударски радовн. — И у 
сливу Злетовске Реке, у старој жупи 
Злетову, велнко је богагство рудника. То 
је управо најбогатијп крај К. 3. Р. 0. 
Познати Лесновски Манастир, најважнији 
стари српски -спом-еник -овога краја, лежи 
зај-едно са селом Лесновом, на дну ста- 
рог -вулканског кратера, чији -оквнр чп- 
не Лесновске Чуке. Чука Градиште од 
порфнрне бречије има кам-еноломе, где се 
сече кратовско одлично воденнчно камење 
и извози у~ мноте области Јужне Србпје. 
Околина Лесновоког Манастира врло је 
богата ра-зним рудама. Н-ајдебље рудне жи- 
це целога Злетовског краја су у потоцима 
Ода и Љути Дол, који су изворнн крацн 
Коритнице, десне притоке Злетовске Реке, 
ниже Злетов-а. 0 обе стране Оде па ка 
Лееновском Манастн-ру пружа се рудна 
жвца мешавине гвожђа- и мангала,, дебеда 
20—30 м, а дуга прек-о 1 км. Ту има а  та- 
њих жица сребровитог галеннта и барита, 
а затим дебелих жица пнрита и халко- 
ширита. Ове су руце вађене, и у њнма има 
рупа старијих’ н млађих. У Љутом Долу и 
Оди су најбогатије- рудне жице К. 3. Р. 0. 
Псте се р.удне жице ј-ављају и између Лес- 
новс-ког Манастира, Дугог Рида и села До-
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брева на десној етранк Корнтнице. Око 
Добрева има купншта од младе троскве и 
поткоиа с дрвеним подупиранима-. Ту су 
Жајмла-ђи многобројни рударски радови- 
турскога доба, а у рудама има гво-жђа, 
мангана, олова, бакра, цинка и сумпора, 
а у пири-тима и халкопиритима бжће и 
племенигих метала. Навише, преко Дугог 
Рида, на јужној страни Буковда и Пече- 
нице, има дебела жица из пиролузита и 
среброносног галенита. У новије турско вре- 
ме ове су руде вадили са површине неки 
грчки трговди. -Јужно од Леснова је еруп- 
тивна купа Волујак, стари паразитски кра- 
тер под главним ле-сновским; вудкански 
туф Волујака садржи магнетита. На брду 
Оелска Корија код Плешинаца има у туфу 
дебелих жица -од сумпора, -а ту на м-есту 
Кула су дебеле жице чистог сумпора, ко- 
ји је у последље време турског рударства 
нађен у већим колнчинама. П-ор-ед тога у 
туфи се јављају н жице нирита и халко- 
пирита-. У сливу Мал-е Реке, леве притоке 
Злетовске или Големе Реке, више Злетова, 
има железних руда. Над самим Злетов-ом, 
у долинн Големе или Злетовске Реке, ви- 
де се велика ку-пишта од младе згуре и 
развале топионица. Ту Су у најновије доба 
т.урскога рударства топили руду од села 
Добрева. У Злетову нма- три старе рудар- 
ске куле кратовскога кројр,. У сливу Ру- 
дарске Реке, леве притоке Злетовске Реке, 
ни-же 3-лет-ова, има жвца галенита, пиро- 
лузита н руда гвожђа. На Рударској Реци 
леже Шталковица и Турско Рударе, у ко- 
ме стојп јед-на стара руд-арска кула.

Од свих руда К. 3. Р. 0. најскупоцје- 
није су руде злата и сребра, које иду уз- 
гредно уз пирипе и халкопирите и уз га- 
лените, а на-јвише је руда барита, мангана 
и гвожђа, затим -олова и пирита најпосле 
ци-нка, бакра и сумпора. Има маљих жица 
л тнездасто -развијених рудишта тале-нита. 
1836 у Кратову је од 400 ока- руде гале- 
нита добивено 200 ока олова и 700 драма 
сребра. Има чистих рудишта олова и ба- 
кра, а има и и-змешаних ол-овних,, бакар- 
нкх и цинканих руда. Рудиик Оаса у Осо- 
гову богат је -ол:вом и сребром. Манганске 
ре руде површински јављају у дебелим 
-мешовитим рудним жицам-а на дужини од 
•6 км између Шл-ет-ова и Добрев-а, у шји- 
ма је главни састоја-к карбо-нат мангана по 
ловршини оксидисан. То је највећи ман- 
гански рудник у Јужној Србији, у коме 
се манган може добијати као сиоредан 
продукат. У околини Кратова је и зн-атно 
богатство матнетитског песка за добијање 
железа. У К. 3. Р. 0. врло је знача-јна ру- 
-да пирит. То је једно од најзначајнијих 
пиритских рудишта у целој Краљевини. 
Пирит је везан за ерупције андезитсккх, 
трахитских и дацвтских лава. Са пиритом 
су здружене оловне, цинкове, бакарне, же- 
лезне, манганске, баритне руде и т. д. 
Пирити су златоносни и среброносни- и 
злато и сребро, овде н-екада вађени, по-

реклом су из ових пиригц, поред сребра 
■из галени-та.

Према приближној процени узима се да 
у К. 3. Р. 0. нма за експлоатацнју у то- 
.нама (по 1.000 кг) рачунајућв: барвта
35 милиона, м-а-нган-а 25 милиона, жељеза 
25 милиона, пирита 10 мил-иона, олова 
10 милиона, цин-ка 4/4 милиона, бакра 
1/4 милиона, поред ј-о-ш велике количи-не 
злата н сребра, сумпора и других руда. 
То је огромно, непроцењиво бо-гатство, које 
је некада кроз векове колнко толшко иско- 
ришћавано, а сада још лежи нетакнуто.

Ј1 и  т е- р а т у р -а: Ј. Цв-ијић, Основе за
географију и геологију Македоније и Ста- 
ре Србије, I (1906); Ф. Тућац, Наше рудн-о 
благо (1919); К. Костић, Наши нови гра- 
дови на 1југу (1922); Ј. Дедијер, Нова. Ср- 
бија (1913). В. Радовановић.

КРАТОВСКО-ЗЛЕТОВСКИ МАЈДАН. В.
Кратовско-Злетовска Рударска Област, Кра- 
тово.

КРАТ0ВСК0-ЗЛЕТ0ВСК0 РУДАРСТВО.
■В. Кратов-о, Крато-воко-Злетовска Рударска 
-Област.

КРАФТ СТЕФАН ДР., народни посланик 
(16/8 1884, Инђијц, Срем). Реалну гимна- 
-зију и м.атуру свршио је у Земуну, а гим- 
назиску -матуру у Пожеги. После свршених 
средњошколских н-аука учно је Трговачку 
Академију у Бечу, а затим правне науке 
на Университету у Загребу, Марбургу у 
Х-е-сенској и -у Бечу. Доктор-ат је положио 
у Бечу, а државни и судски испит у За- 
гребу. После -свршених наука служио је у 
судској -струци у Б-оцену и Загребу. Сада 
се бави економијом н политиком. К. је 
вођа. нем-ачке -странке у нашој држави.

Д. П.
КРАЧУН (КРАЧУНОВИЋ) ТОДОР, сли- 

кар, иконограф и портретиста (по свој 
лрилици у другој четвртини 18 века, Срем- 
ски Карловци, или -Оремска Каменица — 
10/4 1781, Сремокк Карловци). К. је без 
сумње, после дом-аћих учитеља, ико-ногра- 
фа, учио и у бечкој Сликарској Академији, 
ка>о и његов друг и сарадннк Јаков Орфе- 
лин. 3-а сада с-е- зна, дЈ, је К. сликао ико- 
н-оотаое у сремским селим-а Нештину и Ла- 
ћарку, у манастиру Привиној Глави, у 
Сомбору, ста.ри ико-ностас у капели кар- 
ловачке митрополије, и да је и ик-оностас 
карловачке саборне цркве заједнички рад 
К. и Јакова Орфелина. П-ошто се чини, да 
се К. звао, по оцу, п Ди-митријевић, посто- 
је записи, да ј-е у заједници -с Д. Бачеви- 
ћ-ем сликао (1762) ивоностас у манастиру 
Беочину, -а 1763 у цркви села Крушедола. 
Осим иконографије К. се бавио и портре- 
тисањем. Један свој портре митрополита 
Лавла Ненадовића К. је прецртао и дао га 
у Бечу у бака-р изрезати. Народ-н-и Музеј у 
Београду има два К. п-ортрета из 1780, од 
којих је један, женски, врло добро рађен. 
Стари 'сомборски иконостас од К. требало 
би да се још нађе у бачком селу Кули. У
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ка.рловачкој митрополијж ш ло сремским 
манастприма, а можда и по старијим по- 
родидама, наћи ће се временом још више 
К. радова. Но и по овпма, за- које се и до 
сада зна, К. је био један од на.јбољих на- 
ших мајстора 18 века. У нконографијп К. 
се још придржавао старог српско-визан- 
тиског, зографског, стила, али на портре- 
тима ода.је оликарску вештину западне 
уметности. Чак, за оно време, К. показује 
н необпчне квалитете. К. кичица који пут 
зачуђава, управо, импресионистичком креп- 
кошћу.

Л и т е р а т у р а :  Летопис (1828, 15); Ку- 
куљевић-Сакдински, Оловник умјетниках 
југоелавенских (1858, 206); Лаза. и Влада. 
Биколић, Српски слик-ари (1895).

В. Петровић.
КРАШИЋ, село у Хрватској, Област За- 

греб, срез Јастребарско, у долини (154 м) 
Купчине. Има 877 становника, општннско 
поглаварство, римокатоличку жупу, пучку 
школу, пошту, телеграф и телефон. — У 
Крупачама код К. нађено је гробље оа. жа- 
рама) халштатскога доба (800—400 пре Хр.).

Ј. И-н.
КРБАВА. 1. Кра.ј у Јужној Хрватској, од 

Лике на истоку. Име је по води К... која 
тече јгод  главним местом Удбином. Језгро 
К. чинп краско поље, осеком 650 м висо- 
ко, од северне ивиде код Бунића до јуж- 
не код Комића 35 км дуто, 4—5 км шпро- 
ко, око 150 км2 пространо. К. раставља на 
западу од Лике планина! Вребачка Отаза, 
са Козаном. Североисточни н леточнн хо- 
ризонт затвара Пљешевица (Гола П. 
1.649 м, Озеблин 1.657 м), чи.јн ни<жи огран- 
цн допиру до самога поља. На ,југу се ди- 
жу висови планине Ресника. Оевер-на н 
иеточна страна К. обнлују пећинама и из- 
ворима, који за пролетњих и јесењих ки- 
ша да.ју толико обиље воде, да она. попла- 
ви преко 30 км= поља. Пре се поплаве др- 
жале и годину дана, а сада, одкако се по- 
нори надзиру и чисте, не трају дудае од 
2 месеца. — Кроз Крњакову пећину тече 
Крбавица, а из Зелене пећине, која има 
мало језерце, ■ изби.ја обилна вода и изба- 
цује мноштво рвбица, пијора, које дају 
свињама за храну илш употребљавају за 
гнојење њива.

Воде Крбавскога (Крбава. Крбавица, Ка- 
рамануша) и Кореничкога. Поља (Корени- 
ца) све су понорнпце, а теку правцем пре- 
ма планини Плешевици, под в у  поннру, 
па провиру на. њеној североисточној стра- 
ни под посебним; пменима (Клокот), п 
утичу у Уну, дакле припадају Подунављу 
и Црном Мору, док се Лика и Гацка, про- 
текавшн испод Велебита, изливају у Ја- 
дранско Море. У северном крају Крбавскога 
Поља има песка, који ветар сноои на њиве 
и ливаде, те шкоди њиховој родности.

Премда је К. нешто виша од западне су- 
седне Ј1ике, ипак је од ње питомија и род- 
нија. Усеви обилно роде, царочито расте

јечам Крбавац, крупно зрнат н добар за 
варење пива. Има и красних шљивика. 
Знатно ’је такође сточарство, особито ов- 
чарство. Ипак су иначе крепкн н здрави 
становници, подаље од прометних путева 
и средишта- цивилизације и због дугих 
<ратова у прошлости, заостали у духовној 
жултури (у срезу Удбини 1910 било је не- 
шнсмених 79-9%, у читавој Лжци и Крбави 
74-9%). — Осим главне, среске варошице, 
Удбпне, знатна су места у К : Бунић, Ко- 
мић, Курјак, Мекињар, Подлапац и Висућ.

Жупа К. је у средњем веку запремала и 
Кореннцу, па је са југа гракичила са жу- 
пом Огучом, са. запада са купом Лнком, 
с Бужанима и са жупом Гацком, са севера 
са Дрежничком жупом -око Плнтвичких 
Језера, док ју је на истоку планина Пље- 
шевнца (историски Вражји Вртал) растав- 
љада од Поуња, где су биле жупе Унска 
(оа столом у Србу), Лапачка (Рмањ), Не- 
бљуска п Хумска, Према томе је К. запре- 
мала данашњи срез удбинскн и део среза 
кореничког.

К. је већ у 10 веку била знатна област, 
жупанија, жој.ом је, као и Ликом и Гац- 
ком, управљао хрватски бан. Латинско 
име Согђауја јавља се први пут пзмеђу 
1045 и 1067, у попису жупа сплитске мн- 
трополије. 1078, за краља. Звонимира, по- 
миње се крбавски жупан Десимнр, 1100 
Деснла, жупан Крбаве, на глагољској баш- 
ћанској нлочи, а 1198 Сла.вогост, сотез 
СогћамЈепзЈз. Потоњн сотИез, крбавски 
кнезовп, који почињу (1208—1221) са Сло- 
вињом, припадали су знаменигон племену 
Гусића, ко.је је дошло у К. око 1200 из 
жупаније Сидраге, код Бнограда, По кнезу 
Курјаку, који је владао К. под крај 13 ве- 
ка, звали су се Курјаковнћи. Он н љегови 
синови, Будислав, Павао и Грегорије, вла- 
далв су само К., но власт њихових по- 
томака. раширила се даље. Пооледњи кр- 
бавски. кнез Иван Торква/т Карловић у уго- 
вору о наследству, што га је 1509 учинио 
са својим, по оестрн Јеленн, зетом Нпко- 
лом Зринскпм, набраја редом своје гра- 
дове. к поседе, по чему се може разабрати 
како је бнло пространо имање крбавских 
кнезова. У њиховој су власти била дваде- 
сет л два. знаменита града у три жупаније 
(Крбавској, Личкој и Книнској) п у две 
жупе (Отучкој и Одорјанској). Последњн 
кнез Иван Карловић био ,је најзнатнпји од 
свих крбавских кнезова. Он је био на. це- 
тинском нзборном сабору (1/1 1527). Про- 
славио се у борби са. Турцима, али свој 
■завичај ннје могао од љих одбранити, Умро 
је као хрватски бан 1531 на Медведграду, 
а  сахрањен је у Реметама, код Загреба. 
Уопомена му п данас жпви у народној 
песми. 1118—1457 (1460) бпла је у К.
посебна бискупија, са столпцом у Удбвни. 
Оња је, осим К , заузимала н половину 
Лике, и жупе: Нови Град, Плас (Плашки), 
\Дрежник и Модруше. Када .је К. запретнла 
опасност од Турака, бискупска је столица 
пренета у Модруше, одатле у још сигур-
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није Приморје (Новн Вннодол), а напокон 
је 15-67 сједиљена са- сењском -бискупијом.

Под Удбином на- Крбавском Пољу била 
је 11/9 1493 велика битка. са Турцима. У 
њој је изгннуо цвет хрватског племетва. и
10.000 војника (од 15.000). Оам заповедник 
хрватске војске, бан Мирко Деренчин, пао 
је у турско ропство. Дуброванки песник 
Мавро Ветранић поређује крбавску са ко- 
сов-ском бвтком. Крбавски је п-ораз опе- 
-вала и народна песма. Отада нису више 
ималв мира од Туража ни К. ни Лика, док 
их нису напокон 1528 покорили, и осно- 
вали лички турски санџак. са знатннм ме- 
стом Удбином. Што је на хришћанској 
страни био Сењ, то је од тада. за 170 го- 
дина на турској страни била- Удбина: база 
турског петовања у ономе крају. Чувенп су 
бшш Турци Удбнњани. — 0 жввоту у 
К. и Лици за турскога госпоДства при- 
лично верну слику да.ју јуначке пе-сме 
мухамедовске. Пошто су протерани Турци 
(1689), Лика су т К. припојене хрватској 
Војничко-ј Крајинп, а поеле развојачеља
(1881) уједињене су у личко-крбавску жу- 
панију, са седиштем у Госпићу. Сада оне 
чине у Краљевини СХС јужни део’ при- 
морско-крајишке области.

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Грађа за то- 
пографију личко-крбавске жупаније у сред- 
њем веку (Вјесник Хрватскога Археолош- 
ког Друштва, Нове серије VII, 129); В. 
Клаић, Родословје кнезова крбав-ских од 
плем-ена Гусића (Рад, 134).

Ј. Модестин.
2. Велико карсно поље у Хрватској, 

јужно-југозападно од Пљешевице, а ксточ- 
но од Личког Поља, односно трга Госпића. 
К. је са свих страна опкољена планин-ама. 
На североист-оку се диису: Погледало 809 м, 
Дебело Брдо 941 м, Вршак 941 м, Велика 
Греда 1.255 м, Орловача 1.338 м, Бруснић 
1.373 м, на југоистоку: Градина 955 м и 
Иванов Врх 1.093 м, на југозападу: Пишта- 
лица, 874 м, Ошт-ра Глава 911 м, Голи Вр-х 
913 м, Љу-тица 948 м, Подови 773 м и 
К-оса 968 м, а на северозападу: Црни Врх 
1.175 м и Пишаћуша 1.103 м. — К. се 
пружа од северозапада према југоистоку; 
лежи на апсолутној впсини -од 624 до 
706 м, а заузима површину од 67-3 км2. Дно 
К. је неравно, али се спушта углавном 
лрема истоку. Дно поља је покршзено креч- 
њаком, пешчаром, а у средњем делу пе- 
ском, гдегде је зелено, за-оејано разним кул- 
турама и прилнчно плодно, док су кречњач- 
ке стене, које га оивичавају, пусте и наге.

Јужна половина К. јако ј-е нагнута 
према оеверозападу, т. ј. према Хржићу, 
најнижем делу поља, који личп на кар- 
личасту депре-сију. Оа јутоисточног обода 
К , источно од Удине, извире из неколико 
врела речица Крбава; она тече према се- 
верозападу и кроз два понора понире. На 
северозападном крају поља извиру непре- 
сушиво Драгашево Врело, којим се хра-ни 
поточић Козјан, а из Хрњакове Пећине ре-

чнца Крбавица, у ко.ју се, поред Козјана, 
уливају Бунпћски и Шаламуиићски Поток, 
алн и те речпце неста-ј-е у понору Видро- 
вац, око 2'5 км јужно од Дебелог Брда. 
Са југозападне стране К , из врела ниже 
Горњег Гебића, почиње тећи период-ски 
поток Карамануша, у који се уливају: Су- 
ваја, Перановац и Чорак, али се он губн у 
великој Бари код -села Писача, или при 
-внсокој води отиче у Хржић. На-поолетку, 
са јужне ивнце Хржнћа нзвире из мало-г 
Чоркова Језера и врела Котао поточић Гиб- 
њак, који на северо-истоку такође понире 
у два понора. — Прн дуготрајним кишама 
почне вода шикљати и из периодеких вре- 
ла на западном ободу К , а нарочнто нз 
Пншталина, у -средшни Хржића, тако да 
цела ова депрееија са површином од 36 км2 
буде ускоро преплављена. У тим случаје- 
вима вода отиче н кроз, тридеоета-к других 
иотока. — Сев-ероист-очним крајем поља 
пролази друм Оточац и Првбој—Бунић— 
Удбинш—Обровац, северозапацним и запад- 
ним друм Буннћ—Писач—Хољевчев Бу- 
нар—Госпић, а југозашадним крајем, друм 
Удбина—Меккњар—Хољевчев Бунар. — 
Сва насеља у К. налазе се по ободу поља, 
ниоу ушорена, него оу куће поређане ,у 
низу, махом уз саму ивицу. Поред Удбине, 
која је јужно од К , на висини од 830 м, 
доминира пољем, највећа су -насеља Јо- 
шан и Мекињар.

Л и т е р а т у р а :  А. Оауаггх, Б1е бееп 
Јев КагаКз (I, АћћахнИип^еп Ј. к. к. ^ео^г. 
СебеШсћаП, V, 1903/04). П. Вујввић.

3. Понорница у Хрватској, у пољу Кр- 
бави. К. извире на југоисточном кра.ју поља 
|0 з неколиких врела, на подножју Малог 
Брусннћа 908 м и К-рдашице 880 м, око 
4 км источно од места Удбине. К. са изво- 
ришта почиње тећн према западу, доцније 
према западу-северозападу, а ло улазу у 
поље окреће у правац се-верозапада. По- 
-нире кроз два понора на средњем делу Кр- 
бавског Поља. Дужина К. корита је 20 км, 
а површина слива 533 км2. П. В.

КРБАВИЦА. 1. Мало карсно поље у Хр- 
ватској, северно-североза-падно од поља Кр- 
баве, опкољено са свих страна планинама. 
На северу се дижу: Господска Пољана 
1.024 м и Оградак 943 м, на истоку: Мр- 
зин Врх 1.269 м и Мали Мрзин 827 м, 
на југу: Мурговац 863 м и Пишаћуша 
1.103 м, а на западу: Гудина Коса 928 м и 
Вучји Лес 875 м. — К. лежи на апсо- 
лутној висш-ш од 657 м, око 200 до 500 м 
испод околних врхова, а  заузима повр- 
шину од 2'5 км2. Кроз ово поље теку само 
две мале понорнице. На оеверној ивици 
К. налази се непресушиво врело у облпку 
малог језерца.. Из њега почнње тећв по за- 
ладној' страни п-оља к кроз шљунковито ко- 
рито бистри поток Класуља, од -севера пре- 
ма југу, али му вода почне делом понирати 
већ недалеко од храма ,у селу Крбавици, 
а остатак се даље на југу раздели, и тече 

•кроз две јаруге, па најпосле понире кроз
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неколжко понора: при ниској води кроз 
два, прн виоокој п кроз остале. Источншм 
жрајем К. тече поточић Ј-асик, који извире 
из трп врела, и после кратког тока прво 
«е губп у горњем, а јужније у дољем по- 
нору Обрић. После |дуготрајнжх киша на- 
стане у К. поводањ; вода поплави повр- 
шину од 0'6 км2 са дубипом од 50 см, 
али преплава већином траје тек неколико 
дана. — Због малог простора, који К. за- 
узима, п због слабе плодности земљншта, 
нема услова за развитак већих наоеља. И 
највећа од њих, Крбавица и Мирић, пре 
су заоеоци но села-. Преко поља пролази 
друм Крбавица—Бунић—Кораннца, Удбина 
ш Гоопић.

Л и т е р а т у р а :  А. СауагЛ, Б1е Зееп 
Јез Кагз^ез (I, АћћапЈ1ип;|еп с1. к. к. ^ео.^г. 
СезеИзсћаП, V, 1903/04).

П. Вујевић.
2. Понорница у Хрватској, у пољу Кр- 

бави. К. извире више оеверозападног краја 
поља, 'из Драгашева Врела, у долини из- 
међу Пишаћуше 1.103 м, Козјана 1.269 м 
и Црнот Врха 1.175 м, и углавном тече 
у правцу пружања поља, -према југоистоку, 
само на ередњем току опиоује врло велпку 
вијугу. Оа десне, југозападне стра-не, К  
прнма као прптоке: Бунићски и Шаламу- 
нићски поток, а. са леве стране воду из 
Крбавичкот Поља, која тече подземним пу- 
тем и излива ее из Хрњакове Пећине, на 
северном крају поља Крбаве. К. понире у 
понору Видровцу, око 2-5 км аападно од 
села Пећане. Дужина К. корита 'је 13'5 км.

П. В.
КРБАВСКА БИСКУПИЈА. В. Сењска и 

модрушка или крбавска бискуппја.
КРВ у нашим правноисториским споме- 

ницима значи убкство, уомрћење човека 
у опште. Долази и у значењу рана, код 
којих је К. проливена. Али К. значи и  ону 
(новчану) казну, коју плаћа као вражду 
убица односно његов род за мртву главу. 
(В. Вражда, Освета.) М. Е .‘

КРВ И УМИР (крвна освета и мирење 
крви) је чисто племенска правица и за 
племенски живот нераздвојно везана. Крв- 
на освета је до скора била у јеку у Црној 
Гори, Боки Которској, Херцеговини и Ота- 
рој Орбији, а у Орбији и Воснн налазн јој 
се такође трага, док је у Македонији одав- 
но ншчезла, јер је тамо било врло мало 
слободних сељака, ,него већином утучених 
чнфчија, који нису могли ни од наоиља 
спахија да се бране, а камо ли да се са 
суседом крве. Два су главна узрока, која 
су изазивала сукобе у племеноким обла- 
стима: један лежи у околној природи, а 
други у човеку. У голом, безводном кршу, 
какав је тамо, мало има појишта за мар- 
ву, па кад у топлим месецима и она ума- 
ње, онда околна браства спречавају да се 
ту и туђа марва појн, те то нзазива ору- 
жане сукобе, Око Реника, Дрима н Де- 
чанске Бистрице, до ослобођења од Ту-

рака, највише су се крвили -због одвраћа- 
ља воде при заливању ливада, љива и 
градпна. Шуме и суватн (планинске паше) 
увек су били опште-народно добро, али са 
утврђеним међама докле је чије, па кад се 
о туђу имовину неко огреши, убиства су 
на дневном реду.

■Олободна српска, као и арнаутска пле- 
мена, увек су се нзмеђу себе мрзила. Пи- 
пери су се вечито тукли с Кучима, на. да 
су оба племена српска. Отуда се по свој 
племенској граници није смело на вели- 
ком размаку нишга оејати ни стада на- 
пасати, или ако су се усуђивали у те стра- 
не поћн, спремалн би се људи као за рат. 
Озрннићи и Цуцп стајали су лнцем према 
љутим никшићским Турцима, тако и Пи- 
пери; Васојевдћи према. Колашинцнма и 
Гусиљцима, Кучи према- Гусиљцима и 
Климентама и т. д. У Старој Србији, због 
општих непријатеља српских, због Арнау- 
та и Турака, Срби се од вајкада нису кав- 
џили између себе. Чобани се најлакше за- 
кавџе и побију, па се после кроз колена 
крве.

Чобани су негда у Црној Гори билн не- 
што налик на сталну војску. Онн су бплн 
чувари границе; из чобанских редова- из- 
лазили су најврснији, најсмелији четни- 
цп. Бивало је да чобани разбраћа (турски 
и црногорски) воде читаве ратове због па- 
сишта, воде и планине, а нека.д оу чето- 
вали чобанж на чобане да их похарају п 
пос.еку. Знаменити Никац од Ровина поги- 
нуо је од Никшнћана чувајућн овце. Кола- 
шинцн су робили н секли Васојевиће и 
Морачане на катунима, а ови им враћали 
пстом мером.

Поред економских невоља, са. снромашне 
природе, зло се крило и у самом тамош- 
љем човеку, у његовим психичким реакци- 
јама и карактеру, необузданости и бесу 
горштака. Црногорцн (и Арнаути) су пла- 
ховити, са болесном осетљивошћу часто- 
љубља; чак имају за ту јарост и охолост 
нарочито пме, кичелшвост. Пошто су пре 
већи део времена људи проводили у друш- 
тву и бћспослици, а као вековни јунаци 
ншли су стално наоружанн, за час је могла 
пас.ти увреда и крв. Да се крв учинн прн- 
кривено, из__ неке ниске побуде, није се 
дешавало код Црногораца, а за крађу још 
мање. И у социјалним прилпкама, навика- 
ма и обичајима често се скривао повод да 
се страсти распламте.

У Црној Горн лако је било раскинути 
брак, особито за кнеза Данпла. Човек из 
јаког браотва, без икаквих узрока, само 
»што му жена није мила«, дао јој је при 
одласку неку распустнину, па је развод 
сасвим приводпо крају. И због тога еу се 
често рађале тешке омразе п крвне осве- 
те међу домом и родом жениним, па и да- 
ље у сродничко.ј линији. Самовољни гла- 
варп су најчешће мењали жене, а неки 
су стално држали по две. Неки су отпу- 
штали жену што рађа женску децу а не 
мушку, па су се, поред живе жене, женпли

— 444



КРВ И УМИР

и другом. Црногорац који би дао каквој де- 
војци прстен или обележје, на пр. цекпн, 
морао ју }е узети, јер би иначе пошла 
освета од стране родбине.

Најтеже су биле последице кад се из 
туђег племена неко убије. Тада се врло 
често цело племе спреми, па гледа најпре 
да убије крвника, а ако не може, онда 
кога сретне из породице убичеве, ако ни 
то не иде, онда ког било мушкарца, ве- 
гова илеменика, али се пзбегавало убиство 
деце. Црногорци су нарочито кивни и на- 
сртљиви били на суееде, кад им дугују 
крв, најстрашније на Арнауте, а бесно су 
кидисавали и на Херцеговце, јер су »с ону 
страну границе и других су племена«.

Кад из једне општине погнне човек од 
неког из друге општине, а на земљишту 
треће општине, онда се прва општина омра- 
зи не само с општином, одакле је убица, 
него и са оном, где се убиство десило. Уби- 
лац се некад много не тражи, него први бо- 
љи из назије, племена, села или фамилнје, 
одакле је убица, изгуби главу. Што је већа 
освета то је милија. Кад је убица неки 
незнатан човек, онда намерно неће њега 
да убију, него бирају неког виђенијег ње- 
гова сродника или суплеменика. У народу 
влада стари закон, кад се лопов убије, да 
се за њега не свети; али и ове се тради- 
ције не држе увек, него неки и за њега 
гледају да погине најбољи сердар или нај- 
угледнији свештеник. Па бива и то, да се 
и с тим не сврши, него фамилија овог дру- 
гог убијеног тражи нову главу за главу, и 
тако се лиши живота читава маса људи, 
већином ни кривих ни дужних. Због ова- 
ких догађаја често годинама живе у зава- 
ди, и тако рећи у заседи, читаве фамили- 
је, нахије и племена. На жалост међу њима 
букне каткад и читав грађанеки бој, где 
се -стотине туку, мртви поље покрију, по 
50 и 100, отанови се попале, стока се 
опљачка, воћњаци иоеку, усеви униште, 
извори и бунари затрпају, само се бого- 
моље од варварства п-оштеде. Кад ее види, 
да ће јаче племе надбити слабије, слабијем 
прискоче у помоћ -околна племена. Овако 
стање доноси са собом, да се мала пле- 
мена и села договоре раније на савез, да 
одоле јалему. Кад се деси да погине неко 
у некој великој породици од -некога из 
мале породице, онда мала породица, из 
отраха од крвника, јачег противника, од- 
рекне ое свога човека да га неће засту- 
пати, и још обично нешто доплати, па се 
мир утврди. Тада' је само крвник остављен 
на милост и немилост осветнипима, па за 
то он мора некуда да бежи. Бива и ова- 
ких примера: кад се неки човек из мале 
породице осећа позват на освету неког 
свога, он онда оде у неку јачу суседну по- 
родицу и општину, ла отуда вреба да 
убије кога намери. Некн пут се углави мир 
на одређено време, особито кад се на пр. 
између две општине треба да сврше неки 
заједнички послови. Ако би једној страни 
стало више до мира него другој, мора да

плати за примирје. — Кад ударн непри- 
јатељ, онда ое крвна оовета обуставља.

Ако погибалац има јако браство или 
племе, онда крвнику ништа. друго не остаје, 
него да ое закључава у кули, и да држи 
доста спремљене џебане за случај напада. 
Бнва и то, да- крвник тражи нове прија- 
теље, да му се чеото нађу на руци, за што 
их он обпчно награђује. У Отарој Србији 
бива да читаво арнаутско браотво брани 
неког Орбина крвника и од саме арнаутске 
освете, и то за малу накнаду: за фермен 
илп по штогод од оружја на главу. Одмах 
после учињеног убиства. убица се брзо 
склања, иа утрчи и у туђу кућу, ако је 
његова далеко, молећи за заштиту, која 
му се да, а рођаци погннулог неће ни сами 
да га ту нападају, јер знају да би сви уку- 
ћани по обичају за њега животе зало- 
жили. Чак и у мало даљу фамилију по- 
гкнулог да падне у руке, неће га убити, 
али свуда само неколико дана, обично 
2—3, док нађе склонпште, па га они онда 
даље испрате, а кад то пропуштање прође, 
сви га рођаци траже да убију. Највећа 
је радост за породицу, кад се крв врати, 
и, ако је могућно, баш оном пушком, по- 
ред које је погинуо, а још часније баш и 
оним зрном, којим је њен члан убијен. Да 
се не би оовета заташкала, у кући се по- 
гинулог често навраћа говор о њему, а 
негде намерно неће да га пред сахрану 
окупају од крви нити да му оперу крваве 
кошуље, него их чувају и развију овда- 
онда пред мушкарцима, да их надраже на 
освету, па их чак показују и мушкој деци. 
Ишло се и тако далеко, да кад од два 
брата један убије оца, онај- други је 
дужан да оца оовети. Убијање у поро- 
дици најближих сродника због освете, као 
кад брат убије брата, а отац другог сина 
крвника, треба сматрати за изметнуту крв- 
ну освету. Кад у породици пема мушка- 
раца а и у браству се устежу да свете, 
неки пут се дигне жена да свети сина, 
мужа, брата. Са скривеним пиштољем она 
оде на пазар, па с леђа убије крвника, и 
за то јој нико ништа неће, па. ни поро- 
дица крвникова. Крвник (убица) не сме 
шале поћи на рад, јер зна да рођаци из 
куће погинулог стално вребају да га убију. 
А пошто му ваља. у поље или на планину 
иоћи, он ношље по-братима. (најрадије који 
је од својте погинулог), да у његовој фа- 
милији тражи бесу (ко.ја се у Старој Ор- 
бији зове и дора, а у Боци вера) на одре- 
ђено време, да свршава лослове. Па, ако 
му ое беса одобри, он може мирно да се 
креће куд хоће, па чак да оврати у кућу 
погинулог. Али кад прође рок бесе, сваки 
ће га из ојађене куће убити, ако није 
другу бесу извадио.

Код Арнаута има неутралних места и 
путева, где се крвна освета не сме извр- 
шити. Тако је пре споразумно важило Гра- 
хово у Херцеговини, на међи Црне Горе и 
Аустрије, за слободно уточиште. — Хер- 

I цеговци су се између оебе много ређе кр-
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вили него Црногорци п Бокељн. А ннгде 
ваљда у срлству није више пало глава као 
на Вучјем Зубу, где је тромеђа Боке, Црне 
Горе и Херцеговине. На Вучјем Зубу опет 
најзнаменитија је Орјан-Локва, где су облч- 
но племенски главари судили крвнжку и 
мирили разбраћу. Ма да је крвна освета 
од памтивека у Црној Гори, још су је Турци 
с планом потхрањивали. Убицу из Црне 
Горе примали су под свој кров и у своју 
одбрану, па су га још нагонили да се својој 
браћи свети. Оместа га приморавају да иде 
и посече још ког Црногорца, јер пре него 
што донесе црногорску главу, нити хоће 
да га сасвим приме, нити хоће у њему 
неку веру да имају. Овај уекок Црногорац 
нема више повратишта у свој завичај, а 
да би могао имати крова и ужитка, у Тур- 
ској, мора силом ићп, дуже времена чето- 
вати, док уграби главу евога брата Црно- 
горца. Кад се у каквој родбини или бра- 
ству нађе неваљао човек, који је већ коме 
учинио зло, или се боје да ће учиннти, 
тада ови дођу к његовим рођацима и кажу, 
да нх њпхов рођак задева или краде, и 
најпосле додају: Ако га убијемо, ми не од- 
говарамо! Ако рођаци тога човека. кажу од 
прилике: Гадите с њим што вам је воља, 
тада, и ако га убију, нису дужни крв ње- 
говим рођацпма, јер је убијенп био одли- 
чен (напуштен).

Октобра 1830, кад се владика Петар рђаво 
ооећао, позвао је најугледније гла.варе 
к себи на Цетиње, и препоручио им је 
слогу, и да покажу добру вољу при уво- 
ђењу новог реда и закона у земљи. Пре- 
клињао је све Црногорце, усмено и у за- 
вештању, да се по могућности преко сво- 
јих представнпка нахије, племена, села и 
породице над његовим мргвачким еанду- 
ком закуну на шестомесечно мировање, да 
се за то време организација изведе. По 
смрти гомиле су се људи журиле у цркву, 
да се преко одра пољубе и своју реч даду 
за мир, те се тим свечаним начпном за- 
иста ’ отклонише еве крвне размирице из- 
међу Црногораца за тражено време.

Тридесетих година. прошлог века у Црној 
Гори била је издата наредба, да општине 
морају издати -своје л>уде, које власт огласи 
за разбо.јнике. Али општпне су сматрале 
за највећу увпеду што страни људи (из 
друге општпне), долазе к њима, да траже 
зликовце. Они су у том случају пре били 
склони да га заштите него да га издаду. 
Оглашеног је зликовца, тада, могао овако 
убити. 1836 осуђена су два разбојника на 
смрт. Да не би крвна оовета пала на оне, 
кгји ће их стрељати, покупило се на сто- 
тине људи из разних нахија и племена, и 
сви су на зликовце од један пут из пу- 
птака опалили. Али, што је за ову егзеку- 
цију врло карактеристпчно, ма да су из 
близа пуцали, само се један мртав срозао, 
а други је био само рањен. Ц пошто се 
сматрало, да је казна извршена, то су га 
одмах пустили у слободу, и он је после 
оздравио.

Поспедња је крвна освета умирена у 
Дробњацина 1854, када је Караџић убио 
Тому Жугића за стару крв. Истина 1874 
опет је пала крв, али пошто се тада већ 
влаот умешала, не може се то назвати 
крвном ооветом. Тада су Мучалице по- 
секле синовца Мирка Алексића, а ту је 
крв осветио на своју одговорноот Гале 
Мирков, за што га је суд три године др- 
жао у тамнпци.

У патријархалном животу значајан је 
корак кад прооти, али угледни људи при- 
ступају мирењу крви, што се зове још 
умир, крвно коло или вражда. — Кад су 
породпце и општине заморене и жељне 
мира, онда неко трећи ступа као помир- 
ник. Двадесет људи од браства крвникова 
(могу их долунити и другим иријатељима) 
крену кући погинулог, да ншту веру н' мир. 
Они и-заберу 24 чов-ека, да. кметују, т. ј. 
да суде, а убица пошаље 12 жена. на кум- 
ство, свака да нма дете, а пред овом по- 
ворком да. иду друга два човека кући уби- 
јенога. У том изађу 12 људи из 'племена 
погинулог, и сваки се пољуби са једном 
кумом и обострано се дарују. Од тога вре- 
мена, кад се кумама нађу деца, ови живи 
кумови ће их крстити. Негде је обичај, 
да убица да 24 кумства, п то 12 крште- 
них и 12 венчаних. Ако се пристане на 
мир, она 24 човека истичу повод, зашто га 
је убио. По кривицн отсеку крвнину, одакле 
убица нлати за главу убијенога, за трпезу 
и карате (плату) суднјама, да до 8 побра- 
тинстава. и 4 кумства. Тада. се дпгну људи 
и стану по средп међу закрвљена браства, 
која још стоје подвојена, затим двојпца до- 
веду убицу, обеспвши му пушку. крвницу 
илп нож о грло. Убица се онда -сагне, го- 
тово до земље, а воде га гологлава међу 
собом полагано, говорећн у сав глас: При- 
мп, куме, кума, Бог ти и Св. Јован. Нај- 
рођенији убијеног прпђе убици, прихвати 
га за рамена, скине му оруж.је с врата, 
пољуби ое о њим и узвикне: До оад крв- 
ник, а од сад брат и пријатељ. Цосле овога 
престружу пару на пола, и даду по пола 
једној п другој страни, затим изаберу по 
8 људи с једне и с друге стране, ту се 
изљубе и побратпме, а по четворица се 
окуме. Затпм ступа.ју гомилп ствари и раз- 
ног оружја, које су прнложили од своје 
воље душевнп људи, ако то не може крв- 
ник намиритп, па вз погппчеве куће ста- 
решпна узме све што му .је драго. Пошто 
ое мир углавн даје се гозба у крвниковој 
кући, која ое зове трпеза од вражде. Да 
не би кућа крвникова саовпм пропала, ње- 
гови браственици и прпјатељи дарују га. 
Од погипчеве отране што више људи дође 
на трпезу, већа је слава. Преко гозбе треба 
још крвник да дарује оваком убрусац илн 
пванцику. На софри се служи месо ку- 
вано и печено (али без главе), хлеб и вино.

За крв се у отарој српској држави пла- 
ћала глоба, која се звала вражда или 
г.ражба, Дечанска хрисовуља наређује, да- 
се половина вражде, а. арханђеловока п
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ноловжна нарочите глобе, даје цркви, ме- 
ото цару, а половина проказжвачу крви. 
Ваљда се случајно нншта не говори о нак- 
нади лородици погинулог. Краљ Урош (1240 
до 1272) говори такође о враждн. Она се 
помиње у Винодолском Штатуту из 1280 
и у Штатуту Пољичком. Краљ Милутин 
1286 није прнстао да за учиљену крв, како 
су Дубровчани желели, уведе смртну каз- 
ну, већ је хтео да се држн вражде, оби- 
чаја његових предака. Цар Душан је већ 
поступио по модерном правосуђу, наређу- 
јућн да се за убиство иде пред суд. Твртко 
Твртковић, Радосав Павловић и Херцег 
Стеван исто тако.

Л и т е р а т у р а :  У1а11а с1е Зотппеге,
Уоуа^е ћШ. е! ро1П. аи МоШепе^го 
(1820); Караџић, Моп1епејЈго (1837) л Жи-
вот и обичаји (1860); Д. Ва.сиљевић, Опис 
како се треба мнрити за мртву главу 
(Орп. Далмат. Магазнн, 1844); М. Медако- 
вић, Живот и обичаји Црногораца (1860); 
В. Богишић, Правни обичаји (Књижевник, 
1866, и Зборник, 1874); Б. Петрановић, 
Освета (Рад, 1869); Ковалевски, Черногориа 
(1872); Г. Половић, Кесћ! и, Оег1сћ1 т  
Моп1епе^го; Ф. Миклошжћ, Бје В1и1гасће 
(1887); Ч. Мијатовић, Путовање по словен- 
скнм земљама Макензијеве и Ирбијеве; М. 
Весннћ, Б1е В1и1гасће ћеј с!еп ЗибДауеп 
(ЕеИзсћг. 1иг КесћРбтзбепзсћаЦ, 1889); 
В. Врчевнћ, Народне приповијести и пре- 
суде (1890); Поповић-Липовац, Черногорци 
(1890); П. Ровински, Черногориа (1897); В. 
Јагић, Архив (1887); Грчић, Бошњак ка- 
лендар (1893); С. Тројановић и М. Гајић, 
Крв и умир (1901); Јов. Томић, Подаци 
о умиру (Споменик, 42).

С. Тројановић.
КРВАВЕЦ, планина у Словеначкој, у 

предгорју Камнишких Алпи, 10 км северно- 
североаападно од Камнижа, односно 3 км 
источно од меота Кокре. К. је висок 1.853 м. 
Зими се К. много посећује, ради угодног 
спорга (ски). Непосредно под врхом је са- 
грађена нова туристичка Коча на К. С. 
П. Д. Д. В.

КРЕБС НОРБЕРТ ДР. (Кгећг), професор 
географије на Университету у Фрајбургу, 
Брајсгау (1876, Леобен, Штајерека). У свом 
ааучном раду К. се нарочито бавио регио- 
■налном географијом, а поред тога школ- 
ском географијом и геоморфологијом. Тога 
ради К. је обнсшао доста земаља, поред 
-осталлх Истру, Словеначку, Далмацжју, и, 
за време Оветског Рата, Срблју, Рашку и 
Македонију. 0 тим крајевнма написао је 
К. више радов-а, од којих су неки више 
политичке природе и делам нетачни: Б1е 
1апс1езкиш1Нсће Шега1иг Јег 081егге1сћ1- 
зсћеп КагзПапЈег. 1п Јеп Јаћгеп 1897 ћ1з 
1904 (ОеојЈг. Јаћгезћепсћ! аиз 081егге1сћ, 
IV, 1906, а за год. 1905—1908 у VIII, 
1910), Б1е На1Бтзе1 1з1г1еп (Репск'5 
Оео^г. Аћћ., IX, 1907), ОНепе Ега^еп 
<3ег КагзЊипЈе (ОеојЈг. ХеИзсћпП, 1910), 
Б1е На1еп Јег А Јпа (1пз1, 1. Меегез-

кипће, ВегНп, V, 1911), Бје рћу51каНзсћ- 
јЈеојЈгарћЈзсћеп УегћаЦшззе Е)а1таИепз 
(1911), ЗегНеп и. <1, ЗегМзсће Кпе^з- 
зсћаир1а!г (1914), 0з1егге1сћ-ЦпјЈагпз Ки- 
з1епзаит (2еЦзсћг. Ј. Оез. I. ЕгЈкипЈе, 
1915), ЧоДаиЦјЈег Вепсћ! ићег Јеа  егз.1еп 
ТеН Јег јЈеојЈгарМзсћ-јЈеоМјЦзсћеп 31и- 
сНепге1зе пасћ Зегћ1еп (МШ, <1. к. к. јЈео|Јг, 
Сез., 1916; на лстон месту н о другом делу 
путоваља), Бег тагеЈопхзсће Кпе^ззсћаи- 
р1а!г '(1916), Зегћ1зсће Бапс1зсћаНз1уреп 
(1917), Ч^ШзсћаЦз-^ео^гарћазсће Ве1гасћ- 
1ип^еп аи{ Јеп БеИеп 31исНепге1зеп пасћ 
Зегћ1еп (1917), Ве1ј|гас1 (0з1егг. Мопа1з- 
зсћгШ {. Ц. Опеп1, 1917), Оео^г. Ве1гасћ- 
1ип^еп аи! Јеп ћезе!г1еп Оећ1е1еп фег Ва1- 
капћа1ћјпзе1 (1917), Охе ап1ћгоро^еој|га- 
рћ1зсћеп П аите <Јег Ва1каххћа1ћ1пзе1 (Еез1- 
ћапЈ А. Репкс'з, 1918), ВеНга^е гиг Оео- 
ј|гарћ1е Зегћ1епз ипЈ Разсхепз (1922), РгаЈ<- 
теп !е  ешег БапЈезкипЈе Јез 1ппегкгатег 
Кагз1ез (Зборннк радова посвећен Ј. Цви- 
јићу, 1924), Могрћо^епеЦзсће Зкгггеп аиз 
1з1пеп (Јаћгезћег, Ј. Јеи1зсћеп 31аа1з- 
Оћеггеа1зсћи1е Тг1ез1, 1904), УегћоЈЈепе 
ЦегећпипјЈзПасћеп 1п 1з1пеп (ОеојЈг. Јаћ- 
гезћегхсћЈе аиз 0з1егге1сћ, IV, 1906),

П. Вујевић.
КРЕГАР РАДО, архнтект (29/4 1893,

Љубљана). Матурирао је на реалци у Љуб- 
љани 1913. Студирао је после тога архи- 
тектуру на Техницп у Бечу. 1919 постао је 
професор на техничкој средњој школп у 
Љубљани. Радио је као учитељ, критичар, 
практични архитекта и сценограф у позо- 
ришту. Израдно је зграду за уреде Обратне 
Дирекције Јужне Железнице' у Љубљани. 
Учествовао је у конкуроима за цркву Св. 
Магдалене у Марибору 1925 (трећа на- 
града), за палату Уреда за Осигурање Рад- 
ника у Загребу 1924 (трећа награда), за па- 
лату Чековног Уреда у Љубљани 1925 
(друга награда). Учествовао је, са сценич- 
ним пројектима, на изложби декоративне 
уметности у Паризу 1925. Ф. С.

КРЕДИТНА БАНКА А. Д. Основала је
1910. Централа Новска. Капитал је 250.000. 
Улози 1,833.347, менице 1,171.543, роба 
338.097, добит 33.006 Дин. Дивиденда 12%. 
Претседник Димитрије Јагодић.

Н. С.
КРЕДИТНА БАНКА А. Д. Основана је

1900. Централа Отара Пазова. Филијале 
Инђија и Голубинци. Капитал је 1,000.000. 
Фондови 260.000, улози 4,627.737, повериоци 
,1,076.339, 'Готовина 441.419, потразкивања 
жод новчаних завода 149.838, менице 
4,430.816, вредносни папирв 175.924, дуж- 
ници и коноорциски послови 1,138.624, до- 
'бит 335.102 Дин. Дивиденда 20%. Прет- 
седник је Жарко Илић, директор Ншк. Јан- 
ковић. И. С.

КРЕЖМА ФРАЊО, виолински виртуоз 
л комнозитор (1869, Осек — 13/6 1881, 
Франкфурт на Мајни). Учио је виолину 
најпре у Загребу, код Ђуре Ајзенхута, а
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потом је у Бечу на Коноерваторију апсол- 
вирао код професора Ха|јслера. Осим у до- 
мовини концершрао је по јужној, сред- 
љој и западној Европи (у Рвму пред 
1л 821- о м , а у Паризу пред У{еих1етрз-ом), 
и то свуда са великим успехом. На|јзад је 
■био ангажован у берлинском Билсеовом 
оркестру за концертног мајстора. — На- 
писао је око стотину вокаЈших и инстру- 
менталних дела, од којих се нека истичу 
националним музичким ознакама. У Бо- 
санском Гуслару подражава туђеље на на- 
родним гуслама; Веће су му композжције: 
Егв1;е8 С)иаг1еи, две Оиуег1иге за оркестар 
и увертира за Клавиго. 0а. љегову ком- 
позициску технику је утицала немачка тра- 
диција.

Л и т е р а т у р а: Ф. Кухач, Фраво Креж- 
ма, виолинсви виртуоз и компониста (Хр- 
ватска Вила, 1882, бр. 6—12, 1883, бр.
6— 11); ТЈ. Дежелић, Знаменити Хрвати 
XIX стољећа. А.  Д.

КРЕК ГОЈМИР ДР., професор Универси- 
тета, композитор (27/6 1875, Грац). К. је 
учио гимназију у Грацу, Универснтет у 
Грацу и Лајпцигу (права, историју умет- 
ности, славистику). Музику ;је учио на 
школи штајерског музичкот друштва у 
Грацу (1888—1896) и у Лајљцигу (1902 до
1903). — Главне К. комиозиције су: 22 
збирке песама ва мушке и мешовите збо- 
рове, соло-песама и дуета, са пратљом кла- 
вира или оргуља, затим композиције за 
клавир (дво- и четвороручне), оргуље и 
инструменте. К. је претседник испитне 
комиснје на љубљанском Консерваторијуму.

Ј .  М .

КРЕК ГРЕГОР ДР., олависта и писац 
(8/3 1840, Четена Раван, Горењска — 2/8 
1905, Грац). К. је свршио гнмназију у Љуб- 
љанп (1860), а фклософски факултет у 
Грацу п Бечу. Служио је од 1865 у реалцн 
,у Грацу, хабилитовао се 1867 за .слави- 
стику и постао је 1871 ванредан, а 1874 
редовни професор Универсжгета у Грацу. 
После пенсионисања преселио се у Љуб- 
љану. Од 1858 К. је писао песме за Но- 
вице, Славенскп Гласник и нешто за Леп- 
тир (1860). 1 8 6 2  изашла је збирка Песми, 
а 1863 романтичка епска песма На свети 
вечер о полночи. К. песме нису баш ори- 
гиналне. Као ђак интереоовао се К. и за 
народне песме и народно благо, и касшгје 
ее као научник скоро сасвим посветио 
проучавању традиционалне литературе. 
Главно му је дело: ЕћПеИип^ т  Л е' в1а- 
У18сће 1д1ега1иг$Језсћ1сћ1е (1874, 2 НЗД.

• 1887). 1881 основао је К , у друштву са 
Трстељаком в Скетом, белетристнчко-на- 
учни лист Крес.

Л и т е р а т у р а: М. П., Дом ин Свет 
(1900, 149); Љубљански Звон (1905, 575); 
Ј. ТоминшеК (Слован, 3, 33); Илустровани 
Народни Коледар за 1906; Графенауер, 
Згодовина новејшета еловенскега словства 
(2, 458). ’ И. Г.

КРЕК ЈАНЕЗ ДР, (25/12 1865, Ов. Гце- 
гор, Словеначка — 8/10 1917). Био је со- 
цијални политичар великог стила, душа 
јутословенског покрета у бившој монар- 
хији, надионални економ, господарскк ор- 
ганизатор словенског народа. Био је про- 
фесор богословиј-е. Створио је јаку садашњу 
словенску генерацију. Основао је Задружну 
Звезу, прсле Господарску Звезу у Љубљани, 
а био је један од душевних стваратеља 
далматннског Задружног Савеза. У задруж- 
ном погледу деловао је такође и у Хрват- 
ској -и Босни. Гласовити су били вегови 
социјално - господарсви течајеви на Св. 
Јошту. Дуже времена био је за-стуиник на 
бечком царевинском већу. С. Д.

КРЕК ФРАНЧИШЕК, песниж (9/4 1858, 
Оелца, код Шкофје Локе — 2/8 1921, Вра- 
ња Печ, над Камником). К. је свршио гим- 
назију у Крању и Љубљани, Богословију 
у Љубљани и постао је 1882 свештеник. 
Као капелан служио је од 1883 у разли- 
читим местима љубљанске бискупжје. Од 
1896 до смрти био је жупник у Враљој 
П-ечи. К. је био у осамдесетнм и деведе- 
сетим годинама дењен песнпк Томшичевог 
Вртца, Мохорјеве Дружбе и првих годишта 
Дома ин Овета (1888—-1893). И. Г.

КРЕКОВИЂ ПЕТАР, књижевнпк (17/5 
1866, Перушић — 28/9 1922, Вуковар). 
Учио је романску филологију у Бечу и 
Паризу. Сл.ужио је на средњим школама 
у Земуну, Ка.рловцу и Вуковару. Преводио 
је француоке драме за Народио Каза- 
лжште у Загребу. У Јагићеву АрхивЈ, Ви- 
јенцу и Наставном Вјеснпку изашле су 
К. литерарно-историске студије из подручја 
старе дубровачко-далматинске књижевности.

Б. В.
КРЕМЕН, шланпна у Србији, између река: 

Јабланице - Прекопчелнчке - Пусте-Беланов- 
ске (притоке Јабланнце), северно од меета. 
Лебана, односно 13 км западно од Ле- 
•сковца. К. је састављен од нсконских шкри- 
љаца. Пружа се од југозапада ка северо- 
истоку, а највиши вдсови су: Кремен 
410 м, Каменита Чука 270 м, кота 339 м. 
— Југоисточним подножјем К. водп кол- 
ски пут Лесковац—Лебане—Медв-еђа, се- 
верним и западнпм, пут Лесковац—Бојнпк 
—Руњковац, а и два-три пута вод-е преко 
К. П. В.

КРЕМЕЊАК, планиница. у Словеначкој, 
северно од изворишног тока Крке, источно 
од доњег тока Вишњице (притоке Крке), 
7-5 км северозашадно од Жужемберка, од- 
носно 10 км западно-јутозападно од Треб- 
ња (на рецп Теменицн). К. је висок 570 м.

77. В.
КРЕМЗЕР - ШМИД ЈАНЕЗ МАРТИН

(К гетзег-бсћппсИ ), сликар (2/9 1718, б ! е т ,  
на Дунаву — 28/6 1801). К. има много 
црквених слика у Словеначкој. К. су ко- 
пирали Л. Лајер н Лајерова школа. Глав- 
на дела К. у Словена.чкој су: у Велесовом 
(7 слпка из 1771), у цркви на Пунгерту, у
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Краву (слика Ов. Фабијана), у Љубљани 
(слика Маријина у капелн војничке бол- 
нице и фреске у Вирантовој или Грубе- 
ровој кући), у Долу (слика Ов. Маријете), 
у Горњем Граду (4 слике из 1773 и 1775), 
Код Страла у Отарој Локи (Отмица Саби- 
њанки и Данаиде из 1785).

Л и т е р а т у р а :  В. Стеска, Дом ин Овет 
(1898). ф. С.

КРЕСЕР МИЛАН ДР., сгатистичар (13/9 
1876, Сењ — 18/1 1924, Београд). К. је свр- 
шио тимназију и права у Загребу, 1897 је 
промовисан за доктора права, 1898 ступио 
је у службу Краљевског Земаљског Отати- 
стичког Уреда у Загребу, где је напредовао 
и 1913 постављен је за заменика равнатеља. 
Сарађивао је при организацији хрватске 
статистике. 1908 постао је сарадник земаљ- 
ског поверенства за установљивање назива 
места, а од 1913 био је њевов погпредсед- 
ник. 1920 прешао је у Београд, као заме- 
ник директора државне статлстике, а 
1923 постављен је за хонорарног професо- 
ра, али није доспео да предаје. — К. се 
бавио углавном теоријом статистике. Ра- 
дови су му: Резултати цописа житељства 
у Босни и Херцеговнни (1910), Прилог 
теорији статистичких закона, Густоћа жи- 
тељсгва. у краљевини Хрватској и Славо- 
нији, Статистика ратарске продукције и 
питаље наше прехране, Правни темељи 
управне статистике Хрватске и Славоније. 
Сарађивзо је у публикацијама хрватске 
статиетике, нарочито у Статистичком Го- 
дишњаку 1905 и Мјесечннм Статистичкнм 
Извјештајима 1899—1917. Р. С.

КРЕСТИЋ НИКОЛА, политичар (22/12 
1824, Затреб — 1/12 1887, Загреб). Учио је 
гимназију у Загребу, философију у Пешти, 
а права у Загребу. 1847 отворио је адво- 
катску калцеларкју у Загребу. 1848—1849 
био .је тајник бана/ Јелачића. У доба апсо- 
лутизма много се дружио са Максом При- 
цом, с којим је имао за.једничку адвокат- 
ску калцеларију, ј-едну од најчувенијих у 
Хрватској. 1861 дошао је К. у хрватски са- 
бор, као члан народне странке, а затим је 
ступио у т. зв. самосталну етранку, с ау- 
строфилским лрограм-ом. 1871 ступио је 
опет у сабор, као члан народне странке н 
побијао је Нагодбу, алн је ипак његова за- 
слуга, што је дошло до споразума између 
униониста и народњака, до избора регни- 
коларне депутације за ревизију Нагодбе, у 
коју је и он био биран. 1873 био ј-е иза- 
бран за председника хрватског сабора и 
био непрекидно председник до 188.4. Те се 
године повукао у приватни живот, због 
болести. Од 1871 до своје смрти био је 
председник адвокатске коморе.

Л и т е р а т у р а :  Народне Новине 2/12
1887. М. П-г.

КРЕШЕВЉ АКОВИЋ ХАМДИЈА, књи- 
жевник (6/9 1890, Сарајево). Свршио је тр- 
говачку школу и препарандију и подожио 
је испит за наставника грађанске школе.

Од 1912 служи као наетавник у Сарајеву. 
— Почео се јављати у Бехару (1904), а 
доцније је сарађивао на разним часописи- 
ма. Посебно је нздао Кратак преглед хр- 
ватске књиге у Херцег-Босни (1912) и уџ- 
беник Земљопие трговине и промета (1924). 
У издањима Југославенске Академнје обја- 
вио је расправе Разговор Вила Илиркнња 
1835 (Љетопис, 32) и Штампарије у Босни 
за турског времена 1529—1878 (Грађа, 9).

Б. В.
КРЕШЕВО, у 15 веку једна, од престо- 

ница босанскнх враљева, с краљевим дво- 
ром; Град се развио као рударско место 
(мајдан гвожђа). Уз рударе подигла се ту 
фратар-ска колонија и фрањевачки мана- 
стир, ј-едан од на.јстаријих и најугледнијих 
у целој Боснн. Манастирски летопис, који 
хвата од 1765 до 1799 објавио је фра Ј. Је- 
ленић у Гласнику Земаљског МузеЈа, 1917.

Л и т е р а т у р а :  И. Отрукић, Повјест- 
ничке цртице Крешева и фрањевачкога са- 
мостана (1899). в. Ћ.

У средњем веку копало се у К. гвожђе, 
сребро и бакар, а у близини жива и ци- 
набарит. Почетком 16 века пропало је ру- 
даротво. Железна индуетрија још се одр- 
жава. Многи ковачи израђују разне вроте 
пољског гвозденог оруђа, ножеве и коњ- 
ске потковице, шго ее извози по целој Бос- 
ни и Херцеговини. Осим тога у К. се из- 
РађУЈУ ћилими. Испостава је фо.јничког 
среза. ' М. Ф.

КРЕШЕВСКИ ФРАЊЕВАЧКИ САМО- 
СТАН потиче нз 14 века. Око 1521 Турци 
су га, заједно с црквом, порушили, али 
су га фрањевци временом опет подигли. 
1765 изгорели оу и самостан и црква, па 
су фрањевци с муком испословали дозво- 
лу од турских власти да- их обнове. На 
месту -старе цркве фра Андрија Кујунџић 
подигао је 1853—1860 нову, по узорку цр- 
кве Ов. Петра у Оковима у Риму, што се 
1923 почела опет обнавља-тн. Међутим ј-е 
1889—1905 к стари самостан замењен но- 
вим. У крешевскоме су самостану неко 
време становали и бискупи. 1708 у Креше- 
ву је било 15 редовника са питомцима. 
У Крешеву је последње своје године нро- 
живео и умро песник фра Грга Мартић. 
Самостан има од 1765 и свој Летопис.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Јеленнћ, Рго1осо11ит 
сопуепНб сге5сеуаеп515 (Глаоник Зем. Му- 
зеја, 1917); Ј. Отрукић, Повјестнпчке цр- 
тице Крешева (1899). Ј. Ј.

КРЕШИЋ ВЛАДИМИР (20/12 1847, Кар- 
ловац — 17/11 1924, Загреб). Када је ооно- 
вана у Загребу Хрватско-Олавонска Зе- 
маљска Хипотекарна Банка, позван је К. 
за генералног директора. Због великих за- 
слуга, које је К. имао за овај завод, био је* 
изабран за председника банке. 1912 суде- 
ловао је при осниваљу Хрватске Овеопће- 
Кредитне Банке у Загребу, и у љој је све 
до 1919 био потпредседник, а од 1919 пред- 
седник. Био је и председник Дионичкот
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Друштва ва Ексллоатацжју Дрва. Двадесет 
и тгет тодина (до 1913) <5ио је К. градски 
заступник Загреба, председник кдуба ве- 
ћине градског заступства. За време рата 
био је потпретседник Црвеног Крижа.

С. Д.
КРЕШИЋ МИЈО (апрнла 1818, Карловац 

— 7/1 1888, Загреб). Шест разреда гимна- 
зије учио је у Карловцу, затим је у Загре- 
бу постао трговачки помоћник и отишао у 
иностранство, да се усаврши. 1840 отворио 
је трговину у Карловцу. Његова кућа по- 
стала је седиште Илирсве читаонице, у 
којој су се саетајали најпробранији Илири. 
1850 преселио се К. у Загреб, и у доба 
апсолутизма радио је у народним друш- 
твима. 'После повратка Устава први се усу- 
дио издавати часопис под именом Наше 
Горе Лист (1861—1866), а у исто време 
издавао је н Хрватски Коледар, па алма- 
нах Ладу. После је напустио трговину, па 
је лисао стручне трговачке чланке и уре- 
ђивао Хрватски Забавник (1875). Издао је 
за трговце одлпчну књигу Млад трговац 
(1884).

Л и т е р а т у р а :  Мијо Крешић, Ауто- 
биографија (1898). М. Л-г.

КРЖИШНИК ЈОСИП ДР., песник (21/3 
1865, Ов. Ленарт, над Шкофјом Локом — 
22/1 1926, Трново, код Идирске Бистри- 
це, талијанска Словеначка). Овршпо је гим- 
назију у Љубљани, учно је философнју (ро- 
манистпку) у Бечу, богословију у Марибо- 
ру и постао је 1891 свештеник. 1892—1899 
био је капелан у различитим нестима ла- 
вантинске бискупије, 1899—1900 свршио Је 
романистичке студије у Бечу п постао је 
1901 доктор философије. Затим је био ад- 
миниотратор н 1901 жулник ш декан у Тр- 
новом. К. је 1883—1888 писао за Љубљан- 
ски Звон лирске и епске песме, 1885—1886 
за Слована, где је објавио и више песама 
и превода из Лермонтова. За Мохорјеву 
Дружбу (1887—1896) и за Дробтннпце пи- 
сао је песме и преводе француеких песа- 
ма. За децу је издао малу збирку Мале 
писми (1899).

Л и т е р а т у р а :  Словенец, 1926, 19.
И. Г.

КРЗНАРИЋ ИВАН, новинар (1891). К. 
је свршио тнмназију на Сушаку (1910), 
учио је права до 1917, а философнју до 
1923. Био је сарадник прво у Ријечком 
Новом Листу (1908). 1918 уређивао је Ри- 
јечки Гласник, а 1921 био је дописннк 
Приморског Новог Листа. Због политичког 
рада Данунцијо је изводио К. пред ратни 
суд на Реци. Сада живи као новинар у За- 
гребу. У. И-

КРИВА ЛАКАВИЦА, река у Македони- 
ји, лева нритока Брегалнице. К. Л. извире 
на северној подгоринн Градец-Планнне, 
више села Довег Липовика, тече према 
•западу-северозаладу, кроз доста уску до- 
лину, а од Доње Врашннце нешто скрене 
на десно и почне тећн на северозапад. У

Брегалницу К. Л. утиче б‘5 км низводно 
од села Б-олталије, односно ушћа Дубове 
Реке, нли 6 км Југозападно од Штнпа. За 
време лета К. Л. често потпуно пресуши, 
н остане суво, песковито корнто, као н код 
већине љених притока, од коЈих су нај- 
веће: МаЈданска Река и Дрин. Дужина то- 
ка К. Л. је 41-8 км, а површина. слива 
438-7 км2. П. В.

КРИВА ЛАКАВИЦА. В. Лакавица.
КРИВА ПАЛАНКА, варошица у ЈужноЈ 

Орбнји, у ВрањокоЈ Области, на левоЈ оба- 
лн Крнве Реке, у изворном јој пределу 
у Славишту, на границн према старом 
Велбужду (Ћустендилу) у Бугарској. Има 
542 куће, са 2.148 становника. К. П. Је 
на врло важном пролазу, који од Ко- 
сова, преко Горње Мораве, и из Врањ- 
ског Поморавља и Скопског Повардарја, 
преко Кум-анова и Пчнње, уз Криву Реку, 
води на. Ћустендил, н одатле преко Радо- 
мира за СофиЈу, а преко Дупнице п Бање 
у долину Марице и за Царнград. Отуд је 
овуда, преко данашње К. П., од старине 
водио значајан пут из западннх у источне 
крајеве Балканског Полу-острва. Кривопа- 
ланачким путем, Куманово—'Б.уотенд-ил, 
прошао Ј-е краљ Стеван Дечанскп са срп- 
ском в-ојском 1330 преко данашње К. П. 
у Велб.уждско Поље. Истим Је путем, само 
у супротном лравцу, од Велбужда- преко 
Нагоричина код Куманова, прошао султан 
Мехмед 1454 против Срба у Поморављу, и 
1463 у походу на Босну.

Име варошице К. П. дошло Је од имена 
реке, на којој Је, коЈу народ краће зове 
само Крива не-сто Крива Река, н од тур- 
свог назвања за друмска- угврђена кона- 
чишта, наланка. Турцн су ову паланку на- 
звали Егри-Дере (Крива Река), а саму ре- 
ку Егри Су (Крива Вода). Наш народ у 
околини зове К. П. или само Паланка, 
или К. П. или Криворечка Паланка.

К. П. се -први пут спомиње у турским 
споменицима 1633, када Ју је »саградно« 
Бајрам-паша, везир султана Мурата IV. 
По том -се паши зове н Бајрам-нашина Па- 
ланка. Већ 1660 у тврђави у К. П„ којом 
је тада заповедао диздар над војном поса- 
дом од 200 војника, -са топовима и војним 
магацином, имало Је 50 кућа п 1 џамиЈа, 
а крај града била је за оно доба велика ва- 
рош, од 800 кућа шнндралија и ћерамида- 
ра, у коЈоЈ једал велики караваноерај, 3 ца- 
мије, 1 амам и доста дућана. К. П. Је не- 
сумњиво постала много раннје, негде ,у 
16 или крај-ем 15 века. Још почетком 17 ве- 
ка К. П. Је била позната као један од ко- 
нака на цариградском друму, коЈи Је пз 
Восне водио за Ћустендил и даље за Ца- 
риград.

К  П. се развила у градско насеље и при- 
вредно средиште Славишта, не само као 
друмска паланка под јЦевеЈЗајиром, већ и 
као рударско средиште, Јер око К. П., у 
изворишту Криве Реке, има у талкшисту 
гвоздсних руда; (кристали од окоидула-
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гвожђа), са којих је К. П. већ у 17 веку 
била чувена као рударско место, где се ис- 
пирало и лило изврсно гвожђе. 1660 поми- 
њу се богати гвозденп рудниди између К. 
П. и Кратова, а у К. П. је постојала керха- 
на (ливнида гвожђа), у којој су радили 
оељаци. У вароши је било доста дућана, 
и сви су производили железарију.

У аустриско-турском рату 1689—1690 К. 
П. је пострадала. Пред долазак Аустрија- 
наца (1689) Орби су се у Славишту, око 
Куманова и до Скопске Црне Горе, добу- 
нили против Турака, под водсгвсгм Кар- 
поша, који је заузео Куманово и К. П., и 
у њима се утврдио, чак се прогласио и за 
»краља од Куманова«. Када је аустриска 
војска отступила (1690), устанак је угу- 
шен. После тога К. П. се помиње као село 
са турским становништвом. Срби су сва- 
како били онда изгинули или се разбегли. 
У 18 веку К. П. је била позната и са своје 
тврђаве. У њу су прохеривани кривцн на 
сужањетво.

Рударски рад у К. П. и околини био је 
жив и напредан до ередине 19 века. После 
ратова 1876—1878 рударски рад и инду- 
стрија преетали су сасвим и у К. II., као 
и другим околним рударским ередиштима 
(Кратово и Власина, и Самоков у Бугар- 
ској). Ослобођељем Бугарске стари цари- 
градски друм преко Ћустендила на К. П. 
прекинут је, те је и саобраћај умртвљен. 
— Крајем 19 века К. П. је имала 4.340 ета- 
новника, од којих Срба хришћана 1.500, 
'Гурака 2.500, Цигана 320, Куцовлаха 20. 
К. П. била је средиште Кривопаланачке 
казе. — После ослобођења (1912) настало 
је из К. П. исељаваље Турака. — Сада |је 
К. П. спала на половину становништва од 
пре две деценије. К. П. је мртво гранично 
место, скоро без икаквог промета и саобра- 
ћаја, ма да је за Куманово везана одлич- 
ним друмом. У К. П. су: поглавар среза 
кривопаланачког, царинарница, војни гар- 
низон, надзорник народних школа за срез 
кривопаланачни, поштанско-тедеграфска и 
телефонска станица са непрекидном служ- 
бом.

Ј1 и т е р а т у р а: К. Костић, Наши но- 
ви градови на југу (1922); К. Костић, Тр- 
говински центри и друмови по српској 
земљи у средњем и новом веку (1900); Ј. 
Цвијић, Основе за географију и геологију 
Македоније и Старе Србије, I (1906); 'ј. 
Хаџи-Васиљевић, Јужна Отара Србија, I 
(1909). В. Радовановић.

КРИВА РЕКА, река у Јужној Србији, 
лева прптока Пчиње. Извире са северних 
иадина планине Осогова и у изворишном 
делу тече према северу-северозападу, а 
доцннје скрене у правац запада. Од утока 
Дубровнпце, код Попаске ЈВоденице, К. Р. 
почне -тећи на запад-југозапад, од Кавакли- 
је до Ђетенова тече углавном ка југу-југо- 
западу, а одатле до ушћа према западу- 
северозападу. К. Р. утиче у Пчињу 1-2 км 
западно-северозападно од села Клечевца.

Веће притоке К. Р. са леве стране су:,Кра- 
товска и Станцишка Река, а са десне; 
Макрешки, Руђиначки, Ранковачки Поток 
и Дубровница {Ј1ука). Дужина К. Р. је 
69 км, а површина слива 1.265 км2

П. В.
КРИВА РЕКА. В. Леоковица.
КРИВА РЕКА НОВОБРДСКА. В. Ново-

брдска Крива Река,
КРИВА РЕКА ПАЛАНАЧКА. В. Сла- 

виште.
КРИВАЈА. 1. Река у Босни, десна при- 

тока Босне. Извориште К. је на југозалад- 
ним иадинама планине Јавора (Јаворово 
Брдо 1.334 м, Игриште 1.406 м, Трешњо- 
вац 1.237 м), одакле теку потоци: Бјес- 
ница, Кривица, Пистица, као притоке 
Стунчанице, десне и главније саставнице 
К. —■ К. углавном тече правцем североза- 
пада, а од села Петровића почне јако ви- 
југати и тећи према западу. Код Олова је 
став Ступчанице са левом оаставницом 
Виошћицом, која извире из врела у Дубо- 
вој Долини, северозападно од брда Шаве- 
ника 1.014 м, н кроз клисурасту долину те- 
че према северозападу. Од Олова река тече, 
под именом К , ’ према северозападу, стал- 
но внјугајући, а од места Криваје до ушћа 
према -западу. Уток К. у Босну је око 
1 км низводно 6д еела Чиновића, односно 
9-5 км источно-североисточно од Жепча. 
Десне притоке К. су: Каменица, Рибница, 
Маоча, а леве: Џиница, Војница, Дубош- 
чица и Очевље. Дужина К. тока, од изво- 
ришта Ступчанице, је 101 кц -а нсвршина 
слива 1.387 км2.

2. Река у Војводинн, притока Канала 
Краља Петра. К. нзвире на пустари, око 
13 км југоз-ападно од Суботице. У врло не- 
правилном току тече према југу-југоисто- 
ку, а више фрбобрана скрене, у -вијуга- 
вом току, на исток, и улије се у Канал 
Краља Петра преко пута села Турије. К. 
хране шест слабих потока, којк кадикад 
прссуше. Неке од њезиних долина има.ју 
карактеристична имена: једна се зове »лет- 
ња долина«, друга »дубока долина«, јер је 
око 15 до 20 м усечена у лес. Дужина 
К. корита је 97-б км, а површина слива 
956 км2. П. Вујевић.

ИРИВИ ВИР, место у Малешу (округ 
брегалнички). Ту је 29/4 1906 била борба 
између чете Ђуре Иванишевића и туроке 
војске. У то.ј борби погинуле су војводе 
Тура Иванишевић, чича П-етар Кацаревић 
и 9 четника. Пооле четири дана уништен 
је и остатак чете -од 8 четника код Штал- 
ковице. М. М.

КРИВИ КАМЕН, планина у Македонији, 
на граници наше државе са Грчком, на из- 
воришту Кишав-ске Реке, јужно-југоисточно 
од Перист-ера, односно 20 км јужно-југо- 
западно од Битоља. К. К. је виоок 2.150 м. 
Око врхова је потпуно наг, а на маљим 
висов-им-а -од 1.700 м падине су пошумљене.

П. В.
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КРИВИЧНИ СУДСКИ ПОСТУПАК. Из-
бор је српског кривичног судског поступка 
за 'злочпне и преотупе Законик о поступку 
судском у кривичним делима од 10/4 1865, 
који ое допуљује'особито еаконом о пороти 
од 31/3 1892, а за иступе уредбом од 18/5 
1850 о томе, како ће полициске власти са 
полициским преступницима поступати, и 
како ће их казнити. За војне судове важи 
Законик о поступку војних судова у кри- 
вичним делима од 15/2 1901.

I. За суђење по злочинима и престулима 
у првом степену надлежни су првостепени 
судови. За сваки админнстративни округ 
постоји по један првостепени суд, у не- 
кима по два. За Београд је надлежан прво- 
степени суд за варош Београд. До 1921 су- 
ђење је у њима било по свим злочинима 
и преступима колегијално, у одељељима, 
састављеним од по три судије, од којих је 
један председавајући, с деловођом (§ 12 за- 
кона о устројству судова). У чл. 36 уредбе 
о убрзању судског рада од 22/6 1921 учи- 
љен је изузетак у погледу извесних пре- 
ступа, тако да је за љих надлежан један 
судија, појединачни судија, То су пре- 
ступи из казненог законика, изузимајући 
оне, за које је прописан губитак грађанске 
части или лишеље звања, и преступе из 
гл. 9 и 10 казненог законика, и преступе 
из закона о шумама.

Судови другог степена су апелациони 
судови. Њих има два, један у Београду, 
други у Скопљу. Они су надлежнн за ра- 
сматрање и суђеље по злочинима и преоту- 
пима, по којима је против оптуженога до- 
нета од проистепеног суда осудна пресуда, 
ако је против исте од осуђеног или тужи- 
оца, приватног или државног, употребљено 
правно средство (лек), т. зв. незадовољ- 
ство, изузимајућн осуде на смрт, које но 
званичној дужности раематрају (§ 261). 
Расматрају и суде колегијално, у одеље- 
њима састављеним од по пет судија, од 
којих је један предоедавајући, с деловођом 
(§ 8 закона о устројству судова).

Највиша судска. установа је Касацнони 
Суд, са седиштем у Београду. Он не суди, 
већ само расматра пресуде и решења прво- 
степених и апелационих судова. Расматра: 
1. Пресуде првостепених судова, којима 
се осуђени ослобођава као невин (§ 241) 
или из недостатка доказа. (§ 242); 2. ре- 
шења ових судова, којима се оптужени 
пушта испод оуђеља; 3. сва остала ре- 
шења ових судова, која су коначна, т. ј. 
која нису извршна (на пр. решење о при- 
твору § 130 а); 4. све преоуде апелационпх 
судова (§ 270). Расматра пресуде и решења 
само онда, ако ,је против њнх употребљено 
правно средотво, т. зв. жалба од лнца, на 
то по § 258 овлашћеног, изузимајући осуде 
на смрт, које расматра и без жалбе, по 
званичној дужности (§ 272). Ради коле- 
ги.јално, у одељењима, састављеним од по 
5 судија, а за општу оедницу је потребно 
иајмање 13 (§§ 12 и 13 закона о устрој- 
ству судова).

П. Државно тужиоштво не постоји као 
стална усганова, те истрагу ргпочиљу по 
званичној дужности или, код кривичних де- 
ла, ’по приватној тужби, по тужби сами 
истражни органи. То су полициске власти, 
уколико у закону изузетно ннје друкчнје 
пропнсано (§ 19). Законом о среским н 
градским судовима од 28/2 1911 установ- 
љени су били срееки и градски судови, у 
чију надлежност спада и вођење кривичне 
истраге место полициских власти. Ових 
судова је било само у неким местима, али 
су они укинути на основу овлашћења у 
финансиском закону од 1924 (чл. 86).

III. Истражна полициска власт по завр- 
шетку т. зв. олштб (први део претходне) 
истраге, ако ову није својим решељем, на 
основу § 29, прекинула, подноси тужбу пр- 
востепеном суду (§ 158). По пријему исте 
суд доноси бнло решеље, да нема места 
сГављању окривљенога под суд, било обрат- 
но решење, да. има места да се оптужени 
под суд стави (§§ 161, 162 н 164). Одмах по 
овом другом решењу, од доношења којега 
се окривљени или обвиљени појављује као 
онтужени, он нредаје предмет нследном 
одбору, састављеном од једног судије с пи- 
саром (§ 183). Овај судија од тада врши 
по дотпчном предмету дужноот државног 
тужиоца, поред дужности иследног судије 
(§ 23). По учињеном дослеђењу (т. зв. ме- 
ђуистрага, други део претходне истрате), 
судском дослеђељу, он подноси тужбу суду 
(§ "183). Ова се тужба од суда саопштава 
оптуженом, с позивом, да за 8 дана под- 
несе одговор суду по љој (§ 18з). Посту- 
пак пред судом, који овај одређује нај- 
даље за 15 дана од саопштења тужбе опту- 
женоме, и на коме ое има предмет тужбе 
потпуно извидети и одлука. у облику пре- 
суде или решеља донети (т. зв. главна нли 
специјална истрага), назива се претресом. 
Претрес .је јаван (т. зв. начело јавностп, 
постављено у §§ 16 и 195), док то нису 
општа истрага и међуистрага. Јаван је и 
рад апелационпх судова и Касацпоног Оуда, 
али они странке не позивају нитн им ове 
предстатп морају, те се не појављује као 
претрес (§§ 267 и 282). Претрес је уједно 
усмен (т. зв. начело усмености, постављено 
у § 16), тг ј. састојн се само у усменом 
саобраћају између странака и суда, тако 
да се судска одлука има заонивати искљу- 
чиво на усмено изн-етом претресу. Пре- 
трес је и непосредан (т. зв. начело непо- 
средности, постављено у §§ 16 и 197), т. ј. 
цео се усмен саобраћај на претресу има 
ббавити у присуству судија, тако да суд 
има донети одлуку само на оонову својпх 
сопствених чулних опажаја, утпсака. Рад 
апелационих судова и Касационог Оуда је 
међутим писмен, и према томе није непо- 
средан. Они се ограничавају на чптање 
аката (§§ 267 и 282).

По самом крнвичном судском поступку 
окривљенп не би могао имати браниоца у 
претходној нстрази, јер се у љему говори 
само о праву оптуженог, да у одговору
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на тужбу одреди браниоца (§ 185). Ова је 
празнпна попуњена у НД; 153 Устава од 
1903, на основу којега .је Касациони Суд 
тек 1919 (о. С. 1919 Вр. 5901) дао МИШЉе- 
ње, да окривљени може и у претходној 
истрази имати браниоца. Али ова одредба 
Устава од 1903 није ушла у Устав од 1921.

Гољење, одбрана и пресуђивање се према 
реченом врше од три разна лиђа, т. зв. 
процесуалних субјеката. То су тужилац, 
окривљени и суд, који као непрНстрасни 
трећи нма да реши спор (т. зв. акузатор- 
ски поступак, насупрот т. зв. инквизитор- 
ском). Тужилац и суд раде по званичној 
дужности, изузимајући кривична дела по 
тужби повређеног (т. зв. официјални прин- 
цнп, узет од инквизиторског поступка, ра- 
ди поправке некадањег акузаторског по- 
ступка). Сваки од она три субјекта има 
дрема другима у поступку одређена права 
и дужности. Тужилац и оптужени појав- 
љују се према томе као странке према су- 
ду, и кривични спор као један троструки 
правни однос. Но тужилац и оптужени не 
могу један према другоме вршити своја 
права и дужности непосредно, већ само 
преко суда, т. ј. обраћајући ое тога ради 
овоме. Они се нала-зе дакле у непосредном 
нравном однооу само према суду, а не и 
један према другом (§ 206, чл. 25, ал. 3 о 
пор.).

Претрес се завршава доношељем одлуке. 
При овоме оуд није везан за предлоге 
странака (као што је то случај у грађан- 
ском судском поступку, т. зв. диспозитнв- 
на максима), већ има да утврди стварно 
стање предмета и на основу тога да пре- 
судн. Оуд има дакле да пронађе стварну, 
материјалну, н'е формалну истину (т. зв. 
принцип материјалне иотине, постављен у 
§ 5), ма да је у неколико при томе спутан 
законском доказном теоријом.

Доказна средства су одређена лимита- 
тивно. То су судскн увиђај, вештачко ми- 
шљење, признање оптуженога, исказ све- 
дока, оштећеног и саучесника, који при- 
знаје, исправа и подудараље више оонова 
подозрења, т. зв. саставни доказ (§ 222). 
Но суд није овлашћен, да олободно, по 
свом уверењу, оцењује доказну снату ових 
доказних средстава, већ се мсра придржа- 
вати законских лрописа (§§ 223— 239) о 
доказној снази њиховој (т. зв. теорија за- 
конских доказних правила или формална 
доказна теорија, насупрот теорији елобод- 
ног оудиског увереља, или материјалној 
доказној теорији). Али је суду ипак у 
о.ним законоким прописима (§§ 223— 239) 
остављена доста велика слобода у погле- 
ду ^оцене, да ли извесно докаано средство 
постоји или не, тако да на крају крајева 
ипак није онемогућено, већ оамо отежано 
доношење одлуке по слободном уверењу.

Одлука првостепеног оуда, којом се пре- 
трес завршава, може бити пресуда или ре- 
шење. Пресуда може бити тројака: 1. Пре- 
суда, којом се оптужени на казну осуђује 
(т. зв. осудна пресуда, § 240); 2. пресуда,

којом се оптужени оглашава за невиног 
(§ 241); з. прееуда, којом ое оптужени 
ослобођава из недостатка доказа (§ 242). 
Решење, којим се претрес може завршити, 
је решење о пуштању оптуженог испод су- 
ђеља (§ 250). Оно се доноси, кад не по- 
стоји ни само кривично .дело, или ако по- 
стоји који основ ништења права на казну, 
или ако нема тужбе повређеног код кри- 
вичних дела по приватној тужби, или ако 
је овакав тужилац од тужбе одустао.

Одлука Апелационог Оуда може бити: 
1. Ако дело није по прописима и довољно 
иолеђено, одлука (безимена), којом с,е пред- 
мет враћа првостепеном оуду на доолеђе- 
ње; 2. ако није о свему, што је у актима, 
суђено, одлука (безимена), којом се пре- 
суда првостепеног суда унжштава и пред- 
мет враћа првостепеном суду, да другу 
потпунију пресуду изрече; 3. пресуда, ко- 
јом се пре-суда првостепеног суда одобрава 
или преиначава (§ 265).

Одлука Касационог Оуда може бити: 
1. Одлука, којом се пресуда или решење 
нижег суда оглашава за снаждо; 2. реше: 
ље, којим ое уништава пресуда илн реше- 
ње нижег суда, због повреде формалннх 
или материјалних закона с нримедбом, ка- 
ко треба да поотупн (§ 274). У другом слу- 
чају, ако нижи суд не усвоји примедбе, 
дужан гје да у опроводном писму Каса- 
ционом Оуду изложи, зацгто остаје при 
првој преоуди или решењу (§ 279). За 
расматраље његових разлога против при- 
медаба одељења Каоационог Оуда надлеж- 
на је општа седница овога суда (§ 16, тач. 4 
закона о устројству судова). Њена је од- 
лука обавезна за суд.

IV. Кривичним делом оштећени може у 
самом кривичном опору тражити отштету, 
као што је може тражити и особено, т. ј. 
покретаљем грађанске парнице (§ 295). 0 
оваком тражењу отштете, чиме ое кривич- 
ном поступку привезује нов, т. зв. адхе- 
зивни поступак, суд је дужан да донесе 
одлуку у самој одлуци по кривичном пред- 
мету (§ 296). Изузима се само случај, кад 
до ковачног претреса грађанско питање не 
буде начиото изведено,-или кад би се, због 
тога, отежало или одуговлачило доношење 
одлуке по кривичном предмету, у коме 
с.лучају суд има упутити оштећеног на осо- 
бену грађанску парницу.

V. Суђеље отсутноме противно је начелу 
материјалне иотине. Оно се ипак налаже 
под извесним у-словима (§ 189). Али то ва- 
жи само за оне онтужене, који -су охсутни 
на дан претреса, и ако им је позив за исти 
достављен (т. зв. изостали), т. ј. над ко- 
јима је иотрага већ била довршена и по- 
зив им за претрес достављен (§ 320). У 
противном елучају еуђење отсутнима, као 
и одбеглима, у начелу није допуштено. 
Против њих се налажу у закону оамо ис- 
тражне радње, уколико оу наравно могуће, 
и крајња тачка, до ж»је се може доћи у 
поетупку против њих, је доношеље реше- 
ља о стављању под суд. Али се изузетно
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налаже и суђење оваквжи одсутнима и од- 
беглима, ако је у питању злочин, и то под 
условима изложеним у § 314. Оамо ее ова- 
ко донета осудна пресуда сматра ништав- 
ном, ако би осуђени доцније сам предстао 
или се доб-авио, и њему се има. по-ново су- 
дити (§ 319), што важи и за изосталог 
(§ 320).

VI. Кад је по кривичном предмету доне- 
та .нзвршна (правоснажна) одлука, до том 
ое предмету више не може судити (т. зв. 
принцип пе ш Шет). Али има изве- 
сних околности, које доводе с вероватно- 
ћом у сумњу -материјалну истинитост пзре- 
чене пресуде или решења, на основу којих 
се допушта или налаже поновно суђење. 
Те су околности наведене у §§ 335—337 
и 340. Поновно суђење се може тражити 
и по смртп осуђениковој, од лица у за- 
кону одређених (§ 346). За решење о одо- 
брењу или одбијању поновног суђења, као 
и за одобрено поновно суђење, надлежан 
је суд, који је ранију пресуду или р-ешење 
донео, т. ј. који је раније -судио (§ 341). 
Против решења, којим се поновно суђење 
одобрава или одбија, има места жалби Ка- 
сационом Оуду за три дана (§ 347).

VII. Тужиоци за кривична дела, за која 
се истрага води по званичној тужби, не мо- 
гу се осуђибати на плаћање судских трош- 
кова, изузимајући приватног тужиоца, који 
је свесно лажну лријаву предао (§ 331). 
Прнватни тужиоци међутим по кривичним 
делима, за која се пстрага води по при- 
ватној тужби, могу -се, под условима у за- 
кону одређеним, осуђивати на. плаћања 
-судских трошкова као и судских такса- 
(§ 330). Осуђени и из недостатка доказа 
ослобођенн, осуђују -се на плаћањ-е судскнх 
трошкова, а на то се осуђују и као невини 
ослобођени оптуж-ени, ако -су кривични 
поступак лротив себе изазвали каквим 
својим незаконитим делом (§ 328).

VIII. Осудне пресуде се извршују од по- 
лициских влаегн, којима судови тога ради 
шаљу коппју пресуде (§ 2ВВ). У §§ 288, 
289 и 294 одређени су -случајеви, кад се 
има извршење пресуде одложити.

IX. Поротни суд је надлеж.ан за суђење 
само по неким злочинима, одређеним у 
чл. 12 закона о пороти, као што је опа- 
сна крађа, паљевина и разбојништво. Он 
је састављен из три државне оудије и два, 
поротника из на.рода, сви коцком изабранн 
на дан суђења, у присуству државног ту- 
жпоца и оптуженога (чл. 9). Поротници 
учествују с државним судијама на крају 
претреса само у решавању о томе, да ли 
ј-е оптужени крив или није крив, и то ре- 
шавају по слободном уверењу, црпљеном 
из доказа, који су на главном претресу из- 
виђени, и из познавања отварп (чл. 27 ал. 
1 и 30). Но дужни су сви да изнесу раз- 
логе, на којима заонивају своје мишљење 
(чл. 30 ал. 1), и ти се разлози Јчгосе у пре- 
суду нли решење при саставу разлога 
(чл. 31). Државне нак судије сами реша- 
вају о примени законских прописа као и,

у случају осуде, о казни (чл. 27 а-л. 2, 
чл. 30 ал. 2).

Саветовање и гласање о томе, да ли 
је оптужени крив или не, је тајно 
(чл. 28). Одлука суда може бити пре- 
оуда. илн решење (чл. 31), прво онда, 
ако норотни суд нађе, да- је онту- 
жени крив (§ 240 крнвичног судоког по- 
ступка), или да кривично дело ностојп, али 
он није крив (§ 241 кривичног судског 
поотупка), друго онда, ако оамо крпвпчно 
дело не постоји, или ако постоји који други 
случај нз § -250 кривичног судског по- 
ступка. Против пресуде нли решења може 
се изјавити само жалба Каоационом Суду 
(чл. 35). Али се жалба- не може управитн 
против саме одлуке поротног суда о томе, 
да ли >је оптужени крив. или не (чл. 36). 
Касациони Суд може донети двојако ре- 
шење. Он има уништити закључење порот- 
ног суда, па н цео поступак, ако је поротнн 
оуд поступио протнвно одр-едбама закона 
о поротн (чл. 37), н наредити нов претрес 
нли и истрагу (чл. 38). У овом ће олучају 
дело извиђати и судити исте судпје н по- 
ротници, н ако би поротннцима рок исте- 
као (чл. 38 ал. 2). Ако је пак примена ма- 
теријалног закона погрешна, Касациони Суд 
има ов-ојим решењем поништнти закљу- 
чење суда и вратптн му предмет, да друго 
закључење донесе, оа својим прпмедбаиа 
против првог закључења- (чл. 39). Ако истп 
суд усвојн ове примедбе, одреднће нов 
претрес и другу пресуду нзрећи (чл. 39 
ал. 2). Ако их пак не уовоји, вратиће пред- 
мет Касационом Суду са својим против- 
примедбама, у коме је случају, као и у 
опште за расматрање истпх, надлежна оп- 
шта оедница Касационог С.уда, чнја је од- 
лука за- оуд обавезна. (в. III 6).

X. За суђење по потупима из казненог 
законика и других закона надлежни су, 
уколико није друкчије прописано, општин- 
ски судови и полициске влаоти. Општин- 
ски суд -сачињавају председник општине 
илн његов заступник (у Београду потпред- 
седник), и дв-а кмета 'са деловођом (чл. 88 
закона о општинама). Полициску власт, 
која суди, сачињавају срески поглавар (од- 
носно стареЈшина среоке испоотаве, чл. 20 
закона о општој управи) н два месна кме- 
та или одборника, са полицнским писаром 
или његовнм замеником као деловођом 
(§10 полициске уредбе; в. § 5 за управу 
града Београда, која је у Београду над- 
лежна за оуђење, н §§ 5 и 13 за окружне 
начелннке, који оу у дотичној окружној 
вароши иадлежнн за суђење). Но прнсутнн 
кметови илн одборници имају само право 
саветовања (§ 10 ал. 2). Претрес није ја- 
ван. Против пресуде и решења општннског 
суда или полициске власти може се изја- 
вити жалба првосгепеном суду (§§ 15 и 
16). Он [}е надлежан како за расматрање 
тако н за суђење, и његове оу одлуке нз- 
вршне. Он може преоуду или решење 
оснажити, уништити или препначити 
(§§ 15 и 16).
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XI. Законик о поступкЈ војвлх судова у 
кривжчним делима је прерађени законик о 
судском поступку о кривичнпм делима, са 
нзвесним изменама и допунама. Тако је 
и љегов доказни систен исти као и доказ- 
ни систем грађанског кривичног судског 

* поступка.
За суђење у прном степену су надлеж- 

ни првостепени војни судови. То су диви- 
зиски војни судови и Војни Суд за офи- 
цире, са седиштем у Београду (§ 3 закона 
о устројству војних судова). Састављени 
су од судија сталних, судских официра, 
и' привремених, официра других родова и 
струка (§ 9). Суди се колегијално, и то од 
три судије, од којих је један стални, а 
друга два привремене војне судије (§ 22).

Војно-судска установа другог степена је 
Велики Војни Суд, са седиштем у Београ- 
ду (§ 4 закона о устројству војних судова). 
Он расматра и суди п-о злочинима и пре- 
ступима, по којима би против пресуде или 
решеља првостепеног војног суда било 
употребљено правно средство, т. зв. жалба 
(§ 246). Његове одлуке могу бити исте као 
и одлуке апелационих судова (§ 249, в. III 
6), али се одлука, којом одобрава пресуде 
првостепеног суда назива решењем (§ 252). 
Пресуде и решења Великог Војног Суда су 
до Уотава од 1921 биле извршне (§ 253). 
По чл. 120 овог Устава и чл. 3 закона о 
изменама н допунама закона о устројетву 
судова од 30/1 1922 претворен је међутим 
овај суд у Апелациони Војни Суд, јер је по 
истима Касациони Суд (у Београду) над- 
лежан и за расматраље љегових пресуда 
и решења.

Код првоотепених војних судова постоји 
војно-државно тужиоништво као стална 
установа (§ 29 закона о устројству војних 
судова). При вишим) командама и где се 
укаже потреба, постоји и војно ислед- 
ништво, као стална установа (§ 33 закона 
о устроЈству војних еудова). Утоликр је 
војни кривични поступак у напретку пре- 
ма. трађанском, и ако ње-гово уређење оних 
установа има недостатака.

Истрага се разликује у претходну и ре- 
довну. Претходну наређују команданти пу- 
кова и старешине равногположаја, аводеЈе 
за то одређени официри или, у недостатку 
ових, војни чиновници (§ 67). Ако је дело 
толико јасно, да нема потребе, да се врши 
редовна истрага, старешине, надлежне за 
наређеље редовне истраге, наређују, да се 
предмет без редовне истраге преда надлеж- 
ном војном суду ( §75  ал. 2, тач. 2). Ре- 
довну истрагу наређују министар Војеке и 
Морнарице против официра, војних чинов- 
ника и свештеника, команданти дивизис- 
ких области против осталих војних лица, 
чим добију предмет по завршетку прет- 
ходне истраге од старешине, који Ју је 
наредио (§ 76). По наређењу редовне истра- 
ге сва се акта с тим наређењем предају 
војном државном тужиоцу, који их шаље 
надлежном војном иследнику, ради истра- 
ге (§ 78) под љеговим надзором (§ 90). Ако

се ова истрага не прекине, о чему решава 
отарешина, на основу мишљења воЈног др- 
жавног тужпоца, датог по предлогу војног 
иследника (§ 88), воЈни иследник шаље, по 
завршетку исте, сва акта војном државном 
тужиоцу (§ 161), који, по расмотрељу истих 
(§ 162), има или наредити дослеђеље 
(§ 163) или, ако то није потребно, у року 
од 7 дана од приЈема аката, послати пред- 
мет старешини, коЈи је надлежан за став- 
љаље окривљеног под суд (§ 166), а то је 
онај, коЈи Је надлежан за наређеље редов- 
не нстраге (§ 170), с мишљешем, да се 
окривљени стави под војни суд, или да се 
прекине или обустави истрага или да се 
казни дисциплинскн (§ 166). Старешина 
има донетн, на. оонову овог мишљеља, 
и сагласно истоме решеље у року од 
три дана, а ако не усвоЈи мишљење 
војног државног тужиоца, спроводи у 
истоме року предмет Великом Војном Су- 
ду на решеље (§ 167). Ако се донесе ре- 
шење о стављању под воЈни суд, воЈни др- 
жавни тужилац подноси, у року од пет 
дана, од приЈема предмета, оуду оптужбу 
(§ 172). Суд тада саопштава оптуженоме 
решеље о стављаљу под воЈни оуд и туж- 
бу, с позивом, да- у року од три дана на- 
веде у одбрану нове дока-зе и именује 
(в. III 3) браниоца. (§ 173). Стални судија 
одређује по том време претреса (§ 180).

Ј1и‘т е р а т у р а :  Радовић, Теорија Каз- 
неног Поступка (1870); Ј. Авакумовић, 
Енглеска, француска и српека питања 
(1885); Б. Марковић, 0 доказима (2 изда- 
ње 1921); Б. Марковић, Треба ли пороту 
укннути или реформисати (1906); Т. Жи- 
вановић, Кривични наконик и законик о 
поступку судском! у кривичним делима 
о кратким објашљењем (с обзиром на од- 
луке Касационог Суда (4 допуљено нзда- 
ње 1925); Т. Живановић, Збирка кривич- 
них закона с кратким обЈашњељем (с об- 
зиро-м на одлуке Касационог' Суда, 1921).

Т. Живаповић.
КРИВИЧНО ПРАВО. Главни Је извор 

срп-ског К. П. Кривични (Казнени) Зако- 
ник од 29/3 1860. Опоредни су љегови 
извори многобројни упра-вни (администра- 
тивни) закони (финансиски, привредни и 
т. д.). Најзнатнији Је његов поеебни (сие- 
циЈални) извор Војнн Казнени Законик од 
31/1 1901.

Главни законски споменик старог срп- 
ског К. П. је Законик Отевана Душана од 
1349 и 1354. У љему је предвиђен већи 
број кривичних дела. НаЈчешће су пропи- 
■сане телесне казне боја штаповима, оса- 
каћивања (као одсецаље руку) и онакажа- 
ваља (као жигосање по образу). Али су 
поред јавних казни (т. зв. систем јавне, 
државне реакције против крпваца) и у 
овом времену, као и пре тога, поотојали 
освета, нарочито крвна освета, измирење 
средством накнаде (откупнина), па веро- 
ватно и прогонство из заједнице (т. зв. си- 
стем приватне реакциЈе против криваца). 
Они су постојали и под Турцима, као и
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у обновљеној српској држави за извесно 
време. Откупнина, која се ппаћала за уби- 
ство п телесну повреду породиди убијеног 
односно повређеноме, звала ое крвнина.
: Први крнвинни законик у обновљеној 

државп саставио је Прота Матеја Ненадо- 
вић. Имао је, како он вели у својим ме- 
■моарима, »14, 15 ли пунктова«, од којих 
■је седам навео. 1807 издао је Карађорђе 
»Криминаднн Законжк«. Р1мао је 38 пара- 
графа, од којих су очувани само §§ 14 до 
38. У њима су најчешће биле прописане 
телесне казне боја штаповима и обичне 
или мртве шибе. Од 1815 до издања Крп- 
'вичног Законика од 1860, извори К. П. биле 
су многобројне наредбе, уредбе, решења и 
закони. Најзначајнији и најобимнији је Каз- 
нителни Закон за полидајне преступке од 
27/5 1850. Овн су они укинути Кривичним 
Закоником од 1860. Овај законик, који је 
у току времена претрпео многобројне из- 
мене и допуне, још је у важностн, а ње- 
гове су главе 9 и 10 указима од 22/2 1919 
и 16/3 1921 (спојеним сходно чл. 130
Устава у закон од 21/4 1922, који их је 
заменио од дана обнародовања, 22/1 1924) 
ироширене на целу државну област, за- 
једно -са уводним правилима и првом 
чашћу, уколико еу у питању одредбе тих 
двеју глава.

Први српски већи научни рад из К. П. 
је Објасњење Казнителног Законика Ђ. Це- 
нића, издато 1866 у Београду. Прво пак 
спстематско оригпнално дело је Теорнја 
Казненог Права Јована Ђ. Авакумовића, 
у  три књиге 1887—1891. У њему су оп- 
сежно, с потпуним познавањем тадашње 
светоке књижевности, са самосталношћу и 
оштроумношћу у критичком расуђивању, 
изложена општа учења К. П.

I. Према траднционалном, дводеобном 
сиетему, предмети К. П. су крнвична дела 
н казне. У својим расправама, објављеним 
•на страни и на српском, почев од 1909, 
пнсац ,је утврдио погрешност овога ен- 
стема. Доказао је, да је он у контрадикцији 
.са стварношћу, физнчком и правном, пре- 
■ма којој је и кривац предмет кривично- 
правних норми, да не може објаонити по- 
зитивно К. П. без контраднкције с њего- 
вим нормама, и да је, ради отклаљања ових 
противречности, био принуђен, да кон- 
струише велики број теори.ја, које су, или 
у противречности са његовим са-ставним 
основним поставкама, или с,у по себи ап- 
сурдне, или стварају фикције. Тако је тра- 
дицноналном, дводеобном протнвставио -свој 
тродеобни (трипартитни) систем, према ко- 
ме су основни кривнчно-правни појмови 
кривично дело, кривац и казна, и који је 
данас владајући. По истоме је конструисао 
нову, тродеобну зграду науке К. П. у Осно- 
вима Кривпчног Права, подвргавши реви- 
зији целокупно дотадање К. П.

II. К. П. изучава кривична дела, кривц-е 
и казне као -правне појмове. Али други 
елеменат кривца сачињавају два исихичка 
феномена: виност н криминално пспхпчко

стање. Виност, као формалан и законски 
елеменат, је предмет самог К. П. Изуча- 
вање кримнналног пснхичког стања, које 
ј-е узрок криминалитета, проширило се, 
међутим, толико, од самог свог почетка, 
да сачињава засебну дисциплину, Крими- 
налну Психологију. Даље, кривична дела • 
и кривцп су и социјални феномени, и кад 
се тако посматрају, пада у очи, да љихо- 
вој појави доп-риносе и социјални чиниоцн, 
поред инднвндуалних, пснхичких. Изуча- 
вање кривичног дела и кривца као соцн- 
јалних нојава и љихових социјалних фак- 
тора (као и физичких), издвојило се у за- 
себну -дисцншшну, познату под именом 
Криминална Социологија. Али се утврдило 
■(Лоиброзо), да су чиниоци криминалитета 
и физиолошжо-анатомски или биолошки. 
Изучавање истжх издвојило се у засебну 
дисциплину, познату под именом Крими- 
рална Соматологнја, Антропологија -или 
Биологија, и ако се често она излаже за- 
једно с Криминалном Психологнјом, под 
општим називом Криминална Антрополо- 
гија или Биологија. Али и разни патолошки 
душевнн поренећаји често су у каузалној 
вези са извесним облицима криминали- 
тета. Тако се појавила, као -засебна дисци- 
плина, и Криминална Психопатологија. 
Најзад што се тиче казне, успешно оства- 
реље њеног циља захтева нарочите педа- 
гошке методе у казненнм заводнма, затим 
-статистичка испптпвања фактора крими- 
надитета и дејства појединих казни, а сем 
тога н ис-траживање свнх средстава за ус- 
пешну борбу казном против криминали- 
тета. Тако су се појавиле, као засебне ди- 
сциплине- п Крнминална Педагогија, Кри- 
мннална Статжстика и Криминална Поли- 
тика, и ако је ова у ства-ри нераздвојни 
саетавни део самог К. П. Све ове поједине 
дисциплине појављују се према томе, за- 
једно с К. П., као кривичне науке. Њихов 
скуп се на тај начнн може означити као 
кривична наука, криминалогија или кри- 
миналистика. Ту спадају и Кривичнл Суд- 
ски По-ступак и Ордска (истражна и тех- 
ничка) Полиција.

III. До пре двадесет година казна се 
сматрала као једина санкцпја за сузби- 
јање криминалитета, као једина кривична 
санкција. Увидело се међутим, да је због 
својпх, за борбу против криминалитета 
нужних циљева одмазде и застрашења, она 
дедовољна, -и да треба увести, поред ње, 
једну др.угу кривичну санкцију, чији ће 
диљеви бити само поправка н лечење, и 
која се има прим-ењивати како против кри- 
ваца уз казну, тако и против душевно не- 
дозрелих и душ-евно оболелих, као једпна 
кривпчна -санкција. Та је друга кривична 
санкција постала позната под именом мера 
безбедности. У постојећим казненим зако- 
ницима прописана је она само против ду- 
шевно недозрелих и душ-евно оболелих, и 
то само. делимично и без свести о њеном 
правом значају (у срлском Казненом За- 
■конпку § 56). Први пут је код нас она уве-
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дена-, уз казну, дакле као допуна ноте, у 
закону а заштити јавне безбеднооти н по- 
ретка у држави од 1921 (чл. 6: упућивања 
скитница, пијаница и блудница у завод 
за принудан рад по издржаној казни). Пот- 
пуно су мере безбедности развијене тек у 
Пројекту К. 3. од 1922, тако да ће сачи- 
твавати исто тако обимне и значајне кри- 
Ецчне санкције као и ка.зне.

IV. У Кривичном Законику подељена су 
кривична дела, према тежини казне, у зло- 
чине, преступе и иступе (§ 1). За ову је 
деобу меродавна, бил'о само врота, било 
врста и величина главне казне, која је у 
закону за, поједина кривична дела пропи- 
сана. На основу те деобе, подељен је Кри- 
вични Законик у три части, којима прет- 
ходе »уводна правила« (§§ 1—11). Част пр- 
ва садржи општи део за злочине и пре- 
ступе с насловом: 0 казнењу злочинстава 
и преступлења у опште (§§ 12—82). Част 
друга садржи поједине злочнне и преступе 
(§§ 83—309), а част трећа поједине иступе 
с општим делом за њих (§§ 310—397).

Основи искључења противправности су 
према Казненом Законпку нужна одбрана, 
која ј-е изрично установљена у § 54, затим 
пристанак повређеног у извесном обиму, 
самоповреда код кривичних дела против 
.чисто личних добара,’ вршење опште прав- 
не дужности, службена дужност и особена 
законска овлашћеља, који су прећутно у 
њему установљени. Нужна одбрана је до- 
пуштена само за заштиту живота, слободе 
и имовине.

У § 11 постављен ј-е принцип, да казнени 
закони немају повратну силу, сем елучаја, 
жад се њихова примена на конкретни слу- 
чај појављује као повољнија за кривца, 
т. ј. када су блажији за кривца. У по- 
гледу пак просторног важења кривичних 
закона усвојен ј-е у §§ 5, 7 и 8 принцип, 
-да они важе за сва кривична дела, која су 
у Орбији ма од кога извршена (т. зв. те- 
риторијални принцип), као и за она кри- 
вична дела, која су извршена у иностран- 
ству од Србина, а за која он тамо није 
кажњен (т. зв. персонални принцип).

Има више кривичних 'дела, за која се 
истрага. и суђење врше само онда, ако 
постоји тужба повређеног, за разлику од 
осталих кривичних дела, гд-е -с-е те радњ-е 
врше по службеној дужностн (§ 4 кривич- 
ног судског поступка). Одустанак -од тужбе 
је могућ све до тренутка, када пресуда 
постане извршна (правоснажна), уколико 
код пој-единих шривичних д-ела није друк- 
чије прописано (§ 33 кривичног судског 
поступка).

Према § 53 подобан је за (моралну) ура- 
чунљивост онај, чија је воља у време рад- 
ње била слободна. Основи, који искључују 
ову подобност и, према томе, кривичну од- 
доворност, су душевна недозрелост, од кој-е 
је само случај недозрелости услед мало- 
летства взрично установљен (§§ 55 и 56), 
затим душевна порем-ећеност, од које је 
само случај поремећености услед душевне

болестн изрично у § 53 наведен, сила., прет- 
ња и стање нужде, који нису изрично 
установљени, те се имају подвести под 
§ 53.

За покушај злочина увек се казни, за 
докушај преступа само онда, ако је то у 
.закону код појединих кривичних д-ела из- 
рично прописано (изузммајући покушај 
лреступа путем штампе и покушај пре- 
ступа из закона о тпумама, за које се увек 
казни), а за покушај иступа никада (§ 42). 
Драговољан одуетанак од покушаја искљу- 
чује кажњивост (§ 41). За покушај кри- 
вичнот дела се казни мање, а може се 
казнити и блажије (§ 44).

За сауч-ешће, т. ј. за потетрекавање и 
домагање у кривичком делу, казни се еамо 
онда, ако постоји кривично дело (т. зв. 
подређена, акцесорна природа саучешћа, 
§ 46). Но није потребно, да је извршилац 
крив, да би саучесници могли бити каж- 
њени. Оаучесници -се казне исто као и из- 
вршиоци, т. ј. као да су сами извршили 
кривично д-ело (§ 47).

Главне су казне: смртна казна, казне 
лиш-ења слободе, а то -су робија, заточење 
и  затвор, новчана казна и лишење звања 
.(§§ 12 и 310). Споредне су казне полици- 
ски надзор, протеривање, одузимање отвари, 
забрана упражњавања радље и губитак 
грађанске части (§§ 12, 38 и 310). Мерило 
за судско одм-еравање казне је тежина 
кривичног дела и виности (§ 39). Неке 
олакшавне -околности су наведене у § 59, 
а неке отежавне у § 65. Поврат ј-е општа 
лооштравна околност тако, . да се казна, 
у закону за дотично кривично дело про- 
писана, може увећати са једном њеном по- 
довином (§ 71 и 324). Постоје нарочите од- 
редбе о кажњаваљу за.случај, кад се јед- 
ном радњом извршило више кривлчнпх 
дела (т. зв. идеални стицај кривичнпх 
дела, § 68), и кад се извршило више кри- 
вичних дела са више радњи, па се за сва 
та дела еуди од истог суда у један пут 
(т. ев., реални отицај кривичних дела, § 69, 
§ 323: идеалан и реалан стицај. иступа). 
Основи ништења државног права на казну 
су: застарелоот (§§ 74—82, 396), смрт крив- 
чева (§ 17 ал. 1 кривичног судског по- 
ступк-а и § 397 тач. 1 казненог законшка), 
стварно кајање код неких кривичних дела 
(§§ 228, 244, 273, 298 б) и помиловање (чл. 
50 Устава).

V. Главни извор војног кривичног права 
је Војни Казнени Законик од 31/1 1891, а 
споредни извор његов је Закон о посту- 
пању са лицима, ко-ја избегавају војну оба- 
везу и службу у рату, започетом 1914, од 
26/10 1916. Војни Казнени Законик је ука- 
зом од 19/8 1919 проширен на целу др- 
жавну облает.

Во.јна кривична дела се д-еле у злочине 
н преетупе (§ 1). Во.јних иступа нема 
дакле, а. за иступе из Кривичног Заколика 
и других закона казне се војна лица дио- 
циплинеки (чл. 6 војне дисциплинске 
уредбе). Ув-одна правила и нрва чаот Кри-
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впчног Законпка, т. ј. општи део за зло- 
чине и преотупе, важе и за војне злочине 
н нреотупе, уколико у Војном Казненом 
Законику ннје друкчије прописано (§ 2). 
/За преотупе против чисто војних дужноотн 
кривац ое може вазнити дисциллннском 
меото кривичном (»судском«) казном, од 
оног предпостављеног, који је надлежан да 
га стави под редовну вривичну истрагу 
(чл. '46 војне дисцишгинске уредбе). У 
§ 12 су одређене казне, на које војни суд 
■може осудити кривца, био он војно или 
грађаноко лице, -било вривично дело војно 
или обично. Од тих казни главне су: смрт, 
казне лишеља слободе, а то оу робија, за- 
точење и затвор, губитак чина и губитак 
зваља, а споредне су: одузимаље ствари, 
губитак грађанске ча-сти и губитак вој- 
ничке части. У § 26 наведени еу извесни 
особени о-снови иокључења противправно- 
сти. Међу љима ое налази и нужна одбра- 
на во.јничке части офицнра. Заповест пред- 
постављеиог искључује кажњивост потчи- 
њенога за дело, које је по заповести извр- 
пгио, ако оно. ни.је очигледан злочин (§ 27).

Л и т е р а т у р а :  Ђ. Цеиић, Објашњење 
Казнителног Законика (1866); Ј. Авакумо- 
вић, Теорија Казненог 'Права (1887—1891); 
Т. Живановић, Основи Крнвичног Права 
(општи и посебни део, 1910—1912, друго 
нрерађено и допуњено издање 1922—1923); 
Т. Живановић, Кривичнп Законпк н Зако- 
ник о лоступку судском у кривичНпм де- 
лима -с кратким објашњењем (с обзиром на 
одлуке Касационог Суда, 1 издање 1913, 
4 прерађено п допуњено издање 1925); Т. 
Живановић, Збирка кривичних закона. са 
кратким објашњељем (с обзиром на одлуке 
Касационог Суда, 1921); Т. Жлвановић, Ос- 
нови Војног Кривичног Права (Општи Део, 
1924): Т. Живановић, Иступн из Кривичног 
Законика (објашњење 3 части, 2 прерађено 
и проширено издаље 1926); Т. Ж.ивановић, 
Конотрукција тродеобног система Кривич- 
ног Права, њени одјеци у књижевности и 
законодавству и примена у целокупном 
деликтном праву н у деликтном моралу 
(Гла-с, 1926, исто на француском у часо- 
пнсу Кечие т1егпаКопа1е бе БгоИ репађ 
1926); Т. Живановић, Дуалитет Кривичних 
санкција, казне и мере безбедностн, при- 
ступна академска беоеда (Глас, 118, 1926).

Т. Живановић.
КРИВОВИРСКА ОВЦА зове се сој обнч»

не праменке у срезовима: Тимок, Пирот и 
Морава. Ова багра одликује се већом про- 
изводњом вуне, која ,је и нешто финија, 
него у обичне праменке. (В. Праменка.)

С. У.
КРИВОВИРСКИ ТИМОК. В. Црна Река,
КРИВОЛАК, село и железничка стани- 

ца у Јужној Србији, у Битољсксј Области, 
у Тиквешу, на десној обали Вардара, вшпе 
варошице Неготина. Има 136 кућа, оа 
434 становника, К. је на прелазу друма 
Штип—Прилеп преко Вардара, где има ве- 
лики гвоздени мост, једина стална веза

с леве на десну обалу Вардара у целом 
Тиквешу. К. је старо насеље. Насељено је 
у већинн потурчењацимд старинцима, а 
има и нешто досељених Јурука из Ти- 
квешког Јуруклука преко Вардара, Потур- 
чаваље К. отпочело је од краја 17 века, а 
завршило се почетком 19 века, када су, 
од тикв-ешког ајана (заповедника) Кантур- 
бега жз суседног Пепелишта, последљи по- 
турчени Четревци и други хришћани, 
избегли у суседну варошиду Нетотнно.. 
— [Пре 1873 под К. је на друму пре- 
ко Вардара била. скела, а служило се- 
и »бродом« преко реке. Кад је подиг- 
нута железница и под оелом станица-
(1873), К. је постало главном железннчком 
станицом за тиквешке вароши Неготпно и 
Кавадарце, и за Штип на Брегалници. Онда- 
се одавде кретао жив каравански саобраћај 
за ове вароши и за Прплеп. — Крајем 
19 века у К. је било 725 отановника (650 
муслимана. 75 хришћана). Кад је Солун 
остао под Грчком (1912). К. је нагло опао, 
јер се саобраћај Штлпа преко Овчег Поља- 
сасвжм окренуо Велесу и Овопљу, са ко- 
јима сад има и железничку везу, а ста- 
ница К. је, нарочнто од скорашњег поди- 
зања станнце Св. Ђорђе код Неготина, са- 
овим уиртвљена. Хришћани су се, без- 
посла, поново раселили, а више се му- 
слимана отселило и у Малу Азију. —- У  
Хаџијином Дому до села има каменолом 
одличних пешчароких плоча, које се пзво- 
зе. — К. је значајно стратегиско место. До- 
тле су Бугари 1913 били продрли, но беа 
успеха.

Л и т е р а т у р а :  В. Радовановић, Тиквеш 
и Рајец (Насеља, 17, 1924).

В. Радовановић.
КРИВОШИЈЕ, краско и водом оскудно 

погорје у североисточном крају Боке Ко- 
тороке, лрема херцеговачкој и црногорској 
међи, између 42° 31—42° 38, сев. шир. и 
18° 32—18° 45 нст. дуж. Запремају про- 
■стор од 114 км2, испуљен високим, стрмим 
и тешко приступачним горама, кој-е су до- 
ота испрекидане стеновитпм теснацима и 
дубоким јаругама. У вишзм подручју К. 
већ је заступљена алпска флора: има глу- 
хих и мрачних шума, голих краса, горскнх 
пашњака, где пасе понајвише ситна стока, 
снежница и ледних спиља више него на 
Велебиту. Унаточ великога обиља пада- 
лина (чувене Црвице 4.000—5.000 мм на 
годину), чптав крај нема ни једног јачег 
потока. Тек на његову поданку, у самоме- 
заливу, избијају вруље, најача код Рисна 
Оопот, који за кише пада 15 м високим 
млазом у море. Највише брдо К. је 1.895 м 
виоокн Орјен, од кога се као од језгре раз- 
лпчним правцем извпјају дуже и краће- 
планинске гране. Мало је даље к северу 
Вучјп Зуб (1.802 м), на негдашњој далма- 
тинско - херцеговачко - црногорској тромеђи- 
Од њега се ка оеверу лружила Јастребица- 
(1.832 м), а ка северозапа-ду Штировник 
(1.771 м). Ти виоовп припадају Горњим К..
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к-оје раставља цеста од Риена ца Дрквице 
па даље прена западу, до раскршћа с це- 
сгом Херцег Нови—Требиље код Јабпанова 
Дола, од нижих Дољих К. — У Д. К  ви- 
сином се истичу брда Доброштица (1.570 н), 
Субра (1.680 м), и на крају бујне долине 
Зеленике Радоштак (1.446 м), чији огранци 
слазе у Убле, 2 км дуго и 750 м високо 
поље. Даље се према истоку уздиже Снеж- 
ница. (1.100 м), с црквицом на врху. Јужно 
подножје Радоштака, од Топалскога до 
Риеанскога затона, обележено је увалама, 
које чине северну међу такођер торовитога 
полуотока (Девесила 781 м), који тупо из- 
бија до Тиватскога затона. Источним кра- 
јем К. води цеста из Рисна преко Леде- 
ница на Дврсно Поље, и даље преко црно- 
горске границе на Грахово.

Већнх насеља у К. нема, већ су само 
гомиле кућа и раштркани станови. Право- 
славни становници, прави горштаци, па- 
стири, ловци и одлични стрелци, храбри 
су и воле елободу. Познага је реченица, 
док је суседна Херцеговина још турска 
бнла: Да нема Ршпњана и Кривошијана, 
Бока би Турцима харач плаћала. Пошто је 
Аустрпја била скршила њихово опираље, 
да плаћају порез и дају војску (1840—1850,
1869—1883), део К. се иселио у Никшић, 
у Црну Гору. Административно К. данас 
припадају општини рисанској, срезу боко- 
которскоме, Области Зетској.

Ј. Модестии.
КРИВОШИСКИ УСТАНАК. Бокељи су, 

као граничари, бнли опроштени од војнице, 
али су место тога били обавезни, да се 
брину за одбрану своју и државе, па су 
имали домаћу, народну стражу. Августа 
1869 решила је Аустрија да се у Боци про- 
веде поиис становништва за редовну вој- 
ску. Народ у Боци узбуни се против тога, 
и 15/9 упути цару предстанку са молбом, 
да Бокељи не служе у војсци, ван свога 
округа. Далматински намесник Вагнер и 
которски окружни капетан Франц поку- 
шали су, да покрет стшпају претљама и 
силом, не нашавши начина да с народом 
дођу у интимнију везу. Огорчен свет од- 
лучи 25/9 да. силу снлом одбије, и већ 
идући дан пође на тврђаву Драгаљ у Кри- 
вошијама. Убрзо су устаници постигли из- 
весне успехе. То је изазвало с аустриске 
етране' најоштрије мере. 21/10 проглашен 
јз преки суд, који је покрет још више за- 
оштрио. У борбама 5—6/11 аустриска је 
војска, под водством грофа Ауерсперга, 
претрпила знатне губитке. До измиреља је 
дошло тек у јануару 1870, кад је у Боку 
послат генерал Родић, који је ступио у 
везе с устаницима, обећао им амнестију и 
изишао на сусрет њиховим жељама. Уста- 
нак је налазио доста: нотпоре у Црно.ј Гори.

В. Ћ.
КРИЖАЈ ЈОСИП, басиста загребачке опе- 

ре (5/3 1887, Д. М. в Пољи, крај Љубљане). 
Свршио је 7 разреда реалке у Љубљани. 
Певање је учио код проф. Матеја Хубада.

У децембру 1907 отупио је први пут као- 
драмски глумац у Хауптмановој Рози 
Бернт, а одмах после тога, као кнез Ескалус 
у опери Ромео н Јулија. До 1913 био је 
члан Љубљанског Гледалишча. Од 1913 је- 
у Загребу, са изузетком једне сезоне (1919- 
до 1920), коју је провео у осечкој опери, 
кад се наново оснивала. Певао је тотово на 
свима нашим већим позорницама, а за 
време рата гостовао је једанпут и у двор- 
ском позорншту у Дрездену. Са успехом 
изводи и комнчне улоге. Н. А.

КРИЖАНИЋ ЈУРАЈ ДР., кљнжевник н 
политичар (1618, Обрх, код старога града 
Рибника, крај Купе — 1683, Беч). Отац му 
је био Гашпар, хрватски племић, а мајка. 
Оузана Оршић Славетићка. Свршио је је- 
зуитску гимназију у Загребу, а филоеофију 
у језуитском Университету у Грацу. Бого- 
еловију је учио у Болоњи и Риму, тде је 
стекао и докторат. У Риму, оедишту Про- 
паганде, одушевио се за противреформа- 
торску мисао уједиљења источне и западне 
цркве. Ступио је у римски СоИе^шт ^гае- 
сит, у коме су бнлн грчки и малоруски 
уннјати, и ту је учио, уз богословију грчкн 
језик, пр-оучавао је грчку књижевноет о 
црквеном расколу и дела о руеком цар- 
ству, да ое потпуно епреми за мисионар- 
ства Вративши се као свештеник у Хр- 
ватску, био је неко време жупник у Неде- 
лишћу, затим у Вараждину, одакле је, у 
лето 1646, кренуо, преко Беча и Варшаве, 
у Русију, као апостолскн мисионар, уз при- 
волу, али без икакве потпоре, Пропаганде- 
у Рнму. Не могавши прећи границу руског 
царства, К. се склонио на имање Отевана 
Галинскога, у околини Омоленска, бавећи 
се кшижевним радом и проучавајући поли- 
тичке одношаје између Немаца, Пољака и 
Руса. Изненада се користио једном при- 
ликом и дошао у Москву. Примљен је у 
пратњу посланика пољскога краља Влади- 
слава IV, и као члан посланства _ боравио- 
је у Москви 25/10—19/12 1647. К. је кушао 
да добије као научењак допуштење за даљи 
боравак, али му се жеља не испуни, и кад 
се посланство враћало, морао је и он оста- 
вити Москву. К. је увидео, да треба че- 
кати на повољннје прилике за нови поход 
у Москву, и да му се за нову мисију ваља 
даље и темељитије спремати.

Враћајући се у Рим ступио је у Вечу 
као капелан и секретар у пратњу посла- 
ника бечког царског двора султану, н у то,ј 
је служби провео два месеца у Цариграду. 
Ту је догерао -своје знање грчког језика, 
раширио своје познавање грчке црквене 
кљижевности и упознао извор раскола. По- 
сле тога видимо га у Риму, где, радећи без 
прекида (1651—1656), пише велико^ енци- 
клопедиско дело ВЉИоШеса зМвтаПсогит 
ипЉегаа, које је имало да обухвати све- 
што је до тога вренена. писано о црквеном 
расколу. Али је од тога дела довршио само 
први део. На почетку 1651 боравило је у 
Млецима једно руско посланство. К. је по-
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хатао из Рима у Миетке и тај .додир о Ру- 
сима разбуктао је у њему жељу, да ло- 
ново крене у Москву. Вративши се у Рим, 
молно је Пропаганду, да га пошаље, као 
;апос10дског мисионара, у Русију, али папа 
је одлучио, да К. и даље остане у Риму, 
да настави своје дело о расколу. Онда К , 
и без приволе Пропаганде и против од- 
луке папе, крене преко Веча и Лавова’ у 
Русију. К. ни сада није мргао прећн гра- 
ницу царства, те се настани у Њежину. У 
борби нзмеђу Пољске и московске странке 
у Украјини, К. је одлучно пристао уз мо- 
сковску странку. После победе московске 
странке пошао је са њежинским послан- 
ством у руски град- Путиваљ, московском 
бојарину кнезу Алексију Никитпчу Тру- 
бецком. К. је стекао поверење Трубецкога, 
и овај га отпреми ;из Путиваља у Москву, 
с писменнм извештај-ем цару.

К. је стигао у Москву 27/9 1659. Цар 
Алексиј Михајловић примио га је у овоју 
службу, а задатак му }е био, да пише књиге, 
т. ј. да се бави »истинским алфавитом и 
граматиком«, поред чега је у департману 
спољних дела преводно грчке и латинске 
иснраве и кљиге. К. је доиста одмах по- 
чео писати дело о словенској азбуцн: Об- 
јасњеље виводно о писме словенском. Али 
тај рад ;је био изненада дрекинут. 8/1 1661 
издан је.царски указ, да се К. отпреми у 
Тоболск у Сибприју, где је као прогнаник 
жпвео пуних 15 година (1661—1676). По- 
в-од љеговом прогонству није познат. -Св-а- 
како :је К. био више уклоњен из Москве, 
него. кажњен-за какву кривицу, јер је пре- 
ма указу п у Тоболску остао у царској 
служби и примао је сталну плату.

К. је ипак ванредно тешко подн-осио за- 
точ-ење. Он је био пропагатор и реформа- 
тор, коме је највећа мука била -осамљеност 
и пасивност. У Тоболску је пнсао најваж- 
нија своја дела, чекајући дан ослобођења. 
Кад је 1676 сео на -престо цар Федор Алек- 
сејевич, помилован је, међу -осталпм си- 
б-ирским прогнаницима, и К., и већ у мају 
исте године био је у Москви, као прево- 
дплац у д-епартману спољних дела. 1677, 
већ као стар човек, остави Москву и руско 
царство, п-а ступи, као отац Аугустин, у 
ред доминиканаца у Вилну, одакле је живо 
желео да дође у Рим. — За опсаде и осло- 
бођења Беча (1683) у ослободитељској пољ- 
ској војсци Јана Ообјескога међу палим 
јунацима спомиње се и несрећнн м-онах 
отац Аугустпн Крижа-нић.

К. је хмо мнслнлац и п-олитнчар највећи 
човек, што га )е дала Хрватска у 17 веку. 
Уједно-је изишао из рада наше против- 
реформације. Писци хрватскв реформације 
и противреформацпје пре њега развијају 
мисао општег књижевног језика за све 
јужне Оловене, само у циљу верске про- 
паганде. К. је међутим ту мисао развио 
даље до идеје Свесловенства. Ови Словени 
су један народ, и вих треба да веже један 
општи свесловенски језик, једна народна 
прква п једна народна држава. На првоме

походу у Москву био је К. изасланжк Про- 
паганде, службени апостолски миоионар, и 
његова је мисија била верска.. На другоме 
походу он је мисионар народно-политички; 
не креће на далеки север ради Рима и у 
им-е Пропаганде, већ против наређења паие, 
ради Русије и Оловенства, а за своје лично 
уверење. Његова мисија није верска, про- 
тивреформаторска, већ национална и кул- 
турно-политичка.

Рад .бко језика, основ је свега К. рада. У 
Тоболску је написао у почетку свога про- 
гонства Граматнчно исказање об руском )ег 
зику. То је граматика његовог вештачког 
свесловенског језика, изграђеног углавном 
на основ-и црквено-словенског руског )е- 
зика, затим руског народног говора' и је- 
зика, који се развио као књижевни језик 
у . тадашњо) Хрватској. Тим идеалним је- 
зиком, који' је К. хтео учинити органом 
)еДне' велике св-есловенске културе, написао 
је -он у Тоболску своје највеће и најважније 
дело: Политика или разговор об владатељ- 
ству, посвећено руском цару, где је дао 
своју идеологију ј-едне народне, свесловен- 
ске државе, с руским царем на челу, која 
би била. противтежа германству. У Поли- 
тици К. -с шоносом говорн о неисцрпљп- 
вости блага руске земље; црта Немце као 
грабљиве експлоататоре рускога природ- 
нога богатства; одвраћа Русију од с-вих ту- 
ђинаца и жигоше ксеноманију т. ј. пово- 
ђење за свим, што је туђинск-о, као лошу 
цр!у словенског карактера.

И К. рад око црквене уннје, у неколико 
мањих расправа оснива се на његовом на- 
ционалном и словенском осећању. Супротно 
Гундулићу К. сматра, да само Русија може 
оолободити и ујединити све Словене. Према 
својим назорима о историји, политици н 
националној економији, изнесеним у По- 
литпци, К. је представник најнапреднијих 
идеја свога доба. К. се животно дело ипак 
изјаловило: љегове мисли оно доба није 
могло да схватн и прими.-К. је сам писао 
својшч идеалним језиком, а. биће да -је он 
једини и читао своја дела, што нам их }е 
оставио у рукопису. Зато К. није имао ни- 
каква утнцаја ни у Хрватској ни у Русији, 
али је он као полигички теоретик и идео- 
лог нашег народног једпнства највећа по- 
јава хрватске књижевности свога времена.

Л и т е р а т у р а :  Б. Јагић, Живот п рад 
Јурја Крижаннћа (Дјела Југославенске Ака- 
демије, 28, 1917). Б. Бодник.

КРИЖЕВАЧКА ГРЧКО-КАТОЛИЧКА Е- 
ПАРХИЈА. У 16 веку настанило се у 
Хрватско) н Славонпјп више босанских 
православних породица, које су побегле од 
Турака. Њихов епископ почетком 17 века 
био је Симеон Вратања (или можда Врета- 
нић). Вратања је сво) народ 1611 сједннио 
с римском црквом, па га је папа Павле V 
именовао свидничким епископом. Свид- 
ничке су владике становале у. Марчи, код 
Иванића, ,у самостану. Између марчанско- 
свиднпчке епархије, и загребачке бискупи-
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је водила се 1628—1671 велика борба о 
јуриедикцију. Последица је била, да су 
марчанско-свиднички бискупи постали на- 
месницима (у1саш) загребачких бискупа. 
1777 папа Пије VI основао је на молбу 
царице Марије Терезије, место марчанско- 
свидничкога. внкаријата, крижевачку епар- 
хију. Крижевачка је епархија била до 1852 
под острогонском, а од; 1852 је под загре- 
бачком метрополитском влашћу. Данас се 
она простире по читавој Краљевини СХС, 
броји око 50.000 душа, .38 жупа и 51 све- 
штеника. Семениште за одгој клира нала- 
зи се у Загребу. Садаљи је епископ Др. 
Дионнзије Њаради.

Л и т е р а т у р а :  Марковић - Перковић,
Славени и папе, II, 1904; А. Ивић, До- 
лазак ускока у Жумберак (Вјесник кр. 
Хрватско-Славонско-Далматинског Земаљ- 
ског Аркива, 9); А. Ивић, 0 првој сеоби 
Срба у Жумберак (Вјесник кр. Хрватско- 
Славонско-Далматинског Земаљског Арки- 
ва, 20); Шимрак, Повијест марчанско- 
свидничке епархије и црквене уније у Ју- 
гославенским земљама (Богословска Смо- 
тра, 12). Ј. Јеленић.

КРИЖЕВАЧКИ СТАТУТИ. У хрватским 
крајевима стари је обичај, да на славама 
и случајним веселим састанцима један 
члан управља друштвом, столом (столо- 
равнатељ). Он бира сараднике, часнике, 
који му помажу, поздравља присутне, даје 
им реч и одређује колико ће се пити. Све 
се то проводи п о ' сталним правилима, по 
К. С. Када се цело друштво расположи 
столоравнатељ нроглашује »републику«, 
гозбу без дисциплине. Књижара С. Хеи- 
ћегјЈ у Крижевцжма издала је књигу: Кри- 
жевачки статути. И. Р.

КРИЖЕВЦИ (чује се и Крижевац, ла- 
тински Спзшт), град у Хрватској, у Обла- 
сти Загребачкој. Простире се на маленој 
високој равници (146 м) између потока 
Корушке и Вртлина, близу њихова утока 
у Глоговницу. Железничка је станица на 
прузи Загреб (59 км)—К.—Дрње (државна 
међа 40 км), с краком К.—Бјеловар 
(32 км)—Внровитица (—Осек), и раскршће 
је од шест цеста. Имају 4.698 становника, 
градско и 'среско поглаварство, котарски 
суд, порезни уред, среску управу финан- 
сиске контроле, градску шумарију, пошту, 
телеграф и телефон. У К. је гркокатоличка 
бискупска столица, са каптолом и жупом, 
римокатоличка жупа, православна парохи- 
ја, жидовски рабинат. Школа има у К. 
доста: прво место заузима, 1920 основана, 
средња господарска школа (до 1919 више 
господарско училиште) с ратарницом и са 
различним потребним уредбама за теоре- 
тично и практично образовање; у вези са 
њом су заводи: за истраживање семења, 
за болести биља, за производњу серума 
против заразних болести стоке, агрикул- 
турно-хемиски завод, бактериолошки за- 
вод. У К. су још: учитељска школа, реал- 
на гимназија, женска стручна школа, грч-

кокатоличко женско сиротиште, основне 
школе. К. имају градску болницу. — Ота- 
новници се баве поглавито ратарством и 
више занатом него трговином. Знатнија су 
индустриска предузећа: Крижевачко-Клош- 
тарски Угљенокоп Д. Д., копа лигнит код 
Царевдара (од К. 8 км к североистоку), на 
годину око 5.000 1, Градска Електрична 
Централа, Паромлин н Пилана Д. Д. (осно- 
ванс 1922 с капиталом од 1,500.000 дина- 
ра), Млин на Ваљке и Паропила, Творница 
Уља из бундевских коштица, 4 циглане, 
3 штампарије и књпговезнице. Новчани су 
заводи: Народна Штедионица, филијала
Прве Хрватске Штедионице н Хрватске 
Ескомптне Банке у Загребу.

Најлепша је зграда двор гркокатоличког 
бискупа (некада фрањевачки самостан) 
с пристојном црквом. Духовна власт К. 
бискупа простире се над свима гркокато- 
лицима у нашој држави. Од старих зграда 
у К. -спомена је вредна једна ста.ра, 1883; 
обновљена, црква. Ов. Крижа, коју краси 
барочни мраморни олтар из старе загре- 
бачке првостолне цркве. Ове до 1788 ова 
је црква била жупна црква К., а онда ју 
је заменила, 1890 оправљена, црква Св. 
Ане, која је раније припадала негдашњем 
павлинском самостану (сада је жупни двор 
и магистрат). К. на западу је малено пред- 
грађе Корушка, са заветном црквицом из 
доба турских ратова.

К. су старо и у историјн хрватској зна- 
менито место. Име долази од цркве Ов. 
Крижа, која -се први пут помиње 1090. Ле- 
генда вели, да је на месту главнога жртве- 
ника био зденац, у коме је неко дево.јче, 
када је дошло по воду, опазило златан 
крст. Онда. је саграђена црква, у којој је, 
по предању, угарски краљ Коломан 1102- 
начинио са жупаннма хрватских племена 
уговор, којим су га признали за хрватског 
краља. Између 1170 и 1185, кад је загре- 
бачки бискуп Продан поклонио темплари- 
ма Глоговницу, спомиве- се, као гранично 
место, Криж, ћ до њега голем храст, обе- 
лежен крижем. 1217 био је поток Корушка 
крижевачка међа; туда је пролазила кри- 
жевачка цеста. 1225 место Криж имало је 
град, столицу истоимене жупаније, одакле 
је водила велика цеста преко Козјег Хрпта 
у Вараждин. 1252 бан Отјепан од племена 
Гуткелед устројио је нову и слободну оп- 
штину у Крижу, њезине становнике је 
ослободио жупаниске власти и допустио 
да им суди њихов начелник, кога су сами 
бирали. Те је повластице потврдио идуће 
године (1253) сам краљ Бела IV, а 1382 
Лудовик I и 1597 Рудолф II. 1299 сазвао је 
острогонски надбискуп Грегори.је сабор у 
К„ да позове у Хрватску и Угарску за 
краља Карла Анжу против Андрије III. 
1334 горички архиђакон Иван у попису 
жупа бискупије загребачке бележи и жупу 
Св. Крижа. 27/2 1397 држао је краљ Си- 
гисмунд у К. »крвави сабор«, где су љегове 
присталице сасекли Стјепана Лацковића и 
синовца му Андрију. — Тада су се К. де-
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лили на го:рн>и, доњи и унутараи град. 
1405 унутарњи је град бпо утврђен опко- 
пнма, па вратима и мостовима спојен оа 
торљим и доњим градом. Од тих се утвр- 
ђења виде незнатни трагови. У 16 веку К. 
су били »обично место«, где су се држали 
сабори. Уекоро је К. запретила опасноет 
од Турака. Први је напад био 1553, други 
1565; за трећег (1591) турска је војска под 
Хасан-лашом босалским разбијена на Кри- 
жевачко-Глоговнинком Пољу, те се морала 
вратити. Кад је, у 17 веку, настало мир- 
ннје доба, настанили су се у К. павлини 
и фрањевци, који су се бавили поучава- 
њ>ем омладине, све док им није оамостан 
укинуо цар Јосиф II. Међутим, још за вла- 
даља његове матере Марије Терезнје, обе 
су се општине, горњи нови град и доњи 
■стари град, спојиле у једну градску оп- 
штину, која је добила 24/4 1752 нов печат, 
са троструким крижем и са написом: бП 
ј|Шит КБегае гефае опШаИб Спб1еп815. — 
Градска. општина К. уређена је законом од 
28/1 1881. Оудбени стол већ је 1875 пре- 
.мештен у Беловар, а 1888 стара К. жупа- 
нија (хрватски бановац обично је био ујед- 
ло и крижевачки жупан) спојена је са бе- 
ловарском жупанијом. Беловарско-криже- 
вачкој жупанији до ликвидације, столица 
је  био Беловар. Данас највећп део негдаш- 
ље Беловарско-крижевачке жупаније при- 
пада Осечкој Области, само срезови криже- 
вачки и ча-змански 1прппојени су Областн 
•Багребачкој.

К. с,у родно место песника Антуна Нем- 
чића, коме је подигнут споменик, песника 
и философа Фраље Марковића, пропагато- 
ра хрватске песме п опере, Алберта, Огња- 
на Штриге, протонотара хрватског кра- 
љевства и мецене Ивана Закмардија 
(17 век), којима су постављене спомен-пло- 
че, и острогонског каноника и мученика 
Марка Крижевчанина (17 век), који је 21/11 
1904 проглашен блаженим.

Л и т е р а т у р а :  В. Лашовски, Прилози 
хрватској ефрагистици (Вјесник Хрватског 
Археолошког Друштва, I, 129); В. Клаић, 
Бемљопис земаља у којих обитавају Хр- 
вати, I, 92. Ј, Модестин.

 ̂ КРИЖМАН ФРАН КСАВЕР (Спзћшап,
Спзтап), градитељ оргуља (24/10 1726, 
Рихенберг, Горичка —■ 20/5 1795, Ротенман, 
Штајерска). К. је начинио оргуље за стол- 
-Л.У ЧРКВУ У Лзубљани (1762), фрањевачку 
цркву у Новом Месту (1764), манаетирске 
цркве у Шент Флоријану, у Горњој Ау- 
стрији (1770) и Адмонту (изгореле 1865), 
жулске цркве у Туницама у Крањској, 
Шпиталу ам )Пнрн, у Горњој Аустрнји 
(изгореле 1841), код Св. Лавренција у Бечу 
(1790) и у Ротенману (1795).

Ј. М.
КРИЗМАН ТОМИСЛАВ, сликар и гра- 

фичар (21/7 1882, Водостај, код Карловца). 
■Свршио је трговачку школу у Загребу, а 
школу за уметнЕчли обрт и Уметничку 
Академију у Бечу. Дуисе је времена живео I

у Бечу, Паризу и Минхену. Сада ј,е про- 
фесор на Уметничкој Академији у Загре- 
бу. Излагао је у Затребу, Београду, Бечу, 
Минхену, Дрездену, Паризу, Риму, Амстер- 
даму, Берлину, Лондону, Цириху и Ст. 
Луису. 0 Рачким и Бабићем израдио је 
велики циклус слива о Краљевићу Марку. 
Као сликар истакао св многобројним пеј- 
сажима и портретима. Међу хрватским 
графпчарима заузима К. највидније место. 
Већ 1906 издао је циклус бакрописа из 
Босне и Херцеговине. После балкалских 
ратова израдио је велики број бакрошнса, 
по мотивима из Старе Србије и Македони- 
је. Међу његовим портрегним бакрописима 
најзнатнији су: Мери Делвард, аутопор- 
трец бароница Турковнћ, Иво Војновић, 
П. Кољовић, С. Прибићевић, X. Кризман, 
Јуро Ткалчић, затиА портцњти Краља 
Александра и Краљице Марије. К. је био 
дуг низ година сценограф заг]>еба.чког ка- 
залишта и израдио је нацрте за декорације 
и костиме многих опера и драма. Истакао 
се и у области декоративне уметности и 
уметничког о-брта (радови за декоратпвну 
изложбу у Паризу 1925). К. је био и оснп- 
вач удружења Прољетни Салон.

Л и т е р а т у р а :  К. Страјнић, Томислав 
Кризман. ' А. Ш.

КРИЗМАН ХИНКО ДР„ политичар (5/7 
1881, Карловац). Учпо је гимназију у Кар- 
ловцу, а пра-ва у Загребу и Бечу. К. се 
много . истицао у напредном омладинском 
поИрету у почетку 20 века. Посветио се 
адвокатури и отворио је адвокатску кан- 
целарију у Вараждину. После слома Ау- 
стро-Угарске ушао је К. као члан Народ- 
нога Вије-ћа Словенаца, Хрвата и Срба у 
Привремено Народно -Предотавништво. По- 
сл-е је К. бпран у Уставотворну Народну 
Скупштину. У кабинету Давидовића био је 
министар за Аграрну Реформу (1919), а. у 
Веонићеву кабинету (1920) п у коалицио- 
ном кабинету Пашићеву (1921) мпнисгар 
Шума и Руда. У Пашићевом кабинету 
(1924) био је миниетар Трговине и Инду- 
стрпје, а у Пашићевом изборном кабпнету 
(1924—1925) министар за Аграрну Ре- 
форму. М. 'Л-г.

КРИЗМАНИЋ ИВАН (2/6 1766, Вучја 
Горица при Оутлп, Хрватска — 22/6 1852, 
Омиље, Загорје). Свршпвшн у Вараждину 
грамагичке разреде, а у Загребу хуманио- 
ра, ступио је К. у загребачко семениште 
(1780). Фнлософпју је учио у Хрватском 
Колегију у Бечу, богословнју у Загребу, 
Пешти и Бечу, после чега је заређен за 
свештеннка (1789). Највећи део живота 
провео је као жупжнк у Марији Бистрици, 
у Хрватском Загорју (1818—1849), пости- 
гавши част подархнђакона и опата. За ре- 
волуције (1848) К. је, преваливши већ о-сам- 
десету, председавао знаменитој Коронп све- 
штенства свога подархиђаконата, која је 
тражила укидаве целибата и народно бо- 
гослужење. Последње године живота про- 
вео ј-е К. у двору Омиљу, у Хрватском За-
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горју, где је ж умро. — Прва кљижевна 
дела К. су преводи са енглескога на не- 
мачтш Рореа, Об51апа). Тек у очи илирског 
предорода, као старац, почео је К. писати 
на кајкавском наречју. 'Превео је у прози 
МжЛтонов Изгубљени Рај (1827), а у сти- 
довииа Османшћицу Т. Мрнавића (1829), 
Свету Рожалију А. Канижлића (1831) и 
један одломак из Шекспирова Ромеа и Ју- 
лије. —• К. је просвећени опат предилнр- 
ског доба. Он је први увео енглеску кљи- 
жевност код нас. У доба илирско, у дубо- 
кој старости, пришао је К. новом покоље- 
њу, и љегов је двор у Марији Бистрици 
био стециште свих народних раденика.

О Л ћ ћ е р а г у р а :  Вл. Дукат, Живот и
кљижевни рад Ивана Кризманића (Рад, 
191). Б. Водник.

КРИЗМАНИЋ-ПАУЛИЋ АНКА, сликарка 
и графичарка '(10/3 1896, Омиље, код Мо- 
равча). Свршила је девојачку школу у За- 
гребу, сликаље је учила у Кризмановој 
приватној школи, а  доцније у школи за 
уметничкн обрт у Дрездену. Излагала је 
много на изложбама Прољетног Оалона. 
Издала је две мапе: Гертруда Лејстиков 
(дрворе-зи) и Дубровник (литографије).

А. Ш.
КРИМ, планински врх у Словеначкој, на 

Ракнтничкој Планотн, 14 км источно-југо- 
источно до Врхнике, односно 14 км јужно- 
југозападно од Љубљане. К. је висок 
1.106 м. Већим делом је пошумљен. Ње- 
говим источним подножјем тече речица 
Ишка. П. В.

КРИСТАН ЕТБИН, писац и политичар 
(15/4 1867, Љубљана). Учио је школе у 
Љубљани и Загребу, а живио је као но- 
винар у Загребу, па у Љубљани и у Трсту. 
Пре рата био је један од вођа југословенске 
социјалне демократије. Сада живи у Аме- 
рици. 1892 уређивао је у Загребу лист Хр- 
ватско-Словенеки Циклиста, 1896 објавио је 
у Љубљани социјалистичку брошуру Отари 
и цови кмечки пријатељ, и сарађивао је 
код главнот гласила југословенске соци- 
јалне демокрагије, Делавец, Рдечи Прапор, 
који је 1911 претворен у дневни лист Зарја. 
Осим тога писао је К. и за гласило Антона 
Кристана, Напреј. 1899 објавио је К. збирку 
песама Жарви ин снежинке (1—7, 1900Ј. 
Написао је -и дужу серију цртица и при- 
поведака за Делавца, Рдечи Прапор, Зарју, 
Домачег Пријатеља, Љубљански Звон, Наше 
Записке, Матицу Словенску и др. (Морје, 
ЈБубљански Звон, 1904, Францка ин друго, 
1909, Савичев песимизам, новела, 1910, Пер- 
тшнчарјево помлајење, Матица Словенска, 
1914). и алегориску приповетку у стиховима 
Витез Јанез (Љубљански Звон, 1907). К. 
је написао п више драмских дела. Први је 
комад у четири чина Воља (Љубљански 
Звон, 1902) са живим конфликтом у стилу 
Ибсена, а премало нзрађеним дијалогом. На 
путеве класицизма кренуо је К. са драмом 
у јамбима Љубислава (1907), која описује 
хаднфликте и-з ратова између Словенства

и Немаца, поганства и хришћанства у 
8 веку. Са Катом Бранкович вратио се 
модерној драми. У истом стилу обрађује 
и драма Самосвој конфликт" између инди- 
видуализма и социјалног рада оа соција- 
листичком тенденцпјом. Социјалистичку 
идеју револуције приказао је К. у драми 
у стиховима Краљеваље (Слован, 1910). 
К. је нанисао и више комедија (Дробтиници 
из Павлихове запушчине, 1912), и превод 
Кирхштајтер, Под оповедним печатом (2 св. 
1907).

Л и т е р а т у р а :  И. Графенауер, Згодо- 
вина новејшега словенскега словства, 2 пзд., 
275. И. Графенауер.

КРИСТИАНОВИЋ ИГНАЦ, каноник за- 
гребачки (31/7 1796, Загреб — 18/5 1884, 
Загреб). Био је сестрић хрватског писца 
Т. Миклоушића, са којим је живео у црло 
пријатељскпм односима. Свршио је семи- 
нарију у Загребу и 4/7 1819 рукоположен 
је за свештеника. Спочетка је 'био паро- 
хиски свештеник по селима, а 1823 пре- 
веден је у Затреб за свештеника при цркви 
Св. Марка. Био је црквени и духовнн пи- 
сац, националац и патриота. Издао је већи 
број оригиналних н преведених дела, све 
на кајкавском наречју, као: Начин ву всех 
живљеља догађајих воигдар задовољному 
бити од Ант. Алф. Сараса, превод са фран- 
цуског (1826), Благоречја за все целога лета 
недеље (I—II, 1830), Даница загребачка, 
алманах и календар (1834— 1850) и др. К. 
ј-е био последњи истакнутији кајкавскн 
писац. Био је убеђен да Хрвати не треба 
да напуштају то наречје, позивао се на 
ауторитете као на Копитара, Шафарика, 
Ханку и др., и ‘зато је <5ио велики про- 
тнвник Гајев, чију је ортографију ипак од 
1848 морао примити. Написао је на немач- 
ком језику граматику кајкавског нареч.ја, 
ОгаштаПк Јег кгоаНзсћеп МипЈаг! (1837), 
Апћап|| гиг кгоаНзсћеп МипЈаг! (1840), 
у којој .је фразеологија, речник, кореспон- 
денција и сл. А. В.

КРИСТИАНОВИЋ ЈУЛИЈУС {СћгкМапо- 
ујс), подма-ршал (2/4 1833, Ос-ек — Ва- 
раждин). Свршио је Војну Академију у 
Винер Најштату и ступио у војску 1851, 
као поручник у 9 пешачки пук. После свр- 
шене ратне школе у Бечу, постао је 1859 
капетан Главног Ђенералштаба и учество- 
вао је у рату у Италијн, где се одликовао 
у бајевима код Мај5еп1е И Тигћ1ј5е. 1867 
постао је мајор у штабу 23 пешачке диви- 
зије, 1875 потпуковник и командант 80 
доМ'Обранс1сог загребачког батаљона. 1877 
постао је шуковник и командант 79 пешач- 
ког пука. Одликовао се за време окупа- 
циј-е Босне и Херцеговине 1878 у бојевима 
у долини Босне, 1882 постао је командант 
бригаде, 1883, ђенерал, 1888 командант 25 
пешачке дивизије у Бечу и подмаршал. 
1895 је пенсиониеан. В. Л.

КРИЧИ (КРИЧКОВИ), старо племе не- 
српоког имена и.мешовитог порекла, амал- 
гам Срба и балкаиских староседелаца. К.
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се помињу у историскин споменидима из 
1260. По К. се зове-Област Кричак, која се 
пружа од Таре до планнне Отожера и 
реке Везичнице. К. су становали и у До- 
њем Колашину. Држали су некада Дурми- 
тор и Језера, одатле су нх прогнали Дроб- 
њаци у Кричак, на десну страну Таре. У 
Дробњаку се очувало предање о њиховој 
борби с К. Л. Ш.

КРИШКА ЈЕЗЕРА, нала језера у Слове- 
начкој, на граничном делу наше државе и 
Италпје, северозападно од Триглава, одно- 
сно 12 км југозападно од Мојстране (на 
Сави Долинки). К. Ј. су највиша планин- 
ека језера у Јулиским Алпима, између Ра- 
зора 2.601 м, Крижа 2.410 м, и Лихавеца 
2.414 м, и налазе се на земљишту Италије. 
Највише је од њих Горње К. Ј., на апсо- 
лутној висини око 2.300 м, ниже је Сред- 
ње К. Ј., око 2.050 м, а још ниже Сподње 
или Сплевтско Језеро, око 2.000 м. Ова три 
К. Ј. су глацијалног порекла. Прелаз из 
Краљске Горе преко Кришке Стене и крај 
К. Ј. у Алјажев Дом, у долини Вратима, 
око 9 км југозападно од Мојстране, један 
је од најинтересантнијих крајева у Јули- 
ским Алнима. Одатле је најлепши изглед 
на масив Триглава са северном Триглав- 
ском Стеном и Зеленим Онегом, т. ј. три- 
главоким ледником. Л. Б.

КРИШТОЛОВЕЦ ИВАН, павлнн, иоторик 
свога реда и пригодни латински песник 
(родом из Вараждина — 16/4 1730). У ру- 
копису је остала од њега БезсНрПо зупор- 
Пса топаз^епогит огсВшз 5. РаиН I. еге- 
тНае т  Шупсо оКт {ипЈа1огит. Издао 
је два краћа латпнока списа Бе опфпе 
огсИтз 5. РаиК I. егетНае (Котае, 1702) 
И Рапеј5упсоп ћ1з1опа1е аи^изИззипае Јо- 
тиз аизШасае (2а^гећ, 1703). На матерњи 
је језик превео с латинскога. књижицу 
Томе Кемписа Ое хтНаНопе СћпзН, и ње- 
гов се превод вшпе пута штампао. У ма- 
терњем је језику описао и живот светих 
Марте и Магдалене. Ђ. К.

КРИШТОФ МИЛАН ДР. (5/2 1872, Кла- 
љец). Свршио је философски факултет у 
Загребу, а економске науке у Немачкој. 
Био је референт касније и шеф господар- 
ског одсјека хрватско-славонске-далматин- 
ске земаљске владе. Сарађивао је у струч- 
ним часописим1а. Дуже времена био је 
уредник Гослодарског Листа у Загребу.

С. Д.
КРК. 1. Најсевернији, највећи, најроднији 

и најнасељенији од свих отока Јадранскога 
Мора. Броји се међу кварнерске отоке, који 
извиру из Кварнера између иетарске обале 
Италије и хрватоке обале Краљевине ОХС. 
Простире се између 44° 56' и 45° 15' сев. 
ширине, правцем Дннарида од југоистока 
к северозападу, 38 км дуг, а између 14° 27' 
и 14° 55' ист. дузк. 4-5 до 18 км широк. 
Површина му је 405-4 км2. Прилично раз- 
ведена, 189-3 км дуга, ббала чинн више 
драга и добрих лука. Тако се на северу у

оток увалила омишаљска драга, на зададу- 
малинска, лука крчка и уским вратлон од- 
војена кошљунска драга, на југу новобаш- 
чанска драга, на. истоку пОлукружна. драга 
врбничка, с луком врбничком и, готово 
попут језера затворена, добрињска драга. 
Од огочних избојака значајни оу Шило, на 
источној обали, насупрот Цриквеници, и 
Главоток са саностаном, на западној обали. 
Код оеверног је оточног искрајка. шкољ 
Св. Марка (1 кн2), док од јужног К. иекрај- 
ка Сењска Вука (1 км широки морски 
теснац) раставља оток Првић (14 ки2). 
Морски конао Планински Продор, који га 
данас раставља од копна и даље се к се- 
веру сужава. у морски теонац Малтемпо, 
био је у давно доба долина, која се про- 
тезала. напоредо о данашљим Винодолом.

Површје је отока К. благо заталасано. 
Највише се горе налазе у његову југоисточ- 
ном крају: највиша Оброва (569 м), Вели 
Врх (541 м), Орљак (539 м), Дивиока (472 м) 
и др, Некоји се врхунци зову Клам или 
Хлам: Вели (484 н) и Мали Клам (450 м) 
и Видохлам (462 м), т. ј. хл’м =  хум. На- 
сред отока, на паралели града К , Тре- 
скавац, који се пре држао највишин вр- 
хунцем, виоок је само 373 м. У северо- 
западном крају .отбка поједини врхунди 
осгају испод 250 м висине, тако Врхуре 
(240 м) и Кукурик (175 м), у валеђу Главо- 
тока. Најзнатнија долина на. отоку је Баш- 
чанска драга, којом тече Речина, те се из- 
лива у Новобашћански залив. Том доли- 
ном водн цеста из Нове Башке у град К. 
Од ње се одваја крак у Врбник. Путем из 
К. у Омишаљ налазе се два. језера: По- 
никве и Љивице.

У флори се на отоку К. опажају знатне 
разлике. Иоточна је страна гола, од љуте 
буре, што дува са планина, као обријана, 
пуста краска голет. Само око Врбника не- 
што се зелени маслина, винова лоза и по- 
нека друга културна биљка. У унутраш- 
њостн отока пуст је, гдешто и каменнт, 
крај. Тамо има. кршем покривених краса, 
око којих буја куш (кадуља), смиље, ос- 
тружница (купина), шмрпка (боровпца) и 
друга биљка макије. Винова се лоза не 
пеље на брајде, већ се ниско савија. по 
земљи. Западна је страна отока бујна и 
зелена. Родан је крај око града К. и око- 
лина Кошљунскога -залпва. Али најроднија 
је Башчанока драга, Тамо је земља тако 
плодоносна, да се кукуруз по два пута на 
годину сеје. Добро уопевају и пшеница, 
јечам и просо, жито се код куће меље жрв- 
њевима; вина има п за извоз, а башчанеке 
су смокве чувене. Од поврћа прво место 
заузимају рајчице (помидори), које се у 
велико извозе.

Од камена главна је врста креднн вап- 
ненац (кречљак). Од њега су грађене гри- 
же, стене, тртори, костриље, шкрапе, хру- 
сте, красе. Величанствена је вапненачка 
стена, на којој се утврдио Омншаљ. Има 
на отоку К. и сиво-модра нумулитна вап- 
ненца, у кој-ему су нумулити као сребрници
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велики, а. како је леп, граде од њега у 
Башци гробне опоменике. За цели 'је оток 
значајна земља црљеница и пескар, који 
дају земљу тежатницу. Има и лапора, а 
некад се копао на пунти (рту) Главини 
смеђп угаљ. Древне су солане код Добриња 
»на Мелинах«, где је и сада село Солине. 
И данас ое нзводи на отоку К. око 25.000 1 
морске соли на годину. — Оток има доста 
стоке, нарочито оваца. Од овчега се млека 
прави изврстан сир у бућицама (форман- 
џеле).

Оток К. има 21.133 становника (52 на 
км2), што је над просечном густином у на- 
шој Краљевини. Сви су римокатоличке 
вере, живе у 14 жупа под три деканије 
(крчка, врбанска и омишаљска). Бискуп 
ееди у граду К. Већ је у средњем веку оток 
К. имао бројно световно и редовно све- 
штенство% Осим бискупа и његова каптола 
у граду К. били су још зборни каптоли у 
Омишљу, Добрињу, Врбнику и Башци. Од 
редова се најпре раширио бенедиктински 
ред, који је имао 7 саиостана: Св. Луције 
у Башци, Св. Микуле у Омишљу, Св. Ма- 
рије на Кошљуну и 3 у граду К. Они су 
вршили словенску службу. Бенедикгинце 
су после заменили фрањевци, који су још 
на крају 15 века држали 4 опатије: Св. 
Микуле у Омишљу, Св. Луције у Башци, 
Ов. Марије на Кошљуну и Св. Миховила 
у траду К.; данас има на отоку само 5 са- 
мостанаЈ четири мушка фрањевачка (у 
граду К, на Главотоку, на Кошљуну и у 
Дубашници), и један женски бенедиктов- 
ски (у граду К).

По народности, осим. нешто остатака ро- 
манскога становништва и досељених Тали- 
јана у граду К., сви су становници отока 
К. Хрвати; они говоре чакавским наречјем, 
са, много трагова старине у говору. Суседи 
с копна зову крчке Хрвате Бодулима, а 
тим се именом гдешто и даље к југу зову 
оточани. Бодули су лепи и крепки' људи, 
врло марљиви и за рад способни, побожне 
и благе ћуди. Међу њима треба. разлико- 
вати праве, у 6 и 7 веку досељене, Хр- 
вате, нарочито на источној страни отока, 
око Добриња, Врбника и Башке, и касније, 
у 14 и 15 веку, досељене Влах-е или Мор- 
лаке, који су били по занимању сточари, 
а по језику или прави Романи ’ (Румуни), 
Ћићи, или похрваћени Романи. И први су 
се временом похрватили. Стари Романи, 
који су на отоку пребивали пре доласка 
Хрвата, држали су се до конца средњега 
века једино у град.у К , а говорили су за- 
себним наречјем (далматинским), које се 
разликовало од талијанских наречја.

На отоку К. данас има 85 места: 6 ва- 
рошица (Крк, Омишаљ, Добрињ, Врбник, 
Нова Башка и Александрово) >и 79, што 
већих и што мањих, села. Оток чини је- 
дан срез (Области Сплитеке), раздељен 'на 
7 општина, којима су седишта поменуте 
вароши и село Боговићи, за општину Ду- 
башницу. У средњем је веку варошица К. 
била градска општина, с посебнпм уређе-

њем и с посебним правима. Оав је остали 
оток био раздељен на четири општине, ко- 
јима су, у име кнезова Франкопана, управ- 
љали подвнежини, седећи у каштелима или 
градовима: Омишљу, Добршњу н ВрбникЈ 
и Башци. На. крају 15 века придошлнце- 
Власи у северозападном крају отока осно- 
вали су пету општину, Дубашницу, али 
њен је каштио после пропао за ратова. 
с Ускоцима. У К. још постоји Франкопан- 
скн градац.

Отоку^ К, припада одлично место у иб- 
литнчкој и културној историји нашега на- 
рода, ј-ер је колевка породице крчких кне- 
зова Франкопана (све до губитка 1480, кад 
ј-е припао Венецији), породице, која се и 
касннје, са својим рођацима Зринскима, 
натицала за првенство у Хрватској, све 
до њихове заједннчке катастрофе 1671, и 
што је био расадник и бранич глаголске 
књиге и словенске службе божје још о д . 
времена бискупа Здеде >за владања Петра 
Кресимира V, све до данас.

К. оток (Сипсит, Сиг1с1а, СигасБса) 
припадао је с осталом Либурнијом кроз ве- 
кове римскоме цар-ству. На. отоку су била 
два знатна града: Курикум и Фулфиниум, 
а касније се јавља н Вигилија. Од Кури- 
кума постало је хрватско име Крк, а од 
Вигилија талијанско Уе^На, 0 римСким је 
владањем претегао латински језик и рим- 
ска култура, од које се на К. и данас на- 

-лазе бро.јни оотатци. Врло ее рано удомила 
и хришћанска вера. Већ 585 помиње се 
крчки бискуп, који се покоравао патрнјар- 
ху аквилејскоме. По паду западнорнмског 
царства (476), оток К. -брзо је мењао своје 
господаре. Ок-о 600 заузели су га Хрвати, 
пред којима су се стари романски житељи 
новукли у град К. Хрвати су се настанили 
,у жупама, усред ко.ј-их су били жупни гра- 
ДОВи (сазНа, саб1е11а): Омишаљ, Добрињ,
Врбник, покоравалп се своме кнезу или 
бану на суседном' хрватском копну. Једино 
је романски град К. имао своју градску 
управу, с- приором на челу, под врховном 
влашћу византискога цара) Ок-о 878, за ца- 
ра Василија I, град је К., с осталим дал- 
матинским градовима, прешао под зашти- 
ту хрватскога кнеза, ком-е- је у име заштит- 
нине плаћао 100 дуката на годину. Тада је 
кекако и К. бискупија подвргнута метро- 
полији сплитској, те је своју паству про- 
ширила на хрватском копну, задобившн 
жупе и области, које су после припале 
бискупији сењској. К. је остао у власти хр- 
ватских владара до 1000, кад је њим први 
пут завладала Венеција. По обновљеном 
уговору 1018, К. је имао плаћати мле-тачкој 
општини као данак 30 лисичјих кожа на 
годину, а ако то не уч.ини, глобу од пег 
либара злата. За владања Петра Кресимн- 
ра IV К. се вратио Хрватској 1059. Оловен- 
ски покрет, што се тада дигао под -глаго- 
љашем бискупом Здедом против латин- 
ског свештенства, само у први час пригу- 
шен, на отоку К. потпуно је успео, у цр- 
кви и у свем јавном животу претегли хр-
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ватски језик н глагољско писмо. Пре 1088 
десио се на отоку сам краљ Звонимир 
с крбавским жупаном Десилом и лунким 
жупаном Прванегом те приложио само- 
стану Ов. Луције у Башци ледину, на ко- 
јој је опат Добревит са 9 браће редовника 
саградио цркву. Звонимирову је даровни- 
цу опет Држиха дао уклесати у плочу 
глагољским словима и хрватским језиком.

Кад је угарски краљ Коломан задобио 
хрватско краљевство (1097—1102), припао 
му је и град К. са целим отоком. По Ко- 
ломановој смрти, Венеција је (1118) по 
други пут завладала К. и дала га у лено, 
јамапно пре 1133, кнезу Дујму. Његови 
су потомци крчки кнезови, после про- 
звани Франкопани (1430), господарили К. 
као клетвеници млетачки (изузевши вре- 
ме њихова прогона 1243—1260) еве до 
1358, кад је Венеција, после несретна ра- 
та, Миром у Задру, уступнла угарско-хр- 
ватскоме краљу Лудовику I читаво при- 
морје, од половине Кварнера до Драча, па 
међу отоцпма и К. На њему су крчки 
кнезови и даље остали, покоравајући се 
власти угарско-хрватских краљева, до 
1480, кад је (22/2) поеледљи крчки кнез 
Иван VII, притиснут од војске Блажа Ма- 
ђара, војводе краља Матије Корвина, пре- 
дао Венецији град К. и цео оток. Од тада 
ј-е Венеција, све до своје пропасти (1797), 
владала К., шаљући овамо за управитеље 
и бранитеље евоје провидуре и кастелане. 
Од 1797 К. је био- (изузевши француско 
владање 1809—1813) у власти Аустрије, 
све- до љезина слом-а 1918. По' Рапалском 
Уговору 1920 с Италијом, признат је К. 
Краљевини 0X0, у којој ,је сада, као срез 
крчки, припојен Области Сплитској.

2. Главно м-есто на отоку К., лежи у југо- 
западном приморју, насупрот отоку Цресу 
и оточићу Плавнику, наврх лепа затона, 
око кога су засађени виногради, маслпни- 
ци, и'ловорово дрвеће, а подаље зелене 
шумице. Паробродска. је станица. на ли- 
нији Сушак — К. — Александрово. 1923 
укупни је саобраћа.ј био 3.010 лађа, са 
185.446 1. Недалеко је лепо .уређено купа- 
лиште Дражица.

К. се помиње већ У римск-о доба као 
Сипсит или  с1у!1а8 Сиг1с1агит, Био је 
знатно место с уређеним магистратом. 
Исторпја му је' заједничка с отоком. — Зи- 
довима епасани град Млечани су утврдили 
кулама п особито га ценили, као први свој 
бранич од сењских Ускока. Троја. врата во- 
де у варош: северна, источна и морска 
(од луке). На тргу Камплину је -град 
Франкопана. Од цркви је најважнија стол- 
на црква Св. Марије. Два су самостана: 
мушки фраљевскн, и женски, бенедик- 
тннски. Има 1.415 становника, осим неко- 
лико досељених •' талијанскпх поро-днца, 
све самих Хрвата, меоно поглаварство, 
котарскн суд, порезни уред^ царннарницу, 
лучко одасланство-, бискупију с каптолом 
и жупу, реалну гимназију, пошту и теле- 
граф.

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Крчки кне- 
зови Франкопани (I, 1118—1480, издаље 
Матнце Хрватске, 1901); Д. Хирц, Око 
отока Крка (Хрватски Планинар, 17, 68); 
Ив. Милчетић, Оток Крк и глаголска књи- 
жевност (Вјесник Старословенске Акаде- 
мије у Крку, II, 1913).

Ј. Шодестин.
КРКА. 1. Река. у Далмацији, притока 

Јадранеког Мора. К. нзвире на западној 
подгорини планине Динаре, на висини око 
320 м, и на целом горњем току зове се 
Крчић. Кроз дубоку, клисурасту долину 
К. тече у нравцу запада, а по улазу у 
Кннноко Поље опише велику окуку, кре- 
ћући се према јутозападу, западу-југозапа- 
ду и северозападу. На. томе је делу долина 
К. ижлебљена у креиљаку, дно је поши- 
роко, гдегде мочварно и донекле пма из- 
глед карсних поља. Од Миликина Брда К. 
почне тећи ка југозападу, западу-југозапа- 
ду, југу-југозападу и југу, прос-еца слојеве 
н појасеве кречља.чког конгломерата н 
лапора, а одликује се 60 до 100 м дубоком, 
каљону сличном н врло вијугавом доли- 
ном, као и неколиким водопадима-, а ме- 
отимице врло великим прошираваљем ре- 
ке, од 500 до 1.000 па и до 3.500 м, што 
је олучај у Прокљанском Језеру. Ту област 
К. просеца често у великим окукама, а 
стално се смељују уздужни и шири дело- 
ви долине са ускнм и клисурастнм пробо- 
ргма кроз антиклинале. Доњи ток представ- 
ља спуштену долину испред ушћа К. у 
море.

Великих водопада. има већ на Крчнћу, 
први испод цестареве куће, а други Ма- 
ли Бук, при крају љетове долине. Овакн 
је висок око 10 м/При изласку у Книнско 
Поље вода К. с-е стропоштава са 20 м ви- 
сине и образује Велики Бук. Даље настају 
м-ањи одсеци у речном кориту, од којих су 
изразитији слап Билушнћ, висок 19-6 м, 
2-7 км западније -слап Прљен, 15 м, даљ-е 
Маној-ловац, где су три одсека са. висином 
од 84-5 м. Много јужније је Рошки Олап, 
који је образован из виооког одсека и не- 
коликпх степеница, са укупном висином 
од 25-5 м, а 3-8 км југонсточно од Окради- 
на је око 46 м висок Окрадинскн Бук, је- 
дан од најлепших водопада у Европп.

Од тота слапа. К. почне тећи на. запад, од 
Прокљанског Језера на југозапад и југо- 
нсток, а најпосле окрене на запад и улије 
■се у Јадранско Море, око 3-5 км западно- 
југозападно од Шибеника. Најглавннје су 
К. прнтоке оа десне стране: Бутишница, 
Марасовац, Мокрица н Годуш-а, а са леве: 
Косовчица и Чикола. — Дужина К. тока- је 
75-2 км, а површнна слива неодређена, 
због претежно кречљачког еастава зем- 
љншта; вероватно ће бити око 2.550 км". 
К. има тип неуравнотеженог тока, јер се 
пад не снањује правилно од изворишта 
према ушћу. Од врела до Топоља пад је 
23-5 м 'на километар дужине, одатле, кроз 
Книнско Поље, до 2 км југозападно од ое-
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ла Мапасе 0-8 м/км, до пспод Рошког Сла- 
па 7-13 м/км, одатле до ушћа 1-38 м/км, а 
од Скрадина до ушћа тек 0-18 м/км. Оред- 
ља величина пада на целон току је 
4*4 м/км. Утицај мора осећа се на К. доста 
далеко узводно, јер је при дну речна вода 
код Окрадина слана, т. ј. то је специфички 
тежа вода из Јадранског Мора. Код Шибе- 
ника је К. вода само до 1-2—2'0 м дубине 
слатка. Одатле према ушћу слој слатке 
воде бива све тањи, као што је узводно 
дебљи. При средљем најнижем водостају, 
К. располаже хидрауличком снагом од
18.000 НР.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Прилози за 
познавање Јадранског Приморја (Просвет- 
ни Гласнпк, 1894); А, Сауаггр Еш Ве11га^ 
гиг Нус1го1о;Де Је г  шНегеп К гка (МШ. Ј.
k. к. Сео^г. Сез,, 1895); Е. V. К егпег, Б ег  
јЈео1ојДбсће Ваи Јеа  тШ Јегеп  и п Ј ип!егеп 
Кгка^еБ1е1е8 (Уегћ, Ј , С еоћ К, А., 1895); 
Б. Ж. Милојевић, Геоморфолошка прома- 
трања о долинама Крке и Чиколе (Гласник 
Геотрафског Друштва, 9, 1923).

2. Река у Словеначкој, десна притока 
Саве. И.звире из два врела више Требне 
Горице; у вијугастом току -тече на југо- 
исхок, крај места Заградеца и Жужемпер- 
ка, а од Лошке Васи скрене на исток-оеве- 
роисток и тече покрај' Новог Меота, Кроно- 
ва, Костањевице. К. се улива ово 1 км низ- 
водно од Кршке Васи, односно од Брежи- 
це (на Сави). Главне притоке К. са леве 
стране су: Вишњица, Теменица и Радов- 
ља, с десне: Чрмошњица (Радеча). Дужина 
тока ј-е 111*4 км, а површина слива
l. 997 км2. Ј7. Вујевић.

КРКАР. В. Корчула.
КРКЛЕЦ ГУСТАВ, песник (23/6 1899, 

Удбина, Лика). Средњу школу и Трговачку 
Академију свршио је у Загребу. Студирао 
је и философију. До 1924 радио .је у Бео- 
граду, као секретар Хрватског Господар- 
ског Друштва. 1925 изабран је за секрета- 
ра Београдске Берзе. — Још као ђак почео 
је да пише песме, реценсије и чланке у 
загребачком књижевном Југу, залажући 
се вазда за интегрално јединство Хрвата и 
Орба. Засебно је штампао досада један ро- 
ман и три свеске стихова: Лирика (1919), 
Сребрна Цеота (1921) и Нове песме (1923). 
1926 изаћи ће четврта књига, његових ле- 
оама, ЈБубав птица. В. (П.

КРКОШИЈА (КРАТКОШИЈА), врста ви- 
нове лозе, која успева у Херцеговини н 
Црној Гори, а понешто и у Далмацији. У 
народним херцеговачким песмама велича 
се К. и. Р.

КРЛЕЖА МИРОСЛАВ, књижевник (7/7 
1893, Загреб). Основну школу и нижу гим- 
назију свршио је у Загребу, кадетску шко- 
л,у у Печују, а Лудовицеум у Будимпешти. 
Одрекао се сваке службе. те живи као 
квижевник у Загребу. — К. је драматичар, 
приповедач, песник и критичар. Први пут 
се јавио 1914 у Савременику, новелом За-

ратуетра и младић. Исте године сарађивао 
је у Књижевним Новостима. 1919 покренуо 
је и уређивао, са А. Цесарцем, часопис 
Пламен (изашло 15 бројева). Од 1924 из- 
даје часопис Књижевна Република. Посеб- 
но нзашле су ове К. књиге: Пан (1917), 
Три Симфоније (1917), Хрватска Рапсоди- 
ја (1918), Пјесме (I—III, 1919), Лирика
(1919) , Три кавалира госпођице Меланије
(1920) , Ма^уаг к1га1у1 ћопмесђ новела (1921), 
Хрватски Бог Марс (1922), Вражји оток 
(1924). Народном Казалишту у Загребу 
предао је до 1917 6 драма: Салома, Содо- 
ма, Лешеви, Краљево, Госпођица Лили и 
Утопија, али све су одбијене. Драма у 
4 чина Галиција, скинута је на дан пре- 
мијере (30/12 1920) са репертоара. С вели- 
ким уопехом приказиване су драме: Гол- 
гота (1922), Вучјак (1923),. М1сће1ап^е1о 
ВиопагоШ (1925) и Адам и Ева (1925).

Б . В.
КРЉА ј‘в типска чобанска тојага (тоља- 

га), какву носе сви прави сточари. Она је 
састављена из два дела: из тојаге и једне 
извијене дрвене куке (као знак питања), 
учвршћене на врху тојаге, којом чобани 
хватају овце за ногу изнад кукотреса.

С. Т.
КРМПОТИЋ ИВАН, професор, хндробио- 

лог (24/10 1875, Барлете, котар' Госпић). 
Основну школу свршио- је у Сисву, гимна- 
зију и Университет у Загребу; навнадно 
је студирао хидробиологију у Чешкој, Не- 
мачкој и Паризу. Од 1902 је средњешколски 
наставник. Поред већег броја стручних и 
популарних научних наниса (Наставнн Вјес- 
ник, Природа и Гласннк Хрватског Приро- 
дословног Друштва), публикбвао је неко- 
лнко студија о слатководној фауни Хрват- 
ске п-Славоније: Прилог микрофауни Пли- 
твичких Језера (Гласник Хрватског Приро- 
дословног Друштва, 25, 1913; ту је.први 
п.ут употребљена и квантитативна метода), 
Прилог зимској' фауни и флори Плитвнч- 
вих Језера (1914), Прилог миврофауни и 
мнкрофлори загребачке околине (Природо- 
словна истраживања Хрватске и Славоније, 
3, 1913), ВеНга^ . гит Кепп1п1з Јег Еп1о- 
тозН акеп и. Ко1а1опеп, тзћ . Јег Б1а1о- 
тМ еп КгоаБеиз иш! 51ауоп1еп8 (Агсћ1у 
1иг НуЈгоМоЈо^је, 15, 1924). Ј. X .

КРМЧИЈА, зборник црквених закона, по 
којнма се, углавном, и данас управља (кр- 
ми) брод црквеног живота православних 
Словена. Тај је зборник преведен с грчког, 
и у прво време носио је, по грчком, име 
Номоканон или, по етарословенском, Зако- 
ну Правило. Тек од 13 века, нарочито у 
Русији, појављује се за тај зборнив нов 
назив, Кормчаја нли Кормчаја кљига, који 
је доцније постуино заменпо прве називе 
у словенокој православно) цркви, а неко 
време и међу Румушша.

Номоканон 'или К. означава збирку цр- 
квених правила (канона) и грађанских за- 
кона (нома), који се односе на цркву. Нај- 
старија таква збирка био је номоканон у
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50 наслова из 6 века, који је познат н под 
именом Јована Схоластнка, даритрадског 
патријарха. Други је Номоканон у 14 на- 
олова,' из 7 в-ека. Он се назива и Фотијевим 
Номоканоном, јер је прерађен у 9 веку у 
доба чувеног цариградског патријарха Фо- 
тија. Оба ова. зборника преведена су на сло- 
венски већ у 9 веку, и држи се, да их је 
превео сам апостол Оловена Методије. Ото- 
га се по н>има и равнао живот првих сло- 
венских цркава. Т. зв. Фотпјев зборник, 
или Немоканон у 14 наслова, добио је на- 
рочитн значај, и сматран је као завршен 
кодекс законских правила православне цр- 
кве. По њему су писани и коментари чу- 
вених канониста Валсамона, Зонаре и 
Аристина из 11 и 12 века. Аристин је (1118 
до 1142) начинно један Синопсис, или скра- 
ћени зборник, у коме канонп и номп нису 
излагани у потпуном тексту, него у скра- 
ћеном облику, у реченицама, које су изра- 
жавале само општу мисао извесног канона. 
У доба када је Ов. Сава спроводио органи- 
зацију српске цркве, Аристинов Оинопсис 
је сматран као најлрактичнпји црквено- 
правни зборник у цариградској иатријар- 
шији. И Ов. Сава, одабирајући потребне 
књиге за српску дркву, дао је да се преве- 
де на српски тај синоптички зборник 
с Аристиновим и Зонариним тумачењем. 
Као практична ручна књига за црквено 
судство и управу, тај превод је убрзо пре- 
шао из српске у -бугарску цркву, а. 1262, 
на жељу руског митрополита Кирнла II, 
бугарски деспот Јаков Светослав послао 
је у Русију један прнмерак те Крмчије.

Ј1 и т е р"а т у р а : И. Срезњевскш Обо-
зреније древних руских списков Кормчеј 
књиги (1897); И. Орезњевски, Крмчаја књи- 
га српскога писма 13—14 вијека- (Отарине, 
з); Ж Дучић, Крмчија Морачка (Гласник, 
V,’ 2); Н. Милаш, Крмчија Савинска (1884); 
в’ Јагић, Крмчија Иловичка 1262 (Стари- 
не, '6). р ■ РРУП^-

КРНАРУТИЂ БРНО (између 1515—1520, 
Задар — 1572 или 1573, Зада.р). К. је из 
старе и угледне задарске племићске поро- 
дице. К. је био војвода хрватских коњаника 
(сарј1ап.еиз ециИит Сгоаћогит), КОЈИ с у
били у млетачкој служби. Кад су Турци 
освојили Врану (1538), пропало је К. феу- 
дално добро, и пошто му је опустио феуд 
у Пакоштанима, јер су се сељаци исе- 
лили, живео је К. у тешким прилпкама. 
Примао је од дужда два. дуката на месец 
за своје ратничке заслуге, и вршпо .је у 
Задру различне грађанске службе, а глав- 
но му -је било занимање одветништво. Оа- 
храњен је у цркви Ов. Фрање у Задру.
К. је написао два. песничка дела: песнпчку 
приповест Смрт Пирама и Тизбе (1586), 
где је -обрадио мотив- из Овидијеве Хероде 
о несретној љубави |Пирама и Тизбе, и ју- 
начку -епску песму Вазетје Сигета Града 
(1584), где је опевао Ситетску погнбију 
1566. Вазетје је посветио Јурју Зринском, 
сину сигетскога јунака. Дело пема песничке

вредности. Композиција је сасвим прбста; 
песма је подељена у 4 дела. Ту је верно, 
према савременом историском догађају, 
препричан пад Ситета и јуначка смрт Ни- 
коле Зринскота. Дикција је тврда и опора, 
без поетичности. Вазетје је ипак важно 
дело, јер 'је то прва јуначка- епска песма 
из хрватске историје у нашој књижевности.

Л и т е р а т у р а ;  ПЗ. Урлић, Прилози за 
биографнју Б. Крнарутића (Грађа, 8, 1915).

Б . В.
КРНДИЈА, лланина у Славонији, на се- 

вероисточном ободу Ложешке Котлине. К. 
је на североистоку ограничена равницом 
Подравине, на северозападу и западу пото- 
цима: Велика Река-Нинковачкп-Вербовац, 
на југозападу Пожешком Котлнном, а на 
југоистоку и истоку потоцима Крајна п Је- 
лав. К. је непосредни наставак планине Па- 
пука, и пружа. се, као и Папук, од запада- 
северозапада према истоку-југоистоку, а. у 
истом се правцу снижава. Орографски се 
К. дели на три дела: Каповац на- северо- 
западу, Добру Воду у срединн, и К. у 
ужем смнслу на југоистоку. На главном оу 
билу К. највиши висови: Каповац 792 м, 
Петров Врх 697 м, Грачево Брдо 595 м, 
Оредељско Брдо 578 м, Коларишће 513 м, 
Крндија 491 м. На -североистоку су истак- 
нутији висови: ЈВедов Ноо 685 м, Сумеђско 
Брдо 423 м, Балун Пијесак 475 м, Велики 
Камен 364 м, Бедем-Град 407 м, на југоза- 
паду: Камишћак -683 м, Било 675 м, Леско- 
вац' 586 м, Отрес 324 м, Лончарски Внс 
382 м, Веденић 372 м, а на југоистоку: 
Велика Бразда 372 м, Мала Бразда. 304 м, 
Драгаловац 224 м. К. је густо пошум- 
љена, где преовлађују храст и буква, ло- 
ред тога јавор, јасен, клен, а по ^прноој- 
ним висовима јавља се кестен, бреза н 
боровица (фења). Поред  ̂ тога К. је врло 
богата потоцима, којих је преко 20, те је 
земљиште долинама врло пзбраздано п пу- 
но повијараца и коса, које се одвајају од 
главнога била. Од дивљачи пма срна, зе- 
чева, ласица, куна, јазавица, дивљих ма- 
чака и лисица, док је курјак врло редак. 
— У лапорима на ивнцама К. има где- 
где и наслага каменога угља, као и лигнп- 
та, а где јглапор влше глиновит, употреб- 
љује се за- грнчарију. — Оевероисточнлм 
подножјем К. пролазе железничка пруга и 
друм Вировитица—Слатина—Нашице, пс- 
точним, железничка пруга Нашице—Чаг- 
лин—Плетерница и друм Нашице—Гра- 
диште—Брод, југозападним подножЈем, 
друм Градиште—Каптол—Пашковци, а
преко лланине воде неколико стаза и пе- 
мачких путева. В. ВуЈевић.

»КРНДИЈА«, ГОСПОДАРСКО И ШУМАР-
СКО Д. Д., Загреб. Основано је 1921. Ка- 
питал је 2,500.000 Дин. Друштво експлоа- 
тпше добра грофа Пејачевића у Нашпцама. 
Фабрику Танина, Шпиритуса, Стругару и 
т. д. Запослено је до 500 радника. Ради у 
заједници с Нашичком Творницом 1анина 
и Паропилом. С. П.

— 468 —
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КРНИН ПЛАНИНА, планина,уБосни, из- 
међу река: Илове-Укрине-Браље-Осхружне- 
Руданице-Босне-Фоче, 18 км северно-северо- 
западно од Тешња, односно 17 км западно- 
северозападно од Добоја. К. , П. образују 
ниски брежуљци, правцем запад-исток, од 
којих су највиши: Радишковић Брдо 290 м, 
Вис Брдо 303 м, кота 357 м, Остружња 
Глава 324 м, Чардак 308 м, Прљача 284 м, 
Прокоп 265 м, Сплетена Липа 261 м, Ре- 
дак 263 м. К. П. је скоро цела под шу- 
мама, а у нижим је деловима култивисана. 
Југозападним подножјем планине води 
друм Прљавор—Тешаљ, а источним, друм 
н "железничка пруга Врод—Добој—Сара- 
јево. П. Б.

КРНИЋ ЛУКА, књижевник (18/10 1876, 
Гора, котар Петриња). К. је завршио гнм- 
назију (1894) н философију (1900) у За- 
гребу. Служио је као наставник у  разним 
местнма. Сада је у Осеку. Оарађнвао је у 
више листова, а посебно је издао: Окулти- 
зам у овијету умника (1922). У. Џ.

КРНИЦ АНЧИЦА, драмска јунакиња у 
Загребу (7/7 1887, Загреб). Изучила је глу- 
мачку школу у Франкфурту на Мајнн. Нај- 
пре је добровољно играла у Лајпцигу, а 
доцније је била ангажована као сентимен- 
талка у Бону, где је играла Јулију, Дезде- 
мону и Офелију. Кад је прешла на берлин- 
ску позорницу, играла је 60 пута с вели- 
ким успехом Хебелову Маријану. Из Бер- 
лина је одлазила на гостовање у бечки 
Фолкстеатер, а једну годину провела ,је у 
Бреслави, играјући салонске улоге. Нај- 
веће ,је успехе имала у Фрајбургу, где је 
глумила Данунцијеву Франческу да Ри- 
мини, Магду у Судермановом Вавичају и 
Розу Бернт (ВегпсН) у Хауптмановој дра- 
ми. Нарочито је играла улоге јунакнња из 
класичнога репертоара (Марија Стуарт, Дје- 
вица Орлеанска, Порција у Млетачком тр- 
говцу). 1915 била је ангажована у ЗаТребу, 
где је креирала Ебсенову Хеду, Хауптма- 
нову Блгу и Шницлерову Кристину. 1916 
до 1919 бавила ое у Ла.јпцигу. 1919 дошла 
је опет у Загреб. Ту игра Анђелију у Вој- 
новићевој Мајци Југовића и Павле у Су- 
тону. К. је и добра концертна деклама- 
торка. Н- А.

КРНИЦ БЛАЖЕНКА. В. Керниц Бла-
женка.

КРНИЦ БОГОЉУБ ДР., историчар (25/5 
1874, Костајница — 5/2 1918, Загреб). Ос- 
новну школу свршио је у Костајници, гим- 
назију у Загребу (1884—1892), Универси- 
тет у Загребу (1892—1897). Радио је код 
Нодила, Клаића и Смичикласа. На Уни- 
верситету се истакао међу друговима у За- 
отави, и као особит певач (неко време 
мислио је да се посвети опери), и као књи- 
жевник у разним часописима са псеудо- 
нимом Богољуб К. Пјера. 1899 постао је 
суплент у Пожеги. 1906—1918 служио је у 
Загребу у разним гимназиским заводима. 
1907 ностао је на загребачком Универси-

тету доктор философије. 1907—1909 био је 
на- одсуству н студирао .је историске по- 
моћне науке у Бечу, Лајпцигу и Парпзу. 
У Бечу се нарочнто усавршио у читању 
стра.ховнтих Фердинандина и Леополдина. 
1914 изабран је К. за архивара Југославен- 
ске Академије, и ту је дужност вршио до 
смртн. 1915 хабплитирао се из опште исто- 
рије, те је као доцент предавао на загре- 
бачком Университету. Научно се истакнуо 
својом првом већом расправом 1915 1шН- 
сш т С епега1е  у Угарској и Хрватској 
(Вјесник Хрватског Археолошког Друштва, 
9). Од осталих његових расправа истичу се: 
Парница између пребендара чазманскога 
каптола и загребачког бискупа Освалда 
Туза {Вјесник Краљевског Земаљског Ар- 
хива, 9, 1907) Иван Пастор Загребчаннн, 
политички агент краља Фердннанда I (Рад, 
201).

Л и т е р а т у р а :  ]П. Ка.рлић, Богољуб 
Крниц (Наотавнн Вјесник, 1918).

В. Новак.
КРНИЦ ИВАН ДР., књижевник (7/4 1878, 

Костајница). У Загребу- је свршио основну 
н средњу школу. Права је учио на загре- 
бачком Университету, где је 1901 нромо- 
висан за доктора. Служио је као пристав 
у Загребу и као котарски судија у Делни- 
цама. 1918 изабран је за народног посла- 
ника у хрватски сабор, затим је бно члан 
Народног 'Представништва у Београду и 
министар за Аграрну Реформу. Живи као 
адвокат у Делницама. — К. је приповедач, 
драматичар и критичар, по широкој књи- 
жевној образованости једна од најачих 
личности модерне хрватске књижевности. 
Посебно је н-здао књиге новела: Љубавна 
прича (1901), Људи обични и необични 
(1905), Нузгредни живот (1909) и Једрина 
(1916). У Народном Казалишту у Загребу 
приказиване су К. комедије: Како то не- 
коћ бијаше (1902), Розалинда (1904) и Ју- 
билеј у Једрини (1906). К. критике и сту- 
дије о лојединим хрв-атским књижевним 
личностима расејане су но фељтонима но- 
вина и у часописима. Употребљавао је 
псеудоннм -Михаел Горски. Б. В.

КРЊАК, село у Хрватској, Област При- 
морско-Крајшпка, срез Војнић, с десна дру- 
ма Карловац—Олуњ, недалеко од раскршћа 
у Војнић. Има 587 становника, котарски 
суд, пучку школу, -средоточну пецару же- 
сте, пошту и телеграф. Ј. М-н.

»КРОАЦИЈА«, ДИОНИЧАРСКО ДРУШ- 
ТВО ЗА ИНДУСТРИЈУ ДРВА (СгоаНа),
Загреб. Основано је 1918, с капиталом од
1.250.000 круна, постепено повишеним на
7.500.000 Днн. Има стругару у Сирачу, код
Пакраца, и сече шуму на два места. Стру- 
гара има 4 гатера, а покретна јој је снага 
280 коњскнх снага. Сече и обрађује буко- 
вину и храстовину, годишње око 25.000 
кубних метара обле грађе. У сезони пма 
до 2.000 радника. С. П.
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КРОЖЕТ је мушка. хаљина, врста џема- 
дана, од дрвене чоје, извезена и без ру- 
кава; преклапа се преко груди. Носи ее у 
околини Книна. П. 3.

КРОМИТИТ, минерал, нађен у песцима 
испод Жељина, на Копаонику, у Србији. 
Развио ее у октаедрима, који ее истичу 
м-еталним сјајем. По хемиском еаетаву то 
је гвоздени кромов оксид ЕеСгОз. У кисе- 
линама се не отапа н није магнетичан. 
Проучио га је М. Јовичић. Ф. Т.

КРОМПИР. В. у Додатку.
КРОПА, варошица у Словеначкој, у за- 

твореној долини под Јеловицом недалеко 
од Горње Саве. Има 631 становника. К. је 
позната због старе домаће израде ексера. 
Занат за израду екеера, био је ту, као и 
у оближњој Камној Горици, за време кад 
ее у близини копало гвожђе, особито 
развијен. У другој половини 19 века је, 
због модерне фабричке конкуренције, по- 
чео брзо пропадати. У новије доба осно- 
вана је у К , на задружној бази, фабрика 
за ексере, за које се гвожђе добија највише 
из фабрике у Јеееницама. К. је од желез- 
нице удаљена 7 км. А. М.

КРПА је дуг пешкир од ерпског платна, 
на оба краја везен, којима жене убрађују 
главу у Окопској Црној Гори. К. је и бела 
велика марама, на довем крају мало ве- 
зена, којом жене нокривају главу у Ма- 
кедонији. К. се назива у опште и марама, 
са и без веза. Н. 3.

КРПЉЕ еу дрвенл обручп, величине до 
25 ом у пречнику, изнутра изукрштанп са 
четири’ штичице у виду тетива. К. ое обу- 
вају кад је велими југов снег и притежу 
ее за ногу узицама као обувачама. Оа К. 
се прти и чепају торине за- стоку. Ннједна 
оељачка кућа у пданинама није без не- 
колико пари К. С. Т.

КРСМАНОВИЋ АЛЕКСА, добротвор (1842, 
Тузла — 7/4 1914, Беч). Основну школу 
учио је у Брчком н Винковцима. Трговачку 
школу свршжо је у Буднмпешти. Рано је 
лримно извозничку радљу од свога оца, ко- 
ја је педеоетих година пренета у Београд, 
п знатно је развно; извозио је нарочито 
шљиве у иностранство, па и у Америку. 
Овоје имање, које данас вреди око 80,000.000 
динара, завештао је држави. Задужбнном 
управља нарочити одбор. Д. Л.

КРСНИК (крстнпк, креоник, скрстннк) је 
противник и заклети душманин вукодлака 
(кудлака, вампира, тенца). Народ верује, да 
овако племе и задруга имају свога вуко- 
длака н К. Као што вукодлак иде за тим, 
да људима напакости и наноси штету, тако 
К. наотоји, да им чини добро и да их 
брани од вукодлака и вештица. К , као и 
вукодлак, може да се прометне н Ј-зме об- 
личје различних животиља, као овна, ко- 
ља, вола, н других, али обично беле боје, 
док је вукодлак црн. К. -се туче са вешти-

цама и ајерским наказама, које спремају 
људима зло, и кад их надвлада, не треба 
се бојати града. К. постаје човек, који се 
роди са кошуљицом, под капицом или у 
поповском оделу, и то кад наврши 21 го- 
дин.у. Њему не могу нашкодити зли ду- 
хови. Не сме никому да очитује да је К., 
јер би одмах умро. К. зна и може да лечи 
од различних болестж. Бити К. није сра- 
мота. П. Б.

КРСТ МИЛОСРЂА, одликоваље, које се 
даје мушкима и женскима за заслуге у 
нези рањеника љ болесника, било за време 
рата или за време мира. Установљен је 
7/6 1913. Позлаћени краци крста сужа- 
вају се ка месту укрштања, на коме је 
утврђена једна, округла емаљирана пло- 
чица оа двоглавим белим орлом.

П. Л.
КРСТАЦ. 1. Планнна у Србији, између ре- 

ка: Котрашке-Бјелице-Западне Мораве-Мо- 
равпце-Краварице, око 14 км југоиоточно 
од Пожеге (на реци Скражену), односно 
17 км југозападно од Чачка. К. се шружа 
од оеверозапада на југоисток, упоредо са 
правцем тока Бјелице и Краварице. На се- 
верозападној половини састављен је пре- 
тежно од палеозојоких шкриљаца, а на ју- 
гоиеточној од кретацејских творевина, пеш- 
чара, и изнад љега рудистнчног кречљака, 
за кога су везане местимичне појаве крша. 
К. је по своме изгледу висораван, дефор- 
мирана утицајем речне ерозије. Највишп 
висовп од северозапада на југоиоток су: 
Бијели Камен 563 м, Бјелошевац 639 м, 
Црна Отијена 641 м, ЈЈис 726 м, Ђава 633 м, 
Ошљевац 648 м, Крстац 516 м, Драча 648 м, 
Градина 656 м. — Северним подножјем К. 
пролази друм Чачак—Плавичевац—Пожега. 
—Ужице, источним колски пут Чачак— 
Рогача—Гуча—Ивањица, а преко -планине 
води пут Чачак—Раздоље—Ариље.

2. Планина у Македонжји, на. граници 
наше државе са Арбанијом, северозападно 
од изворншта Беличке Реке, 15 км западно- 
северозападно од Отруге. К. је висок 1.945 м 
и потпуно је нат.

3. Планина у Србији, између река: Ми- 
љушиљачке-торљег тока Тихе-горљег тока 
Гладие-Изгаре (саотавнице Моравнце), 14 км 
источно-североисточно од Ооко Бање, од- 
носно 19-5 км северозападно од Кљажевца. 
К. се пружа правцем северозапад-југоисток, 
а висок је 1.069 м. Југозападна страна К  
врло је стрма, без икакве вегетације, а по- 
шумљени су само нижл региони на југо- 
западу, југу и југоиотоку.

П. Вујввић.
КРСТВАР, планина у Македонији, из- 

међу река: Вардара-Треске-Оуве-Маркове,
југозападно -од Скопља. Гребен К. пружа 
ое од запада-југозапада на нсток-северо- 
исток, а преко уоке долине Треске наставља 
се на западу у гребен Осоја. Највиши ви- 
сови од запада на исток су: Веља Глава 
1.043 м, Бели Кам 953 м, Крствар 1.066 м.
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Од врхова до приближно '700 м јужна је 
падина стрма, а затим се ирема долини' 
Суве и Маркове Реке поотепено и доста 
благо спушта. Од целе планине само је 
најзапаДнији крај пошумљен. — Оеверо- 
иеточним и северним подножјем пролазе 
друм и железнипка пруга Драчево—Скоп- 
ље—Тетово. П. В.

КРСТИЊА, село у Хрватској, Област 
Приморско-Крајишка, срез Војнић, подно 
Еетрове Горе на југозападу, у лепом бре- 
жуљастом крају, којим пролази цеста Кар- 
ловац—Војнић—К.—Цетин-град. К. се зове 
и- поток, који пресеца цеста више и ниже 
села: Има 387 становника, општинско по- 
главарство, основну школу и пошту. — К. 
се први пут пониње 1334 у попису жупа 
загребачке бискупије. Онде је пребивало 
плем-е Ладиховића. 1504 К. је продао Ју- 
рај Санковић,' од пленена Ладиховића, Це- 
тинским Франкопанима, од којих су је ба- 
штинили 1543 Олуљски Франкопани. За 
турских упада К. је много претрпела. 1558 
продро је Малкоч-бег еа 11.000 туреке вој- 
ске пред К , али је ту много Турака изги- 
нуло. После смрти кнеза и бана Фрање 
Слуљскога дошла је К. у област краља 
Максимилијана, и добила је крајишку по- 
саду, али већ 1585 пала је у руке Тур- 
цима, који су је држали до Карловачког 
Мира (1699). Од града К. стоји још само 
део главне оредље куле. Католичка се 
жупа. држала још 1573. Садањн право- 
славни становници насељени еу из Восне 
1700.

Л и т е р а т у р а :  Р. Лопашић, Око Купе 
и Коране, 166; Е. Лашовски, Хрватске по- 
вјестне грађевине, I, 197.

Ј. М-н.
КРСТИЋ АНЂЕЛКО, приповедач (20/10 

1871, Лабуниште, округ Охридски). Свршио 
,је приправну учитељску школу у Бео- 
граду. 1889 почео је да служи као српски 
учитељ у своме родном крају. На томе по- 
ложају учеотвовао је у нациоиалном раду 
на ослобођењу нашег народа од Турака. Од 
оеамдесетих година до данас објавио је К. 
по угледним српским књижевним часопи- 
снма већи број приповедака из живота и 
борби српекога народа у Јужној Србији. 
Књижевни рад му је запажен у књижев- 
ним круговима и повољно цењен. Дбеада 
није оабрао ни засебно издао своје припо- 
ветке. В. П.

КРСТИЂ ДИМИТРИЈЕ, крушедолски ар- 
химандрит и реформатор црквеног певања 
(26/10 1762, Ириг — 2/3 1843, манастир 
Крушедод). К. је био познат са строгог 
испосничког живота и врло пријатног на- 
чина црквеног појања. — То пјеније он је 
учио код једног грчког даскала у Срем- 
оким Бановцима, па га је доцније, према 
овом врло развијеном музичком Смиелу и 
укусу, дотерао. То К. појање послужило је 
за оенов доцнијем чувеном Карловачком 
појању. Написао је и књижицу: Спомен

древности -фрушкогорских манастиреј, нај- 
паче монастира Крушедола. (1839).

Р. Г.
КРСТИЋ ЂОРЂЕ, слнкар (19/4 1851, Ста- 

ра Кањпжа, Бачка — између 17 и 18/10 
1907, Београд). После српске и мађарске 
основне школе хтео га је отац, снромашан 
радник, дати на обућарски занат, али К. 
1863 побегне у Оремске Карловце, да на- 
стави учење. Ту је свршио тадашњу вишу 
немачку основну школу и два разреда 
српекеТимназије, па је онда прешао у Бео- 
град, где је, појећп и помажући црквењаку 
саборне цркве и касније послужујући по 
кућама/ положио трећи н четврти разред 
гимназије и две године Богословије. 1872, 
због његовог цртежа Деоети Август, кнез 
Милан'га је позвао да замолп отипендију. 
К. је на молби у стиховима насликао себе 
како црта крај лојане свеће, на што га је 
кнез узео за свога питомца, наредивши му, 
да ' се не враћа ни о распусту у Орбију. 
Тако је К. провео у Минхену десет година 
(1873—1883), а походио је Београд еамо 
једном (1878). К. се уписао у школу умет- 
ннчког заната, али професор Оајц, пре- 
шавшн и сам на Академију, помогао је и 
К. да настави отудије у Академији, и да 
је сврши као један од најодлпчнијнх. По 
повратку из Минхена кнез Милан је по- 
верио К. да пропутује Орбију и неоолобо- 
ђене крајеве, и да слика. историске спо- 
менике, тшгове и призоре из народног жи- 
вота и карактеристичне пејоаже за кнежеву 
галерију. На томе послу провео је К. две 
године; претежни -део тих студија налази 
се данас у Народном Музеју, као дар кра- 
љице Наталије. Затим је К., још увек као 
кнежев штићеник, пропутовао Италију, те 
је тек 1888 примио државну службу, као 
привремени наставник цртања у реалци. 
1890 постао је стални, а 1898 виши учитељ 
цртања у другој београдокој гимназији. 1899 
прешао је у иотом својству у вишу женску 
школу, 1900 у гимназију краља Александра, 
1902 у Вукову гимназију, најзад 1905 у 
Богословију.

К. је и као наотавник био одличан и ори- 
гиналан. Он је, одмах по доласку у школу, 
завео сликање са ђацима у природи, због 
чега је, поред ооталог, дошао у оштар су- 
коб и полемику са Стеваном Тодоровићем. 
Касније је повео борбу и против оснивања 
Кутликове уметничке школе, тражећи за 
Србију прво једну занатоко - уметничку 
школу.

К. већи радови су три иконостаса, у Аџи- 
беговцу, у Орбнји, у Чуругу у Бачкој и у 
Нишу, који због опора са владиком Ника- 
нором није потпуно завршио. Затим ве- 
лика. иоториска композиција Пад Сталаћа, 
коју је израдио по наруџбини краља Але- 
ксандра 1900 (оада у Народном Музеју), 
Растанак српског војиика и Руђер Бош- 
ковић (обе изгубљене за време рата), Уто- 
нљеница, коју је тадашњи немачки поола- 
ник откупио за наш Музеј, две Гружанке,
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Обретење кнез Лазареве главе, Анатом (еве 
то у Музеју), Пиљари код X. Булија, Св. 
Марко у цркви Ов. Марка у Београду и 
т. д. — Осим тога, израдио је К. и већи 
број портрета, као два добротвора за пан- 
чевачку црквену општину, трговца Ле- 
ровића у Београду, краља Милана у цркви 
Ћурлина код Ниша, Др. В. Суботића у 
Београду и т. д., пејоажа и икона, као Ар- 
хангел Михаил за М. Валтровића, Св. 
Ђорђе за овоју породицу, икону за осми 
пук, Трнптихон по оном у Чуругу и т. д.

К. је неоопорно један од најбољих југо- 
словенскнх уметника. По снази сликарског 
темперамента и по замаху посве изворне 
стваралачке маште, К. бн био најачи пред- 
ставник нашег модерног живописа, п по- 
ред Ђуре Јакшића, јер је од њега израђе- 
ннји, смншљенији и обимнији. К. је једин- 
ствена синтеза разних утицаја, минхенске 
школе, Оајца и Габрпела Макса, францу- 
ског, Делакроа, ромалтизма и, Курбе, на- 
турализма и шпанске страствености тамно- 
светлога. Није чудо што га је један фран- 
цускн мајстор, као Воппађ високо ценио, 
упркос његовнх, временом, све чешћих и 
св-е грубљих омашака у цртању и у пер- 
спективи. Данас је опште мишљење, да се 
К. није могао разгранати п усавршити у 
једног од великих еветских мајстора због 
домаћих неприлика и негодовања својнх 
уметничких другова у отаџбини. Но, К. је 
вазда имао у нашој ередннп и несебичннх 
и умних пријатеља и заштптника, као 
краљ Милан, М. Валтровић и т. д., те ће 
бити да је узрок пре у његову настраном 
карактеру, племенитом у основи, али до 
крајности лргавом, својеглавом и пристра- 
сном. Откад се вратио ,у Београд он више 
није желео да походи никакве галерије ни 
излолсбе, оглушио се о све савете и поуке, 
пренебрегавао је на платну све друго, осжм 
постављања н колористичких проблема. 
Због тога К. иконостаси одударају од уобп- 
чајеног стишаног гкнвописа по нашим цр- 
квама, .јер се на њима ликови патетично 
пропињу усред рафиниране и бизарне бор- 
бе хладних и топлих тонова, што подсећа 
на Грекоа, о коме К. сигурно никада није 
ни чуо. Огромношћу талента, којп се у 
срећним тренутцпма узвнтла до генијално- 
стн, ЈГ је рођени брат Ђури Јакшнћу и 
Лази Ш«^гићу. Неколико његовпх икона, 
Анатом, Руђер Бошковић и неколико ње- 
гових пејеажа и ентеријера, сматрају се 
највишом мером, жоју је модерно југосло- 
венско сликарство постигло, а те би слике 
чш-гале част и првпм светским галеријама.

Л ж т е р а т у р а :  Орбадија (1888, 384);
Срлска Зора (1888, 9, 174); Јавор (1886, 
333, 1037, 1411, 1473); Бранково Коло (1897, 
639, 668; 1901, 349; 1907, 1432).

В. Петровић.
КРСТИЂ МИЦКО, четнички војвода и 

национални радник (око 1840, Латово, срез 
поречки, округ охридскн — 13-16/10 -1909, 
на путу између Кичева и Врода). Од расе

челичних Срба Поречана, у којима нацио- 
нална свест није утрнула ни кроз векове 
насиља и ропства, К. је још у младости 
устао иротпв зулумћара Турака и Арнаута. 
Скупиџ је око себе дружину, и К  чета 
била је страх и треиет за наеилнике. Када 
се, после 1868, појавила пропаганда бу- 
гарске егзархије, она није никако могла 
ухватитн корена у К. Поречу. Ухваћен нај- 
зад на превару, К. је осуђен на вечиту 
робију. Робовао је у бнтољском казамату 
17 година, па је онда помилован као Бу- 
гарин, обухваћен у групн осуђеника, за- 
чије се помиловање. заузимала Бугарска. 
»Ја нисам Бугарин«, одговорио је К , и 
остао је и даље да тамнује. -После две и 
по године дошло му је ново помиловаље, 
овога пута као Србин.у. К. је изашао из 
тампице и отишао је поново у гору. У 
једном од сукоба, што их је имао са Бу- 
гарима, заробио је чувеног бугарског вој- 
воду Дамјана Грујева, али му је поклонио 
живот и пустно га, под уоловом, да више 
не напада на Срб>е. Грујев се новукао у 
Бугарску, али је већ почетком идуће го- 
дине (1906) пбново пошао »на терен«, где 
су га Турци убжли. Када је отпочела наша 
орг-анизована четнпчка акција п када су на 
терен стигле младе војводе, Глигор, Ба- 
бунскп, Довезенски п остали, К. је, као 
стар човек, пошао на одмор у Србију. У 
Србији је живео, већином у Крагујевцу 
и Пожаревцу, близу три године, па се вра- 
тиб у Пореч. Када су младотурцп наумплп 
да обезглаве народ, први је на реду био 
К. Турци -су га убпли 13-16/10 1909, на 
путу нзмеђу Кичева. и Брода.

М . М иленовић.
ИРСТИЂ НИКОЛА ДР., историк п прав- 

нпк (20/9 1829, Вац, Угарска — 12/1
1902, Београд). Нпже и средње школе учио 
је у месту рођеља, а- 1846 је постао пи- 
томац Текелпјанума у Пешти и много ,је 
радио око омладпнсвог покрета.. За време 
буне 1848 упутио се на југ, и био је прво 
чиновннк Главног Одбора у Карловцима, 
а по том секретар -ереског одбора новобе- 
чејског. После буие је наставио студпје, и 
добио је 1851 докторат философпје, а- права 
је свршио 1853. Тада је изабран за про- 
фесора српске гимназије у Новом Саду. 
Ту се мало задржао, јер је добио место на 
лицеју у Београду за професора Бнцикло- 
педије права- и историје законознаља; док- 
торат права положио је 1854. Био је про- 
фесор девет годпна, затнм је служио у ад- 
минпстративној н судској служби, али се 
враћао на професорски посао ка-о хоно- 
рарни наставник. Доспео је до места пот- 
цредседника у Државном Савету. Српској 
Академији оставио је велики легат. — К. 
је највише радио око права, особито око 
историје српског права, и исторпје Орба.
У правним студијама је Ј\гогао дати пуну 
меру, док је у историским пословима осе- 
ћао оскудицу стручне спреме. Зато су ње- 
гова Разматрања о Душанову Законпку
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'{Гласник, 6, 7, 9, 11); од~9 с натписом: Раз- 
:матраља о старнм срнским правнма) остала 
ледовршена, јер није нмао могућности да 
нх до краја изведе. Пошао је био веома 
.добрим путем. Исто тако је недовршен и 
љегов превод Маћејовскога Историје сло- 
венских права, од кога је изишла само 
прва кљига (1856). Прекинутн су и њего- 
ви Одговори на неколико питаља из срп- 

-ске историје (Гласник, 7). Пошто је морао 
-састављати и школске књиге, К. је напи- 
-сао, на Матичин стечај, мало опширнију 
Историју српског народа {I 1863, II 1864), 
која је савесно израђена, али са- сасвим 
мало самосталних научних резултата. Не- 
колике српске биографије је К. унео и у 
-своје Образе из опште историје (1860). Из 
опште историје му је и студија Бој под 
Београдом (Гласник, 19).

Л и т е р а т у р а :  Н. Крстић, Опоменица, 
издана приликом ступања у Живот задуж- 

-бине покојникове, са овом садржином: С. 
Новаковић, Др. Никола Крстић, Живот му 
и рад; Ж. Перић, Расправе Др. Николе 
Крстића из позитивног права; Г. Никетић, 
По забелешкама Др. Николе Крстића из- 
водне одлуке опште седнице и одељења 
'Касационог Суда, 1866—1878; М. Мнлиће- 
вић, Говор на опелу Др. Николе Крстића 
13/1 1902; Н. Крстић, Тестаменат; Правила 
-задужбине Др. Николе Крстића; Љ. Кова- 
чевић, Извештај о стаљу фонда Др. Н. Кр- 
-стића на дан 31/12 1907.

Н. Радојчић.
КРСТИЂ ПЕТАР, композитор (1877, Бео- 

град). У Београду је 1895 свршио гимна- 
зију, а 1896 -прву годину правног факул- 
тета. 1396 -отишао .је у Веч на музичке 
-студије и апсолвирао ,је одсек за компози- 
цију на Консерваторијуму 1902 код проф. 
Р. Фукса. Ист-е године апсолвирао је, као 
редован слушалац, философски факултет 
-бечк-ог Унив-ерситет-а, групу музикологије. 
1903 постављен је за капелника у Народ- 
иом Позоришту у Београду и за наставни- 
ка музике у -првој београдској гимна-зији. 
1912 напустио је Народно Позориште. 
1914—1921 био је дир-ектор Музичке Шко- 

ле у Београду, а од 1923 директор Музич- 
:ке Школе »Станковић«. — Компон,ује_ за 
•оркестар, хор и соло, на подлози идиома 
народне музике, као и музику за позо- 
ришне комаде. Оркестарска су му дела: 
Свита, за гудачки оркестар (1901), Пате- 
тична увертира (1903), Орпске народне 
игре бр. 1, 2, 3 (1904), бсћегго Б-то11 
(1902), Увертира- На' липару (1905), Увер- 
•тира за Косовску трагедију од Ж. Лазаре- 
вића (1912). Музика за комаде: Он (1903), 
-Љуба Дојчин Петра (1904), На низбрдици
(1905), Ајиша (1905), Коштана (1907), Дор- 
ћолска посла (1908). У љима су народне 
-мелодије инструмент-иране за оркестар. — 
Позоришни комади са оригиналном музи- 
ком су: Новела од Отанца (1903), Приби- 
слав и Божана (1904), Пооветплиште 
Аврамово (1906), Милош и Вукосава (1908),

-Онежана и седам патуљака (1912), Вардар 
(1913), Кн-егнња М-аја (1923). — К. пише 

ји камерну музику (фуга за виолнну-, виолу 
и чело; ронд-о ва виолину н клавир), за 
клавир, соло песме и хор. Од хорских пе- 
сама хармониски и мелодиски ннтере- 
сантне су: Легох да- спавам, Цело ми се- 
ло, Гракни гавране. Напис-ао је и Литур- 
гију за м-ешовнт хор, -н Музичкн речник.

К. Манојловић.
КРСТИЂ РАДИСАВ, дивизиски ђенерал 

(29/8 1877, Глоговац, Деспотовачки, Мо- 
равски). По завршетву целе гимназиј-е у 
Зајечару, ступио је 1/9 1896 у Војну Ака- 
демију. За пешадиског потпоручника про- 
изведен је 31/5 1899, за ђен-ералштабног 
кап-етана 1/1 1910, за ђенералштабног пу- 
ковника 1/10 1915, за дивнзиског ђенера- 
ла 21/10 1923. До 1901 био је водник .у 
пешадији, 1901—1904 био је ађутант пука 
у пешадиј-и, 10/4—1/10 1904 био је ко- 
мандир чете у пешадији, 1904—1906 н-а 
вишој школи Војне Академије, 1906 до 
1907 командир чете у пешадији, 1907—1909 
на припреми за ђенералштабну струку. 
1909—1912 био је на служби у Главном 
Ђенералшта-бу, 2/4—20/9 1912 био је ко- 
мандант батаљона у пешадији, 1913—1914 
(између ратова) био је на службн у Глав- 
ном Ђенералштабу, 4/5—12/10 1920 био је 
начелник штаба арнисве ебласти (3). 
1920—1924 .био ј-е начелник економског 
■одељења Министарства Војске и Морнарн- 
це. Од 4/9 1924 је инспектор економне 
струке. — У рату 1912—1913 бно је на- 
че-лник штаба Морав-ске бригаде I позива 
и номоћник начелника штаба Моравске 
днвизије I позива (од 9/9 1913). У рату 
1914—1918 био је, до 11/3 1915 начелник 
штаба Ужнчке војоке, до 1/3 1916 начел- 
ник штаба Тимочке дивизије II позива, до 
28/9 1916 -начелник војно-друмског -одсека 
Оаобраћајног Одељеља Врховне Команде, 
28/1 1916—4/5 1920 био је главни интен- 
дант Врховне Кома-нде. В. Белић.

КРСТОВИЦА је везена кошуља. Носи 
се у Галичнику. (В. Венчаница.) Н. 3.

КРТОЛА. В. Корун.
КРТОЛЕ ИЛИ КРТОЛИ, управна он-

штнна среза -бококоторскога. у Области Зе- 
те. Запрема превлаку између Врмца и 
Луштице (21-70 км2). Има 1.04& становнн- 
ка (90% православних, 10% рнмокатоли- 
ж-а), који живе у 6 села: Радовић (220 ста- 
новника, општ-ннско поглав-аротво, право- 
славна парохија), Ђурашевић (православ- 
-на парохија), Богишић (римокатолнчка- 
жупа), Гошић, Миловић и Никовић. Радо, 
Мило и Нико Дапчић били су староседео- 
ци, и по њима се зову она оела. — Прва 
Бокешка Глинена Индустрпја у К. основа- 
на је 1908, с капиталом од 62.500 динара, 
1919 повећан је на 250.000 динара- Са 
300 радника производн на годину 2,500.000 
црепова и 2,000.000 опека. Има своју жн- 
чану железницу за превожење глине. По-
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гон је' парни од 70 НР. — К. је е Лушти- 
цом, Жупом и Превлаком краљ Радоолав 
(1223—1234) дао Которанима, и то је доц- 
није потврдио цар Душан.

Ј. М-н.
КРУГ-ПЛАНИНА, карсна виоораван у 

Босни, између Гламонког, Ливањског, 
Крушког и Боровог Поља и понорнице 
Шујнце. На североистоку од К. П. су пла- 
нине Цинцер, 'Себетница и Врљуша. К. П. 
нема изразитог гребена. ни одређеног прав- 
ца пружања, али се углавном према исто- 
'ку повишава. Највиши висови су: Вр- 
стац 1.223 м, Дриновац 1.324 м, Круг 
1.227 м, Коначе 1.317 м, Чорбина Мекота 
1.448 м, Марина Камена 1.343 м, Гвозд 
1.549 м, Хајдучка, Коса 1.452 м, Орловац 
1.457 м, Велики Курозеб 1.378 м. Због 
кречњачког састава К. П. није нигде по- 
шумљена. Југозападним, јужним и југо- 
источним подножјем планине води друм 
Гламоч—Ливно—Малован—Купрес.

П. Б.
КРУЖАТ-ПРЕСОМИТАЧ је врста џема- 

дана од плаве чоје, без рукава, који се 
преклапа преко груди н а . обе стране. Но- 
си се у Конавлима. Н. 3.

КРУЛз ЉУБОМИР, трговац (25/6 1882, 
Мостар). Свршио је трговачку школу и 
Внсоку Виноградарску и Воћарску Школу 
у Клостернајбургу. Сарађивао је у свима 
локалним хуманим установама и развио је 
интенсиван рад на подизању рационалног 
подрумарства и виноградарства. Члан ј.е 
Трговачко-Обртничке Коморе у Сарајеву, 
председник Српске Кредитне Ванке Д. Д., 
Мостар, и члан Котарског Вцјећа за >мо- 
старски срез. С. Д.

КРУЉ УРОШ ДР., инспектор Мпнпстар- 
ства. Народног Здравља у Сарајеву (11/8 
1875, Мостар). Свршио је гимназију у Но- 
вом Саду, медицину у Бечу 1902. По -свр- 
шетку студија био је градски физик у 
Мостару. Учествовао је активно у нацио- 
нално-политичком покрету и раду у Бос- 
ни н Херцеговини, био је секретар српске 
организације, пародни посланик у босан- 
ском сабору, потпредседнпк епархијалног 
савета херцеговачко-захумске епархије, 
члан одбора црквеношколске омладине у 
Мостару. К. је оснивач и власник листа 
Народ у Мостару, касније у Сарајеву. По 
ослобођењу био је шеф здравства као члан 
владе за Босну и Херцеговину, затим пр- 
ви министар Народног Здравља. Поред 
многих публицистичких чланака у разним 
листовима, писао је разноврсне биолош- 
ке, социолошке п хнгијенске чланке и 
расправе у разним часописима и новина- 
ма. Засебно су му отштампани радови: 
Важност хигијене по државу и народ, По- 
литика и раса (1925). В. С.

КРУНА (од латинске речи согопа), име 
сребрног новца, који се у Француској, Ен- 
глеској и Данској рано појавио (с.оигоппе, 
сговдп, кгопе и т. д.). 1892, при увођењу

новчане реформе у Аустро-Угарској, звала 
се новчана јединица у сребру К. Једна К. 
имала је 100 филира. Б. С.

КРУНА је женеки накит за главу. Од 
метала је и украшена. разним камењем. 
Носила се у Орбији, Старој Орбији и Хер- 
цеговини. Оада је изобичајена.

Н .  3 .

КРУЊЕНИЦА. В. Корнат.
КРУПА. 1. Речица у Далмацији, деона 

притока Зрмање. К. извнре под Велебжтом, 
западно од Седла (1.058 м), испод кућа 
Манднћа, тече ка западу, а улива се око 
2 км узводно од Драмотића. К. је веро- 
ватно подземннм током у вези са Отучом, 
која. понире југоисточно од Грачаца. Ду- 
жина К. тока је 11-'5 км, а површина слива 
око 103 км2. Н. В.

2. Оело у Босни, на левој обали Врбаса, 
са остатцима старота града из доба јајачке 
бановине (1464—1528).

Ј1 и т е р а т у р а: Ћ. Трухелка, Краљев- 
ски град Јајце (1904). М. Ф.

Град, од три дела, на. гребенима је уз 
реку. Уз улаз у кланац су рушевине па- 
лаче, 150 метара на запад округла кула, 
•а опет 100 метара даље на запад главни 
град са чврстом бранич-кулом. Грађевно је 
важа.н град, бранич .прелаза преко Врбаса.

Ћ. С.
3. Оело у Далмацији, Област Оплит,

срез Бенковац, општина Обровац, подно 
Велебита, уза поток Крупа (ка Зрмањи). 
Има 883 становника, православну паро- 
хију и, 1642 саграђени, манастир Бого- 
родице. Ј. М-н.

4. Речица ,у Словеначкој, лева нритока 
ЈТахнње. Извире из кароног врела, испод 
села Прапрота, углавном тече према југо- 
истоку и улије се у Лахињу 1-3 км север- 
■но-североисточно од железничке станице 
Градац, на прузп Карловац—Ново Место— 
ЈБубљана. Дужина К. тока је 6 км.

77. В.
КРУПАЊ, варошнца у Србији (Подрин- 

ска Област). Има 5.639 становника. Под 
шганнном је Јагодњом, у Рађевини. Око- 
лина је богата рудама. Има. пошту.

Б. Д.
КРУПАЦ, мало језерце у Црној Гори, у 

Крупачком Пољу, односно Нпкшићском 
Горњем Пољу, 7-5 км северозападно од 
Нпкшића. К .‘је стално и доста дубоко је- 
зеро, које прима воду подземним путеви- 
ма. Оток му је делом подземан, делом по- 
вршински, речицом Матпца Ступска, која 
понире у Понору Крупачком (639 м). Кад 
К. јако набуја, за време кишнпх периода, 
из њега кадикад потече река Моштаница, 
К. је на апсолутној висини од 651 м, а 
ловршина му је 0'0304 км2.

Л њт е р а т у р а: П. Ровински, Черно,- 
горија, I (1888, 212; руски).

77. В.
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КРУШЕВАЧКА ОБЛАСТ

КРУПЕЖЕВИЋ ВЛАДИСЛАВ, дивжзи- 
еки ђенерал (1/1 1876, Велика Крсна, Ја- 
сенички, Смедеревски). По свршетку 6 раз- 
реда гимназије у Веограду, ступио је 9/10 
1894 у Војну Академију. За артилериског 
потпоручника произведен је 2/8 1897, за 
капетана 29/6 1907, за пуковника 1/10 
1915, за артилериског бригадног ђенерала 
21/10 1923, за дивизиског ђенерала 12/7
1925. До 1901 био је водник у пољској ар- 
тилерији, 1901—1902 заступао је команди- 
ра батерије у пољској ардилерији, 1902 
до 1904 био је на вишој школи Војне Ака- 
демије, 1905—1906 био је командир бате- 
рије у -пољској артилерији, 1907 бпо је 
на отсуству у Француској, ради изучавања 
језика, 1908 био је у артилериској ин- 
спекцији, 1909 био је командир батерије у 
брдској артилерији, 1910 био је слушалац 
артилериске школе гађања (у Нишу). 1911 
до 1916 био је командалт дивизиона у 
брдској артилерији. 1916—1/9 1921 био 
је командант пука у пољској артилерији, 
1921—1922 био је командант артилериске 
потофицирске школе, 1922—1924 био је 
командант артилериске бригаде (Морав- 
ске), 1924—1925 помоћник команданта ди- 
визиске области (Дринске). Од 6/4 1925 
командант је дивизиске области (Зетске). 
— У рату 1912—1913 био је командант 
дивизиона у брдској артилерији. У рату 
1914—1918 био је командант дивизиона у 
брдској артнлерији до 1/9 1916, а од тада 
командант пука у пољској артнлерији.

Ђ. В.
НРУПНА ДИНКА, врста винове лозе. 

(В. Пловдинка.)
КРУСИ, село у Љешанској Нахији, у 

Прној Гори. Ту су 1796, под владиком 
Петром I, Црногорци одржали велику по- 
беду над скадароким везиром Махмут- 
пашом Бушатлијом. У боју је и еам паша 
догинуо. И сада постоји споменик на ме- 
сту, где је убијен. Последица је ове побе- 
де била, да су се племена Бјелопавлићи 
и Пипери потпуно епојили са Дрном Гором.

П. Ш.
КРУШЕВАЦ, варош у Србији (главно 

меото Крушевачке Области). Има 7.567 ста- 
новнш-са. Лежи у плодном Крушевачком 
Пољу. Важно је тржшпте за стоку, воће 
и ракију. Оедиште је жупана, команданта 
војног округа. Има гимназију, лрвостепе- 
ни, орески и градски суд, пошту. У бли- 
зини је државна барутана Обилнћево. 
Био је престоница. кнеза Лазара. У оред- 
њем веку у њему је била омања дубро- 
вачка колонија.. К. је био на путу Омеде- 
рево—Приштина. Б. Д.

К. је био главни град Србије за време 
клеза Лазара. Лазар је К. понајвише и по- 
дигао. У њему је била црква Св. Стевана 
архиђакона, обновљена. у старом стилу и 
очувана до данас под именом Лазарице. 
Ради опасности од Турака Лазарев син 
Стеван пренео је своју престоницу у Бео-

град, али изгледа тек после 1408, односно 
после буне брата му Вука. Град К. је 
много отрадао за време»турских напада., у 
првој половнни 15 века. У другој •полови- 
ни 15 века из његове околине много је на- 
рода пресељено у Угарску. Турци су К. 
добили привремено 1428, а дефинитивно 
1455, и назвали су га Алаца-хисар. На 
краће је време повраћан од Турака за вре- 
ме аустриских ратова 1737 и 1789.

Л и т е р а т у р а :  Радомир М. Илић, Кру- 
шевац (1908). В. Ћ.

НРУШЕВАЧКА ЗАДРУГА, Основана је 
1887. Централа је Крушевац. Капитал је
2,000.000. Фондови и остале резерве 3,192.187, 
улози 5,871.858, повериоци 2,406.330, ме- 
нице 4,709.600, зајмови на залоге 25.200, 
дужници 75.717, непокретнооти 95.950, ин- 
дуотриока предузећа (млин) 6,938.950, роба 
328.720, вредносни напирн 99.050, добит 
1,956.243 Дин. Дивиденда — за аморти- 
заци.ју млина. Председник Милутин Ј. Пав- 
ловић, директор Милован К. Гвозденовић.

Н. С.
КРУШЕВАЧКА КРЕДИТНА БАНКА.

Капитал је 1,200.000 Дин (6.000 акција по 
200 Дин). II. С.

КРУШЕВАЧКА ОБЛАСТ. Површина је 
2.709-9 км2. Становцика има 152.976. Гу- 
етина насељености је 57 становника на 
км2. Главно је место Крушевац. У обла- 
сти су мање целине: Жупа и Расина. К. 
0. је једна од најмањих. Она обухвата 
десни слив Западне и леви слив Јужне 
Мораве (делове). Отворена је према оеверу. 
Највеће оу висине на западу и јуту, где 
су планине Копаоник и Јастребац са њи- 
ховим огранцима. У области су Трсте- 
ничко и Крушевачко Поље, пространа до- 
лина Расине. Важније су реке: Западна 
и Јужна Морава, мали део Велике Мо- 
раве, затим Расина., чпја је долина врло 
плодна и добро насељена (Расина). К. 0. 
,је једна од врло плодних и жупних (на пр. 
Жупа). Главна су занимања: земљорадња 
и еточарство. Особито је добра расииска и 
моравска стока. Виноградарство је разви- 
јено у Жупи (жупска вина и грожђе). Во- 
ћарски је крај. Лековите воде су: Вр- 
њачка Бања, Рибарска Бања и Ломничка 
Вода. Због богатства буковом и четинар- 
ском шумом на Јаетребцу, Копаонику и 
Буковику, у новије време се развија жива 
нндустрија. Код Трстеника развијена ,)е 
индустрија воденнчног камена. Нема руд- 
ника. Има остатака старог рударства на Ко- 
паонику. Саобраћај је развијен. Постоји 
доста густа мрежа друмова, Кроз Помо- 
равља Западне и Јужне Мораве пролазе 
железничке пруге: главна (нормалног ко- 
лооека) Ниш—Београд, од које се у Ста- 
даћу одваја пруга Крушевац (довде нор- 
малан жолосек)—Краљево—Чачак—Ужице 
—Оарајево (узани колосек). Важнија су на- 
сеља: Трстеник, Александровад (Кожетин), 
Брус и Ражањ. Б. Дробњаковић.
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КРУШЕВИЦА

КРУШЕВИЦА. 1. Планина у Старој Ср- 
бији, између река: Љешнице-Трпешке-Жу- 
панице-Госинче-Ибра-Багочине, око 10 км 
северозападно од Рожаја, односно око 19 
км североисточно од Берана. К. се пружа 
«д запада-југозапада ка иотоку-северс- 
истоку, и на њој су највишн висови: Влах 
1.530 м, Мусина Јама 1.640 м, Градина 
1.770 м. К. је местимично, по долинским 
странама, пошумљена, а врхови су јој голи.

2. Планина у Србији, између река: Пу- 
сте-МлакеШранске-Јужне Мораве-Власине, 
20 км псточно-североисточно од Лесковца. 
К. је састављена од исконских шкриљаца, 
пружа се од северозапада на југоисток, а 
највиши висови у томе правцу су: Попово 
Гумно 748 м, Остра Чука 786 м, Брајко- 
вац 823 м, Вита Крушка 912 м, Букова 
Глава 899 м, Тумба 800 м, Велики део К. 
је пошумљен. — Јужним подножјем пла- 
нине пролази друм Лесковац—Власотинци 
—Мезграја—Бела Паланка и Пирот, севе- 
роисточним, друм Ниш—Равна Дубрава.— 
Мезграја, а преко планине води друм Рав- 
ла Дубрава—Власотинце. П. В.

КРУШЕВО. 1. Варош у Јужној Србији, 
у Битољској Области, у изворном облику 
Крушевске Реке-, на западном планинском 
ободу Прилепског Поља. Има 969 кућа, 
еа 3.862 становника (1921), од којих су 
лешто преко половине Куцовласи, а остали 
Срби. К. је планинска варош, највиша у 
Јужној Србији и једна од највиших у на- 
шој држави. Лежи у апсолутној висини 
1.250 м. К. је типичан пример варошп на 
великим висннана и права цинцарска 
гурбециска (печалбарска) варош. К. је у 
своме развитку и животу сасвим независно 
од природних ногодаба своје околине. Ње- 
хова је привреда скоро сасвим независна 
од околне области, јер становништво К. 
сарађује у удаљеним варошима и еем- 
љама, а тамо и највише овој век проводи.

К. је још од краја 18 века поетало зна- 
ча.јно цинцарско наоеље, досељавањем Аро- 
љсуна из Мускопоља и од Грамооа. Кру- 
шевци Власи су се одмах иза досељења 
из Мускопоља и од Грамоса. разишли као 
гурбеџије скоро по свима варошнма Јужне 
.Србије и узели врло важно учешће у њи- 
ховој привреди, а још средином 19 века 
мноти оу као механције доопели и у Шу- 
мадију, у Београд, и у Црну Гору, Солун, 
Царнград н Беч.

Влашко становништво К. дало је овој 
вароши на.јизразитнји тип цинцарског гур- 
беџиског насеља. Но К. је познато и као 
једно од најзнатннјнх јужносрбијанских 
средишта Зуграфа (цркв.ених живописаца). 
Ови су Зуграфи Јкивопис-али многе цркве 
у Јуисној Србији. — К. је пострадало 1831, 
када је, после пораза Мустафа-паше Шко- 
дранина са 25.000 арбанашких устаника у 
близини Прилепа, велика. маса Арнаута 
нагрнула испред турске војеке преко К. 
за Арбанију. И сада се још помиње у на- 
роду, како је цео пут од Прилепа до К.

био начичкан лешевима Арнаута и њн- 
хових тонилаца. Но Арнаутима ништа није 
сметало да свуда успут пљачкају села и 
вароши.

1858 у К. је било 140 кућа. Крајем 
19 века имало је К. 9.350 становника, од 
којих тада нешто више Срба (4.950), него 
Влаха (4.000); поред тога имало је и Ар- 
наута хрншћана. (400). Српско отанов- 
ништво било је у последње време под 
Турцима јаче нараело досељавањем из 
околних села и досељавањем од Кичева и 
Мијака и з . Реке. — Старо српско станов- 
ништво К. ш новији досељеннци доста 
лако подлежу утицају Влаха, примају 
њихов начин жнвота н рада, па доота их 
н влашки говоре. Крушевски Власи го- 
воре у кућн влашкн, али гурбеџнје знају 
све језике света, који су прешли и где 
раде. Они по Јужној Орбији редовно го- 
воре и српски, а многи су и славу (служба), 
иримзши од македонских Срба-. У К. су: 
логлавар среза крушевског, надзорник на- 
родних школа за срез Крушевски, поштан- 
ска и телефонска станица са непрекндном 
елужбом.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Антропо-
географски проблеми Балканоког Цолу- 
острва (Насеља, I, 1902); Ј. Цвијић, Основе 
за географију п геологију Македоније и 
Старе Орбије, III (1911), 1.026, 1.027, 1.031; 
В. Радовановић, Тиквеш п Рајец (Насеља, 
17, 1924); К. Коетић, Наши нови градови 
на југу (1922); Ј. Цви.јић, Насеља, П (1903), 
IV (1907), X (1920), XIII (1923); Ј. Хапи- 
Васиљевпћ, Јужна Стара Орбија, I (1909).

В. Радовановић.
2. Село у Далмацији, Област Оплит, срез

Бенковац, општина Обровац; у Буковици, 
од Обровца к југозападу. Има Б663 ста- 
новника, римокатоличку жупу. У околини 
нма боксита. — Код К. се нашло карта- 
гнноког новца: на лицу брадата- глава, 
на наличју коњ у трку. Има и стара рим- 
■ска Градина. Ј■ М-н.

3. Манастир у Полимљу. Чувен је са
свога поменика. Сазидао га је велики жу- 
пан Прибило, у друтој половпнп 14 века. 
Спомиње се у 16 веку. В. П-ћ.

КРУШЕВСКИ ВЛАСИ »ГУРБЕЏИЈЕ«.
В. Крушево.

КРУШЕДОЛ. 1. Село у Срему, на јуж- 
ној страни Фрушке Горе, од Ирига ка 
истоку, а од Оремских Карловаца преко 
Банстола (271 м) ка југу. Има 749 станов- 
ника, општинско поглаварство (срез Ириг), 
православну парохију, пучку школу, по- 
шту п телеграф.

2. Манаотир К. Зидао га је митрополпт 
Максим Бранковић, унук деспота Ђурђа 
Бранковића, посветио га је Благовестима 
п назвао га . сремском митрополијом, а 
брат му, ктитор деспот Јован, 1496 је при- 
ложио село К. и друга еела. Недалеко 
одатле је ктиторова мајка Ангелина по- 
дигла женскп манастир и сама му била



КРФ-

цредстојнвца. 1716 К. су нопалнли Турци, 
1721—1751 обновили су га митрополити 
Вићентије Поповић и Арсеније Јовановић 
и печујскн владика Никанор. У то су 
време сликани олтар и зидови манастир- 
ске цркве у византиском стилу атонске 
јшколе. Над олтаром се налази велики 
вештачки изрезани крст са ликом Опаси- 
тељевим. Два побочна олтара, у којима- су, 
из пожара спасене мошти ктитора и ље- 
гове мајве, красни су вајарски радови у 
барокном стилу. К. црква је маузолеј не- 
ких знаменитих лица из српске историје. 
Ту почивају црввоне поглавице: патри- 
јарси Чарнојевић и Јовановић, митропо- 
литн Ђаковић, Торђевић, Поповнћ н Јова- 
новић и владика Никанор, светски вели- 
каши: деспот Ђурађ Бранковић, орпски 
војвода из 1848 Отеван Шупљикац, кње- 
гиња Љубица Обреновнћ и краљ Милан 
Обреновић. Ј. Модестин.

НРУШЕДОЛСКА МИТРОПОЛИЈА,^ пра- 
воолавна црввена област, која је обухва- 
тала све Србе под аустро-угарском влашћу 
ночетком 18 века. Она је установљена на 
првом српском) Народно-црквеном избор- 
ном Сабору у Крушедолу 1708, када је 
донесена одлука, да српски врховни ми- 
трополити нод аустро-угарском влашћу 
имају становати у манаотиру Крушедолу. 
Народно-црквени Сабор, одржан у Орем- 
■ским Карловцима 1713, преместио је- ми- 
трополитску ресиденцију у Карловце, и -од 
тога доба та се митрополија назива кар- 
ловачком митрополијом. Р. Г.

КРУШКА, врота воћа, доста раширена 
у свој Краљевини. Број отабала у држави 
је 3,686.539. Највише их има у области 
северне Србије 1,313.024, а од округа нај- 
више у баљалучком -округу (233.800 ста- 
бала). Продукција у години 1922 била је 
695.003 али се у добрим годинама при- 
ближује и једном милиону квинтала. ^

КРУШКА БАБА, планина у Македо- 
нији, између река: Велике-Иласничке-тор- 
њег тока Раснаће-Церске-безимене десне 
цритоке Велике Реке и превоја, преко 
кога води друм Кичево—Битољ, око 16-5 км 
западно-с-еверозападно од Крушева. К. Б. 
састављена је претежно од кристалаотих 
шкриљаца и пружа ое правцем од за- 
дада-југозапада прем-а истоку-североистоку. 
У томе оу иравцу највишн висови: кота 
1.505 м, Баба Сач 1.697 м, Мали Врх 
1.471 м. На северу се диже Церковица 
1.306 м, а на југоистоку Стубено Брдо 
1.530 м и Крушка 1.354 м. Околно станов- 
ништво зове ову планину Баба Сач. По- 
ред споменутог друма, јужним подножјем 
К. Б. и преко планине в-оде неколико п-е- 
шачких путева и стаза. П. В.

КРУШКА ОКРУГЛИЦА, округла кру- 
шка, доста раширена око Ужица.

КРУШЛИН МИХОВИЛ, сликар (4/9 
1882, Кључ). Свршио је Уметничку Школу 
у Загребу. Неко време живео је- у Па- 
ризу. На многобројним својим колектнв- 
ним изл-ожбама излагао је, нарочито пеј- 
саже (већином аквар-еле) из Далмацнје, 
Хрватског Приморја, Горског Котара и сав- 
■ских низина. А. Ш.

КРУШЊАК РУДОЛФ, сликар (22/3 1883, 
■Карловац). Овршио је средљу школу у 
■Карловцу и Загребу, Уметничку Школу 
у Будимпешти, а Сликарску Академију у 
Минхену. Живи као средњошколски на- 
■ставник у Загребу. Излагао је много на 
изложбама и колективно. Написао је већи 
број отручних чланака. А. Ш.

КРУШЧИЧКА ПЛАНИНА, планина у 
Босни, између река: Лашве-Козице-горљег 
тока Бистрице (притоке Врбаса), Загрл- 
■ског Потока {притоке Гровице) - Гровице 
(притоке Лашве), јужно-југоисточно од 
Травника, а источно-оевероиоточно од . Бу- 
гојна-. К. П. пружа се у великом луку од 
северозапада према. југоистоку, истоку, југо- 
истоку и истоку, а у иотом правцу нај- 
виши висови су: Лоношница 1.551 м, Јарци 
1.557 м, Милошница 1.575 м, Живчичка 
Планина. 1.502 м и Модри Камен 1.303 м. 
На ееверним гповијарцима и косама издижу 
се као најв-ећи висови: Звијезда 1.369 м, 
Мачак 1.201 м, Градина 968 м, Град 1.324 м, 
Приеоје 1.025 м, Љубић-Брдо 1.260 м, 
Оухе Јеле 1.649 м, Велики Позман 1.256 м, 
кота 957 м, Рог 1.242 м. К. П. је највећим 
делом пошумљена и прилично богата вре- 
лима. — Западним иодножјем К. П. про- 
лази колски пут Травник—Куковац, севе- 
роисточним, друм и железничка пруга Јајце 
и Бугојно—Доњи Вакуф—Травник—Лаш- 
ва—Сарајево и Брод, а нреко планнне во- 
де неколико пешачких путева.

П. В.
КРФ се зове у старом грчком Коркира 

или Керкира, у латинском такође Согсуга, 
у византиском грчком Корифо. Отуда је 
постало у средњевековном италијанском 
СоЛои, нз чега су Србо-Хрвати направилп 
Крф. — К. је највеће грчко острво у Јон- 
ском Мору (н-ешто више од 700 км2; има 
до 100.000 стацовника), недалеко од албан- 
ске (епирске) обале. У приморју, према 
тој обали, лежи на острву и истоимена ва- 
рош. К , са старом тврђавом на вису, и са 
пристаништем (око 30.000 душа). Северно 
од варошн је оближње острвце Вид (Видо, 
то ј-ест СиМо, названо тако по некоме 
Гвиду Малипијери), а на југу је манасгнр- 
■ско острвце Пондикониси. К. је каменит и 
брдовит, нарочито на североистоку (дај- 
виши му вис Пандократор има преко 900 м) 
и у средини. Али нма и долина са плод- 
■ном земљом. Зими је кишовит и магловит, 
лети несносно топао, но у пролетним ме- 
оецима је климатско место. Шуме су на 
њему ретке. Становништво живи поглавито 
од гајења маслина, од виноградарства и 
риболова, а у варохши и од трговине.
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Историја. К. је врло стара. После првих 
познатих нам становника, илирских Ли- 
бурна, ту су се населили грнки трговди из 
дорскога Коринта. Тако је К., још од 8 века 
пре Хр. постао коринтском1 трговачком ко- 
лонијом. 0  временом, К. је п сам толико 
процветао у поморској трговинн, да је с Ко- 
ринтом повео борбу за ослобођење н за 
трговачку превласт у Јонском Мору, па 
се нај-зад и отргао од коринтске власти 
(око 585 пре Хр.). Но од пелопонеског рата 
(431—404 пре Хр.), који је баш и изазван 
сукобима између К. и Коринта, К. је, као 
л  остале грчке државиде, пошао низбрдо, 
нетрошнвши се у том рату п потонувши 
у унутрашње борбе између аристократске 
и демократске странке. Његово се опадаље 
наставило и доцније, јер су се око њега 
грабили прво наследниди Адександра Ве- 
ликог, -па после епирски краљ Пир, у 
својим ратовима с Римом (313—272 пр'е 
Хп.). Затпм, притешњен н освојен од 
-илирских гусара (229 пре Хр.), К. се стално 
везао савезом за моћне Римљане, који су 
га ослободили од илирске гусарске напасти. 
Од тада па кроз низ столећа, К се на- 
лазио у -саставу рнмске, па после визан- 
тисве империје.

Али, од друге половпне 11 века. после 
Хр„ т. ј. од како је, прелазом византиске 
јужне Италије у норманске руке и поја- 
вом јаких поморских трговачвих италијан- 
сквх република, Византија изгубила пре- 
власт у Јонском Мору, К. је почео опет 
потпадати под туђинско негрчко господар- 
ство. Њега су тада трипут прлвремено 
отргли од Византије јужноиталијански Нор- 
мани (1081—1085, 1147—1149 И 1185 Д0 
1191). Затпм, пре него што ће Впзанти.ја 
пастп под Млечиће и крсташе четвртог кр- 
сташког рата, К. јој је отео ђеновљански 
.гусар Ветрано, којн се ту одржао и пооле 
крсташко-млетачког заузећа Визангије (1199 
до 1206). Као власнидн овог острва ређали 
■су се даље: Млечићн (1206—1214), који су 
га. освојили од Ветрана, па грчка. епнр- 
ска деспотовина (1214—1258), још од како 
га је њен први деспот, Михаило I Анђел, 
отргао од Млечића, па снцилијанскп краљ 
Манфред Хохенштауфен (1258—1266), па 
јужноитали.јански Анжујци (1267—1386), 
•од како се Манфредов намесник на. К. пот- 
чинио Карлу I Анжујском, и загим опет 
Млечнћи, све до про-пасти млетачке ре- 
публике (1386—1797). Чувене су две тур- 
ске опсаде К. (1537 и 1716—1718), ко- 
јима оу Османлије узалуд покушале да 
узму то острво од Млечића. Кампофор- 
миским Миром К. је припао Франдус- 
ко,1 (1797—1799), од које га. је привре- 
мено отео руско-турски савез. ГГо том је 
К. био глава јонске републике Хептанеза 
(Седмоострвља), под заштитом најпре Ту- 
рака па онда Руса (1800—1807). Али су 
наскоро ту опет завладали Французи (1807 
до 1814). Париским Миром, дата су грчка 
јонска острва, па и К„ Внглеској, која је 
ту управљала преко свог лорда-комеоара I

(1815—1864). Најзад је Енглеска уступила 
сва та острва новоослобођеној Грчкој, која 
и данас над њима господарн.

Д. Анастасијевић.
КРФ и видо у историји новијих ратова 

српск-е војске означују најгору фазу у са- 
нитетском погледу. После епндемије пега- 
вог тифуса (у зими 1914—1915), санитет- 
ске прилике у српској војсци знатно су се 
побољшале, захваљујући, углавном, дужем 
периоду примирја, спочетка. 1915, и страној 
санигетској помоћи. Повла.чење 1915, на- 
рочито кроз Албанију и Црну Гору, у са- 
нитетском погледу неприпремљено, дало је 
безмало катастрофалне резултате. Због рђа- 
ве н често никакве исхране, војска- је нај- 
више етрадала од стомачно-цревних ра- 
стројстава, чија- природа није била увек 
бактериолошки јасна. Поред дисентерије, 
трбушног тифуоа и цревних растројстава 
токсичне ирироде ех шапШопе, постоји 
мишљење, да је било н колере. Оем тога, 
било ј-е и спорадичних случајева пегавог 
н повратног тифуса.. У Албанији и Црној 
Гори помрло је око 2.894 душа, на К  и 
В. 5.283. По долаоку војске на К , за љу, 
у санитетском погледу, ннје било скоро 
ништа припремљено, те је, и иначе изну- 
рена, почела давати обољења и укирања 
у великом броју. Највише је умрло на ма- 
лом острву до самог К. на Виду, које је, 
због велпке смртности на љему, добило име 
0 с т р в о о м р г и. На то острво су издва- 
јани из војске највнше исцрпљени и обо- 
лели. Оно је међутлм, било неприпрем- 
љено, не само за пријем п лечеље оболе- 
лнх, већ није пмало никаквих склоништа 
ни за здраве људе. Французи су први .прп- 
скочилн у помоћ, утолико, што су донели 
с ратних лађа велика. лађарска платна, ра- 
запелп их на великим веслпма, и тако 
пмпрови-зовалн прва с-клоништа од кнша 
за оболеле. Ореднном јануара 1916 на Видо 
■је била упућена и отпочела је раднти Мо- 
равска Отална Војна Болница, а средином 
фебруара је стигла и једна француска пољ- 
ска болница, од 500 постеља, упућена са 
Дарданела. Највеће умнрање на. Виду било 
је у јануару (преко 150 дневно), крајем 
фебруара је пало на 15—18. Укупан број 
умрлих на Виду се не може знати, јер до 
долаока Моравске Болннце није вођена. ни- 
каква евиденција.

Л н т е р а т у р а :  В. Станојевић, Историја 
.Српског Војног Санитета (1926); Историја 
Ратлих Зараза (1924). В. Станојевић.

КРФСИА ДЕКЛАРАЦИЈА. Под тпм на-
зпвом означава се један политпчки акт, 
који је 20-7/7 1917 објављен на Крфу, са 
потписом Николе Дашића,, као председ- 
нпка српске владе, и Др. Анге Трумбпћа, 
као председннка Југооловенског Одбора. У 
томе акту стоји, да је једпни и неотступни 
захтев - Орба., Хрвата и Словенаца, да, по 
начелу слободног самоопредељеља народа, 
буду потдуно ослобођени сваког туђинског 
ропства, и уједпњени у једној слободној,
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иационалној и незавионој држави. Та је 
држава инала да буде уставна, демократ- 
ска и парлажетарна моНархија, у којој би 
владала династија Карађорђевића. Народао 
Представништво бирало би се општим, јед- 
наким, непосредннм и тајним гласањем. 
Таква- једаа скупштина, бројно квалифи- 
кованом већннож, и у сагласности са кру- 
ном, издала- би први државни Устав. Др- 
жава ОХО била би јединствена држава, 
али то не би искључивало образоваље са- 
■моуправних јединица, према природним, 
социјалним и економским приликама. У 
љој би владала потпуна. равноправност сва 
три -народаа имена, за обе азбуке (лати- 
нипа и ћирилица) и за све три вероиспо- 
вести (православне, католичке и мухаме- 
данске). Назив државе био би Краљевина 
Орба, Хрвата и Словенаца. — К. Д. је први 
заједнички акт српске владе и Југословен- 
ског Одбора. Њиме је утврђено, да Срби 
из Краљевине и ауетро-угарски Југосло- 
вени подједаако желе народао уједиљење, 
и то ван оквира аустро-угарског, под орп- 
ском народном династијом. К. Д. прихва- 
ћена је и од црногорског одбора августа 
1917.

Л и т е р а т у р а :  Како је дошло до К. Д. 
(Нови Живот, 1921 и 1922, и засебно, 1924).

С. Јовановић.
КРЧЕВИНАЦ СЛАВКО (10/10 1883, Лат- 

вица, срез ариљски, округ ужички — 3/9 
1914, Костајник). Гимназију и нравни фа- 
култет свршио је у Београду. Био је оуд- 
скн писар, потом адвокат у Београду. Спа- 
дао је међу најдаровитије омладинце. Још 
као студшт пропутовао је, ради проуча- 
вања народа, Боену, Херцеговину, Далма- 
цију и Црну Гору. Радио је на Пијемонту 
и на Републици, којој је у два маха био 
и уредаик. К. је био оснивач првог омла- 
динског републиканског клуба, чији је ор- 
ган била Република. Суделовао Је у тур- 
ском, бугарском и Светском Рату и поги- 
нуо је на. Костајнику. Ј. П.

КРЧЕЛИЋ АДАМ БАЛТАЗАР (Кегсге- 
Ксћ), историк (5/2 1715, Брдовац, недале- 
ко од Загреба — 29/3 1778, Загреб). К. је 
Дио пореклом из Крбаве и имао је пле- 
мићски атрибут Је СогБам/а, У 8 години 
довео га је отац у Загреб, и дао га је у је- 
зуитоку школу. У 14 години прешао је у 
семениште, а како се марљивошћу и да- 
ром истакао, послали су га у Беч, где је 
три годане учио философију у хрватском 
колегију. Касније је К. наставио и довр- 
шио науке у Болоњи (теологију, 1734 до 
1738). Ту је добро научио талијански п 
француски, што му је у животу добро до- 
шло. 1738 вратио се К. у домовину, као 
доктор философије и теологије. Биокуп 
Ђура Брањуг поставио га је за жуиника у 
Селима, крај Сиска. У то се време К. упо- 
знао са загребачким канонпком И. Марце- 
ловићем, који се нного бавио проучава- 
њем црквене историје загребачке биску- 
пије. Марцеловић му је поклонио евоје

недовршено. дело о историји загребачке 
цркве, па га. је замолио, да то дело и 
доврши. Поверење, које је нмао Мар- 
целовнћ у К. било је сасвин оправдано, 
јер се К. свом озбиљношћу л довољном 
спремом дао на иоторнска истражнвања. 
1745 К. је постао сублектор (префект) за- 
гребачког семеништа, 1747 изабран је и 
наименован за каноника и протонотара. 
Частољубиви К. тежио је непреотано но- 
вим частима, па оу му и те жеље и тежње 
донеле у каонијем животу много горких 
искуш-ења. — 1747 послао је К. његов за- 
штнтник, биокуп Браљуг, за- ректора у 
бечки хрватскн колегиј, а уједно да буде 
и заступник каптола и бискупа у царском 
двору. У Бечу је К. дошао у додир са нај- 
вишим факторима, шта внше, спријатељио 
ее и са Герардом ван Свитеном |(б-те1:еп), 
К, амбициозна и частољубива природа 
убрзо је нашла плодао тло за разне про- 
тивнародне услуге, које је имао учинити 
двору. К. је пристао да брани идеју је- 
динствене Аустрије, са једаим уставом и 
језиком. К. је необично одано вршио ту 
службу као хрватски историк. 1749 вратио 
се у Загреб са том мисијом. 0 једае стра- 
не та.ј посао, а са друге његова изазивачка 
ирирода и завист његових другова кано- 
ника, учинили оу, да му је положај и рад 
био врло тежак. Вратио се у Беч, и остао 
је до краја јануара 1750. При повратку 
заоштрилн су се односн између каноннка 
и К , тим више, што није било више ње- 
говог протектора, бискупа Брањуга, на чи- 
је је место дошао К. противкандидат за 
бискупску -столицу, Таузи. Своје највеће 
дело, које је почео штампати 1754, могао 
је ЈС., због интрига и каптола и биокупа 
Таузија, доштампати тек после смрт.и би- 
скупове (1770). Био је на неко време и 
суспендован од евих дужности и плате. 
Велики део љегових личних кевоља и ка- 
рактеристика за културно схватање њего- 
вих другова налази се приказан у њего- 
вим делима, нарочито у Ануама. За вре- 
ме најтежих прогона (и ако добар слуга 
царице Марије Терезије, која није могла 
да- заштити свог штићеника од борбе с ка- 
ноницима), поучавао је К. младе хрватске 
аристократе. 1777 поклонио је евоју би- 
блиотеку, која је тако постала једним од 
главних основа данашњој загребачкој уни- 
верситетској библиотеци.

К. се многобројна дела могу поделити н.а 
историска, правна и теолошка, а писао их 
је на латинском и на хрватском. У исто- 
риским делима има драгоцених вестн, на- 
рочито за љегово, или љему блиеко вре- 
ме, а и за старије доба, особито кад до- 
носи изворе, до којих се тешво долази или 
су се каониј-е изгубили. Најважнији су му 
ови радови: Шз1опагшп саЊеЈгаИз есс!е- 
31 ае 2аЈ|гаМепз15 рагБз р п тае  1отиз I, 
1770, Бе геј|т5 Ба1таЦае, СгоаКае, 81а- 
у о тае  поШгае рге11т1пагез (1770), Аппиае 
зШе ћ1з1опа аћ аппо тс1из!уе 1748 е! зић-
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КРЧКА БШКУПИЈА

зедш з 1767 ас1 розЊг.МаНб п оЈШ ат. (Издао 
Т. Смичиклао 1901.)

II ако са својим радом долази лза рада 
Луциусова, К. значи према Луциусовој 
акрибији и вредности велики назадак у 
хрватској * историографији. Детаљну би- 
блиографју К. дела дао је Смичиклас у из- 
дању Ануа, у уводу.

Л и т е р а т у р а :  М. Месић, 0 Крчелићу 
и његових Ануах (Рад, 32); М. Месић, Ко- 
ре-спонденцпја Крчелићева, и њешто грађе 
из његове велике правде (Старине, 8, 93 
до 243); Ф. Шишић, ЕпсћтсКоп, 71— 77,

В. Новак.
КРЧКА БИСНУПИЈА има своје седиште 

у граду Крку, на отоку Крку. Почетак јој 
је неизвесан. Сћгошсоп СгаЈепзе тврди, 
да је основана, 579, али то није тачно. 
827 морала је К. Б. иостојати, јер је тада 
градешка црква, на мантовском сабору, на 
темељу своје Кронике стављала оснивање 
у 579. Испочетка се налазила под градиш- 
ким патријархом, а касније је, можда око 
877—879, потпала под сплитску надбиску- 
гшју. 928 помиње се на сплитском сабору. 
Први јој је, по имену познати, бискуп Ви- 
талис (помиње се 990). 1154 К. Б. потпала 
је под нову задарску надбискупију, а 1830 
под горичку. Међутим су јој 1828 припоје- 
не још две мале бискупије: на отоку Рабу 
и Осору. — Данас је К. Б. само правно 
једна целина, док се фактично дели на 
територију у Краљевини СХО п у Италији. 
Цела бискупија броји око 60.000 душа, од 
којих се 3/5 налазе у СХС, а 2/б у Италији. 
Каптол има један, .зборних цркава две 
(Осор, Црес), деканата 7 (4 у ОХО, 3 у 
Италији), жупа и експозитура 50 (28 у 
СХО, 22 у Италији), световних свештени- 
ка преко 60, више редовника и редовни- 
ца (фраљевци, бенедиктовке, кларинке, 
милосрднице, службеннце срца Исусова 
и т. д.).

Столна црква у Крку потиче из 12 ве- 
ка. Уз њу се налази и стара столна цр- 
ква Св. Квирина, заштишика града и 
бнскупије. У столној црквн у Осору чува 
се тело Св. Гауденција мученика. У капе- 
лици Св. Луције, у Башкој, налази се 
наш најстарији глагољски споменик, по- 
стављен око 1100, на коме стоји, да је ту 
цркву обдарио хрватски краљ Звонимир, 
а саградио је опат Добровит. У Врбнику се 
чува врло стар велик готички реликвија- 
риј, и такође стар романски калеж.

Л и т е р а т у р а :  Рат1аП-С.о1еП, Ш упи
5асп, V; Црнчић, Најстарија повијест о 
крчкој, осорској, рабској, сењској и крбав- 
ској биекупији (1867); Омичнклас, Дипло- 
матички Зборник (II, 1904); Кос, Градиво 
(I, II). Ј. Јелепић.

КРЧМАР ВОДА, у крушевачком округу 
је најрадиоактивнија вода у Србији. 74 М. 
Е. Не експлоатише се. Л. Н.

КРЧМАРИЋ БОГДАН, псеудонпм. В. 
Стипац Иван.

КРШ, В. Пошумљаваље К.
КРШИНИЋ ФРАНО, вајар (24/7 1897, 

Лумбарда, на Корчули). Свршио је вајар- 
ску школу и Уметннчку Академију у Пра- 
гу. Живи у Загребу, као наставник на. 
Уметничкој Академији. Бавп се нарочито- 
ситном пластиком. А. Ш.

КРШКО, варош у Словеначкој, на Сави. 
Има 957 становника. Неколико километара. 
јужно од К. водно је у римско доба главни. 
лут из Емоне у Оисцију н Сирмиум. На 
месту данашњег села Дрново био је велики 
римски т .и т с тр т т  МечмЈипит, од кога- 
је нађено много трагова. — К. се помпње- 
дрви пут 1895', кад је немачки краљ Ар- 
нулф дао К. неком Валтуну. Доцније билн 
су власници К,- салцбуршкп надбискупи 
и цељски грофови, а за њима Хапсбурго- 
вац цар Фридрих П1, који је 1477 К. дао- 
варошка права. У другој половини 15 ве- 
ка страдало је К. много због турских упа- 
да. За време сељачке буне побеђена је- 
5/2 1573 код К. -сељачка војска. Матије 
Гупца. У К. се родио, око 1550, преводилац 
Св. Писма на словеначки језик, Јуриј Дал- 
матин, ту је живео слове-начки протестант- 
ски писац и аутор прве словеначке грама- 
тике) Адам Бохорич, а ту је умро 1693- 
крањски ге-ограф и ист-оричар, Иван Вал- 
васор. — У К. је среско иоглаварство, суд 
и грађанска. школа. У околини има доста 
доброг вина. А. М.

КРШКО ПОЉЕ, велико поље у Слове- 
начкој, прем-а граници са- Хрватском, се- 
верно -од Жумберачке Горе. На северозапа,- 
ду, северу и истоку К. П. ј-е огранпчено 
ниским бреговима, којп његово дно над- 
вишавају за 150 до 450 м. К. П. је по- 
стало на- великом проширењу долине Са- 
ве н Крке; пружа -се правцем од запада- 
југозапада према нстоку-ееверонстоку, од- 
говарајућн току Крке, л-ежн на апсолутној 
ниснни од 140 до 165 м, а заузима- повр- 
шину од приближно 190 км2. На крајевкма 
К. П. су од већих места: Кршко, по коме 
је ово поље названо, Кроново, Коотаљеви- 
ца, Брежице, а на истоку Рибница и Је- 
реславец. Кроз ово поље протичу реке Са- 
ва, Крка, дуж иоточног обода Сотла, и по- 
тоцн Негол, Габрница, а доњим током 
Мочннк и Радовља. Из ових разлога К. П. 
ј-е најплоднпје поље у Оловеначкој. Севе- 
роисточни део поља1, са леве стране Саве, 
зове се Добрава. Кроз К. П. пролазе желез- 
ничка пруга Загреб—Зиданп Мост, као и 
неколико друмова и колских путева: Зп- 
дани Мост—Кршко—Загреб л Мало Мра- 
жево, Клањец и Козје—Брежпце—Коста- 
њевица—Ново Меето, Нов Кам-ен—Коста- 
њевица, Лесковец—Кершка Вас, Леско- 
вец—Церкље, Села—Бреге, Подлоп—Цер- 
кље. Н. В.

КРШКОДОЛСКА СВИЊА у југонсточ- 
ном делу Крањске, аутохтона је домаћа 
пасмнна, и лредставља чистога потомка 
свиња из сојеница, како је доказано иско-
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динама из Љубљаноког Варја. К. С. при- 
пада тзшу Оредоземног Мора, те је сродна 
ло дореклу талијансвој и отарошпањол- 
окој свиљи, а по спољњем облику је слич- 
на туропољској. К. С. је отпорна, скромна 
у жрми и искоришћује добро пашу. (В. 
Свнњарство.) С. У.

КРШЊАВИ ИЗИДОР ДР,, историк умет- 
ности и културе, сликар и кљижевник 
(22/4 1845, Нашице). Гимназију је учио у 
Пожеги, Загребу и Винковцима. 1863—1865 
био је суплент у осечкој гимназији. 1866 
дошае је на бечкн Университет, где је 1870 
иромовисан за доктора философије. Како 
се већ од ране младости бавио сликаљем, 
наставио је у Бечу студије у Уметничко] 
Академији. 1869 отишао је у Минхен, и ио- 
еећивао је тамошљу Уметничку Академију. 
1872—1877 био је у Италији. По наруџбини 
бискупа Штросмајера израдно је К. у Ри- 
му две слике за цркву у Горјанима, крај 
Ђакова, а, каоније у Бечу, слику Богоро- 
дице за цркву Св. Марка у Загребу. Учио 
је и археологију у Бечу и Минхену. По 
наговору бискупа Штросмајера одрекао се 
К. сликања и прихватио је 1878 професуру 
историје уметности и културе на Универ”- 
ситету у Загребу. Исте године основао је 
у  Загребу Друштво Уметности, које је 
4879 'приредило лрву своју изложбуј а 
1882 основало Обртну Школу и управљало 
њоме шест годнна, док је није држава узе- 
ла у своју управу. Као прочелник управ- 
ног одбора те школе и Обртног Музеја 
(који је уз школу огворен) К. се нарочито 
много бавио студијом уметничког и дома- 
ћег кућног н сељачког заната. 1884 иза- 
бран је К. на програму народне странке 
за с-аборског заступника. 1885 израдио је 
основу за сарајевски Музеј. 1891 промови- 
сан је К. на бечком Университету .за док- 
тора права. Исте је године пропутовао 
скандинавске земље. 26/11 1891 именован 
је за предстојннка владиног -одјела за бо- 
гоштовље и наставу. За кратко време овот 
свог званичног деловаља, К. је саградио, 
преградио и оправио око стотину научних 
завода и нсто толико цркава. Преудесио 
је знатно и наставне основе пој-единих 
школа (Наутичке Школе у Бакру, Гради- 
тељске Школе у Вагребу), претворио је гра- 
ђанске школе у реалне гимназије, ооновао 
је женски лицеј, жен-ску стручну школу 
и т. д. За Наутичку Школу у Вакру наба- 
вио је школски брод. Користећи се саветом 
археолога Бендорфа, реорганизовао је К. 
археолошки Музеј 'у Загребу и набавио је 
за њ чувену збирку Нугентову са Трсата. 
Нарочиту је пажњу поклањао К. младим 
уметницим^, дајући им стипендије, на- 
руџбине и атеље. 1906 пенсионисан је као 
предстојник, а 1907 је постао поново про- 
фесор Университета. Као такав ленсиони- 
сан је 1918. Сада живи у Загребу.

К.- се много бавио научним и лите- 
рарним радом. У најновије време почео 
је опет сликати. Дуги низ година бавио

се студијом Дантеа, и издао је, уз оарад- 
њу своје супруге, књижевннце Иве Род 
СШтефе Искр-е), превод Божанске Коме- 
джје. К. су научна и критнчна дела: Двије 
радње о умјетности (1876), Знаменовање 
ловијести умјетности (1878), Листови из 
Славоннје (1882), Облици градитељства у 
■старом впјеку и главна начела грађевне 
љепоте (1883), Из Далмацнје (1900), 2иг 
Шз1опа 5а1ош1апа Јез Тћотаз АгсћгЛа- 
сотиз уоп 5ра1а1о (1900), Е т  Масћлуог! 
2и ћеп 51исћеп ићег <Де Шз1ог1а 5а1ош- 
1апа (1902), Двадесет и пет година хрват- 
оке умјетности (1905 у Колу Матице Срп- 
ске). К. је осим тога написао мног-о фељ- 
тона и критика у нашим и туђим листови- 
ма и ревијама. 1925 издао је роман из 
13 века: Божји витез.

А .  Ш на јд вр .
ИРШТЕЊЕ. Прање, односно купаље, у 

води имало је код различних старих, на- 
рочнто источних, народа своје символично 
религиозно значеље. Такав религнозни зна- 
чај купања у чистој води придавао је, по- 
ред других, још Мојсијев закон, наређујући 
сваком свом вернику периодично рнтуално 
прање у водн, а тако исто и оним пога- 
нима, који прелазе на Мојсијев закон, по- 
ред обрезивања, ј.ош и препорођајно прање 
водом. У том, наравно-религиско-нојсијев- 
ском- крштавању има свој извор и хриш- 
ћанско К. К. је постало хришћанским ре- 
лигиозним обичајем и обавезо-м, без које 
никоме нема приступа у хришћанство нн 
учешћа у његовим благодетима. Апостолл 
и њихови ученици крштавали су канди- 
дате за приступ и цркву Христову ре- 
чима: »Ја те крстим у име Оца, Оина и 
Оветога Духа«, док би катекумен, по ко- 
јем би се уједно посипала вода, стајао го 
у реци или у каквом суду, испуњеном во- 
дом. Делимичним посипањем воде вршило 
■се крштавање само болесних кандидата; 
то се називало и болесн-ичким или кли- 
ничким К. Грчкоисточна као и остале ори- 
јенталне хришћанске цркве, задржале -су 
потпуно загњуриваље, д-ок је римска като- 
личка црква, од 13 века, увела обичај кр- 
штавања делимичним пооипањем воде по- 
глави, што су такође придржали и проте- 
станти. Троструко понављање тога акта 
оснива се на хрншћанској науци -о божјем 
Тројству. У првим вековима хришћанства, 
када су обично -само одрасли ирелазили на 
хришћанство, новообраћеници су се пре- 
пријема крста упућнвали у верске истпне, 
а како -се чврсто веровало, да -сам акт К. 
по -себи опрашта дотадашње грехе, многи 
је од катекумена својевољно и нам-ерно- 
одлагао овоје К. што је више мотао. Тек 
учеве Св. Августина о неизбежном про- 
■клетству и о суђењу некрштених, откло- 
нило је то одгађање и довело временом 
до општег завођења крштавања дец-е. Са- 
мо мученнчка смрт за- веру Хрнетову, сма- 
трана као крштење крвљу, надокнађивала. 
је прописно К. водом, и осигуравала ,је ка-
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текумену спаеење душе н вечно блажеш 
ство. И православни и католици претходно 
освештавају воду, којом треба да се обавн 
К. Код сакрамента К. битно је изговарање 
■горе наведене формуле К. и трократно за- 
гњурнвање, односно посипање водом, чему 
редовно претходн кандндатова хришћан- 
,скај вероисповест коју, при крштавању ,ма- 
лене деце, у њихово име дају крсни све- 
доци т. ј. кумови.

За ажт К. везана су различна сујеверна 
лазирања' и ■обичаји нашега народа. Тако 
■је на пр. обичај у многим нашим краје- 
внма, да- ое некрштено дете не љуби, јер 
се сматра као нечисто. Име детету се не 
ка-зује за. недељу дана. Треба га. друкчије 
звати, а не како је крштено, да се тиме 
брани од урока. Док ј.е дете некрштен-о, 
зову га именом, које му је дао свештеник 
на водицп. Кад неће да га -зову ни тако, 
кажу му Чоре, Турче, Кежа, ако је мушко, 
а ако је окенско, Булче, Цитанчица и др. 
Код православних на К. детету даје име 
обично кум, а код католнка. при томе више 
одлучују родптељи. Кум се позива на два 
трн дана пре К. Кад кум полази на К., 
мора. да понесе са собом: свећу вошта- 
ницу, струк боспока и платно за кошуљицу 
кумчету. За кума се узима обично венчанн 
кум, сем ако се деца »не држе«. На дан 
К., док се дете не крстп, кум и ма.јка не 
треба ништа да једу и лпју, да би детету 
били здрави зуби. Док се дете не крстп, 
не сме да се осгавп да спава у мраку. 
У кућу се дете уносп пре заласка сунца, 
јер не ваља да »га сунце зађе«. Дани од 
првога до осмога јануара. су тако звани 
некрштени дани; гпх се дана некрштена 
деца нарочито чувају п не остављају без 
светлости, да их не би устрелили некрш- 
тенци (деца, која су помрла некрштена и 
лоетала нарочити створовп, попут птица, 
и тек што личе још на децу, а нема.ју 
никада мира, него непрестано летају на- 
около). Ти некрштенци даве малу децу п 
досађују и млечној стоци, па их се плаше 
и у њих верују нарочито овчарп. Велнкнм 
трешником сматра се родитељ, који својом 
кривицом допринесе да му дете умре не- 
крштено. — Кад ће ое дете крстнти, за- 
виси од здравља дететова. Ако је здраво, 
онда К. буде доцније, ако је слабуњаво, 
онда се гледа да се што пре »уведе у веру«. 
Дете, које се роди у пост, мора се у поот 
и крстити, а које се родп у мрсак, мора 
се у мрсак крстити. Роди ли се у очи Бо- 
жића или Ускрса, одмах се зове кум, д5 
се дете крсти, а тако исто п кад се роди 
иа покладе или пред славу, јер не сме да 
пређе славу некрштепо. К. редовно бпва 
у цркви, а код куће се крштава само кад 
је болесно, У болести обављено К. зове се 
»нуждшм крштењем«; прп томе је н обред 
краћи (попрска .се земљом, помешаном са 
водом), него код редовнога К. Дете носн 
у цркву на К. увек бабица, а ређе мајка. 
Вода за купање детета на К. обично се 
смлачи. Кад евештеник дете крсти, оно се

завије у очеву кошуљу, да би било живо 
и да дочека очеву славу. П. Булат.

КРШТЕЊЕ ВИНА је обичај у Хрват- 
екој. Масх (мошт, шира) је до Св. Мартина 
(11/11), а тога дана постаје вином. И стога 
се вино, после обилатне вечере, »крсти«. 
За крштење вина обред је до-ста дуг. До- 
некле је сличан обичајима прн крштењу 
детета. Поједина. вина добивају имена 
жена, које прнсуствују томе обреду. Ако 
.се К. обавља у подруму, док обред траје 
»жум« седи пли јаши на бурету новога 
вина. Тај обичај ишчезава. И. Р.

КТИТОР (по грчком: онај, који има 
власт) је оспнвач манастпра и онај на кога 
оснивач прен-есе своја права. Дужност К. 
била је: да нздрисава манастир, снабдева 
;га свима потребама и брани од сваког на- 
ладаја. Права су му била: да прописује 
унутрашњи ред у манастнру, у гранпцама 
опште уредбе о монаштву, да- поставља ста- 
решпну и вршп неограннчено регулисање 
материјалних односа свога манастнра. За- 
тим је К. нмао право на почасно место 
у цркви за живота, •& гроб посл-е снртп. 
Име његово и нмена чланова његове по- 
родице уписивана су у дпптихе. за жпве 
п мртве радп помињања при богослужењу. 
Најзад, К. ,је имао право, да се његов пор- 
трет и портрети његових најблнжих наелп- 
кају у цркви. Доцнпје је К. називан п 
сваки издржавалац манастира, па и ве- 
лики прилагач. Зато се некп руски, мол- 
давски и влашкн владаоцп називају но- 
вим или вторим К. од 16 до 18 века по 
цоједпним манастирима, у разнпм српским 
крајевима, које су они помагали сталним 
годпшњим прплозима или једним већпм 
прнлогом. Р. Г.

КЋЕРИ БОЖАНСКЕ ЉУБАВИ, като- 
личка конгрегацпја. Основана је у Бечу 
1868. Главни јој је цпљ ваепитање и обра- 
зовање католичке женске омладине, осо- 
бито грађанске, и одго.ј католичке послуге. 
У Сарајево су дошле К. Б. Љ. 1882, и на- 
станиле су се на Бањскоме Бријегу, где 
,су подигнуле завод Св. Јосифа. Данас кон- 
грегацнја пма у нашој држа.вп, осим завода 
Ов. Јосифа,_више подружннца: Завод Св. 
Аугуетнна у Сарајеву, Витанија крај Са- 
рајева, Антуновац на Илиџи, _ МарпЈИН 
Дворац на Палама, Завод Ов. Крунпце у 
Тузлп, Јоопповац крај Тузле, Емаус у 
Брешкама, код Тузле, Стјепановац у Ле- 
.граду, у Међумурју, Санаторпј Св. Јосифа 
у Марибору, оамостан Мајке Милосрђа у 
Супетру, Н8. Брачу и самостан пресветог 
Срца Псусова у Копрпвницп. Сви овн за- 
води обрарују од 1919 прсебну „јужносло- 
венску покрајину, којој је средпште завод 
Св. Јосифа у Сарајеву. — У заводу Св. 
Јосифа ради око 40 -сестара. Ту се налази 
око 40 пптомица, забавиитге за- децу, основ- 
на д виша девојачка школа, препарандпја 
и француоки, сликарскп и трговачки те- 
чај. Осим тога сестре приватно поучавају
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и друге сгране је-зиже и музику. У Леграду 
школу издржава влада, а у осталнм ме- 
стима већином саме. Уз ; јужнословенску, 
конгрегациј-а има још 4 локрајине: Не- 
манку, Чехослованку, Пољску и Мађарску.

Л и т е р а т у р а :  С ћ г о т к  ћ ег  С оп^.ге^а- 
Н оп ћ ег  Т о сћ Јег  с1ег ЈЈоНИсћеп П е ћ е  
(1893). Ј. Јеленић.

КУБА ЛУДВИГ, скупљач народних по- 
девака и музички етнограф (16/6 1863,
Подјебрад, Чешка). Учио је оргуље у -Прагу 
и учитељску школу у Кутној Хори. Ради 
-свог монументалног зборника 8 1 о у а п 81уо 
уе буусћ  г р е у е с ћ , пропутовао је између
1888. и 1912 и многе крајеве садање наше 
државе. Сликарство је изучавао на сликар- 
ским Академијама у Прагу и Паризу. На- 
писао је много расправа нз нодручја. му- 
зичке етнографије а међу осталим Народна 
глазбена умјетност у Далмацији (у Збор- 
нику за народнп живот и обичаје јужних 
Словена, Југославенске Академије, 1898 до 
1899), затим студију о босанско-херцего- 
вачкој музици (у Гласнику Земаљског Му- 
зеја, 1906— 1910). Осим тога важније су ње- 
гове студије: 2 а р јзш  ј1ћ о 81о у а п 8к о т  (ћЈа- 
г о ћ ш  Н з^у , Р га ћ а , 15/1, 25/1 и 29/3 1890), 
Ниб1агх (исто 11/6, 18/6 и 20-/6 1890), Иа 
разку е  у е  51ауопп  (26/8 1890), Т аш ћ и га  
( и с т о  27/9 1890), V ј1ћоз1оуапбке к г с т е  
( и с т о  1 0 / 1 1  1890), Јхћ-оз1ауепзке Ко1о (исто 
У децембру 1890), Ко1о зМ у о п зк е  (исто у 
децембру 1890), ћЈекоИ к т у з 1 е п е к  о р1бш 
и п аз а и Јхћоз1оуапи (5атоз1а1поз1 , бр. 
16 ц 17, 1913), 0  п а р е у е с ћ  ћ о е е п зк о -ћ е г с е -  
^ о и зк у с ћ  (81оуапзку  Ргећ1ес1, V), РГзеп Ја1- 
т а П п з к а  ( и с т о  VI), Р 1зеп  Ј1ћ о з 1 о у а п зк а  а 
т о ћ а т е ћ а ш з т  ( Н и Ј е ћ т  К е у и е , 1913), На- 
родна пјесма (Св. Цецндија, 1923, I), О е- 
запЈ* ишЗ М и з 1к  (Е)хе 6з 1 еггехсћ 1зсћ -ип ^ . 
М опагсћхе 1П XV, и. В, В о з т е п  и. Н е гс е - 
§ о у т а ) .  Најважније дело ове врсте му је 
монографија: П з е п  ј1ћ о з 1 о у а п зк а  (издала 
Н ш 1е1т М аН се ( Ј т е 1 е с к е  В е зе З у  у  Р гах е ,
1923). Ово је најтемељитија етудија о на- 
шој народној попевци. — Наше пучке п-о- 
певке обелоданио је К. делом у поменутом 
зборнику 51оуапз1уо у е  зу у сћ  г р е у е с ћ , де- 
ли^мично их је ставио на располагање бив- 
шој аустриској влади и за збирку У о 1 к з- 
Н еЗ 1п О з!егге1сћ, а делимично су објав- 
љене под насловом Пјесме и напјеви из 
Босне и Херцеговине (у Гласнику Земаљ- 
ског Музеја, 1906— 1910). У збирци 81оуап- 
з1уо у е  зу у с ћ  х р еу е с ћ  (Рхзпе ј1'ћоз1оуапзке) 
обухватају 9 свезака. Свеске су овако поре- 
ђане: словенске п-есм-е, црногорске, хрват- 
ске, далматинске, српске из Краљевине, бо- 
санско-херцеговачке, старосрбијанске и бу- 
гарске. Ново издаље ов-е збирке обелоданила 
је Н и Је ћ ш  М аН се (Ј т е 1 е с к е  В е зе Ју , 1923.

К. је сакупно 2.673 наших напева и 
текстова те тим својим радом, као и сту- 
ди.јама, спада-у ред наших највећих и нај-
з-аслужнијих музичких етнографа. Поме- 
нутом својом монументалном -збирком и

студијама К. има заслуга и за целокупну 
словенску музичку етногра-фију.

А. Добропић.
КУБАШ-ПЛАНИНА, планина у Херцего- 

вннн, у облаети крша, југоз-ападно од Да- 
барског Поља, око 16 км псточно-југбнсточ- 
но од вароши -Столца. К. П. је карсна висо- 
раван, која се пружа од северозапада прем-а 
југоистоку. На њо.ј су истакнутијн в-исови: 
Братуљевица 93-5 м, -Цуњага 1.021 м, Голи 
Врх 955 м, кота 1.016 м, Обло Брдо 1.011 м, 
Велика- Греда 1.090 м. К. П. већим делом 
је под вегетацијом, али са ње не тече ни 
једна речица. Северним подножјем К. П. 
пролази друм Столац—Фатница—Плана— 
Га-цко и Билећа, а преко планине воде 
неколике стазе. П. В.

КУБРШНИЦА, речица у Србији, левапри- 
тока Јасенице. Извире под Букуљом- (720 м). 
Спочетка К. тече на исток - југоисток, 
затим нод лактом скрене на- север, од За- 
горице тече на североисток до утока Ве- 
л-иког Луга, а одатле на исток; улива се 
код Паланк-е. Главна притока К. је В-елики 
Луг. Дужина тока је 42-0 км, а површина 
слива 742-5 км2. П. В.

КУВЕЖДИН. 1. Село у Срему, срез Ми- 
тровица, ■општнна Дивош, на јужној страни 
Фрушке Горе. Има 658 становника, право- 
славну парохију и манастир.

2. Манастир К. има величанствен улаз, 
прекрасна врата, а црква се лепотом натиче 
са црквом раваничкота' манастира. Слике 
у цркви приказују -догађај-е из живота Св. 
Саве. Ј. М-н.

-Малаотир (С-в. Саве и Ов. Симеона срп- 
ског) у Фрушкој Горп. П-о традицији К. је 
задужбина Отевана Штиљановића. Опомп- 
ње се у 16 (1593), 17 и 18 веку. 1753 са К. 
је спојена Дивша. 1815/16 сазидана је 
црква. В. П-ћ.

КУГЛИ СТЈЕПАН, кљижар (1851, Иови 
Сад — 1915, Загре-б). Свршио је основну 
школу у Петроварадину, а гимназију у 
Новом Оаду. 1875—1880 учио је књижар- 
ство у Бечу. 1881 ету-п-ио је ,у Хартманову 
књижару у Загребу, и посгао је њен су- 
власник. 1902 прешла је ова књижара са- 
свим у К. својииу, и он ју је за кратко 
време подигао до првог хрватског изда- 
вачво-г и књижарског предузећа. К. је по- 
дренуо ли-стове: Дом и Свијет, Књижевни 
Вјесник, Паришка Мода, Звекан, затим 
Збирку хрватских закона (42 књиге), Хр- 
ватску библиотеку (1.100 свезака), Каза- 
липшу библиотеку (38 -свезака). Поред тога 
издао је огроман 'број прбсветних, -еконо-м- 
ских, научних и школских дела, многа 
дела из практичног живота и дела готово 
свих. хрватских књижевника из друге по- 
ловине 19 века. Има велики избор музичких 
дела наших композитора у еавртеним из- 
дањима. Као оргатшзатор усавршио 'је К. 
своју књижару, штампарију и кљиговез- 
ницу модерним ' тековинама, које је стекао 
на својим путовањима по Француској, Ви-
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глеској, Немачкој н другнм земљама. К. 
књижара поогала је, по својим издаљима, 
књижара Југославенске Академије н за- 
гребачког Университета, и тако, важан 
фактор нашег књижарства.

Л и т е р а т у ра: В. Клаић, Књижарство 
у Хрвата (1922). В. Пр.

НУГЛИ СТ. НЊИЖАРА ЈУГОСЛАВЕН- 
СНЕ АНАДЕМИЈЕ И СВЕУЧИЛИШТА у
Загребу настала је етапањем Милерове 
(1795 основане) књижаре, коју је преузео 
испрва Фр. Жупан, и народне књижарнн- 
це Љ. Гаја (ооноване 1852), коју је пре 
тога преузео Л. Хартман, обе спојио у 
једну и управљао њом до 1857. 1880 сту- 
пио је у радњу, као управљач, С. Кугли и 
већ је 1881 преузео са Хартмановим рођа- 
ком А. Да-јчом, посао. 0. Кугли (1851, Но- 
ви Сад — 1915, Загреб), као изучени и до- 
бро образовани књижар, нодигао је књи- 
жару, и с њом спојену штампарију, до 
лене висине. 1902 иступио је- А. Дајч 
(1857, Бистра) из посла, а 0. Кугли је по- 
стао њен искључиви власник.

В. п-р.
НУДОШ, река у Славонији, лева при- 

тока Саве. Извире на јужној страни Фруш- 
ке Горе, под Градцем 477 м. Углавном тече 
према југу, додирујући Врдник, -Павловце 
и Руму, а јужно од ове варошице скрене 
на ју-гозапад, и утиче у Оаву ниже села 
Јарка, око 1 км узводно од Римског Кана- 
ла. Дужина К. тока -је 31*1 км, а површина 
слива 172-2 км2. ч П. В.

НУЕН-ХЕДЕРВАРИ ДРАГУТИН ГРОФ
(Кћиеп-НеЈегуагу), бан хрватскоздалма- 
тинско-славонски 1/12 1883—27/6 1903 (23/5 
1849, Фрајдентал, Шлеека — 16/2 1918, 
Будимлешта). Овршио је средњу школу 
приватно у Нуштру, у Славонији, а осми 
разред на тадашњем лицеју у Печују. 
Правне науке учио је у Загребу и Врати- 
слави (Пожуну). Адоптирао га је послед- 
њн потомак грофова Хедерварија-, те је 
Куен свом породичном имену, по краље- 
вој дозв-оли, додао и име Хедервари. 1874 
наследио је К. од грофа Хедерварија ње- 
гова проетрана имања и настанио се у 
Ђуру, где ее почео истицатп у политичком 
живо-ту Угарске. 1881 именовао га гроф 
Коломан Тнса в-еликим жупаном ђурским, 
а- -две године п-осле поотао је хрватским ба- 
ном. Остао је на том месту готово пуних 
20 година. Опраштајући се у Т>уру с чи- 
новништвом изјавио је, да су Угарска и 
Хрватска једна дом-овина. Ту је мпсао по- 
новио и: у хрватоком сабору, те је према 
томе он био први хрватски бан, који ,је. 
изрекао у хрватеком еабору мисао једлн- 
ства угарск-е државе. Кад је, поеле свога 
доласка, пзјавио »народној странци«, да 
ће бнти лменован комесаром, ако му у 
сабору не створи већину, подвргла ое она 
водству новога бана.

К. бановање имало је цпљ, да пацифи- 
цира Хрватску. Формално је К. подржа-

вао уставно стаље, а у истини је- вла-дао 
■апсолутно. У сабору је пооштрио поелов- 
ник и спроводио изборе (пет пута) 1884, 
1887, 1892, 1897 Ж 1901, на ОСНОВу избор- 
нога реда, по коме је саовим онемогућио 
опознцију. Обуставља-о је лороту код оудо- 
ва, н љуто притиснуо онозициону штамну.
— К. је помагао свако настојање мађарске 
владе за мађаризацнјом Хрватске - н Ола- 
воније. Нарочито се нађаризација- спрово- 
дила у заједничким ресорима. финансиским 
п  поштанским, у домобранству и у држав- 
ним шунским установама, а највише код 
железница. Под К. бановаљем почеле су се' 
оонивати мађарске основне школе у Хр- 
ватској, а законом од 1894 уведен је у 
реалне гимназије мађарски језик као рела- 
тивно облиг&тан’ предмет. Оружаном снлом 
штитио .је у Хрватско.ј и мађарске заставе. 
Ванредно се вешто К. умео послужити 
раздором између Хрвата. и Срба. Његов 
апоолутизам изазвао је најпосле, у пролеће 
1903, немире у Хрватској. Повод' пм је дао 
мађарски натпис на згради прометне упра- 
ве државних железннца у Загребу и ма- 
ђарска -застава- на станицн у Запрешићу. 
Немири су захватили велик део Хрват- 
ске, али их је К. угушио оружаном ру- 
ком. Народ је у Хрватокој одахнуо, кад је 
К., после одотупа Коломана бгеНа, име- 
нован мађарсклм мнннстром предс-едни- 
ком (27/6 1903). На том се положају К. 
■одржао само до 3/11 1903, кад се повукао 
са политнчкога поља и посветио управи 
својих поседа. 11/1 1910 нменован је опет 
министром лредеедником н ословао је 
странку народнога рада, којој је остао пред- 
оедннком до смрти. По други пут одржао 
се К. на том положају две године, а после 
тога ј-е н даље учествовао у лолнтичком 
јавнбм животу до омрти,- М. Прелог.

КУЗИНЕРИ Е. М. (ЕбргН-Мапе СоизП 
пегу), француски дипломат и нумизмати- 
чар (1747 — 1835). К. ,је дуго времена про- 
бавио као коноул у Смирни, Розети (Ра- 
шиду) и Солуну, и објавио је 1831 у две 
(књиге Уоуа^е Јјапб 1а Мас&Јоше 1 (са 
22 илустрована листа). М. Ћ.

КУЗМАНОВИЋ АДАЛБЕРТ, књижевник 
(1863, ЈТаћарак, код Оремоке Митровице
— 28/1 1911, Сарајево). Овршивши ередњу 
школу у Мптровици, службовао је, као тех- 
нички цртач, у Травнику и Сарајеву. Доц- 
није је био манппулационп чиновник. — 
Први пут ов јавио пеомом у сарајевској 
Нади. Издао .је збирку пеоама, Лугом и' 
леривојем (1899), под поеудонимом Кузма 
Новић. Ппсао је приповетке из народног 
живота, највише у Нади. Матица Хрват- 
ск-а издала .је К. драме: Витопир (1901), 
Зулумћар (Коло, I, 1905), За образ (Коло, 
III, ‘1907), Републпка у Магарашевцу (Ко- 
ло, IV, 1908). У рукопису ,је остала драма 
Залог. Све оу К. драме, сем Зулумћара, 
приказиване у Народном Казалпшту у За- 
гребу. п у провинцијп.
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Л и т е р а т у р а :  Љ . Дворниковић, Адал- 
берт Кузмавовић (Савременик, 1911, 248).

В. В.
КУЈАЧИЂ ЈОВАН ДР„ лекар (22/9 1869, 

Грахово, Црна Гора). Гимназију је свршио 
у Сремскин Карловдима, медицпну у Мо- 
скви 1899. Специјализовао се у Женеви -и 
Паризу. Радио је неко време и у Пасге- 
ровон заводу код проф. Менникова. 1900 
постављен је за обласног лекара у Кола- 
шину, 1905 провео је неко време на кли- 
ници проф. Најсера у Бечу. 1912 напустио 
је, из политпчких разлога, Црну Гору и 
прешао је у Београд, за секретара санитег- 
ског одељеља у Министарству Унутрашљих 
Дела. После ослобођеља био је инспектор 
Министарства Народног Здравља, -а пен- 
сионисан је 1924. Основао је у Москви 
Омладин.ско Коло, а у Колашину Друштво 
трезвености. 1904 основао је популарну 
библиотеку за чување народног здравља, у 
којој је изашло око 20 књига за народ. 
Превео је Уџбенив пнтерне медицине од 
Меринга, Студије о природи човековој од 
Мечникова, Физиолошки одломцљ Ојечено- 
ва, Одломци из философије оптимизма од 
Мечникова. В. С.

КУЈУНЏИЂ ВОЈИСЛАВ ДР„ лекар 
(27/8 1872, Београд). Гимназију је свршио 
у Београду, медицину у Бечу. Отпочео је 
службену каријеру као санитетски поруч- 
ник, а прешао је 1900 у општинску служ- 
бу у Београду. Учествовао је у ратовима, 
а после ослобођења постао је начелник 
одељења за здравствену пропаганду у Ми- 
нистарству Народног Здравља. 1923 је пен- 
сионисан. Радио је активно на здравстве- 
ном' просвећив-ању нар-ода, био од 1903 
члан Друштва за Чуваље Народног Здрав- 
ља, држао је по народу предавања и писао 
популарно-лоучне чланке о здрављу, по- 
кренуо је питање о спаљивању мртваца и 
оснивач је друштва Огањ, радио је на уна- 
пређењу соколства, основао је са Др. Р. 
Вукадиновићем, лрву ме-дицинску лабора- 
горију и са њим уређивао лист Здравље. 
1925 постао је К. уредник листа Соко Ду- 
шана Силног. Поред многих чланака о 
здрављу по разним лиотовима, напиоао је: 
Неколико општинских уетанова на Западу 
(1904), Спаљивање мртвац-а од Вајгта, Шта 
бива од човечијег леша у земљи од Кра- 
тера, Васерманова реакција и њена при- 
мена (1911), ]Гроституција у Београду
(1911). В. с:

КУЈУНЏИЋ КОСТА (2/5 1847, Лијевно — 
8/7 ; 1925, Лијевно). Основну школу свршиб 
је у Лијевну, па је ступио у трговину свога 
оца, која је у то време била једна од пр- 
вих на Балкану. Читањем и путовањем К. 
је стекао прилично образовање. Васпитан 
у националном духу, К. је 1897 отупио н-а 
чело српског покрета у борби за црквено- 
школоку аутономију. 1908 изабран је за 
председника српске народне организације, 
и као пријатељ вође муслиманоког народа

у борбп за верско-просветну аутономнју 
Али-бега Фирдуса, створио је с њиме сло- 
разум за заједничко вођење борбе. Иоте 
године одбио је позив ца.рске владе, да- са- 
зове скупштину -српске народне организа- 
ције, па да призна- анексију Босље, већ је, 
на против, упутио протест аустржској вла- 
ди против анекспје. 1910 биран је у бо- 
сански сабор, као члан велепоседннчке ку- 
рије. 1914 је затворен, а 1918 изабран је за 
члана Народног Већа, а затим за члана 
народног представнпштва. Услед старости 
пову-као се 1920 нз политичког живота.

0 .  X .

КУЈУНЏИЂ ЛАЗАР, учитељ и четнички' 
војвода (уочи Лазареве Оуботе 1880, село 
Ораховац, сре-з подримскл, округ прпзрен- 
ски — 25/5 1905, село Велика Хоча, срез 
подримски, округ прнзренеки). Основну 
школу свршио је у св-оме родном месту, а 
богооловеко-учитељоку школу у Прилепу 
1899. Одмах.затим постављен је за учите- 
ља у Призрену, одакле је- доцније пре- 
мештен у Кичево. Почеисом 1905 одмет- 
нуо се у гору, па. ј-е преб-егао у Србију, 
одакле је, са својом четом, прешао гра- 
ницу код Новог Села, под Козј-аком, да се 
преко Куманова дочепа Скопске Црне Го- 
ре. У борби на Челопеку (16/4 1905) К. се 
нарочито одликова-о јунаштвом, али је та 
велика четничка лобеда привукла толико 
турске војске и изазвала толике потере, 
да је даље продираље чета на тој страни 
постало за тај мах немогуће. Чете -су ое 
стога повукле, делом у Козјак, а делом у 
Срби.ју. К , са војводом Оаватијем и пот- 
поручником Жиком Миловановићем, није 
хтео да ое враћа у Орбнју. Најзад, почет- 
ком маја, када су увидели, да ипак не 
могу продрети даље, одлучили оу, да се 
преко Србиј-е дохвате Санџака, па да се 
одатле спу-сте у призренски округ. На Опа- 
сов дан пзјутра чета је осванула у селу 
Великој Хочи. Арнаутин Лаљ-а Укин при- 
мио је чету на веру у св-оју кулу, али је 
одмах о томе известио турске власти у 
Ораховцу. Убрзо је -стигла војска. Започе- 
ла је огорчена и крвава борба, у којој је 
К. погинуо -са свима евојим друговима у 
запаљеној кули. Мајку К. довели су да 
позна свога сина, али је она стегла срце 
и није хтела признати да је то љен Лазар, 
да не би навукла оовету Турака на своје 
село и породицу.

Л и т е р а т у р а :  Иво Кнез Војновић,
Лазарево Васкрс-ење; Милосав Јелић, Мај- 
ка Кујунџића; Пуковник Анжел, Српски 
војник. М. М и л е п о в и ћ .

КУЈУНЏИЋ МИЛАН (АБЕРДАР), пес- 
ник, философски писац и политичар (16/2 
1842, Београд — 14/11 1893, Веоград).
Осповну школу свршио је у Београду, за- 
тим је прешао у немачку гимназију у 
Панчеву. Свршивши седми разред београд- 
ске гвмназије, уписао се 1859 у правни 
одеек бео-градског Лицеја. 1862, прекинув- 
ши студије због бомбардовања, примио је
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стипендију, н уписао се на философију у 
Бечу. Друге године нрешао је у Минхен, 
треће у Париз, а свршио је у Оксфорду. 
1865 именован је за канцелисту у Мини- 
старству Просвете, но већ 1866 заузео је 
катедру философије у Великој Школи. 
Идуће године, јер је глаоао за скупштин- 
ског кандидата, био је по § 76 одлучен од 
школе. 1868 је постављен од намесништва- 
за секретара Мннистарства Унутрашњих 
Дела. 1873 заузео је опет катедру у Ве- 
ликој Школи, а 1882 именован је за по- 
сланика у Риму. 23/3 -1886—1/6 1887 био је 
министар Просвете. У рату 1876—1878 

■учествовао је као командант батерије.
У тако званом омладинеком покрету К. 

је играо једну од најглавнијих улога. 1866 
он ,је био .један од петорице одборника 
Уједињене Омладине Српске. 1871 дао је 
К. -оставку на државну службу, да- би мо- 
гао преузети уредништво главног органа 
Омладине, Младу Орбадију, и остао је на 
њеном челу две године, док је не уништи- 
ше власти с обе стране Саве и Дунава. 
У опште, у свему омладпнском раду, јав- 
ном и та.јном, п на агитацији и по органи- 
зовању, К. је' радио веома агилно. 1873 до 
1882, поеле слома омладинске акције, К. 
.је, све више напуштајући поезију и вра- 
ћајући се на.уци, био секретар Српског 
Ученог Друштва, а 1874 први секретар На- 
родне Окупштине, која га је 1881—1882 
бирала за нотпредседника, а 1882—1885 
за председника.

По политичким начелима К. ,је почео као 
радикални либералац, а у прво време при- 
падао је левици у омладини. 1864 н 1865 
сарађивао је у женевској Слободи Влади- 
мира Јовановића и у Каљевићевој Срби- 
ји. Касније је дошао у опреку са својим 
друговима, намеснпцима; по образоваљ-у 
напредне странке постао је њен члан и 
као министар је гонио Владимира Јовано- 
вића и А. Васиљевића. Но п као министар 
К. је развијао велику делатност, те засни- 
вао приправне школе, девојачке радне 
шко-ле, подизао гимназије на 8 разреда, а 
Богословију на ранг више школе и донео 
закои о Орпској Краљевској Академијп 
Наука и Уметности.

■ Као философски писац К. истина није 
оригиналан мислилац, али је један од пр- 
вих Орба, који су у школама дисципли- 
новали свој д,ух за философирање. У сво- 
јим радљама из те области К. ј.е.-као ро- 
ђени рационалистичкп- мислилац, прикази- 
вао резултате савремене позитпвистичке 
и материјалистичке философије, и борно 
■се' иротив наших старих »хегелнјанаца«. 
ГлаНни су. му огледи те врсте; Кратак 
преглед хармонлје у свету. I. Наука о осе- 
ћању (1867), Филооофија у Орба; Прво 
доба; Практнчнц правац; Дбеитије Обра- 
довпћ (Гласник Ученог Друштва, 23, 1868), 
Шта је и колико ,је' рађено у нас на -ло- 
ђици (Гласнпк, 29), Наука -о свести (1872), 
Воља л слобода (Глас, 20), Иде ли свет на 
боље или на горе (1871). Још 1865 п 1866

штампао је К. Критике на књ-ижевна изо- 
пачавања г. Алимппја Ваеиљевнћа. Уз то 
је К.-дуги низ година држао део реценсија 
у Впли, Даници, Србадији, Годишљици, и 
Гласнику -Српског Учено-г Друштва, у 
Младој Орбадији и Виделу.

У нублицп је и данас К. најпознатији 
као песник. Осим неколико приповедака 
у Даници, као Ноћ на Дорћолу, Београд- 
ски Змај (1861) и Бачка Лала (1862), К. је 
написао две свеске лирских песана: Абер- 
дар, Први јек (1868), и Други јек (1870), 
и један спев у шест певања: Српски па- 
тријар или С Дежеве на Дунав (1861), и 
баладу, Невеста Хајдукова. Нзузев нешто 
љубавних и виноких стихова, -све је К. 
поезија патриотока, омладинска. То су све 
ноклпци омладинп, да се дигне на оруж,је 
против народних угњетача и изведе ује- 
диљење. У тој романтичарски бучној и 
неодмереној бомбастици нађе се ретко ко- 
ји крепак стих. Такви стихови, захваљу- 
јући- донекле Јенковнм п Топингеровим 
мелоднјама, ооталп су до данас живн, као 
карактеристичнн сведоцн омладннског по- 
крета.

К. је благовремено увидео штурост и 
једностраност свога певања, те је развио 
сво.ју ретко жнву н интелпгентну радљи- 
вост ,у впшој настави и у, нарочито про- 
еветној, полнтп-цн. К| с-пада у ред бољнх 
товорника код Орба.

Б. Петровић.
КУКАВИЦА, планпна у Србији, између 

речпца: Крваве-Брестовачке-Лековите-изво- 
ришта Рудовске-изворпшта Големе Реке, 
око 9 км оеверозападно од Владичпна Ха- 
на. К. се пружа од оевера према југу а у 
истом -се правцу снлжава. Највпшп висо- 
ви су: Кукавица 1.407 м, Лескова Вода 
1.290 м, Семеника Бука. 1.123 м, Црнп Врх 
1.040 м. К. је местнмпце пошумљена, а на 
еамом - бплу је наоеље Кукавнца. Преко 
плаш-гао воде неколико пешачких путева.

II. В.
КУКИЋ ЕЛИАС, генералма.јор (19/10 

1852, Главаце, код Оточца). Овршпо је 
трагшчарску пуковниску школу у Оточцу, 
ла је ступио 1871 као кадет у Оточку гра- 
ничарску пешачку пуковнију. 1874 постао 
је поручнпк. 1873 је учествовао у окупа- 
цнјп Бо-сне н Херцеговпне, 1879 поетао ,је 
надпоручнпк, 1882—1884 овршпо је ратну 
школу у Бечу, 1886 постао је капетан и 
служио :је до краја 1888 код 'Венералштаба 
у -Бечу. 1896 поотао је мајор, 1900 потпу- 
ковник код 16 пешачке пуковннје,, 1903 
пуковник и заповеднпк 65 пешачке пуков- 
ни.је, 1910 генералмајор. 1911 је пенсио- 
нисан. • В. Л.

КУКИЋ САВА (14/1 1863. Златово, срез 
млавскп, округ пожаревачкп). Учно је 
учптељеку шкблу у Београду. Пред учп- 
тељскн испит отпуштен је из школе због 
политичке борбе (1882), па му и доцни.је 
ннје било допуштено да полаже нсплт. 
Учествовао је у рату 1885, као редов-борац.
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После рата протеран је из Б-еограда, због 
политичког држаља, и лровео је у Великој 
Моштаници, као општински писар, до 
1887. 1889 постао је чиновник у У-прави 
Монопола. Доцније је прешао у царинску 
службу и био је чиновник у Београду и 
у унутрашњости. Пенсионисан је по мол- 
би, као днректор царинске управе, у јуну 
1921. Кад је год радикална влада рилази- 
ла с државне управе, К. је давао оставку 
на службу. Био је дуже време и директор 
Српеког Бродарског Друштва. (1911—1918). 
Учествовао је, као делегат и експерт, нри 
склапању многих трговинских угово-ра и 
других економских споразума. Радио је 
на' Раденику, Борби, Новостима (Ст. Вида- 
ковића), Трговинском Гласшгку и другим 
лиетовима. Уређивао је Борбу, Царински 
Преглед и Финансиски Преглед. У млађим 
годинама писао )е поглавито политичке
ч.ланке, а доцније економско-финанснске.

Ј. П.
КУКЛА СТАНИСЛАВ (12/11 1885, Лито- 

мпшл, Чехословачка). Свршио је философ- 
ски факултет у Прагу и Берлнну, а трго- 
вачки курс у Прагу. Био је на банкарско.ј 
пракси у Бечу. Од 1911 био је повереник 
чешког капитала. у Београду (Београдска 
Трговачка Банка), и затим у Загребу (Цен- 
трална Ескомптна и М.јеначна Банка). Још 
пр-е рата проповедао је зближење чешког 
тржишта са нашнм. Написао је брошуру: 
З гБ зк е  р е п е 2ш с!и 1 а  с е зк у  к а р П а ђ  После 
рата сарађивао је у стручним листовима. 
Дела су му: Како ваља. читати биланце?
(1923) , Проблем заштите улагача (1924), 
Банковни камати и банковни дужници
(1924) , Развитак кредитне организације у
Србији (1924). С. Д.

КУКЉИЋИ, село у Хрватској, Област 
Приморско-Крајишка, срез Госпић, општи- 
на Медак; од Метка 2 км к југоистоку, не- 
далеко од извора воде ЈТике. Има 255 ста- 
новника. Помиње се од 15 века (1439, 1487, 
1499), а налази се већ у имену једнога од 
петорице браће на почетку хрватске исто- 
рије, у причи о доласку Хрвата на. ј.уг, ка- 
ко ју .је забележиб, у половини 10 века, 
цар Константпн VII.

Д п т е р а т у р а :  Ј. Модестин, Имена пе- 
торице браће и двију сеетара т  почетку 
хрватске повијеоти (Наставни Вјесник, 20. 
606; 34, 10). Ј. М-н.

КУКУЈЕВЦИ, село у Срему, срез Шид. 
Железничка станица (и за Ердевик) на 
нрузи Винковцп—К,—Сремска Митровш 
ца. Има 2.287 отановника, ошптинско по- 
главарство, рим-окатоличку жупу, основну 
школу, Ношту, телеграф и телефон.

Ј. М-н.
КУКУЉ, сербизован грчки назив покри- 

вача главе православнцх монаха, који су 
положили виши строжији монашки завет. 
То је омот око огртача са капуцном, који 
иде у врх. Р. Г.

КУКУЉАНОВСКА ЈЕЗЕРА, мала ие- 
риодска језера у Хрватској, у приморском 
кршу, око 1'5 км с-евероисточно од села 
Кукуљанова, односно 3-5 км оеверно од 
града Бакра. Корита К. Ј. су две про- 
стране вртаче, 800—1.000 м у пречнику, од 
којих се еевернија зов-е Мали Луг, а. већа 
и јужнија Велики Луг. Око њих су ова 
брда и висоравни: на северу Малохошт 
548 м, на западу Шестиловић 325 м, на 
југозападу и југу Вујски Врх 386 м, и 
Вчевац 333 м, а на истоку Нигови 455 м. 
Дно Малог Луга лежи на апеолутној виси- 
ни од 106 м и покривено је глином и ни- 
ским жбуњем, док је дно Велик-ог Луга на 
ансолутној виснни од 97 м, покривено је 
растреситим наносом, а. од прве вртаче одво- 
јено је  ок-о 25 м високом кречњачком пре- 
чагом, на чијем је северонсточном кра.ју 
село Красичке 'Поникве. За време кпшне 
периоде вода почне избијати из две вели- 
ке пукотине и плавити Малп Лут, те с-е 
образуј-е језеро, око 20 м дубоко. Ако се 
ниво језера повиси још за 5 м, вода се 
преко пречаге и-злива у Велики Луг, и 
постепено га претвара у доста велико - )е- 
зеро, са дубином до 25 м. У Малом Лугу 
језеро се одржава око 6 месеца, јер су два 
мала понора на јужном ободу доста зачеп- 
љена, и споро гутају воду, а у Великом 
Лугу траје још дуже, п-ошто нема ни ј-ед- 
ног понора, ге вода. врло споро процуру.је 
у дубину.

Л и т е р а т у р а :  А . С а у а г г ђ  Б ге  5 ееп  
Ј е з  К агзГез, I (А ћћапсИ ип^еп Ј е г  к . к . 
С еофг. С езеШ сћ аП , V, 1903/4).

П. Вујевић.
КУКУЉЕВИЋ-САКЦИНСКИ БОЖИДАР,

књижевник (31/3 1861, Загреб). Основну и 
ередњу школу овршио је у Загребу, а пра- 
ва у Бечу п Загребу. 1882—1896 -служно 
је у . управној служби, а сада живн на 
свом имаљу у Иванцу, код Вараждпна. 
Као песник јављао -се К. у Вијенцу, Хр- 
ватској Вили, Балкану и Просвјети, а по- 
себно је издао песничку приповест из хр- 
ватске историје, Синда (1891), п биографи- 
ју свога оца, Младост Ивана Кукуљевића- 
'бакцннскога (1907). В. В.

КУКУЉЕВИЋ-САКЦИНСКИ ИВАН, пе-
сник, научник и иолитнчар (29/5 1816, Ва- 
раждин ' — 1/8 1889, Пухаковец код Св. 
Крижа, Хрватско Загорје). Детињство је 
провео на племнћском д-о-бру свога оца у 
Јуркетинну. У јесен 182-5 дошао )е у За- 
греб н уписао се у гимназију. 1833, у дру- 
го.ј години фидософије, прекпнуо је сту- 
ди-је, ступио у војску и постао кадрт у 
Кремсу.'1835 дошао )е у угарску гарду у 
Беч, где )е 1836 постао официр. 1840 је 
премештен у Милано, где је другова-о оа 
лоручнпком П. Прерадовићем. 1841 одре- 
као' се војне службе, отишао је у Хрват- 
ску, » постао је један од главннх препо- 
родитеља. 1842' ступио је у ,јавну елужбу 
загребачке жупаније, а 1845 поста-о је ве- 
лики судац жупаније вараждинеке. Иста-
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као се као најбољж политички говорник 
Ј  конгрегацијама вараждинске и загребан- 
ке жупаније, као и у хрватском сабору, 
где је 2/5 1843 одржао сјајан говор о уво- 
ђењу народног језнка у јавни живот. То 
је био први говор, одржан на хрватском 
језику у тадашњем феудалном сабору. 
23/10 1847 одржао је К. у хрватском са- 
бору свој -други историски говор, после 
кога ј-е сабор једногласно прогласио место 
латинског језика, народни језик службе- 
ним језиком у јавном животу.

1848 К. ј-е био један од главних вођа на- 
родног покрета. По предлогу југословенске 
омладине у Бечу, стао је К. на чело по- 
крета триумвират: К., Гај и Амброз Вра- 
ницани, као привремена хрватска влада. 
20/4 1848 написао је К. у Народним Нови- 
нама уводни чланак, програматичан за 
цео наш народни покрет, предлажући, да 
ое у Прагу еастане словенски конгрес, да 
се ради покрета Великонемаца и Мађара 
утврде политички циљеви, који би сло- 
венским народима у монархији Хапсбур- 
говаца осигурали права конституци.је и 
њихов даљи развитак. Бан Јелачић послао 
је у мају 1848 К. у Карловце, патријарху 
Рајачићу п у Београд кнезу Александру 
Карађорђевнћу, ради политичког савеза. 
Именовао га је 'затнм за архивара, одбор- 
ника земаљске одбране и предотојника 
одељења за просвету, а као такав бно ,је 
члан Банскога Већа. К. ј-е већ поткра.ј 
1848 опазио, да се епрема реакција, па је 
издао проглас, Олавени позор!, који су од- 
мах објавиле и чешке Хавличкове Народни 
Новини. Банско Веће није хтело да про- 
гласи за Хрватску октроисани Устав од 
7/3 1849, а када се апсолутизам у Хрват- 
ској више није могао спречити, К. је 
оставио свој положај у Бапском Већу, од- 
рекао се политике н посветио се науци.

1850 основао је Друштво за Југословен- 
ску Повјесннцу, чији је био председник, 
органнзатор н редактор научног друштве- 
ног часописа, Аркнв за Повјесницу југо- 
славенску. У нсто доба К. је био потпред- 
седник Матице Илнреке (1851—1858). Кад 
је окгобарском дипломом 1860 Хрватској 
повраћен Устав, К. се вратио политици. 
1861 постао је в-елики жупан загребачкн. 
К. је основао самосталну народну странку 
и њен политички дневник Домобран (18645. 
1865 именован је К. за банског намесндка, 
али кад је уведен у монархији дуализам, 
смењен је са пололсаја банског намесника 
и великог жупана (1867). К. се онда опет 
вратио књижевном и научном раду. 1874 
до 1889 бно је председнпк обновљене Ма- 
тице Хрватске.

К. је један од најплоднијих и најсвестра- 
нијих хрватских писаца 19 века. Он је 
песник, приповедач, драматпчар, историк, 
публициот н активни политичар. Почео је 
певати песме н писати историске новеле 
на немачком језику, па их је онда пре- 
водио на народни језик. Први пут ое ја- 
вио у Даници Илирској (1837), песмом Туга

за љубом. За време народног препорода. 
издао је ове књиге: историске драме Ју- 
ран и Оофија или Турци код Сиска (1839) 
и Отјепко Шубић (1841); затим Различита 
Дјела (I 1842, II 1843, III 1844, IV 1847), 
тде је у прве две књите штампао своје 
новеле, у трећој драме а у четвртој лесме; 
напокон збирку патриотско-политичких пе- 
сама под насловом Славјапке (1848). Беде- 
гристици ее вратио К. тек после три деце- 
нија и то са две драме: Потурица (1867) 
и Марула (1879), у којнма износи кон- 
фликте нзмеђу нашег хришћанског и му- 
слиманског света, и са збирком Повјеене 
пјесме (1874). К. је политички, културнп 
и лжтерарнн ксторик, а тежиште тога свог 
рада је у њего-ву Аркнву за- повјесницу ју- 
гославенску (књ. I—XII, 1851—1375). ”Нај- 
важнија су му историска дела: 1ига Пе^ш 
СгоаПае, 81амошае е! Ба1таНае (I, 1861, 
II—III, 1862), Оловник умјетника југосла- 
венских (I—IV, 1858—1860), Мопитеп1а 
81амогит МегхсИопаНит (I, Ас1а СгоаНса 
1863), СоЈех сИр1отаНсин (I—II, 1874 до 
1875), Натписи средовјечни п нововјечнпу 
Хрватекој и Славонији (1891). Матнца Хр- 
ватска нздала је две К. књиге: Гласовнтн 
Хрвати (1886), биографије знаменитих лич- 
ности из хрватске политичке и културне 
исторнје, и монографију Јулио Кловио
(1878). У Раду изашле су К. раснраве: Па- 
нонпја римска Хрвати за насљеднога рата, 
Првовјенчани вдадаоцн Бугара, Хрвата и 
Орба и њнхове крун-е, Приорат вранскн са 
витези темпларп и хоспиталцн Св. Ивана 
у Хрватској.

К. ј-е национални романтичар, изашао из 
немачке школе, а под утицајем Валтера 
Скота и лорда- Бајрона, са снажном цртом 
култа прошлости н осећаја за елободу. 
РБегов Јуран и Софија прва је хрватска 
препородна драма, која се јавно прика- 
зивала, и то 1839 у Ожжу, а 1840 у За- 
гребу. Као патриотски лирик К. је у пре- 
породну поезију унео највнше историје, н 
био .је више од осталих политички пе- 
сннк. — Као историк, К. је заправо диле- 
тант, али велик и геннјални днлетант, по 
своме- таленту и големој исграјностп у 
раду, н по необично опсежном знању. К. 
је створно темеље модерне хрватске нсто- 
рнографије у најширем емислу. После К. 
дела Књилсевнпци хрватски с ову страну 
Велебнта, и монографнје Марко Марулпћ 
и његово доба (Отари Писци, I), прва ге- 
нераццја литерарних историка филолога 
представља научнн назадак. У подруч.ју 
историје југославенске уметности није до 
данас створено дело, које бн се концепци- 
јом и резултатима могло такмичити с К. 
Словником умјетника југославенских (1858 
до 1860). — К. главни рад ипак је концен- 
трисан око политичке историје. К. није на- 
писао хрватску политичку исторнју, али 
.је, издавањем историскнх извора и својим 
монографијама, дао могућност даљега раз- 
витка наше нсториографије. К. великн на- 
учни рад и његова голема библиотека и
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збирка рукописа је темељ, на коме су нз- 
трађене прве две високе научне установе: 
Југославенска Академија (1867) и Уннвер- 
■еитет у Загребу (1874).

Л и т е р а т у р а :  Ђ. Дежелић, Иван Ку- 
куљевић-Сакцински (Гласоноша, 1862, 56 
до 61); Т. Смичиклас, Живот и дјела И. 
Кукуљевића-Оакцннскога (Рад, 110); Б. 
Шулек, И. Кукуљевић-Сакциноки (Вије- 
нац, 1889, 489); Д. Боранић, 0 драмама И. 
Кукуљвеића (Народне Новине, 1898, 81); 
Б. КЈгкуљевић, Младост И. Кукуљевића- 
Сакцннскога (1907). В. Водник.

КУКУРУЗ. В. Жито.
КУКУТНИЦА, планина у Србији, из- 

шеђу изворишних потока Малог Рзава, се- 
верно од Мучња, 16 км западно-североза- 
падно од варошице Ивањице (на реци Мо- 
равици). К. је састављена од кретацејског 
кречњака, пружа се од запада-северозаПада 
према истоку-јутоистоку, теме јој је за- 
равњено, али се у истом правцу снижава: 
од 1.468 м на северозападу до 1.463 м на 
југоистоку. Јужна и југозападна падина К. 
врло су стрме, местимице окомите, наро- 
чито у највишим деловима, док су нагиби 
на северној и североисточној страни бла- 
жији. Подножје К. доста је густо наста- 
њено, а куће су на долинским странама. 
Оаобраћај се врши само стазама, а колских 
путева нема. П. В.

КУЛА. 1. Ореско меето у Бачкој. Имала 
је 1910 7.345 становника, од којих је било 
Орба 2.200, Мађара 2.650, Румуна 1.726, Је- 
вреја 57; православних 3.941, католика 
3.065. 1921 имала је К. 9.799 становника. 
Као насеље постала је К. вероватно за 
време Турака. 1715 имала је 14 пописаних 
српских домова. Касније је, изгледа, била 
опустела. 1743 »село К.« имало је већ 31 
српску породицу, али је убрзо почело на- 
сељавање Малоруса, а нарочћто (1780) Не- 
маца. Почетком 19 века 'занатлиство је у 
К. било већ врло знатно, а 1813 постала је 
К. варошица. Становништво се бави ратар- 
ством, али је врло знатно занатлиство као 
и индустрија (пивска, цигљана, текстилна, 
млинска и др.). У кулском атару са успе- 
хом се обрађује и пиринач. К. је чувена 
због вашара са коњима и трговине житом. 
К. има грађанску школу. Д. ,П.

2. Место у Бугарској.
Б о ј  к о д К у л е  (з и 4/11 1885). Према 

српском ратном плану, Тимочка војска 
имала је да оперише на тимочком војишту 
и за 3 новембар издата је била заповест 
за наступање ка Кули, куда су се били 
повукли гранични одреди Бугара. Колона 
је била формирана од претходнице (1 еска- 
дрон, 2 батаљона, 1 батерија и вод ттио- 
нира) и главнине (5 батаљона, 1 батерија, 
3 вода пионира и административне уста- 
нове). Колона се кренула у 9'45 часова, и 
код Куле је напала Бугаре. — Бојиште је 
узвишени плато — Кулско Поље, ширине 2 
до 2И> км и дужине 7—8 км. На.источној

страни платоа је варошица Кула. Плато је 
отворен а по ивицама покривен густон шу- 
мом. Др Куле и даље ка Видину води само 
један добар пут. Плато оу Бугари утвр- 
дили једним редутом и стрељачким рово- 
вима поред овога, а на ивици платоа, ис- 
пред овог главног положаја, једним стре- 

- љачким ровом, као предњи положај. — 
Срби су учествовали са око 6.200 људи 
са 12 топова, Бугари, првог дана са 3 до
4.000 бораца, а другог са 7.000 људи и 8 
топова. — План Срба био је, да Кулски 
одред одоеку од Видина нападом са за- 
пада. Вугарски план првог дана није посто- 
јао, а другог дана, да обиласком оба крила 
опколе Србе у Кули и принуде их на пре- 
дају. При наступању преко границе прет- 
ходница Тимочке војске чистила је зем- 
љиште од бутарских патрола, а кад је на- 
ишла пред Кулски положај, коњица је до- 
чекана ватром оа предњег положаја. Прет- 
ходница се развила за борбу и после крат- 
ког времена протерала Бугаре са предњег 
положаја. Бугари су отступали на главни 
положај. Борба се развила на главном по- 
ложају. Срби су увели у борбу и главнину, 
обухватајући десно бугарско крило, и по- 
оле 4 сата борбе (око 17 часова), бугароке 
трупе распрштале су ое на све стране. По 
свршетку борбе трупе су главном енагом 
остале у биваку на Кулском Пољу, осигу- 
равши се пешадиским предстражама пре- 
ма Видину. Предстража се утврдила на по- 
ложају пољеком фортификацијом.

Следећег дана (4/11) наређен је био по- 
крет ка Видину и коњички ескадрон из- 
бачен у извиђање. Око 11 часова кољичка 
патрола довела је три сељака, који су из- 
вестили, да се бугарска војска кренула из 
Видина и маршује у правцу Куле. Одмах 
је послат већи део к.оњице (дивизион 2 по- 
зива), да ту вест провери. Бугари су упу- 
тили две жолоне: једну слабију са северо- 
истока, с обе стране видинског друма и 
др'угу, главну, са југоистока преко Мо- 
креша — Урбенца — Пеадераца и Полетко- 
ваца, нравцем на десни бок и позадину 
српских трупа на Кулском шоложају. Око 
12 часова бугарски фронт протезао се у 
кругу од Тополовице до Полетковице реке. 
Српске трупе биле су скоро потпуно опко- 
љене. — Борба је вођена до 1 час на по- 
ложају, а. тада је командант српских трупа 
проширио своје десно крило, обухватио бу- 
гарско лево крило и успео да то крило 
потисне. У том тренутку прешле су у на- 
пад и остале труне -са положаја, како про- 
тив главне тако и против споредне бугар- 
ске колоне. Бугари напад нису издржали, 
и око 15 часова, почели су да отступају, 
гољени свом коњицом и борбеним распо- 
редом. Гоњење се продужило до 17% ча- 
сова, кад су српске трупе заустављене. По 
свршетку борбе српске су трупе заузеле 
положај: северонсточно од Куле с обе 
стране Видинског друма —■ Циганске ли- 
ваде—Полетковци.
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Губитци су били: српски 2 официра и 
130 војника мртвих и рањених, бугарсви: 
3 официра и '650 војника. мртвих, раве- 
них и заробљених. Резултати боја били 
су материјалва и морална победа и очпш- 
ћен пут ка Видину. Последнце боја биле 
су продужеље операцпја. ка Впдину, но 
оне се нису могле показати због прекида 
рата. В. Велић.

КУЛАКОВСКИ ПЛАТОН, руски слависта 
и професор варшавскога Универсптета 
(1848 — 1913). Свршно је школе у
Москвн и 1876—1878 путовао је по сло- 
венеким земљама. 1878 постао је професор 
руског језика п кљижевности у београд- 
ско.ј Великој Школи. Доцнпје, после своје 
дисертацпје о В. Караџићу, постао је про- 
фесор варшавског Уннверситета. — Бавио 
се књижевним језичким темама из области 
српског језика. — Важнија су му дела: 
Кратки преглед развптка руског кљижев- 
ног .језпка (1879), Ппсма о сувременој ру- 
ско.ј књижевности (Отаџбина, 1880—1881), 
Лукпјан Мушицкн (Журнал Мпниетарства 
Народне Просвете, 1881), Вук Караџић, ње- 
гов рад и значај у орпској књижевности 
Лвзг; најбоље дело о Вуку Караџићу, до 
по.јаве рада Љ. Стојановлћа), Илиризам 
)1894; и данас, и поред Шурминова дела, 
на.јбоље дело о томе покрету), Почетак ру- 
ске школе код Срба (Известија, 8, 1903).

А. Б.
КУЛЕН-ВАКУФ, место у Босни на Уни. 

Има 1.206 становника. Испостава је петро- 
вачког среза. М. Ф.

КУЛИН, бан босанскл 1180—1204. Из- 
гледа, да је 1183 с Мађарпма, чију је вр- 
ховну влаот признавао, п са Стеваном Не- 
машом, војевао протнв Впзантије. Његова 
сестра била је удата за брата Немањпног, 
хумског кнеза Мнрослава. 29/8 1189, издао 
је К. акт, на народном језику, писан ћи- 
рилпцом, којим дозвољава Дубровчанпма 
слободно трговање по сво.јој земљи. То ,је 
прва повеља на сдовенском ј.угу на народ- 
ном језику. 1199 оптужио га је папи зет- 
ски краљ Вукан, да је прешао у јеретике 
(Богумпле) са 10.000 поданика.- Радн тога 
морао се К. правдати, са народом заједно, 
пред папиним легатом, и дати одрпцаље 
(8/4 1203, на Болином Пољу), ко,ј-е ,је имаб 
да прими до знава и оанкционише мађар- 
ски краљ. У народу. .је остао помен о К. 
владавпшг, као о нечем врло добром (Од 
Кулина. бана и добри.јех дана).

Л и т е р а т у р а :  В. Ћоровлћ, Голпш-
влца, 34 (1921). В. Ћ.

КУЛИЧ, село у Подунавској Области, у 
близпни Смедерева. У његовој нелосредној 
близишг, на Дунаву, налазе се развалгше 
града Кулича, за којп се мисли да је из 
римскога доба. Б. Д.

КУЛМЕР МИРОСЛАВ ГРОФ, геиералма- 
јор, први заповедник хрватскославонског 
домобранства (6/3 1814, Загреб — 5/3 1877,-

Загреб). 1831 ступио је као заставник у 23 
пешачку пуковнију. Свршпо је војничку 
школу у Марнбору и математичку школу 
у Карловцу. 1834 постао је поручник, 1342 
надпоручник, 1864 капетан код 4 Слуљске 
граничарске пуковниј-е, 1848 мајор, 1850 
пуковник код Бродске граничарске пуков- 
није, 1854 пуковник код 3 Огулинске пе- 
шачке пуковније. Као капетан учествовао 
је у борбама против Талијана. 1849 био је 
заповедник Велжке Каљпже. 1854 иступио 
је из службе, а 1360 добио је грофство. 
1869 реактивиран је и именован заповед- 
ником хрватско-славонског домобранства у 
Загребу, да спроведе организацију домо- 
бранства. Увео је хрватски командовнп је- 
зик и хрватск-и барјак код домобранства. 
1871 постао је генералмајор, 1875 је пен- 
снонисан. В. Л.

КУЛМЕР МИРОСЛАВ ГРОФ, пољопри- 
вредник, бивши вел-епоседннк (10/9 1860, 
ПТестине, крај Загреба). Право је стулнрао 
у Загребу и Бечу. 1877 умро му је отац, 
генерални организатор хрватског д-омобран- 
ства. Помагао је мајку (ватрену Илпрку) у 
управи имања и свршавао .је науке. 1885 
прнступио је, као вирилни члан сабова, 
центруму, н бранпо је оптужбу Куен-Хе- 
дерварија радп отуђења земаљс.ког архлва 
и закон о изједначеву латинице и ћири- 
лпце. После распада центрума приступпо 
је X  независној народној странци, кандж- 
дирао се за народног посланика у Само- 
бору, но каснпје је отступио, јер је странка 
закључила апстиненцију збот пзборних на- 
сиља. До 1906 нп.је се бавио активном по- 
литиком. Те годпне пзабран је ,у Загребу 
као народни посланик хрватеко-српск-е коа- 
лицп.је. У то је време бко председник про- 
рачунскот одбора и регниколарне депута- 
ције п делегат хрватског сабора у мађар- 
ској го-рњој кућн. 1918 био је члан Народ- 
ног Већа, 1919 члан народног представ- 
ништва.. 1892 би-о је предеедннк Јубиларне 
Господарске Изложбе у Загребу. Од 1889 
председник је надзорног већа Осигурава- 
јуће Задруге СгоаУа, од 1897 председлик 
је Нрве Хрватске Штедионпце у Загребу, 
од 1886 потпредседнпк, а касније председ- 
ник Хрватско - Славонског Господарског 
Друштва у Загребу, председник Друштва 
за Пољепшаље Плитвичких Језера, много- 
годишњи надмештар Грађанске Стрељане ,у 
Загребу. После многогодишњег председии- 
ковања. кзабран је К. за председнпка Хр- 
ватског Плашшарског Друштва и Убошког 
Дома. Члан .је управног одбора Народне 
Банке Краљевнне СХС, председшп; Дуга- 
рееа Д. Д. Трндесет година бло је меснк 
судац п школски надзорнпк у Шестпнама. 
— К. је даровао' благајнн за Оспгураље 
Радника в.ећп компдекс земљпшта, на коме 
.је она уредила лечплшпте ,за сушпчаве, 
Брестован. За време Светског Рата као 
председнпк одбора за скрб инваллда осно- 
вао је К. све потребно за лечење и рееду- 

I каци.ју инвалида, и то: ортопедску бол

—  490 —



КУЛУК

ницу, радноне, лечилнште за туберкулозне, 
снабдеваље свнм ломоћним снравама- без 
новчане помоћи државе, само -од уштеда 
на опскрбнини и приходу радиона.

С. Дежелић.
КУЛМЕР ФРАЊО БАРУН, политичар 

(3/2 1806, Загреб — 16/10 1853, Беч). Као 
дечко од 8 година бно је послан у бечки 
Тегеглапит. Тамо је свршио н права. Нај- 
пре је служио. у угарској дворској канце- 
ларији у Бечу и пратио је на пожунски 
сабор (1832—1836) угарског канцелара. грофа 
Ревицкога, затим је дошао у багреб, као 
нредседник банскога стола (1836). Нацио- 
нално осећати почео је на пожунским са- 
борима. 1839/40, 1841/42 и 1843/44, кад су 
Мађари хтели да. наметну Хрватима свој 
језик. Пошто је имао добрих веза са дво- 
ром, присталпце народне (илирске) странке 
редовно су се на К. обраћале' у важним и 
деликатним питањима за савет. Тако је К. 
играо нарочито важну улоту својнм посре- 
довањем у Бечу, поводом сукоба између 
мађарона и народне странке прилпком ре- 
стаурације загребачке жупаннје и љеннх 
последица. 1845 К. је постао сремски жу- 
пан, што се нарочито са стране народљака 
сматрало великим успехом, пошто је ова. 
жупанпја бнла најодани.ја Мађарима. 1848 
К. ,је у извесној мери допринео именовањ.у 
Јелачићеву за. бана, а. хрватски сабор га је 
изабрао за посредника између Хрватске и 
двора. 2/12 1848, кад је наеледио Фрања 
Јосиф Фердинанда I, К. је постао хрват- 
ски министар бе.з портфеља, али са пра- 
вом гласа у мннистарском савету, да буде 
законити посредник пзмеђу двора и хрват- 
ске владе у мнннстарству кнеза Шварцен- 
берга. Кад је ж октроисани Устав био уки- 
нут, К. је отступио, постао је члан држав- 
нот већа и та.јни саветник (1852). Исте го- 
дине је оболео, и ускоро је умро.

М. Прелог.
КУЛТ МРТВИХ. Покојник, по прими- 

тивном веровању, продужава и у гробу 
неку врсту живота, налик на земаљски 
живот. Он има исте нотребе; те Потребе 
редовно му се дотурају, и у том доту- 
рању састојп се К. М. Ако мртвима чи- 
нимо К., они ће нас наградити (упор. ци- 
клус приповедака »о захвалном мртвацу«). 
У противном случају гониће нас (у при- 
поветци »Усуд« домаћину, који свом кр- 
сном имену закоље најгоре говече, иде све 
натрашке). К. М. (који је код свих индо- 
европских народа у основи једнак) састо.ји 
се у чисто материјалним приносима, у пр- 
вом реду у јелу и пићу. Од јела неизостав- 
ни су жито (начин, на који се оно справља, 
указује на дубоку старину: то је пли ку- 
вано жнто или неускисла погача. Понекад, 
на пр. на месту, где је покојник издахнуо, 
остављају се чак пресна зрна), мед (упор. 
»Божићни« мед, м ед ' којим се мажу ко- 
лачи »младенчићи«, медену ракију о да- 
ћама и др.); од пића црно вино (вино је 
супституција за крв), и вода (»на оно.м

свету ни у чему се не о-сећа толика ооку- 
дица., као у водн«), Али ое покојнику дају 
и друге потребне ствари, оружје, коњ, ро- 
бови и др. <упор. жртву -на Кајичином гро- 
бу, Вук, Песме 2, 80, 245 адд, и поред 
мртвих Југовића- адд 47, 15 и др.). У н-е- 
посредан К. М. долазе и разне магнчне 
радњ-е п утуци (на. пр. ла.рма и ватра, у 
циљу да се одагнају зли демони, којп гро- 
зе души: >прпмитивна ларма и ватра пре- 
обраћене су доцније у звона и свеће; да- 
ље кађење, ра-зпе манипулацнје са зе.ј- 
тином, такође у истом дпљу -и т. д.), 
магичне формуле (блатослови и »здра- 
вице« на даћи) и т. д. Постојп и на- 
рочита- ноезија> у ча-ст предава. К. М. 
ј-едне куће чини најближи крвни мушки 
сродник, дакле -син, или, ако Овога не- 
ма, посинак (иначе се »гаси огњишт-е«): 
■опште ј>е правпло да >онај, који насле- 
ђу-је прима тим самим и обавезу н>а. К. 
(ћегесШаб си т  заспз). Јело, пиће, и остале 
нотребе могу се мртвима дотурпти нлп не- 
посредно (жртва се однесе- н остави на 
гроб, или се њоме прелије гроб; понекад се 
на гробу налази рупа, кроз коју храна 
треба да дође до мртваца), или посредно, 
на.јчешће преко просјака, нли странаца 
(ј-ело, одело и сл. даје се њима, а наме- 
њује се за душу овог илн оног покојника; 
примитиван човек често замишља да је у 
просјаку пли странцу душа предака-).

Сваки помен у вези је. са ритуалном 
гозбом, »даћом«, на којој учествује и по- 
„којник (за. љега се резервише ме-ето за 
столом, или се замишља да се налази на 
земљи, под столом). Помен може бити спе- 
цијалан (за свакога мртваца посебно), или 
општи- (за све мргве из једне куће нлн 
једног плем-ена). II једни и други -врше с-е 
у одређене рокове (који су код свих на- 
рода. углавном једнакп). Специјалан помен 
чини се на дан погреба, па онда седмог, 
четрдесетог дана, о полугодншњнцп, о пр-
во.ј (трећој и с-едмој) годишњици. — Од 
општих мртцачжих празника најважни.ји 
су: -слава (крсно име), Бадње вече и Бо- 
жић, пролетне (понегде и зимске) задуш- 
нице, младенцп, велики четвртак. Жртва 
мртвима- приноси -се најчешће на гробу, 
али и на другим одређеним местима (баца 
се у реку, или према западу и т. д. Упор; 
»онај свет«). В.' Чајкаповић.

НУЛУК је установа обичајног права. По- 
■стоји у Срби.ји још из времена турског го- 
■сгшдарства. Први траг о К. у законодав- 
■ству обновљене Орбије налази се ,у уредби 
о уређењу Совјета народног суда за. варош 
Ваљево и валзевску нахи.ју, од 1/1 1809, 
којом -се судски пандури ослобођавају »т-га 
дому« сваког кулука, и наређ.ује ее, »да 
нитко судијама никаква кулука чинитп 
ни.је д.ужан, развје ако ,је потреба вила-ет- 
ска«. Уредбом кнеза Мплоша и. Народног 
Суда, од 3/3 1829, одређено је, да свака 
пореска глава мора давати по два после- 
ника, једног за опште народну потребу. а
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другог за обрађжвање пржватннх нмаља др- 
жавних чиновника и служитеља. Цирку- 
ларом Државног Савета, од 4/6 1835, уки- 
нут је К. капетанима, кметовима и калу- 
ђерима, а одржан је еано за државне по- 
требе. Другим љеговим диркуларом, од 1/7 
1835, наређено је, да. свака' пореска глава 
у селу кулучи по један дан своме кмету, 
или да му, меото тога, плаћа по један 
дванцик. Закон о јавним сувоземним пу- 
тевима, од 15/4 1864, наређује, да се оправ- 
ка јавнпх пугева врши К., а и закон о по- 
дизаљу јавних грађевина, од 23/3 1865, са- 
држи више одредаба о К. По закону о оп- 
штинама, од 24/3 1866, К. је »општи рад«, 
■који се врши по наредби општинског од- 
бора. Идентичне одредбе налазе ее у свима 
доцнијим законима о општинама, а по 
чл. 20 данашљег закона о општпнама, који 
важи у Србијп и Црној Гори, члановп оп- 
штине дужнп су »да у случају потребе 
лично раде на општинским пословима, где 
је лотребан већи број људи и подвозних 
оредстава, да дају у том случају личну 
•замену или да дају за то новчану накнаду 
по одређеној такси«. За оцељиваље ове 
потребе надлежан је општпнски одбор 
(чл. 86 закона о општинама).

Израда. јавних путева К. .била је уки- 
нута законом о јавним сувоземнпм путе- 
•вима, од_ 14/6 1910, али је чл. 25 закона 
о буџетским дванаестннама за месеце јули, 
автуст и еептембар 1923 поново заведена 
•и прошнрена ла целу земљу. Овај члан 
•замењен је чланом 289 фпнанеиског закона 
за 1924—1925, који гласи: »Одредбе финан- 
сиеког закона о буџетским дванаестинама 
за јули, август н -септембар 1923 о К. уки- 
дају се. Областима, окрузнма, жупанијама, 
срезовима и општинама оставља. се да пу- 
теве, поверене њиховој управи и одр- 
жању, одржавају или прирезом или упо- 
требом народне радне снаге на начин, како 
то министар Грађевина, по одобрељу Мн- 
нистарског Савета, одреди Правилннком«. 
— На основу овлашћеља, датог му овим 
чланом, министар Грађевина прописао је, 
2/6 1924, под бр. 14.611 (Сл. Нов. бр. 
139—XXX), Правилник о употреби на- 
родне снаге за оправку јавннх путева, који 
садржи ове важније одредбе:

У смислу изложенпх одредаба финансп- 
ског закона, чл. 1 Правилника остављено 
је самоунравним телима (обласшш, окруж- 
'Ним, жупаниским, среским и општинским) 
да одлучују, хоће ли путеве, поверене љи- 
■ховој удравп и одржању, оправљати на- 
родном снагом или прпрезом. Ове одлуке 
доносе се, било по еопственој иницпјати- 
•ви, било по предлознма надлежних управ- 
•ло-полициских плн грађевинеких власти, 
•и не подлеже ничијем одобрењу — ко- 
лачне су. — При оправци јавних путева 
•народном снагом нмају се извршивати са- 
мо прости радови: чишћење пута од на- 
носа и блата, чишћење и копаље канала 
дуж пута, засађивање наеипа дрвећем, 
осигуравање путева од бујица и брдских

потока, вађење, сејање и пренос шљунка 
дуж пута, пренос камена и туцаника' 
и т. д. Сви ови посдови врше се под не- 
посредном контролом и унутствима управ- 
•но-полициских и грађевинских власти, а 
-самоуправне властн дужне су поетарати 
се за алат, којим народ не располаже 
(ручна колнца, ћускије, пијуци, маљеви за 
разбијање камена, решетке -за сејање 
шљунка н т. д.). Прост алат (мотика, бу- 
дак, лопата и т. д.) мора сваки обвезник 
собом нонети. — Оправка путева пма се 
изводити .поступно, један по један. Нико 
се, без свота пристанка, не може -задржати 
на. раду дуже од 4 дана. Ако се пут не 
може оправити за ово врем-е (4 дана), гра- 
ђани ее морају позивати на рад у два ма- 
ха, на смену. — Хитне и незнатне оправ- 
ке на путевпма дужне су одмах и у сва- 
ко доба, извршити народном снагом вла- 
сти оне општнне, кроз коју пут пролази, 
а вештачки објекти (мостов-и, пропусти. 
потпорни зидови и т. д.), уколико се не 
би моглн опра.впти народном снагом. 
оправљаће се преко предузимача или у 
режији, по лропису -закона о јавним суво- 
землим путевима и закона и подизању јав- 
них грађевина-(чл. 1, 6, 7, 8 и 9 Правил- 
ника).

У раду на оправци јавних путева уче- 
ствују, по правилу, сви порески обвезницп, 
под којима. се подразумевају и акционар- 
ска друштва; разне консорције, банке и 
сва друга правна лица, која раде за до- 
бит (чл. 1).

Од рада на оправцн јавних путева изу- 
зетно су ослобођени: а) ђаци т. ј. ученици 
државних и државом признатих школа, у 
земљи и у иностранству; б) војници, док 
су на војној служби; в) државни службе- 
ннцн и свештеници свих признатих веро- 
исповести, који своје новчане принадлеж- 
ности примају на државним касана; г) си- 
ромашна лица, која су неспособна за рад 
(дакле не сва); д) женска лпца- ослобођена 
оу личног рада, али не и замене, ако су 
поре.ски обвезнпци, а нису сиромашног 
стања; ђ) онштински председннцн, кмето- 
вн п деловође, којп рукују радом на оправ- 
ци путева, о-слобођенн су сваког другог 
личног рада~ (чл. 1); е) сталнн раднпцн 
државних саобраћајнпх установа (распие 
Министарства Унутрашњих Послова У Бр. 
35.746—1924) и ж) инвалиди сиромашног 
отања, а неспособнн за ра.д (распнс истог 
минНетра У Бр. 9.199—1923).

Опнскови обвезника служе као основа за 
оправку путева, било да се ова оправка 
врши народвом снагом, било заменом лич- 
ног рада новцем. Састављају их, за сваку 
годину понаособ, а по улутствима и под 
надзором управно-полициских власти, оп- 
штпнски судови са одбором, и објављују 
их најдаље до 1/3. У њих се уводе -сви ло- 
рески обвезници дотичне општине, са изу- 
зетком оних, којн су ослобођени рада на 
оправци путева (ђацн, војници и т. д.). 
Поред имена сваког обвезника, у сшгску се
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мора означити и величина његове непо- 
средне порезе, да би му се, сразмерно ово,ј‘ 
порези, одредида деоница, жоју има опра- 
вити, или рад, који има одрадити. У овом 
циљу порееке власти (уреди) дужне су, 
на тражање општинскиз; власти, послати 
им, у року од 7 дана, спискове о задуже- 
њу њихових грађана непосредним порезом, 
и за нехатност у овом погледу одговорне 
су министру финансија.

Жалбе против непра-вилно сасгављених 
спискова подносе се управно-полициским 
властима, које по њима морају донети од- 
луке у року од три дана. Има се узети, 
с обзиром на остале одредбе Правилника, 
да ее у овом року имају и жалбе подно- 
сити, пошто Правилник не садржи наро- 
читу одредбу о овом року. Против решења 
управно-полициске власти жалба се под- 
носи министру Унутрашњих Послова, у 
року од 7 дана, и његова је одлука из- 
вршна.

У местима, где не постоје општинске 
управе, епнскове састављају управно-по- 
лициске власти последње инстанције 
(среске испоставе). Против њиховог рада, 
жалбе се имају иодносити љиховим пред- 
постављеним властима, а против одлука 
ових министру Унутрашљих Послова 
(чл. 2 И 3).

Оправка путева врши се по деоницама, 
а деобу деоница на поједине општине вр- 
ши управно-полициска власт, у присуству 
свих општинских председника и уз сарад- 
њу инжињера окружне, односно обласне, 
самоуправне грађевинске власти, а с по- 
гледом и на спискове кулучара. Овакој оп- 
штини додељује се деоница оразмерно 
броју њеннх пореских обвезника и њеном 
нмовном стању, а деобу ових деоница на 
поједине кулучаре вршн олштински суд са 
одбором, сразмерно њиховом имовном ста- 
њу. Задругама се одређују деонице према 
њиховом имовном стању и броју задруга- 
ра, способних за рад. Ради оправке путе- 
ва нико -се не може позиватн на рад, нити 
му се може одредити деоница ван среза 
љеговог сталног места нребивања и сусед- 
них граничних сре-зова истог округа. Про- 
тив неправилне деобе деоница на поједин- 
це, жалбе се подносе надзорној управно- 
полициској власти, у року од трн дана 
(аналогно чл. 3 п 5) и њено је решеље из- 
вршно (чл. 5). — По жељи грађана оп- 
штини се може допустити да целу своју 
деоницу пута оправи заједничким радом 
својих грађана, или преко предузимача, 
сразмерно непосредној порези љених по- 
реских обвезника (чл. 4).

За оправку сво.је деонице или за свој 
део рада, сваки грађанин има право свој 
лични рад заменити другим, за рад спо- 
собним лицем, које не може бити млађе 
од 18 ни старије од 50 година. У случају 
да неки обвезник не дође на рад, и не по- 
шаље замену, општинока ће власт оправ- 
ку његове деонице извршити преко пла- 
ћених радника, на његов рачун, а наплату

учињених трошкова извршити ексекутив- 
ним путем из љегове имовине. Уступање- 
оваквнх деоница у рад врши се путем јав- 
не лицитације, на лицу места, приликом 
самог рада, а у присуству управно-поли- 
циске власти. Решење општинске властн 
о уступању оваквих деоница у рад изврш- 
но је, ако се против њега не поднесе жал- 
ба, у року од три дана, надлежној управно- 
полициској власти, чије је решеље изврш- 
но'(нл. 5).

Радом на -оправци путева у техннчком 
погледу руководе самоуправне грађевинске 
властп. Контролу над техничким извође- 
њем врше окружне, односно обласне, гра- 
ђевинске секције, а надзор над радом оп- 
штинских властн односно правилне упо- 
требе народне снаге и одржања реда на 
раду, пада у дужност управно-полициске 
власти (чл. 11).

Поред раннје поменутих жалби, веза- 
них за специјалне одлуке и рокове (чл. 13- 
Правилника), дато је генерално лраво гра- 
ђанима, да могу подно-сити жалбе против- 
-неправилног рада грађевинских и управно- 
полициских вл-асти у опшхе: против првих 
министру Грађевина, а против других ми- 
нистру Унутрашњих Послова. Ове жалбе 
имају више карактер тужби, и нису веза- 
не за рок. Д. Алимпић.

КУЉБАКИН СТЕВАН, професор бео- 
гЈЈадског Уннверситета (28/7 1873, Тифлис). 
Свршио је гимназију у Тифлису, а Универ- 
ситет у Одеси (1896). Прво је био доценг 
одес-ког Унив-ерситета (као такав путовао :је 
по словенским з-емљама 1901—1903), 1905- 
поста-о је ванредни, а 1908 редовни про- 
фесор харковског Университета. 1920 шо- 
стао је професор у Скопљу, а 1924 нрофе- 
сор београдског -Университета. Представ- 
ник је савремене лингвистичке школе у  
испитивању словенскнх језика, нарочито- 
старословенског, нољског и српског ј-езика, 
словенске лалеографије и -словенске акцен- 
туацнје. Најважнија су му дела: Прилози 
историји и дијалектологији пољског -језика
(1903), Охрндски рукопис -апостола краја 
12 века (и-спитиваље и текст, 1907), Отаро- 
словенскн језик, I—III (1910—1911, II -из- 
даље 1915 и III нздање 1917). 0 орпском 
језику: Белешке о правопису и језику Ву- 
канова јеванђеља (1898, Извешћ-а петро- 
градске Академије), -Српски језик, кратка 
фонетика и морфологија (1915, II издаље
1917), Хреотоматија српског језика (1915), 
Кратк-а српска граматика за Русе (1920). 
Поред ових радова има К. и знатан број 
мањих и већих радова, нарочито о средље- 
бугарским и средљемакедонским спом-ени- 
цима, штампаних у поврем-еним слави- 
стичким часописима. А. В.

КУМ (СВЕТИ КУМ), планина у Слове- 
начкој, између река Саве и Сопотке, 8 км 
јужно-југоисточно од Трбовља-, висока. је 
1.219 м. На њој су два вршчића, а на сва- 
ком је по једна црква: Св. Јошта и Св. 
Нежа. К. је знаменита н много посећена
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планина у Словенљчкој (божја. пот), и нај- 
виши врх у Засављу. П. В.

КУМАНИ (у руским изворима Половцн) 
азиски су народ турског порекла. Они су 
у 11 веку провалнли из степе Куме у 
Европу. У и  веку били су чести њнхови 
сукоби с Мађарима, на кој-е су нападали 
из руских степа,: од Дона до Дунава. К. 
су били моћни помагачи бугарским Аса- 
нима, у борби против Визангије на крају 
12 века, као и у борбама против Мађара. 
1224—1235 К. је прегазила и покорила та- 
■тарска најезда. Последљн кумански кан 
прешао је у Мађарску са. великим делом 
својих саплеменика, а другн су се ра- 
зишли по Бугарској н Византији. У Ма- 
ђарској и Бугарској К. су дошли до в-е- 
ликог утидаја. Извесни чланови љихових 
угледних породица допрли су и на престо 
или у његову непосредну близину. У Ср- 
бпјн К. је узимао као најамнике краљ 
Милутин. Назив Куманова у Јужној Ср- 
бији дошао је од њпховнх насеља. Иначе, 
њихов утицај у ередњевековној Срби-ји није 
био велики. В. Ћ.

КУМАНОВО, варош у Јужној Орбији, у 
Скопској Области, у старој области Жегли- 
гову, на. јужном крају прешевско-куманов- 
ске удолине, под 'ставама Којнарске и 
Опајске Реке, од којих настаје Куманов- 
ска .Река, десна притока Пчпње на границп 
Скопског и Овчег Поља, Има 2.950 кућа са 
13.372 становника. (1921). К. лежи на про- 
страном пољском развођу Вардара п Мо- 
раве, у удолини,. којом лролази најважнп- 
ја  уздужна комуникација Балканског По- 
луострва, и са којом се овде, између Горње 
Мораве и Косова на западу, л Крнве Реке 
и 'Б.устендпла на истоку, укрштају и дру- 
те важне комуникације.

К. се ирви пут спомнње вао насеље н ва- 
рош тек у турско доба. Захваљујући свом 
■особитом географском положају, на споју 
моравско-вардарске долнне, К. је стекло 
једно од на.јславнијих имена. Кумановском 
Битком (1912) отворене су, преко - Жегли- 
това, врата слободе Јужној Орбнјн, и по- 
стављени су темељи слободе и напретка 
-свнх српских и .југословенских земаља.

Кроз најближу околину К. Ришванн су
16—34 по Хр. подигли друм, којп је од 
Пустог Градског, на ушћу Црне у Вардар, 
спојио Повардарје са Нишем, на ондашњем 
во.јничком друму Београд—Царпград, п са 
Поморашљем. Одавде је негде одвајао друм 
за Кратово и његову богату рударску 
област, коју су Римљани експлоатисали.

Околина К. се у средњем веку и у прво 
доба под Турцима (до почетка 1б‘ века) 
звала Жеглигово, које .је било баштина се- 
вастократора Дејана Жарковића (1354). По 
томе ое Костандкп Дејановић (1394) ~звао 
Жеглиговац. Средњевековно средиште жу- 
пе и области Жеглигова налази се иеточно 
од II, у Нагоричпну, које се у овој области 
чешће помиње у 13, 14 н 15 веку. У Ста- 
ром Нагорпчнну краљ Милутин је 1313 до

1318, подигао задужблну, цркву Св. Ђорђа. 
Овде се краљ Дечански свратио 1330, у по- 
ходу на Велбужд (Ћустенднл). Преко Жег- 
лнгова Је, долазећи кроз Кратово старим 
иутем на Клечевце, прошао 1389 султан 
Мурат у бој на Косово. Лреко Нагоричина 
крнвопаланачким лутем прошао Је 1454 
султан Мехмед Оевајач. Овуда Је он из 
Царлграда опет ударио 1463 на путу за 
Босну. Жеглигово се последњн пут споми- 
ње почетком 16 века. Од тога се доба у на- 
роду изгубио стари назив ове облаоти.

У овој области првбкласног географског 
спајања и великих историских кретања, 
место старог жупског жеглиговског сре- 
дишта у Нагоричину, јавља. се у 17 веку 
К. Ма да. се К. најраније спомпње у 17 ве- 
ку, оно је несумњиво старије насеље. Оно 
потсећа- на Кумане, који су у 11 веку про- 
дрдп на Балканско Полуострво и у ове 
крајеве. Првп пут под Турцпма спомиње 
се »град« К. 1660, са 600 ћерамидннх ку- 
ћа, са чаршијом; дућанима и ханом, у чар- 
шијн са џампјом, сат-кулом, тећем (тур- 
окнм манастиром) н медрезом (турском 
школом), са воденицом, баштама и вино- 
градима. Тада је К. било већ права турска 
варош, овакако насељена од Турака .још 
почетком 16 века, када су Жеглигово п Ов- 
че Поље плењенп -од Турака, који оу се у 
масама населили п на Овчем Пољу. Услед 
тадашњих миграција Срба из Жеглигова и 
нових односа пзгубпло се старо име обла- 
сти. 1689, када је настало надирање Ау- 
етријанаца еа севера, војвода Ка.рпош, ко- 
ји је од цара Леополда био добпо »кне- 
жевски шешир«, продро је овамо, дигао у 
кумановеком тг кривопаланачком крају 
Орбе- на устанак, утврдио се у Кривој Па- 
ланци и у К , и прогласио се за »Краља од 
Куманова«. Када су се Аустријанци по- 
вукли, Турци 1690 Карпоша ухвате и у 
Скопљу набију на ћолац.

К. -се после, тога. почело опорављати тек 
среднном 18 века. 1751 подигао је, можда 
на основама џамије, која ее помиње један 
век раиије, Татар-Сапд ;баг данашњу Ескн- 
џамију (стару џампју), у средншту данаш- 
њег Орта-Бунар Мала (горњебунарског кра- 
ја), које се »мало« ематра за најстарији 
део К. ЏампЈа је покривена оловнпм пло- 
чама ко.је еу Турци скинулп са с.уседног 
манастпра Матејпћа, под иоточном страном 
Скопске Црне Горе. Онда је свакако п 
опустошена ова величанствена задужбина 
царице Јелене, с.упруге цара Душана (1346 
до 1355). Манастнру Матејићу су Турци 
крајем 18 века одузелп п Вакуфску Воде- 
нпцу у доњем крају К. Код џамије .је по- 
дпгнута нова сат-кула, а до ље »медрезе«, 
где .је поред основне школе ,у последље 
турско време била и турока богословија са 
полугимназпјом (руждпје). Средпном 18 ве- 
ка, поред Т.урака, имало је у К. само не- 
колпко хришћанских кућа. Тек после тога 
настало је постепеио досељавање Срба, не- 
што п Арнаута, ко.јп су. од краја 17 п по- 
четком 18 века, почели, највише од пле-
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м-ена Гаша н Крас-НЕћа, у групама да про- 
диру у кумановскп крај. Гоњенп Арнаути- 
ма, Срби су тражили уточжште у вароши, 
те нх је у К , крајем 18 и почетком 19 ве- 
ка, било све више. К. се крајем 18 века 
помиње као »варошнца«. Срби су се гру- 
писали најпре у Варошком Малу, најста- 
рнјем хришћанском крају, у коме се до 
почетка 19 века држала стара шжва Св. 
Николе, која је била укопана у земљи. У 
овом се крају развио варошки живот. По- 
четком 19 века Срби еу толико ојачали у 
К , да су 1805 отворили н школу. 1805 
лмало је у К. на- 300 кућа. Тада је већ ку- 
мановски Ат-Пазар (коњски, сточни трг) 

'био врло жив, нарочито са овцама. Ту се 
стока куповала и гонила за Софију и Је- 
дрене, н вуна се каравански извозила за' 
Солун.

Поред старих заната, грнчарског, пуш- 
карског, нолбаноког (поткивачког), бербер- 
ског, бојаџиског, абаџиског и папуџиског, 
развијали су се у К. и нови. Око 1820 по- 
чели су се насељавати у К. Велешани, и 
донели су ћурчнски занат. Пре тога су 
ћурчије из Велеса о пазарним данима до- 
носили у К. кожне хаљине. Око 1830 Ве- 
лешани .су унели у К. и' кујунџиски занат, 
а  нре тога су златарске израђевине доно- 
шене из Велеоа и Скопља.

1836 -било је у К. око 3.000 становника. 
Варош је била без калдрмисанпх улпца, 
дворови ограђени зид-овима од блата и 
-сламе, а око в-ароши -свуда баште. До по-
ч-етка- 19 века оедиште кумановског ајана 
(турског војводе, заповедника), затим му- 
дира, К. је новом поделом Турске на вила- 
јете 1844 постало кајмакамлук, седиште 
кајмакама (окружног начелника) куманов- 
ске казе у косовском вилајету. Још 1828 
хришћани у К. тражили су дозволу од 
султана да- обнове стару цркву Св. Николе 
у Варошком Малу, но то им, на тужбе и 
претње Турака из К , није дозвољено. Тек 
ло извођењу рефорама у Турско.ј добили су 
хришћани ову дозволу, и 1847 су место 
старе подигли нову цркву Св. Николе. 
Оредином 19 века настао је знатан прилив 
хришћана у К. После буне Мустафа-паше 
Шкодрашша (1831), побунили су -се 1842 
против турских рефорама и Арнаути из 
нумановског краја и Скопске Црне Г-оре. 
Од тога су највише отрадали хришћани по 
селима-, све док ннје 1844 арнаутску по- 
•буну угушио Френк-Јумер-паша, победом 
код Катланова. Услед арнаутских зулума 
хришћани су оа села све више бежали у 
варош. Тако је К. 1858. нарасло на 650 ку- 
ћа, од којих сада први пут више Срба 
(350 кућа) од Турака, Арнаута и Цитана 
<300 кућа). По харачким списковима 1868 
имало је у К. 721 кућа.

До средине 19 века трговина и занати 
у К. били су на-јвише у рукама дошљака 
нз других вароши, а затим оу постепено 
све влше прелазиши у руке овдашњих ва- 
рошлија. Житарски су трговци били нај- 
више Јевреји, нарочито за Кримског Рата.

Известан застој у развитку К. био је за 
.време срлско-турских ратова 1876/78. По- 
сле Санстефанског Мира, а пред Берлинскп 
Конгрес 1878, букнуо је у кумановској и 
кривопаланачкој ка-зи устанак, са тежњом 
за присаједињењем Орбији. Тада су уста- 
ници и народни представници кумановоке 
и криворечке заједно са представницима 
кратовске, кочанстсе, штипске и велешке 
нахије упућивали молбе Берлинском Кон- 
гр-есу и -српском кнезу, да с-е присаједине 
Србнји, но без усњеха. Турци су онда у 
августу 1878 устанак угушили. После тога 
дошли су у К. Турци »мухаџири«, нарочи- 
то из Србије. Му-хаџири оу, вреднији и не- 
што просвећ-енији, -зватно утицали на ку- 
мановске Турке. — Најновија фаза раз- 
витка К. под Турцима настала је од 1888, 
када је кроз прешевско-кумановску удоли- 
ну спојена. варда.рска са морав-ском желез- 
ницом у Србији. К. ое брзо 'развијало у 
другој половинп 19 века, 1886 имало ј-е на
8.000 становника, а до краја 19 века на- 
расло је на 14.530 етановника, од којих 
највише хржнћа.на (7.700). затим Турака 
(5.800), прилично Арн-а.ута мухамеданаца 
(600) и.Цигана (360), поред нешто Влаха 
(50) и Јевреја. (30). 1907 имало је у К. око
15.000 становника, са 2.300 кућа и 900 ду-. 
ћана. Пред осло-бођење (1912) К. је имало 
нреко 15.000 становника, а1 затим је (1913), 
исељавањем Турака, оп.ало на 12.469 ста- 
новника. Оада лоново расти и све више 
напредује.

Око 4 км ниже К., на левој о-бали Ку- 
мановске Реке, испод села Пројеваца, на- 
#ћзи се »Врућа В-ода«, Пројевска или Ку- 
мановск-а Бањ-а, вода накнсела и топла 
34° С, јака 80 л у минуту. Спада у алкал- 
не земноалкалне киселе хомотерме. Вода 
је са извора сироведена у купатило и 
чесму. — У атару оела Липкова, више 
Опаја, избија хладан извор »Кисела Вода«, 
обпчан кисељак.

У К. еу: начелство округа кумановског, 
погла.вар среза. жеглитовског, пуковока 
окружна команда,, окружна трађевннска 
секција, првостеиени суд, среска фвнан- 
си-ска управа, мешовита гимназија осмо- 
разредна, надзорник народних школа за 
срез жеглиговски, -соколана, поштанско- 
телеграфска н телефонска станица са не- 
прекидном олулгбом.

Л и т е р а т у р а: Ј. Хаџи-Василговић,
Јужна Србија, I: Кумановска Област (1909); 
К. Ко-стић, На.ши нови градови на југу 
(1922, 121—123); К. Костић, Тртовшгекп 
центри и друмови по српској земљи у 
средњем и ново.м веку (1900, 385—386); Ј. 
Дедијер, Нова Србија (1913, 121—124); Ј. 
Цвијић, Основи за географи.ју и геологл.ју 
Македоније и Старе Орбије, I (1906, 143 до 
150); Н. Вулић, Т&риторпје рпм-скога Окоп- 
ља (1925); N. УиКс, АпПке ТЦпкта1ег т  
ЗегМеп (1904, 3—4); Ст. Но-ваковић, Бал- 
канска питања (1906, 15—18); Ј. Цвијић, 
Антропогеографоки проблеми Балканвког 
Полуострва Нас-еља, I (1902, 143—144);
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Миниотаротво Народн-ог Здравља, Лекови- 
те Воде (1922, 208).

В . Р а д о в а н о в и ћ .

КУМАНОВСКА (ГОЛЕМА) РЕКА, река у 
Јужној Орбнји, деона притока Пчиње. Из- 
вире са иоточних падина Карадага, лспод 
Топања 1.178 м и Црног Врха 1.220 м. У 
горњем току тече према југу, од Глажње 
до Линкова ка југоистоку, одатле углав- 
ном ка истоку, а на доњем току, од Кума- 
нова, тече према југоистоку. Ушће К. Р. у 
Пчињу је око 4 км низводно од оела, До- 
брошана. Највећа притока К. Р. је Бањска 
Река. Дужина тока је 32 км, а површи- 
на слива 484-7 км2. П. В.

КУ МАНОВСКА БИТКА (10 и 11/10 
1912). По турском ратном плану, Вардар- 
ока Армија. имала је предузети офансиву 
у правцу Куманова, тући раздвојену I срп- 
ску Армију, одбацити је у теснац јужне 
Мораше, по том тући II и делове III срп- 
ске Армије. По српском ратном ллану све 
три српске Армије имале су концентрич- 
но наступати: I (главна) Армија из Врањ- 
ског поморавља преко Куманова ка Овчем 
Пољу, II Армија од Ћустендила ка- десном 
крилу турске Армије, а III Армија од Пре- 
полца и Мрдара преко Косова ка левом 
крилу турске Армије, тако да све три за- 
једнички туку битку на Овчем Пољу. — 
По тим плановима кренуле су се п турска 
Вардарска и српске три Армије. Како је 
III Армија. имала много дужи пут, оби- 
ласком преко Косова, наређено је, да I Ар- 
мија пред Кумановом еачека да III Армија 
изађе у њену виспну. Турска Вардарс№ 
Армија у свом наступању наишла ,је на 
I српску Армију, напала је и тако се раз- 
вила битка.

Просторија, на којој се бела К. Б. огра- 
ничена је са истока јужним огранцима 
планине Козјака, који прате реку Пчињу, 
стешњавајући њену долину са истока 
испред утока у њу Криве Реке, са запада 
Скопском Црном Гором (Карадаг), са се- 
вера линијом села Лојане—Карабичанн— 
Никуљани—Стрезовце, и са југа линнјом 
станица Куманово—Шупљи Камен па до- 
лином Пчнње узводно до утока у њу Кри- 
ве Реке. Према етвору просторија пред- 
етшвља пролазан терен, са неколико, пото- 
цима раздвојених, гребена, чије су стране 
доста стрме.

Део бојишта, који је држала. ерпска 
I Армија командује над турсквм депом. 
Тактички је најачн центар (Четирски Гре- 
бен). Нагоричански положај јачи је на 
свом десном одсеку и центру; лево крлло 
(Сртевица) изоловано је и подвучено лод 
ввсоку леву обалу Пчиње. Према десном 
крилу распореда I Армпје налазе се у то- 
пографском смислу јачн одсеци турског 
распореда. На турском делу бојишта наја,- 
чи је део центар (Побијен Камен—Црно 
Поље). Са овога се дела раздваја Зебрњак 
од Кухманова, лако се продире ка Кума- 
нову и Слачинскин потоком, обухвата се

Зебрњак са запада. У инжињерском с м т  
слу положаји и српске и турске Армије 
били су ојачани само брзом фортифика- 
цијом.

Однос снага био је: Српска I Армија 
(Престолонаследник Александар), у чијем 
су саставу биле: коњичка дивизија, Мо- 
равока I, Дринска I, Дунавска. I, Дунав- 
ска II, Тимочка II, градски артилеријоки 
пук, 1 хаубичка. и 1 мерзерска батерија* 
имала је око 107.500 људи (90.000 бораца) 
и 146 топова. Првог дана битке учество- 
вале су сано Моравска I, Дунавска I и део 
Дринске I 30.000 људи и 60 топова. Дру- 
гог дана битке учествовала је цела Армија, 
сем два пука пешадије (з и 15), једне пољ- 
ске и једне брдске батерије, око 80.000 бо- 
раца и 138 топова. Турска Вардарска Ар- 
дија (джвизиски ђенерал Зежиј-паша), у 
чијем су сшставу били: 7 корпус (Фети- 
паша), 6 корпус (Џавид-паша), 5 корпус 
(Кара Саид-паша) и коњнчка дивизија 
(Фаик-паша), имала је око 52.500 бораца, 
158 топова. 'Првог дана битке учествовала 
је цела Армија, а другог дана, пошто ]е 
лешадија Скопљанске редифске дивизије, 
напустила бојиште, учествовало је око
44.000 бораца и 158 топова.

Распоред снага пред битку био је овај: 
I српска Армија, са избачена два изви- 
ђачка ескадрона коњпчке дивизије на 
Зебрњаку и код села П-езове, имала је у 
првој линији Моравску I на десном крллу 
од Ваксшске Планине до источно од села 
Четирце (3 пука пешадије), позади којих 
цео артилеријскл пук. Један пук (з) био 
је упућен на гребен Скопске Црне Горе. У 
центру је била' Дринска I на Карабичан- 
ском Вису, повучена иза крилних дивизи- 
ја; на левом крилу Дунавска I на Нагори- 
чанском попожају, н коњичка дивизија у 
биваку позади Капиларског Камена. У 
другој линији била је Дунавска. II, у би- 
ваку код села Бугариње (2 пука), и Ти- 
мочка II у биваку око села Манамалара п 
Д. Табановце; један пук са 1 батеријом, на 
западном излазу из Кончулског Теснаца, 
и армиска артилерија, на друму према селу 
Големи До. Штаб Армије био је у Биљачу. 
— Турока Вардарска Армија имала је 7 
корпус на положају код Куманова. Десно 
од њега наступао је 6 корпус, према десном 
крилу Дунавске I; 5 корпус наступао је 
десно од 6, преко Пчиње ка Нагоричан- 
ском Гребену.

План за битку код орњске I Армпје нпје 
ни постојао, јер се битка није очекивала 
на овом положају. План турске Вардар- 
ске Армије био је: уннштдтп истакнуто 
лево крило I српске Армије, нападом над- 
моћном снагом (2 корпуса). а после тога 
прннудити I Армију на отступање. За вре- 
ме обухватног напада, један корпус имао 
је нападом да привеже остали део фронта 
српске I Армије за себе.

Према диспозицији за 10/10 I Армпја 
пмала је о-статн где је, да сачека излазак 
III Армије у њену виспну. Ко-манда I Ар-

— 496



КУМАНОВСКА БИТКА

мије упутила је кољнчку дивизпју у пзвн- 
ђаље правц-ем Клечовце—Довезенце—Пе- 
зово. Ова джвпзжја у своме маршу наншла 
је на турску колону из 6 корпуса, која је 
развијена- за борбу наступала ка Зебрљаку. 
Око 9 часова командант кољичке дивизије 
са- Нагоричанскот Гребена лично је осмотрио 
наступање турске пешадије од Зебрљака 
против Нагоричанског положаја. Коњичка 
артилерија одмах је изашла на положај, а 
један коњички пук разви-о се за борбу 
пешке на истакнутој коси јужно од Мла- 
дог Нагоричина. У то доба и цео друтн 
коњички пук развио се за борбу пешке на 
гребену, а коњичка. артилерија је отворила 
вагру. Око 13 часова турска пешадија, пот- 
помогнута. својом артилеријом, поново је 
прешла у напад, и жоњички пук се по- 
вукао иза. пешадиског положаја. Први ко- 
њичии пук остао је на положају код Мла- 
дог Нагоричина до доласка пешадије, но 
борбе није имао. Друга коњичка. бригада 
била је у резерви, између Младог Наго- 
ричина и села Војннка. Око 14 часова Ду- 
навска I сменила је коњпчки пук и ко- 
њичку артилерију и цела се кољичка ди- 
визија концентрисала прзадн левог крила 
Дунавске I. На левом крилу армискот рас- 
пореда, код Дунавеке I око 11 часова 9 пук 
са 3 батерије посео је утврђени положај 
на десном крилу дивизиског распореда, а 
кад'се коњица повукла позади, отворио је 
ватру н до мрака се водила борба на том 
положају. На левом крилу Дунавске I, 
турски 5 корпус под јаком маглом кре- 
тао се у напад на 18 пук. Овај је, ојачан
7 пуком и четничким одредом на крајњем 
левом крилу, издржао напад, и ту се во- 
дила жестока борба до мрака. У току дана 
лево крило ојачано је и једним батаљоном
8 пука, а остала 3 батаљона 8 пука, као 
резерва, утврђавала. су прихватни поло- 
жај, на вису код Отарог Нагоричина. Лево 
и десно дивизиски коњички пук одржавао 
је везу са II Армијом и Дринском I. — На 
фронту Моравске I, турски 7 кордус од 
раног јутра отварао је артилериску ватру, 
на коју Моравска I није одговарала. Кад 
се, око 9 часова, видело са положаја кре- 
тање турског 6 корпуса против Дунавске I, 
један дивизион артилерије Моравске I отво- 
рио је ватру, што је изазвало и турску 
јачу артилериску ватру. Око 11 часова 
Арнаути у маси напали су десно крило 
Моравске I (2 пук), али су били одбивени. 
Око 12 часова на. центру један је турски 
пук напао Моравску I, допро је до' села 
Г. Коњаре, но био је одбивен. Охсо 15 ча- 
сова цео 7 турски корпус прешао је у на- 
пад против Моравске I. Ова је развила 
сва три своја пука, и тражила и одмах 
добила од Дринске Ј  'један пешадиски 
пук, који .је такође делом био развијен. 
Око 16 часова 5% батаљона Моравске I 
лзвршили су испад и, погпомогнути црти- 
леријом, принудили су 7 корпуе, да почне 
новлачење ка полазном положају. — Дрин- 
ска I није активно учествовала. у битци овог |

дана. Тимочка II упутила је један пеша- 
диски пук напред Моравској I, а са оста- 
лим трупама остала је, где је и била.. 
Дунавска II остада је, где је и била.

Дивнзије I линије заноћиле су у распо-- 
реду, како су водиле борбу, са целом кц- 
њичком дивизнјом код Старог Нагоричнна, 
У току целе ноћи Турци су нападали лево 
крило и центар Дунасвске I, но- сви су тн 
напади били одбивени. Преко ноћ турски 
5 и 6 корпус продужили су напад на лево 
крило српског раепореда, а 7 корпус, коме 
се скопска редифска дивизија била раз- 
бегла, заноћио је на свом положају, тако 
да ј-е простор од 2 И километра остао не- 
поседнут пешадијом. Ту празнину попу- 
нили су донекле жандарми 7 корпуса.

11/10 пзјутра српска I Армија предузела 
је напад на целоел фронту, а турска Вар- 
дарска Армија. са 5 и В корпусом преду- 
зела је такође напад на лево крило I срп- 
с-ке Армије, збот чега је Дунавска I била 
приморана да остаие у дефансиви до до- 
лаока Дунавске II. Моравска I у 6 часова 
добила је мало успешну турску артиле- 
риску ватру и у 6-30 кренула је у напад 
десну колону (2 пук) на Узунцову, а леву 
колону (1 и 16 пук) на Куманово—Черкеско 
Поље. Између ове две колоне упућен је 
13 - пук Тимочке II у напад, а доцније је 
развијен у I борбени ред и 14 пук из Ти- 
мочк-е II. Засебна колона Моравске I (3 пук) 
напала је, са Скопске Црне Горе, на Китку— 
Матејић манастир. Пешадија Мо-равске 1 
и Тимочке II, добро помага-на артилеријом, 
Наступала је поступно, али без за.држа- 
вања, и у 13 часова избила је на последљи 
гребен пред Кумановом. Турски 7 корпус 
,је тада у нереду већ бежао кроз и мимо 
Куманова ка Скопљу. Покушај Фети-паше 
да заустави бегство на Узунџови није ус- 
пео. Један батаљон 16 пука продужио ,ја 
гоњење, наступајући кроз Куманов-о. Мо- 
р-авска I преноћила је на вису северно од 
Куманова, а Тимочка II око села Лопате. 
Армиска артилерија била је пласирана код 
села Д. Табановце и Четирц-е, и због вели- 
ког одстојања само је слабо учествовала 
у бптци.

Дринска I пошла је у напад упутив у 3 
часа јутра један пешадискн пук на десно 
крило Дун-авске I, а у 6 кренула је цела 
у напад на турску битољску редифску и 
17 низамску дивизију (6 корпу-с). Насту- 
пала је снажно, потпомогнута својом арти- 
леријом, неуздржано, и у 11 часова за- 
узела је предње положаје Зебрњака. Турцп 
нису сачекали јуриш, већ су отступили у 
нереду, оставив 8 топова на .положају. По- 
ловпна дивизије вршила је гоњење прав- 
цем Зебрњак — Бизлим — Пројевце. Једна 
половина Дринске I заноћила- је јужно од 
Бизлима, а друга јужно од Зебрњака. Д,у- 
навска I није могла наступати, имајућн 
пред собом јаког непријате.ља (5 корпус), 
већ је, приморана турским напад-ОгМ на од- 
брану с муком издржала два снажна тур- 
ска напа-да на центар и лево крило. Око 9

— 497 32



КУМАНОВОВА ТРГОВАЧКО-ИНДУСТРИОК А БАНКА

чао-ова поджшла ј-е и Дунавска. II, и обе 
Дунавске- дивизије десним крилом прешле 
су у напад, а левим крилом одбијале су 
обухватни напад целог турског 5 корпуса. 
Око 15 чаеова цела Дунав-ска I прешла је 
у напад п гољеље непријатеља, који је 
почео да отступа, у правцу Зубовског Рида. 
Дунавска I заноћила је јужно од друна 
Куманово—Кршва Паланка. Дунавска II, 
која је поглавнто ломагала отпор левог 
крила Дунавске I, пребацила је део на. 
леву обалу Пчиље, и заноћила је полови- 
ном на положају Младо На.горичино, а по- 
ловином на Нагоричанском Вису. Кољичка 
дивизија, дошавши позади левог крила Дјг- 
навске I, прешла је на леву обалу Пчнње, 
заузела вис Орловаш; и дејотвовала- пешке 
и на коњу, те прво одбила а доцније и 
разбила крајњу обухватну турску колону, 
нагнала је у бегство н гонила је тако, да 
је заноћила претходницом код Кривореч- 
ког Хана, а главннном код села Војннка. 
Турци су евојим заштитним деловима на 
ово-м делу фронта заноћили на, линнји Кле- 
човце—Довезенц-е.

Губнтци ерпеке I Армије били суГ 85 
офпцира и 4.681 подофнцира и војника из- 
бачених из строја, од којих 21 официр и 
702 во.јника погинулих. Губитци турске 
Вардареке Армије били оу знатно већи. 
Српска I Армија заробила је око 2.000 
војника и запленила 61 топ, 6 мнтраљеза 
и в-елнку количину муниције.

Победом ерпске I Армије постигнути су 
одсудни резултати по цео нсход рата на 
Маведонско-Косо.воком војишту, а нарочито 
у моралном погледу. Последвце бвтке биле 
су; у материјалном смвслу, добитак целог 
слива Вардара — Централне Макед-оннје, 
а у моралном погледу задовољ-еље дав-наш- 
ље ж-еље народне, освета Косова, огромно 
самопоуздање н Орба. у Орбији и сввх Ју- 
гословена. В. Белић.

КУМАНОВСКА ТРГОВАЧКО-ИНДУСТРИ- 
СКА БАНКА. Основана је 1922. Централа 
је Куманово. Филијала Скопље. Капитал 
је 2,000.000. Фондовв 196.000, уЛ-ОЗИ 483.698, 
повериоци 1,446.400, менице 2,079.818, не- 
покретности 117.954, пндустриска преду- 
зећа 555.224, добит 170.000 Дин. Дивиденде 
нема, употребљена за отпис млина. Пред- 
седник Ђвра Маневић, потлредседнив Јо- 
ван Алексић. Н. С.

КУМАНОВСКО, предео у Јужној Србији, 
у Сколској Области, адми-нистративно и 
економ-скн непосредно везан за Куманово, 
углавном данашњ-в лсеглиговоки срез, а. под 
Турцвма кумановека каза, са средиштем 
у' Куманову. К. је новији назнв предела по 
Куманову, откако ое оно развило као ва- 
рош и главно оредиште области, док је 
старо име жупе и још шпре облаоти бнло 
Жеглигово, које се изгубпло у народу од 
лочетка 16 века. В. Р.

КУМАНОВСКО ПОЉЕ, В. Прешевско- 
Кумановска Удолпна.

КУМАНОВСКО-ПРЕШЕВСКА УДОЛИНА.
В. Прешевоко-Кумановска Удолина.

КУМАНУДИ КОСТА ДР„ професор Уни- 
верситета (22/И 1874, Београд). Гимназију 
је свршио у Београду, правне науке у 
Б-еограду, а докторат права у Паризу (1901). 
1902 постављен је за цариника. Исте го- 
дине изабран је за доцента, а 1904 за ван- 
редног професора администратнвног права. 
на београдском правном факултету. 1920 
изабран ј-е за редовног професора Универ- 
сптета и за народног посланика у Уста- 
вотворну Скупштину. 27/1 1921—18/12 1922 
био је мшистар Финанснја, 1923 и 1925 
изабран је за народног посланика на ли- 
стп демократске отранке. — Објавио је: 
Без ТгаПез сГАШапсе аи Х1Хе 51ес1е
(1901), Бе ЈгоД ш1егпаПопа1 сће2 1ез 51а- 
уез <1и 5иЈ (1896, попуљен превод оп- 
шнрне студије Др. М. Веснића), Адмили- 
стративно право (1909, 1920), Наше зако- 
нодав-ство (о чиновницнма), Тирго, Правни 
положај отступелих министара, Поглед на 
улогу Аустрије у Источном питаљу и т. д. 
Оарађивао је на Орпском Кљижевном Гла- 
снику, Новој Европи, Архиву, Браничу и 
другим листовима и часописпма. Као мн- 
ниотар Финансија- донео је први у Народној 
Окупштнни из-гласани буџет Краљевине 
ОХО, закључно унутрашљн зајам од 500 
мнлнона (1921). зајам у Америци од 100 
милиона долара (1922) и поднео је На- 
родној Окупштини законски предлог о из- 
једначењу непосредног пореза- (1922).

Д. П.
КУМАШ, КУМОШ ј-е извезена трака, која 

иде од луба конђе ок-о обра<за до под 
брадом. Носи се у округу ваљевском п 
београдском. Н. 3.

КУМБОР, село у Области Зете, срез 
бокожоторскп, -општина херцегновска; од 
Херц-е-г Новога 4-5 км к јутоистоку; подно 
Св. Јова-на (340 м), на- северној обалп Кум- 
борокота тесна-, које стешљен-о на 1 км шп- 
рине води из Топалоког у Тиватоки затон. 
Им-а 887 становнпка. У К. се налазп трећа 
поморска обална команда и хидроавпонска 
команда. Ј. М-н.

КУМИЧИЋ-ЕВГЕНИЈ, књижевник и по- 
лнтпчар (11/1 1850, Бершеч, Истра — 13/5 
1904, Загреб). Свршнвши основну школу 
у Вершечу, дошао је у хрватску гимна- 
зију на Геци, где је положио матуру. Фи- 
ло-софију (иоторнју н географију) свршпо 
је на Университету у Бечу. Бно је суплент 
гимназије у Сплиту и Загребу. 1884 иза- 
бран је први пут за посланнка странке 
лраваЈ у хрватски сабор, и од тога се вре- 
мена посветно ј-едино политици н кљлжев- 
ноотн. Кад је у странци права настао пре- 
лом (1895), па је А’. Старчевић са Јосипом 
Франком основао »чисту странку ̂  права«, 
К. је приотао уз ту странку. — К. је ро- 
манолисац, новелнст п драматичар. У фељ- 
тону правашке Олободе изашле оу прве 
љегове новеле, Случај (1879), Олга н Лина
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(1881) и Јелкин Босиљак (1881). Затим је 
редом објавио овоје романе: Зачуђени сва- 
тови (1883), Госпођа Оабина (1883), Сирота 
(1885) и Теодора (1889). У Народном Ка- 
залишту у Загребу прнказиване су К. 
драм-е, Сестре (1890) и Петар Зрински 
(1900), а Матида Хрватска издала је драму 
■Обитељску тајну (1891). ЈЗајвећа су му 
књижевна дела два историска' романа: 
Урота Зринако-Франкопанска (Дом и Сви- 
јет, 1894) и Краљица Лепа или Пропаст 
краљева хрватске крви (Дом и Свијет,
1902). Употребљавао је често псеудоннм 
Јенио Оисолски, по брду Сисолу изнад 
родног места Бершеча.

Л и т е р а т у р а: X. Шевгић, Живот и 
дјела Евгенија Кумичића. Предговор из- 
дању Јелкина Босиљка (Матица Хрватска, 
1905). В. Водник.

КУМИЧИЋ МАРИЈА, кљижевница (11/12 
1863, Вараждин). Жена' је Еугена К. Живи 
у Затребу, н истиче се својин радом у жен- 
ским удружењима. Оарађивала је ’ у часо- 
писима Хрватска Вила, Искра, Нови Вијек 
и Просвјета. ЕБе»ни су псеудоними: Марија 
Јурјева, Марија Фортуна и Ењушкина. Са 
М. Огризовићем драматизовала је за На- 
родно Казалиште у Загребу свога мужа 
Краљица Лепа, под насловом: Пропаст кра- 
љева хрватске крви. Од својих књижевних 
радова. издала је посебно две збирке песа- 
ма, Пјееме (1903) и Задље руже (1913), 
приповетку Валови чувстана (1911) и омла- 
динску књигу Пут к правој срећи (1909).

Б. В.
КУМИЧИЋ ТОМО, књижевнпк и адвокат 

(15/6 1885, Загреб). Син је Еугена К. У 
Загребу је свршио ооновну школу, гимна- 
зију и права и положио адвокатскв испит 
(1911). Живи као адвокат у Затребу. Из- 
дао је пооебно романе Ерна Кристен 
(1917), Пелин (1919), Африка (1922), Олга 
Д. Д. (1923), новеле Тајна Прокобона 
(1919) и Источни Гријех (1921), и драму 
у стиховима Аретуза (1924). В. В.

КУНА, варошица у Области Дубровачкој, 
срезу корчуланском, готово усред полу- 
отока Пељешца, у родној долини подно 
брда Роте (713 м). К. је главно место Ку- 
новске општине (2.136 становника), која 
се протеже 10 км далеко у правцу, а сав 
простор који запрема зове се Жупа и Рат. 
К. има 555 становника, општинско погла- 
варство, стари дубровачки кастио, римо- 
католичку жупу, фравевачки самостан, 
пучку школу, сеоску штедионицу, пошту и 
телеграф. Куновци су одлични виногра.- 
дари. У К. родио се сликар Целестин Ме- 
довић. Ј. М-п.

КУНДЕК ЈОСИП (21/1 1809, Иванић-
град, Хрвагска — 1857, Америка). По свр- 
шеној основној школн у родном м-е-сту, К. 
је учио гимназију у Загребу, као питомац 
бискупског орфанотрофијата, и онда је 
ушао у загребачко -оемениште, где је, по- 
сле свршене богоеловије, постао свеште-

ник (18/8 1833). Служио је као капелад 
у Горама и у Петрињи. У Бечу ое спре- 
мио за мисионарство (1837/38), па је оти- 
шао у северну Америку, где ј-е, као ми-сио- 
нар, радио у бискупији Ушсеппез, у по- 
ррајини Индијани, у граду Јаспер. По- 
-стао је генерални вжкар бжжупнје Ушсеп- 
пез, и дошао је 1852 у Хрватску, да нађе 
свештенпке мисионаре1, и да обиђе свој род. 
Вра-тио се иосле тога у Америку и наста- 
впо је тамо рад до смрти. — К. је пршгода-н 
песнжк, -а од његоввх песама -само прве 
две, на кајкавском наречју, имају значаја: 
Жеља старинске хорватске краљице- (1832) 
и Реч језика народнога (1832). У обе песме 
К. се поводи за- Штосовим Кипом домо- 
вине. П-есничког дара К. није имао. Као 
члан омладине, он је у песми Реч језика 
народнога са много самопоуздаља нагласио 
звачење омладине у националном раду; 
она и стару те-нерацију, у којој је осећај 
-народни готово угашен, псдстиче на рад 
за народ; Ар се вдижу млади, послују 
марљиво, — Тер поджижу в -старех, кај 
било втасливо. — К. мжоионарско-културни 
рад има- више значаја од његовог кљи- 
ж-евног рада. Он ј-е у Америци основао два. 
града: Ст. Јосеф и Ферд-инандеју.

Ј Ј и т е р а т у р а :  В. Дежелић, Јосип
Кундек, илирски -песниж (Про-овјета, 8, 
1900). В. Водник.

КУНИБЕРТ ВАРТОЛОМЕЈ СИЛВЕСТАР
(СипЉег! В. 8.), лекар, днпломата и исто- 
рик (з/12 1800, Савиљано — 13/3 1851, Са- 
виљано). К. је свршио медицину у Турину, 
па је отишао у Цариград, -а п-о том у Ср- 
бију, где је постао лични лекар кнеза Ми- 
лоша. Много се мешао у политику и био 
је пооредник између кнеза и енглеског кон- 
сула, пуковника Хоџ-еса, који је водио 
веома -агилну политику у Србији. Заједно 
с Милошем морао је -К. напустити Орбију 
и вратити 'с-е у Италију. К. је остао при- 
.јатељ кнезу Милошу, па је- по-водом књиге 
Сипријала- Робера, Без 81аме8 Је Тигцихе, 
веома. неловољне за кнеза Милоша-, у сво- 
.јим м-емоарим-а устао у њетову одбрану. К. 
је -завршио и издао само прву књигу свога 
дела, Еззах МзЉгЉие зиг 1ез геуо1иНопз 
е! 1'тЈерешЈапсе Је 1а бегћхе Јершз 1804 
(1850), а  другу књигу -су му заврши-ла и из- 
дала. браћа (1855). Дело К. је тенденциозно, 
полемично, али ипак вма приличну исто- 
риску вредност, већ зато, што -су то нај- 
опширниј-и мемоари -за прву Милошеву 
владу. Превео га је на српски Мнл. Р. 
Веснић ® издао с натписом: Српст-си Уста- 
нак и прва владавина Милош-а Обрен-овића 
1804—1350 (1901). Н. Р.

КУНИЋ (Бариз сип1си1из) је ОД И-СКОНа 
становник земаља око Средоземнога Мора. 
Уведен је ко-д -нас у нека. ловишта, осо- 
бито на властелинству грофа Бом-бела, код 
Вараждина. Ту се -изванредно брзо умно- 
жио и поетао је штетан. Лови -се потла- 
вито помоћу вретне (РиЈогшз Јиго), при- 
питомљеног афричког албина, наш-е-г обнч-
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ног твора. (Р. ри4ог1иб), која та тера из ње- 
говпх јама. Е. Р.

КУНИЋ РАЈМУНДО (Сишсћ), Дубровча- 
■нин, прнгоднн латшшски песник, говорник 
и преводнлад грчкшк песника (17/1 1719 — 
20/11 1794, Рим). К. је постао исусовац у 
Риму 20/11 1734, и био је учитељ у раз- 
личним школама свога реда у Италији, 
дрво граматике, а од 1761 реторнке у рим- 
ском колегију, где'је остао до смрти. Рано 
је постао члан римске песничке Академије 
АгсасНа, с називом Реге1аб МејЈапз, а био 
је члан и Академпје ОссиШ. Превео је на 
латински језвк у хексаметрима Омирову 
Илијаду, и штампао је тај превод у Риму 
1776, затим у Мледима 1778, заједно са 
преводом одабраних епиграма грчких и 
Калимахове V химне. К. превод Илијаде је 
најбољл од свжх латинских иревода у сти- 
ховима, па је још два пута штампан, за- 
једно са грчким оригиналом и упоредо са 
туђим преводима у пет главних европских 
.језика (Фнренца, .1837, 1838). Пре Илијаде 
лревео је К. и штампао избор грчких епи- 
грама. Та.ј је превод више пута. издаван 
(Рин, 1771, Мледи, 1784). Превео је Теокри- 
тове песме и неке од вих објавио, а све 
их је после његове смрти прикупио и из- 
дао његов друт, исуоовац и негдашњи уче- 
ник Јосип Мароти (Парма, 1779), који је 
издао п орнгиналне његове епиграме (б 
књига) и засебно хендекасилабе (Парма, 
1803). Као ггреводилац К. се строже држао 
оригишала него Ђамањић, али је изостав- 
љао пли покуш.ао да ублажн места, која 
је сматрао за оаблажњива. К. оригиналне 
песме биле су слабије од превода, а. изашле 
су у различним часописима. или пригод- 
ним списима. Најновијн су епиграми, који 
су поново штампанп у Дубровнику (1828), 
допуњенн са 9 књига, до тада неиздатих 
епиграма. Често -се у њима, под пменом 
ШЈа хвали Римљанка. Марија РјсеШ. Штам- 
пано је и неколвко његових пригодних го- 
вора.

Л и т е р а т у р а :  Мајвснер, Рад, 96, 98; 
Т>. Керблер, Рад, 164. Ђ. Керблер.

КУНИЋ ФРА ФИЛИП, босански фрање- 
вац, писац (26/5 1821, Османлије-Гредине, 
на Купресу — 7/11 1871, Лијевно). У ред 
је ступио 14/7 1837, прву Св. Мису рекао 
је 22/2 1846. Био је на! више места духовнп 
ломоћник и жупник. Занимао се за савре- 
мени покрет око сабираља народнога блага. 
Као гварднјан и одгојптељ фрањевачже мла- 
дежи у Ђакову, нрема жељи редодржав- 
ника фра М. Недића, прерадио је Марнја- 
новићеву Оловницу, те је обелоданио, под 
насловом Словница језика латинског илир- 
ски изтумачена за порабу младежп босан- 
ске, с кратким и потребитим ријечником 
(1857). При преради К. је имао пред очима 
околности свога времена, а служио се и 
савременим делима: Мажуранићечзпм и Ве- 
беровим. Стога му је Словница, и ако више 
ниј-е за школе, у своје време била знаме- 
нита појава на пољу босанске школске

књижевности. К. је издао и Народне пје- 
■сме (1858), што их је у своје време са  ̂
брао Јукић, а Мартић за штампу прире- 
дио. Ј. Ј .

КУНИЋАРСТВО. Као у свима аемљама, 
тако је и у нашој државн К. (у ограниче- 
ном размеру) ра-звијено, као узгредна гра- 
на у господ&рству односно кућанству. Га- 
јење кунића на велико ни.је рентабилно. 
Дивљи кунић (Бериз сишси1из Б.) распро- 
страљен је у јужној Европи нарочито у 
Шпанији. Од љега потичу све пасмине до- 
маћег или питомог кунића, од којих данас 
лмамо више од 20 пасмнна. Велики ку- 
нпћи доетижу до 9 кг, средњи до 5 кг, а 
мали до 3 кг тежине. Обично разврставају 
куниће на скупине, према економеком ци- 
љу, и то: 1. за.‘производњу меса, чије се 
гајеље раширило нарочито за време Овет- 
ског Рата у Европи; 2. за производњу крзна 
и 3. за производњу вуне (ангора-кунић).

С. У.
КУНИЧИЋ ПЕТАР, књижевник (28/1 

1862,' Дол, код Отарот Града, Хвар). Овр- 
шио је препарандпју и био је учшгељ на 
Вису, Корчули и у Отаром Гра.ду, где да- 
нас живи. Прва му је књнга Пупољци 
(1887). К. је углавном омладпнски пис.ац. 
Издао је но Де Амичису Срце (1888), по 
Мантегаци Глава (1889), Узгојне припо- 
вијегке (1889), Вишки бој (1890) п више 
путописа и описа наших крајева. Најваж- 
ннја -су му дела: Врбоска (1901), где је 
лзнео велико уметничко богатство овога 
места на Хвару, и литерарно-историока. мо- 
нографија Петар Хекторовић, његов род п 
Тврдаљ (1924), у којој је објавио много 
нове грађе за познавање овог знаменитог 
хварског песника. Б. В.

КУНОВИЋ-КУБИНОВА ЈОСИПА, песнп- 
киња (20/4 1817, Вараждин — 1860, Праг). 
Отац К. био је лекар у Вараждину, а 
мајка Чехпња. Пссле смрти родитеља оста- 
вила- је Хрватску (1836) и живела је у Чеш- 
кој, где се удала за Кубвну (1838). Осо- 
бито се истакла 1848, посл-е Славенског 
конгреса у Прагу, основавши женско удру- 
жеве 81оуепзка Бепшсе. К. је писала не- 
мачки, чешки п хрватско-српски. 1852 из- 
дала је у Вараждину збирку песама, 
Бег Кгапг — Сук1из V. ОесИсћ1еп. Пово- 
дом открића споменика Радецкоме у Пра- 
•гу, издала је кљигу Вогћеегкгапх (1858) 
и исте године књигу Еш ВШтепзНаизз- 
сћеп. Једна- збирка песама, посвећена В. 
Ханки, чува ое као рукопис у Чешком Му- 
зеју.

Л и т е р а т у р а :  С. 21Бг1, 51оуапзка
Вепшсе V Ргаге V. 1848—1849, а јеј! г а -  
к1ас1а1е1ка Јоз, КићтоУа (Озуе1а, 1907, 
ћг. 6—8); Ф. Илешић, Илирска пјесники- 
в а  Јосипина: Куновнћева (Савременик, 
1908, 91). ' Б. В.

КУНОРА, планина у Македонији, на гра- 
ници наше државе са Арбанијом, више 
изворишта Прони Влахње, с-еверозападно
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од планине Паштрика, 14-5 км јужно-југо- 
источно од 'Бажовице. К. се пружа _од се- 
верозапада ка југоистоку, а највиши висо- 
ви су: кота 1.511 м и кота 1.490 м. Падине 
К. су стрме, нарочжго југозападна, према 
Арба-нији, и доста су густо пошумљене, еа 
изузетком највиших стеновитвх делова.

П .  В .

КУПА, река у Хрватској, десна притока 
Саве. К. извире на оеверозаладном под- 
ножју Купичког Врха илж Стаклице 
(895 м) из Купешког Језера, слапом оД 
1 м висине, и у  врло неправжлном току 
гече оа запада према истоку, чннећи на 
путу велике окуке. Па горљем току, од 
изворишта до Здихова, 18 км северно од 
Огулина, К. тече уском, клисураотом до- 
лином, са местимжчним проширењима, а 
иза првог слапга пада преко неколико ма- 
њих слапова. Од Здихова К. тече кроз 
кречњачку висорован, а на средњем току 
чини огромну окуку: до Ладешића тече 
на североисток, па скрене под оштрнм 
углом ка северу-оеверозападу, од Подзе- 
меља почне тећи на исток-североисток, а 
од Обрежа на југоисток и југ. На средњем 
делу тока К. протиче кроз Оточко и Мет- 
личко Поље, а пзмеђу њих кроз сутееке, 
да се на почетку доњег тока, од уласка у 
Горње ПожугГје, п-очне разливати у рука- 
ве. На доњем делу, од Карловца, К. има 
нешто правилнији ток, чинећи маље оку- 
ке, али још неколижо пута тече кроз кли- 
суре, између Горњет и Доњег Покупја и 
Горље Посавине, у коју К. улази код Пе- 
триње. Одатле до ушћа К. опише два ве- 
лика меандра, и улије се у Саву код Ца- 
прага, на висини 9Г5 м. Близу ушћа је 
корито К. знатно шире од савског, па »ад 
ова река надође, изливш знатан део своје 
воде у К., ма да Сава носи трипут више 
воде од К., чија је количина 38-6 м3. Нај- 
главније К. притоке на горњем току су: 
Велика и Мала. Белица и Купица, на сред- 
њем и доњем току оа десне стране: Добра, 
Корана, Глина, Утиња и Петриша, а еа 
леве: Купчина, Краваршћнна и Одра. — 
Дужина К. тока је 290-8 км, а површина 
слива 4.504 км2. Пад се правилно смањује 
од изворишта1 према ушћу. На горњем то-. 
ку је просечни пад 3-59 м/км, на средњем 
0-69 м/км, на доњем 0'19 м/км, док је од 
извора до ушћа просечни пад 1-04 м/км. 
При средњем најнижем водоетају К. распо- 
лаже хидрауличком снагом од 48.300 НР, 
а са својим притокама снагом од 66.000 НР.

Л и т е р а т у р а :  М. Шеноа, Ријека Ку- 
па и њезино порјечје (Рад, 122, 1895).

П. Вујевић.
»КУПА«, ТВОРНИЦА ЦИПЕЛА Д. Д„

Сисак. Основано је 1922. Капитал је
1,500.000 Дин. Запоолено ,је око 1.000 рад- 
ника. Покретна снага -је 35 НР. С. П.

КУПАРИ, велико модерно мороко купа- 
лиште у раскошној ували југоисточно од 
Дубровника. Има песковит жал у дужини 
од 400 м, потпу.но чисто кристално море и

чист ваздух, Купалиште је због благе 
климе згодно за лечење болеети, које тре- 
бају ојачање организма и мир. Нарочито 
ое лече хронпчни катари органа за диоање, 
аетма, реуматнзам, ишијас, лимфони, хло- 
роза анемија, неурастенија. — Пет минута 
од К. друга је красна увала, Оребрно. Има 
песковит жал, плитко море, згодно за ку- 
пање непливача и деце. Ј. М-н.

КУПЕШКО ЈЕЗЕРО, језерце у Хрват- 
ској, 8 км северно од с-ела Црног Луга, у 
делничком котару, односно 8-5 км северо- 
иоточно од Рисљака (1.528 м). К. Ј. лежи 
у гудури, која је са_ три стране затворена 
стрмим кречњачким стенама. Дугачко ,је 
200 м, пшроко до 30 м, а апсолутна виси- 
на му је 397 м. Из К. ј . извире Купа,

П. В.
КУПИНА расти дивља у грмовима уз 

лутеве, п-о шумама, Употребљава ое за 
кување пекмеза. Раширена је по целој др- 
жави. И. Р.

КУПИНАЦ, речица у Србији, лева при- 
тока Тамнаве. К. извире у Посавини, више 
села- Орашца, и у врло неправилном току 
тече према оев-ероистоку, па велнким де-, 
лом протиче кроз Велику Бару. На срвд- 
,њем н доњем току К. је мочаран. У Там- 
наву К. утиче код Обренов-ца. Дужина К. 
тока је 28-4 км, а површина -слива 111-2 км'Ј.

П. В.
КУПИНИК, град у Срему на Сави. Ту је 

1486/87 била црква Св. Луке, у коју је 
прен-есено тело дешота -Ст-евана Бра.нк-о- 
вића (сл-епог), и у којој -се занонашио син 
Стеванов Ђурађ, потољи м-итроњолит Ма- 
ксим. 1521 Турцп -су К. разорили.

В. П-ћ.
КУПИНОВО, село у Срему, у срезу зе- 

мунском, код Саве (78 м) пред Кулинским 
Кутом, којим се река савила југозападу 
12 км далеко. Има 2.237 становника, оп- 
штиноко поглаварство, п-равославну паро- 
хију, осн-овну школу, ко-тарску шумарнју 
Пе-троварадинске имовне спштине, паро- 
бродску станицу, пошту телеграф и теле- 
фон. Н-а западу је од К , чув-ена с обнља 
пернат-е дивљачи, Обедска Бара, у старом 
савском кориту чвјом ивицом сада водц 
друм у Обреж (1.380 становника, општинај 
парохија). У К. -с-е нашло предм-ета из брош 
заног доба и н-ешто римских новаца 3 и 
4 -века поол-е Хр. У деслотској цркви Ов. 
Луке Обеда, жоја с-е налази до Обедск-е 
Баре према острвцу, г.де је н-егда био де- 
с-потски град, има надгробни -спом-еник 
једне декуријон-ске породице из Баеијане 
(Петровци, код Руме). — К. (Кб1репу) се 
помиње као краљевски град 1388. Ка-сније- 
је де-спотско К. или Купиник ове до 1521,- 
кад су га разорили Турци.

Л н т е р а т у р а :  Вјесни-к Хрватскога
Архе-олошкога Друштва (Н. 0. IV, 198); Ђ. 
Сабо, Оредов-јечни градови у Х-рватс-кој и 
Славонији (1920). Ј. М-н.

—  501 —



КУЛРЕС

КУПРЕС, ме-сто у Босни, главно насеље 
у КЈшрешном Пољу, Има 669 становника/ 
Првн пут се домиње почетком 18 века, До 
окупације био је у К. дрвени град. Знатан 
је извоз етоке. Годишње се приређују 
кошске трке. Испостава је бугојанског 
среза,

Л и т е р а т у р а :  Милојевић, Купрешко, 
Вуковско, Равно и Гламочко Поље (Насе- 
ља, 13). М. Ф.

КУПРЕШКА ОВЦА је багра праменке, 
настала бољим узгојем на Купрешком По- 
љу. (В. Праменка п Овчарство.)

0. У.
КУПРЕШКО ПОЉЕ, велико кароно по- 

ље у Босни, иеточно од Ливањоког и Гла-. 
мочког Поља, северно од Дувњанског По- 
ља, са свих страна. опкољено планинама. 
На- североистоку дижу се: Мосор 1.376 м* 
Отражбеница (Вучковац) 1.504 м, Плазе- 
ница. 1.766 м, Стожер 1.758, м, Виличовац 
1.579 м, на југоистоку: Лупотлава 1.448 м,- 
Црни Врх 1.506 м, Јаворац 1.400 м, Оштри 
Врх 1.281 м, Осоје Планнна. 1.439 м, Ја- 
ворни Врх 1.468 м, на југозападу: Батоглав 
1.272 м, Козја Глава 1.482 м, Малован 
1.828 м, Ја.ра.м 1.662 м и Курлај 1.593 м, а 
на западу и северозападу: Круњац 1.500 м, 
и Виторог Мали 1,748 м, — К. П. пружа се 
од еевера-северозапада према јуту-југо- 
истоку, дугачко је 24 км, лшроко до 10 «м, 
лежи на апеолутној висини од 1.118 до
1.150 м, а заузима површину од 93 вм2. 
По своме географеком положају, ово је 
поље најисточније и највише од великих 
карсних поља. К. П. са својим огранама 
састављено је од верфенских шкриљаца, а 
у вшшим деловима од пешчара, кречња^ 
ка, доломита и слојевитог мелафира. Врда 
од верфенских шкриљаца на североистоку 
не представљају она.ко оштру границу по- 
ља као кречњачка или доломитска, нето 
имају доста благе нагибе, а само на занад- 
ном ободу стране су местимице стрме. Дно 
поља је врло неравно, оообито на сесверо- 
западу, где је махом стеновп!то,. у јужнн- 
јим крајевима покривено је 'делом неоге- 
ним језерским седимснтима, делсм мла- 
ђом глином и шљунком. Оа средине ноља 
издижу се неколико осамљених кречњач- 
ких главица за 10—20 м изнад околвне. 
К. П. }е тектонски шредиспонирано, јер ле- 
жи на уздужном раседу, дуж кога се југо- 
заладно крило спустило. Неправилног је 
облика. и састављеж) из три хидрографски 
доста! самосталне котлине: Барјамовачке 
на оеверу, Мртвнчке у средини, Милачке 
на јуту, које су одељене бреасуљцима из- 
међу Циганског Долца на западу и села 
Злосела на истоку (коте 1.164 м, 1.138 м,
1.151 М, 1.146 СМ, 1.169 м), ОДНОСНО НИЗОМ 
малих узвишења дуж друма Малован—Ку- 
лрес: Овчевина 1.155 м, Ватељ 1.163 м, По- 
гана Главица 1.200 м. Барјамовачка кот- 
лина има најнеравније дно: смељују се 
увале са заравњенпм косама, безбројне вр- 
таче, често велжсих дименсија, са. кршним

остењцима, а само на запа-ду је проотрана 
раван. Кроз њу протиче речица. Мртваја, 
која цочиње код села Стражбенице, тече 
према северозападу, и понире на крају по- 
ља, близу села Шематовца, а. на краће вре- 
ме плави најнижи део котлине. Две оста- 
ле котлине богатије су водом, јер на под- 
ножју Стожера, где се додирују верфенски 
шкриљци са кречљаком и доломитом, из- 
виру многа п јака врела, од којих почиње 
тећи већи број потока. Мртвичка котлина 
је на североистоку састављена од кречња- 
ка, између чијих су брежуљака- плитке и 
засејане увале, а на југозападу се развила 
шширока карсна за.раван, неколико мета- 
ра изнад равни поља, пуна плитких врта- 
ча. Ову .котлину наводњава речица. Мртви- 
ца, која тече према западу-северозападу 
кроз вијугаво и плитко, у хумусу усечено 
корито, а понире у понору под Курлајем, 
на западном крају поља. Њу хране по- 
тоци Омрдељ, Иснод Слачица, и Кариче- 
вац, који извиру на североисточној странн 
К. П. Слабија је и краћа речица Јазмак. 
Она добија воду нз мочварног земљишта 
око Мртвице, тече ирема јрту, и губи се 
на швици оиоме-нуте карсне заравни. Ми- 
љачка котлина подељена је теснацем из- 
међу Тиквице 1.558 м и ГајевинЗ, 1.238 м 
на. два дела, од којшх се јужни зове Ри- 
љић-Поље. Њетово стеновпго дно покрп- 
вено је неколпко метара. дебелим наносом 
песка- и шљунка. Кроз ову котлину про- 
тнче Милач, водом најбогатија речпца у 
К. П. Она извире из Лупоглавског Језеца, 
источно од села Кукавпце, у горљем току 
тече према западу-северозападу, а са југо- 
западних падина. Стожера дрпма воду из 
потока. Отиновачког, Кадивца и Јурковаче. 
У оамом пољу Милач тече у вијугавом то- 
ку северозападним и западним жрајем по- 
ља, према југозападу и југу, а нонире у 
Питомим Лшвадама, на. југозападу Риљпћ- 
Поља, у поноре алувијалннх вртача. Ови 
добро гута.ју воду, те поводњи ни у нај- 
нижим деловпма поља не трају дуго. Летп 
се сва вода Милача губи у каменитом по- 
нору код села Горњег Малована, и не те- 
че до доњих поно.ра, Поред тога, многе су 
вртаче на равни и странама К. П. преву- 
чене глином, те се вода у љпма. стално за- 
држава и образЈЈу се језерца т. зв. локве, 
којих у томе крају има преко 20. Неке су 
рд љих доста велике, 100 до 250 м у дреч- 
нику.

Клпма је у К. П. врло оштра, због ње- 
говв велике внсине. Поосечла годишња 
температура је 5'7° 0, око 5'5° нижа него 
у Београду и Загребу, у јадуару —4-5°, 
априлу 4'3°, јулу 15'3°, октобру 7'2°. Доста 
су честе годпне у ко.јима је средња темпе- 
ратура јануара нижа од —6°С, а јулска 
нижа од 15°. Али су, због велике висине, 
годишња колебања. температуре доста. не- 
знатна, просечно 19'8“С, према 22° у Љу- 
бљани и Сарајеву, или 23° у Београду. 
Средњи апсолуши екстреми прилпчно су 
велики, 29-8° и —19'5°, са колебањем од
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49-3°, а апсолути екотреми још већи: 34° 
и —25°'С. У неким годинама чак алрил има 
нижу температуру од 0°, а јулп нижу од 
13°. Атмосферских талога је највише у је- 
сељнм н пролетњим месецима; просечно у 
току године шадне 1.345 мм, ретко впше 
од 1.700- мм или ман.е од. 1.050 мм. Атмо- 
сферских талога има просечно у 141 дану, 
од којих су 55 дана, еа> снегом. Непогода је 
доста мало, 11 пута годиШље, ретко внше 
од 25 дана. Облачност је такође доста ве- 
лика: нросечно је преко половине неба 
под облацима (5-6).

Према природи земљишта и према кли- 
матским условима, у К. П. успева мало 
врста жита. Гаје се само раж и јечам, а 
поред тога у доста великој количини кр- 
тола. - Али је карактеристично, да култи- 
висаног земљишта има скоро искључиво 
на североистоку, док на југозаладној стра- 
ни шоља има нешто пашљака. Иото еу та- 
ко сва већа насеља око северристочног обо- 
да К. П., а много маље их је око западнот. 
Такав распоред културе и становништва 
условљен је тиме, што на истоку има пуно 
извора и потока, а на заладу су већином 
понори, који подземним путевима одводе 
воду у нижа поља на западу. —■ Поред 
Купреса, који лежи око 60 м изнад равни 
поља, и но коме је оно названо, највећа 
су насеља: Зло Село, Растичево, Риљић, 
Благај, Ново Оело и Шематовци. — Југо- 
исгочним крајем К. П. пролази друм Бу- 
гојно—Купрес—Шујица—Ливно н Дувно, 
а кроз остале делове воде неколико кол- 
сквх и пешачких путева.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Карсна по- 
ља лападне Босне н Херцеговине (Глас, 59, 
1900, 61—72). п. Вујевић.

КУПЧИНА. 1. Река у Хрватској, лева 
притока Купе. Извжре под Плешом 987 м, 
у Жумберачко-ј Гори, и углавном тече шре- 
мд југоистоку. После кратког тока у уза- 
ној долини, К. ое на средљем делу знатно 
прошири, па код Лазина улази у Горње 
Покупје. Ушће К. у Кушу је око 2-5 км 
низводно од места Доње Куичине, одноено 
6-5 км зашгадно-југозападно од села Ласи- 
ње, на висини од 108 м. Дужина К. тока 
је 56 км, а новршина слива 614-4 км2.

П. В.
2. В. Жумберак.
КУРАЛТ ФРАЊО (5/12 1847, Менгеш, 

Словеначка — 1921, Загреб). Студирао је 
Пољопривредну Академију у Мађар-Овар.у. 
У пракси је био у Паковцу, крај Затреба, 
и у Сливници, крај Марибора. 1874 постао 
је доцент Више Господарске Школе у Го- 
рици, и тамо је уређивао Господарски 
Лист. Одржао је многа шољопривредна 
предавања, 1875 бно је у Немачкој, да изу- 
чава специјално воћарство. За Хрватско- 
Славоноко Госнодарско Друштво К. је био 
веома заслужан. Он је први код нас про- 
учио нитање фиотоксере, па је његовом за- 
слугом сцасено хрватско виноградарство. 
Питање филоксере студирао је 1889 у

Француској, о чему је написао нарочито 
дело. Издао је и написао ова дела: Поук 
в садерији за словенске кмете, Воћарство 
за пук, Виноградарство и пивничарство, 
Књига о пољоделству и поврћарсгву, Ви-- 
потрадарство, Пнвннчарство и Поврћар- 
ство. С. Д.

КУРЂЕЛИЦА је уска тканица, којом се 
преко паеа опасују. Носи се у Конавлима.

II. 3.
КУРЕЛАЦ ФРАН, књижевник (14/1 

1811, Брувно, Крбава — 18/6 1874, Загреб). 
Основну школу свршио је у Гаковцу, два 
разреда гимназије у Карловцу. У Грацу је 
свршио трећн граматички разред н два 
разреда хуманиора. У јесен 1830 дошао је 
К. у Загреб, и ступио је на философију. 
1834/35 наставно је науке у Пожуну, али 
у најживљим годвнама националног по- 
крета омладине, није имао времена за 
школоке књиге. Научио је све еловенеке 
језике, немаЈчки, италијански, францускн и 
мађарски, и живео је највише у Бечу, као 
учитељ језика. У Бечу је био Вуков »се- 
кретар«. Одатле је залазио међу Хрвате у 
шопронској и жељезној жупанији, и еаби- 
рао је њихове народне лесме. У Бечу је К. 
затекла револуција 1848, и он је одмах 
кренуо у Хрватску. Али успут се задржао' 
у мошоњској жупанијв, да попуни своју 
збирку народних песама и да диже нацио- 
налну све-ст тамошњих Хрвата протпв Ма- 
ђара. У Мошоњу је ухапшен и бачен у там- 
ницу, у којој ј-е остао 40 дана-. Опростивши 
се тамнице дошао је у 3-агреб, а банско 
веће послало га је у Олавонију, као агита- 
тора против Мађара. За етечене заслуге 
именован ј-е 1849 за учит-еља хрватско- 
срлског језика у гимназији на Геци. Кад 
с-е, за време Баховог апсолутизма, хрват- 
ска ре-чка гимназија постепено претварала 
у немачко-италијанску, К. ј-е лонуђено да 
буде учитељ немачког језика, -али је он то 
одлучно одбио, те је отпуштен из службе. 
Живео је и  даље на Геци, као приватни 
учитељ. Гадио је на препороду Хрватског 
Приморја и Истре, а иочетком 1862 доша-о 
ј-е у 'Баково, примивши од владике Штрос- 
мајера место учитеља старословенског је- 
зика у семеништу. 1866 преш-ао је К. у 
Загреб, за -оуплента француског језика на 
гимназији и реалди, али је већ идуће го- 
дине, поводом ј-едне полвтичке демонстра- 
ције, отпуштен из службе. 1872 дала му је 
Југосла-венска Академија сталну месечну 
домоћ.

К. се први пут јавио у априлу 1848, у 
Зори Далм-атишжој, плам-еиим иозивом 
Далматинаца у хрватски сабор. За време 
револуције истакао се као ненадмашни 
нисац ватрених лроглаоа на крајишнике, 
на угарске Хрвате, Немце, Гумуне, Нај- 
већи и најлеиши м.у је проглас Одговор 
на оне мађарске хартиј-е, што је тужна Го- 
това војска кућн понијела (1848). У Про- 
граму речке гимназије (1849) 'изашли су 
К. преводи, Говори из римских писаца, а
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1852 објавио }е прву овоју филолошку рас- 
лраву, 'Како да склаљамо имена; која је 
основа К. филолошке, т. зв. речке школе. 
Посебно ј-е лздао: Рецимо коју (1860), збир- 
ку чланака о ј-езику, о кљизи и народу, 
Покорни поалми Давидови (1861), нрево-д 
Шиме Будинића. с опширним језичним 
тумачем, Флузлиненсија (1862), избор ље- 
гових говора, раслрава п превода са Реке, 
Руље и пахуљице (1868), избор различи- 
тих песама из ружшиса дубровачко-далма- 
тпнских, п Јачке (1871), зборник народних 
лесама Хрвата у Угарској. У Раду је К. 
објавио ннз филолошких ра-справа, наро- 
чито из нодручја наш-е народне фразеоло- 
гије и оемаснологије, којима је обогатио и 
очистио наш књпжевни језик. Као роман- 
тичар. К. }е сматрао чисти говор с уста 
народа изражајем народн-е душе, алн као 
поборник југословенске и словенске идеје, 
он ј-е хтео да се из тога корена развије 
књижевни језик за све јужне Словене, ко- 
ји би нас уј-едно приближио осталим Сло- 
венима. Зато :.је у сво} језик примао много 
елемената нз наших нареч}а. и много а-р- 
хаизама из старе хрватскосрпске књижев- 
ностн. Најистакнутнји ученици ове фило- 
лошке, »речке школе«, били су И. Деж- 
ман, М. Деренчин, И. Фиамнн и Буде Бу- 
дисављевић. К. }е водио ж-естоку борбу 
против »загребачке школе«, коју је пред- 
стављао као филолог А. Вебер-Ткалчевић, 
т! ј. против књнжевног }езлка, какав се у 
оно доба. развпо у 3-агребу, уз недовољно 
лознавање народнога штокавскога говора, 
а под }аким угицај-ем. латинског н немач- 
ког }езика. Као језични чистунац п одли- 
чан стплпст, К. }е имао знатан утицај на 
хрватску кљижевност, н ако његове фило- 
лопгке расправе немају чист научни зна- 
чај, и ма да љегово архаизоваље }езнка 
ни.ј-е нико могао да прихвати.

Л и т е р а т у р а :  Б. Водник, Живот и
дјела Франа Курелца' (Увод књизи: Ф.
Курелац, Руље п пахуљнце. Избор вз Ку- 
релчевих д}ела, 1916).

Б. В о д н ик .
КУРИЕР СЕЛЕСТ (СоигБеге), фран- 

цускн књижевник -(1843 — ?). К. је жпвео 
дуго ,у Русијп, и проучавао је словенске 
језике и -књижевности. Издао је, поред 
осталога, №з1о1ге Ае 1а 1Шега1иге соп!ет- 
рогате сћех 1ез 51ауез (1879), у којој се 
подробно говори и о нашој квпжевности. 
Об.јавио )е у Кечие ћгНапт^ие чланке о 
косовској бнтци (1877), о Боснп, н смрти 
Омаил-а-ге Ченгића (1878), о црногорским 
песмама (1881), о књижевном локрету у 
словенским земљама (1887).

М. И.
КУРИРИ СТРАНИХ ДРЖАВА КРОЗ 

СРБИЈУ. У почетк.у ствараља нове-српске 
државе, у Орби)п је била .једна врста дуа- 
листичког политичког стања, управо дво- 
јака владашша, и српока- и турска. Турска 
је имала право да њени курири (в, Тата- 
ри) пролазе кроз Србију као кроз »царску

земљу«’ слободно и под заштитом српских 
власти, носећи препиоку између Порте п 
београдоког везира. У почетку оу им зато 
служиле турске мензулан-е, а кад су оне 
укинуте, онда српске. По ранијим капи- 
тулацнјама, Турска је била обавезна, да 
кроз сво)у царевину дозволж слободан про- 
лаз и аустрижим државним куририма, 
ко)и су били ван домашаја надлежности 
турских власти. Та је обавеза прешла н на 
Срби)у, као на њеног вас-ала. Али то }е 
важило само за царнтрадски друм, рд Бео- 
града до туроке границе. На осталин дру- 
мовима, нп турски ни аустриски Татари 
нису имали никаква посла. Аустрија је 
одржавала ку-рирску службу између Беча 
и Париграда и обратно. Бечки курнри лре- 
давали -су званичну преписку сво)е владе 
земунско) политичкој власти, а она их )е 
преко т. зв. терцомана предавала ау- 
отриским Татарима у Б-еограду. То су ма- 
хом били Турци. Били су под заштитом 
туроких влаоти, а свака помоћ и услуга 
чнњена пм је на рачун аустриске државе, 
која )е све трошкове плаћала. Путовалп 
су прво коњима, туроких, а затим сршских 
мензулана, које су биле -обавезне, да! им 
дају потр-ебне коње и оурукџи}е, по утвр- 
ђеној тарифи. Доцни}е, кад су српске 
мензулане органи-зоване као државна уста- 
нова, АустриЈа је плаћала за три коња 
500 гроша чаршиских (100 Дин), а за сва- 
ког дсоња. више »по сразмерици«. Исплата 
се вршпла сваких 15 дана у »устриском 
консулату, у »здравпм -цванцикама«. За 
Татаре су бнранн одважни и поузданп 
л^уди, који су, лоред добре плате, доби- 
јали и засебну награду, према времену и 
даљини пута. Ноеили су кришом п при- 
ватна писма, на ,и новчане пошиљке, за 
места у Србнјп и у Турској, као узтредан 
посао за уговорену награду. За сигурност 
-пошиљака, у случају губптка нли отмице, 
служило ј-е солидарно јемство свих Та- 
тара на линији Београд—Цариград, а њих 
је било преко 40.

Од 1835 кроз Србију је била органпзо- 
вана. и сталл-а курирска служба енглеск-е 
владе. Енглески представнпк у Београду, 
Хоцес, био )е у врло тесним, поверљивпм 
и пријатељоким односима са кнезом Ми- 
лошем, и од њега }е тражио поузданог чо- 
века, који би зајемчио брзо и сигурно от- 
прављање динломатске преписке енглеске 
владе са Цариградом. Кнез Милош, -нала- 
зећи у томе в ово) политички интерес, 
ставио‘ му )е на раоположењ-е Татар-Ристу 
Прендића, на чију се пам-ет н образ могао 
ослонити, јер му је он п у Србијн и у 1 ур- 
ској свршавао важне, тепгке и опасне по- 
руке, »за које је, тгоред добре срећ-е и 
Божје помоћи, ваљало имати и присебно- 
сти, опробан-е одважноотн и вештнне«. 
Кнез Милош |е отрого наредио мензула 
нама, да за енглеоку службу имају Јњек у 
првправности најбоље коње, и да одреде 
најпоузданије еурукџије, да  ̂ бп се енгле- 
ска. попгта без изговора одмах и брзо от-

— 504 —



КУРШАНЕД

лрављала, а Татар-Ристи је препоручио нај- 
.већу услужност и озбиљно стараље, да се 
да границама у Земуну и Алекеинцу пре- 
даја и пријем правилно и без ометње врши. 
Енглески је курир долазио до Земуна, где 
је Татар-Риста са другин енглеским кури- 
ром, чије је седиште било у Алексинцу, 
примао пошту, с њим у Алексинац носио, 
-и тамо предавао турском Татарину. Н-а- 
ронито важну енглеску дипломатску пре- 
писку Татар-Риста је носио еам у Цари- 
град. Он је ту енглеску служ-бу вршио као 
жабинетски Татарин кнеза Милоша, а Ен- 
глези су за то бшш »признателни н из- 
дашни«. Д. Димитријевић.

КУРЈАК. 1. Оело са 607 етановнжка у 
Хрватској, у Областж Приморско-Крајиш- 
кој, у срезу и општини Удбинској, од 
-Удбине 5 км к јутозападу. На стрмој се 
литици виде развалине старога града К , 
што је био ваљада најранжја столица кр- 
•бавских кнежева Туран, где су се 1334 де- 
■сили синови кнеза Курјака (Курјаковићи) 
Будисав, Павао и Грегориј-е. К. шомиње 
још 1696 бискуп Оебастијан Главинић. Име 
К. долази- -од светачкога имена СуНасиз, 
као и Чубријан, Чубран (овћи) од С урп а- 
лиз.

Л н т е р а . т у р а :  В. Клаић, Грађа зц то- 
пографију личко-крбавске жупаније у сред- 
љем веку (Вјесник Х-рватскога Археолош- 
кога Друштва Н. 0. VII); В. Клаић, Родо- 
еловље крбавоких кнежева од племена Г^- 
сића (Рад, 134).

2 . Оело у Хрватској, Област .Приморско- 
Крајишка, срез Делннце, општина Скрад, 
на Лујзнној цести. Има 425 становни-ка-, 
пучку школу, творницу опека и глпнене 
робе, стругару.

3. Најдужи тунел (1.124 м) на железнич-
кој прузи Карловац—Сушак, између ст-а- 
ница Скрад-а и Делница, од села К. 2% км 
к северозападу. Ј. М-п.

КУРЈАКОВИЂИ, крбавеки кнезови. В. 
Крбава.

КУРСУЛА ЈОВАН (Доља Горијевница, 
округ руднички — 16/8 1813, Доља Гори- 
јевница). Јунак в-еликв хра-брости и про- 
слављен као мегданџија. Нарочито се иста- 
као 1810 у битци на Варварину. Умро је 
(ОД рана добијених на Делиграду 1813.

В. Ћ.
КУРТ-ЋЕХАЈИЋ МЕХМЕД-ШАКИР, но-

винар (1844, Бијело Поље — 1872, Беч). 
Школе је свршио у родном' месту. 1868 
до 1872 уређивао је службене новин-е за 
Босну, у Сарајеву. Био је члан турског 
држа-вног већа и председник сарајевске 
општине. Поред службених новина Босне, 
издавао је К. и уређивао у исто време и 
политички лист Сарајевоки Ц-вјетник-Џул- 
шени-Сарај на турском и нашем је-з-ику, 
ћирилицом. 0. X.

КУРУЦИ су мађарске усташе против 
цара или Немаца. Име' ое први пут спо- 
миље 1673, а најчешће се јавља као назив

за војнике Имре Текелије п Фраље II Ра- 
коција. Нарочито тешке борбе имао је да. 
издржи сриски народ са К. за време Фра- 
ње II Ракоција (од 1704 даље). У поједи- 
ним крајевима- бивше Утарске (у крају 
изнад Мориша и у Барањи), после тих 
борби, Срба виш-е нема у знатнијем броју.

Д. П.
КУРЦ ЦУМТУРН УНД ГОЛДЕНШТАЈН 

ЛУДОВИК ВИКТОР (Кигг г и т  Тћигп ипЈ
СоМепзбеш), сликар и илустратор (7/10 
1850, Љубљана). Син је сликара Франца 
Оерафа. Отац му је био такођер учитељ. 
1867—1870 студирао је на покрајинској Цр- 
тачкој Академији у Грацу, 1872 постао је 
привремени учитељ у државној гимназнји 
у Грацу. 1906 стављен је у пенсију. — К. 
је у првом реду црквенн сликар. Имао је 
приличан утицај на. црквену уметност н 
уметнички занат у Штајерској. Радио је на 
уљеној и фреско техници, затим нацрте 
за црквено посуђе и параменте. Идејно је 
у назаренској -струји, Главна су му дела: 
Порциункула (1872) и Св. Бонавентура
(1882) у Марија Трост код Граца, 4 уљене 
олике у жупној цркви у Оамобору у Хр- 
ватској (1894), слика- великог олтара у цр- 
кви на Грабену у Грацу (1899), картони за 
стенске и таванске слике (апостоли, јеван- 
ђелисте, црквени оц-и, добри пастир) з-а 
Лајбниц (1902), картони за цркву Св. Ни- 
колаја у Саусалу (1904), нацрти за два сли- 
кана прозора у пресвнтери-ју цркве у Бру- 
ку н-а Мури (1914), олтарна слика Краљи- 
це Св. Круниц-е за Валтерсдорф (1917), 
картони за четирн слике у Грацу (1922) 
и т. д. Рестаурнсао је више старих цркве- 
них слика и илустровао је више популар- 
них публикација. Радио је и литерарно 
на пр. КигШ шНеггЈсћ! ап Је г  МШе1$сћи1е 
(1891), АЉигп геМјДозег Кип$1 (1891), М еР 
$ 1 е г 1 о е г к е  у о п  М. бсћоп^аиег (1893).

Л и т е р а т у р а :  5а111ег и. КапШ , Б.
К. уоп К игг г и т  Тћ. и, С. (1910).

Ф. Стеле.
КУРЦ ЦУ ТУРН УНД ГОЛДЕНШТАЈН 

ФРАНЦ (Кигг ги Тћигп ипЈ С оМ еп зЈат), 
сликар (20/1 1807, 31. М Јсћаеђ Лунгау -— 
29/8 1878, Грац). К. је учио цртачку Акаде- 
мију у Грацу, био је учитељ цртања у Ма-р- 
новој трговачкој школи у Љубљани, ажи- 
вео је до 1867 у Грацу. Фреско-технику 
учио је К. у Минхену. К. је радио фреск-е у 
црквама (фрањевачка црква. у Љубљани, 
Лог код Випаве и т. д.), олтарне -слике и 
слике крижевог пута, декорације за позо- 
рвшта у Љу-бљани и Грацу, 80 ведута из 
Крањске (сада у Народном Музеју у Љуб- 
љани).

Л и т е р а т у р а :  Ј . ^ а $ Н е г , ЗЉјегазсћеб 
КипзНег-ГехЉ оп, 79. Ф. С.

КУРШАНЕЦ, село са 417 становнижа у 
Мариборској Области, срез Чаковец(ац), оп- 
штина Отрахонине-ц, у Међумурју код Дра- 
ве, недалек-о од места, где је прелазн же- 
лезница Вараждин—ЧаКовец. У Куршан- 
ском лугу споменик бележи место, где је
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од' разгневљена в-епра 18/11 1664 погннуо 
хрватскж бан' и песник Ннкопа II Зринскн.

Ј. М-н.
КУРШИД-ПАША. Постојн причање да 

је био родом Србпн, жз околине Параћина, 
и да је као дете потурчен. Био је заповед- 
ник турске^ јужне. војске (као нишкн ве- 
знр) против’ Срба 1809. Он је вештнм ма- 
невром обишао Делиград и потиснуо уста- 
нике све до близу ушћа Мораве. 1810, у 
новој вој-ни, потучен је код Варварина од 
српске н руске војске. Октобра 1812 име- 
нован је К. за великог везира, са задатком, 
да ликвидира српско питање. 1813 он је 
био главни заповедник турске војске про- 
тив Орби.је, и 17/10 као победник је ушао 
у Београд. 1815 био је премештен за бо- 
санског везира' и поверено му, да умири 
поново Србију и устанак Милоша Обрено- 
вића. Оамо, због промене опште политичке 
ситуације у Еврочш, К. је миснја овог пута 
била више дипломатска, него војничка, У 
њој он није успео, јер је узео еувише крут 
став, него је преговоре у бољи ток увео Ма- 
рашлп-Али-паша, који је упућен у Србију 
с јужне стране као румели-валис. Ради 
тога је крајем 1815 премештен К. из Босне 
за везира. на ме‘сто другостелене важноети, 
у Солун. В. Ђ.

КУРШУМЛИЈА, варошица у Орбији 
(Косовска Област). Има 6.303 становника. 
На реци је Топлици. Мањи је екогтмски 
центар за околину. Среско је место. Пма 
пошту. — К. ое у средњем веку звала То- 
плица; у њеној је близини Немања подпгао 
цркву Св. Николе, воја. је доцнпје постала 
столицом гопличке епископије. К. ое звала 
п Бела Црква. В. Д.

КУРШУМЛИСКА БАЊА (окрут то- 
шличкн) пма изворе оумпоровите воде 
37—39° 0. Примитивно је уређена. Локал- 
ног ј-е значаја, Л. Н.

КУС НИКОЛАЈЕЗ МИРКО, публициста 
(11/5 1896, За-греб). Студирао је на Уни- 
верситету у Загребу. За време рата био је 
интерниран две годнне у Зеници. Сарађу.је 
у разллчитим ревијама и часописима. Ре- 
дитује социолошку библиотеку Друштво. 
Дела су му: Проблеми биолошке социо- 
ЛОГИЈе (1924). Магх, Масћ-Ачепаггаб; При- 
лог функционалној социологијл. С. Д.

КУСАЧА, планина у Србији, између ре- 
ка: Нишаве - Куновичк-е - б-езпменог потока 
(леве притоке Нишаве), јужно од Снћева, 
односно 14-5 км истонно од Ниша. Већи 
део К. састављен ј-е од пермског или три- 
јаског црвеног пешчара, а нешто од јур- 
ских гворевина. К. -се пружа од југозапада 
на оевероисток, висока је 770 м, и оа севе- 
розападне стране пошумљена. Западним, 
северним и североисточннм подножјем К. 
пролази железничка пруга Ниш—Бела Па- 
ланка—Пирот. П. В.

КУТИ ЈЕЗЕРЦЕ (ЂУВЕЛЕК), језеро у 
Далмацији, у близини границе са Херце-

товнном, око 3 км северно-северозападно 
од Неума, односно 11 км јужно-југозападно 
од Метковића, На истоку, југу и југозанаду 
језеро је ограничено планинама око 300- 
до 400 м -високжм, а -на северозападу отво- 
рено' је према проотраној долини Неретве. 
Са овом је К. Ј. везано Црном Ријеком, а 
у кишовитије доба и реком Мислина. Повр- 
шина К. Ј. је, прн средњем водостају, око- 
1‘3 км2, апсолуша виоина. 0 м ,. средња 
дубина 1-3 м, а највећа 4-6 'м. По томе је- 
К. Ј. криптод-епресија, т. ј. дно му је спу- 
штено дубље од морок-е потршине. К. Ј. 
добије доста велику колпчнну воде- из не- 
коликих врела на источној обали, али му 
се површина мења, према годишњој по- 
дели киш-а; осим тога стоји под утицајем. 
Јадраноког Мора, те ое и на њему ј-авља 
незнатна плнма н оо-ека. При ниској води, 
када- се дубина просечно смањи за 0'5 м, 
појави се на средини К. Ј. дугуљасго 
■острво, обрасло рогозом.

Л и т е р а т у р - а :  А. Самаггђ Б1е 8ееп 
Јеа КагбЊз, I (АБћ. Ј. к, к. Сео<Јг. СезеП- 
зсћаН, V, 1903/04). П. В.

КУТИНА, 1. Трговиште у Хрватско>ј, у 
Области Осечкој, најзнатније је место ви- 
нородне Мославпне, у њеном јужном кра.ју 
(149 м), уза. поток Кутнннцу (к Иловп); 
отаница- је Полоњске железнице Дуго Оело 
—К,—Нс-вска. У равнпцн је оело, с пија- 
цом и г.ластеоскшм дворцем, а уз брежу- 
љак"је трг или варош, са жупском црквом, 
која ј-е украшена фрескама н ограђена зп- 
довжма с аркадама. К. има 4.159 станов- 
ника (ратари, виноградари, пчеларн), оп- 
штинеко и сре-око поглаварство, котароки 
еуд, римскатоличку жупу, жпдовски ра- 
бинат, основну школу, Шумску Управу По- 
љопривредног Д. Д. Кутина н Шумског 
Д. Д. Мос.лавпна и Поповача, Творницу 
Црепа и Опека, Творннцу Емаљиране и 
Лимене Робе, пучку штедионицу. пошту, 
телеграф и телефон.

У околини К. нађено је нешто римскнх 
остатака, нарочито на ораници Црквиште, 
код Фратрице, недалеко од села Репуш- 
нице (1.155 становника, 4 км од К. к за- 
паду). К. се помпње у 14, 15 н 16 веку. 
У хра-стику ГаЈу према. Лоњ-скоме Пољу на- 
лазе се незнатни трагови ердедовског града 
Пловдина, који се помиње 1521, 1529, 1551 
и 1660. Северно од К. оотатци су Кутињца 
града, Ј. М-н.

2. Река у Олавонији, десна притока 
Илове. Извире на Мославачкој Гори (Горња 
Хумка 489 м), т-ече према југу, а од уласка 
у пространу долину Саве, Лоње п Илове 
скрепе према југу-југозападу. У Илову К. 
утиче око 8 км низводко од села Кутине, 
односно 6 км североисточно од Мужилов- 
чице. Дужина К. тока је 25-4 км, а повр- 
шнна слива 106 км2.

3. В. Кутинска Река. П. В.
КУТИНСКА РЕКА, у Србији, лева при- 

тока Нпшаве. К. Р. извире на пречази из-
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међу Суве Планжне, Бабинже Горе н Кру- 
шевице, под Орзарковом Ливадом и Го- 
мемом Чуком 681 м, око 3’5 км североза- 
надно од села Равне Дубраве. Од изво- 
ришта К. Р. тече вијугавим током углав- 
ном према северозападу, местим-нце се про- 
бија- кро-з клисуру (нзмеђу Доњег Душннка 
и Марине Кугине, и око Прве Кутине), а 
при улазу у долину Нишав-е разлива се и 
понне тећи у два рукава. Десни и шири 
се улива у Нишаву око 2 км 'узводно од 
Брзог Брода, а леви 2-5 км северозападније, 
односно 4 км низводно од ушћа прва ру- 
кава. Дужина тока К. Р. је 40 км, а по- 
вршина слива 219 км2. Главније притоке 
К. Р. су са десне стране: В-енажица, Пр- 
пор, Малчевица и Лука, а са леве: Дубоки 
Дол, Козјачица. Љута Река и Војачица.

П. В.
КУТЈЕВО, трговиште у Славонији, Област 

Осек, срез Пожега, у еевероисточном кра-ју 
родне Пожешке долине, где почиње кла- 
нац, којим излази Река (Кутјевски Поток) 
ка Лонџн, а излази цеста, која води по- 
крај Капавца (792 м) те силази код Ора- 
ховице у Подравину. Има 1.497 становнн- 
ка, -општинско поглаварство, римокатолнч- 
ку жулу,' пучку школу, пошту, телегра-ф 
и телефон. — У К. је бжл-а цистерцитска 
опатија. 1529 су се у сам-остану настанили 
Турци. После њихова изгона, 1700 К. је 
добио од краља Леополда I загребачки ка- 
нонкк Иван Јоснп Бабић, који га је усту- 
пио исуеовцима, под погодбом, да у По- 
жези одржавају гимдазију. Пошто је Јо- 
сиф II укинуо ред исусов-ски, преузела је 
К. хрватска влада, од које су га 1882 ку- 
шили Турковићи. Нетдашњи самостан са- 
да је властеоски двор-ац, а самостанска цр- 
ква сада је жупна црква. — Властеоетво 
К. узорно је ур-еђено (шум-е храстове, бу- 
ко-ве и кестенове, виногради -с пивничар- 
ством, -воћњаци, ловишта и фаза-нерије, 
пастушница. — Геологију околице К. оцр- 
тао је Др. Горјановић - Крамбергер (Рад, 
131). Има корисних врста камена: грани- 
та, гнајса, мрамора, сарматоких лапора и 
базалта (на Лончареву Вису). У К. је на- 
ђена неолитичка насеобина и тратови рим- 
ски; нађено је к  угарских новаца (1014 
денара) из друте половине 15 и нрве че- 
твртине 16 -века, Ј. М-н.

КУЂА. Најраширеннја је код нас се- 
љачка К., која се саетоји од »куће« и собе. 
Ови горски предели наше домовиде, у Ста- 
рој Србији, Србији, Црно.ј Гори, Босни и 
Херцеговини и Хрватској, имају поглавито 
овакве К. Долине у опоменутим крајевима 
и широке равнице на северу: Војводина, 
Мачва, Олавонија и скоро сва Словеначка, 
имају сложеније К , од три и више про- 
сторија.

Распоред просторија у К. и љихово уре- 
ђење зависи од културног и економ-ског 
напретка, од на-вика и традидија станов- 
ника, док је карактеристични, каткад ти- 
пични изглед К. поглавито под упливом

климатских прилика и употребљеног гра- 
дива. Сви се ови упливи стално мењају, 
те је природн-а ностепена, -често пута брза, 
промена'облика К. у појединим крајевима. 
Виђају се уз старије типичне, сасвим но- 
вн, донекле страни облици.

Оловеначка К. је приземница са зидовима 
од брвана, са висо-ким кровом, покривенвм 
сламом, -даском, а у новије доба црепом. 
Кров ј-е на половину скошен, полузабат 
је затворен обично да-скама, ретко сламом 
или кукурузовином. Зидани су само зи- 
дови око пећи и огњвшта, али често и по- 
ловина, па и цела К. Кров ј-е на улазној 
страни јаче и-стакнут, па се испод њега 
остављају дрва за еиму и оруђе. Из дво- 
ришта се улази у »вежу« или »лопу«, која 
служи као кухиња, а из ове у »хишу« 
(прву хишу), са -великом »кахљаотом« пе- 
ћп, и с друге стране' у »з-адњу хишу«, без 
лећи. Уз ове лроеторије има и собица 
»штибелц« уз предњу и »ка-мра« или 
»храм« уз задњу ео-бу. Вежа, кухиња, нема 
тавана, него с-а-мо »велб«, пле-тени и ома- 
зани или зидани кровац над огњиштем.- 
Ов-о је у -стражњ-ем куту уз собу, високо 
око 80 сантиметара, -а ту се лож-и собна 
пећ, у којој се кув-а, бар зпми и у већим 
кућама. — У Словеначкој има доста кућа 
на два спрата, од којих је обнчно доњи 
зидан, ћ служи за господарство, док је гор- 
њи од брвана, а подељен је као -и призем- 
ница. Крајеве на већим висинама у Оло- 
веначкој карактеришу велике зидане куће 
на два спрата, покривене даском, са ход- 
ником испред једног илн двају проч-ела. — 
Сличне су словеначким К. еељачке К. у 
Хрватском Загорју, где негде постоји оби- 
чај, да се кува у собној пећи.

У горњој Хрватској, од Карловца до 
мора, а на југ до Велебита, -налазимо при- 
земницу -брвнару, покривену сламом или 
даском на 4 окашгиц-е. Обично је то ниска 
К. с-а- »кујном« и собом, »избом«. Пор-ед 
тога налази се и еобица комора и »комо- 
рица« и »ис«. Огњи-ште је ниско и сме- 
штено уз собни зид. Кујна је без тавана, 
а днм излази на »баџе« или кроз -сламни 
кров. Из ње воде »стражња« врата у дво- 
рнште, затворено са других страна »штаг- 
љем« (шајер, котарина), »ливом«, »појатом« 
и високим џлотовима или зидовима уз које 
су »наслони«. Из дворишта воде велика 
колска врата на пољски пут или на земљу 
гооподареву. У Лици се пред К. налази 
-мањи ограђени простор »придвраће«, »при- 
торак«, док је у Горском Котару приступ 
до К. иеограђен, алн кашад нема ни дво- 
ришта. Понека старија брвнара је подзи- 
дана, нарочито када -је на стрмом земљи- 
шту. У таквом случају су у доњи, озиданж 
део омештене штале, а у горљи се улазило- 
степеницама на »балатуру«, ходник, дуж 
целе стране, каткад са даскама потпуно за- 
творен (ооим пред прозорнма). Новије К. 
оу тотово редовно као двоспратнице, до- 
брим делом у оба спрата зидане и -покри-
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вене кровом на забате (на двије воде) или 
полузабате.

Приморска К. је сва каменом зидана, 
а има низак кров, »жлебцнма« покривен. 
Обнчно се састоји из кухиње и једне или 
двеју еоба. У кухињн је већином високо 
огњиште, над којжм је »напа«, шнроки 
-кров, равног или чунка-стог облика, који 
одводи днм у димљак. Пред К. је дво- 
|ришт'е ;нли мали врт, отрађен каменом 
или зидом. Али где су К. прибнјене једна 
уз другу, као што је то на странама стр- 
мих брегова, нема никаквог дворишта. Ту 
стазе воде до улаза и подруме-штале н 
пред стшенице, које се у најразноличнијим 
комбинацијама стрмо дижу до улаза у К. 
Ове су К. од два -или три спрата.

Далматинска К. с-е налази по целој Дал- 
мацијл, западној Херцеговили у долинн 
Неретве и по црногорском приморју. У 
старијим и проствјим својим облицима то 
је К. -са једним -одељењем »потлеушица«, 
зидана од камена и покривена сламом илн 
жаменим плочама, ретко даском, а у но- 
вије време жљебњацим-а. У »огњеници«, 
»ватреници« плн »гријовници« налази се 
■ниско огњишт-е са »напом«, »ћереном«, 
који -одводи дпм до отвора у зиду. Пре- 
града од једног и по метра висине крије 
огњиште од осталог просто-ра. Ту постоје 
и пооебне нреграде за дрва, евентуално 
за стоку (Пољица у Далмацији). На дру- 
гим местима (у хердеговачкој Хумини) уз 
огњишта -су узидани и ниски »кревети«, 
па- је цео део »куће« преграђен плетером 
од »предкућа« нли »аралука«, у који се 
споља улази. Има- и посебних »оста-ва« 
или »хуџера« за ствари. Пред К. је »пред- 
враће«, ограђено трњем или зидом, каткад 
д неотрађено. Ту се налазе друге зграде. 
Новије К. имају, уз »кућу«, једну или две 
со-бе »кам-аре«, без пећи, ретко са камином 
»оџашшјом«, а добрнм су делом и на. два 
спрата, од којнх доњп служи за подрум 
и шталу. У горњн се улази са »балатуре«, 
чешћ-е наткривене »сииицом«, одром од 
ступова и грана, по коме ј-е изведена лоза; 
а у доњн испод балатуре. Из дворишта 
вод-е на балатуру просте стрме -степенвце.

У сисачкој Поса-вини, између Загреба п 
Јасеновца, нарочито у селима поред Саве 
налазимо двоопратне К., саграђене сасвпм 
од брвана, или у доњем спрату подзидане. 
Кров им ј-е осредље стрм, на старијим К. 
■покривен оламом, рогозом, трском илн да- 
ском, а сада нај-в-ише црепом. Над иред- 
љим челом кров је на половину скоше-н, 
а забат даском затворен; над стражљим 
је обично -отрех-а, -а на сл-ем-ену над »куј- 
ном« налази -с-е мали дрвени илв лим-ени 
димљачић, с-а јабуком вл-и »кокотом«. По- 
ред дуже и отражњ-е стране К. налазп се 
ходник са стубовим-а, »трем«. Спреда. у 
ходнвку су степенице за први спрат, »схо- 
дић«, а на крају, иза К., налази се заход, 
»вуводња-к«. Х-одник ј-е врло често у сре- 
дини проширен, те је та.ј део наглашен 
проширеним кровом или забагом, в зове

се »капић«. Мала »ку.јна« је иза капића 
и отворена- је према поткровљу, -а поред 
њ-е је на једно-ј -страни »велика« или »дру- 
жинска хнжа«, а на друтој једна, а и више 
»комора«. Иопод кухиње је »подшута«, 
отворена према дворишту, у којој се спре- 
ма ратарско оруђе. Испод собе и комора 
су »шуте«, које служе за нивнице и 
шремнице; по нека служж н за ложницу 
млађем пару. Врло ч-есто налазе се летље 
»куварне« у дворишту, а до њих крушна 
п-ећ. Код старшј-их К. стрчи -го-рњж спрат 
на челу до 80 см над доњим, мање по 
странама, или у место тога штите мали 
кровови, дуж свжх прочеља, приземне ду- 
варове, што К. даје особито сликовит из- 
глед. Уз то . су стубићи, који држе тре- 
мове ж капиће, као и даске, које затварају 
тремове, и иадкров прозора украшенж из- 
резима. Завршна -брвна спратова носе жз- 
резане просте геометриске украсе. На но- 
вжјим К. овн су укра-си, а и глатки срезови 
брвана на. угловжма, обојадисанж разнжм 
бојама (црвеном, плавом, зеленом и белом). 
Даље од Саве -нису ретке приземнице 
сличног раопореда, какав имају поменуте 
К. на -горњем спра.ту.

Испод Јасеновца, до -блжзу Брода на 
Оави, обале су у пређашња времена бжле 
слабије заштић-ше од велжкжх вода, које 
су скоро свак-е зиме »излазиле«. Ту су 
остале још из давних времена »сојенице«, 
уздитнуте -на. јаким стубовима, »оојама«, 
изнад обнчне -нај-внше воде. Данас су то, 
као л некада, зграде, које- се састоје из 
»куће« и собе са трем-ом на стубжћнма, алп 
н без њега. Дуваровп су грађени на ка- 
-н-ате, испуњене са кољенжм лруђем, -пре- 
мазан-и оу блатом и окречени. Кров је вн- 
сок ж већлном даскама покрпвен; предњи 
полузабат ј-е затворен са украшеннм да- 
скама, а стра-жњи је скошен. На босанокој 
страни -крововк су на -»четири воде«. Са 
трема нли од улава у кућу воде -степенице 
у дворншт-е. Простор међ.у сојама испод 
куће отворен је према дворншту, те служн 
за одмор марве лети, а иначе је затворен 
даскама, као одељење за кола и ®ећи ра- 
тарски алат. На. сојама су и остале зграде, 
а иарочито код усамљених К. на босан- 
ско-ј -страни. О-д нростжх брвана. саграђе-н 
је зараванак у -виожни кућнога пода из- 
међу К. и лајблжже зграде, од којега водл 
ходник до стаје. Од зараванка воде -сте- 
п-енице, а од стаје косина за истеривање 
марве у двориште. Све је то тотово до 
ситница слично са остатцима. кућа из 
бронзаног н раног гвозденог доба, које су 
пронађене на обалам-а Оаве код бооанске 
Доње Долине. »Кућа« је отворена према 
подкровљу, нли је делом нотавањена, а у 
крову оу »баџе«, или прилично велики 
димњак. Ниско огњиште је поред собног 
зида и из њега се ложи собна пећ. Како 
су у новије време поиздизани високи на- 
сипи у том делу оавске долине, преотаје 
и грађење сојеница. Новије К. подзи-дане
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су, укопико пм зидови нису сасвии од 
цигаља, а крововп су покривени црепом.

За целу средњу, северну и западну Вос- 
ну карактеристинна је К. на канате, који 
су жспуњени плетером и омазани блатом, 
каткад и окречени. Покривена |је 'стрмим 
дашчаним кровом, на четири воде. Обнчно 
су то приземљуше са два простора, »на 
равни«, али нма их и са две и еа три со-бе 
(одаја, башкалук), и са »киљером«, а и на 
два или три спрата »на чардак«. На гор- 
њем спрату нађе ое и отворен ходник на 
стубићима, »диванана«, »перда«, »каме-ри- 
ја«. »К.ућа« је без тавана, а дим излази 
на баџе или кроз малн, на слемену над 
кухиљом постављ-енв, дрвени димњак, са 
чунаетим кровићем, мотком и јабуком. 
Дв-оришхе се зове и »приткућница«. — К. 
мухамеданских оељака једнаке су са оста- 
лнма, само су им »авлије« по м-огућности 
ограђене високом тара-бом, а прозори »ода- 
ја«, оу затворени дрвеним решеткама. Ме- 
сто кухиње је »мутвак«, оа отвореним огњи- 
шт-ем, које често- има свој птоебни днм- 
њак. Има и мутвака у авлији. К. мухаме- 
данске на два спрата врло су сликовитог 
изгледа, ј-ер им се горњи опрат обично, ц-ео 
или делом, истиче Над доњим, а ооим тога 
прочеља су рашчлањена затворенима »лон- 
џама«. Често су приз-емни делови озидани. 
Посебни тип представљају зидане бегов-ске 
куле, обично квадратн-ог облика, а -са три 
и виш-е спратова, са пршшчно високим, 
дашчаним, чункастим кровом, -сличне ку- 
лама у Србији, Црној Гори, Македонији н 
Албанији-. Доњи им је део готово без про- 
зора, највиши спрат је истурен над до- 
њим, понекад је сатрађен од брвана н 
очито удешен за стан-оваље, јер има ве- 
лике- прозоре.

Славонска и с-ремска К. одлкковала с-е 
у својим стариј-им тииичним облицима 
својом украшено-м спо-љашљошћу. Била је 
приземница, грађена на канате, испуљене 
прућем, омазала и окречена. Налазшло се 
ту К. и набијених од земље или зида-них 
од ћерпича (у Срему). Кров јв био средње 
стрм и нокривен трском, сламом или да- 
оком, на задњој странв скош-ен, а на пред- 
њој са забатом, или полузабатом. Подељ-е- 
на је била само на кухињу и собу, али 
чешће је имала осим ових још »собицу« 
за госте и »коморицу«. Над »кућом« је 
подужна греда илн лук делио предљи по- 
таваљенн. део од страл«њег, отвореног пре- 
ма ноткровљу, односно са широким дим- 
њаком, који с-е карактеристичн-о встицао на 
спољашљости К. Огњиште је било око 30 
до 40 см: високо, а налазило се у средини 
стражљег дела, поред задњег дувара, или 
уз собни зид. Готово ни једна од тих К., 
не изузимајући ни оне -од -набо-ја или чер- 
пића, није била без огвореног ходника на 
дрв-еним стубићима, који се налазио са-мо 
пред »кућом«, или дуж целе дворишне 
или уличн-е стране зграде, а често- и дуж 
обеју. Стубвћи ходника, »руке«, »ивице« 
и даок-е на предњем делу, греде, стубићи

и оплате уличних забата, били су укра- 
шени на на-јразноврснији начин нростнм 
орнаментима у Славонији, а богатим у 
Срему, који су често били ј-ош и врло 
складно обојени. Такве су К. данас готово 
нестале, а занењују их и веће и сложеније 
зидане К., -али без ум-ешичке лепоте ста- 
ријих.

Динарска брвнара н-алази се у планин- 
ским деловим-а Орбије, од јужне Мораве 
н-а 'запад, у ј-утоисточној Бо-сни, у Оанца- 
ку, у већем д-елу- Црне Горе, а и ло шу- 
мовитим пред-елима Крша. Она је п-роста 
брв-нара, са стрмим кровом о-д шиндре, на 
4 воде. У старијим примерима то је К. са 
једним одељењем (у куту западне и се- 
верне Мораве звана »ижина«), без тавана, 
понежад са. »лесом« или »ћереном« над 
огњиштем. На слемену крова постојн »ба- 
џа«, отвор за дим, а има и карактеристич- 
них ».калића« са »шибом«, »јабуком« и 
»кићанком«. На- крај-евима слемена на- 
м-ештени су каткада дрвени крстовн. Ниско 
огњиште увек ј-е ближ-е једном зиду. Брв- 
на л-еже н-епосредно. на зе-мљи или су псд- 
зидана. Прелаз ка двоспратници, каква се 
налази у Херцеговини, где је у приземном 
делу »кућ-а« или магаза, а у торљем ста- 
нови, чкне К. »на челицн« у западној 
М-орави и у црногорским- брдима. Постепе- 
но је брвнара добијала прнградак за чу- 
вање ствари »оста-ву«, »кл-ег«, »ћилер«, а 
касније је дошла соба са пећи од »лончи- 
ћа«. Ретке су жуће са две собе. Чешће- се 
нал-ази код ових слож-ених кућа »ајат« или 
»доксат«, и то у источн-ом делу -пом-енуто- 
г-а краја, -веро-ватно због уплжва морав- 
ске К.

У целој источној Орбији -до Мора-ве, уз 
њене леве приток-е Јасеницу, Л-епеницу, и 
уз западну Мораву до Краљева, налази се 
К , сатрађена од плете-ра, или ћерпича, 
или од набоја (у Подунављу), са ниским 
кровом од кровин-е или жлебњака- »ћера- 
мид-е«. Има је и у занадној Бугарској, на 
Косову и у Скопској Области, и изглед-а као 
да се све више шири. Обично је ниска, 
квадратног облик-а основ-е. Има »кућу«, 
собу -и скоро увек и ходник »ајат«. Вели- 
ки димљак, изнутра оплетен и омазан, а 
споља са даскам-а зове се »комин«. По некад 
има кров -од ћер-амиде, а када га нема зо- 
в-е ое »гологлав«. То доприносн много осо- 
беном изгл-еду ове К. Варијанте које с-е- 
налазе у новим областима, као у Скопској 
Црној Горн, зидане су -од ћерпича, а- нису 
ни окречене. -Оне имају »кућу«, од које- 
је одељено »пон1дило«, простор за стоку, -а 
може бит-и и еоба иии »клет«. Ту нема 
таван-а, а лесе су м-есто њега -за сушење 
жита. — Даље на југу, од Велеса до Де- 
мир Капије, у Поречу и у охридском кра- 
ју, К. -су још сиром-ашнијег изтледа и 
простијег уређења. ».П-ондило« ј-е ту само- 
дрвеном оградом, илн плетером, до једног 
и по метра -високим, одељено од »куће«„ 
а до њега је »взба«, у којој -се држе каце_
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Каткада је ту и »т-рем«, на коме су одво- 
јене »пријатељска одаја« ж »клет«.

Горљо-вардарска К. је двоспратница, ра- 
шжрена у тетовској котлини, Порену, од 
Окопља до Велеса, и у осталим деловима 
Македоније, оеим Битољске Области. Зи- 
дана је од ћерпича и од камена, обнчно 
неокречена, а покрпвена је ћерамидом, или 
ражаном сламом (у жупама Шар-Плани- 
не). У некнм крајевима су смештене у 
пространа дворшшта, ограђене високим 
каменим зидом. У Вардарској Области је 
»кућа« на дољем поду (од које су прегра- 
ђена одељења за стоку), а на горљем су 
собе за задругаре, пред којима је широк, 
брвнима сасвим затворенн, ходник »кре- 
вет«, на ком се лети спава. У тетов-ској 
котлини је приземно »пондила« и каткад 
»изба«, а из прве воде степенице у »ку- 
ћу«, уз коју је једна или внше »одаја«. 
Овде је отворена »диванана« дуж целог 
прочеља К. Овим К. су сличне и арнаут- 
ске К. споменутик области, само што су 
оне велике, од жамена зидане, окречене и 
жлебљацима покривене, а одликују се са 
много дим)љака.

К. по градовима. и варошима -првобитно 
се нису много разликовале од сељачких 
К. из околине, јер су се и -варошани, уз 
своје занате, бавилш и земљорадњом. Оне 
су брже мењале свој облик од сељачких, 
прилагођавајући се потребама обрта и тр- 
говнне и мањем простору. Лакше су под- 
легале-и упливима туђих култура, те -су 
преносиле те упливе и на оео-ске грађеви- 
не. Тако се по нашим градовима на југу 
м-огу -наћи К. турско-всточњачкога изгле- 
да. У Далмацији је много лепих иалата и 
кућа из доба готике и ренесансе према 
талијанском узору, док су у северним и се- 
верозаиадним крајевнма домовп из баро- 
ка и -емпира по узорима из -средње Бвро- 
пе. 0 друге стране, недостатак доброга 
укуса при -зидању еадаљнх маловарошких 
К. утиче неповољно на новије сеоско зи- 
даље. Варошке К. су врло мало лроуче- 
не, па је-немогуће описатп их детаљно.

Л и т е р а т у р а :  Зборник -за народни
живот и обичај-е јужних Славена, 1—24 
(1896—1919); -Орнски етнографски збор- 
ник; Насеља сриских земаља, 1—5 (1902 
до 1923); Хрв-атски грађевни -облици, 1—5 
(1904—1906); Ј. Локар, Белокравска хиша 
(1912); Ј. Цвијић, Балканско Полуострво 
п јужно -словенске земље, I (1922); К. Ме- 
г1п(*ег, Баз уо1кз1итНсће Наи$ 1п Во$п1еп 
ипЈ Негге^очјпа (1901); К. Мегт^ег, Бје 
б1еПип^ Је$ ћозтзсћеп Наизез ипЈ Е1у- 
гпоЉјЈЉп ги т  Наизга! (1901); М. Мигко, 
2иг Сезсћ1сћ1е Јез чо1кз1ит11сћеп Наизев 
ће1 с1еп 8ис1з1ауеп (1906); М. РПаг, Баз 
Ваиегпћаиз 1П КгоаНеп, КгоаНзсће Ваи- 
{огтеп (1911); Ргапг Иорсза, Наиз ипЈ 
Наизга! 1т к-а1ћоИзсћеп Ногс1аЉап1еп 
(1912), М: Пилар.

КУХАЧ ФРАЊО КСАВЕР, скупљач на- 
родних лопевака, музички етнограф (20/11

1834, Осек — 18/6 1911, Загреб). Учио је 
музику на К-онсерваторијуму у Пешти 
(композицију је похађао1 код профеоора 
Терна), потом је учио у Лајпцигу и најзад 
је слушао преда-ваља музичке -естетике Др. 
Хаслиха на Уннверситету у Бечу. 1858 
вратио се у Осек, а од 1871 се стално на- 
станио у Загребу. За време боравка у Осе- 
ку путовао је -еваке године више месеца 
у све јутословенске крај-еве, и записае је 
око 5.000 народннх нанева. У Загребу је 
деловао као музички писац и критик у 
Виј-енцу, Народним Новинама и А^гашег 
2еНип^, а неко време био је професор кла- 
вира, теорпје н композиције на. школи 
Глазбенот Завода. — Прен-одом Лобеовог 
Катехизма глазбе (1875) куша-о је К. да 
постави ос-нов нашој музичкој терминодо- 
гији. 1876 дошао је у опреку са -одбором 
Гла-з-б-еног За-вода, због ненационалног сме- 
ра. и статута. музичке школе, те је напу- 
стио завод. 1878—1882 огштампао је 4 
кљиге свога , највећ-ег дела Јужнославј-ен- 
ске наро-дне полј-евке. Подхват ј-е имао не- 
лики моралан успех, -али материјалан по-т- 
пуни неуспех.

На својим- путовањима скупио је К. 
многу грађу за хрватски, а н за. -српски п 
словеначки, биографски л  библиографскл 
музички речник. Трећнну тог материјала 
сам ј-е нотпуно обрадио. Ова ова грађа је 
у архиву Југославенске Академије. — Ре- 
зултат целог свог дугогодишњег истражи- 
ваља народне музпке изнео је К. у делу 
Осо-бине -народне тлазбе нарочито хрват- 
ске (Рад, 160, 174 и 176). Исто је тако 
ва-жно К. дело Прилог за повјест глазбе 
јужн-осло-вјенске (Рад, 38, 39, 41, 45, 50, 
60 и 62), у ком-е је опис и развитак наших 
народних инструм-ената. У рукопису -су 
остала ова К. дела: Б1е тизЈкаћзсће Ог- 
ЉофгарМе, Јаз 181 <Пе псћИ((е бсћгеЉип^ 
т  теЉсћзсћег, ћаппошзсћег ипс! гу!ћт1- 
зсћег ВехЈећипј!, 0 реформи жа-јдописа, 
затим Кајдо-пис у Олавена, -с факсимилима 
старих слов-енских музичких рукописа. Од 
историских дела Даж-нија су му: Ватросла-в 
Лнсински и љего-во доба, п Илирск-и глаз- 
беници, оба у нздаљу Матице Хрватске.

Ц-елокупшц К. рад садржи- 191 штампани 
и 18 не-штампаних ра-справа, 65 штампа- 
них и 35 -нештампаних композиција. Своје 
композпторско деловање К. је сам означио 
речима: »Моје композиције су само при- 
годне отвари«. Овоју велн-ку збпрку Јуж- 
но-славјанске народне -попјевке карактерп- 
сао ј-е речима: »Ова збирка нпје какова 
учена расп-рава., већ само грађа за такову«. 
Цео К. огроман п заслужан рад можемо 
сматрати темељем и грађом за даље на- 
учно непнтивање и пзрађи-ваље -наше на- 
ционалне музи-кологнје.

Л и т е р а т у р а :  Б. Шнрола, Преглед
повјести хрватске музике, 75—85.

А. Добропић.
КУХАЧЕВИЋ МАТЕША АНТУН, кљп- 

жевник (21/11 1697, Оењ — 7/9 1772, Грац).
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Поучавао га је отрид Лука Кухачевић, сењ- 
ски каноник. Хунаниора је учио на Реди 
и у Грацу, фило-софију и права у Грацу, 
техничко-војничку Академију у Бечу. Био 
је заступник Сења на царском двору у 
Бечу. Ступивши као активни офидир у 
војску, учествовао је у пољском наследном 
рату (1733—1736), као капетан и заповед- 
ник сељскога брода. 17Д2 кренуо је, као 
аудитор, са приморскфм крајишницима на 
ратиште у Баварску, одакле се 1745 вра- 
тио у Сељ. Кад је, због рефорама за. пре- 
устројство Крајине, избила т. зв. -бриљско- 
личка буна (1746), оптужен је и К. и за- 
творен као кривад. Војни суд та је, из- 
тледа, на основу лажних сведочанстава, 
осудио на доживотну робију. После тамно- 
ваља у Шпилбергу, над Брном, и на Шлоо- 
бергу, у Грацу, после пуних 26 година, 
пуштен ј-е К. на слободу (1772), али изму- 
чен, умро је још исте године. — К. песме, 
побожне и притодне, и посланице прија- 
тељнма, издао је М. Магдић у књизи Жи- 
вот и- д-ј-ела Сењанина Матеше пл. Куха- 
чевића (1878).

Л и т е р а т у р а :  В. Пахер, Матеша А. 
пл. Кух-ачевнћ, хрватски пјесник 18 вијека 
(Наставни Вјесник, 12, 1904, 1).

Б. В.
КУЦОВЛАСИ, КРУШЕВСКЕ »ГУРБЕ- 

ЏИЈЕ«. В. Крушево.
КУЧАЈ, кршовита област у Источној Ср- 

бијн, између равнице Поморавља н река: 
Ресаве-Бељевнне-Велике Реке - Црне Реке 
(Кривовирског Тимока)-Чистобродице-Грзе. 
К. је пространа внсо-раван, нагнута од се- 
вероистока према југозападу. Венцем Јаво- 
ришта подељена је на. западну, већу Бре- 
зовичку Висораван, и источну, мању ви- 
сораван око врха и понорнице Микуља. 
На истоку се К. завршава венцем Маље- 
ника, који се ггружа од североистока пре- 
ма југозападу; у томе правцу су највиши 
висови: Велики Маљеник 1.158 м, Мали 
Маљеник 1.118 м, Белик (Бауца) 955 м, 
Мастакан 876 м, Мали Кленцуш 897 м, 
Краку Јанош 851 м. Према западу је зем- 
љиште све ниже, са изузетком Јаворишта, 
тде се врх-ови дижу од 1.188 до 949 м, по- 
степено прелази у неогене брежуљке, и 
туби се у моравској долини. Најетарије 
стене су палеозојски шкриљци. Они су нај- 
више раоирострањени у источној области 
К., заузим-ајући венац Маљеника и целу 
висораван Микуља, а даље на западу је 
простран појас црвеног пешчара, којн се 
шири од Ресаве до Црнице п Честобро- 
дице, и даље ка с-еверу и југу. Изнад ових 
стена леже разнобојни, једри кречњаци, 
који су гдегде лапоровити или доломитни’ 
и одликују се свима појавам-а крша, без- 
водношћу, наготом или оскудним жбуњем 
и травама. Јавориште је састављено од 
отпорнијих шкриљаца и кварцевнтог пеш- 
чара, и зато се знатније издиже изнад 
околног земљишта. Исто су тако и нај- 
виши врхови Маљеннкова Венца састав-

љ-ени од палеозојских шкрнљаца и дискор- 
дантно лежећих кречњака, који се, у одсе- 
цима или стрмим нагибима, спуштају пре- 
ма. Црноречком Басену дуж великог ра- 
седа, где су избили андезити. На запад- 
ној ивици К. има терцијерних слатковод- 
ннх творевнна са наслагама мркога угља, 
као на пр. у Оењском Руднику и у депре- 
сији Равне Реке.

Морфолошки су најглавнија одлика Бре- 
зовичке Висоравни суве депрееије, кој-е с-е 
пружају од залада према истоку, веро- 
ватно предиспониране пукотинама, а из- 
међу њих дижу се гребени, избушени мно- 
гобројним вртачама, а по слемену наги или 
пошумљени. Од тих дшресија највише 
упадају у очи Мала Брезовица, Падина, 
Торовиште 'и Игриште. Ту има и затворе- 
них, слепих долина, којима протичу понор- 
нице, на пр. Велика Брезовица, Некудово, 
Валкалуца, а врло мало нормалних речних 
долина. — Једноставног рељефа је н Мн- 
куљска Висораван. Ту су изразито карсна 
земљншта, са великнм бројем пространих 
увала и вртача, висоровни Отобора и Кота, 
север-озападн-о од варошице Злота, на вж- 
сини од 880 до 910 м, а највиши вис је 
Микуљ, 1.080 м. На висоравни Микуљ-а, 
која је мање више затворена депреси.ја, 
им-а сле-пих д-олина са по-норницама, као 
што су Кленцуш, Отрљак, Микуљска Река, 
Ваљаја и Станска Река., Дубашница, затим 
затворених, алувијом и-спуњених депре- 
сија, и сувих, стрмих и дубоких долина. 
Извора има свугде на граници између 
кречњака и палеозојских шкриљаца.

Ове реке К. могу се поделити у две гру- 
пе: на периферне и централне. У дрву 
груну спадају притоке Мораве, Рееаве, Цр- 
не Реке п Злотске Р-еке, ко.је с једне стране 
извиру далеко на западу од подножја Ја- 
воришта, а с друте са југоисточних падина 
Маљеника. Ове речице теку скоро пара- 
лелно, у правцу јутоистока, и врло су ду- 
боко усечене. Друга грула -су понорнице. 
Једне од њих су изм-еђу Јаворишта и Ма- 
љенвжа, извиру на всточним падинама Ја- 
воришта, углавном току -према истоку, -а 
пониру западно од К-ота и Стобора, док су 
ДРУге југозападно од Јаворишта, на висо- 
равни око Брезовице, извиру са југоза- 
падних падина Јаворишта, углавном теку 
према југозападу и там-о пониру. Површина 
земљишта на К., без нормалних речних 
долина и отицања воде по површинж, ве- 
лика је 286 км2. Већина. река нема у гор- 
њем току већих притока, него се погла- 
вито одражав-а јаким врелом, са. изузетком 
Ресаве, која и у горњем току има разгра- 
нату мрежу, и водом богату сабирну 
област. Извора на К. има тројаких. Једни 
извиру на тракици кречњака и палеозој- 
ских шкриљаца, други се хране (в-одом 
издани, који, испод кречљака, лежи на по- 
вршини црвеног пешчара, и трећи су пра- 
ва карсна врела, која извиру из пукотина 
и пећииа у кречљаку. Просечна темпера- 
тура извора на К. је 8'5° до 10° 0.
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Поред шкрапа у Падини, Торовишту и 
Игришту, вртача, увала, слепих долина, 
има на К. и многобројннх пећина. Од њпх 
је највећа ж најкомпликованија Злогска 
Пећина, најдужа, 850 м, Раваничка Пе- 
ћина, а по богатетву и лепоти о-блика нај- 
интересантнија је Преконошка Пећина.

На К. нема сталних н-асеобина, него 
само појата, са трлима и повременим ста- 
новништвом, за време пролећа и лета. 
Оела се налазе једино око планине, на ни- 
ским западним огранднма К. висоравни, 
или на источној суподини Маљеника, али 
су распоређена тако да могу искористити 
п околне равниде, као и планину. Зато 
преко К. не пролази ниједан друм, него 
само неколико нешачких путева и стаза. 
Оточарство је везано за затворене депре- 
сије, где има извора, или кроз које про- 
тичу понорнице; чим нестане воде или 
паше, сточари их напусте и селе се даље. 
За сточарсгво је повољнији источнн део 
К., јер је плоднији. У вези са тим је и 
веће богатство и величина насеља на цр- 
норечној еграни К., него на- моравској. Тако 
на пр. варошида Злоп нма 940 домова и
4.630 становника, Подгорац 559 домова и 
4.750 становника, а Криви Вир, Луково, 
Јабланица- и Боговина имају 460 до 260 
домова са 2.170 до 1.230 етановника,^ док 
су на западу, непосредно на подножју К. 
висоравни, највећа. насеља Бигреница. са 
376 домова, 2.055 становника, Буљане (300 
домова, 1.745 становника) и Сеље (268 до- 
мова, 1.530 станонника), а остала већа на- 
сеља имају 177 до 54 домова. са 980 до 
200 становника. Али је на западу много 
више насеља, и ако су по броју становника 
знатно маља.

Л и т е р а т у р а: Ј. Цвијић, Гео-графска 
испитиваља у области Кучаја у Источној 
Србији (Г-еолошки Анали Балканскога По- 
луострва, V, 1893); Ј. Цвијић, Пећине и 
подземна хидрографија у Источној Орбиј-и 
(Глас, 46, 1895); Ј. Цвијић, Извори, тре- 
саве и водопади у Источној Орбнји '(Глас, 
51, 1896). п. Бујевић.

2. В. Тимочка Област.
КУЧАЈЕВИЦА, планина у Црној Гори, 

југоисточно од Дурмитора, између Њего- 
буђе Поља и Мушова. Дола на северо- 
истоку, а Смољена Поља на југозападу, 
око 10 км југоисточно од места Жабљака. 
К. се пружа од сев-ерозапада према^ југо- 
истоку у облику високе заравни. Највиши 
врх је висок 1.784 м. К. је већим делом 
пошумљена; стране оу јој дос-та стрме, а 
на североиеточном нодножју лежи Зми- 
јиње или Бојовића Језеро. Око планине 
воде нешачки путеви.

П. В.
КУЧЕВО, варошица у Србији (Божаре- 

вачка Област). У средњем је току реке 
Пека. У крају 'је богатом стоком и рудама 
(Звижд). Има 2.293 становника. Среско је 
место. Има пошту.

КУЧЕРА ОТОН ДР., директор гимназије 
у пенсији, титуларни професор Универси- 
тета, сада директор Звездарнице Хрватског 
Прнродословног Друштва у Затребу (1/1 
1857, Петриња). Овршио је гимназију у  
Винковцима, а учио је математику, физику 
и астрономију на Университету у Б-ечу, 
1876—1886 био је професор гимназије у  
Винковцима, 1886—1892 у Пожеги, 1892 
до 1899 реалне гимназије у Загребу. 1899= 
пром-овисан је за доктора философије у 
Загребу, 1899—1915 био је университетскн 
учитељ на философском факултету у За- 
требу. 1915 добио је пенсију. 1920—1925- 
био *је директор гимназије. К. спада међу 
најплодније популарне писце из области 
егзактних природних наука у нас. Објавжо- 
је у разним часописима и засебним књи- 
гама на 200 радова из области метеороло- 
гије, физике п астрономпје.

М. Поп.
КУЧИ, једно од већих племена у црно- 

горским брдима. Броје око 1.500 домова,. 
са преко 9.000 душа. Налазе се према Ар- 
банији, и граниче са племенима. Климен- 
тима, Васојевићима, Братоножићима и Пи- 
перима. На истоку залазе у равницу окњ 
Подгорице. Племенска област К. чини гео- 
графску целину, смеђену од околних пле- 
мена високим планинама и дубоким. реч- 
ним долинама. Земљиште се од југа ка се- 
веру степеничасто пење п прелази у ви- 
оораван, где је планина. Жијово са многим 
огранцима. Овај јужни део племенске обла- 
сти је седиште племена К. Ту је земљиште- 
састављено -од кречњака и представља је- 
дан од најдивљачнијлх предела. нашег кар- 
ста. У северном делу је планина Ком. 
Област око Кома је богата водом, шумама 
и добрим пашвацима. У њој нема стал- 
них насеља, служп као летње пасишге- 
Терасе јужних К. имају приморску климу; 
ту рађају смокве, шипци и винова лоза_ 
На висоравни око Жијова и Кома клима 
је оштрија. К. се деле у неколпко пре- 
дела: Врбпца, Медун, Фундпна, Коћи, За- 
тријебач, Орахово, Везихово, Косор, Ублш 
Момче, Кржања, Стравче. Сваки од љих: 
има но неколико села.

У К. живе -Срби и Арбанаси. Арбанасљ 
станују у засебном нлемену Затрпјепчу. 
То је дивљачна карсна вис-ораван на југу 
до Цијевне. Има пх неколико брастава; 
и у Фундпни и селу Коћима. Срби су с ма- 
лим изузетком сви православни, а Арба- 
наси католици.

К. су старо српско племе. Основало гш 
је у прва времена после досељеља Срба, 
једно јаче српско браство, које сс из зет- 
ске долпне, где се-.најпре настанило, на- 
множило и раширило на област К. Оно је- 
затекло у оном крају два влашка племена, 
Букумире и Матагуже, које су К. нештс 
потисли а делом асчшнловали. У запису 
из 1455, кад се К. први пут помиљу као 
племе, стојн да су тада били православне- 
вере. Стари К. су од старине, као и да-
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нас, славили Никољ-дан. Само име К. није 
српског торекла. Примљено је или као пре- 
деони назив неког старијег становништва, 
или је доцније као епитет дато од Арба- 
наса, на чијем језику реч »Куч« значи осо- 
бито велик, ненадмашан.

Од 15 века, бежећи од Турака, досеља- 
вају се међу К. из околних земаља многи 
ускоцп, најпре и Срби н Арбанаси, а доц- 
није само Срби, који -су бежали од Арба- 
наса. Од 22 породице, које су се од 15 до 
краја 17 века доселиле у К , само су че- 
тири биле поуздано арбанашког порекла. 
Међу ускоцима је било и старих властео- 
ских кућа. Досељеници су се у К. толико 
намножили, да су скоро потпуно потислн 
старе кучке Србе, а племенску област не- 
кад малог племена К. проширили до међа, 
како сад постоји.

Од старијих досељеника најзнагнији су 
Мрљавчевићи, дошли у К. у првој поло- 
внни 15 века. Воде порекло од војводе 
Гојка, 'брата краља Вукашина. Гојкова се 
породица иселила због Турака из Скадра 
у долину Цијевне. Ту је она неко време 
живела; од ње се намножило јако бра- 
ство, које је примило католичку веру и 
арбанашки језик. Као такво ово је бра- 
ство дошло у К., где се брзо намножило, 
и због угледног порекла рано задобило вој- 
водско достојанство. Мрњавчевића има сада 
у К. око 330 породица, које се деле у 
миога браства. Са још неколико мањпх 
брастава старијих досељеника, Мрњавче- 
вићн су се у дужем животу слили са ста- 
рим кучквм Србима у једну целину. — Од 
доцнијих доеељеника највише су се у К. 
истакли Дрекаловићи. Њихов предак Дре- 
кале дошао је у К. у половини 16 века. 
Био је, ио њиховом казивању, унук чуве- 
ног арбанашког јунака Ђурђа Кастрио- 
тића-Скендер-бега. По вери је био католик. 
Његово се потомство тако намножило, да 
их сад у К. има преко 800 породица, што 
чини више од половине целог племена. 
Дрекаловићи се деле у велика браства: 
Вујошевиће, Иликовиће, Чејовиће и Мијо- 
виће. Славе Никољ-дан. Од. пре три сто- 
лећа Дрекаловићи су главни представници 
племена К. Дрекале је постао војвода, и 
то је звање остало наследно у овој кући. 
Потисли су старе кучке Орбе и са њима 
спојене Мрљавчевиће и остале старије до- 
сељенике, ко.је у односу према себи нази- 
вају »стари Кучи« или »остали Кучи«. Они 
су проширили племенску област, и то 
највише у два правца: према равници око 
Подгорице, и .заузимањем долине Врмоша 
од Климената.

Досељеници од 15 века' међу старим 
кучким Србима били су Срби, Арбанаси 
и полупоарбанашени Орби. У 16 и 17 веку 
настали су у К. процеси, који су имали да 
реше етничку судбину овог племена. Одсу- 
дан корак је у томе учинио војвода Лале 
Дрекаловић, син војводе Дрекале. Под ути- 
Цајем кучких Срба и еуседних Братоно- 
жића, одакле му је жена била, Лале је на-

пустно каголичку веру и  прешао у право- 
славље. Његовом су примеру следовали сви 
Мрњавчевићи и други покатоличени Срби, 
па чак и неки Арбанаси. Тако је у најве- 
ћем делу К. Српство спасено, алн је у ју- 
гоисточном крају К. арбанашки живаљ пот- 
пуно победио. По народности у К. има 
1.268 породица Срба и 224 Арбанаса. По- 
србљавањем Арбанаса Срби су у К. при- 
мили врло мало арбанашке крви, међутим 
је од кучких Арбанаса две петине српског 
порекла.

Турци су заузелн-К. 1457. Тада ое нешто 
К. потурчило и настанило у траду Медуну. 
У почетку 17 века К. су, с осталнм пле- 
менима, војевали против Турака. У крит- 
ском рату исто тако. Најсјајније врем-е 
кучке прошлости и борбе с Турцима било 
је 1688—1768. У то је време љихов војвода 
Радоља Петров Дрекаловић успео да створи 
савез три племена, Куча, Братоножића и 
Васојевнћа. 1856 напао је К. кнез Мнрко 
Петровић с Црногорцима, да би их силом 
присајединио Црној Гори. У ратовима 1876 
до 1878 К. су, под водством војводе Марка 
Миљанова, одржали више велижих победа 
над Турцима и  ејединнли се јс Дрном 
Гором.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Ердељановић, Кучи, 
племе у Црној Гори (Српски Етнографски 
Зборник, 8); Војвода Марко Миљанов, Пле- 
ме Кучи у народној причи и пјесми (1904).

П. Шобајић.
КУЧУК-КАЈНАРЏИСКИ МИР (10/7 1774) 

између Русије и Турске, садржавао је 28 
чланака. Уговорено је: Обустављање не- 
пријатељства, обнављање иријатељства и 
проглашење амнесгија (чл. 1). Издавање 
злочинаца (2). Татарима је призната неза- 
висност, а Русија :им је уступила освојену 
територију на Криму и Кубану, сем Керча 
и Јеникале-а (3). Русији 'је дато право, да 
држи код Порте министра (представника) 
другога реда, по части иза аустриског, хо- 
ландског и млетачког (5). Чл. 7, на жоји 
се позивала Русија доциије пред Крнм- 
оки рат, -обавезао је Порту, да штити стап- 
но хришћанску веру и љезине цркве, и, да 
дозволи (мжн-иотрима (посланицима) руског 
царског двора, да чине у свима приликама 
представке, у корист нове цркве и њези- 
них свештеника у Цариграду (7). Руским 
поданицим-а д-озвољено је нееметано поха- 
ђање светих места (8). Реципрочн-о је до- 
звољена слобода трговачке пловидбе у 
свима морима и н-а Дунаву, и слободан 
пролаз кроз мореу-зе трговачким бродо- 
вима, слобода трго-вања у Турској, са истим 
правом, које уживају највише повлашћени 
народи (Французи :и Енглези). Капитула- 
ције д-ругих народа имале су да служе као 
правило и за руске трговце и трговнну. Ру- 
оији ,је дозвољено -отварање консулата а 
вицеконсулата свуда у Турској (11). Порта 
се обавезала помагати становиште Русиј-е, 
и јемчити при евентуалном -склапању тр- 
говинских уговора Руснје са владама Трн-
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полиса, Туниса и Алжира (12)._ По при- 
меру других сила, дозвољено је руском 
двору, да, сем капеле, саграђене у посла- 
никовој кући, подвгне у кварту Галати, у 
улици Беј Оглу, јавну цркву грчког обре- 
да, која ће бити под заштитом руског 'по-' 
сланика и заштићена од сваког узнемири- 
ван>а и погрђиваша (14). Пограничне вла- 
сти обавезане су кажњавати кривце за по- 
граничне сукобе (15). Русија је вратила 
Турској Бесарабију, и обе кнежевине Вла- 
шку и Молдавеку, а Порта је свечано обе- 
ћала тим земљама амнестију, слободу нс- 
поведања хришћанске вере, слободно исе- 
љење, ослобођење од дужне порезе и од 
пореза за две године; обећала је да и бу- 
дуће норезе прима преко депутације, сваке 
две године. Кнежевима тих двеју држава 
дозвољено је да држе своје отправннке 
послова на Порти; обима је ујемчен иму- 
нитет. Руоким посланицима код Порте до- 
звољено је заузимаље за те две кнежевине 
(16). Русија је вратила Турској окупнрана. 
оотрва Архипелага, а Порта се обавезала., 
да ће нопунити услове ошпте амнестије, 
да неће бити тлачена хришћанска вера, 
цркве ни свештеници, и да ће се цркве 
смети зидати и оправљати; да опрашта по- 
резе за ратно време и за још две године, 
да допушта слободно исељеље у року од 
године дана. (17). Кпнбурн, угао између 
Буга и Дњепра, Јеникале, Керч, Азо-в са 
својим срезовима принали су Русији (18, 
19, 20). Оба царства обавезала. су се, да 
униште све међуеобне пређашње уговоре 
и конвенције, изузев конвенцпје од 1700, 
између гувернера То-лстоја и Хасан-паше, 
о границама азовскот среза. и разграничења 
Кубана (22). Русија је вратила Георгију и 
Мингрелију Порти (23), обавезала. се ева- 
куисати Бугарску, Влашку, Бесарабију и 
Молдавску, у року за 5 месеца (24). Уго- 
ворено је, да ое заробљеннци пусте на сло- 
-боду, -без откупа, исто тако хрпшћани из 
ратног подручја, који су пали у ропство 
(25). В. Поповић.

КУЧУК-КОЛ. В. Кожље.
КУШАК, велика. увијена марама, коју 

жене опасују поврх тканнца. Н-осп се у 
пиротском окруту. П . 3 .

КУШАКОВИЋ ДРАГУТИН, дивпзнски 
ђенерал (21/2 1875, Шабац). По свршетку 
6 разреда гимназије у Шапцу, ступио је у 
Војну Академију 1891. За артилериског пот- 
поручника произведен је 1894, за ђенерал- 
штабног капетана 1903, за. ђенералштабиог 
пуковника 31/10 1913, за дивизиског ђене- 
рала 5/1 1923. До 1896 био је воднпк у 
пољској артилерпји, 1897—1899 био је слу- 
шалац Николајевско Ђенералштабне Ака- 
демије у Русији, 1899—1900 био је на. при- 
преми за ђенералштабну струку, 1901 био 
је 6 месеца на. одсуству у Берлину, _ ради 
изучавања језика. 1901—1902 био је на 
служби у ђенералштабу днвизиске обла- 
сти (Моравске), 1903—1904 помоћник на- 
челника ђенералштаба дивизиске облаети

(Моравске). 1905 био је команднр чете у 
пешаднји и .ордонанс-официр Њ. В. Краља, 
1906—1907 бно је командант батаљона у 
пешадији (1. пук), 1907—1909 начелник ђе- 
нералштаба дивизиске области (Моравске), 
1910—1912 шеф унутрашњег одељења Опе- 
ративног одељења Главног Ђенералштаба,
1913—1914 (између ратова) био је коман- 
дант пешадиског пука (2). 1914—1915 био 
је војни изасланнк у Бугарској. 5/11 1918 
до децембра 1919 бно је начелник штаба 
армиске обла-сти (3), 1919—1920 командант 
днвизиске области (Косовске). 1920—1921 
бно је начелник Оперативног одељеља Глав- 
ног Ђенералштаба. 1921—1922 командант 
дивнзиске области (Врбаске), од 20/10 1922 
је начелник Жоторнског одељења Главног 
Ђенералштаба.- Од 22/10 1925 је професор 
на вишој школн Војне Академије (так- 
тика). — У рату 1912—1913 био је начел- 
ник штаба Моравске дивизије I позива. У 
рату 1914—1918 био је 1/9—18/10 1915 ПО- 
моћник начелника штаба Армије (з). 18/10
1915—з./з 1916 био је начелник штаба Тру- 
па Нових Области, 3/3—2/9 1916 помоћннк 
команданта Српске добровољачке дивизије 
у Русији, 2/9 1916—2/6 1917 начелник шта- 
ба Орпског добровољачког корпуса у Ру- 
сији, 2/11 1917—3/6 1918 застутгаик коиан- 
данта. II добровољачке дивизије у Русији, 
до новембра 1918 при српском посланству 
у Риму, ради скупљања. добровољаца. — 
'Сен знатног броја чланака у Ратнику, под 
њетовом се редакцијом, као начелннка Исто- 
рнског одељења Главног Ђенералштаба, нз- 
даје дело Велнки рат Орбије за ослобођење 
и уједнњење Срба, Хрвата н Словенаца 
(до сада 8 кљига). В. Белић.

КУШАР МАРЦЕЛ, фшголог (16/1 1858, 
Раб, Далмација). Учио је талијанску основ- 
ну школу у Рабу, хрватску гимназију на 
Реци (1876), а  славистику п германистику 
на Университету у Бечу (1881). Као про- 
фееор служио је у Котору, Дубровнику и 
у Задру,' где је 1909 постао джректор хр- 
ватске гимназнје. У почетку Оветског Рата 
пенснонисан је. После слома Аустро-Угар- 
ске је реактивпран, као професор у Шибе- 
нику, па је доцннје пенсионисан. Ж.иви 
нанзменце у Шибенику и Рабу. — _К. је 
филолог. Први његови радови, од којих је  
највазкнији Повјест развитка нашега, је- 
зика хрватског или српског, изашли су у 
дубровачком Оловнпку. Југославенска Ака- 
демија издала је вегову расправу Рапски 
дијалекат (Рад, 118), а у Наставном Вјес- 
нику штампао је радове: Главне особнне 
ластовскога 'нарјечја. (књ. I) и Лумбарадско 
нарјечје (књ. III). Матица Далматннска из- 
дала је његову збнрку Народне припови- 
јести мптичне (1907). За Матицу Хрватску 
приредио је издаље Водопићеве Марије 
Конавоке (1893) и Марулићеве Јудпте
(1901). Саставпо је и неколико школских 
уџбеника. В. В.

КУШЕВ ИЛИЈА, четннчки војвода п при- 
поведач (6/4 1896, Велес — 29/11 1922, Ори-
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заре, ерез кочански, округ брегалнички). 
Васпжтан од малена у бугарском духу, К. 
је веровао да је Бугаржн, и да Стара Ор- 
бнја и Македонија треба да буду бугарске. 
Та дубока вера гонила га је у борбу чак 
и тада кад је та борба постала бесмжслена, 
и када је изгубила еве изгледе на успех. 
Убијен је од рдног српског потерног оде- 
љења, које је било ушло у траг овој бутар- 
ској чети, тек што је била прешла из Бу- 
гарске на нашу територију. М. М.

КУШЕВИЋ МИЛАН (Киз-зеЛсћ) БАРОН 
де Самобор, генерал топнжштва (1807, Загреб 
— 1893, Загреб). Свршио је инжиљерску 
Академију и отупио у 1 банску луковнију. 
Служио је у Италији, у Војном Мнни- 
старству у Бечу, затим као заловедник ди- 
визије и вао заповедајући генерал у За- 
гребу. На нонцу евог службоваља био је 
предстојник хрватске дворске канцеларије 
У Вечу. В. Л.

КУШЕВИЋ РАЈКО ДР., инжВњер и 
пристав Универоитега у Загребу (12/9 1894, 
Илок). Гимназију је свршио 1912 у Виш 
ковдима, а- Техничку Виооку Школу (гра- 
ђевински одсек) 1917 у Грацу. 1923 поло- 
жио је докторат из техничких наука. 1918 
до 1921 служио је као инжињер код Гра- 
ђевинске Секције у Руми и Оточцу. 1921 
до 1922 био је инжињер конструктор у јед- 
ној фабрици гвоздених конетрукција у 
Бечу, а од 1922 пристав је за грађење мо- 
стова на Техничвој Високој Школи у За- 
гребу'. 1923 добир је овлаштење за вршење 
цивилне инжињерске праксе. Исте године 
изабран је за главног уредника Техничког 
Листа, органа Удружења Југославенских' 
Инжињера и Архитекта, који уређује и 
данас, и у коме стално сарађује.

Д. П.
КУШЛАН ДРАГОЈЛО, политичар (12/1 

1817, Крапина — 11/3 1867, Загреб). Гим- 
назију -је учио у Загребу, философију у 
Великој Кањижи, Сомбатхељу, Загребу и 
Печују, где је наставжо и права. Као »ј,у- 
рат« служио је код разних адвовата у Ва- 
раждину и Пешти, затим је у Грацу сту- 
дирао аустриско право. 1839 положио је 
адвокатски испит у Пешти, и постао је 
адвокат у Крижевцима; ту је изабран за. 
белелсника крижевачке жупаније. Већ у 
то доба пришао је К. одлучно илирвкој 
странци. 'Овестрано образован, иотра-јан у 
борбп, добар говорник, либералних начела 
У Д.уху француске револуције, ступио је К. 
у политички живот нарочито од 1841. 
Тада су га карловачки патриоти позвали 
у Карловац, где је изабран за подбслеж- 
ника. К. је учествовао у свима важнијим 
политичким манифестацијама четрдесетих

година. Окривљивали су га, да је изазвао 
нереде за време рестаурације 1842 и у 
јулу 1845 на Маркову тргу. Том приликом 
Једва се спасао. 1847, у заједници са М. 
Прицом радио је на етвараљу илирске лж- 
бералне странке. Мислио је да старије, 
консервативније елементе треба одгурнути 
(нарочито Гаја), или да их потиснути на- 
пред, да иду упоредо с напреднијима.

Међутим револуција 1848, бар у почет- 
ку покрета, уверила га је, да само консер- 
вативни Илири могу на двору нешто учн- 
нити за Хрватеку, ж спасти је од мађар- 
ског шовинизма, па је за то одустао од 
опозпцпје. У Бечу ое К. сасгајао и с во- 
ђама осталих словенских народа и рас- 
прављао је е њима о заједничким поли- 
тичким циљ-евима. 27/5 позвао га Ј'е Јела- 
чић у банско веће, али је К. отишао уско- 
ро у Праг, као представник хрватског са- 
бора на свесловенском конгресу. Па кон- 
гресу је био са својим другом Прицом при- 
сталица радикалнијег правца под утицајем 
Михаила Бакунина. Из Прага се К. вратио 
са радикалним намерама, које су биле у 
онреци с тадашњим одлучујућим кругови- 
ма, па и са баном Јелачићем. На сабору, 
чији је био члан, заступао је мишљење да 
за Оловене нема већег и гаднијег неприја- 
теља од Немаца.

1848 почео је нздавати Славенски Јут п 
Пријагељ Пука (изашло је само 15 бро- 
јева). Олавенски Југ био је лрви прави 
политички лист у Хрватској. К. је много, 
-са својим . ужцм приј-атељима, сневао о 
општем устанку читавога словенокога ју- 
га. 1849 отворно је у Карловцу адвокат- 
ску канцеларнју, ц Ту је цроживео до-ба 
ансолутизма, који га је 1859 лишио адво- 
катуре. 1861 биран је за великог бележ- 
ника загребачке жупаније и з-а посланика 
у хрватском оабору, у коме је изабран за 
потпредседннка. К. је бно одлучан и не- 
-помирљив противник ауотриеког апсолу- 
тизма. 1863 -су га суспендовали. 1865 К. је 
опег биран за посланика и заступао је 
мишљење, да Хрвати с Мађарима заједно 
треба да извоЈују што већу самоеталноот 
од Аустрије. Расправе рег-николарне депу- 
т-ације 1866 и 1867 поновно су га разоча- 
рале.

Л и т е р а т у р а :  Грловић, Знам-енити Хр- 
вати, II; Шурмин, Драгојло Кушлан (06- 
зор 8/4 1917); Илустровани Лист 10/2 1917.

М. Прелог.
КУШЛАТ, остатци средњевековног гра- 

да и трговишта у Босни, југоиоточно од 
Зворника. 1476 наПао га је деспот Вук и 
опленио. Још 1658 постојао је каштел са 
неколико кућа. Даиас се неколико кућа у 
селу Паљевићима зове К. М. Ф.
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ЛА НАСИОНАЛ А. Д. (1.а МаЛопа1е),

ј«дно од најстаријнх и најважнијих осл- 
гуравајућих друштава у Франдуској. Осно- 
вано је 1830, са каииталом од 15,000.000 
француских франака. Централа је у Па- 
ризу, а филијале по целој Француској. Има 
филијалу у Београду. Осигурава: живот, у 
случају доживљења или смрти, миразе, 
ренте, против пожара. Има непокретно 
имање у Београду. Н . С .

ЛА ПАТРИ СЕРБ (Иа РаМ е бегће), 
несечни.књижевни часопис. Почео је изла- 
зити на француском језику 1916 у Витреу, 
па је настављен у Паризу, где је излазно 
до краја 1918. Намењен у почетку школ- 
ској омладини, доцније .је добио _ шири 
значај. Покретач и уредник био је Др. 
Драг. Иконић. У- Џ-

ЛА СЕРБИ (ћа 5егБ1е), недељнп поли- 
тички лист. Излазио је у Женеви, под 
уредништвом Др. Ј1. Марковића, 1916 до 
1918, на француском језику. У .  Џ .

ЛА УСЕ АМЕЛО ДЕ (Атек>1 ће ћа
Ноизбауе), францускн публицист (1634, 
Орлеан — 1706, Париз). Писао. је у свом 
делу Н1з1о1ге ћи ^отгегпетеп! (Зе Уешае 
(1676) о пашим ускоцима. М . И .

ЛАБ. 1. В. Мало Косово.
2. Река у Старој Србији, десна притока 

Ситнице. Извире са југоисточне падине 
Копаоника (Пилатовица 1.705 м, Мадљика 
1.334 м), као Велашница 'и Мавричка Ре- 
ка, а именом Л. назива се тек од њихова 
става, испод села Полатне. Л. углавном 
тече ка југо-југоистоку, од Лодуј-ева на 
југ, а у доњем току на југозапад, запад и 
северозапад. Улива се око 0-3 км низводно 
од Черкескеја. Главне -су му притоке: Бр- 
веница с леве, а Качандолска Река с десне 
стране. Дужина тока је 68 км, а површнна 
слива 1.014-4 км2. П . В .

ЛАБЕ ПОЛ (Раи! ћаћћб), публицист И 
екснлоратор француски, секретар друштва 
АШапсе Капуајзе (1868, Париз). Држао је 
за време рата низ предавања о нашем на- 
роду. Издао је брошуру П'ЕНог1 бегће 
(1916) н приповетку ШзЗоЈге Ј'ип јеипе 
бегће (1918.) М . Ћ .

ЛАБЕАТИ (ћаћеаЗез), илирско племе, 
које у грчко-римско до-ба живело на 
о-балама Скадарског Језера, ко.је се у то 
доба звало Лабеатско Језеро. За илнрског 
краља Гентија, кога су Рнмљани победили 
168 пре Хр., каже се у неким старим из- 
ворим-а, да је био лабеатски краљ. То му

се име даје или зато, што је престоница 
њего-вог краљевства био Окадар, или што 
је његова- династија -била од лабеатског 
племена. Али Гентије је владао не само 
Лабеатима, него је љегова држава обухва- 
тала- и многа- друга илирска племена и 
пружала ое отпрнлиже све до Неретве.^

ЛАБИН, село у Далмацији, област и 
срез Сплит, општина Трогир, од Трогира 
к северу, испод Лабишљице (701 м), ста- 
ница далматинске железнице од Сплита 
38 км. Има 1.100 становника. Помиље се 
1103 (ћаћепа чШа), 1207 (уШа ћаћепа), 
1315 (ргаеШшп Је ћаћепа). Ј . М -н .

ЛАБРИ РАУЛ (Каои1 ћаћгу), францус- 
ки административни официр. Као члаи 
француске лекарске миспје у Србији, опи- 
сао је повлачеље наше војске 1915 у књизи 
Ауес 1’А гтее зегће еп геБаПе. А 1га- 
уегз 1’АЉаше е! 1е МопЉпе^го (1916).

М . И .

ЛАБУДСКО ГОВЕДО (ћауап1ћа1ег). В.
Марија.дворска пасмина и корушко плаво 
говедо.

ЛАБУЛЕ ЕДУАР (ЕЈоиагЈ ћаћоШауе),
публицнст, правник и политичар фран- 
цускп (1811 — 1883). Вио је професор 
упоредног законода-вства, и админиотратор 
Француског Колежа. члан Института, по- 
сланик и -сенатор. Поред радова из поли- 
тике и соцнјалне економије, у либералном 
духу, писао је и о нашој на-родној поезији 
у' својој књизи Е'А11етај5пе е! 1ез Рауз 
з1ауез (1856; 1865=), и у засебној књизи 
Без бегћез. Његову приповетку Златно 
руно, инспирисану српским народнпм жи- 
вотом, преве-о је С. Матавуљ. М . И .

ЛАВ III ИКОНОБОРАЦ, византиски цар 
717-—740. Л. је био ј-едан од најдаровптл- 
јих византиских генерала у Малој Азији. 
Дошао ј-е на- престо -буном. Основао је сир- 
ску, о-бпчно звану »исавријанску«, дина- 
стпју, једну од најзнаменнтијих внзанти- 
ских војннх династија. Као цар, -прославио 
се одбивши Арабљане од Цариграда, ко-јн 
еу они по друти пут опсели п са сува и 
с'мора, нападајући га годину дана (717 до 
718). Тиме је Византија коначно зауставн- 
ла навалу Ара-бљана н пслама на. псток 
хришћаноке Европе, још пре него што ,је 
франачки владалац Карло Мартел, победом 
код Поатјеа (732), за увек спречио африч- 
ко-пгпанскпм Арабљанима да поплаве и 
помухамедане западноевропско хришћан- 
ство. — Л. је био и један од највећих ре-
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ЛАВ III ИКОНОБОРАЦ

форматора међу византиским царевима. 
Својим крупним реформама дубоко је за- 
дро у ове области живота Византије. Пре- 
уредио је византкску војску, умноживши 
у њој нарочито коњинке теме (дивизије), 
да би могао одолевати арабљанској кољи- 
ци. Увинуо 'је у Византији Јустинијанове 
рнмске законске цборнике, и заменио их 
је новим зборницима, израђеним на грч- 
ком језику, изменивши у велико и саму 
римску основу византиског ,законодавства, 
према хришћанским погледима и нрема 
новнм друштвеним приликама.

Један од тнх зборнжка је Вклога (значи 
избор), коју је Л. издао, заједно са сво.јим 
сином и савладаоцем, Константином V Ко- 
пронимом. То је већим делом грађански, а 
нањим делом кривични законик. Јустини- 
јанове одредбе, одакле је учињен тај из- 
бор, дотеране су ту према хришћанском 
моралу, према начелу законске једнакости 
за све слободне сталеже и за све елободне 
грађане, па и према обичајном праву. У 
кривичном делу Еклоге много је телесних 
казни. Али оне често замењују смртну 
казну Јустинијанових закона.' Еклога, и 
ако је, заједно са цедим законодавством 
иконоборачких византиских императора, 
укинута у 9 веку, била је од великог ути- 
цаја на правно развиће православног ви- 
зантиског царства, па и правоелавних Оло- 
вена. Она је лоотала судским законом ви- 
зантиске цркве, па је прешла и у словен; 
ске цркве, нарочито у руеку.

Од Л. је, ваљада, или од кога другог 
цара иконоборца из сирске династије, и је- 
дан аграрни закон. То је закон о слобод- 
ним малим сеоским поседницима и о њи- 
ховим задругама. Он углавном садржи од- 
редбе о полициском поотупку при суко- 
бима тих земљоделаца и задруга због кра- 
ђа и других штета на тим имањима. 
С друге стране, то је донекле ш сеоски 
порески 'закон, којнм је заведена задруж- 
на пореска одговорност за сваког члана 
појединих малопоседничких задруга. Ко- 
лико се зна, Византија до овога времена 
ннје нмала слободног сеоског малопосед- 
ничког сталежа, организованог у задруге, 
него је у њој још из познијих римских 
времена преовлађивао велепосед, са пољ- 
ским робовима, и са насељеницима (кме- 
товима), привезаним за земљу. Мисли се, 
да је овај малопоседнички слободни ста- 
леж, заједно са слободним малопоседом 
пољским и (Са задружном својином земљи- 
шта, једна новина, која ее јавила тек од 
7 века, и коју су са собом донели у Ви- 
зантију туђи новонасељени народи, наро- 
чито Словени. Према томе, овај би аграрни 
закон био поглавито словенски закон, т. ј. 
за нове словенске византиске поданике. И 
он је рано преведен код православних 
Словена, код Руса, па и код Срба.

Из времена цара Л., или баршз време- 
на сирске династије, свакако је и један 
византиски војни закон, углавном казне- 
ни, са врло строгим казнама, донесен ве-

роватно у вези са Л. војном реформом, 
па н један поморски закон. Овај последљи 
представља нову измену и допуну старог 
поморског закона острва Рода у формп из 
Јустинијанових Дигеста. Поред бродовлас- 
ника и сопственпка робе, -за избачену ро- 
бу са бродова при спасаваљу брода од 
опасности, сносе сада штету н путници 
као трећи ортак. Ова је измена по свој 
прилици учиљена с погледом на ове већу 
неоигурност византиског моренловства и 
поморског трговања због намножених араб- 
љанских гусара.

Л. је покушао реформирати и хришћан- 
ску цркву. Он је повео борбу против по- 
штоваља икона, која је, сем једног преки- 
да (787—815), беснела у Византији скоро 
120 година (725—843), и која је за цело то 
време оцепила Виеантију и њену цари- 
градоку цркву од свих других патријарха- 
та на истоку и од папства на западу. Јер, 
све те остале цркве сматрале су иконобор- 
ство као јерес. Нарочито је од кобних по- 
следица био раецеп са папотвом. Л. је, 
због нконоборства, откинуо -од папства све 
делове папске дијецеее на византиској те- 
риторији, т. ј. цео западни Балкан (Или- 
рик), јужну Италију, па ваљада и друге 
остатке византискот поседа у Италији, ста- 
вивши све те земље под црквену власт 
свога иконоборачког цариградског патри- 
јархата (732). Тиме ее византиско царство, 
сад већ еасвим у грчким рукама, за увек, 
у погледу прквене управе, разишло са ла- 
тинским папсгвом, које је тако остало са- 
мо као црквена власт над латинско-гер- 
манским западноевропским хришћанима. 
Тада се и папство, нешто због тога, а не- 
што и зато, што су Л. н љегови иконобо- 
рачки последницн оставили папски Рим 
без заштите -од Лангобарда, коначно одво- 
јило, заједно са -својнм Римом, лолитичкн 
од Внзантије, па. се ослонило на запад- 
љачку велесилу, Франке, које је онда до- 
■вело против Лангобарда и против Визан- 
тинаца у Италију. Последњи чин одва- 
јаља папства од византиског царства и 
прелаза на франачку страну, било је 
крунисаље Карлово од пане Лава III у 
Риму за »рим-ског« императора (на Божић 
800). Тиме је византиско царство, ма да 
се и даље називало римским, не само за 
навек престало бити гооподар Рима, него 
је и коначно изгубило, у очима целог за- 
падњачког латинско-германског хришћан- 
ства, ноложај једине римске имнерије на 
свету, за.једничке и источним и западним 
хришћанима. Запад је од сада, као и до 
476, опет нмао евоју римеку империју. Об- 
н-овљена империјалистичка римока држав- 
на идеја, трајала је затим кроз цео сред- 
њи, па и кроз нови век. Цар Л. је кре- 
нуо борбу против икона по свој прилици 
само из верских побуда. Од иконоборач- 
ких времена нестало је, бар у источној 
цркви, икона у облику кипова, а задржане 
с,у само сликане иконе.

Д. Апастасијввић.
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ЛАВ V ЈЕРМЕНИН, византиски цар 
813—820. Л. је обновпо (814) у Византији 
нконоборство, жоје је била обуставила ца- 
рица Јерина на седмом васељенском са- 
бору (787). Л. -су се успротивили цари- 
градски патријарх Нићифор и игуман ве- 
ликог цариградског манастира Студиона, 
Тодор Студит. Али, помоћу цариградског 
сабора и послушних епискоша Л. је зба- 
цио и протерао оба та заставника право- 
славља, затворивши уједно и Студитску 
лавру (815). На то су сви источни патри- 
јархати и папство ионово оглаеили Вн- 
зантији верски и црквени бојкот. Ово дру- 
го иконоборотво трајало је све док царица 
Теодора није коначно васпоставила пошто- 
ваље икона (843). Д. Ан.

ЛАВ VI МУДРИ, византиски цар 886 
до 912. Л. је, заједно са својим млађим 
братом Александром, наоледио оца Ваои- 
лија I  Македонца, али је Л. владао сам, 
јер Александар је потонуо у мекушан жи- 
вот. Ни Л. није био много озбиљнији од 
Александра. Због своје четврте женидбе 
са наложницом му Зојом, изазвао је Л. 
оштар сукоб између цркве и државе и 
између Цариграда и Рлма.. -Важна је Л. 
ранглиста митрополија, архиепископија и 
епиокопија у византиоком царству. Њо- 
ме је, између ооталог, створено и неколико 
нових епиокопија код Словена у Македо- 
нији и Грчкој, ради што бржег крштаваља 
словенских племена. — Под Л. Византија 
је претрпела отрашнпх удараца опоља. 
Арабљански емир од сирског Трипоља, 
Лав, помухамедаљени Грк, опљачкао је тада 
Солун (904). Још гора напаст постао је у 
ово време за Византију највећи бугарски 
владалац, кан Оимеон. Изазван од Л. ца- 
ринском војном, он је против Византн- 
наца повео евој први рат (од прилике 893 
до 896). На коалицију Л. са Мађарима у 
Бесарабији, он је одговорио коалицијом са 
турским Печељезима у стенама јужне Гу- 
сије. Као год што су Мађари, за визан- 
тиоки рачун, извршили један страшан 
пљачкашки упад у Бугарску, тако су Пе- 
чењези, за Симеонов рачун, ударплн на 
Мађаре. Ови су се, под притиоком Пече- 
љега, морали иселити из Беоарабије у да- 
нашње своје" земље, раздвојивши тиме за 
увек јужне Оловене 'од источних и заатад- 
них (око 895). У Бесарабију пак сручили 
су се, место Мађара, Печељези, који су 
доцније отуда постали бич, не еамо за 
Бугаре, него и ва Византинце. Борба из- 
међу византиске и бугарске балканске веле- 
еиле одјекивала је и код византиоких шге- 
твеника Срба. Њих је Снмеон држао у 
шаху, изазивајући код њих динаотичке 
метеже. Најзад, одахнувши од византиоких 
еавезника Мађара, силни бугарски кан је 
убрзо натерао Ј1. на мир, на прекид ца- 
ринског рата, па и на плаћање данка.

За владе Л., на Византију су поново на- 
пали и кијевски Гуси, под великим кне- 
зом Олегом. Прешавши преко Црног Мо-

ра, они су сада по друти пут опсели Ца- 
рнград (907). Но захваљујући византиско) 
грчкој ватри, која. је горела и на водж, 
они су били потучени и нагнани на мир.
— Л. је довршио очеву законодавну ре- 
форму, којом је у Внзантији, на место за- 
конодавства јеретнчких иконоборачких им- 
ператора, обновљено старо Јустинијаново 
законодавство, само на грчком језику. Као 
круна целог тог реформаторског посла би- 
ле -су Л. Василике (царски -закони). То 
.је велики законоки -зборник у 60 књита. 
Компилиран је поглавито из Јустинијано- 
вих зборника, али су додани и неки зако- 
нн доцнијих царева, па и самога Л. — За- 
коник Василике, -заједно са законпцима оца 
Л., остао је основа византиског законодав- 
ства све до пропастп Византије, а служио 
је као извор и за законодавство другнх 
правоолавних народа, не само у средњем, 
него донекле и у новом в-еку.

Д. Анастасијевић.
ЛАВ (ЛЕОН) СГУР, византиски вла- 

стелин у пелопонеском граду Навшшји н 
наследни господар тога града (крајем 12 ве- 
ка). Л. се, при тадашљем опадању царске 
власти у Византнји, дочепао и Арга и Ко- 
ринта. По паду Цариграда у руке крсташа 
четвртог крсташког рата п Млечића (1204), 
Л. је, док Латини још ниоу доирли до 
Грчке, покушао да- завлада и ееверном 
Грчком. Он нпје успео освојитп Атину, али 
је -заузео Тиву, па је продро и у Тесалију, 
чак до ЛарисебТу се он оасгао са визант- 
ским царем бегунцем, Алексијем III Анђе- 
лом, па се с љнм и ородио, поотавши 
трећи муж Алексиј-еве кћери Евдокије, 
распуштенпце Стевана Првовенчаног, а удо- 
вице византиског цара. Алексија V Луке 
Мурзуфла, ослепљеног од таста Алексија III 
у Мосинопољу, и погубљеног од Латина у 
Царпграду (1204). Међутим је вођа крста- 
ша, краљ солунски Бонифације од Мон- 
ферата пошао у освајаље Грчке. Тада је 
Л. побегао у коринтску тврђаву. Ту се 
он, позвавшп у помоћ и епирског деспота, 
Михаила I Анђела, храбро бранпо, не ис- 
пуштајући пз руку нп Навплију, коју је 
опоео сам Бонпфације, ни Арг. Али када 
је и деспот Мпхапло претрпео од Латина 
пораз на П-едопонезу, када. је Бонифаци- 
јев клетвенпк, Виљем од Шамплита, у са- 
дејотву са Готфридом Вилардуеном, за- 
узео окоро са-в Целопонез, п ту основао 
француску кљежевину ахајску, Л. је у оча- 
јаљу извршио самоубиство, скочивши са 
висина коринтске тврђаве у понор (1208).
— Л. је завештао Коринт, Навплију и 
Арг свом савезнику, епирском деспоту Ми- 
хаилу, к-оји им је за намесника и брани- 
теља, послао свога брата Тодора. Али их 
је Тодор, после узалудног отпора, морао 
предати наследнпку Шамплитовом, новом 
кнезу ахајском Готфриду Вплардуену.

Д. Апастасијевић.
ЛАВЛЕ ЕМИЛ ДЕ (ЕшПе Је Бауе1еуе), 

белгиски историчар и путописац (1822 —
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1892). Писао је по либералним часопнсима 
белгиским п у Кеуие с1ев Беих Мопс1ез. 
Много је путовао по Европп, и објавно је 
утиске с пута по нашнм земљама (1>а Реп- 
тзи1е сЈез ВаЊапз, 1886, у две кљиге).

М. И.
ЛАВРИЋ ИВАН, подмаршал (30/7 1850, 

Св. Лорендо, Доленско). Свршио је ппо- 
нирску кадетску школу у Хајнбургу, па 
је 1872 ступио, као кадет часнички заме- 
ник, у 41 пешачку пуковнију. 1878 уче- 
ствовао је при окупацнји Босне н Херде- 
говине у боју Сенковић—Бандиан—Оџак. 
Премештен је после домобранству у Дал- 
мацију, те је учествовао 1882 у бојевима 
у Кривошијама и у Боци Которској. По- 
стао је изван реда мајор и потпуковник, 
и био је помоћник код домобранскот запо- 
ведништва у Граду. 1902—1908 био је за- 
поведник 22 домобранске луковније у Чер- 
новицу, као генерал заповедник домобранч 
ске бригаде у Хохенмаут-у, 1912 је пен- 
еионисан као подмаршал. 1914, за време 
Светеког Рата реактивиран је, заповедао ја- 
чим делом војске код Усокер-тесиаца, 1915 
до 1918 био је заменик заповедника твр- 
ђаве Краков, 1918 је пенсионисан.

В. Л.
ЛАВРОВ ПЕТАР АЛЕКСЈЕЈЕВИЧ, ру-

ски слависта и професор петроградског 
Университета (1856, Јароолав, на Волги). 
Учио је у Јарослављу и свршио.је фило- 
софеки факултет мооковоког Университета 
(код Буслајева, Тихонравова., Диверноа и 
др.). 1887 постао је приватни доцент мо- 
сковског Универоитета, 1898 ванредни про- 
феоор одеског Университета, а 1900 ре- 
довни, и у том је својсгву лрешао у пе- 
троградски Университет. — Л. се бавио 
филолошки јужнословенским језицима, њи- 
ховим књижевностима, и, нарочито, сло- 
венском палеографијом. — Најважнија су 
му дела: Петар П. Петровић Његош, вла- 
дика црногорски и његов књижевни рад 
(1887, на руском), Преглед гласовних и 
формалних особина бугарског језика (1893), 
Палеографски преглед ћирилског пнсма 
(1914). Сем тога писао је Л. много о раду 
Браће Просветитеља, њихових ученика и 
о различним словенским текстовима и ру- 
кописима. Издао је доота опоменика, ме- 
ђу њима и једну књигу апокрифских тек- 
стова (1899). ■ А. Б.

ЛАВРОВСКИ П. А., слависта, професор 
харковског и варшавског Универоитета 
(.13/3 1827, Видропуска — 28/2 1886, Пе- 
троград). Био је попечитељ варшавског и 
одеског округа и члан савета Министар- 
ства ПросЕете. Путовао је по словенскнм 
земљама. Поред других ствари, издао је 
испитивања о Ћирилу и Методију (1863) и 
писао је о изворима о њима. Оаотавио је 
кратки али непотпуни, Орпско-руски реч- 
ник, и Руеко-српски (први 1870, а други 
1880).

Л и т е р а т у р а :  Љетолис Југославенске 
Академије, 5 (1890). А. Б.

ЛАВТИЖАР ЈОСИП, писац и музичар 
(12/12 1851, Крањска Гора). Учио је бого- 
словију у Љубљани и постао је 1875 све- 
штеник. Олужио је као капелан у Горјама, 
Тржичу, Пољанамај (код Локе), Шенчурју 
(код Краља), а као жушник у Кокри, Бле- 
ду и Ратечама, где је и данас. Музику је 
,учио у Љубљани и Регенсбургу. Његове 
композиције су црквене: две латинске ми- 
се, литаније срца Исусовог, три Ессе за- 
сегЈоз, четири оферторијума, један Азрег- 
^ез т е , и једна божићна песма. Л. пише и 
стручне чланке за Церквени Гласбеник и 
путописе. Издао је л  носебно: Церкве ин 
звоновн в деканији Радовљица (1897), Цер- 
кве ин звонови в деканији Краљ (1901).

Ј. М.
ЛАГИЊА МАТНО ДР., хрватски бан од 

фебруара до децембра 1920 (10/8 1852,
Клана, каставска општина). Учио је гим- 
назију на Реци, а права у Загребу и Гра- 
ДУ, где је промовисан за доктора права. 
Затим је студирао и трговачке науке у 
Грацу и Троту. Служио је код ерарске 
адвокатуре на Реци, затим код магистрата 
у Загребу и више година као општински 
тајник у Каству. 1900—1915 био је адво- 
кат у Пули (Иотра). 1883—1911 био је 
члан покрајннског иотарског сабора, а 
1891—1392 и 1896—1918 посланик на ца- 
ревиноком већу у Бечу. Рад љегов' као по- 
литичара уеко 'је везан за хрватски пре- 
порођај Истре, за који је отекао велике 
заолуге. 1915 преселио се Л. из Истре у 
Загреб. После 1918 био је повереник На- 
роднога Ви.јећа за Истру, члан Привреме- 
ног Народног Предотавништва и Уотаво- 
творне Скупштине и хрватски бан.

Л. је ггубликовао много политичких чла- 
нака у истарским гласилима Наша Слога 
и Омнибус. Издао је Хрватоке народне 
песме из Истре и Кварнерских отока 
(1879/80), Студије о каставеком и вино- 
долском статуту (1880), Каетав, гра.д ж 
опћина (1889), историју, опис, статистику 
и култ.урно-правне цртице из отарог ста- 
тута и других списа. У млађим годинама 
публиковао је Л. у загребачком Виенцу 
неколико истареких причица и написао је 
комедију из каставског живота. у чакав- 
ском дијалекту: Шило за огљило.

М. 11-г.
ЛАДА, друштво српских уметника, сли- 

кара и вајара. Основано је 1904, поводом 
стогодишњице првог срлског уотанка, са 
задатком да ради на приближавању и 
'Здружаваљу југословенских уметника. Од 
свога постанка Л. је узимала учешћа и 
излагала радове својих чланова на свима 
југословенеким изложбама у Београ.ду, За- 
гребу и Софкји. До 1924 приредила је и 
седам евојих посебних изложаба, а узи- 
мала је удела и у другим културно-па- 
триотским манифестацијама. Б. М.

ЛАДАЊЕ ДОЊЕ, село - у Хрватској, 
облаот Загреб, срез Иванец, општина Ма- 
рушевец, нодно горе Колоса, од Вараж-
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дина 14 км ка нападу. Има 1.134 станов- 
ннка, властеоски дворац (Ладањско Брезје) 
и угљенокон лигнита (1922: 36.156 1).

Ј. М-н.
ЛАДИЦА, В. Обичаји сељачки.
ЛАЗАР ХРЕБЕЉАНОВИЋ, српски кнез 

1371—1389 (око 1329, Прилепац — 1389, 
Еосово). Оин Припца, логофета цара Ду- 
шана., Л. је рођен у Прилепцу, код Новог 
Брда. Оженио с-е око 1353 Милицом, кћер- 
ком кнеза Вратка, потомка Немањиног си- 
на. Вукана. Лазар је био у дворској служби 
цара Душана, а после цара Уроша. Од 
1370 јавља се Л. као кнез и господар крај-а 
око Рудника, а од 1371 као господа-р Ср- 
бије око неле Мораве. У његовој је областп 
бно на ©еверу Београд, а на југу Ново 
Брдо. Имао је -сукоба с Ннколхж Алтома- 
новићем, који му је преотео Рудник, али 
кога је савладао 1374, у саве-зу -с босанским 
баном Твртком. Лазар је признавао врховну 
власт Мађара до 1386. 0  босанским баном 
Твртком одржавао је Л. читаво време ср- 
дачне везе и савез, и није предузимао ни- 
шта, кад се Твртко 1377 прогласио за краља. 
Удајом својих кћери појачавао је свој по- 
ложај н стицао савезнике и пријатеље. 
Кћи Мара била му ј-е удата за Вука Бран- 
ковића, Јелена за Ђуру Балшића, трећа 
(с не-познатнм именом) за бугароког цара 
Шишмана, а четврта за Ннколу Гару мла- 
ђег. 1375 измирила се српска црква са ца- 
риградском, добрим делом и Л. заузима- 
вем. 1381 Л. је поднгао манас-тир Раваниц.у 
као своју задужбину. 1386—1388 он је, 
с краљем Твртком, помагао хрватске уста- 
нике против м-ађарског краља Снгисмунда 
и радио је за напуљску династију. 1386 
Лаза.рева војска потисла је Турке из Ср- 
бије, поразивши их на Плочнику. Пред 
опа-сношћу од Турака, Л. је 1389 обновио 
■старе везе са Мађарима. Сем тога, он је 
одржавао -савез с краљем Твртком, а за- 
добио је за н> и бугарског цара. Имала се 
спремити јака брана турском даљем про- 
дирању на север Балкана. Али су Турци 
били активнији. 15/6, на Видов Дан, 1389 
дошло је између Срба и Турака на Ко- 
сову до сукоба, у коме ј-е кн-ез Л. поги- 
нуо са добрим делом витезова, али је ту 
оставио главу и турски цар Мурат. Тај 
сукоб био је од епохалног значаја за даљу 
судбину балканских хришћана и остао је 
запамћен као најкрупнијн датум наше -ста- 
ре нсторије. Кнез Лазар »косовски муче- 
ник«, постао је централна личност народне 
јуначке несме косовеког циклуеа и свети- 
тељ православне цркве.

Л и т е р а т у р а :  I I  Руварац, 0 кнезу 
Лазару (1888); Ф. Рачки, Рад, 97 (1889).

В. Ћоровић.
ЛАЗАРЕВАЦ, варошица у Орбнји (По- 

дунавска Област). Има 684 становника. У 
близини је важна саобраћајна раскрсница 
Лајковац. Среско је место. Има ср-ески суд 
и пошту. Б. Д.

ЛАЗАРЕВАЦ (Триод Цветни, Пентико- 
стар), богослужбена књита у православној 
цркви, воја -садржн целокупан низ бого- 
служења у све дане, од Лазареве Суботе 
у очи -Цвети, па до Духова или празника 
Педесетнжце. Р. Г.

ЛАЗАРЕВИЋ АНЂЕЛИЈА, сликар и при- 
поведач (з/10 1885, Београд — 24/2 1926, 
Београд). Овршила је четири разреда гим- 
назије и уметничко-занатску школу у Бео- 
граду. 1914 је кратко време студирала у 
Минхену, а 1920 у Паризу и у Бечу, до 
1922. Од 1913 излагала је радове, као чла- 
ница Ладе, на свина. југословенским и 
друштвеним изложбама, Дванаест година 
радила је као наставница. вештина. у нрвој 
женској гимназији у Београду. 1924 прешла 
је у сплитску гжнназију, али половино.ч 
1925 морала је, због болести, напуститн 
-сдужбу. Л. је највише сликала -пејсаже, во- 
деним бојам.а, и у тој гранн сликарске 
уметности стекла је прнзнања. Л. ее ба- 
вила и кљижевношћу. Као кћп Лазе Л., 
она је наследнла наклоност ка- новели- 
стпцп. Ј. Скерлнћ је приметио њен рад 
н објавно је у Српском Књижевном Глас- 
нику једну Л. већу пржповетку. Л. је, 
с времена на време, штампала своје са- 
ставе у књнжевним листовнма, а смрт ју 
је омела да један, већ спремљен избор, 
изда у засебној кљизп. Л. је, као и у сли- 
карству, била скроман и у себе повучен 
књижевни радник, о несумњнвим припо- 
ведачким врлинама,

Л н т е р а т у р а: Ана Марннковнћ, Срн- 
скп Књижевнп Гласник 16/3 1926 и Мн- 
сао, 1926, 149—150. П. В.

ЛАЗАРЕВИЋ БРАНКО, књижевни крн- 
тичар (25/12 1883, Неготин). Свршио је 
гимназију и философски факултет у Бео- 
граду. 1911 постављен . је за суплента у 
Београду. Затим је био на студијама у 
Риму н у Паризу. 1912—1916 учествовао 
је у ратовима, као резервни официр. 1916 
ностављен је 'за шефа пресбпроа на Крфу 
и за уредника. Службеннх Српских Но- 
вина, уз које је уређнвао и једжни књи- 
жевни лист ’за време избегљиштва, Крфскп 
Забавник. 1918 именован је Л. за секре- 
тара посланстви у Вашингтону, затим за 
генералног консула у Чикагу, па за савет- 
кика посланства и отправнжка послова у 
Берлжну л Прагу; а од 1925 је посланпк и 
пуномоћни министар у Варшавн. —■ Л. је 
почео да- пише реценспје, крнтике и прн- 
казе о савременој нашо.ј књижевности и 
о позоришту у Орпском Књижевном Глас- 
нику, Оавременнку и т. д., од којих је до 
сада известан број сабрао и издао у три 
књиге: две књиге Импресије из кљпжев- 
ности (прва. књнга у два издања), н једну 
свеску Позоришни живот. Тнм својим ра- 
довима, међу којима се истичу огледи о 
Бори Станковићу, Иву Ћипику, Предратној 
и поратној књижевностн, Л. је зачетник и 
један од најистакнутијпх представника та- 
козване импресионистичке критике у нас.
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— Л. је много радно н као новннар, 1911 
као уредник Новог Времена, затим Речн, 
а после у неким листовима у Анержци, на 
Крфу и у Политици, напиеао је велики 
број чланака, углавном о српскохрватском 
националном питању. Тако је 1919 у Питс- 
■бургу засебно одштампао циклус расправа 
и чланака. под насловом За уједињење. У 
последље време Л. је све више напуштао • 
критнку, -за љубав теорије о књижевности 
и опште естетике. Из области философије 
о лепоме Л. је објавио у неким часописима 
неколико фрагмената и есеја.

Б. Летровић.
ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГОЉУБ, дивизиски 

ђенерал (20/8 1875, Крагујевац). По свр- 
шетку 6 разреда гимназије у Крагујевцу, 
ступио је у Војну Академију 1892. За 
артилериског потпоручника произведен је 
1895, за капетана 1900, за пуковника 30/10 
1915, брнгадног ђенерала 31/10 1923, ди- 
визиског ђенерала 5/1 1925. До 1900 био ј-е 
водник у пољској артилерији, до 1909 био 
је командир батерије у пољској артиле- 
рији, 1898—1900 на вишој школи Војне 
Академије, 1901 био је у Артилериској 
школи гађања у Русији, до почетка рата 
1914 био је командант дивизиона у пољ- 
ској артилерији, у 1919 био је командант 
артилериског пука и на служби у Инспек- 
цији артилерије. 1920—1925 био је начел- 
ник артилерије армиске области (IV), од 
1925 је командант дивизиске области (Дрин- 
ске па Моравске). — У рату 1912—1913 
био је командант дивизиона Моравског ар- 
тилериског пука, у рату 1914—1918 био је 
командант дивизиона у пољској артиле- 
рији, командант пољског артилериског пу- 
ка, начелник артилерије I српске добро- 
■вољачке дивизије у Русији, командант брд- 
ског артилериског пука’ и заступник ко- 
манданта артилерије у дивизији (у 1918).

В. Б.
ЛАЗАРЕВИЋ ЛАЗА ДР., књижевник- 

приповедач (1/5 1851, Шабац — 28/12 1890, 
Београд). Основну школу и нижу гимна- 
зију свршио је у месту рођења, а вишу 
гимназију (1867) и правни факултет (1871) 
у Београду. За време београдског ђаковања 
становао је у кући свога зета Милорада 
Поповића Шапчанина, песника, кога. су 
редовно походили људи од књиге, као Јо- 
ван Бошковић, Јован 'Ворђевић и други, 
што је повољно утицалб на ваопитање Ј1. 
духа. И ако правник, њега су нарочито 
привлачиле природне наук-е, које су, у 
опште, у то време првенствено интересо- 
вале српеке -омладинце. Тако је Ј1. 1871 
превео Фарадејеву Природну историју јед- 
не с-веће, што је, можда, и скренуло пажњу 
надлежних на Л., да га изаберу за држав- 
ног нитомца, који ће, од 1872, студирати 
медицину у Берлину. Међу Л. шрофесо- 
рима било је више научника светокога 
гласа, као Хелмхолц, Ди Боа Ремон, Вир- 
хов и т. д. Л. се истакао међу најбољим 
ђацима, а поред своје отруке слушао је и

предавања Ватроолав-а Јагића, који је у то 
време предавао о нашој народној поезији. 
За време ратова (1876—1877—1878) Л. је 
прекинуо студије и, као помоћни лекар, 
радио је, прво у дринској, а потом у ти- 
мочкој дивизији. После рата објавио је Л. 
студију, Дезинфиковање школа, у којима 
су за време рата биле болнице (Орпске 
Но-вине, бр. 189, 1878). 1878 Л. се вратио 
у Верлин и положио је докторат. Његова 
докторска теза, Ехрегкпеп1е11е ВеНга^е 
2иг 1)(Нгкш1{| Јез СЈиескзИБегз, пећз! еш ет 
Апћап^е ићег Јеп Масћлуеје Јез Оиеск- 
зНБегз тШе1з Е1ек1го1у8е, поовећена мајцн, 
повољно је била примљена од берлинских 
стручњака. Промовисан је 8/3 1879. По по- 
вратку у отаџбину нменован је Л. за ле- 
кара београдскот округа. Прн реформи са- 
нигетске службе (1881) ностављен је Л. 
за примариуса онште државне болнице у 
Београду, чије ј-е унутрашње одељење он 
уредио као Клинику. II поред велике при- 
ватне пракс-е, Л. је вредно радио на- меди- 
цинској науци (Обмањивање публике лаж- 
ннм лек-овима, 1879). Л. је написао низ 
чланака и извештаја у Орпском Архиву за 
Целокулшо Лекарство и у неким отраним 
стручним лжстовима, нарочито о ишијасу 
и о периодичној неуралгији. Срлском Ле- 
кареком Друштву поднео је Л. око 22 пио- 
мена и усмена реферата, уз дем-онстровање 
болесника, а већ 1886 приказао је лрепа- 
рате Кохових комабацила. У -бугароком ра- 
ту (1885) произв-еден је Л. за резервног -са- 
нитетског мајора и постављен је за дело- 
вођу санитета при Врховној Команди. На 
томе положају органи-зовао је он импр-о- 
визовану велику резервну болницу у Ни- 
шу. Пошто се Л. здравље окренуло на горе 
(он је од ране младости носио у себи клице 
грудне болести), именован (је за актнвног 
санитетског п-ошуковника и за личног ле- 
кара краљу Милану. Тим напредовањем 
преко р-еда хтело се да се оболелн Л. по- 
штеди од пр-екомерног рада у прнватној 
пракси, и да му се ода признање за ње- 
гов кљнжевни рад. — И ак-о је Л. име н-е- 
раздвојно -од модернизоваља -санитета у 
Орбији и од првих покушаја на медицин- 
ској науци у на-с, ипак, та се његова 
стручна делатност ве може мерити са ње- 
говим прнповедачким радом.

Л. је почео да пише приповетке -сраз- 
мерно касно, већ као -гото-в човек. Његови 
делимични прев-оди из Чернишевскога ро- 
мана: Шта да се ради? (Матица, 1869), не 
могу ое оматрати -почетком Л. белетристике. 
Тек по повратку у отаџбину, са студија, 
објавио је Л. у Српској Бори (1879) прву 
своју причу, Први пут с оцем на јутрењу. 
Овративши већ овом првом -причом оз- 
биљну пажњу на себе, Л. је до 1879 обја- 
вио: Школску икону, У добри чао хај- 
дуци, На бунару, Вертер и -Све ће то народ 
позлатити, у Отаџбини, а све те припо- 
ветке издао је у књи-зи Шест припо-ведажа 
тек 1886. 1888 довршио 'је Л. седму причу 
Ветар, у Отаџбини, а 1890 Академија му

— 521



ЛАЗАРЕВИЋ

је наградила новелу Он зна све. После Л. 
смрти штампала је (1898 и 1899) Српска 
Књижевна Задруга, у две књиге, осим по- 
менутих осам приповедака, и непотпуну 
Швабкцу и седам нацрта и фрагмената: 
На село, Пешак, Секција, Вучко, Баба 
Вујка, Отојан и Илинка и Побратпми.

Л. је само мањи део своје енергије по- 
светио приповетци. 13иће да је њетову не- 
оепорну несничку и стваралачку природу 
спутавала урођена опрезност и тежња за 
што уметничкијим обликом и изразом. Јер 
и ако је Л. почео са читаљем и превође- 
љем руских социјалних реформатора, он 
је био по карактеру и темпераменту тра- 
'диционалист и аристократ, те је, време- 
ном, обраћао више пажњу, баш код Руса, 
код Гогоља и Тургењева, артистичком еле- 
менту њнхове новелнстике. Од тих вели- 
ких уметника учио се Л. конструисању 
приче, вештоме скраћивању, постизаваљу 
ефеката путем концизног, неуоиљеног из- 
раза, индивидуалистичком маркирању лич- 
ности н дискретном лиризму, који загрева 
реалистпчко приказиваље. Тим својим ар- 
тистичким врлинама, у првом реду Л. је 
одмах, првпм својим приноветкама, добио 
назив српског Тургењева, и он се и данас 
може да чита с високим уживаљем, те се 
с правом епомиње међу најбољим име- 
нима српскохрватске кљижевности. За нас 
његове малобројне приче има.ју класнчну 
вредност, без обзира на консервативнн дух, 
којим одишу, а Л. треба да се сма.тра јед- 
ннм од ретких наших писаца, који су, уз 
велике жртве, тражилн и нашлп равно- 
меран уметнички изра-з нашој на.рочигој 
осећајнооти.

Л. скупљене приповетке изашле су још 
и у издању Напретка 1912. 0 Л. припо- 
веткама писали су, искључиво похвално, 
ови савремени критичарн, и код Срба и 
код Хрвата, а он је уједно, и највише 
превођен на отране језике од свих српских 
прозних писаца.

Л и т е р а т у р а :  Отаџбина. (1891, 27);
М. Савић, Из Орпске Књижевности <1898); 
Марко Цар, Моје симпатије (1913); Љуб. 
Јовановић, Предговор приповеткама у из- 
дањнма Српске Књижевне Задруге (1898); 
Ј. Скерлнћ, Писци и књиге, II, студија Л. 
Л.; Љуб. Недић, Критичке студије (1910); 
М. Тривунац, 0 Вертеру (1910, Српски Књи- 
жевни Гласник). 0 Л. као медидннском 
-стручњаку писао је Ј. Ђурић у Отаџбини 
(1891). 1 В. Петровић.

ЛАЗАРЕВИЂ ЛАЗАР, ђенерал (5/3 1850, 
Београд — 27/7 1911, Београд). По свршетку 
6 разреда тимназије у Београду, ступио је 
у Војну Академију 10/10 1865. За коњнчког 
потпоручника произведен је 1/1 1870, за 
капетана 16/7 1878, за пуковника 1/11 1892, 
за ђенерала 6/12 1897. Отављен је у пен- 
сију 1/1 1905. До 1874 био је водник у 
коњици и кнежевој гарди. 1874—1876 био 
је командир ескадрона у стајаћој војоци, 
1876—1877 био је командант коњичког ди-

визнона. у стајаћој војсци, 2/3—1/11 1877 
био ј-е водник у 1 гардиском ескадрону, 
1/10 1878—1882 био је командир 1 гарди- 
оког ескадрона, 1/10 1879—24/9 1881 био- 
ј-е ордонано официр Њ. В. Књаза, 11/10 
1881—24/1 1885 био је ађутант Њ. В. Књаза 
и командант краљеве гарде, 1885—1897 бжо 
је командант коњице сталног кадра, 1897 
до 1900 начелник одељења и референт ко- 
њице команде активне војске, до 1906 бно 
је командант коњичк-е днвнзије. — У рату 
1876 учествовао је као командир ескадро- 
на, у рату 1877—1878 био јб командант 
2 коњнчког пука. У рату 1885 био је ко- 
мандант кољичког пука. В. Б.

ЛАЗАРЕВИЂ ЛУКА (1774, Свилеува, ша- 
бачки округ — 29/4 1852, Шабац). 1796 Л. 
је постао свештеник у Љутици и Коце- 
љеву. Био је одличан кољаник. 1804 ди- 
га-о _се н он иа. устанак. и ради угледа и 
личне храбрости ностао војвода. Истакао 
с е . нарочнто у боју на Мишару 1806. Од 
1807 постао је заповедннк Шапца. Кара- 
ђорђе га је одликовао чешће, да бн њим 
суз-бијао угл-ед Ненадовића. 1813—1832 про- 
вео' је у емиграцнји. 1835 добио је пенсију 
и постао је члан шабачког магистрата. Бно 
је нротивник кнеза Милоша н Обреновића 
у опште и 1842 -био је затворен од кнеза 
Михајла, када је Тома Вучић дигао буну. 
1842 постао је члан Државног Савета.

Л и т е р а т у р а :  М. Ђ. Мнлићевић, По- 
меник, II, 287—292. В. Ћ.

ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОВАН, економ (11/2 
1870, Жупањац, срез колубарски, округ 
београдски). Свршжо је ратарску школу у 
Краљеву. После Ивандањског атентата на 
краља- Мплана (1899), прове-о .је, невин, 
пет месеца у затвору п окову. Доцније је 
често затваран због својих политпчких уве- 
рења. Изабран је први пут за посланика 
8/9 1903 и остао је непрекидно пооланик 
до 1921, када је дао оставку. Изабран је 
25/7 1905 за потпредседника Народне Скуп- 
штине, па је то био и доцније неколико 
пута. Био је члан главног одбора само- 
сталне радикалне отранке, а сад .је члан 
главног одбора југоолов.еноке републикан- 
ске странке. Рћдпо је на Тежаку, Днев- 
ном Листу, Одјеку и Републици.

Ј. П.
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛУТИН, ђенералштабни 

пуковнпк (25/10 1878, Београд). По свр- 
шетку 6 разреда гимназије у Београду, 
ступио је у Вој-ну Академнју 1/9 1895. За 
инжињерског потпоручника произведен је 
2/8 1898, за пешадиског капетана II класе 
6/3 1905, за ђенералштабног капетана I кл. 
27/8 1908, за пуковника 1/10 1915. Пресу- 
дом Велпког Војног Суда 11/11 1917 пзгу- 
био. је чин као члан организације Уједп- 
њење или Смрт. У инжлљерији био је 
водник нионирског батаљона, у пешадпји 
водник и командпр чете, 1901—1903 био је 
на вишој школи Војне Академије, 1906 до 
1907 на припремп у Главном Ђенерал-
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штабу. Као ђенералштабни офицнр био је 
помоћник и начелник днвизиоког ђенерал- 
штаба. — У рату 1912 био је помоћник 
начелника штаба Ибарске војске. У рату 
1913 био је начелник штаба Шумадиоке II. 
У рату 1914—1918 био је, до септенбра 
1914, начелншс штаба Трупа Нових Обла- 
сти, до реорганизације 1916 начелник шта- 
ба Одбране Београда. До осуде 1917 био 
је помоћник начелника штаба II Армије.

Од књижевних радова издао је Л. кљигу: 
Борбе око Београда 1915 године (1920), и 
расправе: у чаеопису Орпски Књижевни 
Гласник: Питање о Министру Војном, Фи- 
зиономија последљег Светског Рата, Пут- 
ник и Мишић, Поводом новог пројекта За- 
кона о Устројству Војске, Заборављене за- 
слуге, Српско-Бугарски рат (општа расма- 
трања). У часопису Мисао штампао је: Пут- 
ник и Савов, а у календару Вардар: Ку- 
мановска битка. Све ове расправе штам- 
пане су 1921—1926. Сем ових раоправа, 
написао је Л. више реценсија и критика 
на разна војничка дела.. . В. Велић.

ЛАЗАРЕВИЋ ПЕТАР, артилериски бри- 
гадни ђенерал (12/6 1875, Свилајнац). По 
свршетку 6 разреда гимназије у Београду, 
ступио је у Војну Академију 1/9 1894. За 
артилериског потпоручника пронзведен је 
1897, за капетана 1904, за пуковника 1915, 
за бригадног ђенерала 1923. До 1902 био 
је водник у пољској артилерији, 1902 до 
1904 на вишој школи Војне Академије,
1904— 1907 командир батерије у пољској 
артилерији, 1907—1908 у Француској (у 
артилериском пуку у Дижону) као држав- 
ни питомац, 1908—1913 командир батери- 
је, 1913— 1914 командант дивизиона, 1918 
до 1922 командант брдског артнлериског 
пука, 1922—1924 командант артилериске 
бригаде (Дунавске), 1924— 1925 помоћник 
команданта дивизиске области (Дунавске), 
од 30/12 1925 командант је дивизиске обла- 
сти (Тимочке). У рату 1912/13 био је ко- 
мандир батерије и дивизиона. У рату 
1914/18 био је командант днвизиона и 
брдског артилериског пука. В. В.

ЛАЗАРЕВИЋ ПЕТАР, артилерискн шу- 
ковник, стални сарадник Политике (4/4 
1877, Крагујевац). По -свршетку 7 разреда 
гимназије у Крагујевцу, ступио је у Војну 
Академију 1893. За артилернског потпо- 
ручника произведен је 2/8 1896, за капе- 
тана 1906, за пуковника. 1/10 1915. Пенсио- 
ни-сан ,је по својој молби 1921. Као млад 
официр био је водник у хаубичко.ј и пољ- 
ској артилерији, 1901— 1903 био је на ви- 
шој школи 'Војне Академије. Био је ко- 
мандир хаубичке и пољске брзометне ба- 
терије, наотавник у артилериској подофи- 
цирској школи и професор у школи гађа- 
ља за пешадиске официре. — У рату 1912 
до 1913 био ј-е командант пољског диви- 
зиона Дунавске II. У рату 1914—1918 бно 
је командант дивизиона у пољском артн- 
лериском пуку Шумадиске I, а од 1916 
ком-андант брдског артилериског пука.

Од 1905 стално се бави војном кљижев- 
ношћу, и штампао је велики број чланака 
у војном ча-сопису Ратнику. Још од 1901 
сарађује на београдекии дневним листо- 
-вима, а од 1922 стални је сарадник Поли- 
тике. — У засебним издањима штампао је: 
Артилериски извиђачи (1906), Планинска 
Војна (1908), Теорија гађања за пешадију 
(1914), Теорија гађања за артилерију 
(1921), Историја Гимнастике (1925), Исто- 
рија Соколства (1925), Тирш и Фитнер 
(1925). в. Б.

ЛАЗАРЕВИЋ РАДМИЛО ДР„ лекар, ле- 
пидоптеролог (6/10 1846, Београд — 14/12 
1899). Основну и средњу школу учио је у 
Веограду, медицину у Бечу. Био је војни 
лекар (у ратовима 1876/77 и 1885). Био је- 
шеф Војног Санитета и после шеф цивил- 
ног санитета. Написао је: Прилозн за гра- 
ђу ентомологије Краљевине Ср-бије, I, 
Вћора1осега (1897, -свега 90 врста лепти- 
рова), Макролетгидоптере околине Београ- 
да, II, Не1егосега (Глас, 56, 1898, 154 обли- 
ка), Досад опажена -варираља наших ле- 
иидоптера (Глас, 57, 1899). Ј. X.

ЛАЗАРЕВИЋ СТЕВАН, српски деспог 
1389— 1427 (око 1370 — 19/7 1427, Глава). 
Деспот 0. Ј1. је син кнеза Лазара и његов 
наследник. Спочетка ј-е државне по-слове 
водила- с њиме његова мајка, кнегиња Ми- 
лица, врло разборита жена. Прилике, у ко- 
јима је Л. владао, биле су ванредно тешке, 
и тражиле су човека ретких способно-сти. 
Притешњени одмах после косовске ката- 
строфе од Мађара, који беху продрли све 
до Груже, Л. и Милица су признали вр- 
ховну власт султана Бајазита. Лазарева 
најмлађа кћи^Оливера дата ,је у султанов 
харем, а Срби су примили обавезу, да Тур- 
ке помажу својим помоћним четама. Глав- 
не српске тврђаве, као Голубац, посели су 
Турцп. Срби су од тада помагали Турке у 
борбама с Мађарима, који се учвршћују у 
Мачви и Београду. Л. је пратио Ба-јазита и 
у борби против влашког војводе Јована 
Мирче (1394), а у битци код Никопоља 
(1396) својнм је четама рергао, у одлуч- 
ном ча-су, борбу у корист Турака. Као на- 
граду за то добио је Л. наскоро већи део 
области свога зета Вука Бранковића, 
с -Приштином, као и Пећ с околином. Сем 
тога је с пристанком султановим, сломио 
моћ велике властеле и утврдио -свој пре- 
сто. Он .је учествовао са Т.урцима и у борби 
против Босне (1398) и у крвавој битци код 
Ангоре (1402). После пораза Бајазитова Л. 
се на талијанским лађама спа-сао у Цари- 
град. Цар Јован га ј-е примио срдачно и дао 
му .је чин деспота, први посл-е царског. Ту 
је С. нашао и евоју жену, сестру царице 
Евгеније, с којом се венчао 1405.

Битка код Ангоре чини обртну тачку у 
Л. државној политици. Дотле ,је он био 
веран клетвеник Б-аја-зитов, а од тада је 
водио самосталну политпку н тражио на- 
слона на Мађарску. — У Цариграду ј-е нз- 
био сукоб између њега. и Бранковића, си-
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нова Вукових, ради наследства бранковић- 
ских поседа, које је Бајазит био уступио 
Л. Сукоб се развио у љуте борбе, које су 
трајале више година. Кад се Л., морем и 
преко Зете, вратио у Србију, прегао је сав 
да среди прилике у земљн. ћћного су му 
сметале престоне борбе у Турској између 

. наследника Бајазитових, од којих се је- 
дан, Сулејман, удружио са Бранковићи- 
ма против њега. 1405 против Л. се дигао 
и млађи му брат Вук, и успео је, помаган 
од Турака, да једно време одвоји за себе 
јужни део Србиј-е. 1410, у борбама између 
султана Сулејмана и Мусе, Л. је држао 
страну Му-сину, а Вук Сулејманову. У кр- 
вавој битди под Дариградом Оулејман је 
остао победитељ (1410). Вук је мало после 
тога ухваћен од Муснних људи и убијен. 
Наскоро после тога (1411) догинуо је и Оу- 
лејман, а на прест-о је дошао Муса, кога- је 
Л. -обилато помагао, а који му се није по- 
казао захвалан. Он је у два маха нападао 
Србију (1412 и 1413) и изазвао је против 
■себе Л., који је отворено прешао на страну 
новог п-ретендента, Мухамеда, и помогао га, 
да савлада Мусу (1413). Мухамед је на- 
градио Л. давши му Знепоље, код Трна, 
н пустивши Србију за дуг низ година да 
се несметан-о развија.

Као пријатељ и васал Мађара- Л. је до- 
био Мачву и Београд, који је постао ље- 
гова нрестоница. Помажући краља Сигио- 
мунда у Боснн, деспот је добио од љета- 
1412 и важни рударски град Оребрениду. 
1412 измирио се Л. са Ђурђем Бранкови- 
ћем, спремајући му наследство престола. 
Кад ј-е изумрла династија Балшића, Л. је 
наследио 14-21 делу Зету, као ујак послед- 
њег Балше Балшића. Млеци -су пскори- 
стили ту промену вла-сти и посели примор- 
ске градове, ради чега је настао рат изме- 
ђу љпх и Ј1. Борбе -су се водиле наронито 
око Скадда. 1423 дошло је до мнра, по 
ком су се Млечићи за Скадар обавезали 
да-вати Л. 1.000 дуката годишње, а у њи- 
ховој власти су остали ј-ош Љеш, Улдиљ 
и Паштровићи. 1426 проглашен је Ђурђе 
Бранковић за наследника деопотова са 
пристанком Мађара, као врховних госпо- 
дара Орбије, али је Орбија била обавезана, 
да пооле деспотове смрти преда Мађари- 
ма Мачву са Београдом. Деспот ,је умро 
изненада у лову у селу Глави, код Мла- 
деновца.

Л. се нарочито интересовао за књижев- 
ност. Његов манастир Манасија постао је 
средиште -великог књжжевног покрета за 
реформу црквеннх кљига и спремање но- 
вих превода. Л. је позивао учене људе из 
осталих нокрајниа, нарочито из Бугароке, 
која је 1393 покорена од Турака, и оби- 
лато их је помагао у књижевном раду. Он 
се и сам' бавпо књижевношћу и дао једно 
лепо Слово Љубве. 0 њему је написао 
1431 опширну биографију главнп кви- 
жевпик тога времена Конотантин Фнлософ 
(издао В. Јагић, Гласник Српског Ученог 
Друштва, 42, 1875).

Л и т е р а т у р а :  81. 81анојем1с, Ше
Вјо^гарћк 8 1 .  Ба2агеу1с'8 у о п  Коп81апНп 
Ј е т  РћИоборћеп а1з Сезсћ1сћ18дие11е (Аг- 
сћ!у 1иг з1ау. РћПо1о^1е, 1896); М. Геор- 
гијевић, Деспот Стеван Лазаревић и кљн- 
жевност његова времена (Извештај карло- 
вачке -гпмназије 1906/07); В. Ћоровић, Сре- 
бреница- за владе д-еспота Стевана (При- 
лозж, II, 1, 1922); Ст. Отанојевић, Борба- о 
наследство Балшино (1902).

В. Ћоровић.
ЛАЗАРИЋ ЈОСИП, генералмајор (1784, 

Трст — 27/1 1859, Бела Црква). Ступио је 
као добровољац 1808 у тршћански домо- 
брански батаљон, 1809 постао је, код Пал- 
манова, поручник, а 17/5 нсте године, код 
Превалда, надпоручник. Ту је био тешко 
рањен, те је ступио у мир, ж постао ка- 
петан. До 1813 био је у служби код кон- 
сулата у Трсту, а- те је године -ступио у 
•војску, у рату против Француза за осло- 
бођење Истре. За успешно и храбро др- 
жање код Врање на Монте Мађоре, Ми- 
■терсбург (Писино), долинн Вермо, Фиуме, 
Пуљ ‘п Канр дИстрија- лоетао је Л. 1814 
мајор, 1815 додељен му је витешки ред 
Марије Терезнје, а 1819 баронство. 1834, 
као потпуко-вник, бно је заповедннк у 
Мантови, 1838 заповедник тврђаве Котор, 
1847 је, као пуковник, пенсионисан. 1848 
примио је опет заповедништво једног оде- 
љења у Истри, 1849 постао је генералмајор, 
1850 добио је дефинктивно пенсију.

В. Л.
ЛАЗАРИЦЕ се зове народни обичај, ко- 

ји ое одржава- по многим нашим крајеви- 
ма, а. састоји се у томе, да се нри освит- 
■ку Лазареве Суботе састане шест најлеп- 
ших и у свечано рухо одевених девојака 
у селу, које лепо певају, а пред њима иде 
један п-остарији човек т. зв. »Лазар«, па 
'заредају од куће до куће, певајући и нгра- 
јући. Кад дођу пред кућу, две стану да. 
играју, а остале четирн певају. Кад се 
прве две нграчице уморе, прихвате пграње 
дру-ге две, а оне иду на њихово меото и 
певаљем прате играње, па тако редом. При 
том се певају кратке лритодне песме: до- 
маћнну, домаћнци, баби, деди, момку,, де- 
војци, војнику., господину, ђаку, овчару, 
стоци п др. Свака ое песма завршује обич- 
но речима: Ој Лазаре, девојко. Док Л. пе- 
вају п играју, Лазар седи и -разговара се 
са укућанима. Обично се песме певају на 
заповед и захтев појединих укућана, а за- 
то се свака песма награђује неким даром 
или бар по једном паром, одакле п-о где- 
што и име таковим песнама »песма пара«. 
По завршеној турнеји враћају се кућама 
и деле прпмљене дарове (оби-чно јаја), од 
чега и Лазару припадне део онако како 
су се логодилп. Као и код других стари- 
јпх још из природно-религиских -времена 
наслеђених обичаја, запажа се и код Л. 
да глав-не улоге, које су раније пграли са- 
мо одрасли, све више преузимају деца, ж
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да ти обичаји продужавају своју егзистен- 
цију више у виду дечпјих игара.

П. Вулат.
ЛАЗИЋ ГРИГОРИЈЕ, профеоор (26/11 

1796, Черевић — 15/12 1842). Овршпо је
богословију у Карповцима, а философске 
науке у Јегри. Био је прво учитељ, затим 
професор гимназије, па надзорник основ- 
них школа у Карловцима. Написао је: 
Кратко руководство к физики (1822).

М. Поп.
ЛАЗИЋ ЂУРЂЕ, инжињерско - технички 

бригадни ђенерал (13/4 1873, Селевац, Ја- 
сенички, округ смедеревски). По свршетку 
деле гимназије у Београду, ступио је у 
Војну Академију 6/9 1892. За инжиљерског 
потпоручника произведен је 2/8 1895, за 
капетана 29/6 1904, за пуковника 1/10 1915, 
за -бригадног ђенерала 21/10 1923. До 1897 
био је водннк железничке чете, 1897—1899 
био је на вишој нгколи Војне Академије,
1899—1902 државни питомад у инжињер- 
ској школи у Брислу (Белгија), 1902—1912, 
и од демобилизације до конца 1913, био је 
у инживерско-техничком одељењу Мини- 
старсгва Војног, 2/2 1920—10/11 1921 био је 
начелник инжињерско-техничког одељења 
Министарства Војног, 18/11 1921—17/9
1923 редовни професор Војне Академије, 
од 17/9 1923 је претседник инжињерско- 
техничког комитета. 1905—1913 и од 8/10 
1923 је хонорарни професор Војне Акаде- 
мије (пољска и стална фортификација) и 
код приправника за ђенералштабну стру- 
ку. Поред редовне дужности био је 1902 
до 1914 члан инжињерско-техничког коми- 
тета и 1908—1914 стални члан испитне 
комисије за чин мајора. — У рату 1912 
до 1913 био је ађутант команданта инжи- 
њерије I Армије и дуго је заступао ко- 
манданта; 15/2—1/5 1913 био је командант 
инжињериј« Приморског кора. У рату 
1914—1918 бно је, до 2/2 1916 командант 
инжињерије III Армије, 2/2 1916—2/2 1920 
начелник инжињерског одељења Врховне 
Команде. — Сем лредмета у Академији, 
штампао је у привременом издању Стална 
фортификација (1914), израдио је Упут за 
утврђивање пољских положаја, напад и 
одбрана пољеких утврђених положаја
(1918). Сарађивао је и био је члан уређи- 
вачког одбора Ратника и Артилериеко- 
инжињерског Гласника. В. Велић.

ЛАЗИЋ ЕУГЕН, витез, подмаршал (6/6 
1838, Мехади.ја — 20/5 1897, Пшемисл). Свр- 
шио је Војну Академвју у Винер Најштату. 
1856 поетао је поручник код 22 ловачког 
батаљона. 1859 учеетвовао је у рату про- 
тив Талијана, 1862 постао је натпоручник, 
а после свршене Ратне Школе у Бечу, по- 
стао ,је 1866 у генералштабу капетан. Исте 
године био је у рату против Пруеа, 1869 
у буни у јужној Далмацији. 1876 постао 
је мајор код 29 пешачке пуковније, 1878 
се одликовао у окупаци.ји Босне и Херце- 
говине, 1882 постао је потпуковник код 71 
пешачке пуковније, 1886 пуковник и за-

поведник 23 пешачке пуковније, 1891 за- 
поведник 1 пешачке бригаде, 1895 запо- 
ведник домобранске дивизије у Пшемислу 
и подмаршал. В. Л.

ЛАЗИЋ МИХАИЛО (ЧИЧКО), глумац и 
управник позоришта (1869, Параћин). По- 
сле прекинутог нижег школовања, Л. је 
ступио у трговину, али је, занеоен љубав- 
љу према- позоришту, ступио на позорни- 
цу 1889 у Београду, као Клисар у Окру- 
гићевој Мари Варадинки. Децембра исте 
г-одине прешао је у Сремске Карловце, где 
је почео рад у путничком цозоришту. Пет- 
наест је година Л. путовао и радио као 
глумац по Орему, Војводини, Босни, Хер- 
цеговини, Далмацији, Иотри, Славонији и 
Хрватској. 1904 дошао је у Србију, где је 
каетавио евој глумачки рад, а 1907 осно- 
вао је своје позоршнте (Тоша Јовановић), 
које је, као и оотала тадашња путничка 
позоришта у Србији, било под надзором 
Управе Народног Позоришта у Београду. 
У току Светског Рата. позориште Тоша Јо- 
вановић евакуисало се и наставило је своЈ 
рад’у Солуну у позоришту Одеон. По одо- 
брењу Врховне Команде извршена је ре- 
организација трупе, са којом је рад на- 
стављен у Допунској Команди у Микри и 
у реконвалесцентном одељењу у Зејтин- 
лику и околини. 1917 позориште је упу- 
ђено на рад у реконвалесцентно одељење 
у Водену. По ослобођењу Бнтоља, Л. је са 
својом трупом прешао у овоју позоришну 
област и почео је представе 28/9 1918 у Би- 
тољу. За време рата у репертоару ,је имао 
36 дела српеких и 35 туђих. Дато је 134 
представе бесплатно, а 211 са продајом 
улазни-ца за официре и грађане.

Р. 0.
ЛАЗИЋ СИМА, ЛУКИН, новинар (3/3 

1863, Б.осански Брод — 7/6 1904, Рајић, 
Славонија). Отац му је био оптужен због 
Вукаловићева устанка н морао Је пребећи 
у Орбију, када је Сими била година дана. 
Основну школу учно је Л. у Шапцу, а 
гимназију је почео у Београду, алн је није 
довршио, јер је у орпеко-турском рату по- 
бегао да се упише у добровољце, где га 
због слаба здравља- нису примили. Школу 
није настављао, него Је путовао по срп- 
ским земљама, дуго као глумац. Почео је 
књижевни рад као новина-р. Пиеао је и 
политичке чланке у Застави и Одјеку, али 
је највише радио око сатиричких листо- 
ва. Од 1888 био Је еарадник 'Стармалог, 
1/4 1889 покренуо Је у Београду шаљиви 
лист Бич, који је излазио две године. Ка- 
да је Павле Јовановић 1891 бачен у за- 
твор, ушао је Л. у уредништво Србобрана 
у Загребу и ту је развио веома живу н 
свестрану акцију око јачаља народне ове- 
сти код Срба у Хрватској. У борби са ср- 
бофопским хрватским странкама Л. је био- 
јако жеоток. Узрујаи, ок.ретан и искрен 
родољуб, Л. је умео заталаса.ти лростране- 
народне слојеве, оообито преко свога Вра- 
ча Погађача (од 1896), који Је опретно по-
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дешаван тср-ема укусу публике. Да би свој 
жестоки национализам чвршће фунднрао, 
•бацио се Л. и на историју, коју је обрађи- 
вао сасвим новинарским начином, само ра- 
ди патриотске тенденције. Отога љегови 
историски радови немају научне вредно- 
-сти, и ако је -он -с њима имао и научних 
претенсија. Ј1. историски радови су: -Орбп 
у  давнини (1894), Кратка повјесница -Срба 
од постања Српетва до данас (1894), Ср- 
-бин од Србина (1895). Ст. Станојевић је 
-оштро оценно научни рад Ј1. и изазвао 
тако његову кљижицу: Двиј-е оскоруше, 
једна мени друга њему (1895).

Л. Радојчић.
ЛАЗИЋ СТЕВА, директор карловачке 

гимназије (27/9 1830, Карловци — 17/2 
1901, Карл-овци). Гимна-зију је -свршио у 
Ка-рловцима, Сегедину и Загребу, а права 
у Пешти н Б-ечу. Од 1854 био је професор, 
а 1876—1896 директор гимназије у Кар- 
ловцима. Преводио ј-е латинске неснике, 
нарочито Хорација, и написао ј-е неколико 
чланака из ист-орије карловачке гимназије. 
-Л. је писац познате песме На Врачару.

Д. Л.
ЛАЗОВИЋИ, сликари. — Поп 0 и м а. 

(18 век, Бело Поље, Стара Србија). 1797 
насликао је иконостас у велнкој цркви ма- 
настира Оавин-е у Боки. — А л е к с и ј е  
Си-мо-в, Велолољац (кра.ј 18 века, Бело По- 
ље). Био је -син попа Сим-е, и радио је по 
Боки Кото-рск-ој. 1804 живопнсао је иконо- 
■стао у цркви Св. Серглја и Вакха у П-о- 
дима, а, 1806 у цркви Св. Николе у Баоши- 
ћ-има, од које су сачуван-е престолне иконе. 
Затим је- још радио у црквн -Богородичиног 
Рождеотва у Биј-елој и у цркви Усп-еннја 
Богородице у манастиру Режевићу. Обојица 
заједно израдилн с,у 1814 темпло у мана- 
стиру Високн, Дечани.

Л н т е р а т у р а :  Годишњак, 17. (1903),
227; Старинар, 12, 79; Просвјета, 11 (1897), 
885; Орпски Оион (1901), 643. В. П.

ЛАЈ СРЕЋКО (Бау) (21/11 1838, Осек 
— 17/7 1913). Био је интендант казалишта 
у Осеку, а један ј-е од првака (етнограф- 
окога. рада у нао. Упознао је иноотранство 
с нашим народним орнаментом, оабпрао је 
неуморно материјал, па је 1875—1884 из- 
дао у 20 -свешчића, по 10 табла, своје епо- 
хално дел-о: Орнам-енти југоол-овенске до- 
маће и уметне обртнооти. Писао је рас- 
праве протпв мађарског својатаља -нашнх 
орнамената, затпм чланке етнографоког 
садрлсаја у нашим листовима, највише у 
Виенцу. Тим својим радом дао је Л. под- 
стица.ј за сличне едиције у другнх наро- 
да. Љегово дело, ма да у многом застаре- 
ло, постало је скупоцени раритет.

В. Т.
ЛАЈБАКО ЈОХАНЕС ДЕ (Баућасо Јо-

ћаппез Зе), сликар. В. Јоханес де Лајбако’.
ЛАЈБЕК, мушки прслук од плаве чоје, 

црвеним гајтаном крашен. РГоси се у око- 
лини Загреба. Е. 3.

ЛАЈЕР: ЛЕОПОЛД, МАРКО, ВАЛЕН- 
ТИН, сликари. — Л е - о п о л д  -(20/11 1752, 
Крањ — 12/4 1828-, Крањ). Ј1. је о-сннвач 
сликарско-занатлиске школе, еклектик је у 
композицији и сликао је врло често по мо- 
тивима. слика. Ј. М. Кремзер-ПЗмида. 1814 
насликао је по Кранаху чудотворну слнку 
Бо-городице на Брезјама, која је једна од 
најпопуларнијих словеначких олнка. Л. је 
био врло популаран сликар. Његових ра- 
дова има много у Крањокој и Корушкој, 
а .радио је већином занатским начином. 
Сликарством с-е бавио и Л. отац М а р к  о 
(12/4 1727, Крањ — 27/12 1808, Краљ). 
Његове су црквене слике Св. Андреја у 
Збиљама 1762, Св. Јанеза Крст, у Оподљој 
Бесници 1769, Ессе Ното у Оточама 1763. 
Био је оликар и Л. брат В а л е н т и н  
(6/2 1763, Крањ — 5/7 1810, Крањ).

Л и т е р а т у р а: В. Стеска, СапжЈа
(нова вр-ста, V). Ф. С.

ЛАЈКАУФ-ЛАЈАКОВ МОЗИРСКИ ЖИ-
ГА, песник (7/10 1868, Мозирје). Свршио је 
6 разреда гимназије у Цељу и Љубљани, 
а био је ошптински чиновник у Мозирју. 
Објављивао је п-еоме у Словану (1886) и 
Љу-бљанском Звону (1893/96) п Словенки, 
а доцније, патриотске п пригодне, у Сло- 
венскем Народу и Слов-енскем Бранику. 
Радио је и као новинар (Делавец, Сво-бодни 
Гла-сови). И. Г.

ЛАЈНИНГЕН, В. Источно тштаве.
ЛАЈОВИЦ АНТОН, компознтор (19/12 

1878, Ваче). Учио је гимназију у Љубља- 
ни, а права на Универоитету у Бечу (1897 
до 1901). Музику је учио у школи Гласбе- 
не Матице у Љубљани (1895—1897) и код 
Роберта Фукса на Коноерваторијуму у Бе- 
чу (1897—1902). Служио је у Љубљанп 
(1907—1911), Брду ' (1911—1913), Крању 
(1913—1914), Брду (1914—1918), а ОД 1919 
.је у Љубљани. Оада. је судоки сав-етник.
1908—1910 био је у школи Гласбене Мати- 
це наставник за хармонпју и контранункт. 
Ј1. компознције су: соло-песме са клави- 
ром (з свеокеј, внше мушкпх, женскнх и 
мешовитих х-орова (з -свеске), три симфо- 
ни-ска комада за оркестар, трн пеоме за- је- 
дан глас и орлестар, псалам (кантата за 
телор, мешовити хор и велики оркестар), 
коледници, -три песме -за оса-м-, односно 
шеот-гласовнп женсии хор, три дуета за 
женске гласове и клавир, три терцета за 
женоке гласове н клавнр, више соло-песа- 
ма са клавиром. Ј. М.

ЛАК АНДРЕ ФОН (АпЈге у о п  Баск).
В. Андре Фон Лак.

ЛАКАВИЦА, ко.тлина у Јужној Србијн, 
у Брегалннчкој Облаоти, у сливу истоиме- 
не р-еке, леве притоке Брегалннце, ниже 
Штипа. Упоредна са долином Вардара, а 
нагнута сасвим у супротном правцу, кот- 
лина ЈЈ. пружа се од југоистока на северо- 
запад у дужину 38 км, п љен је слив 
438-69 км2( Л. је отворена према доњој
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Ђрегалници и Овчем Пољу, док је на југо- 
западној страни, од Тиквеша и долине 
Вардара, ограђена. - ниском планинском 
пречагом од олитоценских пешчара и шкри- 
љаца, и палеозојских шкриљаца и мерме- 
ра, а на североисточној јој се страни из- 
диж.у огранци кристаласте планинске ма- 
се шумовите Плачковице. На крајљој југо- 
источној .страни, уврх изворишга реке Л., 
котлина је широком и ниском повијом 
Водочном (571 м) скоро отворена према 
Струмичком Пољу. Према Радовишком 
Пољу 'котлина Л. је потпуно отворена: 
оту.да овамо кроз клисуру Дервен притиче 
Маденска Река, десна и највећа притока 
реке Л. Маденска Река више Дервена би- 
ла је до старијег дилувиума изворни крак 
Струмице, а онда' је пиратеријом кроз Дер- 
вен увучена у слив реке Л., док се у ње- 
ној напуштеној долини, на ивицн Радо- 
вишког Поља, образовало ниско развође у 
повијн Тополнице више села Дамљана 
(490 м). Горљи и средљи део котлине Л. 
испуњен је неогеним језерским седимен- 
тима. Између ова два. дела река Л. је у 
еруптивној оави андезита и мезозојских 
оерпентина • усекла жратку Трескавачку 
Клисуру, ван које је у целој осталој кот- 
лини долина Л. широка и благих страна, 
река меандрира кроз широку наводњену 
равницу, која чжни плодне »лаки« (луке). 
По овим лакама је и име реке и предела 
Л. Зове ое још и Крива Л., према много- 
бројним малим речним меандрима. (кри- 
винама) у лакама. Л. је под утицајем сре- 
доземне клим-е и -знатне плодности. У ла- 
кама. су и оризишта.

ЈКупа и река Л. се у средљем веку по- 
миље као Лукавица. 1328 краљ Стеван Де- 
чански је »у Лукавици« потврдио нека се- 
ла која и сада постоје (Брест, Сухогрло, 
Лесковица) као дарове протосеваста. Хреље 
манастиру Хиландару. 1332 је ова села по- 
тврдио и краљ Душан, напомињући да 
су била »селишта 'Зап.устевша от века«, па 
их ,је Хреља »населио од туђих земаља«. 
У Л. ,је за време цара Душана велики вој- 
вода Никола. Станевић подигао у Кончи 
цркву Св. Стевана, а цар Урош је 1366 ову 
цркву и нека села, од којих и сада в-ећина 
ностоје (Конча, Лубница, Дедино, Ракитец, 
Негронофоти — Н-егреновци) потврдио Хи- 
ландару. Види се како је Л. у ранијим ра- 
товима- била највећим делом расељена, па 
је онда поново насељавана. — У турско 
доба, од почетка 16 века, у Л. су се насе- 
љавали .Јуруци из Мале Азије, на.рочито 
на страни котлине према Плачковици. Од 
тада Л. чини део у саставу Јуруклука. Но 
поред свега, у већини нижих села Л. одр- 
жало ое српско становништво. Срби Лака- 
вичани имају врло карактеристичну на- 
родну ношљу и сачували оу старе обича- 
је, међу којима су поред »службе« (славе) 
особити обичаји и народне песме, које са- 
држе јасне трагове још поганског стаља.

Л. има велики саобраћајни знача.ј. Упо- 
редно са старом вардароком комуникаци-

јом, која је у турско доба кроз клисуре 
била отежана несигурношћу од арамија, 
кроз Л. су пролазилн Велики или Оолун- 
ски Пут н Серски Пут. У пројекту је нор- 
мална железничка пруга, која ће, као крак 
брегалничке, кроз Л. спојнти струмички 
басен са главном пругом. Привредна и 
административна седишта за Ј1. су Штип 
и Радовиште, по чему дољи део Л. спада 
у »Штипско«, а горњи у »Радовишко«.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Основе за 
географију и ге-ологију Македоније и Ста- 
ре Србије, I (1906).

В. Радовановић.
ЛАКАЗ (ћасаге), француски вице-адми- 

рал (1800 — 1922). Л. је свршио поморску 
школу 1879, поотао је капетан фрегате 
1899, капетан лађе 1906, марннски аташе 
у Рнму 1906, шеф поморскот генералштаба 
1907, контра-адмирал и шеф кабинета ми- 
нистра Делкасе 1911. Као поморски ко- 
мандант у Марсељу, организовао је 1915 
транспорт трупа за Дарданеле. 29/10 1915 
постао је минпстар Морнарице у кабинету 
Бријановом, и остао је то у кабинету Ри- 
бовљевом. После повлачеља наше војске, 
предузео је мере за правоз нашнх трупа 
и нзбеглица, и у томе је стекао нарочитих 
заслуга за наш народ. М. И.

ЛАКАТОШ ЈОСИП (1884, Илок). Студи- 
рао је философоки и правни факултет у 
Затребу и Прагу. Публициста је и новинар, 
редактор више листова (Хрватска, Прија- 
тељ Народа, Обзор, Новости). 1918 покре- 
нуо је Л. лист Југ. Био је експерт наше 
делегације у Паризу на Конференцији 
Мира. Од 1/9 1918 главни је одговорни ре- 
дактор Југословеноког Лојда, дневника за 
народно-гооподарске интересе. Л. је пре- 
водио с руског ћ чешког. Важнија су му 
дела: Народна статистика (два издаља). 
Југославија у свијетлу статистике (1918), 
Индустрија Словени.је (1922), Индустрија 
Далмације (1923), Индуетрија- Босне и 
Херцетовине (1924, у заједници с Др. А. 
Деспићем), Индустрија Хрватске и Ола- 
воније (1924). Сада- ради на приказима 
индустриј-е осталих наших покрајина и 
неким привредним публикацијама.

С. Д.
ЛАКЛзАН, острво на Јадранском Мору, 

северовападно од Шипана, на 42° 44-4' сев. 
шир. и 17° 49' ист. од Гр. Л. је стеновито 
оетрв-о, .под вегетацијом, и пружа се од 
северозапада према југоистоку. Л. ј-е ду- 
гачак 4-5 км, широк до 1 км и заузима 
површину од 3-45 км2. Највиши врх на 
Л. висок је 225 м. На Л. нема ниједног 
наоеља. П. В.

ЛАКСА ВЛАДИМИР, генералмајор (21/1 
1870, Оисак). Ступно је 1890, свршивши 
Војну Академију у Винер Најштату, као 
поручник у хрватску 53 пешачку пу- 
ковнију. 1894 је постао надпоручник, 
свршио ,је по том Ратну Школу у Бечу 
и додељен је ђенералштабу; 1898 постао
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ј-е капехан у 16 пешачкој пуковнији, а 
1890 премештен је у ђенералштаб; 1903 
до 1907 био је код штаба VII хрват.-слав. 
домобранства у Загребу, 1908/09 ђенерал- 
штабни главар Боке Которске, постао је ма- 
јор, 1909—1911 био је код' ђенералштаба 
у Бечу и код 37 пешачке пуковније, 1911 
до 1/5 1916 био је војни аташе у Оофији, 
1911 постао је потпуковник, као војнп ата- 
ше у балканском рату 1912 у главном бу- 
гарсвом стану нротив Турске и 1913 про- 
тив Грчке и Орбије, у Оветском Рату 1915 
као пуковник у штабу бугарског армиског 
заповедника Војаџијева против Орбије. 1916 
био је заповедник једне пешачке бригаде 
у јужном Тиролу, затим до 15/9 1917 на 
фронту на Сочи, где је исте године постао 
генерал. Командовао је на одсеку Монте 
Габријеле—Монте Санто, где се ■ особито 
одликовао, те је добио витешки ред Ма- 
рије Терезије; до 4/10 1918 војевао је на 
реци Пијави прогив Талијана. Код пре- 
врата пменован је од Народног Већ>а у За- 
гребу заповедником Далмације и Боке Ко- 
торске, 1919 је пенсионисан. В. Л.

ЛАКТАШИ - ИЛИЏА, 19 км од Баље 
Луке. Извор ,је индиферентне воде 20° С. 
Примитивно је уређена. Л. Н.

ЛАЛОШЕВИЋ ЈОВАН, адвокат (28/3 
1870, Сомбор). Основну пгколу и гимнази- 
ју свршпо је у Оомбору, а права у Будим- 
пешти. После свршенпх наука отворио је 
адвокатску канцеларију у Оомбору, те је 
живо учествовао у националном, просвер- 
ном, привредном1 и друштвеном животу 
српскога народа у Угарској. 1914 бранио 
је Русе велеиздајнике у Мармарошсигету. 
За време Оветског Рата био је прогоњен. 
Великн Народни Оавет у Новом Оаду 
25/11 1918 изабрао га је за председника 
Народие Управе. Као такав преузео је ци- 
вилну власт од "мађарских власти, те је 
организовао администрацију и судство у 
Војводини. Био је изабран за посланика у 
Уставотворну Скупштину, а. 1923 поновно 
је изабран за народног пооланика. Написао 
је: Аграрна Реформа у Во.јводнни, Устрој- 
ство за народну управу, Дословннк Вели- 
ког Народног Оавета, Нацрт закона о екс- 
пропријацији великих поседа. Организацн- 
јом српских певачких друппава. учинио је 
доста на одржању нациолалне све-стн на- 
шега народа у Угарској. Д. П.

ЛАМАНСКИ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,
слависта (1833, Петроград — 2/12 1914, Пе- 
троград). Л. је ученик И. Орезневскога. и 
један од главних заступника руских слав- 
јанофила. Профееор на Университету у 
Петрограду постао је 1865. Радио је веома 
много на пољу славистике, својски се тру- 
дио око предавања и ученика и био је је- 
дан од публицистичких вођа славјанофила. 
Он је бранио славјанофилске назоре на свој 
начин. Поставио ,је тезу о славенскогрчком 
свету ирема херманороманском и сматрао 
је тај културни крут средином између Азије

и Занада. Већина љегових научних радова 
ишла је за тим, да докаже научност његова 
схватаља словенскогрчког света. Л. -се ннје- 
много, нарочито не издрживо, бавио фило- 
лошким питањима. Привлачила га је вели- 
ка словенска политика. Радио је, прекидао 
и остављао недовршен-е свој-е научне радо- 
ве, а уносио је у љнх своје озлоглашене 
екскурсе, којн су онемогућивали складну 
комлозицију љегових дела.1 — Одмах иза 
његова првог знаненнтог рада, 0 Олове- 
нима у Малој Азији, Африци и Шпанији
(1859), дола-зи знаненити састав Л., Србија 
и југословенске провинције Ауотрлје (1864), 
у коме је впше политичког разлагаља него- 
сухог научног испнтивања. Исте годнне 
изашао је његов одлнчан рад, 0 неким 
словеноким рукописима у Београду, За- 
гребу и Бечу, с филолошким и исторнским 
примедбама. 1868 објавио је Л. велики план 
мнтрополита От. Отратимировнћа о осло- 
бођењу Орба с помоћу Ру-сије. — Док је 
стра.сно бранио своје схватаље словенско- 
грчког света и нроучавао ради тога све на- 
роде  ̂ од најпримитивнијих до најкултур- 
нијих, није Л. сметао с ума- српске про- 
блеме, који су га увек живо занималп. Њп- 
ма се нарочито бавио, док је проучавао бо- 
гату грађу млетачких архива. Резултат ље- 
гових истраживаља је, у овом правцу, сме- 
штен у необично непрегледном, али пуном 
информација. и добрих идеја, делу: ЗесгеБ 
с!’е1а1' с!е Уетве, ЈоситепБ, ехБаНб, по- 
Псез е! еЈиЈез, зегуап! а ес1аагс!г 1ез гар- 
рог!з с1е 1а ЗеђЈпеипе ауес 1ез Огесз, 1ез 
81ауез е! 1а Рог1е оПотапе а 1а Кп с!и 
ХУе е! аи ХУ1е з1ес1е (1884), у ком нису 
само исписи нз архпва, него и читаве ра- 
справе Л. — Од 1890 издавао је Л. етно- 
графски часопис Жива Старина. Љегови 
многобројнн ученпци и пријатељи издали 
су, у част Л.’ 25-годишњице и 50-годишњи- 
це научног рада, веома лепе Зборннке, у 
којима има добрих чланака о Орбима и од 
Срба писаних. ■//. Радојчић.

ЛАМАРТИН (А1рћопзе Је ћатагИпе),
великн француски песник (21/10 1790, Ма- 
кон — 21/3 1869, Парнз). Стекао је убрзо 
славу својим збиркама лесама, и изабран 
је 1830 за члана Француске Академије. 
1832 је предузео пут на исток, п при по- 
вратку је пропутовао кроз Србију, о којој 
говори са пророчком симпатијом (Уоуа^е 
еп Ог1еп1, 1835). У издаљу овога путописа. 
од 1861, Л. је прештампао више наших 
народних песама у превод.у Елизе Во.јар. 
Издао је 1840 Уиез, сИзсоигз е! агНс1ез 
зиг 1а риезИоп Ј'Ог1еп1 н говорио је о на- 
ма у својој Н1з1о1ге с1е 1а Тигрспе (1854 до 
1855). Изабран за посланика, Л. је играо 
видну улогу у револуцији 1848, и постао 
је члан привремене владе. Поред спевова 
Јосе1уп (1836), Иа Сћи1е с1 ип ап^е (1838), 
Л. је издао једну живу и велнку Исто- 
рију Француске Револуцпје (ћез ОхгопЈтз, 
1846). Песник широког замаха, хумане и 
философске инснирације, спиритуалпст и
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пантеист, Л. је вршио внатан утицај и у 
нашој књижевноети.

Л и т е р а т у р а :  М. Ђ. Милићевић, Опо- 
меник, 17; Св. Петровић, Ламартиново пу- 
товање кроз Србију (Српски Књижевни 
Гласник, 30, 756). М. И.

ЛАМБРОВИЂ ЛЕОНТИЈЕ, београдски 
митрополит 1801—1813. Пореклом је био 
Грк и питомац свога претходника, митро- 
полита Методија. Живео је и радио у доба 
првог српског устанка. Био је у пријатељ- 
ству са дахијама; његовом издајом погуб- 
љен .је народни мученик Хаци Рувим Не- 
надовић 29/1 1804. Додније је пристао уз 
устанике и чинио им је услуге. 1809, Л. 
је заједно оа овојим сународником, рускпм 
политичким агентом Родофиникином, на- 
пустио Србију, и до 1811 провео је у Влаш- 
кој. Вративши се у Србију живео је у 
Крагујевцу до катастрофе 1813, када ј’е са 
другим народним првацима коначно напу- 
стио Орбију.

Л и т е р а т у р а :  М. Вукићевић, Леон- 
тије Ламбровић, београдски митрополит
(1901). Р. Г.

ЛАНАЦ је мера за површине земље. Ме- 
ри 2.000 четворних хвати. В. Јутро.

0. Ф.
ЛАНГ МИЛАН (10/9 1863, Волавје, жу- 

панија загребачка). Свршио је малу реалку 
и учитељску школу у Загребу. Од 1883 био 
је учитељ, а 1895—1922 управитељ школе 
у Самобору, где и данас борави. Агилан |је 
члан културних локалних друштава. Про- 
учава нарочито народни живот, а бави се 
и нриродним наукама. Ооновао је и уре- 
дио' локални школски Музеј. Сарадник је 
омладинских и педагошких листова и Збор- 
ника за народни живот и обичаје. Главно 
му је дело: Самобор, народни живот и 
обичаји (1915). В. Т.

ЛАНГУС МАТЕВЖ, сликар (9/9 1792, 
Камна Горица — 20/10 1855, Љубљана). 
Учио је у Целовцу код сликара Шрајберса 
и код Ф. Кацчића, а Академију у Бечу. За- 
тим је живео кратко време’ у Љубљани, 
био је на отудијама у Италији,' а живео 
је затим, од 1829, стално у Љубљани. К. је 
радио фреске, портрете и побожне слике 
уљем. Главна дела су му: Портрети по- 
знатих савремених личности (Примчева Ју- 
лија, аутопортрет и т. д.), фреске у цркви 
на Шмарној Гори (1842, 1846/47), кубе
столне цркве у Љубљани (1843), пет ка- 
пела и свод у фрашевачкој цркви у Љуб- 
љани (1845, 1848—1855).

Л и т е р а т у р а :  В. Стеска, Дом ин Свет
(1904). ф. с.

ЛАНГХОФЕР АУГУСТ ДР. (Бап;|ћоНег),
редован професор зоологије и директор зоо- 
лошког одељења народног Музеја у Загребу 
(1861, Кисач). Основну и средњу школу 
учио ,је у Осеку и Сарвашу, 1879—1883 
Университет у Загребу, 1883/84 у Јени, где 
.је 1338 полозкио докторат. Затим је био 
средњошколски наставник у нероликим ме-

стима Хрватске и Славоније. Од 1901 је 
професор зоологнје на -загребачком Уни- 
верситету и директор зоолошког Музеја. Од 
1922 је почасни члан Хрватског Природо- 
словног Друштва. По струци је ентомолог. 
— Поред више лопуларно-научниг написа, 
некролога и бележака, написао је ове ра- 
дове: 0 морфологијн усних делова у ин- 
секата: Чељусти хим-еноптера, имениго
Апида - (Рад, 122), Прилози познавању 
усних чести хименоптера (Рад, 133) и 
друге. 0 ентомобпологији: Ентомобиолошка- 
опажања хрватске фауне (Рад, 195), ВШеп- 
Мо1. Веоћ, ап Б1р1егеп и. АрМеп (2ег1бсћг.
1. 'Шбз. 1пб.-Мо1., 15, 1910) н т. д. Има и 
неколико прилога фаунн инсеката и не- 
ћинској фауни. Југославенска Академија 
издала је Ј1. популарно-научни спис: Црви 
наметницд с особитим обзиром на- човјека 
(1912). Ј. X.

ЛАНГШАН КОКОШ (Бап^зћап) је тешка 
пасмина кошин-типа. Увезена је 1872 из 
Манџурије. Постоји: тамно-зелена, тамно- 
модра, бела- и жута варијетета. Економска 
корист 'Одговара оној орпингтон кокоши. 
У мањем броју увезена је п у наше кра-
јеве. С. У.

ЛАНИКС ПЈЕР ДЕ (Р1егге Је Бапих),
францускн шублицист (1886, Париз). Оби- 
шао је Србију за време бџлканског рата и 
издао је 1916 књигу Ба Уои^об1ау1е, с пред- 
говором Пола Адама., У сарадњи с Аугусти- 
ном Ујевићем објавио .је 1916 Сгаттаћ-е 
е1етеп!а1ге <3е 1а 1ап^ие бегће, М. И.

ЛАЊАЦ (сегчиз Јата), заступник по- 
родице јелена, оа лопатастим роговима, по- 
тиче из земаља око Средо-земног Мора. 
Одатле је уведен и код нас, па се гаји 
још и данас у неким перивојима и звери- 
њацима, у Словеначкој, у Пардовцу и 
Сливници. У Зајезди, у Хрватском За- 
горју, било је Л. у малом бро.ју и у сло- 
бодном ловишту. Е. Р.

ЛАОНИК, В. Халконднл.
ЛАПАД, полуоток у дубровачком крају, 

од Дубровника к северозападу, оцепљен од 
копна грушком луком (Груж), даначком 
драгом (Данче) и удолином међу њима, 
ко.јом преко узвишице Бониново води 
ц-еста. из Дубровника у Груж. Од запада 
се у полуоток увалила ЈГападска драга, 
ко.ја га дели на два дела. Јужни се део 
завршује над Данчама ртом, на коме је 
подитнута дубровачких морнара заветна 
црквица Госпе од Милосрђа, саграђена на 
почетку 17 века. Повише Госпе на лев-ој 
главици, усред тустих борова, има друга 
маља црквица Св. Влаха од Гориц-е, Ту 
се диже највипги вис лолуотока Петка 
(197 м), с-а дивним погледом н-а -околину. 
Око -северног дела, полуотока (вис 101 м), где 
има на л?алу скуп кућа- Гундулића. улази 
се у грушку луку и у (дубровачку) Реку 
(Отћ1а). На дно грушке луке, на лсточној 
падини полуотока, место је Л. насупрог
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Гружу. Једно с другим има 2.758 станов- 
ника, који се броје у општину града Ду- 
бровника. Флора је на Л. меднтеранска: 
поред борика н винограда има чемпреса, 
олеандера, ловорнке, см-окава, поморанче, 
лимуна, агава и др. Купалиште.

Ј. М-н.
ЛАПАЈНЕ ВАЛЕНТИН {1,а,раше), инжп- 

њер (1843, Војски, код Идрије — 21/2 1923, 
Загреб). Био је техничкн саветник у Загребу. 
Учио је Внсоку Техничку Школу у Грацу. 
1866—1899 провео је у техничвој служби 
у разнпм местима. Извео је многобројне 
грађевине, од којих су најважније: земаљ- 
ска цеста Огулпн—Нови (1872), цеста Стара 
Градишка—Липик, код Бјелановца (1876 
до 1877), великп обалски радови код Зе- 
муна (1886—1889), Мајски канал код Глине, 
заштптне радље на савској обали на више 
места, регулације разннх потока, каналн- 
зација Јелас-поља и југонсточног Срема, 
водовод Гоопић, Сењ, Цриквеница и т. д. 
— Л. је извео главну основу за канали- 
зацију града Загреба, која је по његовом 
пројектовању и изведена. Л. је развио 
жнву делатност и на стручној публицп- 
стици. Много је сарађивао у Вијестима Хр- 
ватског. Друштва Инжињера п Архитеката, 
Цнжењеру, Техничком Лпсту, Народнпм Но- 
винама, АјЦатег 2еНип${-у п Вапићшз-у. 
Наппсао је: Отаре и нове водограђевине у 
Хрватској и Славонији. Л. је бпо 1890 до 
1894 тајник Друштва Хрватских Инжињера 
и Архитеката. Четири годцне уређивао је 
Внјести Хрватског Друштва Инжиљера и 
Архитеката. С. Д.

ЛАПАЧКО ПОЉЕ, карсно поље у Хрват- 
окој, око 23 км западно-југозападно од 
Бјелајског Поља. На оевероистоку је Л. П. 
ограничено Височицом 1.124 м и Гологушом 
1.052 м, на северу Тишманом 853 м, на ју- 
гозападу Себлином 1.657 м, Рудим Лисцем 
1.611 м, Куком 1.152 м и Бистрпцом Гла- 
вом 1.263 м, а на југоистоку се диисе Лисац 
998 м. Стране Л. П. састављене су од три- 
јаских и јурских кречњака, а дно ,је алувн- 
јално, оа изузетком главице Облаја 661 м, 
која је такође од кречљака. Л. П. пружа се 
од северозапада према југоистоку, дугачко 
је 4-8 км, шнроко до 3'2 км, и има скоро ова- 
лан облик. Поље је на апсолутној висини 
537 до 570 м, и заузима површину од 
6-8 кмТ Кроз Л. П. протичу неколико по- 
норница, које су врло краткога тока. То 
су иоточићи Кула, Јошић н Ријека. Осим 
тога, у пољу има десетак малпх језера, од 
којих већина лети пресуши, а стално има.ју 
воду Црно и Лигића Језеро. За време је- 
сењих киша и пролетњег топљења^ снега 
почне вода тећн из 40—50 врела, која иза- 
зову преплаву на површини до з-9 км*. 
По рубовима. Л. П. има неколико насеља, 
од којих су највећа: Доњи Лапац са 225 
домова и 1.044 становника и Днопоље са 
151 домом и 778 становника, а мања.су: 
Ораовац, Горњи Лапац и заселак Бировача.

ЛАПЕ, врста чарапа, подланцн вуненн, 
везени свилом и крашени чојом. Носе се 
у околини Огулина. Н. 3.

ЛАПИНСКИ МИХАЈЛО ДР„ професор 
поихнјатрије и невропатологије загребачког 
медицинског факултета (6/6 1862, Черњнгов, 
Русија). Гимназију ,је свршио у Черљигову 
1881, медицину у Кијеву 1897. Радио је 
у клиникама и лабораторијама у Берлпну, 
Паризу, Бечу, Страсбургу, Хајделбергу. 1899 
изабран је за доцента за психијатрију и 
невропатологију, 1905 за ванредног иро- 
фесора медицинског факултета у Кнјеву, 
1908 за редовног. 1920 напустио је Русију, 
и изабран је на садави положај. Од 1894 
написао је 115 научних радова из своје 
струке, на немдчком, руском, француском 
н српскохрватском језику. В. С.

ЛАПОТ И УМОРСТВО ДЕЦЕ. У источ-
ним крајевнма Орбије и еад постоји на- 
рочити израз за убијање стараца. То је Л. 
Овај обичај владао је негда по евој Европи, 
чак и код врло образованих Јелина, а да 
и не помињемо Азију и даље примптивне 
земље. За  најстарије становнике Србије, 
Трибале, изрично ое тврди, да су убијали 
старце и невољне болеснике. Онемоћале и 
годинама обрване родитеље њихова су рође- 
на деца уби.јала, чак њпхове лешеве сви јели 
н тада пировали. ■— Цајлер наводи за Лу- 
жичке Орбе, да су млађи убијали своје 
родитеље, побратиме и друге сроднпке, па- 
и туђине, на пр. војнике и друге, ако нису 
могли внше радити п од свога се труда 
издржавати. Пошто би их убилп, кували су 
их и ,јелн; неки пут су их опет живе сахра- 
љивали. И сами родитељи, кад дођу у го- 
днне, -радо су прнсгајали да их убију. Л. 
је код полапских и свих западнпх Сло- 
вена трајао до 11 века, а Кун је прпкупио 
доказе, да га је било чак и у 16 веку код 
Лужичких Срба у пределу Оалцведела.

Из наше народне приче Усуд може да 
се назире, како је код нас у старо време 
такође постојало непоштовање старијега, 
па- и својпх родитеља. Кроз цео крајпнски 
и пожаревачки округ, па источном грани- 
цом до пиротеког округа. прич-е о убијању 
стараца п баба тако су живе, као да се то 
до јуче вршило, -и то као нешто безазорно, 
по ‘старинском освећеном обичају. Биров 
зађе од куће до куће вичућп: Хајде, Л. 
је у тој и тој кући дођите на подушј-е! 
Пред скупљетнш светом фамилија би пре- 
млатила старца или бабу, и то најчешће 
батпном (тојагом), ређе камењем или се- 
киром. Кога' су год в.одили на Л. ишао је 
без пкаквог страха, надајући се бољем  ̂жи- 
воту на оном свету, и што је тако обкчај 
прописивао. Те су јаднике на првом меету 
њихова деца убијала. — У лрепричававу 
о убијању стараца п баба врло је зпачајно, 
што се термин Л, чује и употребљава само 
у наведеном поступку, а никад за што 
друто. Међутим исто значеве има у Црној 
Горн реч пустеновање. У Пје.шпвцнма, на 
пр., веле да је до недавних времена, до
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пре 170 година, био овакав обпчај: Настре 
се на земљи постеља од пепе вуне, пола 
мегра висине и прелије кључалом водом, 
да се збије, Изнесу немоћног старца или 
бабу и метну на тај пустењак. Од те сва- 
љане вуне узму смотуљак и метну жртви 
на потиљак, по којој син нли други ко 
најближи треоне секиром и одређеног за 
онај свет на месту уби.је. У томе при- 
стигну ггтеменицп, неки с .јагњетом, неки 
с овим и оним, и дају подушје, И сад се 
рекне: Пустеноваћемо те, стрико, баба. — 
Власи су у Хомољу убијали дотрајале љу- 
де и до пре 100 година. Обично су му 
цртадом одрубили главу. И на Цигане чер- 
гаре пада оптужба, да и сада тако чпне, 
јер у скитничком животу не би им било 
ни могућно да тешке дуготрајне болесни- 
ке и сасвим изнурене старце и бабе носе 
од места до места. И по томе, што се негде 
плаћа мања крвнина за старца него за 
млада, назире се, да му живот није био 
на цени.

Овај -зверски обичај тек је поступно вера 
номогла да ое искорени, оообито кад су 
потомци почели да поштују душе својих 
предака, а хришћанство је сасвим одлучно 
забрандло то окрвњављење. Одавно се ина- 
че по народном мудровању осећа, како се 
почело увиђати, да и старчево искуство и 
памет могу бити од користи.

Има и много прича, које говоре о умор- 
ству мале деце. Орпске приче често говоре 
и о напуштеној деци. Чл. 96 у Законику 
цара Душана, одноои се на убијање оца 
и матере, брата и детета; ко би тај грех 
учинио, имао је да ое спали на огњу. Али 
из њега се не види, да ли се овде мисли 
на ^обично убиство у распри, из користо- 
љубља или какве било личне побуде, или 
се миели баш на убијање родитеља и умор- 
ство новорођенчади.

Л и т б р а т у р а :  С. Тројановић, Лапот и 
прокдетије у Срба (1898); Ст. Новаковић, 
Уставно питање и .закони Карађорђева 
времена (1907); Тих. Торђевић, Наш на- 
родни живот (1923). С. Тро јановић.

ЛАПУШНИК, жупа у Јужно.ј Срби.ји, у 
Косовско.ј Области, око .ј.ужног изворног 
крака реке Дпенице, ко.ја притиче Ситлици 
на Косову Пољу. С јужне је стране Ј1. 
ограђен шумовнтом пландном Црнољевом 
и њеним северним огранцима око долине 
Дреннде. У западном кра.ју Л. има исто-
имено село, по коме се и жупа зове. _
Л. ,је скоро сав насељен Ариаутима и ар- 
науташима муслиманске вере.’ Старо срп- 
ско становништво је потиснуто арбана- 
шким доселзеницима у старије турско доба, 
а многи су Срби и поарбанашени. Арнаутп 
и арнауташи ппипада.ју фисовима (бра- 
ствима):.Шаље, Марипа, Гаш, Каљмен, Би- 
тич, Краснић, Зог, Бериши и др. Скоро 
сва су села задржала српека пмена, а има 
и др.угих трагова о некадањем српеком обе- 
лежју жупе. Л. чини у геоморфолошком и 
етнографеком смислу целину са простра-

ннјом облашћу Дреницом на северу. Преко 
Л. водн пут од Прнштине н ушћа Дреннце 
за Прекорупље и осталу Метохију.

В. Р.
ЛАПЧЕВИЂ ДРАГИША, новинар (13/10 

1864, Ужице). Овршио је три разреда оенов- 
не школе. Од ране младости учествовао је 
у политичким покретима. За време Обре- 
новића био је гоњен н затваран. 1899, по- 
сле Ивандањског атентата, затворен је и 
окован. После нада Обреновића изабран 
је за народног пооланнка социјалжетичке 
странке 10/7 1905 и био је биран -све до 
Уставотворне Скупштине. Оматран ,је увек 
као шеф те странке, до њеног раецепа. По- 
следњих годнна повукао ое Л. из активне 
политике. Л. је радио на многим политич- 
ким, књижевним, стручним и дечјим ли- 
стовима: Новом Београдском Дневнику, 
Народној Миоли, Дневном Лиоту, Такову, 
Златибору, Од.јеку, Радничким Новинама, 
Трговиноком Гласнику, Српском Књижев- 
ном Гласнику, Мисли, Животу, Борби, Те- 
жаку, Орпчету, Ђачету и др. — Напиеао 
је много дела и брошура, од којих су важ- 
ии.ја: Из књига (1892), Зулумћарство
(1893), Раднички захтеви и предлог закона 
о радњама (1905), Како буржоаска. држава 
пљачка радншоа (1905), Комунална шолд- 
тика (1906), Привредна пропаст или ин- 
дустријализирање Орбије (1906), Пуотоше- 
ње Срби.је (1907), 0 државном буџету
(1907), Што ће нам организација (1910, 
прештампано 1911 и 1922), Синдикална 
већа (1911), Агитација и организација 
(1911), Синдикални покрети у Орбији 
1909 и 1910 (1911), Стање Отаре Србије и 
Маћедоније (1913), Село у новим крајевима 
(1914), Наше- државне финанеије (1919), 
Иоторија социјализма у Србији (1922), 
Синдикална пракоа (1922), 0 нашим Му- 
слиманима (1924), Рат и српска социјална 
демократија (1925) и др. Поред тих поли- 
тичких и социјалних дела Л. је пиоао и 
привредне, етнографске и друге расправе, 
као: Пољопривредна читанка (I 1893, II 
1898), Пољека шолиција. у Срба (1920), 
Воћке, воће и воћарство (1921), Радни дан 
у пољопривреди (1922), Пољопривредно 
газдовање у околини градова (1922), Наша 
отара пољока привреда (1923), Наше воће 
(1923), 0 културама у Јужној Србији
(1923) , Наша стара пољопривредна култура
(1924) , За народну исхрану (1924), Посло- 
вице (1925) и т. д. Поред оригиналних ра- 
дова, Л. је превео с руског и немачког 
око 20 разних раоправа, поглавнто поли- 
тичко-економског садржаја.

Ј. Продаиовић.
ЛАС АНДРИЈА (Баав), архитекта. В. 

Лак (у о п  Баск).
ЛАСИЊА, село у Хрватској, област За- 

греб, срез Писаровина, од Писаровине 
к југу на деоној обали Купе (окела). Има 
1.185 становника, општинско поглаварство, 
римокатолнчку жупу, пучку школу, по- 
шту. — Л. алкалично-муријатичка кисе-
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ли-ца 'швија уза саму реку Купу, која је 
раставља од вреда јамниике киоедиде. Има 
натријева бикарбоната и угљиине киоели- 
не, па вреди као добра вода, која лечи 
болести бронхија и варења, а нарочжто 
болести бубрега и бешике. Топлота. је т -  
вор-воде 12-5° 0. Угодал је напитак, сли- 
чан чувеној и врло траженој столној кисе- 
лиди Внши-Селестин у Француској. Врело 
је каменом озидано. Доста је слабо, точи 
само 1.500 л на дан, а кадшто га ноплави 
Купа. 22 км далеко је од железничке ста- 
нице Зденчине, а 35 км од Загреба. Сво- 
јина је државе. Ј- М-н.

ЛАСКАРЕВ ВЛАДИМИР, хонорарни 
профеоор београдског Университета. пређе 
професор геологије п палеонтологије на 
Университету у Одеси (26/6 1868). Своје 
школовање Л. је довршио у Одеси. Опеди- 
јалиста је светоког гласа за најмлађе гео- 
пошке фауне. Одавно се већ бави изуча- 
ваљем тих фауна у Србији, о чему је на- 
писао неколико врло -стручннх расправа. 
Главна су му дела: 0зт> геологическоп екс- 
курзи.јп вв окретностњах Бјелграда (Записки 
Новорос. Обшества Ест. 1899), 8иг 1е 1оезз 
с!ез епуНопз с1е Ве1 г̂ас1е (Геол. Ан. Бал. 
Пол., књ. VII), 8иг 1а ГгоичаШе Не 1а 1аипе 
РТегтгеппе скшк 1ез еп-тагоп8 Је Уе1ен 
(Гласник Геотр. Друштва-, 1922, св. 6), 0 
геолошким и геоморфолошким приликама 
места наласка пикерминске фауне у око- 
лини Велеса (Геол. Ан. Вал. Пол., 1922, 
књ. VII), Зиг 1еб едшуа1еп1з с1и вагтаНеп 
вирепеиг еп ЗегПе (Зборннк радова ПО- 
овећен Јовану Цвијићу, 1924), Геоморфо- 
логија Руске Низије (Гласник Географ. 
Друштва, св. 5, 1921). Ј■ Ж.

ЛАСКАРИ (1204—1261). До освојења 
Дариграда од кроташа и Млечпћа у четвр- 
том кроташком рату (1204), Ј1. су били 
једна од великашких византиских поро- 
дица. Затпм су код малоазискпх Грка 
ооновали никејску царевину и одржали 
су се ту лротив крсташке навале. Избаци- 
ли су цариградско крсташко царство са- 
свим пз Мале Азије. Настали су да 
обнове Византију и о ове стране Бос- 
фора. Преотели су не само од цариград- 
ских крсташа, него и од Бугара и од епир- 
ских Грка, бившу византноку Тракију и 
Македонију са Солуном. ЈТ. су убрзо огра- 
ничпли крсташко цариградско царотво са- 
мо на Цариград. У том се њихов војвода 
Михаило, из старе византиске лородпце 
Палеолога, прогласио за савладара, п за дру- 
гог цара на никејском престолу, поред не- 
јаког царевића Јована, потомка п закони- 
тог наследнпка династије Ј1. (1258). Пошто 
је освојио Цариград од крсташа и Млечи- 
ћа (1261), Михаило је оолепио и сасвим 
збацио 'мдадога Јована, па је сву царску 
власт у обновљепој Византији приграбио 
за оебе н за евоју династију.

Д. А-п.
ЛАСКАРИС МИХАЈЛО ДР. (12/10 1903, 

Крф). Гимназлју је свршио на Крфу. 1921

ЛАОКАРЕВ

свршио је у Ларизу финансиске науке, а 
1922 школу политичких наука. Од 1922 
даље боравио је у нашој земљи, где се 
бавио проучаваљем нашег језика и наше 
историје. ■ Овојом тезом Внзањтиске прии- 
цесе у средњевековној Србији (1926) по- 
стигао јв докторат на београдскон Универ- 
ситету. Написао је неколико чланака- из 
историје иашега народа у 'српским ж грч- 
ким часописима. Д. П.

ЛАСОВАЧК А ПЛАНИНА (ТУПИЖНИ-
ЦА) |  источној' Орбији, између река: Ми- 
тровоке - Ласовачке (Беле)-Грлишке - Белог 
Тимока-Валевачке (Каличинске)-Вучјанске. 
Л. П. пружа се од севера према југу, као 
дугачак, зарављен гребен, са кога- се ређе 
дижу оштри врхови, као што су Чукар и 
Маглен. Западне стране Л. П., према Ми- 
тровској Реци, врло су стрме, често- око- 
мите, а источне су блажије, н постепено 
се спуштају нрема Белом Тимоку у дугач- 
ким кречњачким косама. Највнши висови 
од севера ка југу су: кота 924 м, Глоговач- 
ки Вис 1.160 м, Ђорђев Врх 1.028 м, Ту- 
пижница 1.162 м, кота 1.143 м, Маглен 
980 м. На истоку су на.јвиши впсови: Равне 
942 м, Тумба 860 м, Големи Голаш 547 м, 
Пешин Дел 401 м и Бетлен 392 м. — Гре- 
бен Л. П. састављен је од кречљака, испод 
кога оу пешчари и лапорци. Са изузетком 
врхова, теме Л. П. је наго и каменито, пу- 
но шкрапа, нарочито на- југу и југозададу, 
и лиШено је вегетације. У нижим делови- 
ма земљиште је питомије, цело је обрасло 
шумом н другом вегетацијом, а извора 
има на границн између кречљака и пеш- 
чара. Оснм тога, источна страна Л. П. бо- 
гата је потодима, који утпчу у Бели Ти- 
мок. Иеточним подножјем Л. П. прола- 
зе друм и железничка пруга За.јечар—Кра- 
љево Село—Књажевац, севернпм, западним 
и југозападним, колски ^пут Зајечар—Гр- 
лиште—Ласово—Бучје, Књажевац—Бучје— 
Добро Поље—Б-ољевац; неколико путева н 
стаза воде и преко лланине. П. В.

ЛАСТА, деч.ји лиот. Излазио је један- 
пут месечно у Београду 1894—1899. У 
своје доба био је једини п добар лист -за 
децу и омладпну. У• Џ-

ЛАСТВА, 1. Место у Херцеговини, 
источно од Требнња. Има државну воћар- 
ску и виноградарску станпцу. М. Ф.

2. Манаотир у Грбљу (Бока Которска). 
Посвећен је Вогородиди (Мала Госпођа). 
Иије познаго, кад' је основан. Обновљен 
је 1700 год. Спомиње ое много у 18 веку, 
кад је .одржавао везе и с-а Руснјом. Ико- 
ноотас у Л. живопиоао је сллкар Ђорђе 
Димитријевлћ 1774.

Л и т е р а т у р а :  Шематизам православ- 
не енархије Бококотороко -дубровачке 
(1896). В■ 11 к-

ЛАСТВА (КАСТИО). В. Петровац.
ЛАСТОВО. 1. Оток у Јадранском Мо-. 

ру, 31 км западу од Мљета, а југу од Кор-
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ЛАТИНОКЕ ЦРКВЕ

чуле, од које га раставља 13 км широки 
Дастовски - ианал. Средња му је паралела 
42° 50' оев. шир. Пошто су. се од Л. се- 
куларним понирањем оцепили на пстоку 
шкољн Врховњаци {Лагостинп), а на западу 
Пријештан, Мрчара, Капиште, можда. чак 
и Оушац (Сагга), нема више облик дугу- 
љастих далматинских отока, већ му је 
остао садго здепасти труп, у паралели 
11 км дуг, а у меридијану око 6 км ши- 
рок, са површином од 38->6 км2. Обала, чи- 
ја је развијеност измерена на 46-4 км, чи- 
нн некодико морских драга и лука. Нај- 
знатнија је на јужној обали Црљена Лука. 
Пред љом је на 80 м впсокој главици по- 
дигнут најстарији (1849) светионик на Ја- 
драну. Његова је укупна виснна 104-3 м, 
а ераци му допиру 25 мореких мнља да- 
леко у јужноме полукругу. — На вапад- 
ној обали Л., где му се примакао шкољ 
Пријештар, настаје двострука лука, од ко- 
је се јужна зове Велико Језеро, с оточи- 
ћем Макарцем у средини, обилно рибама 
и јастознма. У северној се обали мимо 
друге увалиле драге Залуче и Кручица. 
— Л. је грађено потлавнто од кречљака, 
што условљава краске, појаве: велика је 
оскудица живе воде, а има спиља. На.ј- 
знатнија је сигама. обилна Рача спиља у 
југоисточном крају Л. Уза јужну обалу 
пма кораљних гребена.

Л. је већим делом горовито. Највиши су 
му врхунци: Велики Хум 417 м и Нови 
Хум 204 м. Клима и флора је мадитеран- 
ска. У долинама успева винова лоза, ма- 
слина, жито и смоква. По пољима се сади 
кромпир, по вртовнма различна зелен (и 
патлиџани), по кршевитим се странама га- 
ји бухач. Главно занимање становника је 
риболов. Има их око 1.300. Сви су хрватске 
народности, а вере римокатоличке.

2. Трговиште Ј1. једино .је насеље у се- 
вероисточном крају отока р . Диже»се ам-' 
фитеатрално у горској котлини, 1 км да- 
леко од наробродскога. нристаништа у Ми- 
хаљевој луци. Седиште је олштине и жу- 
пе. Има две основне школе, пошту и теле- 
граф. Жупна црква Св. Кувме и Дамјана 
оригинална је смеса романског стила и го- 
тике. На њену је прочељу барељеф, који, 
по традицији, представља главу српског 
краља Стевана Дечанског.

На отоку Л. има трагова грчке (Ладеста) 
и римске културе. Нарочито се за цара 
Веспазијана казује, да је тамошњој насео- 
бини дао знатних повлаотица. На почетку 
7 века дошли су на Л. Словени (Неретља- 
ни), те су оток сасвим пословенили. 1000 
млетачки дужд Петар II Орсеоло заузео је 
Л., варошицу при мору разорно, а станов- 
нике принудио, да се преселе подаље од 
мора. Око половине 13 века Л. се покорило 
Дубровнику и остало је уза њ, изузевши 
крваво угушену побуну на почетку 17 ве- 
ка (1602—1607), све до пропасти’ дубро- 
вачке самосталности (1808). — Ластовски' 
је статут еастављен у доба ластовског кне- 
за Влаха де Совенте, а потврђен је 1310 од

дубровачкога кнеза Бартола Граденпга. На 
то језгро придолазилн су нови додатци. На 
две године из Дубровника изаслани кнез 
био је дубровачки властелин. Дубровчанин 
је био и.поткнежин, док су судци и већ- 
ници били домаћи људи Ластовци. У ва- 
роши Л. још се и данас налазе остатци 
кнежева двора са кипом Св. Влаха на про- 
чељу. — По паду дуброва-чке републике 
Л. су владалн пет година Французи, од 
којих потичу тврђавице око варошице Л. 
Французе су 1813 крагко време заменили 
Енглези. Затим је дошла преко 100-годиш- 
ња аустриска -власт (до 1918). Гапалским 
Уговором 1920 Л. је припало краљевини 
Италији.

Л и т е р а т у р а :  А. Маг1еШ, ЦЈзок Ш 
Ба^озШ (1902, ВоЦеШпо Це11а 5осЈе1а 
^ео^гаНса НаЦапа); А. Форенбахер, Оток 
Ластово; Биљногеографска студнја (Гад, 
185); В. Клаић, Опис зенаља у којих оби- 
тавају Хрвати, II, 191. Ј. МодестиШ

ЛАТИНИЦА код Срба и Хрвата. В. Азбу- 
ке у прошлости. Правопис српскохрватски.

ЛАТИНСНА ПЛАНИНА, планина у Јуж- 
ној Србијн, која представља западно било 
Карадага. Ј1. П. пружа се скоро меридио- 
нално, од севера-северозапада према југу- 
југоистоку, од 42° 19-5' сев. шир., 21° 28;8' 
нст. Гр. до 42° 15' сев. шир., 21° ЗГ5' исг. 
Гр. У томе оу правцу највиши висови: 
Сгубловача 972 м, кота 934-5 м, Топањ 
1-178 м. П. В.

ЛАТИНСКЕ ЦРКВЕ. Свутде, где је у 
средњ-евеко-вној Србији било колониј-а (нај- 
већим делом рударских) оа -запада, било 
,је и католичких цркви, познатих под име- 
ном Л. Ц. 1303 спомнњу се парохијалне 
цркве у Брскову, на Гуднику, у Гого-зни, 
у Трепчи и у Грачаници. 1346 сп-омињу ое 
цркве: 5. Мапе <Је Гпггеп, 5. Ге1п бирга 
Гпггеп, 8. Тпрћопк Це Вегуеп1сћ, 8. Тп- 
рћошз Је Тег^оу181е. Диј-ецезалних котор- 
ских цркви било је у Призрену, Новом 
Брду, Трепчи, Јаљеву, Копорићу, Плани, 
Остраћи, Брскову (доминиканска црква 
Св. М-арије), Гу-днику, ислод Копаоника и 
др. У Бо-сни ј-е нарочито био велики број 
Л. Ц., као: у Брду (жупа Врх-босна), које 
је било седиште католичког епископа и 
имало катедралу, посвећену Ов. Петру 
(спомиње се 1239 и 1244), у Врући (УгиЈ- 
сћу), у жупи Врхбосна, са црквом Св. Сте- 
фана (спомињ-е се 1244), у Готиљу, у жупи 
Лепеница (код Кис-ељака), са црквом Св. 
Михаила (спомиње се 1244), фрањевачки 
манаетир Милешево, који је би-о на десној 
обали реке Босне ,у Градачкој Области 
(данас се -зове Милешева-ц). Подигао га је 
-босанским фраљев-цима 'бан Степан II К-о- 
троманић. Црква овога м-анастира била ,је 
посвећена -Св. Ннколи. У њој је сахрањен 
споменути бан (1353).

Л и т е р а т у р а :  А. Тћешег, Уе1ега шо- 
питепЈа 31ау-огит тепсИопаЦит,

В. П-ћ.
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ЛАТИНСКО ЦАРИГРАДСКО ЦАРСТВО
(1204—1261). По уговору о подели Визан- 
тије, закљученом између кроташа четвртог 
крсташког рата. и Млечића. при заузећу 
византске престониде Цариграда (1204), 
четвртина византиске терпторије, заједно 
са Цариградом, имала се претворити у Л. 
Ц. Ц., стим, да уговарачка страна, из које 
буде изабран цар, уступи другој страни 
право, да из своје ередине назначи латнн- 
ског цариградског патријарха..' Од осталих 
трију четвртина Византнје, имала је че- 
твртина и по прнпасти Млечићима, а че- 
твртина и по крсташима. Кад су ортаци 
заузели Цариград, приступили су изврше- 
њу уговора. Онда је образовано Л. Ц. Ц., 
под Балдуином грофом фландрнсжим;, као 
првим царем (1204—1205). Балдуин је до- 
био: Цариград, сем три кварта, која еу 
Млечићи вадржали као своју екстеритори- 
јалну трговачку колоннју, Тракију, сем 
Једрена и појаса од тога града па до Мра- 
морног Мора и хелеспонтског (дарданел- 
ског) грла, што је такође уступљено Мле- 
чићима, византиску Малу Азију и Спора- 
де. Уз то је Балдуин поотао и суверен 
првом латинском краљу еолунском, дота- 
дапгњем врховном вођн крсташке војске, 
Ломбарђанину Бонифацију, маркнзу Мон- 
фератском, који ее цару заклео на верност. 
За првог латинског патријарха. цариград- 
ског изабран је Млечанин Тома Морозини.

Но Л. Ц. Ц. није имало услова .за. дуг 
век. Оно је, због раздељења византиских 
земаља на Млечиће и на многе крсташке 
феудалне племиће, било много мање него 
унпштена Византија. Оно је у трговачком, 
па н у црквеном погледу, еасвим зависило 
од Млечића, који су га исисавали још не- 
милосрдннје него лре Византију, а  елабо 
су му помагали у невољи. Оно се ннје до- 
бро слагало ни са васалним му солунскпм 
краљевством, због раздора њихових вла- 
стодржаца. Оно није довољно подржавано 
ни од отацбине крсташа, католнчке занад- 
не Европе. Залу.д су папа Иноћентије III, 
творац четвртог кроташког рата, а и доц- 
није папе, позивалн оападне хришћанеке 
силе, да потпомогну, војнички н (ћинан- 
оиски, ову своју пмперију на православ- 
ном истоку. Одзив је био -слаб. Међутим, 
још пре него што су жрсташи и Млечићи 
потпуно савладали византиске Грке, Ј1. 
Ц. Ц. је на. свом балканском фронту на- 
следило и вековну византиску борбу с Бу- 
гарима. Бугари су тада, под својим 
царевима Асеновићима, који -су их мало 
лре оелободили од Византнје (1186), опет 
постали прва балканска сила. У судару 
с њима, Л. Ц. Ц., па и васалшо му солун- 
ско краљевство, задобил.и су убрзо стра- 
ховите ударце, од којих се више никада 
нису опоравилн. Осим тога, крсташи, па 
донекле и Млечићи, заузети борбом са Бу- 
гарима, нису доспели ни да благовремено 
о-своје све византиске области, које еу на 
харти.ји поделили међу собом. У византи- 
ској Малој Азији, где је пмао завладати

Балдуин, поникло је никејско царство, 
под енергичном династијом Ласкаревића 
(1204). Захваљујући крсташким заплетима 
са Бугарском, који су крсташе одвукли на 
балкански фронт, оно се одржало против 
крсташке офансиве. Једновремено се и код 
еиирских Грка, које су имали да покоре 
Млечићи, створила епирска деспотовина, 
под једннм опособним огранком византиске 
царске династије Анђела (1204). Обе те 
грчке државе дигле су заставу поновнсг 
обнављања Византије у Цариграду. Оне 
су, поред Бугара, н заједно е Бугарима, 
наваљивале једна на Л. Ц. Ц., а друга на 
латинско краљевство солунско. Ово по- 
следње је на-скоро подлегло епирској де- 
спотовини, која се ватим прогласила за 
грчко царство солунско (1223). Но у том 
је Бугарска, битком код Клокотнице (1230), 
за увек скрхала моћ епирско-солунских 
Грка, па је, у другој половини 13 века, и 
сама трајно ослабила, због унутрашљих 
борби и због монголске најезде. Тиме се 
користило грчко царство никејско. Оно се 
нагло рашнрило на Балкану, увећавшн ее 
н на рачун опалог Л. Ц. Ц. у Тракијн, и 
на рачун епирско-солунских Грка, којима. 
је преотело солуноки део њихових земаља, 
и на рачун Бугарске, од које је отргло се- 
верну Тракију и Македонију (1246). Тако 
је Л. Ц. Ц. било осуђено да животарн го- 
тово само у престоницн Цариграду. Ца.јзад 
је никејскн цар Михаило VIII Цалеолог, 
који јв у Никеји збацио Ласкаревића, отео 
крсташима и Цариград, ваопоставивши у 
љему опет византиско царство -(1261).

Цар Балдуин је, пошто је покорио Грке 
у свом делу Византије на Балкану, т. ј. у 
Тракији, разделио византиску Малу Азију, 
уступљену му од Бонифација, на своје 
феудалне племиће, и послао их је да 
заузму своје области. Брат Балдуинов, 
'гроф Хенрик, и витезови грофа Лудвпка 
од Блоа, прешли су са трупама на мало- 
азиску обалу, н отпочели су освајање. Ни- 
кејски грчки цар, тада још деспот, То- 
дор I Лаокар, био је побеђен. Нзгледало је, 
да ће крсташи завладатн н над малоази- 
оким внзантиским земљама. Но у томе су 
се против крсташке власти побунплд 
трачки Грци, изазвани обешћу и верском 
нетрпљивошћу латинском. Они су ухвати- 
ли везу и са бугарским царем Јованом, 
понудивши му, да га признају за визан- 
тиског императора. Јован је и сам био љ.ут 
на крсташе и Млечпће. Још док су они 
ошза.ђивали Цариград, он им се иза леђа 
појавио, као трећи незвани ортак у деоби 
Византије, узевши од византиских земаља 
подбалканске крајеве, унутрашњост Маке- 
доније, па чак и Албанију. По паду Цари- 
града он се крсташима и Млечпћима два- 
пут обраћао, да. н њега приме у ортачлну, 
по цену љегова. пријатељства и савеза. Но 
они су га дрско одбили. Шта влше, они су 
у северној Тракији освојили Филипопољ 
(Пловдив), који је Јован мислио придру- 
гкити својој држави. Бугарски је дар, да-
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кле, јеЦва дочекао -понуду трачких грчких 
уетаника, који еу по својлм градовима већ 
били поклали малене крсташке и млетач- 
ке посаде. Балдуин је морао позвати из 
Мале Азије брата Хенрика и васале грофа 
Лудвика од Блоа, да му похитају у помоћ 
против Грка и Бугара. Но Балдуин није 
сачекао ни цело Лудвнково одељење, а 
камо ли Хенрика. С недовољном силом од 
крсташа и Млечића, он је, заједно с дуж- 
домДандолом, опсео млетачко Једрене, које 
је било истакло бугарску заставу. Тада су 
једренским Грцима дошли у -помоћ Бугари, 
под царем Јованом. У битци, која се за- 
мегнула код Једрена, крсташи су страхо- 
вито нотучени од надмоћне војске Јовано- 
ве (1205). Они су ту изгубили цвет својих 
витезова. И сам Балдуин допао је бугар- 
скога ропства. Л. Ц. Ц. заљуљано је тиме 
и’3 темеља.

Пошто се скоро сва крсташка сила 
скупила. у Родосту, барони Л. Ц. Ц. 
изабрали оу_ заробљеном Балдуину за 
намеоника Хенрика (1205). Доцније, кад 
се еазнало за Балдуинову смрт у бугар- 
ском ропству, Хенрик је у Цариграду пза- 
бран и круниеан за цара. (1206—1216). То 
је био најспособнији од свих царева у Л. 
Ц. Ц., одличан, и као ратник и као поли- 
тичар. Он је не само извукао државу из 
кризе, у коју ју је бацио Балдуинов по- 
раз код Једрена, него јој је, ма и привре- 
мено, улио новог живота. Он се успешно 
понео и с трачким Грцима и с Бугарима. 
У осталом, трачки Грци су се сами убрзо 
измирили с њим, јер је њихов савезник, 
бугарски цар Јован, упадајући у Тракију, 
исто тако сатирао и њих као и Латнне. 
А и положај Л. Ц. Ц. према Бугарској 
постао је наскоро лакши. Цар Јован, по- 
гинуо је под Солуном .(1207), а у Бугарској' 
је уграбио престо његов слаби рођак Во- 
рило. Но против њета су се дигли други 
Јованови рођаци. Хенрик је тада потукао 
Борила у битци код Филипопоља (1208). 
Борило се морао с. њим ломирити, иа и 
удати за њ једну своју рођаку. Бугарска 
Је постала секундант Л. Ц. Ц. Између 
осталог, Борило и Хенрик савезнички су 
ударили и на Србију Стевана Првовенча- 
ног, но без резултата. — Хенрик је наста- 
вио и Балдуинову офансиву против ни- 
кејског грчког цара Тодора I Ласкара, Но 
Ласкар се отет одбранио, нешто својом 
снагом и вештином, а нешто савезом са бу- 
гарским царевима Јованом и Ворилом. Хен- 
рик је додуше, у неколико проширио кр- 
сташку власт у Малој Азији, али поко- 
рење малоазиских Грка под крсташе опет 
је било ометено. Хенрик ■ се много бринуо 
и за своју васалну краљевкну солунску 
од како је она, погибијом Бонифација Мон- 
фератског у битци с бугарским царем Јо- 
ваном у Родопи (1207), запала у уну- 
трашње и спољне опасности. Тамо је про- 
ти.в синчића и жене Бонифацијеве букнула 
буна ломбарђанских племића. Сем тога, 
солунску је краљевину стала сад притеш-

њавати и грчка епирска деепотовнна, као 
и господар Просека Стрез. Хенрик је, не- 
што политиком а. нешто силом, утишао, 
бар привремено, ломбарђанску буну, а и 
помагао је солунским крсташима протпв 
епирског деспота Михаила I Анђела и 
против Стреза. Уза све то, енергични Хен- 
рик је, још као намесник Балдуинов, уре- 
дио односе с Млечићима и са католичком 
црквом.

Но под идућим властодршцпма, Л. Ц. 
Ц. се опет из темеља потреело. Хенрик је 
изненада умро у Солуну, куда је отишао 
да угуши нову буну ломбарћанских вите- 
зова, и није оставио децу. Стога су ње- 
гова властела, до избора новога цара, опет 
одредила намесништво. Намешиком .је по- 
стао способнн Конон од Бетина (1216 до 
1221). Наскоро је изабран и цар. То је био 
опет један Француз, Петар од Куртенеја, 
гроф од Оксера, зет Хенриков по сестри 
Хенриковој Јоланти, ташти угарског краља 
Андреје. Оа великом пратљом од вите- 
зова и војника, Петар је из Француске пр- 
во дошао у Рим, где је крунисан од папе 
Хонорија III, и где је потврдио Млечи- 
ћима њихове повластице у Л. Ц. Ц. Уједно 
се он обавевао, да уз пут освоји од епир- 
ске деспотовине, за млетачки рачун, Драч. 
Затим се, у друштву с папским легатом, 
спустио у Бриндизи, па ,је одатле послао 
своју жену Јоланту и осталу породицу 
право у Цариград, а сам је са. својом вој- 
ском отпловио за Драч, који је опсео. Но 
од тадашњег окретног енирског деспота, То- 
дора. Анђела, Петар није могао узетн Драч. 
Онда се он хтео силом пробити кроз епир- 
ску деспотовину, и по Егнатнјанском дру- 
му стићи сухим у Цариград. Али га је, "у 
кланцима Војуше, Тодор изненада напао. 
Петар је био рањен и заробљен, па. је на- 
скоро, 'Од рана и умро у .ропству. Уједно 
су изгинули и његовгг многобројни фран- 
цуски витези и војници (1-217). Тако су кр- 
сташжи власници Византије, иошто су већ 
пре тога лретрпели од Бугара два страшна 
пораза (код Једрепа и у Родопи, где су из- 
губили првог цариградског цара и првог 
солунског краља), задобили сад и трећи, 
исто тако тезкак ударац, 'од епирских Грка 
на Војуши, где је пропао и трећи цар ца- 
риградски.

После Петрове пропасти, у Л. Ц. Ц. при- 
хватила је најпре власт њ-егова у.довица, 
царица Јоланта, водећи, уз пређа-шњег на- 
месника Коно-на, мудро државне послове 
све до своје смрти (1217—1219). Затим су 
цариградски жрсташки племићи узели -себи 
за цара млађег сина Петрова и Јодантина, 
Роберта од Куртенеј-а (1220—1228). Роберт 
се одмах крену-о из Францу-ске за Цари- 
град. Прешавши слободно преко Угарске, 
он се заустави-о и код српског краља Оте- 
вана Првовенчаног, па се с њим и ородио, 
оженивши -та ј-едном својом лажном рођа- 
ком (1221). Преко Бугарске, чији му је 
нови цар, Јован II Асен, био такође род, 
досп-ео је он у лрестоницу, где га је ла-
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тински патрнјарх Гервасије крунис-ао. Ца- 
риградскн крсташи нису у Роберту нашли 
доброг владаоца. Он није владао ни собом ни 
земљом, већ су над њим владале жене, ње- 
гова властела и Млечићи. Под њим оу Ла- 
тини претрпели једно за другим, и од епир- 
скнх и од никејских Грка, велике несреће, 
од којнх -се више никада нису подигли. 
Победилац Петра од Куртенеја, епирски 
деспох, отео им је за. навек краљевство со- 
лунско (1223). Шта више, он се сада кру- 
нисао за цара, са престо-ницом у Оолуну, 
смишљајућн, да од Латина освоји и Ца- 
риград. Једна Робертова војска, послана 
против њега, потучена је код Оера у Ма- 
кедонији (1224). Једновремено, сатрвена је 
и Робертова офансива против никејског 
грчког царства, победом цара Јована Ва- 
таца, -зета. и наеледника Тодора Ласкара, 
у крвавој битци код Пиманина (1224). Ту 
је погинуо, или пао у ропетво, и последњп 
остатак крсташких племнћа, из генера- 
ције, која је освојила Цариград. Ватац је 
затим отео из латинских руку низ мадо- 
азиских градова и облиннних острв-а. Шта 
више, он је, на позив једреноких Грка, 
узео Латин-има и Једрене. Оовојилац кра- 
љевства солун-ског, солунски цар Тодор, 
отргао је од Роберта- окоро целу Тракију, 
па чак п Једрене од Ватаца. Л. Ц. Ц. се 
тиме свело, на европској страни Босфора, 
без мало, само на Цариград, а- на азиској 
страни, нарочито после убрзо закљученог 
мира Робертова са Ватацем, готово само 
на Ннкомедију (1225).

После развра.тнога Роберта, који је био 
отишао у Рим, да ее -жали шапи на своје 
бароне, што су га- силом раставилп -од јед- 
не његаве наложннце, и који је умро на 
повра-тку, цариградскп је престо остао ње- 
товом млађем брату, последњем латннском 
цариградском цару, Валдуину II од Кур- 
тене.ја (1228—1261). Но он је бпо малолетан, 
те је државне послове отправљао, као на- 
месник, цезар Наржо од Тусија, Овај је 
уепео да са- Тодором солунским ск.допп 
једногодишње примирје (1228), ,јер се То- 
дор тада био заплео у- рат са Млечнћима 
на Јадрану. Међутим -су Балдуннови ба- 
рони тражилп по западној Вфропц енер- 
гичног човека, који -би, као други цар., уз 
Валдупна, избавио царство.од пропа-сти. У 
почетку се помишљало на силног -бугар- 
ског цара Јована II Асена, који ,је по сво- 
јој жени; кћери угароког краЉа Андреје II, 
а- сестричнн Валдуиновој, био члан Кур- 
тенејскот дома, и који је, ка-о владалац су- 
седне п м-оћне Бугарске, могао најбоље за- 
штнћивати Ј1. Ц. Ц. од Тодора солунског 
и од Ватаца. Н-о већина Балдуинове вла- 
стеле, а. п&рочито 'свештенство, плашили 
су се, да Латини не прођу са Јованом II 
онако, као некада трачки Грци оа Јова- 
ном I Асеновићем. Стога је овај план на- 
пуштен, а цариградски је престо понуђен 
једном знаменитом великашу из Францу- 
ске, бившем титуларном јеруоалимском 
краљу, хероју из петог крсташког рата,

тасту Фридриха II и савезнику папства у 
борби против Фрпдриха, осамдесетогодиш- 
њем старцу, Јовану од Бријена. Јован је, 
и поред дубоке старости, примио понуду. 
На то је у Перуђи, у присуству и са одо- 
брењем папе Гргура IX, закључен, жзмеђу 
Јована и пуномоћника Л. Ц. Ц., перуђи- 
јански уговор, којим с.у утврђене ногодбе 
за заједничку владу оба цариградска цара 
(1229). Условљено је, да се- Балдуин II 
ожени кћерју Јована од Бријена, да Јован 
влада- у Цариграду до Балдуиновога нуно- 
летства, да Балдуин, кад шостане пуноле- 
тан, царује у грчкој Малој Азији, која ће 
се дотле отети од -Ватаца, а Јован да остане 
као цар у  европској половнни имперпје. 
Претходно је он_ нмао да оевоји од Тодора 
■солувског Тракију и солунско краљевство. 
Ово последње имала је поново добитп у 
баштину породица Монфератска. Тако еу 
цариградскн крсташи, делили на. хартији 
две грчке царевине. По потпису перуђи- 
јанског уговора, Јован Бријенски, пошто је 
новео из Француске нешто трупа и вите- 
зова, сишао је најзад, преко Млетака и на 
млетачким лађама, у Цариград, где је 
крунисан за цара (1231—1237).

Но -Л. Ц. Ц. није више било спаса. До- 
душе, од трнју суседних им-перија које су 
се -сада грабиле око њетових остатака, јед- 
на је већ попустила. У битци код Кло- 
котнице, бугарски цар Јован II Асен, раз- 
био је.и заробио -грчког солунског цара То- 
дора' (1230), а Тодорова се држава затим 
поцепала на солунски ,цео, солунско цар- 
ство, н на епирски део, и за увек је осла- 
бела,. Али Асен је тиме само склонио с пу- 
та никејским* Грцима њихове такмаце ,у 
борби против цариградских Латина, епир- 
ско-оолунске Грке.

Заветна грчка мисао за повраћај Цари- 
града од латинских завојевача и за обнову 
византиског царства у Царпграду, остала 
је сада с-амо на ни-к-ејским Грцима. Уза- 
луд је Јован од -Бријена, отпочевши нај- 
зад -цривођење у дело св-ога зав-ојевачког 
програма пз перуђијанског уговора, ударио 
на малоазпске земље Ватацове. Његова се 
офан-сива свршила само на. освојењу неко- 
ликих приморских малоазиских градова 
(1233). Па и те 1е градове Ватац наскоро 
опет повратио под св-оју власт. Шта више, 
он је ускоро предузео контра-офансиву на 
Царнград. -При том-е с-е он, као некада Тодор 
Ласкар са Јованом I Асеном, удружио са 
Јованом II Асеном, који је, од како је 
освојио Тод-орове земље у Тракији, оио 
непосредан сусед царнградских Латина. У 
Галипољу, гд0 се већ, место млетачке, вил-а 
Ватацова застава, никејски и бугарски цар 
закључилн су савез за освојење л поделу 
остатака Л. Ц. Ц. Асен ,је окрелуо леђа 
Латинима, -а у накнаду за то, бугарски 
архиепископ у Трнову постао је, с благо- 
сл-овом никејске патријаршпје, која је за- 
мењивала православну ца-рптрадску патри- 
јаршију, бугарским патријархом. Савез оба 
твора запечаћен је н сродством. Асенова
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кћж Јелена верена је ва Ватацова сина То- 
дора II Ласкара. Савезници су још исте 
године ступжли у дејство. Јован Асен је 
освојио северније оста-тке крсташкжх и 
млетачажх поседа у Тракијн, а Ватац је 
заузео на југу Галипољско полуострво и 
сву земљу до ушћа Марпце. Ватим су они 
опселн и Цариград, Асен са грдном вој- 
ском, а Ватац са многобројном флотом. Но 
јуначки Јовап од Бријена, једнжм испа- 
дом вз града, разбио је бугарску војску на 
суху, а Млечићи, бранећи и сами свој оп- 
станак у Цариграду ж на трачкој обали, 
потукли су, ж делом заробили, Ватацине 
лађе на мору (1235). При свем том, Грцв и 
Бугари су се убрзо опет прикупили, иа 
су учинили још један напад, да се доче- 
пају Цариграда. Али су тада. царжградски 
Латини добвли појачаља. На папски и 
царски позив, пробио се у Царпград, са 
овојпм витезима и својим галијама, ахај- 
ски (пелопонески) кнез Готфрид II Вилар- 
дуен. Онда су Ватац и Асен напустили 
опсаду Цариграда и вратжли се кући
(1236) . Цариградски Латини су били спа- 
■сени.

Но, и за њих је било већ очевидно, да 
је њиховој власти у Цариграду близак крај. 
Л. Ц. Ц., сведено готово само на своју 
престоницу, почело је страдати и од сиро- 
тиње. Оно је морало тражити и .примити 
годишње издржавање од свог васала Гот- 
фрида Вилардуена. Али тај новац ни,је био 
довољан. Нарочвто ое нису могле плаћатн 
трупе. Онда се млађи цар, Балдужн II, 
кренуо у прошњу по католжчкој западној 
Бвропж, не би ли тамо измолво финан- 
сиску и војну помоћ. Он се дуго задржао 
на томе путу (1236—1240), но без великог 
успеха. За то време царвградске је кр- 
-сташе снашла и друга несрећа: умро .је 
јуначкв старац цар Јован од Брвјена
(1237) . У Цариграду је опет постављено 
намесништво, а Балдуин је позван кући. 
Али је њему спречавао повратак папски 
противнжк,. а Ватацов савезник, цар Фри- 
.дрих II. Једва је Фридрих од француског 
краља Лудвика IX наведен да попусти, 
те се Балдуин, са добивеним новцем и са 
сакупљеним внт-езима и трупама, могао 
кренути у своју престоницу. Он ,је сло- 
■бодно прошао кроз првјатељску Угарску 
и кроз Орбв.ју. Пропуштен је и кроз Бу- 
гарску, јер је Јован II Асен, одмах по смр- 
ти Јована Бријенског, био, ма и прпвре- 
мено, отпао од политичке и црквене за- 
једнице са Ватацом, на је склопио унију 
с папством, измиршвши се истовремено ’ и 
са цариградским Латинима. Шта више, он 
је> У друштву са Балдуиновим намесником 
и са једним куманским поглавицом, који 
је побегао испред Монгола на Марицу, уда- 
рио на Ватацове поседе у Тракији (1239). 
Захваљујући том политжгаком преокрету 
бугарског цара, Балдужн је преко Бугар- 
ске стигао у Цариград (1240).

Помоћу жовца и војске, добивених од 
католичког запада, а и п-омоћу маричких

Кумана, Балдуин је навалио на Ватацове 
делове Траквје, па је заузео тврђаву Цу- 
рул (Чорлу). Но дотде. је Асен доново ра- 
скинуо везе с папством и с Л. Ц. Ц., па 
је опет пришао Ватацу и нвкејском право- 
слављу. Тиме је умртвљена и Балдуинова 
офансива против Ватаца у Тракији. Шта 
више, Ватац је губитак Цурула накнадио 
истеривањем крсташа из последњих љихо- 
вих поседа у Малој Азији, т. ј. из области 
Никомедвје. Цариградскв крсташи и Мле- 
чићи нвсу имали куда, него да закључе 
с Ватацом двогодшпње примирје (1241 до 
1243). У том су се на Балкану одиграли 
догађаји, који су нагло повећали балкан- 
ске поседе никејског царотва. Силни бу- 
гарски цар Јован II Асен, и ако је код 
Клокотнице уништио моћ Тодора солун- 
ског, и ако га је затим ослепио, постао је 
доцније заштнтнжк оолунског дела Тодо- 
рове државе, т. ј. оолунскога трчког цар- 
ства, у коме ј-е завладао малолетни син 
Тодоров Јован, лод намесништвом слепога 
му оца (1240). Но Асен је убрзо умро 
(1241), а Бугарска је, под њетовим мла- 
дим сжном Калжманом (1241—1246), и под 
идућим владаоцима, због унутрашњих раз- 
дора и због монголске најезде, за увек по- 
срнула. Бнергжчни Ватац, користећи се 
смрћу Асеновом и својвм примирјем са 
цариградсквм Латинима, учинио је крај 
солунском царству сина, Тодорова и самог 
Тодора. Тодор је одмамљен на нижејски 
двор и тамо задржан, а Ватац је, са вој- 
ском и с -флђтом, освајао од Тодорова сина 
првморје од 'Отруме до Оолуна. Оноео је 
и сам Оолун, па је натерао солунског ца- 
ревића Јована, да се одрегае царске ти- 
туле и да у дотадашљем -солунском цар- 
ству влада само под титулом деспота, као 
клетвеник никејског цара (1242). Кроз не- 
колико годвна, када је у Солуну умро 
деспот Јован (1244) и у Бугарској цар Ка- 
лиман (1246), Ватац ј-е еасвнм освојио со- 
лунску де-спотовину од распуштеног Јова- 
новог бра-та Двмитрија, а уједно је зграбио 
и -бутарске земље у Тракији и у Македо- 
нији, чак до Вардара (1246). Затим је од 
Л. Ц. Ц. вовратио трчки Цурул, заузео је 
Ви-зију (Внзу) и ‘ онасао је Цариград са, 
сввх -страна својим пос-едима (1247).

Међутим је Валдувн опет оетао и без 
нов-аца и без трупа, па ,је поново отпуто- 
вао на запад (1245—1248). У Риму је до- 
био од папе Иноћентија IV део средстава, 
скупљених за нов крсташки поход у Па- 
л-е-стину. Но у том је поново букнуо сукоб 
између Иноћентија и Фридрвха II. Заједно 
с Иноћентијем, Балдуин је морао побећи 
из Италије у Француску, па је тамо, уз 
папу, присусгвовао лионском са-бору, на ко- 
ме ј-е папство бацило проклетство на Фри- 
дрихово царство (1245). Из Француске је 
Балдуин прешао, ради прошње, и у Ен- 
глеску, -али нигде није имао особитог уе- 
пеха. -Цар се онда готово празних шака 
вратио у Царитрад (1248). До-тле -се нема- 
штина цариградских крсташа још више по-
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горшала. Они су живели од продаје дари- 
градоких светиља, олова са кровова и т. д. 
И Балдуинова жена, Марија, испраћена је 
у лр.ошњу на запад, а и Балдуин је ускоро 
предузео ® треће овоје просјачко путо- 
вање. Тек пред пад Цариграда под никеј- 
ске Грке, Балдуин се с-а тога путоваља 
вратио кући.

Што су се крсташи и љихови ортаци 
Млечићи још држали у Цариграду, имало 
се захвалити донекле унутрашњим непри- 
ликама никејских Грка, а још више спољ- 
ним заплетима Никеје, прво са Бугарима, 
па онда са епирским Грцима, над којима 
је, после распада солунског Тодоровог цар- 
ства, завладао ратоборни Тодоров синовац, 
Михаило II, деспот »јеладски«. Али, никеј- 
ско је царство поново добжло полета, од како 
је тамошњи великаш, Михаило Палеолог, 
узурпирао Ласкаревићима престо, и од 
како је, у ‘бнтци код Костура., поткресао 
крила деспоту Михаилу »јеладском« (1259). 
Палеолог је тада свом силом настао, да 
поврати од Латина Цариград. Први његов 
покушај, да оствари тај грчки сан, ннје 
успео, због преваре једног латинског цари- 
градског племића, који је најпре обећао 
пуотити кришом никејске Грке у град, па 
није одржао реч. Палеолог, који је већ био 
прешао са војском на ову страну Босфора 
и опоео царитрадско предграђе Галату, мо- 
рао се вратити к ј Тг и , закључивши с Л. Ц. 
Ц. једногодишње примирје (1260). По ис- 
теку тога примирја, предузета су још два. 
иокушаја. У једном је Палеолог отргао Ј1а- 
тинима Силиврију и земљиште до сампх 
цариградских бедема, а у другом је поново 
опсађнвао Галату, но ни сада није пости- 
гао циља, Шта виш-е, Балдуин је, по са- 
вету новог млетачког цариградског намес- 
ника Марка Граденига, испратио своју по- 
саду, на млетачким лађама, против црно- 
морског Палеологовог острвца Дафнусије. 
Међутим је Палеолог, ради ноновног на- 
пада. на Цариград, закључио у Нимфеју 
савез са Ђеновљанима, противницнма Мле- 
чића и цариградскнх крсташа (1261). По 
утовору о савезу, Ђеновљани су нмали 
добити у Цариграду, кад ое он освоји, као 
и по целом Палеологовом царству, све оне 
трговачке- повластице -које су некад ужн- 
вали Мле-чићи. Ђеновљани су се пак об- 
везивали, да својом флотом садејствују Гр- 
цима против свих непријатеља, сем папе, 
кнеза ахајског Виљема Вилардуена и још 
неких.

Али ,је Цариград пао пре него што су 
Ђеновљани и ститли да изврше ту своју 
обавезу. Михаило Палеолог био је послао 
свог цезара Алексија Отратигопула са не- 
колико стотина људи у Тракију. Страти- 
гопуло, сазцавши о одласку Балдулнових 
витезова и млетачких лађа против Дафну- 
сије, искористио је те -тренутке, у којима 
је Цариград остао скоро без икакве од- 
бране, па се кришом примакао цариград- 
ским зидинама. Грчки сељаци из цари- 
градске околине, који су, по својим по-

словнма, -сваки дан улазили у варош и 
излазили из ње, и који су знали. сваку 
пукотину на царкграиским бедемима, увели 
су једне ноћн, кроз тајни отвор под ца- 
риградским зидинама, више Стратигопуло- 
вих војника у варош. Војници су побили 
латинску стражу код најближих царигр-ад- 
ских капија, и отворили су калије. На 
уговоренл знак, ушао је кроз те каиије 
Стратигопуло са осталиА људством. Ујутру, 
он је навално дубље у град. Малобројни 
латинскн -витези и војници, који нису 
отишли на Дафнусију, -бнли су разбијенп. 
Оста-так цариградских Латина и Млечића 
побегао ј-е. И сам Балдуин, не доспевши 
ни да понесе царсве знаке, утекао је са 
породицом нз дво-ра на једном чамцу. По- 
бегао је и мл*етачки намесник Гра.деннго 
н латински царнградски патријарх Панта- 
лео Ђустинијани. У том су се вратили 
Балдуинови витези н Млечићл из похода 
на Дафнусију. Залудан је био њнхов очај- 
нички јуриш на град. Стратигопуло их је 
заплашно, почевши палити њихове при- 
морске лалате, где су се још налазиле њи- 
хове ж-ене и деца, -Онда су се Латвнн ока- 
нулн борбе, па оу ое пожурили, да покупе 
своје породице и да напусте Царитрад 
(25/7 1261). Место Л. Ц. Ц. опет је оживела 
Впзан-тија.

Л. Ц. Ц. ј.е, бар у титулама, грајало још 
дуто у средљем веку. Титулу латинског ца- 
риградског цара носво је Балдуин II од 
Куртекеја док ннје умро (1273). па онда 
његов син Филип. По смрхи Филиповој 
(1283) наследила ј>е ту титулу његова ј.е- 
диница кћи од жене му Беатриче Анжуј- 
ске, Катарина. Затим су се том титулом 
китили: муж Катарпнпн, брат француског 
краља Филипа IV Лепог, Карло од Валоа, 
од женидбе оа Катарином (1301), па до 
њене смрти (1308), па .онда.муж Катари- 
ншне и Карлове једннице кћери, Катарин-е 
Валоа, син Карла II Анжујског, Филвп 1 
тарентски, па по-сле Филипова п Катари- 
ннна деца, Гоберт тарентскн до своје смр- 
ги (1364) и Филип II тарентски, -такође до 
смрти (1373), и најзад син сестре ове дво- 
јице, Маргаризте, из њенога брака са хер- 
цегом француским Бо, Ј-аков Бо (1373 до 
1383). бвај је на самрти, заједно оа оста- 
лим својим правима, завештао ваљада и 
ту титулу Лудвику I Анжујском, брату 
француског краља Карл-а V. Но тада је 
ова тнтула. већ била из-губнла сваку вред- 
ност, па се нечујно угаоила. -Сви ови ти- 
туларни ца-реви и, царице цариградске, а 
нарочито они из првих времена по паду 
Цариграда под Лалеологе, настојавали су 
свима -средствима, да ту тптулу п остваре, 
т. ј. да опет обнове латин-ску власт у Цари- 
гр-аду. Они су се при томе понајвише осла- 
њ-али на папство, к-оје је радо ломагало 
све планов-е о подвртавању правосла-вног 
истока под католичхсу власт. а и на дрјте 
западноевропске, па и на -балка-нске силе. 
Стога је обновљена Византиј-а, све до краја 
13 века, па за д ј т о  и у 14 веку, морала
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стално сузбиј&ти и ту западљачку хритп- 
ћанску опасност. Тажо се још Балдуин II, 
ради свога поновног враћаља на дари- 
градски престо, био удружио са папиним 
васалом, краљем нашуљским и снцилијан- 
ским, силним Карлом I Анжујским. Карло 
је задобио у савез за поновно разорење 
Византије и балканске државе, па и срп- 
скога краља Уроша I. Карлову и Балдуи- 
нову политику против Ввзантинаца про- 
дужио је и љегов -свн, Вдрло I I  Анжујски, 
на и син овога, Филип I тарентски. Истим 
се миелима носио и Карло Валоа, придо- 
бивши за себе, између осталог, и српског 
краља Милутина. Најзад, сем тигуларних 
цариградских царева, ностојали су кроз 
цео средљи век н латинскн титуларни ца- 
риградски патријарси, именовани од поје- 
диних папа.

Д. Анастасијевић.
ЛАТОБИКОРУМ ПРЕТОРИУМ :(Ва1оћх- 

согит ргае1огхит), римско утврђеље на 
путу ЈБубљана—Оисак. Саграђено је кад 
је овај пут обновљен, под царем Севером 
201 по Хр. Име је добило од Латобика, јед- 
ног келтског племена, које је у тој области 
живело. Касарна војнинке посаде налази- 
ла ее на 1/4 километра западно од данаш- 
њег Трвна. Л. П. не треба мешати с шиш- 
с1р1ит БаЈоБтогит, ксји се налазио неда- 
леко одавде, код данашњег места Маленце. 
То није ио свој прилици било утврђеље, 
него обично насеље, које је у доцније до- 
ба углавном подми.ривало потребе војне 
посаде у Л. П. Мупиципиум је саграђен 
вероватно у доба око Христова рођења, а 
градско право добио Је у другој половини 
1 века по Хр. У љему је бшго, како се то 
види’ из сачуваних римских натписа, ви- 
ше храмова и других лепих грађевина

Н. В.
ЛАТУЊАЧА, бритвица са кривом сечи- 

цом и металном канијом. Носе је исене у 
Конављу на л-анчићу о појасу.

Н. 3.
ЛАЂАРАК, село у Срему, у срезу ми- 

тров-ачком, код Сремеке Митровице. к се- 
верозападу, на 45°' оев. шир. Има 4.575 
становника, општинско поглаварство, ира- 
вославну парохију, основну школу, желез- 
ничку станицу и иошту. Ту је парна пи- 
лана с погоном од 150 НР. Припада Д. Д. 
Варда у Сарајеву, које ј-ој отпрема грађу 
из својнх шума код Вишеграда сплавови- 
ма низ Дрину па Саву. Ј. М-н.

ЛАУДОНОВ ГАЈ. В. Бунић.
ЛАУРАНА. В. Врана.
ЛАУРИЈА, ЛУРИЈА, мушки појас, ша- 

рен, вуне-н ткан, широк и дуг. Но-си се на 
Косову. н. 3.

ЛАУЦА, мало острво на Јадранском Мо- 
ру, .јужно од Корната, а југоисточно -од 
острва Јадре, на. 43° 45-1' сев. шир-., 
15° 22-5' ист. Гр. Л. је више округластог 
облпка, са пречником око 1-7 км, а повр-

шином од 1-8 км2. Од североистока према 
југозападу увлачи се врло ду-боко залив 
Горља Лауца и готово раставља острво на 
двоје. Л. .је стрмо, стеновито о-стрво, висо- 
ко 113 м, нема. вегетације, нити сталних 
насеља. П. В.

ЛАУША. В. Србица.
ЛАХ ИВАН ДР., кљиж-евнжк (9/12 1881, 

Трново, код Илирске Бистрице). Младост 
је провео у ПХмарју у  Доленској, свршио 
је гимназију у Љубљани, а студирао је у 
Пра-гу славистику и философију (код Ма- 
оарика и Дртине). Промовисан је 1910. 
После тога живео је у Љубљани. У -по- 
четку Оветског Рата је ухапшен, као поли- 
тички сумљив, и- вуч-ен је но хапсанама и 
логорима. Посл-е тога узели су га у војску. 
На руму-нском фронту био је опа-сно рањен
(1917) и д-ошао је у Праг. После преврата 
служио ј-е као -суплент на р-еалци у Љуб- 
љани (1918/19), код магистрата у Марибору 
(1919/20), а од тада је био прво суплент 
па професор на варошкој женској реалној 
гим-назији у Љубљани.

Л. је већ'као гимназиста (1900) почео да 
сарађуј-е у Дом ин Овету са краћим при- 
поветкама, у којима је приказивао долен- 
ске типове. Писао је и за Дом-ачега Прија- 
т-еља, Мохор.јеву Друлсбу ,и др. Посл-е ј-е 
нрихватио ире свега Слован (од 1906) и 
Љубљански Звон (од 1905). Започ-ео је та- 
кође већ-е композиције. Код Мохорјеве 
Друлсбе издао је приповетку из премат- 
ског доба, Упорники ,(1906), у Словану ро- 
ман Из часов ром-антике (1906), у Матици 
Словенској роман из доба француске оку- 
пације, Брамбовци (2 дела, 1910/11), поред 
тога прнповетку из доба реформациј-е 
Вашка Кроника (1907) и старокоротанску 
приповетку Ангелин Хидар (1923). Напп- 
сао је и приповетку у стиховима Господ 
Равбар (Дом ин Свет, 1906) и средњеве- 
ковни ром-ан у стиховима Габријан и 
1НеМ'били)а (Женски Свет, 1913/24). За де- 
цу ,је написао војничку приио-ветку До-ре 
и призоре Миклавж прихаја (19^4)! П-оку- 
шао је и еа драмом, али не -са много успе- 
ха (Ноч на Хмељнику 1921, П-епелух). Пре- 
вео је Чешке прављице (1922) и 'избор нз 
четпких песника 19 ве-ка (Чешка антологи- 
ја). Написао је у разним листовима и збор- 
ннцима много књижевно- и културно-исто- 
риских чланака, расправа и извештаја, 
особито из словеначке, чешке и руок-е књи- 
жевности, најви-ше информативног знача- 
ја: Тјутчев и Хомјаков (Дом ин Свет,
1904), Шмарски Шомаштер ин љегова доба 
(Дом ин Свет, 1905), Махов Мај (Љубљан- 
ски Звон, 1905), Јан Лето (Зборник Матице 
Словенске, 1907), Словеначко школство за 
врем-е реформације, Пошотник, 1910, Чешка 
модерна литература (Љубљански Звон, 
1911), Јар. Врхлицки (Сло-ван, 1912 и много 
др.). Описао је у подлисцима. своја путовања 
у Русију (1910), Далмацију (1921), Чехосло- 
вачку (1922) и издао је Књигу споминов 
из војног доба (1925).
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Л и т - е р а т у р а :  Зрље {Марибор 11/12 
1920, 8). И. Графенауер.

ЛАХИЊА, речица у Словеначкој, лева 
притока Колпе (Купе). Извире на северној 
падини Вушеда (617 м) и Кобилеца 
(297 м). Л. озрло неправилним током тече 
ка северу, од Чрномеља на исток, па на се- 
вер, а од Странске Васи на истокЈсеверо- 
исток. Улива се код Примостека, око 3 км 
јужЕГО-јутозападно од Метлике. Дужина 
тока је 27-9 км, а шовршина слива 315-1 км2.

П . В .

ЛАЦКОВИЂ СТЈЕПАН од племена Апор, 
син ЈЈацка (КШиз Иасгк). Хрватп зову 
њега н његове синове Лацковићнма. 1347 
до 1350 био је Л. војвода ердељски и жу- 
пан солночки, 1351—1352 хрватско-далма- 
тжнско-славонски бан. 1348 именовао га је 
Лудовик I, пооле успешне војне у Напу- 
љу, за евога намесника у напуљском кра- 
љевству. 1350 морао је да побегне из На,- 
пуља испред краљиц-е Иване, али -се .вра- 
тио с краљем Лудовиком, који је покренуо 
нову војну на Напуљ. 3-б'ог заслуга, што 
их је Л. етекао у тим напуљсвим војнама, 
дао је Лудовик, љему и његовим синови- 
ма, за сва .времена градове Штригово и 
Чаковац између Драве и Муре. Тако су 
Лацковићн постали славонски великаши. 
1351 п-остављен је Л. за бана читаве Ола- 
воније, Хрватске и  Далмације и ост-ао је 
то до децембра 1352. Л. је имао 5 синова, 
од којих је Вмерик био бан хрватски 1368, 
а нарочито се још истакао Ст.јепан.

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Хрватски
херцези п банв за Карла Роберта и Љу- 
девита I (Рад, 142); В. Клаић, Повјест Хр- 
вата, II (1900). М. П-г.

ЛАЦКОВИЋ СТЈЕПАН ОД ЧАКОВЦА, 
син бана Л. От.јепана, био је, као и он, 
ердељски војвоиа, а одликовао ©е у разли- 
читим војним екснедицијама краља'Лудо- 
вика I. 1383—1384 био .је бан хрватско- 
далматински, именован од краљнце Јели- 
савете, матере- краљице Марије. Али ље- 
гово бановање -било је кратко, .јер је убрзо 
био смењен. Л. се тада прикључио иокре- 
ту 'браће Хорвата и Палижне, и допратио 
је Карла Драчкога у Будим. После трагпч- 
не Карлове смрти изгледа да је добио опро- 
штај од краљице Јелисавете. У велнкој 
крсташкој војни, што .ју ,је повео Сигие- 
мунд против Турака, у 'битци код Нико- 
поља, заловедао је Л. десним крилом, али 
је међу првима одмах у почетку б-оја но- 
'бегао сЈ- бојишта (1396). У то време ое у 
Хрватској подигла буна и проглашен је 
за краља Ладислав Напуљски, син Карла 
Драчкога. Л. је позвао у земљу Ладнслава, 
али овај је бло епречен ратом са.Францу- 
зима, а именовао је за главне намеснике 
у Угарској ћ Хрватско.ј Л. 0. и љегова ро- 
ђака Стјепана од Шпмонторње. Л. је у 
Ладиславово име послао носланике султа- 
ну Бајазиту, који оу имали с њиме да уго- 
воре мир. После срећног повратка, након 
никопољске катастрофе, сазвао је Сигис-

мунд' сабор у Крижевце, не би ли се на 
миран начин погодио са својии противни- 
цима. На сабору је било више Сигисмун- 
дових присталица. него противника, и 
створио ее сукоб, у коме је шогинуо Л. С. 
и неколцко његових другова. Њих су све 
мртве побацали кроз прозоре (»Крвави са- 
бор« 27/2 1397).

Л и т е р а т у р а :  Ф. Шишић, Војвода
Хрв-оје Вукчић-Хрватинић и његово дсба
(1902); В. Клаић, Повјеот Хрвата, Н 
(1900); Ф. Шишић, Битка код Никопоља 
(Гласннк Земаљског Музеја, VIII, 1896).

М. Прелог.
ЛАШВА. 1. Река у Босни,- лева притока 

Бос-не. Извире на јужним падинама Радаље 
Планине. и ееверним падинама. Комар-Пла- 
нине. Изворишни потоцИ' оу: Л., Алмачи- 
нац и Клапац. На горљем току Л. тече 
према североисчоку, од села Тур-бета на 
југоисток, пролазећи нокра-ј Травника. и 
Витеза, а од ушћа Козице почне тећи ка 
оеверу-североистоку. и нстоку. У Босну Л. 
утиче 2 >км низводно од села. Мердани. 
Десне притоке Л. су: Гровица, Крушчичкп 
Поток л  Козпца, а лева. нритока је Бијела 
Река. Дужина Ј1. тока је 49-4 км, а повр- 
шина олива 949-7 кн2. П. В.

2. Облаот у Босни, око реке Лашве. Пр- 
вн пут се поми-ље 1244. У ередшен веку 
била је жупа Л. За време Турака ту је 
испирано злато и вађене су друге руде. 
Нма много старина из разних епоха.

М. Ф.
ЛАШКО, варошица у Словеначко.ј на 

Савињи, 231 м над морем. Има 1.070 ста- 
новника. Л. је познато купатило са изво- 
ром акратне топле воде 38-5° С, који је 
1853 претворен у кунатило. Доцнпје су 
саграђена лепа купатила, хотели и виле. 
Због шумовите околине и не сувише јаке 
врућине, Л. је посећено и као летовалиш- 
те. — У Л. су нађене многе ствари из рим- 
ског доба, што показује да су за ту бању 
знали још Римљани. Л. се помиње први 
пут у 12 веку, кад је (од 1147) оно бпло 
имање штајерскнх земаљских владара. Као 
варошица помиње се 1227. Данас има Л. 
среоки суд, пивару и железничку станицу.

А. М.
ЛАШОВСКИ ЕМИЛИЈЕ (БЊго^зкЈ), 

историк (1/4 1868, Брлог, на Купи). Основ- 
ну школу и нижу гимназију учио је при- 
ватно, а вишу у Загребу, положившп ма- 
туру 1887. У ‘Загребу је слушао нрава, ко- 
ја је свршио 1890. Већ као лравник почео 
је да служи у загребачком хрватско-сла- 
вонско - далматинском земаљском архиву 
(данас дрнсавном), те је од тада до данас 
његов вредни научнл радник. Као тажав 
развио ое у солидног историка, а напосе у 
издавача латинских листина, па је много- 
бројним едицијама извора за хрватску на- 
ционалну историју задужио хрватску исто- 
риографлју. Л. је један од оонивача (за- 
једно-са В. ДежеШћем п Ст. Широлом) 
Друштва Браће Хрватског Змаја (1905), те
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је од оснивања њетов велшш мештар. Ње- 
говом иницијативом основана ј-е у Загребу 
градска књижница и градски Музеј. 1025 
постављен је Л. -за директора државне ар- 
хиве у Загребу. Његови историскн чланци 
и расправе, популарног, али и научног 
значаја, разасуте су по хрватским и не- 
мачки-м новинама, литерарним и научним 
часописима, нарочито у издањима Југосла- 
венске Академиј-е, у Раду, Отаринама и у 
Монумента, затим у  Вјеснику Хрватског 
Археолошког Друштва п Вјеснику Земаљ- 
ског Архива, На-ставном Вјеснику и Народ- 
ној Старини.

Од Л. историских главнијих радова исти- 
чу се: Повије-ст Туропоља <3 свеске), Ви- 
нодол и Горски Котар, Матица племства 
жупаније пожешже, сријемске и вировитич- 
ке, Хрватске повјесне грађевин-е, Отара хр- 
ва-тска жупанија подгорска, Монумента 
Хапебургика (I—III), Повјеснн Споменпци 
Туропоља (I—IV). Л. је редиговао Омкчи- 
класов СоЈех <Нр1отаНси8 (VI—XII св.) и 
био је неколико година уредник белетри- 
стичкот часописа Просвета (Затреб), а сам 
је издавао генеалошко-хералдички часопис 
Витезовић (I—III). В. Новак.

ЛАШТРИЋ ФИЛИП (аћ ОсМечга), бо-
сански фрањевац, редодржавник, писац 
(1700, Оћевија — 9/4 1783, Кр. Сутјеска). 
У ред је ступио 1719. Науке је свршио у 
Угарској и Далмацији. Редодржав-ом Бос- 
ном Сребрничком управљао је 1741—1745. 
1757, поводом отцепљења Славоније и Ма- 
ђарске од фрањевачке -босанске редодржа- 
ве, Бо-сна и Херцеговина -сведене су на 
просту кустодију. Л. је тада отишао у 
Рим, и Босни и Херцеговини иепословао 
ранију част и првенство над новом редо- 
државом (Славонија и Мађарска). Све до 
смрти водио је Л. Летопис своје редодр- 
жаве. Главна су му дела: ЕрНоте уе!и- 
з1а1ит ћо5пепз15 ргоутс1ае (УепеШз, 
1765; Апсопае 1776), ТевПтопшт ћћаћш т 
(1755), 0д’узаме (176-5, 1796), Недиљник
двос-труки (1766) и Овегњак (1766). Л. су 
дела међу -босанским фрањевцима увек 
уживала велики углед. Ј. Ј.

ЛЕБАН ЈАНКО, омладински лисац (21/4 
1855, Капал, у Горишкој). Свршио ј-е ни- 
жу гимназију у Горици, учитељску школу 
у Горици и Копру (1877). Служио ј-е ка’о 
учитељ и над.учитељ у разним местима у 
Горишкој и Крањској, и у Буковици код 
Шкофје Локе. Пенсиониса-н је 1911. Сада 
живи у Новом Месту (Кандији). — Л. је 
врло плодан омла-дински песиик. Од 1870, 
када је изашла његова ирва песма, сара- 
ђивао је код с-вих словеначких лиотова, 
такође код Љубљанског Звона и Дом ин 
Света, ,у првом лак реду код омладинских. 
И засебно је издао н-екоје књижице са пес- 
мама и нриповеткама (П-есми и повести за 
ггоскушњо зложил Ј. Л. Либијански, третје- 
шолец гимназијски 1871, Искрице. 3 св. 
1888—̂1892, В домачем крогу, 1896), При- 
р.еђивао,-је за о-младину приповетке, већим

делом по туђим изворима, а неке је издао 
и у засебним књижицама, Много ј-е сара- 
ђивао на педагошким лпстовима (Учит. То- 
вариш, Ол. Учитељ, Попотник), из којих је 
засебно одштампано,, и-змеђу осталог, спис- 
Словенствена згодовшна -в слове-нскн људ- 
ски шоли (1885). Написао је Андреј бар. 
Чеховин (1898). Л. -се истакао и као ком- 
позжтор, и издао ј-е комтгозиције свог рано 
умрлог -брата Авг. Л. Ле-вана (1847—1879).

Л н т е р а т у р а :  Гла-сер (IV, 330); Гангл„ 
Звонч-ек (1915, 259); Илустр. Гласник (1915, 
43); Вр-тец (1920). " И. Г.

ЛЕБЕГ ФИЛЕАС (РћИеаз ћећезј[ие),
француски књижевник (1869). Песник род- 
нога тла, које сам обрађуј-е и администрује, 
земљорадник и: председник -своје општине, 
Л. је у исти мах писац великог броја пе- 
сама, романа, лингвистичкпх ж књижевних 
расправа, и преводилац с португалског и 
с новогрчког. П-ознавајући, поред кла-с-нч- 
них, скоро све- романске и терманске је- 
зике, научио је добро у току -Оветског Рата 
и српскохрватски и словеначки. В-ећ го- 
динама води Л. -сталну хронику о нашоЈ 
књижевности у часоиисима Бе Мегсиге Је 
Ргапсе (под пс-евдонжмом Љ-. Ооколовић) и 
Ба У1е. Проучив -добро нашу народну пое- 
зију, Л. је дао одличан превод жен-ских 
песама са коментаром у збирци Бев сћап!з 
{епи-шпз зегћез -(1920). Преводио је такође 
и знатан б-рој наших модерних песника у 
истим часописима, затим у Ца Ра1пе зегће,- 
1а Кеуие уои^оз1ауе и у збирци АћЊо- 
1ојДе Је р-оетев уои^оз1ауе-з (1919). По- 
ред тога, бранио ј-е речи-то нашу нацио- 
налну ствар за све време Рата н преговора 
о мир-у, као у-беђени пријатељ иашег на- 
рода, и поштовалац њего-вих традиција.

Л и т е р а т у р а :  М. Сои1оп, Ра^ез сћоБ 
з1ез Је Рћ. ћећез(|ие (1923); М. Ибровац, 
Предговор 'Збирци Без сћапЈз 1ет-1тпз зег- 
ћез (1920). М. И.

ЛЕБРШНИК, планина у Црној Гори, 
јужно од нланине М-аганика, око 17 км 
североисточно од Данилов-Града. Л. . се 
дил«е са површи, високе око- 900 м, и 
пружа се од севера-сев-ероистока према 
југу-југозападу, а нај-већи висови су вигци 
од 1.600 м. Западним и се-верним поднож- 
јем Л. води пешачки пут Олуж и Дани- 
лов-Град — Гостиље — Пониквица — Горњи 
Ровци—Међуреч. Око врхова’ Л. -очувани. 
су -трагови негдашње глацијације.

П. В.
ЛЕБЦЕЛТЕР ВИКТОР ДР. (БећгеИег),

реф-ерент аустрискот здравственог уреда, 
курат-ор крапи-олошке збирке у ћШигћгз-ћог. 
Но1тизеит у Б-ечу (26/11 1889, Беч). Учио- 
је медицину, компаративну анатоми/у и 
антропологију на Университ-ету у Бечу и- 
Берлнну. Главна су му дела: А. Наћег- 
1ахкП: е! V, БећгеЦег, 2иг оћузјзсћеп
АпШгор'о1о-Де Јег АЊапезеп |(Агсћ1у 1иг 
АпГћгор. N. 1. XVII, 1919; ВеЦга^е гиг 
рћузгзсћеп Ап1ћгоро1о$1е Јег ВаЈкапћаЉ- 
1пзе1, I; 2иг рћуз. АпЊгор-оЈ-о^е Је-г биЈ-
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з1ауеп (8. А. аиб МШ. <1, АпШгор. С. 1ЛИ, 
О̂СЛеп, 1923); Ап1ћгоро1о^1зсће 1Јп1егзисћип- 

^еп ап зегћхзсћеп 21^еипегп (8. А. МШ. <3, 
АпШгор. С, У71еп, 1922). Н. Ж.

ЛЕВА РЕКА (ГОЛЕМА РЕКА) у Маке-
донијн, притока Преспанског Језера. Из- 
вире са јужне стране Плакенске Планине 
(Црни Врх 1.933 м), југозападне стране 
Вигле (кота. 1.575 м). Изворишни потоци 
су, поред Л. Р., Горбаннца н Биглнчка 
Река.' На горњем току Л. Р. тече према 
.југу, а даље према западу-југозападу, док 
је на осталом делу ток углавном управ- 
љен жа југу-југоистоку. До Избишта Л. Р. 
тече кроз врло уску долину, која се низ- 
всдно јако проширује, а нешто јужннје од 
Ресна улази у пространу равницу. У Пре- 
спанско Језеро утиче Л. Р. 3-5 км низводно 
и јужно-.југоисточно од села Језеране. Ду- 
жпна тока Л. Р. је 29-1 км, а површина 
слива 221-6 км2. П. В.

ЛЕВАКОВИЋ АНТУН ДР„ професор 
господарско-шумарског факултета у За- 
гребу (31/1 1885, Роковци, крај Винковаца). 
Гимназију је овршио у Вннковцима, а 
шумарске науке у Загребу и у Високој 
Школи за. Културу Тла. у Бечу, где је добио 
и декрет. Провео је неколико година у 
административној службн. Од 1917 про- 
фесор је Шумарске Академпје у Загребу, 
од 1920 редовнн професор господарско-шу- 
марског факултета, а од 1922 предстојник 
завоДа за. ш.умарске покусе. Уређивао је 
две године Шумарски Лист, те је у вему, 
као и у берлпнском РогзћтззепзсћаШ. 
Сеп1га1ћ1а11 п бечком Сеп1гаЊ1а11 1иг Јаз 
(ЈезатЊ Рогз1шезеп, објавно више струч- 
них радова. Лоред тота изашла је у Бечу 
опсежна његова расправа Бје Вез1апЈез- 
таззепаиЊ аћте тШе1з Ргоћез!аттеп, а 
у Загребу Дендрометрија. 23. II.

ЛЕВАКОВИЋ РАФАИЛ, фрањевац (око 
1590, Јастребарско — 1650—1653?). Око 
1622 био је Л. у Риму, где је доцни.је ра- 
дио врло вредно на исправљању глагољских 
књига. Био је слат у Загреб, затнм у Угар- 
ску, Немачку, Пољску н Русију, са наро- 
читом мисијом папоке курије. Краљ Фер- 
динанд га је поставио за титуларног бн- 
скупа Смедерева, а папа за охридског 
н-адбискупа (око 1646). У његово време 
били су у Рнму и Марновпћ, Бараковнћ, 
Кашић и др., али је Л. био под утинајем 
унијата, који су се тада налазили у Риму 
(Јосафата Исаковича, Филипа Боровичког, 
а нарочито Методија Терлецког). Као »ре- 
форматор црквених књига на нлирском је- 
зику« Л. је почео уводити русизме у гла- 
гољске књиге 1628, у Наук Крстиански 
од те годнне и у Азбуковидњак словинскн 
од' 1629. 1631 издао је Л. мисал на исти 
начпн, а 1635 у Исправнику народни је 
језик чистији. Тек у бревијару н шсалтиру 
од 1648 примељена је до краја руска ре- 
дакција црквеног језика. По себи ,ое ра- 
зуме, да је уношење сасвим туђет елемента

у хрватски црквени језик значило назадак 
у развитку глагољске писмености. Л. је 
рад продужио И. Пастрић (1708) и, наро- 
чито, Матија Караман п Совић. Л. је оста- 
вио н цео низ латинских дела у рукопису, 
црквено-ксториског и духовног садржаја.

Л и т е р а т у р а: 1-1. Кукуљевић, Књи- 
жевнпци у Хр-ватах из прве половине ХУП 
вијека, 136—163. А. Б.

ЛЕВАЊСКА ВАРОШ, село у Славонији, 
област Осек, сре-з. Тзаково, од Т>. ка западу 
18 км. Лежи у горској долини (139 м), 
којом тече Брезница, уза цесту у Пожегу. 
Има 586 становника, општинско поглавар- 
ство, римокатоличку жупу, основну школу, 
пошту. — Код Л. В. у средњем веку био 
је град Невна, -који се помиње 1395—1486, 
а шрибрајао се час у пожешку, час у ву- 
ковску жупанију. Ј. М-н.

ЛЕВАЧ, област између Гледићских Пла- 
нина, Црнога Врха, Јухора и Западне Мо- 
раве. Има 53 насеља. (В. Моравска Област.)

Б. Д.
ЛЕВАЧИЋ ЈОСИП ОД ЛАТИШЛОВИЦА,

пуковник (1753, Дрежник — 7/3 1821, Пе- 
чуј). У шеснаестој години бно је кадет код 
22 пешачке пуковншје., 1772 постао је по- 
ручник код хусарске пуковније Терек, а 
1775 надпоручнцк код Барко-хусара. Уче- 
ствовао је у рату против Турака и Фран- 
цуза н у баварском рату за наследство. 
1788 одликовао се у боју Котим. 1789 по- 
отао ,је мајор, те је учествовао са сво- 
Јом коњичком дивизијом. у битци Мар- 
тннести, где је -за успешно деловање име- 
нован потпуковником. 1794 постао је пу- 
ковник.. У рату против Француза 1793 до 
1796 учествовао је у бојевима Вонвпжн, 
Басијо, Мплхајм, 3/9 1796 у бптци код 
Вирцбурга, за јуначкп и успешни напад 
са својом пуковнијом н добровољачком 
четом, добио је витешкш ред Марије Тере- 
зије. Тешко п више пута је рањен. Пен- 
сиониоан је 1796. В. Л.

ЛЕВАЧКИ ДИЈАЛЕКАТ. В. Штокавски 
дијалекат.

ЛЕВЕЦ ВЛАДИМИР ДР., правни истори- 
ч ар -(20/1 1877, ЈБубљана — 7/10 1904, Љуб- 
љана). Учио је основну школу и гпмна- 
знју (1887—1895) у Љубљани, где је био 
под утпцајем свога оца, литерарног исто- 
ричара Франчишка Л., и својих учнтеља 
Рутара и Валнера. Још као гимназиста. 
показивао је необичан интерес за нсто- 
рију н рад у архивнма. 1895—1898 учио је 
на Университету у Грацу гграво. 1897 про- 
учавао је, у економско-псториском шогледу, 
дравско ноље између Марибора и Птуја. 
1893—1901 учио је на Уннверситету у Бечу 
право и био је члан Института за проуча- 
вање аустриске ' историје. 21/3 1901 постао 
је у Грацу доктор права. 1900—1902 про- 
учавао је млетачке и фурланске архиве. 
1901—1903 био је Допшев сарадник нри 
издању аустриских средљевековннх урбара
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бечке Академије, а од 7/8 1903 био је ван- 
редан професор за немачко право на Уни- 
верситету у Фрибургу у Швајцарској. — 
Л. је исторнчар немачког и сдовенског 
права са необично дубоким познавањем 
економске истори.је и историских шомоћних 
наука. Као иравни историчар био је под 
утицајем свога професора у Грацу Лунгина 
и Доиша у' Бечу, као историчар економскпх 
прилика под утицајем Пајскера, — У Изве- 
стјима Музејског Друштва за Крањску об- 
јавио ,је Л. архивску грађ.у из архива у 
Смдеднику (1897) и Фурланији (1903), у 
М,Шћ. Ј, МизеаШегетз {. К га т , грађу ИЗ 
архива. у Ортнеку (1898) н студије: ЗсМов® 
ипб НеггзсћаН Р1бс1шјГ т  ОБегкгат (1896, 
1897) и Б1е егзТеп ТигкепетШ1е т  Куа1п 
ипс! 51ејегтагк (1903). У МлЦћеПип^еп с1. 
ШвШиГз 1. оз1егге1сћ, Ое8сћ1сћ1з1ог8сћип^ 
(1898) објавио је расправу: Б1е кгат1зсћеп 
Бапс1ћапћ{ез1еп, у МШћеПип^еп ћег Ап- 
1ћгоро1о^1зсћеп ОебеИзсћаШ (св. 28, 29, 
35), РеИаиег 51исНеп, РГпШгзисћип^еп гиг 
аћегеп ИигуеНаззип^. После Л. смрти 
изашла је У збирци Рогзсћип^еп гиг т п е -  
геп Оезсћ1сћ1е 0з1егге1сћз његова студнја: 
Баз а11ез!е бЈеиепмезеп Оз1еггејсћз.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Полец у Оловану, 
III (1904—1905); Каспрет у Часопису за 
згодовино ин народописје, I (1904).

М. Кос.
ЛЕВЕЦ ФРАНЧИШЕК, књижевник (4/7 

1846, Јежица, код Љубљане — 2/12 1916, 
Љубљана). 1849 преселио се Л. са роди- 
тељима у Радомље, код Камника, свршио 
је ту основну школу, а 1867 гимназију у 
Љубљани. Студирао је у Бечу иеторију, 
словеначки и немачки језик. 1871 постао 
је суплент гимназије у Горици, 1873 ре- 
алке у Љубљани, 1886 истовремено ин- 
спектор основних школа у радовљичком 
округу, 1889 у Љубљани, 1901 директор 
учитељске школе у Љубљани, 1903 зе- 
маљскн школски инспектор у Крањској, 
1913 дворски савешик, 1915 је пенсиони- 
сан. — Л. је иисао у евојим младим годи- 
нама лирске песме, које су излазиле 1862 
до 1868 у Словеиском Гласнику и 1870 у 
Звону, те је био у Бечу један од највред- 
нијих чланова Стритаревог литерарног 
друштва и сарадник Звона. Као средњо- 
школеки учитељ убрзо је прихватио књи- 
жевну историју и ускоро је постао најбољи 
књижевно-иеториски биограф и есејиста. 
1873 оцртао је Л. у Оочи Вал. Станича, 
1877 у Коледар.у Мохорјеве Дружбе (за 
1878) Матевжа Равникара. Затим су изашле 
у Звону 1878 чувене биографије Вад. Вод- 
ннка, Фр. Прешерна, Мати.је Чопа (и у ка- 
лендару Мохор.јеве Дружбе за. 1879), СШ. 
Јенка. Исте су вредности биографије Фр. 
Ерјавца и Фр. Левстика (у ЈБубљанском 
Звону, 1887, 1891), и Збраним Слисима, 
Мат. Ваљавца у Кнезово.ј Књижници (I)! 
1895) и Поезијама Ваљавца, Јое. Марна у 
Летопису Матице Словенеке (1894), Косе- 
ског у Кнезовој Књижници (1898), Врло су

лепи Л. топли пријатељски Спомнни на 
Ј. Јурчича. и Ј . 1 Керсника- (Љубљањски 
Звон, 1888, 1897). Поред тога оцртао је Л. 
у равним листовима, часописима и збор- 
ннцима још читав низ писаца и културних 
радника (Блајвајса, С. Н., 1878, Оловенске 
Вечернице, 1880, Огринца, Зарника и др.), 
објавно је у Љубљанском Звону драго- 
цени материјал за биографију Прешернову 
(1882, 1888, 1890), Воцникову (1889), издао 
,је Збране Списе Ф. Ерјавца, Фр. Левотнка, 
са биографијама и оценама њихових дела 
(Левстикове -са коментаром), и Јос. Јур- 
чича, написао је низ врло за-нимљивих лн- 
терарних есеја и више лингвистнчних ра- 
справа и Словенски правопис (1899). Л. је 
радно и као исто-ричар.

Важнији је још његов књижевно-органи- 
заторски рад. Кад ј-е почео Стритаров Зв-он 
да малаксава, Л. је основао, -заједно са Јур- 
чичем, Керсником и Тавчаром Љубљански 
Звон (1881), те га је са великом муком и 
неуморним радом подигао до висине во- 
дећег књижевног гласила идућих деценија. 
Помагао ј-е преуредити и оживити, после 
Блајвајсо-ве смрти, књижевни рад код Ма- 
тице Словенске (од 1882), подигао је Ле- 
топис Матице Словенске у ред првог сло- 
веначког научног часописа, оживео је и 
љено интере-совање за белетрвстику (осни- 
вање Забавне Књижнице 1886, Кнезове 
Кљижнице 1894), особито као председник 
Матице (1893—1907). — Л. је као учитељ 
и као уредник васпитао читав ред слове- 
начких писаца и научника. У Горици су 
били његови ученицп С. Рутар, К. Штре- 
кељ, Ј. Паљаруци-тКрилан, у Љубљани 
Ив. Цанкар, и његов син Влад’имир'Ј1. Као 
уредник ЈБубљанског Звона, односно Ма- 
тице, Л. је утицао и на раз-вој Ашкерца, 
Мешка, Цанкара. и др. Много је радио н 
као но-винар у С-очи, Ајншпилеровом Оло- 
венцу, Единости, Оловенском Народу, ЈБу-б- 
љанском Листу и т. д.

Л п т е р а т у р а :  Шлебингер, Сагшо1а 
(1916); Без.јак, Дом ин Овет (1917); Прија- 
тељ, Кер-сник, њега дело ин доба' (411 до 
464)- И. Графенауер.

/1ЕВНИЦА, река у Восни, лева притока 
Тиње. Л. извире са брежуљака, југоисточ- 
но од града Градачца, испод Мединице 
215 м, коте 116 м и 154 м. Спочетка Л. 
тече према истоку, од Отуденца у врло 
вијугавом току ка северу и истоку-северо- 
и-стоку, а кспред ушћа тече на северо- 
исток. Л. утиче у Тињу 1-2 км .југоисточно 
0:Д села Кр-епшића, односно 3'7 км западно- 
северозападно од ушћа Тиље ,у Саву. Ду- 
жина ЈЈ. тока је 32-1 км, а површина слива 
37-5 км2. П. В.

ЛЕВРНАКА, острво на Јадранском Мору, 
западно од острва Корната. Л. је стрмо, 
стеновито острво; пружа се од североза- 

'пада према ју-гоистоку, и на ередњем делу 
је високо 113 м. Са северозапада се ду- 
боко увлачи -залив Аница, којнм. је острво 
подељено на два уноредна отеновнта гре-
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бена. Л. је 'без вегетације и без стапних 
насеља. П. В.

ЛЕВСТИК ВЛАДИМИР, кљшкевник (19/1 
1886, Шмихел, код Мозирја, Мариборска 
Област). Свршио је у Цељу, Марибору и 
Љубљани седам разреда гимназије. Живи 
у Љубљани. 1906/07 био је у Паризу, 1911 
у Фиренди, 1915/17 је, због надионали- 
стичке шропатавде, интерниран у Митер- 
градерну, у Аустрији. — Овој књижевни 
рад почео је Л. као лиричар н писац ба- 
лада, ускоро н као нисац новела и подли- 
стака. У почетку је волео гротескне карн- 
катуре, доцније је радо прихваћао психо- 
лотке проблеме, особито из сексуалне сфе- 
ре, али п националне и политичко-друш- 
твене мотиве. Сарађивао је, од 1905, на 
Љубљанском Звону, Словану, Матици Сло- 
венској, 'Словенском Народу, Јутру, Југо- 
славији и др. Главни су му списи: Обсо- 
јен ц т  (1,909, збирка новелистичких кари- 
катура), приповетке Гадје гнездо (Љуб- 
љански Звон, 1918 и засебно), Записки 
Тине Грамонтове (1919) и сатирички ро- 
ман Вишњева. репатица (1920). Бавио се и 
критиком, а особито много лревађашем са 
француског н руског језика. Најважнији 
Л. шреводи су: Достојевски, Злочин ин 
казен, Записки из мртвега дома, Веси, Иди- 
јот; Зола, Полом; Флобер, Госпа Боварп- 
јева.

Л и т е р а т у р а :  Графенауер, Кратка зго- 
довина -словенскега словства (1920, 301).

И. Г.
ЛЕВСТИК ФРАН, шесник и писац (28/9 

1831, Сподње .Ретње, код Великих Лашча 
—■ 16/11 1887, ■Љубљажа). Основну школу 
похађао је у Лашчама и Љубљаии, свр- 
шио је 1845—1853, без матуре, гимназију 
у Љубљани, 1854 стунио је као питомац 
Немачког витешког реда у теологију у 
Оломуцу, 1855 слушао је неколико месеца 
Миклошичева предавања у Вечу, био је до- 
маћи учитељ, са прекидима, на Турну, код 
Св. Крижа, у Љубљани п на Калду (код 
песника Вилхара), читаонички секретар у 
Трсту, уредник политичког листа, секретар 
Матице Словенске, састављач словеначко- 
немачког речннка у Љубљани, уредник и 
издавач сатиричког листа Павлиха (1870), 
чиновник у уредништву словеначког из- 
дања Државног Законнка. у Вечу, најзад 
(1872) скриптор Студиске Књижнице у 
Љубљани. — Прве своје песме објавио је 
Л. као ч-етвртошколац (1849), и брзо је 
стекао признање, као један од најбољих 
млађих песника. 1854 изда-о је -збирку 
Песме. Мното што шта у њима сећа на н>е- 
гове учитеље, особито Прешерна и Гетеа, 
али се осећа доста јасно и шрава Л. пес- 
ничка особина, његов реализам, спојен са 
правим, лнрским осећајем, безбрижан ху- 
мор и озбилшн *:;ефледс;Га. Особиту пажњу 
пробудиле су његове књижевне -сатире. 
1855 издао је Л. превод Краљодворског ру- 
кописа. У песмама, баладама и романсама 
идућих година (до 1358), од којих су тада

и-зашле само некоје у Словенскон Глас- 
нику и Водниковом Споменику, Л. су ее 
песничке особнне још изразитије развиле. 
После је Л. као песник за неко време го- 
тово ућутао'. Али доживео је још два. 
песничка периода: 1868—1871 наппсао ,је 
дугачак низ љубавннх песама, по-свећеннх 
Фрањи Маленшкови, и оштрих књижевних 
и политичких сатиричких епиграма и пе- 
сама.; око 1880 пак збирку дивнпх песама 
за децу (на пр. Отрошке игре в песницах, 
Вртец/ 1878—1886). Те нове песме одлн- 
ку.ју се с.ја.јно израђеним језичним и ме- 
тричним обликом, али немају више оне 
свежине, којом су се одликовале шесме нз 
првога доба. У доцнијим годинама спремао 
је Ј1. песме из младих година за ново из- 
дање, међутим ннје доживео издаје.

1858 појавио се Л. и као прозаиста. Са 
Напакама словенскега иисаља (Новице, 
1858) ударио је чврсту основу словеначкој 
језиковној критици, у Попотоваљу од Лп- 
тије до Чатежа. (Оловенски Гласник, 1858) 
дао је сјајан пример цртања домаћих се- 
љачких типова, а истовремено и целокупан 
нацрт кљижевног рада. идућих^ деценнја. 
Овоје теориске норм-е извађао је Л. и у 
пракси. Са Мартином Крпаном (Словенски 
Гласник, 1853) створио је класично дело 
старије словеначке новелисткке, која ба- 
зира на народној традици.јн, са одломком 
Десетог брата (Напреј, 1863) једну од шр- 
вих -словеначких карактерних прича, еа 
Доктором Бежанцем из Тожбање Ваои 
(Звон, 1870) оштру оатирнчну причу. По- 
лемика, која је настала због Л. тражеља у 
Напакама, да треба оштра језиковна крп- 
тика и прлзнатих писаца (1858/59), ба- 
цила га је на лингвистички рад, због кога 
је постао у току година један од најуги- 
цајнијих реформатора словеначког књпжев- 
ног језика, и ако су некн његови захтеви 
у погледу зближења словеначког језика 
са старословенским били претерани, те оу 
победили само привремено. — Важни су 
и Л. књижевно-историски и полемичко- 
критички списи. За време младослове- 
начког покрета стецао ј-е Л. много заслуга 
као бранилац словФгачких народнпх права 
у Нашреју (1863) и Словенском Народу 
(1868—1870).

Л. утицај био ,је веома велпк. Као ђак 
он је ’ распалио омладину својим песмама, 
Јенко је учио код њега, као младић ство- 
рио је нашу уметничку прозу, Јурчич је 
био његов ђак, у доба своје мушке зре- 
лости иступио је као борац за поштење и 
начела у полнтпчком животу, у литера- 
•гури је пак радио са успехом на чпшћељу 
словеначког Језика.

Л и т е р а т у р а ;  Левец, Левстикови 
збрани списи (5 св.); Стритар, Збрани спн- 
си; Пријатељ, -Л. М. Српске (1907); Жигон, 
Часоплс за згодовзгао ин народописје (1907, 
85); СагпДо1а (1912, 159); СловаН’ (1915,
1916, 1917); Љубљански Звон (1918, 1919); 
Графенауер, Згодовина нове.јшега словен-
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скега словства (II, 272); Кратка згодовина 
словенскега словства, 188..

И. Графенауер.
ЛЕГРАД, трговпште у Области Марибор- 

ској, срезу пролошком, на десној обали 
Драве, према. утоку Муре. Преко Драве 
возе две скеле: једна. северно у Међумурје, 
а друга источно у Мађарску, на железничку 
станицу (з км). Има. 3.406 становника, оп- 
штинеко поглаварство, римокатоличку жу- 
пу, лутеранску богомољу, жидовеку сина- 
гогу, Дом сестара божје љубави, две ос- 
новне школе, две штеднонице, пошту и 
телеграф. Место је изложено честом повод- 
њавању. — За Зринских ту је била јака 
тврђава, од које се још виде само насипи. 
Под Л. било је више пута борбе с Тур- 
цима. Још се и данае једна ораница уза 
Драву зове Турско гробље. Пре уједињења 
1918, Л. је, заједно с Међумурјем, припа- 
дао Мађарско.ј. Ј. М-н.

ЛЕДЕНИК, и.зобичајена женска капа, 
која је сва нанизана била сребрним па- 
рама, Носила се у Темнићу, Левчу и око- 
лини Београда. Н. 3.

Л ЕДЕНИЦА, појас, нанизан еребрним 
парама, као што је и подгрље сребрним 
новцем нанцзано. У гиљанском пољу у 
селу Одевцу носе младе Л. до 15 дана по 
венчању. Н. 3.

ЛЕДЕНИЦЕ, село у Хрватској, у Обла- 
сти Приморско-Крајишкој, у срезу нонљан- 
оком; од Повога (Винодол) уза цесту у 
Огулин 8 км к истоку; 260 м над морем. 
Имају 551 становника, општинско погла- 
варство, римокатоличку жупу и пучку 
школу. — Л. су старо место. Туда је про- 
лазила римска цеста из Тарсатике (Трсат) 
у Сенију (Сењ). У хрватско доба Л. су 
биле главно м-есто једне -од девет општина 
у винодолској кнежини, која је 1225 дошла 
у власт крчких кнезова, потоњих Франко- 
нана, Кад се 1288 писао у Новом Видодол- 
ски закон, били су тамо и леденичкн иза- 
сланици. Развалине франкопанскота града 
и око њега остатци кућа негдашње вароши 
налазе се на вишој главици <378 м), к',југу 
од данашњега. села. Л. су биле добро и 
згодно утврђено место, управо кључ Ви- 
нодола, док су Турцн владали . Ликом. 
Франкопани су држали град Л. до 1572, 
а тада је постао крајишким градом, којим 
.је заповедао поркулаб, зависан од сењске 
кшпетаније. Расправа се о Л. водила све 
до смрти одлучнога и ратоборнога Николе 
Франкопана Тржачкога (1647). Међутим су 
Л. виделе кадшто (1522, 1530, 1572, 1577) 
под својим зидовима Турке, и варош је 
била од њих опљачкана. 22/9 1600 порку- 
лаб Мартин Поседарски одбир је навалу 
Млечића на Л. Храброга браниоца дао ,је 
генерал Рабата, кад је судио Ускоцима, 
обесити на градски зид у Оењу; али је и 
н.ега брзо стигла освета од сењске руке 
1602.

Пошто су се Лика и Крбава, под конац 
17 века, ослободиле од Турака, престаде 
и знаменитост Л. као крајишкот утврђења, 
Посаде нису више онамо долазиле, а за- 
пуштени ее град претворио у развалпне.

Л н т е р а т у р а :  Ем. Лашовскп, Горски 
Котар и Винодол, 265—281.

Ј. Модестин.
ЛЕДЕНО ДОБА (глацијацнја) у нашој’ 

држави. У дилувијуму илн леденој периодп 
земљине прошлости, отприлпке пре 600.000 
до 100.000 година, била је клнма у нашнм 
земљама, као и у целој средЉој и  север- 
ној Европи, ееверном делу Северне Аме- 
рике, н другде, доста хладнија и влаж- 
нија но данас. У тим облаотима падала .је 
толнка колпчина снега, да сунчев-а топлота 
није могла. отопитн сав енег, што је напа- 
да-о у току године. Зато су се нагомнлавале 
све дебље н дебље снежне мас-е, т. зв. 
вечити снег, нарочито у планинским кору- 
тинама и удубљењима. Уелед отапања пре- 
ко дана, а поновног замрзавања ноћу, и 
услед притиска снежних маса од горе, по- 
челе су даље партнје снега да се претва- 
рају у већа п гушћа, не-правилна крисга- 
ласта зркца или фирн, а даље у зрнаст 
или фирнски лед. Оем тога, услед притпска 
од горе, тај лед је био гуран на ниже, од- 
говарајућж земљиној тежи, а као трома ле- 
дена река кретао ее врло споро ннз пла- 
нинске стране, искорншћућн најразноврс- 
нија удубљења у земљишту. То су ледницн 
или глечери, а споменути облпк је лед- 
нички језик.

У стално хладним и снетом покривеним 
облаетима, у циркумполарним крајевима, 
земљиште је покривено проетраним леде- 
ним покривачем. Али, у нашој држави, то 
нису биле једноставне, простране ледене 
масе, као што су сада у Алпима, него су 
само највише планинске области биле под 
■вечитим снегом. Са њнх су се спуштали 
леднпци, и отапали су се у нижим дело- 
вима или у суподини планина. И ако су 
ови ледници били спорадични, ипак су 
билц знатни, и оставили су јасне трагове 
у рељефу виеоких нланнна. Ледничких тра- 
гова има скоро на свима планннама на за- 
паду, које су више од 1.800 м.

Очувани трагови ледника на нашнм пла- 
нинама јављају се у облику ледничких ва- 
лова, циркова и морена. Леднички валови 
су долине, кроз које се ледник кретао. То 
су најчешће раније речне долине, преина- 
чене радом ледника. Стране леднцчких ва- 
лова су мање више одоечне, и често угла- 
чане трењем ледника са валутцима, које со- 
бом носи. Дно ледничких валова није ни- 
када онако уравњено, као у речним до- 
линама. На њиховом дну су данас честе 
локве и језерца. У Проклетијама готово све 
долине имају облик ледничких валова.

Циркови су амфитеатрална удуб.шења, 
усечена у странама високих планинских 
гребена н врхова, махом у ранијнм речним 
изворишним чељенкама. Ове су преобра-
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ћене у циркове погда-вито кретањем доњнх 
партија фирна, нод притиском горљих. Дир- 
кови су, дакле, легла ледннка, одакле по- 
чиње леднички језик. Отране циркова су 
скоро вертикалне, а по дну су обично гла- 
вичаета. испупчења или комчићи. Циркови 
су отворени према" долинама, ■ и од њих 
су одвојени одсеком. На нашим планинама 
они имају различите дименсије. Једни 
имају пречник од неколико километара, и 
представља.ју глацијалне сабирне басене, 
док су- други врло мали. Гдегде су на стра- 
нама. великих циркова усечени маљи, се- 
кундарни циркови.

Морене су мањи или већи бедеми од 
материјала, који су ледници носили на по- 
вршини, у унутрашњости и под собом. То 
су крупнији и ситнији комадн стена, уло- 
зкени у муљ и песак, без икакве слојеви- 
тости. У моренама је ситан и крупан ма- 
теријал потпуно измешан,' и сталожио се 
тек кад су се ледници отопили. Нарочито 
су богате моренским материјалом области 
старијих ледника, где су моренскн бедеми 
многобројнији п високи. Најдебље су мо- 
рене у близини Пећн, сталожене ледником 
Пећске Бистрице. где имају висину од 200 
метара.

Према ледничким траговима утврђено је, 
да ледена периода у нашим земљама није 
била једноставна. У планинама ннтенсивне 
заглечерености, као што су биле Прокле- 
тије и Дурмитор, могле су се издвојити 
две групе морена: старије, превирмс.ке, ве- 
роватно риске, и млађе, вирмске (према 
називима глацијација у Алпима). Прве су 
већином ниже, јаче распаднуте и лошије 
очуване, док су млађе више, боље очуване, 
и махом друкчијег састава од старијих. 
Било је, по томе, два климска колебања, 
т. ј. две смене, топлије а оувље, и хладније 
а. влажније климе. За време хладније и 
влажније. климе, ледници су се спуштали 
даље, и ниже у долине, и ту су оставили 
своје трагове, док оу се у топлијој периоди 
повлачили у више планинске делове, а у 
нижим крајевима оасвим ишчезавали.

Ледници оу били најбоље развијени на 
високим шланинама динарске снстеме, а 
најслабнји тратовн су утврђени на плани- 
нама централне Србије. Најзнатније глаци- 
јалне трагове имају Проклетије и Дурми- 
тор. Изузимајући ниже планине и високе, 
оштре врхове, Проклетија је скоро сва била 
под фирнским и ледним покривачем, а нај- 
знатнији ледници били су на северним 
падинама. Даљи су центри интенсивне гла- 
цијације били планински масиви Дурми- 
тор, Сиња.јевина, Морачко Градиште и Жу- 
рим, ови виши од 2.300 метара. На северо- 
западу, су таки предели били околина Три- 
глава и Камнишки Ални. Најмање је испи- 
тана у погледу Л. Д. облаот од Велебита 
до Љубљане.

Ови ледници нису били једнаки, него су 
■имадц четири различнта типа: долинских-, 
циркусних,, суподннских и, карсних лед- 
ника.

Долински ледници спуштали су се- са 
•високих планнна кроз ледничке валове. 
Таквих је леднжка највише било у динар- 
ском н алпПском планинском систему,' на- 
рочито у Проклетијама, где су била че- 
тири велика долинска ледннка, од којих 
је аајвећи био Плавски. Са северне стране 
Проклетија. и са Виситора сшуштао се зна- 
тан број маљнх ледника, и стицао се у ве- 
ликом ледничком језеру, који је покривао 
целу горњу долнну Лнма, од Кучке Вжсо- 
равни до Плавског Језера. Дебљина Плав- 
ског ледника била је ,око 200 м, дужина 
око 35 км, а језеро је са доње стране за- 
гаћено моренским амфитеатром. У Дурми- 
торској групи планина био је највећи Ко- 
лашински ледник. Легло тога ледника, који 
ое спуштао лроз долину Плашнице према 
јутоистоку, и допирао до Таре, били су не- 
колико циркова. Његова дужина била је 
око 13 км. Нешто већи од овога били су 
ледници Дечанске и Пећске Бистрице, чији 
су језици полазили из циркова са Боги- 
ћевице, Копрпвника, Чакора и Мокре Пла- 
нине, а кроз долине се спуштали до обо- 
да метохијске котлине. Њихови трагови, 
односно морене, могу се нратити до села 
Дечана и Луке, а с друге стране до Пећ- 
ског Поља. и села Бијелог Поља. У Кам- 
нишким Алпима су такође највећи долин- 
ски ледници. Један се од њих спуштао кроз 
Логароку Долину, пзвориште Савиње, према 
северу, и допирао је до Подбрежника, а 
остала два према југу; другн еа западне 
отране Гринтовеца, кроз долину Кокре, до 
истоименог меота, трећи кроз долину Кам- 
нншке Бистрице до Копишћа. У групи 
Триглава. има горњи део сваке долине облик 
глацијалног вала, јер су одатле полазили 
снажни и многобројни ледннци. Кроз ва- 
лов Крме спуштао се ледник према севе- 
роиотоку, па је под правим углом скренуо 
на деоно, п кретао се кроз долину Радовине, 
према басену Радовљице. Ту се састао еа 
ледником Бохпњске Саве н љеговим _ кра- 
ком, који се код Језерског Села одвајао п 
улазио у бледску долину. Ледници Кота и 
Биотрице кретали оу се у истом правцу 
кроз преглацијалну долину до Мојстране 
(на Бохињској Сави). — Малп долински 
ледници полазили су еа Шар-Планине и 
спуштали су се у жупне коглнне, нарочито 
Сиринић.

Циркусни ледницн испуљавали су цир- 
кове и ' преко одсека. су се стропоштавали 
у долнне. Развијали су се нарочито у по- 
следњем периоду Л. Д., и знак су незнат- 
није глацијације. Има. пх много на свима 
нашим планинама, а у многима од тих цир- 
кова данао оу мала језера, необичне ле- 
поте, као на пр. на Бјеласпци, Љуботену, 
Перистеру. Нарочито су се циркусним лед- 
ницима одликовале централне планине Бал- 
канског Полуострва, јер су бнле област нај- 
незнатније глацнјације. Тако је на Шар- 
Планини, поред великог броја циркова, 
шеснаест циркусних језера н многих крат- 
ких ледничких језика, утврђен само један
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ледник, који је био око 6 км дугачак. На 
Јакупицн има неколикб циркова и цир- 
кусних језера, на Перистеру исто тако. На 
Бјеласици је такође било многих циркус- 
них ледника, а. у некима од тих циркова 
данас су 14 језера. На планинама Србије 
има мало трагова глацијације, јер су на 
највишим од љих, на Копаонику и Голији, 
утврђена само три цирка, као легла малих 
висећих ледника.

Суподински ледник био је развијен само 
на дробњачкој површи, високој 1.400 до 
1.600 м, са које се издиже масив Дурми- 
тора. Са врха Дурмитора спуштали су се 
у свима правцима маљи ледници, и са- 
стајали су се у суподини, на дробљачкој 
површи, стапајући се у ледени покривач. 
То је био суподински ледник, који је по- 
кривао површин.у од 140 км2, а са љегових 
се ивица спуштала два ледничка језика 
према. дубокој долини Таре.

Четврти тип су били карсни ледници, 
који су слични долинским, јер еу -се кр-е- 
тали низовима увала и вртача, и испуља- 
вали их. После њиховог отапања, остао је 
по _ карсним удубљењима моренски мате- 
ријал. — Типски су карсни ледници били 
у Црној Горн. Жз многобројних циркова на 
Јаворју, Штиту и Брнику силазило је више 
ледника. Они су се, испунивши карсне 
увале, спушталж у долину Комарнице ка 
северозападу, Мораче ка југоистоку, док је 
Луковски Ледник, дугачак око 15 км, прое 
лазио кроз неколико кречњачких увала, 
гранао се у читаву мрежу, и допирао до 
ивице Никшићеког Поља, до села Лукова, 
где је сталожио шљунак. Његове морене 
су местимице дебље од 100 ме-тара. — Још 
развијенији су били карсни ледници на 
Јадранском Приморју, јер се са Орје-на 
спуштало у свима правцима око двадесет 
ледничких језика, до 1.000 и 600 м над- 
морске висине. Они су отицали кроз кар- 
сна удубљеља, сви су карсног типа, а нај- 
већи од љжх били су дугачки 8 до 10 км.

Главни узрок Л. Д. у нашој држави била 
је тадашња клима. Али се, на основу испи- 
тивања, утврдило, да постоји још један 
узрок, а то су тектоноки покрети, који су 
се догодили посредно пре глацијалне епохе. 
Тнм процесима су многе наш-е планине из- 
днгнуте изнад глацијалне снежне границе, 
т. ј. изнад оних висина, на којима се снег 
одржава у току целе године, а то је омо- 
гућило да се на њима развију ледници.

Л и т е р а т у р а: Ј. Цвијнћ, Глацијалље 
и морфолошке студиј-е о планинама Босне 
Херцеговине и Црне Горе (Глас, 57, 1899); 
А. Репск'8, Б1е Е1б2еИ аи{ је г  Ва1капћа1Б- 
шве1 (СЈоћив, 78, 1900); К. Наззег!, С1е1- 
бсћегзригеп 1П Моп1епе^го (Уегћ. Ј. XIII, 
Јеи15сћеп Сео^гарћепГа^ез, 1901); К. Оез!- 
гејсћ, ВеПга^е гиг Сеотогрћо1о^1е Масе- 
Јоијепз (Аћћ, Л. к. к. ^ео^г. Сез., 1902); 
Ј. Цвијић, Нови резултати о глацијалној епо- 
си Балкан-скот Полуострва (Глас, 65, 1903); 
Ј. Дедијер и В. Грђић, Глацијални трагови 
на Зелен-Гори, Товарници и Мамгаћу (Глас,

69, 1905); Ј. Цвијић, Основе за геотрафију 
и геологију Македоније и Отаре Орбије (I, 
1906; III, 1911); Р. 51гоћ, Б1е ^еојЈгарШзсће 
УегћгеПипјЈ чоп Е182е115ригеп аи! Јег 
аиззег^гаесћјзсћеп Ва1капћаЉш5е1 т  Шгег 
Аћћап^^кеИ уоп №ес1ег8сћ1а^8теп^е ипЈ 
Ноће (1907); Ј. Деджјер, Глацијација Висо- 
чице у Јужној Босни (Глас, 79, 1909); 
Б. 5алу1ск1, Бје еазгеПИсће УегДе{зсћегип{| 
Јез Ог)еп 1п 5ис1с1а1та11еп (2е115сћп{1 {, 
СЉЉсћегкипНе, 1911); Р. Николпћ, Глаци- 
јација Шар-Планине и Кораба (Гласник 
Орпског Ге-ографског Друштва, 1, 1912); Ј. 
Цвијић, Ледено до-ба у Проклетијама и 
околним планинама (Глас, 91, 1913); Р. 
Николић, Глечерски трагови на Копаонику 
(Гласник Српског Географског Друпгтв-а, 
3—4, 1914); Ј. Цвијић, Перодие јЦамате 
Иап8 1а -РептзиЉ Ва1катдие (Апп, с!е 
Сео^г., 1917); Ј, Цвијић, 0 снежаничкој и 
ледничкој ерозији (Гласник Географског 
Друштва, 7—8, 1922); Б. Мил-ојевић, Гле- 
черски трагови у -области Власуљ-е, Биоча 
и Кручице (Гласник Географског Друш- 
тва, 7—8, 1922); Б. Милојевић, Белешке о 
глечерским траговима на Радуши, Цинцеру, 
Шатору, Троглаву и Велебиту Ј(Гласник 
Географскот Друштва, 7—8, 1922). Цела 
литература о глацијацији Балканског По- 
луострва налази се у Ј. Цвијић, Геомор- 
фологија (I, 1924, 53—54).

П. В у је в и ћ .
ЛЕДЕРАТА (БеЈега1а), у римско доба 

место на десној- обали Дунава, код да- 
нашњег Рама. У позно царско доба, око 
400 по Хр., ту је била војничка- посада.

Н. В.
ЛЕЖАН ГИЈОМ (СиШаите Бејеап), гео- 

граф и путописац (око 1818, Плуега-Геран, 
Бретања — 1871). Л. је 1848 сарађивао 
на Ламартиновом листу Бе Рауз, и у ми- 
сији Института путовао 1858 по Црној'Гори, 
Албанији и Турској, о чему -је писао у 
Ви11еНп Је 1а босјеЊ Је ЈЈеоЈЈгарћхе (1858), 
Кеуие соп{етрогате (1858), БТИибНаНоп 
(1859), Тоиг Ји МопЈе (1860, 1873). Издао 
је, поред осталог, Моуа^е еп АЉап1е, аи 
М-опЈепе^го е! еп Нег2е$оуте|(1861), ЕЉпо- 
^гарМе Је 1а Тигрше Ј ’Еигоре (1861). 
Најважније му је посмртно дело, Б'Е{ћпо- 
ЈДарћЉ Је 1а репшзиЉ {игсо-ће11етдие.

М . И.
ЛЕЖЕ ЛУЈ (Боигз Бе^ег), професор п 

књилсевник француски (13/1 1843, Тулуза 
— 1/5 1923, Парвз). Свршио је пра-ва, па 
се одао проучавању словешжнх језика и 
књиже-вн-ости. Путовао је по словенским 
земљама. 1867 је учествовао при -отвараљу 
Јутославенске Академије и друге скуп- 
шТине Уједиљење Српске Омладине. По- 
ложив докторат 1868 са тезом, посвеће- 
ном Штросмајеру, о Ћирилу и Методију, 
постао је сћаг^е Је  соигз за словенске 
књижевностж на Сорбони. 1871 ј-е уређи- 
вао у Прагу Ба ОоггезропЈапсе з1ауе, а 
1872—1874 био је у миси.ји у Русији. 1874 
предавао је наш језик у Школи за источне

—  547 —



ЛЕКАРИ

језжке. 1876 поетао је професор руског је- 
зижа у тој школи, 1885 професор словен- 
ских језика и квижевностп на Францу- 
ском Колежу, а 1890 члан француског Ин- 
ститута. Предавао је руски п у Есо1е зи- 
реггеиге Ке ^иегге И у Есо1е ИБге Ие« 
бсгепсев роИН^иез.

Ј1. је био један од првих словенофила- 
у Француској. Вавио се свима словенским 
народима, које је увек узимао у заштиту 
од аустро-угарског угњетаваља. Сарађивао 
је на свима главним часописима и издао 
је велики Арој етудија, између осталих: 
Ие Мопс1е $1аче (1873), Е1ис1е5 51ауе5 (1875), 
Шб!о1ге <1е ГАиШсће-НопјЈгае (1879), Иои- 
уе11е5 еШђев -зЈауез (1880 И 1886), Соп1ез 
рори1акеб б1ауез (1882 ), Иа Му1ћо1о^1е б1а- 
уе (1882), Сћгош^ие <И1е ће ИебФог (1884), 
Иа 8ауе, 1е Вапиће е! 1е Ва1кап, тоуајЈе 
сћег 1ез 81оуепез, 1еб Сгоа1ез, 1ез бегћез 
е! 1ез Ви1^агеб (1884), бегћез, Сгоа1ез е! 
81оуепез (1910), ће Рапз1ау1зте е! Г1п1еге1 
1гап<ра1з (1916), Ва ВафаШе ће Коззомо е! 
1а сћи!е <1е Гетр1ге зегће (1916).

М. IIбровац.
ЛЕКАРИ дипломнсани оили су у прво 

време у Србији странци. Први је био некп 
Грк (1819), који се потписпвао Констангин 
Александриди, доктор медицине п лекар 
књаза српеког. Доцније се помињу ови 
лекари: Др. Вито Ромита Талијан, Др. 
Бартелемн Куниберт, Др. Јован Стејић, пи- 
томац у Бечу Јеврема Обреновића, Др. 
Ђорђе Новаковић, Др. Нестор Месаровић 
из Ирига, Др. Карабина из Коотура у Ма- 
кедонији, Др. Карло Пацек, Др. Карло Бе- 
лони из Леве у Утарској, Др. Ем-ернх Лпн- 
дермајер из Чакова, Др. Херман Мајнерт, 
Др. Јован Цомпо, Др. Ризо, Др. Варти- 
јацес, Др. Логотетес и т. д. Први лекар ро- 
дом из Србије је био Др. Стева Милосав- 
љевић, зв. Банабак, приватни лекар у Вео- 
-граду отедесетнх година, и, по повратку 
кнеза Милоша у Орбију, начелник грађан- 
скот санитета, на коме је положају оотао- 
све до 1879. Почетком 1876 Србија је имала 
19 војних и 41 грађанског ле-кара, свега 60. 
1885 било је у Србији војних лекара 22, 
грађанских 82, укупно 104. 1912 било је у 
Србији свега 370 лекара.

У Краљевини ОХС било је кра-јем 1925: 
активних саните-тских офицпра 172, кон- 
трактуалних војних лекара 127, хонорар- 
нпх војних лекара 27, резерв-них санитет- 
ских официра 970, трађанских лекара без 
чина у војсци 1.850, свега. лекара 3.146.

В. С.
У Краљевини СХС има 1.500 државних,

1.000 болничких, 500 оамоуправнпх (сре- 
сжих, -окружних и општинских) лекара. 
Попуњени су сви срезови државним лека- 
рима, а сва болничка одељења специјали- 
стима. У неким орезовима има 2 п 3 др- 
жавна среока лекара. Свака хигијенска 
установа има свога стручног лекара. У Бео- 
граду има 223 лекара.

Ј1. са страних фажултета- морају нострп- 
фицирати диплому на медицинском фа- 
култету, и оделужити једну годину дана 
практичне болничке службе по нарочитом 
распореду. Отрани Ј1. не прнмају се у 
поданство, сем признатих и потребних 
стрзшњака. Општ-е право лекарске пражсе 
одобрава Министарство Народног Здравља, 
а место дотична ле.ка.рска. комора. Страни 
Ј1. нема.ју права лекарске праксе, сем ако 
су у државној службн. Огранпчење месног 
права праксе укинуто је.

Ј1. задобивају специјалност по̂  Уредбп о 
спецнјалистима. Сваки лекар, који желп да 
добије специјалност, из на које гране ме- 
дицине, мора прво одслужити једну годину 
практичне службе у болници, затим две 
годпне на једном одељењу у за. то одређе- 
ним болницама. Шефови нојединих оде- 
љеља и специјаљних установа могу бити 
само специјалисте из те гране. медицнне 
и имати одређен (5 година) број година 
службе.

Вубни Ј1. су доктори медицине. Морају 
да- проведу тодину дана у болницн на- сви- 
ма одељ-ењима п 2 године на зубном оде- 
љењу. Дентисти-зубари мора-ју имати при- 
знату стручну школу и да су положнли 
псппт пред нарочнтом комиспјом. Они пмају 
право рада- на- оправци и намештаљу зуба, 
али немају пра-ва да врше. ма. какве опе- 
ративце радње у болесничкпм устима.

Д. Поповић.
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ пмају циљ, да штп- 

те и заступају пнтересе и одржавају углед 
п дисциплпну у лекарском сталежу. Ј1. К. 
има четирп: 1. -За Србпју, Војводпну п 
Срем; 2. За Хрватску, Славонћју п Међу- 
мурје; 3. За Босну, Херцеговпну, Црну 
Гору и Далмацнју и 4. За Словеначку.

0 Ј1. К. је први пут поменуто на годнш- 
њем окупу Српског Лекарског Друштва 
1891, када је Др. Милан Радовановпћ пред- 
ложцо н скул усвојио, да ое приступп 
оснивању Л. К. На скупу је изабран од- 
бор, да проучн ово питање, али од 1892 до 
1897 нигде се не помиње рад овога одбора. 
На скупу 1897 прегседник Др. Мика Мар- 
ковић" поново је "натлаеио нотребу Л. К. 
На скупу 1898 саопштено је, да је израђени 
пројекат закона о оснивању Л. К. усво- 
јпло Српско Лекарско Друштво, и он је 
требао бптн поднет Народној Скупштинп 
на одобрење. 1901 извештен је екуп, да 
пројекат ннје одобрен ,на надлежном ме- 
сту, па је о њему дпскутовао, п он је от- 
штампан у Архнву за октобар 1901. До 1911 
питање о Л. К. није покретано, а онда га 
је одбор на окупу поново изн-ео, алп опет 
без ре-зултата. 1921, на годишњем скупу, 
пооле реферата Др. М. Цермановића. до- 
нета је резолуција о потреби доношења 
закона о Л. К.' 27/3 1923 министар Народ- 
ног Здравља проиисао је  Уредбу о Л. К„ 
која је данас у важности (Службене Но- 
вине 18/4 1923).
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Уредба о Л. К. пма 73 чпана н поде- 
љена је на седам тлава: 1. Лекарскн ста- 
леж и лекарска пракса. 2. Права и дуж- 
но-сти лекара. 3. Л. К. и љихов одбор. 4. 
Днсцнплжнски суд. 5. 0 дисцидлинском по- 
ступку. 6. Жапбе против одлука и пресуда 
дисцжшинског суда. 7. Ко-начне одлуке.

В. Станојевић.
ЛЕКАРСКЕ СТРАНЕ МИСИЈЕ биле су 

први пут у Србији' -за време рата 1876. 
Највпше је тих мисија било из Русије. 
Оне су долазиле већим делом не само са 
потпуннм својим персоналом, већ и са це- 
локупном болничком спремом. Најзнатније 
су руске мисије биле: Мисија Кнегиње Ша- 
ховске, која је имала под собом Другу и 
Трећу резервну Болницу у Београду, Ла- 
зарет московоких старообрјадцев пријем- 
љушчих свешченство, у Смедереву нод 
управом Др. Марконета, Лазарет Рускрг 
Црвеног Крста у Топчидеру, у баракама 
покрај топчидерске реке, под управом Др. 
Величковског, Ла-зарет Казанског Санитар- 
ног Одреда у Крагујевцу, под управом Др. 
Студенског, Лазарет Руоког Црвенот Крста 
у Ћупрнји, под управом Др. Таубера, Ру- 
скж Лазарет Црвеног Крета у Аранђеловцу, 
који је издржавао Дамскн Кружок из Цар- 
ског Села, под управом Др. Хајденрајха, 
Сем ових, било је јо т  н других руских ма- 
њих мисија. Од мисија других народа, била 
је онда у Србнји још само миснја Енгле- 
ског Црвеног Крста. Она је имала једну 
резервну болницу у Беортаду од 150 по- 
стеља, цод управом Др. Лазерона н изв-е- 
сна средства не велика, за евакуаци.ју, и 
шатор за пољске болнице.

У рату 1877—1878 у Орбији није -било 
никаквих страних миеија. У рату 1885 та- 
кође, изузев један добро снабдевен жел-ез- 
нички воз, -који је био послао Малтески 
Витешки Одред.

У балканским ратовима, бшго је стра- 
них мисија само у првом, 1912—1913, у 
рату -с Турцима. Те су мисије биле готово 
искључиво руске, и то: Московски Иверски 
Госпитаљ Руског Црвеног Крста у Б-еограду, 
10/10 1912—11/5 1913, ПОД управом Др. А. 
Бабасинова, са 4 лекара, 1 фелдшером, 16 
сестара, 1 економом и 35 болничара (ле- 
чено ј-е 841 раљеника, извршено је 248 опе- 
рација и дато је 12.613 завоја), Московски 
Александринеки Етапни Лазарет у Нишу, 
17/11 1912—12/1 1913, Са 1 лекаром, 6 се- 
стара, 1 економом, 10 болничара (лечено је 
167 рањеника, извршено је- 68 операција, 
метнуто 2.000 завоја, прегледано 355 ам- 
булантних болесника), Тверској Серебрја- 
но.ј Обшчинн Лазарет Имељи города С. Пе- 
тербурга у Београду, 18/11 1912—15/1 1913, 
са 1 лекаром, 6 сестара, 1 економом, 10 
болничара (лечено је 346 рањеника, из- 
вршено је 39 операција, метнуто 2.500 за- 
воја, прегледано око 100 амбулантних бо- 
лесника), Петроградски Кауфманској Об- 
шчини Имењи Терешченко и јево семји 
Етапни Лазарет у Скопљу и Скадру, 14/11

1912—5/5 1913, ПОД управом Др. 0. Со- 
фотерова, са 1 лекаром, 6 сестара, 1 еко- 
номом, 10 болничара (лечено је 272 раље- 
ника, извршено ј-е 89 операција, м-етнуто 
око 2.000 завоја, прегледа-но 977 амбулант- 
них болесннка), Кијевској Марнјанској 06- 
шчннн Етапнп Лазарет у Скопљу, 14/10
1912—20/1 1913, нод управом Др. Пајев- 
ског, са 1 лекаро-м, 6 сестара, 1 економом, 
10 болничара (лечено је 146 рањеника, из- 
вршено је 59 операција и метнуто 2.380 
завој-а), Лазарет Имењи города Москвн, у 
Скапљу, 30/10 1912—5/5 1913, ПОД унра- 
вом Др. Холина, са 3 лекара, 1 фелдше- 
ром, 10 сестара, 1 екон-омом, 15 болннчара, 
Детроградски Јелизаветпнској Обшчини 
Етапни Лазарет, у Улцињу, 14/10 1912— 
13/4 ,1913, са 1 лекаром, 6 сестара, 1 еко- 
номом, 10 болничара (л-ечено је 403 раље- 
ника, извршено је 54 операцнја, мегнуго 
око 2.500 завоја, прегледано 1.825 амбу- 
лантннх болееника), Харковски Етапни Ла- 
зарет, у Улциљу, 16/10 1912—2/3 1913, са 
1 лекаром, 6 се-стара, 1 економом, 10 бол- 
ничара (лечено је 342'рањеника, извршено 
је 77 операција, метнуто 7.083 завоја, лре- 
гледано 1.330 амбулантних болесника). -По- 
ред овнх мнсија, у Беотрад је дошло још 
и 15 лекара, који су ее ставили на распо- 
ложење Војном Саннтету.

Од других Л. М. у првом балканоком 
рату су биле ове: Лека-рска мисија немач- 
ког берлпнскот Црве-ног Крста под управом 
Др. Мићзат-а, у Београду, Л. М. из Љуб- 
љане, под управом Др. Е. Шлајмера у 
Окружној Болници у Нишу, Л. М. од два 
хирурга из Инсбрука, Др.‘ Ј. Буднсавље- 
вића и Др. РаЈасћеМега, у Женској Бол- 
ници на Врачару, Л. М. бечког Цр-веног 
Крста, под управом Др. Гринфелда, у тек 
довршеној болници за туберкулозне на 
Врачару, Л. М. чешка, под управом Др. 
Једличека у Војно.ј Болници, Л. М. тали- 
.јанског Црвеног Крста у зградн Основне 
Школе у Душановој улици у Београду.

У Светском Рату (1914—1915) биле су 
ове руске Л. М.: Отрјад Руског Црвено-г 
Крста у Нишу, 1 и 5 резервна болнпца, 5/9
1914—16/10 1915, НОД унравом Др. С. Со- 
ф-отерова, -са 7 лекара, 7 сестара, 1 апоте- 
каром (извршено је 1.329 операција), Ла- 
зарет Олавјанског Благотворителног Дру- 
штва, у Крагујевцу, новембра 1914 до ок- 
тобра 1915, под управом Др. Сичо,ва, Мо- 
ско-вски Хируршки Госпитаљ, у Нишу, шод 
управом Др. Оемјаникове н Др. Срзентића, 
са 2 лекара, 11 сестара и 1 апотекаром, 
Александрински Заразни Госпитаљ, у Ни- 
шу, од јануара. 1915 (остао је под непри- 
јатељем) под управом Др. Опаског, са 4 
лекара, 18 ееотара и 1 апотекаром, За- 
разна. болница Комитета у Нишу 1915, под 
управом Др. Марциновскот, са 3 лекара, 
10 сестара и 1 апотекаром (лежало је око 
300 болесника, претледано је амбулантски 
10.027), Дечанскн Одред Комитета' у Мана- 
стиру Дечанима 1915, шод управом Др. 
Невског и фелдшера Абузова, са 6 сестара
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и 1 апотекаром (л-ежало је 538 болесннка), 
Чајнички Одред Комитета у Чајничу 1915, 
под управом Др. Срзентића и Др. Виљамса, 
са 1 лекаром, 6 сестара и 1 апотекаром, 
Санитарна руска организација, Комите-т у 
Нишу 1915, ‘под управом Др. 0. Софоте- 
рова, са 5 лекара, 6 сестара. и 1 апотекаром 
(извршено је 4.485 прегледа, но кућама у 
вароши, 3.015 по селима, и извршено је 
460 десинфекција), Дечије Склониште Св. 
Петка, у Нишу 1915, под управом Др. С. 
Оофотерова. Збринуто је 250 деце, издато 
7.853 оброка. Четири кујне Комитета у 
Нишу 1915 издале су 183.439 оброка на-
роду- , ,

-Сем руских, у овом рату (1914—1915Ј 
биле су и ов-е стране Л. М.: Енглеска Ми- 
сија Црвеног Крста, у Окопљу, под надзо- 
ром Леди Пеџет, Чешко-Американска^ Ми- 
сија, у Скопљу, -о трошку Јоћп У7Мрр1е 
РгоНпп^ћат, Приватна Енглеока Мисија у 
Врљачкој Баљи, под надзором проф. Др. 
Џемса Бери, Енглеска Мисија Црвеног Кр- 
ста — Удружење Амбуланције Св. Џона, 
у Скопљу, под управом Леди Пеџет-Др. 
Бори, Енглеска Мисија Црвеног Крста у 
Сколљу, под управом Леди Вимборн, Аме- 
ричка Мисија Црвеног Крота, у Београду, 
под управом Др. Е. Рајена, Аиеричка Ми- 
сија Црвеног Крста у Ђевђелији, под упра- 
вом Др. Е. ВиНег-а, Миоија трчког краља, 
под управом Др. Трпкофос, Грчка Мисија 

’ Цр-веног Крста у Окопљу, под управом 
Др. Номикоса, Мисија Француских Сани- 
тетских Официра, под управом пуковника. 
Јаићег1-а, са својим секци.јама у Нишу, 
Београду, Ваљеву, Ужицу, Крушевцу, За- 
јечару и Крагујевцу, Енглеска. Мисија Др. 
Бивиса (Пгз! ВгШбћ КеМ НозрНа! 1ог 
ЗегМа), АЈСоипЈеЈ А111еб КеНе{ СоттШ ее 
Др. Лоувенса у Крагујевцу, Прва Мнсија 
Енглеских Фармера. (ЗегМап КеНе! РоипЈ 
ШН N0  4 — ВгШбћ Еагтегз НобрНађ 
у Београду, под управом Б. ''Уипсћ, Ен- 
глеска Санитарна Мисија за Војнике (Вп- 
Нбћ Еав1егп АихШагу Но5рНа1) у Београду, 
Аднирала Трубрпџа, Енглеска мисија Цр- 
веног Крста — Удружене Амбуланције Св. 
Џона у Врњачкој Бањи, лод управом Др. 
Бенета, АШез Р1е1с1 Атћи1апсе Согрз у 
Ваљеву, под унравом кашетана МУћНшоНћ, 
Војно-лекарска мисија -енглеских -санитет- 
ских официра у Крагујевцу, под управом 
пуковника Виљема Хентера, Енглеска Ми- 
сија Гђе Клер Отобарт у Крагујевцу, Ми- 
сија Шкотских Жена из Единбурга, у Ва- 
љеву, под управом Др. Ни1сћ1зоп-а. и II 
Мисија Британских Фармера у Пожаревцу, 
под управом СоЉоп Рагзопб. По долаоку 
српске војске на Крф (1915—1916), отпо- 
челе су рад многе Ј1. М., углавном фран- 
цуоке, које оу биле под управом т. зв. 
МЈззкш Ргапрагбе (Оанитет француске ми- 
сије при Орпској Војсци. Сем францускпх, 
биле су још и ове енглеске Л. М.: Согга^јо 
(Енглеско-Орпока Војна. Болница), 8ап 51е- 
1апо (Енглеско-Српска Болнпца).

В. Станојевић.

ЛЕКЕНИК, село у Хрватској, у Области 
Загребачкој, срезу сисачжом, у Туропољу, 
на нотоку Л. (к О.дри), железничка ста- 
ннца на прузи Затреб—Оисак. Има 852 
становника, општинско поглаварство, основ-- 
ну школу, пошту и телеграф, шумароки 
уред кнеза- Турн Таксиса. Ј. М-н.

ЛЕКЕТОВ, врста памучне или свилене 
кецеље. Носи се у Мачви и околини Бео- 
града. Е. 3.

ЛЕКО МАРКО ДР„ хемичар (17/9 1853, 
Веоград). Промовисан је 1875 у Цириху -за 
доктора, на оонову рада 0 валенцији азо- 
та. Био је неко време аоистент на Поли- 
техници у Цирнху и на Университету у 
Берлину. После је радио као хемнчар у 
неким немачким и швајцарским фабри- 
кама боја. Служно је затим као наставник 
у гимназији, па у Војној Академији и на 
Великој Школи у Београду. До краја 1920 
вршио је дужност хонорарног управника 
Државне хемиске лабораторије. Написао је 
низ научних и популарних радова, чла- 
нака, расправа и брошура у домаћнм и 
отраним часопиоима, специјално из по- 
дручја хигијене н хемије хране и сл. Пре- 
давао је на VI конгресу за примењену хе- 
мију у Риму 1905 и на VII конгресу у 
Лондону 1909. В. Њ.

ЛЕКО ТОМА ДР„ лекар (18/3 1884, Вео- 
град — 27/6 1915, Ваљево). Гимназију је 
свршио у Београду 1902, медицину у Бечу 
1907. Као меднцинар се бавио анатомијом 
у Бечу и у Јени, и написао је више на- 
учних радова, које је штампао у немачким 
стручним листовима. По ловратку у Ср- 
бију, био је војни лекар. Згчествовао је у 
ратовима 1912—1915. Напиоао је у Српском 
Архиву 1913 чланаж 0 раду једног пуков- 
оког иревијалишта. В. С.

ЛЕКОВИТЕ ВОДЕ. В. Мннералне воде.
ЛЕКОВИТО БИЉЕ је у нашој земљи 

многобројно и разноврсно. Оно се највећим 
делом употребљава у народној мединпни, а 
једним делом је ушло и у нашу грађанску 
Фармакопеју. Од многобројног Л. Б. нај- 
више је у употреби код нао: Пелен (Аг1е- 
т 181а А ћб тТ ћш тЦ  употребљава се офици- 
нално (лишће и врхови гранчица оа. цваш- 
ћу) као средство б1отасћ1си т. У народној 
медицини упогребљава се против очних бо- 
леоти. Бели слез (АПћаеа); офицннално 
(лишће с дршкама, корен и дебље коре- 
нове гране) као оредство против катара 
гркљана и душника плућних, у народној 
медицинп на исти начин. Бадем (Ргшшз 
А ту^Ја1из); офидинално (семе) као сред- 
ство за стишавањ.е нервних болова. Ана- 
СОН (П т р т е П а  А п1зит); официнално 
(плод), као саотавни део грудног чаја. Ве- 
лебиље (А1гора ВеПаЈопа); официнално 
(лишће) као противспазматично средство, 
у очној пракси и у другим болестима. Ки- 
чица (ЕгуЉ гаеа С еп1аигш т); офицннално 
и у народној медицини (ооушени горњи
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део биљке _с цветом).каа М отасћтит. Тж- 
тргца, беда рада; матлчвак. (МаМсапа 
СћатотШе); офиджнално .(осушени сдо- 
жени главичасТи цветеви) као аШтасШсит, 
сагттаиуит и при -крвављењима из цре- 
ва. и женских полних органа. Мразовац 
(Со1сћ1сит аи1итпа1е); официнално (осу- 
шено и ћотпупо. зрело ееме) као средство 
противу подагре, иначе једна од најотров- 
нвјих биљака. Пустикара (Бх^НаКз ригри- 
геа); официнално' (лишће),- 'као средсТво 
сагсНасит,. Папрат . (АзрМшт ННх таз); 
официнално (растресит корен). као сред- 
ство противу пантљичаре. Морач (Роешси- 
1ит уи1<|аге); официнално (плод) као саг- 
ттаН уит. Линцура (ОепПапа 1и1еа); офи- 
цинално (корен). и у народној. медицини 
као з!отасћ1сит., Буннка (Нуозсјатиз ш- 
^ег); официнално (лншће) као средство у 
очној праксн, за Мазање коже при боло- 
вима и у другим болестимд. У народној 
медицини као оиојно. средств.о, додавано 
вину. Богородпчпна трава, госпнн цвет, 
кантарион (Нурепсит реНога!ит); офици- 
налпо (исушени врхови биљке с цветом). 
И у~ народној медицинн у најразличитије 
сврхе. Смрека, вења (1ишрегиз сотшишз); 
официнално (пл.од) као' средство противу 
мокраћношолних кахара. У народној ме- 
дицини за десинфекцију станова и у раз- 
ним болестима. Црни слез, гушчија трава 
(Ма1уа уи1ј*ап$); официнално (осушено 
ивеће) као тисИа^тозит. Нана) метвица 
(Меп1ћа р1регНа); официнално (лишће) 
као' средство- противу болестн отомака и 
црева, као согпјЈепз многих лекова. Опијум 
(Рарауег зотпНегит); официнално (млечни 
сок из макових чаура) као средство за уто- 
љавање болова, противу пролива. Жалфија 
(8а1у1а оШстаНз); официнално (лишће) 
као средство за испирање уста. У народној 
медицини је још од Римљана била у ве- 
ликој употреби противу' многих болести. 
Зова (Затћисиа ш;Јга); официнално (цве- 
тови) као оредство за знојење. Слачица 
(Бхпатмз шј*га); официнално (зрело и осу- 
шенб семе) -за употребу на кожи. Липа 
(ТШа р1а!урћу11оз); официнално (цвет) као 
средство за знојење, у народној медицини 
противу разних болести. Одољен (Уа1епапа 
оШстаНз); официнално (корен) као сред- 
ство за отиша-вање нерава, а у народној 
медицини противу опадања коое.

Л и т е р а т у р а :  Фармакопеја (1908); Ни- 
шевљанин, Главније биље у народном ве- 
ровању и певању код нас Срба (1912).

В. Станојевић.
ЛЕКОВИТО БЛАТО. Састав Л. Б. је ми-

нерална. вода и нека земља, талог са дна 
језера (Цалић, Русанда), талог оа дна из- 
вора (Сплит, Стублште), тресетна земља 
(Топуско, Илиџа), па. чак и обична земља 
(Матаруге, Ковиљача, Дарувар, Вараждин- 
ске Топлице). Физичке су особине Л. Б.: 
минерална вода и земља мешају се у та- 
квом сразмеру, да се ствара каша. Ило- 
вачко блато се маже и лепи о тело, тре-

сетно не.; Обе врсте слабије примају у с.ебе 
топлоту и лошије је спрбводе, него вода. 
Карактериотика Л. Б.: минерални састој- 
ци, углавном (Ре), (ЗОЦ и (С1). Начин упо- 
требе: купаље у општем басену (Палић, 
Дарувар, Топуско, Вараждинске Топлице), 
купање у кади (Русанда, Ковиљача, Или- 
џа, Вараждинске Топлице, Оплит, Моко- 
шице), облози (Ковиљача, Матаруге, Да- 
рувар), мазаље- блатом (Ковиљача). Метод 
лечења:. са. знрјењем и без знојеља (Кови- 
љача,. Митаруге, Русашда).

Блатом се у нашим бањама лече ове бо- 
љести: узетоот, ревматизам, подагра, за- 
паљење карличн.о-бедреног зглоба, оток згло- 
бова,. непокретноот зглобо-ва, пооледице по- 
сле прелома и позледе коотију, мишићна 
с.лабост после узетости, мишићна слабост 
од дугог повеза, скрофулоза, енглеска бо- 
леот, слабост живаца,. ишијас, све болести 
женских полних органа (осчем нараста), 
упорни лишајеви, стари херпетични мокрн 
осутак, свраб, старе упорне, нечисте ране; 
бтаре исцедине (ехзибаШт). Лековитог 
блата имају: Палић, Руоанда (Меленци), 
Мокошице, Оплит, Дарувар, Крапиноке То- 
плице, Стубжчке Топлице, Топлице, Топол- 
шица, Нови Сад, Термотерапија, Топуско, 
Илиџа, Вараждинске Топлице, Тевђелиска 
Баља, Матаруге, Ковнљача, Брђани, Омр- 
делац, Стубдине, Гата, Градачац, Слатина.'.

Л и т . е р а т у р а :  Лековите воде и т. д., 
Издање Миниотарства Народног Здравља
(1922); Л. Ненадовић, Женске болести; Л. 
Ненадовић. Ше Уегм<ег1ип§ Вег ЗсМ атт- 
и, МоогћаВег е!с, (1905.)

Л. Непадовић.
ЛЕЛИЈА, карона висораван у Босни, ое- 

вероисточно од горњег тока Неретве, из- 
међу изворишта и горњег тока Говзе-Оољег 
Дола-нонорнице југозападно од Муравоке 
Стијене и Је-зера, на висини од 1.676 м, 
североисточно од Думоша (1.879 м). Нај- 
виши виоови оу: ЈЈелија 2.032 м, Мала Ле- 
лија 1.907 м, Малн Орловац 1.828 м, Мали 
Маглај 1.874 м, Маглај 1.971 м, Виоока 
Глава 1.917 м, кота 1.970 м, Тодор 1.949 м, 
Велики Хрбоград 1.907 м, Голија Глава 
1.934 м, Урденска Стијена 1.737 м, Тревија 
Глава 1.757 м. Оеверни и источни део Л. 
делимично је пошумљен, али је цела пла- 
нина оскудна водом. На Л. има очуваних 
трагова ранијег леденог доба. П. В.

ЛЕМАЈИЋ ПЛ. ПАСАН-БРДО ЂУРО, ви-
тез, подмаршал (19/4 1826, Голубинци — 
П/11 1896, Нови Сад). После свршене Вој- 
не Академије у Винер Најштату постао је 
1846 поручник код Петроварадинске гра- 
ничарске пуковније, 1848 надпоручник, 
1849 капетан, 1863 мајор код 76 пешачке 
пуковније, 1869 потпуковник, 1871 заповед- 
ник 16 Вараждинске причувне пешачке 
пуковније, 1873 пуковник, 1875 заповедник 
6 пешачке пуковније. 1848 је учеотвовао 
у рату против Талијана у бој.у Палмануо- 
ва, Тревизо и Виченца, 1849 у битци код 
Новаре и Јхротив Мађарске у битци код

ЛЕМАЈДЋ
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Хеђеша и при опсади Петроварадина. 15/7 
до .7/9. 1878 постао је 'заповедник 11 пе- 
шачке бригаде п генералмајор. Присуство- 
вао је прн окунацији 13осне и Херцеговине 
у бојешма 'Какањ, Колотић. Висока, Мокро 
и код заузећа -Сарајева. Добио је племство 
■са предикатом »Пасан-Брдо«. 1883 је пен- 
сионпсан као подмаршал. В. Л.

ЛЕМЕ. В. Млетачки залив.
ЛЕНАРЧИЂ АНДРИЈА, равнатељ Ви- 

шег Господарског Училпшта у Крижев- 
цима (22/9 1859, Врхника, Крањска). Овр- 
шио је Високе Привредне Школе у Бечу и 
Хале. — После свршених наука био је 
учитељ, професор и равнатељ Вишет Го- 
сподарског Училишта у Крижевцима (1886 
до 1911), коју је школу он преустројио и 
усавршио. Његовом заслугом основана -је 
прва станица за истраживаље семења у 
Хрватској и Олавонпји. Ј1. је- руководио 
Господареко Друштво у Крижевцима кроз 
дуго година, деловао је као изумитељ по- 
љопривредних справа (Дијафаноскоп -за 
истраживање семења, справа за чпшћење 
детелинског семења) и написао је књиге: 
Предавања из билпногојства за зим-ске го- 
еподарске школе (1911), Спомен-књига 
притодом педеоетотодпшњпце Господарскот 
Училишта у Крпжевцима (1910), Узгој би- 
ља (манускрипт). Преводи су му: ПЗтре- 
кер-Ленарчић, Познавање ливадннх трава 
(1894), Јаке-Ј1енарчпћ, Узорни -задружни 
пашњак. 0. Ф.

ЛЕНДАВА. 1. Река у Оловеначкој, лева 
притока Муре. Извнре у Аустријп, на ис- 
точној страни Глајхенберг-Когела, 596 м, 
око коте 387 м. Са изворишта Л. тече пре- 
ма југоистоку, а у нашу државу улази око 
3 км узводно од села Сердице. Одатле до 
Струковаца Л. тече на југ-југоисток, а даље 
у канализираном току на исток-југоисгок, 
и од Ренковаца на југопсток. Ушће Л. у 
Муру је 4-5 жм псточно од Лодтурена, на 
висини око 150 м. Глалзније притоке са 
леве-стране оу: Позналовец, Мачкоп, Мар- 
тннски Поток п Багоница, а са десне: Де- 
бел. Већа насеља уз Л. су Мурска Собота, 
Турнишче и Доња Лендава. Дужина Л. 
тока кроз нашу државу је 71*5 км, а повр- 
шпна слива 715 км2.

2. Река у Славонији, десна притока Дра- 
ве. Извире на североисточним падинама 
Било-Горе, испод Богаза 288 м и Велике 
Зрињоке Шуме 246 м. Главни изворишни 
ноток Л. је Лучањек, који тече према 
истоку, а осталп према североистоку. На 
подножју Било-Горе, при уласку у По- 
дравину' Л. тече на север, а око 1-2 км 
јужно од Старот Градца окрене на исток и 
североисток. У Драву Л. утиче 2-5 км уз- 
водно од железничког моота на прузи Вл- 
ровитица—Барч. Дужина Л. тока је 38-5 
км, а површина елива. 250’3 км2.

П. В.
ЛЕНКОВИЂ ИВАН, врховни капетан хр- 

ватске н славонске Крајине (— 22/6 1569

Оточац, код Новог Места, Кр_ањ-ска). Лен- 
ковићи били су-старином из Лике. Ј-една 
се грана иселила крајем 15 или у почетку 
16 века из Лике у Крањску. Ту је стекла 
великих поседа између Купе и Крке. — 
Л. се одликовао већ 1529 приликом опсаде 
Беча. Затнм је служио као часниж на Кра- 
јини, посгао је сењски капетан, па према 
том-е п заповедннк тамошњих ускока. Око 
1546 поверили су му капетанвју п над 
жумберачким ускоцима. Живео је у стал- 
ним борбама с Турцима и стекао је много 
пскуства у одбрани крајишкпх градова. 
Зато су му новерили прегледавања^ и ста- 
раље ок-о с-вију градова хрватске Крајине. 
Л. је обновио утврђеља Сеља, п подигао 
је за његову одбрану гра.д Нехај (1551 до 
1554). У иото време је оаградио на Купп, 
у Краљској, велики п добро утврђен град 
Подбрежје. 1556 постао ј-е Л. врховни ка- 
петан хрватске п славонске Крај-нне. 1563 
затражио је огпуот, због болестн, н од 
тада ј-е олабо учествовао у борби с Тур- 
цима, ма да му молба’ нвје уважена. 1567 
именовао га је цар Макспмшшјан за глав- 
ног заповеднпка свпх чета на турској гра- 
ници.

Л и т е р а т у р а :  II. Стекласа, Пван Лен- 
ковић (Легопис Матпц-е Словенске, 1893).

М. П-г.
ЛЕНКОВИЂ ЈУРАЈ, генерал хрватске 

Крајине п земаљ-скп поглавар Крањске (3/6 
1601, ЈЂубљана). Син је Ивана Л.^Цео је 
живот провео у војн-ој службп на Крајинп, 
у борби с Турцима. 1591 нменован је за 
сењског капетана, а 1593 за генерала  ̂ хр- 
ватоке Крајпне. У и-сто доба. постао је и 
земаљски поглавар Крањске. 1596 је у бор- 
бама око Клиса тешко рањен тако, да је 
од те ране пооле умро. 1600 населио је 
неколпко стотшга Срба из Босне око разва- 
љен-ога града Гомирја.

Л и т е р а т у р а: И. Стекласа, Јуриј Лен- 
ковић (Летопис Матнце Словенске, 1895).

М. П-г.
ЛЕНОВАЦ, село југозаиадно од -Зајечара. 

Место је рођења ха.јдук-Вељка, историске 
личности из доба устанка.

Б. Д.
ЛЕНОРМАН ФРАНСОА (Ргап?01з Бепог-

тап Ц , францу-ски археолог (27/1 1835 — 
9/12 1883). Писао је, лоред осталог, н о на- 
шој земљп и њеној прошлостп: Б езспрН оп 
е! ћ181о1ге <Ји М оп1епе^го (1849), Б еи х  
ЈупазП ез {гапуаЈзез Је з  81атез тепсИ опаих 
аи 14 е! аи 15 з1ес1ез (1861), Ба 5егу |е  
(СоггезропЈап!, 1862), Тигсз е! Моп1епе- 
^ппз (1866). М. Б.

ЛЕОВИЋ ЈОСО, сликар и графичар (14/3 
1885, Осек). Свршивши основну школу по- 
шао је на занат. Касније је учпо сликар- 
ство у Уметнпчкој Школп у Загребу, а 
графику у Графичко.ј Школи у Бечу. Л. 
је наотавник у осечкој женској реалној 
гимназији. Нзлагао је нарочито много у 
Осеку. А. Ш.
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ЛЕОНИД АРХИМАНДРИТ, намесник 
Тројидко-<’срги,.;е»е Лавре под Москвом 
(1622 — 1891). Издао је г>шого описа руко- 
лиса и старих књига. За нае је важан ње- 
гов велики опис (у пет књига) словенских 
рукописа грофа А. С. Уварова (1893—1894); 
затнн Рукописн српског порекла 13—18 
века, којп се находе у библиотеди Москов- 
-ске Губерниј-е (Чтенија -за 1891), Историски 
опис Хиландара и његови одно-си према 
српском и бугарском царству (Чтенија, 
1867), Српско-словенске библиотеке на 
Атону, у манастиру Хиландару п Ов. Пав- 
лу  (Чтенија, 1875), Хнландарски тппик 
(Гласник, 24), 0 охридској архиелископији 
(Чтенија, 1866), 0 српској монашкој оп- 
татини у Пале-стини (Чтенија, 1867) и др. 
ТГздања се њетова не одликују увек по- 
требном танношћу. /1. Б.

ЛЕОПОЛД I, римско-немачки цар 1658 
;до 1705. За његова врем-ена водила .је 
Ау-стрија два рата с Турцима (1663—1664, 
1683—1699), важна и за судбнну Југосло- 
вена. Посл-е првога настало је велико неза- 
довољство међу хрва-тским и мађарским 
в-еликашима, кој-е је довелб до трагично 
завршене Зрннско - Франкопанске зазере. 
Други је рат Аустрија завршила победо- 
носно Карловачким Миром, п постала сама 
за се, без немачког дарства, велнка сила 
и вазкан фактор у решавању о Источном 
питању и о судбини ерпекога народа под 
Турцима. Ратујући у Орбији Ј1. је позвао 
хришћане у Турској, поглавито Србе, у 
борбу против Турака, прогласом -од 6/4 
1690, у којем им је обећао разне повла- 
-стице. Кад се аустриска војска довукла из 
Србије, иселио се с њом велик број срп- 
-ских п-ородица под патријархом .Арсенијем 
у  јужну Угарску. Њима је Ј1. повељом од 
21/8 1690 дао в-елике повластице. Л. про- 
кламацију и повељу у-зимали су Срби у 
Угарској за ооновицу -својих привилегија.

В-љ. П.
ЛЕПА ГОРА, планина у Србији, измеђ.у 

река Батотске п горњег тока Жуњске Реке; 
-северни наста-вак планине Голице, око 11 
жм југоисточн-о од варошице Бруса. Л. Г. 
пружа се од југа према северу, а у томе 
правцу еу највиши висови: кота 1.181 м, 
кота 1.115 м, Крушковица 962 м, Барока 
Чука 971 м. Л. Г. је већим делом са-став- 
љена од исконских шкриљаца, а доста ве- 
јш т ш  простори су јој под шум-ом.

П. В.
ЛЕПА НАША ДОМОВИНА. В. Химна.
ЛЕПАВИНАј манастиру Хрватској, област 

Осек, срез Копривница, општина Соколо- 
вац; на превалн између Калничке и Бнло- 
Горе из -Посавља ,у Подрав-ину, над пото- 
ком Копривницом, у лепој шумовитој око- 
лини. Има 162 отановника (к томе Л-епа- 
винскн Прњавор 135 м), правоолавну паро- 
хију, железнпчку станифу (186 м) на прузи 
Крижевци — Л. — Копри-вница и телеграф. 
Угљенокоп Л. овојина је Трговачког Про-

метног Друштва -за Утаљ Антун и Отон 
Шварц. Вади лигннт врло добре врст-е од 
4.400 калорија (1923: 6.422 1). Спојен је 
са државном железницом вла-ститим -нор- 
мално-трачним колосеком.

Ј. М-н.
Добно је име од шуме око њега, која се 

зове Лнпа н градине у њој, која се 
зове Вина. Црква је посвећена Вогородн- 
чину Ваведењу. Н-ије познато, када је-осно- 
ван. Спомиње с-е мното у 17 н 18 веку. Нај- 
ранији епом-ен је из 1640. Одрж-авао је у 17 
и 18 веку везе -са Русијом, из које је доби- 
јао помоћ и милоотињу. 1701 био је у тако 
тешком стању, д-а је морао продаватп овоје 
књиге. Када је цар Карло VI дао Марчу уни- 
јатпма, за православне -Србе Вараждинског 
ђенералата- основао је- ново владичанство, 
у манастиру Л. За лепавинског владику 
био ј-е постављен Сим-еон Фнлнповић, чија 
је рескденција -била у Северину, код Бе- 
ловара. 1693 бавио с-е овде н-еко време -са 
породвцом натријарх Арсеније Чарнојевић. 
1753 освећена је Л. црква од епископа Ар- 
сеннја Теофиловнћа, нри архнмандриту 
Никиф-ору Поповићу. 1775 сједиљен је са 
овим манастир-ом манастир Бршљана-ц у 
Славонији. 1753 лресељени -су овде калу- 
ђери н ствари из мана-стира Марч-е (којп 
је предан унијатнма).

Л и т е р а т у р а :  В. Красић, Манастир 
Ленавина. В. П-ћ.

ЛЕПЕНАЦ, река у Отарој Орбији, лева 
притока Вардара. И-звире са југозападног 
краја Језерске .Планнне и северозападне 
отране Шар-Планпне. У горњем току Л. тече 
на исток и исток-североисток, а од Сопот- 
нице сжрене готово под правим углом, и 
почн-е тећи према југоистоку, пробијајући 
се кроз Качаничку Клисуру. На изла-зу из 
Клисуре Л. подивља и разбије се у ру- 
кавце, изм-еђу кој-нх су шљунковити спру- 
дови. Ушће Л. у Вардар је 1 км узво-дно 
од с-ела Злокућана, -односно око 4-5 км 
западно-северо-западно од Окопља. Од села 
Оо-па;нице до клисуре долина Л. јако се 
прошпри, до П5 км, врло је плодна и под 
веома бујним -зеленилом. Једина важнија 
притока Л. је Неродимка. Дужина Л. тока 
је 66 »м, а површина слива 680-5 нм2.

П. В.
ЛЕПЕНИЦА, 1 . Река у Орбији, лева при- 

■тока Мораће. Извир-е са с-еверне стране 
Гледић-ске Планине (Столица 513 м, Леп- 
ничка Главица 572 м); на горњ-ем п сред- 
њем току тече према сев-ероистоку, алн 
око -села Милатовца скрене под правим 
углом, и узме правац северозапада. Из- 
међу планинице Кошуће 332 м и Шуп- 
љаје 285 м описује Л. велику окуку, и 
почне тећи ка и-стоку-оеверои-стоку, а 3 вм 
низводно од Баточине ка северу. У Мораву 
утич-е Л. 5 км низ-водно и северно од Мар- 
ковца, односно 7-5 км северо-занадно од 
Свилајнца. Главније притоке Л. са леве 
стране су: Петровачка Река и Рача, са дес-
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не: Грошничка Река; а већа наееља крај Л. 
еу: Кратујевац, Баточина, Лапово и Мар- 
ковац. Дужина Л. тока је 59'9 км, а повр- 
шина.слива 925-9 км2.

2. Река у Орбији, десна притока Кодуба- 
ре. Извире под планином Чубрицом (787 м); 
до Жабара тече према североиотоку, а ода- 
тле ка иотоку. Од Кључа Л. почне тећи у 
великој окуки на исток-југоисток, исток- 
североисток, северозапад, север, северо- 
исток и север-северозапад. Ушће Л. је 
5 км западно-северозападно од цркве оела 
Мнонице, односно 0-7 км источно од утока 
Јаничке Реке у Колубару. Десна притока 
Л. је: Рибница, а лева: Паунска Река. Ду- 
жина Л. тока је 27 км, а површина слива 
219-4 км2
■ 3. Река у Босни, десна прнтока Фојнице. 
Извире са планине Височнце (1.531 м), ис- 
точне стране Битовње (Вишеотика 1.662 м, 
Дебело Брдо 1.614 м) и северне стране 
Вјелашнице (кота. 1.153 м), а њени изво- 
рипгни потоци су: Црна Река, Калашница, 
Корча. и Биоча. Од става Црне и Корче Л. 
тече, у неправилном току, углавном према 
североистоку, а од Хан Плоче скрене на 
северозапад' и улива. ое око 0-7 »м низ- 
водно ОД' варошице Кпсељака. Дужина Л. 
тока' је 33-1 вм, а површина слива 290-2 км2. 
Л. се чешће назива и доњи ток реке Фој- 
нице. П. Вујевић.

4. Област, која обугвата слип реке' Ле- 
пенице у границама њеног развођа и олив 
реке Раче. Има 90 насеља. (В. Шумадиска 
Област.)

Л и т е р а т у р а: Т. Радивојевић, Лепе- 
ница (Насеља, 7). В, Д.
- 5. Област у Босни, око реке Лепенице, 
између села Банбрда и Кисељака. У сред- 
њем веку Л. је била. жупа. Помиње се први 
пут 1244. Кроз њу је водио у турско време 
главни пут из Врхбооне, односно Сарајева, 
у Травник и у- Брод. М. Ф.

ЛЕПЕНИЦА СТАРА. В. Рача.
ЛЕПЕТАНЕ, село у Боци Которској 

(област Зета, срез и општина. Котор), у 
северозападном крају полуотока Врмца, 
пред улазом у теснац Вериге. Има 217 
становнпка, римокатоличку жуну, основну 
школу. Ту је команда муниционога слага- 
лишта. ‘ Ј. М-н.

ЛЕПОГЛАВА, село у Хрватској, обла-ст 
Загреб, срез и општина Иванец; у долини 
реке Бедње (306 м), подно горе Иванчице. 
Железничка станица на прузп Вараждин— 
Голубовец пред Очурском превалом (381 м), 
којом пролази зкелезница т  Подравине у 
Загорје. Има 1.437 становника, римокато- 
личку жупу, основну школу, пошту, те- 
леграф и телефон, творницу црепа.

Преисториски налази, налалсење рим- 
ских старина, нарочито новаца, показују 
да је Ј1. крај био одавна настањен. Зна- 
менитост ЈГ. оснива се на љеном самостану 
павлнна, »бнјелих фратара«, које је тамо 
населио, око 1400, цељски гроф Херман II.

Испрва је на месту, где је сада црквица. 
Св. Ивана-, био мален самостан с црквом^ 
која је поотрадала од Турака 1481. Хрват- 
ски војвода Иван Корвин, син краља Ма- 
тије, обновио је (1491) оштећену цркву и 
заштитио самоотан јарком, зидовима и ку- 
лама. Даље су грађевинске промене биле 
доста знатне, тако да од првобитног само- 
стана- није остало ништа. 1650—1758 из- 
грађена је данажња. велика- зграда. Сли- 
кама су биле украшене само рефекторије- 
(трпезарнје), летња и зимска. У Ј1. цркви 
главни олтар је сјајно барочно дело. Вред- 
не су и слике у светишту од павлина Ива- 
на Рангера (1700—1753). Пред главним је- 
олтаром гробница Ивана Корвина (1504) 
и сина му Кристофора. Црквена се лађа 
истиче величином <26-5 м дута) и једно- 
ставношћу. Једини Јој је слнкарски украс 
велика Рангерова слика над кором. На 
десно-ј етрани црквене лађе налазе се ка- 
пеле породица Раткаја (1702), Патачића 
(1705),- Балаговића (1673), док је одељена 
од цркве -капела Драшковића. Добро.ј-е са- 
чуван украс негдашње библиотеке.

За 400 година свога боравка у Ј1. пав- 
лини -су много урадили и много стекли, 
па је тамошњи самоотан био најзнатнији 
самостан њихова реда у Хрватској. Број 
редовника у Л. био је знатан: 1.661 била. су 
62. Са Л. су уско везане готово ове вели- 
кашке и племићске нородице Хрватске, а 
носебце Загорја. Алн рад се павлпна про^ 
тезао и на шире народне слојеве, нарочито 
њихов наставни и научнн рад. Л, су 
се павлини осећали народним редом, што 
еу нарочито показали настојањем, да створе 
се-би- провинцију независну од Угарске. 
Тако је, после де-сет година налрезања, ге- 
нерал реда Гашпар Малечић успео, те је 
12/1 1701 добио декрет, којим се уређују 
провинције угарска и хрватско-славонска, 
ко.јој се прнпојио и самоотан у. Чаковцу.

Рад је Л. па-влнна. за општу просвету био 
веома знатан. У Л. је 1503 био уведен се- 
минар, а -пошто је на капитулу 1581 Л. 
самостан проглашен главним седиштем ре- 
да и наетаве, отворена је тамо 1582 нека 
врста средље школе и за световну мла- 
деж, која се држала до 1644. Место ње 
започело је 1656 у  Л. учење фплософнје, 
а 1683 и теологије. Тај је завод добио и 
повлаотпцу да даје и академски град. Од- 
луком Јосифа II укинут је 19/3 1786 и Л. 
самостан. Богату књижницу и збирку дра- 
гоцености разграбило -је надзорништво др- 
жавних добара, које -је по укидању реда 
управљало Л. до 1808. Међутим је 1806- 
Л, самостан прешао у својину чазманскога 
каптола (сада у Вараждину), који -га је- 
утовором 1851 дао у најам државном ерару.

Самостанска црква сада је жупна црква, 
а самостан узорно уређена казнионица ир- 
с-кога система. У казнионици, сем уреда, 
чнновничких станова, заједнпчких затвора 
н самица, има две капеле,' католичка и 
православна, школа, радионице за разно- 
врсне занате, нарочито ткаоница. и твор-
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ница Пенкала-оповака, насред цветљака је 
казнионичка болннца, около свега големи 
зид, а изван њега посредни завод, камо 
долазе мање покварени кажљеници, те се 
баве пољскин -радовима. Кажљеници се 
издржавају готово сами својим радом.

На запад од Ј1. у селу Лепоглавичкој 
Пурги (443 становника) капела је Ов. Јурја, 
ремек-дело барока.

Л и т е р а т у р а: Ђ. Оабо, Опоменици ко- 
тара Иванец (Вјесник Хрватског Архео- 
лошког Друштва, 14); Ив. Ткалчић, 0 
стању више наставе у Хрватској прије и 
особито за Павлинах (Рад, 93); Аноним, У 
Лепоглави (Просвјета, 9).

Ј. Модестин.
ЛЕРМАН ДРАГУТИН (24/8 1863, Пожега 

— 12/6 1918, Крешево, Босна). Као младић 
од 19 година придружио се 1882 Отенле- 
јовој Конго-екепедицији, етупнвши у елуж- 
бу АзкотаНоп 1п1егпаНопа1е Ји Соп^о. 
Уз прекиде пробавио је у тој служби до 
1896, где је достигао, вбог својих необич- 
них способности, о којима се Стенлеј у 
својим записцима изражава с највећом по- 
хвалом, многа одликовања од белгијске др- 
жаве и именовање за тенералнога повере- 
ника за источни Кванго. Од 1896 живео је 
стално у домовини, уживајући доживотну 
пеноију од белгиске државе. — Л. је по- 
клањао велику пажњу етнографији кра- 
јева, у којима је боравио, и скупио је лепу 
збирку предмета црначке културе, коју је 
поклонио Хрватском Народном Музеју у За- 
гребу. 0 евом раДу и животу на Конгу 
водио је, до сада неиздан, дневник. Ње- 
гова писма пријатељу Јулију Кемпфу из- 
дао је овај под написом Листови из Африке 
(1891), и Нови Листови из Африке (1894).

Л и т е р а т у р а :  Ј. Кемпф, Успомена на 
Драгутина Лермана (Вијенац, 1923).

В. Т.
ЛЕРОА-БОЛИЕ АНАТОЛ (Апа1о1е Бегоу-

ВеаиНеи), францускж историчар и публи- 
цист (1842, Лизије — 1912, Париз). Био је 
професор савремене историје у Еоо1е НБге 
Јез зс1епсез ро-ИНциез И члан Института. 
Поред више дела о Русима, пиоао је низ 
чланака о источном питању у Кеуие Јез 
Беих МопЈе«, Пеуие роИНцие е! НПегагге 
и објавио је чланке о Југословенима ,у 
Вечие сГЕигоре (1898), у К.е1огте зос1а1е 
(1899), у Кечие §епега1е Јез зтепсез 
(1900: Без гасез, 1ез геНјЈтпз е! 1а паНо- 
паН1е еп Возте-Негге^очте).

М. И.
ЛЕСИЋ АНТОН, генералмајор (14/1 1863, 

Винковци). Свршио је Војну Академију у 
Винер Најштату и постао је 1883 доручник 
код 78 пешачке иуковније баруна Шокче- 
вића, 1898 надпоручник, после апсолвирања 
Ратне Школе у Бечу 1890 именован је учи- 
тељем на. војној реалци у Ајзенштату. 1895 
ностао је капетан и 1896 је премештен у 
65 пешачку пуковнију. Четири године био 
је учитељ на часничкој школи VI збора у 
Кошицама, 1908 постао је мајор, 1912 пот-

ЛНОКИЊ

пуковник код 52 пешачке пуковније, 1914- 
пуковник ћ заповедник 1 босанско-херце-- 
говачке пешачке пуковније. Учествовао ј-е- 
у Светском Рату 1914 убојевима код Шапца 
и Земуна, 1915 у Ка.рпатима и у Галицији,. 
у бојевима Отаниелава, Мартннова, 1916 у  
битци на реци Отир. 1917 био је заповед- 
ник оектора Худилуг-Јамњано на Оочж, 
'касније заповедник ме-ста у Тузли. 1918 
постао- је генералмајор и заменик заповед- 
ника ратне луке Боке Которске. 13/12 1918. 
је пенсионпеан. В. Л.

ЛЕСИЋ МАТИЛДА, оперна и оперетна 
певачица (15/2 1845, Лавов — 13/2 1909, 
Загреб). Јосип Фрајденрајх затекао је Л. 
1865 као субрету у Грацу, и довео је у 
Загреб. До удаје она је певала под позо- 
ришним нменом Бићогз, уз Каролину Нор- 
вегову (Фрајденрајхову жену). Л. је пре 
оснивања еталне опере (1870), била главни 
стуб оперете. Готово за целог свог каза- 
лишног иоивота певала је Азучену у Тру- 
бадуру и Еву у Зринском. 14/4 1885 про- 
олавила је 25-годишњицу' свог уметничког 
рада партијом Лаурз у Понкиелијевој Шо- 
конди. Н. А.

ЛЕСИЋ ТОШО, бас-буфо хрватске опере 
у Загребу (1866). Изучивши појасарски 
занат, ушао је Л. у казалишни збор 1884. 
Развијао ее до самосталног солиота и пе- 

. вао је много оперних партија. Певао је и 
Сулејмана у Зрннском, а Дон Бартоло у 
Росинијевом (Оевиљском берберину једна 
му је од најзначајнијих креација. Комика 
му је главно обележје, и у опери и у опе- 
рети. Када је загребачко казалиште оста- 
јало и без опере и без оперете, глумио је 
Л. карактерне мање улоге и у драми, оота- 
јући од почетка евоје кариј-ере до данао 
веран члан народнот казалишта. У марту 
1923 прослављена је 40-годишњица његовог 
глумоваља Доницетијевим Дон Пасквалом..

Н. А.
ЛЕСКИН АВГУСТ, слависта (8/7 1840, 

Кил — 20/9 1916, Лајпциг). Учио је прве 
школе у Килу, 1860— 1862 клаоичну фило- 
логи.ју и источне језике такође у Ки- 
лу, 1862— 1864 класичну филологију и 
упоредну граматику у Лајпцигу. 1866 ра- 
дио је у Јени упоредну граматику, бал- 
тиске и словенске језике. 1867 постао је 
доцент. за упоредну граматику у Гетин- 
гену, а поеле Шлајхерове смрти позван је 
у Јену за ванредног професора. Одатле је, 
у иотом својетву, отишао у Лајпциг, где је 
1876 постао редовни професор за словен- 
ску филологију. — Л. је припадао новој, 
младограматичарској школи и био је један 
од њених твораца. Његов НапсЊисћ Јег 
аПБи1ј5аг1зсћеп бргасће (1871, у пет ИЗ- 
даља), постао је основица проучавања ста- 
рословенског језика. Важна су љегова^дела 
о литав-ском језику, а за наш језик врло 
је заелужан својим студијама о акценту 
(1Јп1ег8исћип(|еп ићег ОиапШа! ипЈ Ве1о- 
пипј| ш Јеп з1ау1зсћеп бргасћеп, 1885 Јо
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1893, н у Агсћгу, 21), и својом великои гра- 
матиком нашег језика, од које је, за живота 
ну, изашла само прва половина (1914).

13ио је од почетка оарадник Јагнћева Ар- 
хива, а радио је п у другпм часописима. 
Био је учитељ многим словенскжм слави- 
отима, међу њнма и нашпм.

А. Б.
ЛЕСКОВАР ЈАНКО (12/12 1861, Вален- 

тиново, Хрватско Загорје). .После овршене 
препарандије у Загребу (1880), Л. је био 
учитељ у Валпову п у Шљнвошевцпма у 
Славонији, у Хуму на Сутли, Крапинским 
Топлицама, у Краппвп и у Карловцу на 
Купи. 1906 постао је учитељ градске основ- 
не школе у Загребу, 1908 жупанискн школ- 
ски надзорник у Осеку, па у Загребу. Сада 
живи као пенсионар п бави се економијом 
на своме имању Валентинову. — Л. се ја- 
вио први пут новелом Мисао на вјечност 
(Виенац, 1891). Матица Хрватока нздала 
је два његова романа: Пропали двори 
(1896), и Сјене љубави (1898). Новеле је 
објавио под насловом Приповијести (1917). 
— Л. ступа у књижевност као зрео човек 
од 30 година, али и као потпуно зрео пн- 
сац. Прве његове три новеле, изашле у 
Виенцу, Мнсао на вјечност (1891), Ката- 
строфа (1892) и Послије несреће (1894), од- 
ликујући се дубоком пснхологпјом и снаж- 
лим уметничким изражајем, одмах су Л. 
ставиле у први ред хрватскпх припов-е- 
дача. Ове трн новеле, поменута два романа 
и новелу Јесенски цвиједи (Нада, 1897) на- 
писао је Л. у Хрватском Загорју, у свом 
завичају, а у томе раду је сав Лесковар, 
који је ту дао душу свота краја. Л. износи 
душу заторског модерног интелигента, који 
лма модерну европску културу, али је ипак 
изражај душе овога краја. Оставивши свој 
завичај, у градској средини, Л. је наптгсао 
још неколико новела, и нешто друкчијег 
-садржаја и мање вредностп. Последњи му 
је књпжевни рад топла пеема у прози Кра- 
љица љубави (Оијело, 1905). Како је касно 
почео писати, тако је рано престао, рекавши 
све, што је као уметник имао рећи. — У 
поихолошкој аналпзи ооећања Л. је тако 
неисцрпљив, да се п не опажа како обра- 
ђује увек иети основнп мотнв, прпчајући 
увек исту причу о љубавп. По својим основ- 
ним особинамд (дубока пснхологија, скеп- 
тицпзам, лесимизам, декаденство) књижев- 
ни рад Л. значн прелаз од ‘ реализма ка 
МодерноЈ, и од свих реалистичких' лрипо- 
ведача њега је Модерна сматрала највише 
-својпм,

Л и т е р а т у р а :  М. Нехајев, Јанко Ле- 
сковар; Књпжевна, студпја (Живот, књ. II, 
1900). Б. Водник.

ЛЕСКОВАЦ, варош у Орбији (Нишка 
Област). Има 13.721 становника. На реци 
је Ветерницп, у средини Лесковачког По- 
ља. Знатно је индустриско место. Среско 
је место. Има реадку, 'првостепенп суд, 
традски и срески суд, пошту.

Б. Д.

ЛЕСКОВАЧКА КОТЛИНА, једна од нај- 
већих котлжна у Србијп, у сливу Јужне 
Мораве. Оа -запада, југа и истока оивичена 
је планинама, а на северу је, преко басена 
Добрича, отворена према Нишкој Котлн- 
ни. У правцу север-југ Л. К. је дугачка 
око 50 км, широка је до 45 км, а зау-зима 
површину од приблпжно 1.250 км2. Непра- 
вилног је облика, ,а. апсодутна висина је 
200 до 400 м. На запад је Л. К. ограничена 
планинама: Пасјачом (Орлов Камен 876 м), 
Раданом (Соколовац 1.258 м) и Петровом 
Гором (Свети Петар 1.172 м, Захаћ 956 м); 
на југу: огранцима Голака Планине (Но- 
вакова Чука 1.122 м, Шаћнјски Врх 1.100 м, 
Оруглице 1.055 м), Лисца (Бунатовац
1.210 м, Вртешка 1.315 м, Врвп Кобила 
995 м) н планинама Буковика (Виље Ко- 
ло 899 м, Букова Глава 1.339 м); на исто- 
ку: огранцима Крушевице (Букова Глава 
399 м, Внта Крушка 912 м), Бабичке Горе 
(Крива Бука 1.057 м, Гарина 1.022 м) и 
Селиче-вице (Мала Ибровица 902 м). Ове 
су ове -планиле највећим делом састављен-е 
од веома убраних кристаластих шкриља- 
ца. По своме постанку, Л. К. је тектонска 
потолина, спуштена дуж раседа, уз које 
су местимнчно избиле вулканске творевп- 
не: мање жице еруптивних стена- н рио- 
лптски туфови. За врем-е миоцена била је 
цела котлина под водом, и образовала је 
огромно .језеро, а његово некадашње дно 
састављено је -од растреситих и меких ла- 
кустрискпх седпмената, око 140 м дебе- 
лпх, на чпјој површинп преовлађују груб 
кварцевит песак п врло песковита- глина, 
са м-естпмице великим количинама квар- 
ц-евитлх облугака. Псточни, најнижи део 
Л. К., у доли-нп Јужне Мораве, зове се Ле- 
сковачко Поље, које се ширп између Јуж- 
не Мораве и доњнх токова Јабланице и 
Ветернице.

Л. К. богата је водама. Кроз њу протичу 
од већих река: Јужна Мора-ва, Ветернпца, 
Јабланица, Пуста‘ Река, Црнатовачка, Топ- 
лица и Вла-сина. Од обрађене површине Л. 
П. нешто мање од половине (око 46%) за- 
узимају жита, више од четвртине (око 
28%) кук-уруз, 7% култивисане површпне 
отпада на варива, -башгенске усеве и ин- 
дустриске биљке, 8% на ливаде и земљи- 
ште под детелином, 9% на винограде, а 
1% на. воћњаке. Од жита се највпше гаји 
пшеница, затнм, по реду, јечам, овас, раж, 
а врло мало 'земљи-шта је засејано просом 
и крупнпком. Од баштенских у-сева нај- 
важнп-ји су: купус, кромпир, црни и бели 
лук, од варива пасуљ и сочиво, а од пн- 
дустриских бил>ака нарочито се гаји ко- 
нопље.

Због велике плодности Л. К , на вој је 
пуно већих н мавих насеља. Највећа су: 
Леск-овац (3.200 домова и 15.250 становни- 
ка), Власотинце (806 домова и 3.780 ста- 
новника), и село Вигсарце (220 домова и 
2.300 становника). Остала већа насеља су 
делом поред реке, делом на ободу Л. К., 
међу која опадају: Богојевац, Брестовац,
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Велика Грабовница, Губеревац, Печењев- 
це, Горња Локошница, Разтојна, Бабичка, 
Црковнпца, Жихни Поток, Статовац и Жи- 
торађе (оа 1.460 до 985 отановника).

Кроз Л. К. пролазе железничка пруга и 
друм: Београд—Ниш—Ск-опље, друмови и 
колски пугеви: Прокупље—Житорађе—Бре- 
стовац—Лерковац, Прокупље—Житни По- 
ток, Белоњин—Житни Поток—Злата—Бој- 
ник—Леоковац, Житорађе—Злата, Бресто- 
вац—Бојник—Медвеђа и Лебане, Леско- 
вац—Лебане, Леоковац—Мирошевце, Ле- 
оковац—Отројковце—Чифлук Бунушки и 
Вучје, Стројковце—Накривањ, Мала Гра- 
бовница—Накривањ—Горина, Л-есковац— 
Власотинце.

Л и т е р а т у р а: С. Милојевић, Леско-
вачка котлина- са околин-ом (Гласник Г-ео- 
графског Друштва, св. 10, 1924).

П. Вујевић.
ЛЕСКОВАЧКО ЕЛЕКТРИЧНО ДРУШТВО,

Лесковац. Капитал је 2,000.000 Дин.
с. п.

ЛЕСКОВАЧКО-НИШКА ЕПАРХИЈА, цр-
квена област око средњег тока Мораве. — 
1592 помиње се владика Јефтимиј-е, као 
епнскоп нишавски и лесковачви.

Р. Г .

ЛЕСКОВАЧКО ПОЉЕ, пространо поље 
у Србији, у долини Јужне Мораве, изме- 
ђу река: Јужн-е Мораве, доњег тока Јабла- 
нице, брега Хисара (341 м), Жељко-вца 
(371 м) и Костура (383 м). Л. П. пружа се 
од севера-северозапада према југу-југоистоку 
и у истом се правцу проширује. Дугачко 
је 22-5 км, широко до 11 км, лежи на ап- 
солутној висини од 206 до 245 м, а повр- 
шина му је 107 км2. Л. П. је на иеточном 
крају Лесковачке Котлине и нредставља 
њен на.јплоднијн део. Клима Л. П. доста 
је оштра. П-росечна годишња темнература 
Лесковца (228 м) је И-0°О, ј-ануара —1-1°, 
јулска 22-9°, а годишње колебаље темне- 
ратуре је 24-0° 0, колико је у нашим најкон- 
тиненталнијим крајевима. Оредњи апсо- 
лутни -екстреми су —18-3° и 37-8°, са коле- 
бањем од 56-1°, док је апсолутно најнижа 
забележена температура —23-2°, а апсолут- 
но највиша- 42-2°, што одговара амплитуди 
од 65-4° С. С погледом на кише, Л. П. спа- 
да у сувље пределе. У Лесковцу годишње 
падне просечно 55 см кише. Најмање је 
атмосф-ерских тало-га за време зиме, наро- 
чито у јануару, а највише падне у јун,у 
(66 мм). Секундаран максимум кише по- 
,јави се у ожтобру, који је доста изразит 
(бЗ мм), те се по кишном режиму Л. П. 
ближи условима у јужнијим крајевима др- 
жа-ве, У јуну и октобру може у Лесковцу 
да у току једног дана падне скоро исто оно- 
лико кише, -колико просечно падне у це- 
лом месецу, па и више. Тако је 17 јуна 
1907 пало 75-3 мм, а 26 октобра 1905 
60-8 мм. П. Вујевић.

ЛЕСКОВИК, планлна у источној Србији, 
јужно-југозанадно од Соко Бање, између

изворишта и горњих токова Чучунске Ре- 
ке - Шопора-Манастирске Реке - Црнобарске. 
Л. је претежно оастављен од кречњака, те 
стога има више карснлх облика, највише 
вртача, а наоколо испод Л. налази -се цр- 
вени пешчар. Планина се пружа од за- 
пада-северовапада према нстоку-југоистоку, 
а највиши висови у том-е правцу су: Ли- 
пар око 1.200 м, Големи Чукар 1.267 м, 
Крива Буква 1.276 м. Л. се одликује про- 
страним тем-еном, али је већином наг, а, 
само гдегде' су по сгранама нзрасле ле-ске, 
по којима је планина названа. -Преко Л. 
воде неколико -стаза, а. већих саобраћајних. 
путева нема. П. В.

ЛЕСКОВИЦА (КРИВА РЕКА), река у 
Отарој Србији, љева прнтока Јужне Мо- 
ра-в-е. Л. извире на јужном делу Кознице 
Планине, -око 23 км источно!-југои1сточно 
од Приштине. Са изворишта Л. тече према 
северу и сев-ероистоку, више Краљева, од 
утока- Маревске Реке, окрене у правац ју- 
гоистока, око 1 км низводно од Каменпце 
Л. .почне тећп на југ-југоисток, а од ушћа 
Огоша (Свирц-е) тече ка југу-југозапа-ду. У 
Јужну Мораву се Л. улива 2 км низводно 
од с-ела Домароваца, а преко пута -села 
Доње Кормињане. Леве притоке Л. су: Ма- 
ревска Река, Кремената и Огош, док десне- 
представљају врло кратки потоци. Дужина 
Л. тока је 27-4 км, а површина слнва, 
613-2 км2. П. В.

ЛЕСНОВО, манастир у области Кратова. 
Црква је посвећена архистратнгу Михаилу 
и пустиножитељу Гаврилу. Манастир ј-е 
постојао пре Гаврила Леснов-скога (11 и 
12 век), који се у овом м-анастиру постри- 
гао и у њему је сахрањен. Деспот -Оливер- 
1341 -подигао је овде (као велики војвода)' 
садашњу цркву, која. долааи у ред нај- 
значајнијих спом-еника наше старе -архи- 
тектуре. Убрзо затим дозидан .је нартекс 
(са кубетом), који с-а црквом чини једну 
целину. 1349 цела је црква нопи-сана. 1347 
цар Душан уе једном хрисовуљом манастир 
Л. уздигао од игуманије на епископију, и 
одредио га је за ресиденцију злетовске 
еп1Ископнје, која је зам-енпла некадашњу 
морозвишку епископију (потчињену нетда 
охридској архиепи-скопији; -спомиње се 
још 1018), стављајући ову новостворену 
-еп-искотгају под лрвопрестолну митропо.- 
л.ију у Скопљу. У 15 веку манастир ј-е- 
одржаван великим приходима. пз кр-атов- 
ских и -злетовских рудника. Кратовски 
кнезови из породице Пепића помагали су 
манастир у 16 веку. Изгледа, да је у 17 ве- 
ку неко време у Л. пре-бивао и ћусте-н- 
дилски митрополит. У овом в-еку монаси 
овога манастира долазили су у Русију по- 
милостињу. У 18 в-еку два пута |је Л. -по- 
оетно патријарх Ароеније IV (1726 и 1728). 
При манастиру ј-е та-да постојала и срлска 
школа. 1805 манастир је био скоро сасвпм 
запустео, а тада га је обновио дечански 
монах Теодосије, који је постао итуман у  
манастиру.
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Данас се Л. дрква још добро држн н 
-санувала је своје првобнтне фасаде. Оне 
чнне декоратжвне дефекте структуром сво- 
јих зндова, слепнм аркадама и шарама, 
нзведеним од опека. Нарочито пада у очи 
шестострана олтарска абсида, која се за- 
вршава на шнљак. — Жнвопис у Л. до- 
лази у ред најлепшег живописа у средље- 
вековној Србији. Поред исторнских пор- 
трета цара Душана, дарице Јелене, Оли- 
вера (два пута) и жене Оливерове, »ца- 
рице« Марије, истичу се слике Мудрих ж 
лудих девојава, Четрдесет мученика и 
Кола (илустрација псалма 150). Живопис 
припада т. з. дворској школн, која. у отме- 
ности линија и равнотежи маса тражи да 
достигне класичне обрасце јелннске школе. 
Од великог је ннтереса и један део прво- 
битнот хороса (полијелеја) и дрвени ико- 
ностае, рад нстих руку, које су радиле и 
чувене иконостаое у Св. Јовану Бигорском 
и у цркви Ов. Спаса у Скопљу (Дебарска 
школа). В. Петковић.

ЛЕТИЂ ГЕОРГИЈЕ ДР., епископ теми- 
шварски, са седиштем у Великој Кикинди 
(2/5 1872, Стари Бечеј, Бачка). Гимназију 
је свршио у Новом Оаду, а теолошки фа- 
култет у Черновцнма. 1897—1903 био је 
професор црквеног права н катихетике у 
карловачкој Богословији. 1904 посвећен 
је за темишвареког епископа. 1919—1922 
■био је администратор карловачке митро- 
лолпје. Под његовим руководством извр- 
шена је 1907 . реформа. верске наставе у 
школама карловачке митрополпје. Штам- 
лао је знатну збирку божићних посланица 
народу своје епархије, писао је више чла- 
нака у Ботословском Глаенику и Српском 
Сиону. Написао је и Катихизис, који се 
уиотребљава у основним школама карло- 
вачке нитрополије, по Босни и Херцего- 
вили и у Далмацир. Р. Г.

ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ, књижевни 
и научни часопис. Почео је излазити 1825 
у Вудиму, под именом Летопис Сербске, 
а доцшије у Новом Саду под именом Л. М. 
С. Уредници су му били: Ђорђе Магара- 
шевић (кљ. 1—20), Јован Хаџић (21—26), 
Павле Отаматовић (27—28), Тодор Павло- 
вић (29—55), Јован Оуботић (56—79), Сима 
Филиповић (80), Јован Суботић (81—88), 
Јаков Игњатовић (89—93), Субота Младе- 
новић (94—96), Јован 'Ворђевић (97—99), 
Антоније Хаџић (100—112), Јован Бошко- 
вић (113—118), Антонвје Хаџпћ (119—184), 
Милан Оавић (185—284), Тихомир Остојић 
(285—299), Васа Отајић (300), Каменко Су- 
-ботић (301) и Марко Малетин (302—305). 
'Са кратким прекидима (1835, 1836, 1849, 
1867, 1868, 1870, 1877—1878, 1914—1920, 
1922), Л. М. С. излази од 1825—1925 И 
претставља најстарији српскн часопнс. у 
коме је објављена. врло обилна и значајна 
грађа -за кљижевну, политичку п културну 
историју. Пре Светског Рат-а био је Л. М. 
С. више кљижевно-научиог, ,а после рата 
.добио ј-е више социјално-културни карак-

тер, са нарочитим обзиром на прилике у 
Војводини. Поједине кљиге имају поеебни 
садржај, а општи садржај, по писцима и 
струкама, за кљ. 1—184 објављен је у 
кљизи 185 (1896, св. 1). У. Џ.

ЛЕТОПИС ТИМОЧКЕ ЕПАРХИЈЕ, часо- 
пис који излази у Зајечару, као орган ти- 
мочке епископије, од 1923. Уредник је про- 
та Драгиша Љ. Милетжћ. Доноси чланке 
из историје тимочке епископије, егногра- 
фије, фолклора, археолотије н савременог 
црквеног живота. Р. Г.

ЛЕТОПИСИ су историски списи старе 
српеке књиж-евностн, постали по грчким хро- 
нографима, према којима. имају и име. У 
грчким узорцима обухватана- је светска. и 
византиска исторжја, у српским списима 
дошла је, наравно, српска, у прво -време 
као допуна обрасцима, а после као засе- 
бан род. Први утврђени зачетак донаће 
српске аналистике има Романов Типик из 
1382, писан у Хиландару, ио закључку 
браства, да се обнове старије одредбе о 
помену ктитора и љихов списак у Ти- 
пику. Иначе ј-е и раније било Типика, са- 
забележеним датумима помена појединих 
лица (на пр. Никодимов из 1319), али то 
није чињено са нарочитом намером, као 
што је случај код Романова Типика-.

Најста.рији српски Л. постали су пред 
крај 14 века. Они се, по свом типу, деле 
у две врсте: старије и млађе. Отарији Ј1. 
су дужи и стилски израђенији. Има их 
света шест: копориљски, врхо-брезнички, 
п-ећски, два студеничка и цетиљски. Ко- 
пориљски је најстаријн: он допире само 
до Мари-чке битке 1371, и ако је очува.н 
у препису од 1453. Да ј-е писан пре 1381 
има доказа у том-е, што не спомиље калу- 
ђерење Јована Уроша, сина Душанова 
брата Оимеона, кога пзрично и оа симпа- 
тијом помиље заједно с децом. Пећски ле- 
топис додаје партију о кнезу Лазару, а 
као други део причаља има партлје и о 
патријарспма, Хвата до 1392. Отуденнчки 
(у два лреписа из 16 и 17 века) има неких 
сличности са цетињским. Овај -други има 
неких партија из еписа Константпна Фило- 
софа, и не завршава, као и студенички, 
причаље 1391. Врхобрезнички Л. прелази 
у тнп новог хронографа, и показује тен- 
денције самосталне компилације.

Млађих Л. има близу 50. Они су кратки, 
донос-е већином лросто бележење догађаја 
и немају никаквих -стплских амбиција. Они 
рддовно доносе општи део {од Адама до 
разних датума) и п-осебан, српски. Они су 
-лостали, изгледа, после оних већих, као 
механпчко набрајање. Најстарији је од љнх 
сеченички, пи-сан око 1501, када му по- 
чиље пасхалија.

Општи део Ј1. има извор у грчкога хро- 
ничара Георгија Монаха шмц Хамартола, 
чијп су први преписи очувани још из 14 ве- 
ка. Као извор Ј1. сл.ужиле су белешке из цр- 
квених књига, старе биографије (Теодосије, 
Цамблак, Консталтпн Фпло-соф понајвише),
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ЈШБАДЕ

:манастирскж натписи, предања и др. Те 
Гзворе је проупавао 0. Томић (Прооветни 
Тласник, 1888), ограничавајући ое углав- 
ном на домаће списе.

Први свод млађих Ј1. дао је ПЗафарик, 
други Љ . Отојановић у Глаонику 53, и 
после у Опоменику III, Орпски Ј1. имали 
су знатјса утицаја на руске хронографе. 
Списак српских летописа са литературом, 
в. код П. Поповића, Преглед српске књи- 
жевност-и 1920.3 В. Ћоровић.

ЛЕЋЕВИЦА, село у Далмацији, област 
и срез Оплит, од Каштеланскога залива 
к  север.у (правац) 10 км, у краском крају, 
подно горе Љубеча (678 м) јужно. Има 
'967 становника, општинско поглаварство, 
римокатоличку жупу. Ј. М-н.

ЛЕХТАЛСКО ГОВЕДО (ћесћ1а1ег) про-
изашло је из укрштан.а алгајске (А1- 
^аиег) и оберинталске |(0Беппп1а1ег) пас- 
мине. По снољашњем облику (боји и грађи 
тела) наличн Ј1. Г. алгајцима, а по физио- 
лошким својетвима оберинталцима. Ј1. Г. 
припада дуточелном (1оп^Нгоп8) тину, м-а- 
лено је и отпорно. По млечноети је добро. 
Жива тежина крава је 300—350 кг а крај 
добре хране даје до 2.000 л млека у лакта- 
ционој периоди. Ј1. Г. уведено је наро- 
чито у Босну-Херцеговину у циљу опле- 
мењивања домаћег говеда. С. У.

ЛЕЧИЛИШТА. В. Бање.
ЛЕШЈАНИН МИЛОЈКО, ђенерал (15/2 

1830, Леш.је, Орашки, Параћинока Област 
— 15/2 1896, Беотрад). По свршетку 4 раз- 
реда гимназије, ступио је 5/9 1849 у ста- 
јаћу војску, а као поднаредник 6/9 1850 у 
Артилериску Школу. По свршетку Арти- 
лернске Шжоле произведен је за инжи- 
њерског потноручника 11/10 1855, и одмах 
је послат у Пру-ску, где је свршио Ратну 
Академију (1855—1859). По повратку из 
Пруске био је, до 27/5 1859 на елужби при 
Главном 'Бенералштабу, а тога је дана про- 
изведен за ђенералштабног поручника. За 
капетана пр-оизведен је 26/10 1862, за пу- 
ковника 4/1 1875, за ђенерала 1878. Пен- 
сионисан је ПО молби 27/4 1 888. 1859—1868 
био је редовни профеоор Војне Академије 
(стројна нравила, тактика, ђенералштабна 
служба, администрација), 22/9 1865—1/10 
1868 био је управитељ Војне Академије, 
7/11 1868—2/4 1873 начелник опште-вој- 
ног одељења Министарства Во.јног, 2/4
1873— 24/5 1874 министар Војни, 24/5
1874— 22/8 1875 поново управитељ Војне 
Академије, 22/8 1875—10/3 1876 коман- 
дант стајаће војске, 10/3 1876 командант 
Тимочке дивизије и почасни ађутаит 
Њ. В. Кнеза. 1879—1880 био је начел- 
ник Главног Ђенералштаба, 19/10 1880 до 
1881 ПОНОВО министар Војни, 1881—1883 
командант активне војске, 1883—1885 на- 
челник Главног 'Бенералштаба, 1886—1888 
начелник Главног Ђене|)алштаба, када- је по 
молби : пеноионисан. Као денсионисани ђе-

нерал, био је, од 15/1 1894 до смрти, кан- 
целар краљевнх ордена.

При бомбардовању Београда 1862, ко- 
мандовао је Л. за-себним одредом. — У 
рату 1876 'био је командант Тимочке ди- 
визије, а -од 17/6 1876 главнокомандујући 
Тимочке војске. У рату 1877—1878 био је 
к-омандант Моравског па Тимочког кора, 
и као такав потписао је предају Ниша 
(29/12 1878). Одмах посде рата био уе у 
мисији код руског цара. — У рату 1885 
био ј-е командант Тим-очке војске, ааузео 
је Кулу, држао је Видин у опсади, а није 
га заузео само стога, што је примирје пре- 
кинуло рат. Л. је би-о послат у Немачку 
за време француоко-пруског рата-, и са не- 
мачком војском учеств-овао је при опсади 
Меца и Штрасбурга. — Као веом-а истак- 
нут официр, био је Л. слат у разне војне, 
политичке и дипломатске мисије у земљи 
и па страни.

В. Велић.
ЛЕШЈАНИН РАЈКО, министар Правде 

(17/1 1826, село Лешј-е, срез параћиноки, 
округ моравски — 19/10 1872, Беч). Гдм- 
назију је учио у Крагујевцу и Београду, 
права у Хајделбергу и Паризу. По по- 
вратку -био је професор права у Лицеј-у у 
Београду. После је био секретар у Држав- 
ном Савету. 1861—29/5 1868 био је мини- 
стар Правде, 29/5 1868—20/6 1868 књаж-ев- 
ски намесник, после министар на распо- 
ложењу и у пенсији. Л. спада у ред 
наших најистакнутијих старијих правни- 
ка. Био је члан разних комисија за 
састав појединих важних закона. (кривич- 
ног и др.). Нарочито је као министар Прав- 
де стекао великих заслуга за уређење суд- 
ске струке у Србији. -Под њим је, између 
осталота, дон-ет закон о судском п-оступку 
у грађанским парницама од 20/2 1865 и 
закон о судском поступку у кривичним 
делима- од 10/4 1865. Као професор пра-ва 
написао ј-е први уцбеник римског права 
на нашем језику (Енституције Јустинија- 
новог Римског Права, 1857).

Ј. П.
ЛЕШНИК, врста воћа, које расте у се- 

верним крајевима наше државе, на при- 
сојима и у шикарама. Р-оди веома мало и 
нередовно. Л. се култивира и у вртовима, 
особито у јужним крајевима и у Приморју.

И. Р.
ЛЕШЋЕ, село у Хрватској, Област При- 

морско-Крајишка, срез Оточац, општина 
'Синац, у јузкном крају Гацкога Поља 
(463 м), с леве стране воде Гацке, неда- 
леко од њезина врела, од Оинца 4 км 
(правац) к југу, уза цесту Госппћ—Оточац. 
Станица је' личке желе-знице (Л.—Г-оспић 
33 км). Има 873 становника, римокато- 
личку жупу, основну школу, пошту. ■— У 
околинп Л. нашло се преисториских (из 
-халштатског доба) и римских старина.

Ј. М-н.
ЛИБАДЕ, женски аљетак, врста капу- 

тића, од кадифе, свиле или атласа, у раз-
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ЛИБЕРАЈШ ОД 1868

ној боји. Везено је -срмом нпи -златном жн- 
дом. Носи се и сада по Босни, ређе у Ср- 
бијЕ. Изобичајава се. Н. 3.

ЛИБЕРАЛИ ОД 1858. В. Политпчке 
странке у Србији пре организације.

ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА У СРБИЈИ. В.
Народна либерална странка.

ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА У УГАРСКОЈ.
Кад -су покретачи српске народне странке 
(нотабилитетн) у место Великобечкеречког 
израдили Будимпештански, односно Вели- 
кокивиндски Програм, они нису могли за- 
довољити све раније прваке српоке на- 
родне слободарске странке, а нп млађе и 
напредније политичке људе. Стога је на- 
ступпло депање и створене су, оспм срп- 
ске народне странке (нотабилитета) још 
две групе: старији пријатељи Милетићеви 
прикупнли су се око Браника, покренутог 
17/10 1885, пошто је Застава 2/1 исте го- 
дине прешла у руке Јаше Томића и дру- 
тих млађих прпврженика Милетићевих. По- 
литичари око Браника продужили су рад 
под старим именом српска. народна сло- 
бодоумна странка, алж је та. странка у јав- 
ном мнењу називана либералном стран- 
ком.

Програм јој је пзнесен у 1 броју Бра- 
ника. У њему се тражи потпуна незавпс- 
ност Угарске, равноправност свих народ- 
ности у њој, државна заједнида Хрватске 
и Олавоније с Угарском, са. што широм 
аутономијом ових облаотп. Затим, потпуна 

.равноправност српског народа о хрватским, 
не само у просвети, него и у судству и у 
државној администрадији. Ж за другу по- 
ловину монархпје Ј1. 0. је тражила државно 
устројство у слободоумном духу.ана основу 
начела народности. Помагаће Србе у Дал- 
мацији и њихове оправдане жеље. За Бос- 
ну и Хердеговину Ј1. С. је заступала право 
самоопредељења ових земаља и решење 
атрарног питања у корист народа. При- 
знала је начело: Исток источнпм народима. 
У Орбиј.и ће помагати полптику лпбералне 
странке. Браниће начела уставне слободе 
и развитка установа у демократском духу, 
као и начело децентрализадије. Тражиће 
Олакшање државних терета. Стајаће на 
становишту привплегија и  'закона, који га- 
рантују потпуну народно-црквену аутоно- 
мију. Посветиће бригу неговању материјал- 
них интереса и дизањ.у народног блато- 
стања.

За 19/4 1887 био је сазван у Сентомашу 
збор присталица сриске народне слободо- 
умне сгранке, ради обнове странкине и 
враћања јединства у њој, јер је с.транка 
после Милетићеве осуде и његове болести 
била престала функдионисати. Збор је био 
растурен због несЛатања. ЈБудп око Бра- 
ника одрзкали су свој збор 1/5 1887 у Но- 
вом Оаду. Отојећи на темељу Великобечке- 
речкбг Програма од 1872, збор је донео од- 
луке о организадпји странке и о учество- 
вању на изборима, а никакав нов програм

није донесен, јер се наш ло. да се »нн: 
златан програм не би могао остзарити«- 
Браник је оглашен за партискп орган. Шеф 
странке био је Др. Михаило Полиг-Де- 
санчић.

21/5 1897 Л. С. се сложила са радикал- 
ном странком у Угарској, Хрватској и Сла- 
вонији за петицање заједничких листа за- 
црквени сабор. 8/6 исте године ивишао је- 
њихов заједнички проглас, а 14/7 образо- 
ван !је заједнпчкп клуб посланика обе 
странке на црквеном сабору. То је ове учи- 
њено, да. би се одржао што боље нацио- 
налнп дух у раду црквеног сабора, сачу- 
вала црквена аутономија и водила јача 
контрола над народним црквеним добрима.

10/8 1895 представнпцн лпбералне и ра- 
дикалне странке израднлп су, са представ- 
ницпма Словака п Румуна, Програм Савеза 
трију народности Угарске: српске, сло- 
вачке и румунске. Програм пма 22 тачке, 
од којих 7 последњнх говоре о организа- 
цији одбора и уну-трашњем раду Савеза, а 
у осталима се излажу принципи, на којпма 
је -Савез основан. У протраму се тражн: 
чување једињства и шстегрнтета земаља 
круне Св. Стевана. Свака народност и 
свака од странака, које су у Савезу, задр- 
жава свој досадашњи сопегвенн самостални 
програм, :а Савез се склапа ради тога, да 
Орби, Словацн и Румунн очувају своју на- 
родноет. Као народни темељ има ое схва- 
тити народна. аутономија у оквиру жупа- 
ниске поделе. Жупаније да. се заокруже 
по границама језика, и да се у њима упо- 
требљује народни језик и у управи и у 
судсгву. — Отранке и народности, које оу 
склопиле Савез, не задовољавају се зако- 
ном о народностима од 1868* него траже, 
да ое он прошири, али док то не буде, 
да се он бар испуњава. Ако која од нема- 
ђарскнх народности буде имала застунннке 
у угароком сабору, биће дз^кна, да тражи 
измену тога народносног закона у смпслу 
народне аутономије. Пошто ј-е изборнп за- 
кон неправичан за немађарске народно- 
сти, изборни су срезови заокруженп тако 
да потискују немађарске народностп, а нрп- 
тисак је страховит п нечувен, Савез се 
мора уздржаватп од избора за. сабор. У 
Програму -се даље тражи опште, непо- 
средно, једнако и тајњо право гласа, пра- 
ведно заокруисивање изборних; срезова, да 
би се отклонио утицај админиотративних 
власти на и-зборе, и да не губи право гласа 
•онај, који на време не плати и-орез. Затим 
се тражп: демократичан закон за с.лободно 
право удруживања п окупљања; да се по- 
штују законпте цркв-ено-школске аутоно- 
мије и да се одредбе о аутономији про- 
шире; да ое укину поротни судови за 
пгтампарске крпвице и .ове предаду ре- 
довним судовима, или да се пре.месте на 
таква места, где се може отвар расправ- 
љати на оригиналном језику, на коме је 
штампан и оптужени натпис; да се оствари 
закон за потпуну слободу штампе; да се 
изврши ревпзија црквено-политичких ре-
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форама, уперених против појединих на- 
родности и да ое поштују постојеће веро- 
исповести; да се установи Минисгарство за 
заступање интереса ове три народности, а 
министра да иненује Круна као и за Хр- 
ватску и Славонију. 0 овоме Савезу има 
се старати одбор, од по 4 представника 
сваке од ових народноети. Од стране Срба 
конгресу Је председавао као I председник 
Др. Михаило Полит-Десанчић.

0 раду Л. 0. после укидања Орпске на- 
родне црквене аутономије (24/7 1912) в. 
Радикална Странка у Угарској.

Ј. Продановић.
ЛИБЕРТИНА, сребрн дубровачкп новац, 

у вредности од 2 дубровачка дуката или 
80 динарића. Ј1. се ковала 1791—1795. Она 
се зове тако по натпису на њој 1лћег1а5.

Л и т е р а т у р а :  М Решетар, Дубровачка 
нумизматика, I, 458. Б. С.

ЛИБУРНИ (ћЉигш), илирско племе, ко- 
је је у римско доба, и пре тога, живело на 
Хрватском Приморју и на острвљу према 
тој обалн. Били су чувени као морнарн и 
гусари. Пловили су на нарочитим лаким 
лађама, које су по љима добиле име (»ли- 
бурнска лађа), и које су и Римљани упо- 
требљавали, од Цезара, у евојој марини. От- 
како је Далмација постала римска про- 
винција (27 пре Хр.), Либурнијом се зва- 
ла област од реке Раше до јужно од Скра- 
дина. Главне вароши у Либурнији били 
су Бурнум и Јадер (Задар). ‘ Н. В.

ЛИБУРНИЈА, земља Либурна, северо- 
западни крај римске покрајине Далмације, 
проотирала се од Раше (Агвја) на граници 
Истре до Крке (ТИгаз) у Далмацији. Онде 
су били знагнији градови: Скардона, збо- 
риште римскога судбеног округа сопчеп- 
1из зсагЈопНапиз (Окрадин), Бурнум, да- 
нас римоки остатци код заселка Ивошева- 
ца близу Киетања, талијански Агсћ; го- 
таш , хрватски Шупља црква, Ја.дер, ко- 
лонија за време цара Аугуста (Задар), 
Сенија, град врло отари (Сељ), Фланона, 
јамачно знаменито место, док се Кварнер 
раније звао зшиз 'ПапаИсиз, данас тали- 
јански Фианона, хрватски Пломин, и др. 
Име Л. књижевници још и данас кадшто 
употребљавају за крај око Кварнера.

Л и т е р а т у р а :  С. А1асеу1с, Ба БЉиг- 
п!а е<1 ј БЉигпа (ВоПеПто сИ ,агсћео1ој*1а 
е зЉгЈа Ја1та1а). Ј. М-н.

ЛИВАДИЂ ФЕРДО, композитор (30/5 
1798, Цеље, Штајерека — 5/1 1878, Само- 
бор). Свршио је гимназију у Загребу, где 
је учио виолину и певаље код Вбћт-а, а 
у Грацу композицију код НШепћгеппега. 
Ту је 1822 свршио и права. Настанио се 
у Самобору, где .је упознао дух хрватске 
народне музике. У том га је помагала ње- 
гова еупруга и Гај. Компоновао је 125 хр- 
ватских, 8 еловен-ских и 45 немачких пе- 
сама за певање и клавир, око 30 пееама уз 
пратњу оргуља, 10 плесова и других рад- 
ња, око 40 корачница за клавир. Међу

овима је и будница Још Хрватска ниј’ про- 
пала, музика за Кукуљевићеву драмску 
игру Јуран н Софија и Боговићева Фран- 
копана. — Л. је музика непосредни и 
наиван излив искреног патриотског заноса 
илиризма; у уметничком погледу она је 
неартистнчна.

Л и т е р а т у р а :  Фр. Кухач, Илирски 
глазбеници, 5—67. А. Д.

ЛИВАНСКОГ ПОЉА ГОВЕДО је багра 
светлог (сивог) типа аугохтоног, кратко- 
рожног илирског говеда. (В. Илирско го- 
ведо.) С. У.

ЛИВАЊСКО ПОЉЕ је највеће карено 
поље у Бооии, источно од планине Динаре. 
Оивичено је са свих страна плаиинама; 
на северу: Шатор-Планина 1.872 м, на за- 
паду и југозападу: Джнара (Гњат 1.806 м, 
Лишанска Врата 1.718 м, Троглав 1.913 м, 
Оштра Главица 1.430 м, Јелови Хумац 
1.357 м, Камешница 1.810 м, Товарница 
1)265 м), на југоистоку: Личина Кооа 
978 м и Кабиловац 983 м, а на североисто- 
ку: Тушница 1.770 м, Круг-Планина (Вр- 
схац 1.223 м), Грбнце 1.406 м и Старетина 
(Мушнце 1.597 м, Четорња 1.634 м, Међу- 
горје 1.467 м). Л. П. прудаа ое упоредно са 
веначним планинама, од северо-запада 
према јутоистоку, дужином од 65 км и 
средњом ширином од 6 км. Поље заузима 
површину од 380 км2, лежи на апсолутној 
висини од 700 до 740 м, а доста стрми 
пристранци дижу се изнад равна поља. за 
500 до 10-0 м релативне висине. Највише 
оу стране поља на северу, а према југу се 
снижа-вају. Оне су претежно састављене 
од пропустљивих кречњака, а. дно- од тер- 
циј-ерног лапора и слоја хумо-зног алувија. 
Дн-о п-оља пзгледа да је потпуно равно, 
али по њему има -благо иепупчених бре- 
жуљава, који с-војим зеленилом -стоје у оу- 
протности са затворено тамним, грмље-м 
кли шумом обраслим падинам-а. Ј1. П. има 
тектонску л-редиспозицију: везано- је за ве-- 
ликн уздужни раоед уз своју западну 
ивицу. Избре-шцима и ниским кооа.ма, Ј1. 
П. је по.дељен-о у три котлине и три хи- 
дрографски д-оста самоеталне области: 
Ждралов-ац са Шеварским Блатом на ое- 
верозападу, Ливањско Поље у ужем сми- 
слу, или Плоућка К-отлина, односно Јаси- 
кова Шевар у сред.нни, и Бушко Блато на 
југоистожу. Прва ј-е од друте котлине оде- 
љена знатнијим избрешцима од села Ча- 
ггразлије до Лиштана, уз југозападии обод 
поља, а К-овачића и ЈБуснића уз северо- 
источни, док је друга од треће одвојена 
косом о.д кречњачкот лапора изм-еђу пла- 
нине Ка-мешнице п Милко-впћа. Али су 
прве две котлине пластички у тесној в-е- 
зи, док је Бушко Блато самостално и п-о 
пластици и п-о хидротрафијн.

Жаловац има равно дно, без неогених 
седимената, и лети је баровит. Воду до- 
бија из врела на источној и западној стра- 
ни, као и од поток-а Отедре и Драге, којн 
кзвиру па североисточној падини, из не-
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пропустљивих стена, и носе воду за време 
кишних периода, а лети на дољем току 
пресуше. Ова та вода тече кроз Шевареву 
Јаруту, која се пружа од севера према ју- 
гу. Одводњавање и пресушжвање настаје 
кроз велики Казаничкн Понор, на запад- 
ном крају поља, јужни.је од нстоименог на- 
сеља. Целом ивицом Ждраловца има мно- 
гобројних, и махом слабих извора. Готово 
на сваком од њих је воденица, али воду 
носе само при кишама. Ниски лапоровити 
избрешци деле Ждраловац од Шеварева 
Блата, даље на југоиотоку. Њему Врбичка 
Јарута доноси воду делом из Ждраловца, 
а са .југа Љушничка Јаруга. Од састава 
ових јаруга корито потока се, због велике 
навале воде, приликом кишне периоде, 
ерозијом усекло у околни лапор до 6 м 
дубине. Одводњавање овог дела Л. П. дс-' 
тађа се кроз велики понор Лакал, југо- 
источно од Чапразлије, чије је гротло на 
висини од 696 м. Између Лшштана и 
Љуснића поље се сузи на 4 км. Одатле 
почиње Л. П. у ужем -смислу, које се на- 
брзо прошири до 10 и 14 км. Дно ове ко- 
тлине потпуно је равно. Терцијерких тво- 
ревина има само на. ивицама, све остало је 
алувијум, рецентни наноси, а само гдегде 
има тресетишта. Око Плоуће ј-е најнижн 
део Л. П. Овде је хидрографија сасвин 
друкчија. Сви потоци извиру на јутоисточ- 
ном крају поља, а теку према- с-еверозапа- 
ду. Вистрица извире из врела више Лив- 
на, Жабљак из неколиквх врела више на- 
сеља Горљег Жабљака, док највећи поток, 
Отудба, извире много даље на јутоистоку, 
из врела више засеока Стурбе, 6 км јужно- 
југоисточно 'од Ливна. Тн потоци се код 
рта Присапа сутичу, и одатле почиње ток 
Плоуће, која тече преко целог поља у прав- 
цу запада-југозапада. При малој водн сно.- 
менута трн потока носе 0'8 до 2-0 м3 воде 
у секунду, а при великој води 16 до 55 пу- 
та више. Плоућа ое између села Чајића и 
Пролота разграњава, а жраци јој под Ва- 
гањским кланцем пониру кроз чегири по- 
нора, од којих ј-е. Велики Бонор п-ространа 
вртача, где се вода преко слапова стро- 
иоштава, Бристови и Опаки Понор су уза- 
нн процепи у кречњаку, док је Каменити 
Понор обична. пећнна. Југоисточно од 
оредље котлин-е је Ву-шко Блато.

У летљим месецима, за време релативно 
суве периоде, имају непресушиви ток са- 
мо перманентна врела, воклиског тила. За 
кишног доба избијају безбројна врела, ма- 
хом на иеточном, местнмице на заладнон 
ободу Л. П., и богатија су водом 20 до 
40 пута. У то доба понори не могу гутати 
сву воду, н-его се она. почне разлнвати, н 
на већем делу поља изазове поводаљ. Пре 
м-елиорације Ј1. П. преплава је трајала од 
н-свембра до краја јуна, гдегде н дуже, а 
под водом је било око 90% земљишта. Али 
откако су понори очишћани и лроширенп, 
поплаве су доста незнатне, трају краће, 
два до три месеца, а велнки део поља је 
осушен. Врло је -ретко плављено Бнјело

Поље, северно од места Чуклића, као и 
део землшшта на северозападном крају 
Ј1. П., код Црног Лука и Пржине. Пре- 
плаве су доста неповољно утицале и на 
плодност релативно доброг земљишта на 
Л. П., које би иначе пружало повољне 
услове за пољоделство н ливадарство, јер 
на. слоју лапора лежи покривач црнице 
од 0-2 до 2 и више метара дебљжне. Тако 
су пре мелиорације њиве, са врло огранж- 
ченим приносом, биле само око ивица по- 
ља, барске траве и шевар ширили су се на 
северном н јужном делу поља, а на сред- 
њен су биле утрине. После мелиорације 
се принос сена. и осталнх пољопривредних 
производа повећава, према ранијем, про- 
сечно за 50%. У средљу руку је око 25% 
земљишта под њивама, где се гаје све вр- 
сте жита и кукуруз, 35% су ливаде, 35% 
пашљаци и утрине, а 5% је непродук- 
тивно.

Климатски услови на Л. П. повољнији 
су, но што би одговарало доста. знатној 
апсолутној висини, услед његовог јужног 
положаја и релативне близине мора. При 
просечној годишњој температури Ливна од
8-9° (периода 1893—1913), средња темпе- 
ратура јануара је —1‘4°. У априлу је сред- 
ња температура 7-9°, на се због обилннх 
пролетњих киша почне будити вегетаци- 
ја, и ако оу честе године да у априлу тем- 
пература спадне испод 0°, у 1913 до —4-2°, 
а кадикад мраза има и у мају, што је бно 
случај 1893, када је у једном дану темпе- 
ратура спала до —1‘6°. Лето је у Л. П. 
прехладно, у јулу је средља температура 
18-8°, а јесен је блага, У октобру је про- 
сечна температура 10-3°, за 2-4° виша но 
што је у априлу. Захваљ.ујући свом гео- 
графском положају, у Л. П. је и годишње 
колебање температура ублажено; нешто Је 
веће д-о 20° 0. Средњи алсолутнн годишњн 
екстреми температуре у Ливну су 32-1° и 
—13-7°, што одговара амплитуди од 45-8°, 
док су апсолутни екстреми већи: највиша 
забележена температура је 35-8°, најнижа 
—17-2°, а апсолутно колебање је 53-0° С. 
Облачност је ,у Л. П. знатно маља нето у 
Кунрешком Пољу. Просечна годишња 
облачноот је 4-5, шрема 5-6. Најведрије је 
време у лету, варочито у јулу и августу, 
када су тек три десетине неба под обла- 
цима, а најоблачније је зимл, особито у де- 
цембру, када је више од половине -неба 
(5-5) покривено облацима. Упоредо са про- 
менама облачности меља се и количина 
атмосферекнх талога. У години просечно 
падне у Ливну 1.375 мм атмосферских 
тало-га, највише у новембру (171 мм), наЈ- 
маље у августу (77 мм), а споредан ма- 
ксимум је у априлу (107 мм). Од целе го- 
дишње количине, зими падне 24’б%, у про- 
леће 22-9%, лети 19-0%, а за време јесени 
33’5%. Најкишовитија је била 1907, када 
је пало 2.391 мм, т.' ј. 3-7 пут више него 
у најсувљој 1904 (644 мм). У току једно-г 
дана била је највећа виспна кише 124 мм, 
и то у два екстремна месеца: у децембру
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1895 н јулу 1893. Просечно нма у години 
130 кишних дана, од којих оу 25 дана са 
онегом. Непогоде су доста чеоте, 22 пута 
годишње, а бурних ветрова има у 16 дана.

Привредно средиште Л. П. је варош 
Ливно, са 912 домова и 4.348 становника, 
по којој је поље названо. Поље је доста 
густо насељено, нарочито дуж обода и по 
странама, јер на површини од 380 км2 има 
око 30.000 становника, 78 становника на. 
1 км2, колжко је од прилике у Вачкој, јед- 
ном од најнастањенијих крајева. На Л. П. 
има неколико насеља од 1.480 до 900 ста- 
новника: Рујани (Горљи и Доњи), Пролог, 
Губер (Горљи и Доњи), Вржерале, Присо- 
је, Голиљево и Црни Лут, 15 је насеља са 
800 до 500 сгановлижа, 15 насеља са 500 
до 300 становника и 12 насеља са мање 
од 300 становника. — Главнн саобраћајни 
путеви на Л. П. су друмови: Ливно—Шу- 
јица—Купреш и Жуиањац, Ливно—'Под- 
хум—Присоје—Букова Гора, Ливно—Про- 
лог—Обровац—Сиљ—Сплит, Ливно—При- 
лу«а—Челебић—Казанци, и колски путеви 
Грковци—К’азанци—• Чапразлије—Рујани — 
Пролот.

Л н . т е р а т у р а :  Рћ. Ва1Н{, Ч^аваегБаи- 
1еп т  Возшеп ипН Јег Негсе^очта,
I. ТћеН (^1еп, 1896, 39—53); Ј. Цвијић, 
Карсна поља западне Босне и Херцегови- 
не (Глас, 59, 1900, 98—106); А, Сз.уат.т.1, 
01е 5ееп Нез Кагз1ез, I. ТћеЦ (Аћћ. Н. 
к. к. СеојЈг. Сез., ЧСјеп, V, 1903/04, 109 
ДО 112); А. СгипН, Бје Кагз{ћус1го^гарМе. 
51исНеп аиз ''ОУезЉозшев (Репск’з Сео^г, 
АБћ., ВН. VII, Ш. 3, 1903, 85—124).

П. Вујевић.
Л. П. се помиље први пут средином 10 ве- 

ка, као хрватска жупа. 1325 одвојено је 
Л. П. од Хрватске и, са Дувном и Гламо- 
чем, придружено Босни. Кроз њега води пут 
из Сплига у Восну. Има много остатака од 
ранијих насеља. " М. Ф.

ЛИВНО, варош у Босни, у Ливањском 
Пољу. Има 4.822 становника. У средњем 
веку било је Л. знаменито место на путу 
из Сплита у Босну, у жупи Ливно, која се 
помиње ,у 10 веку. Било је својина 
и војводе Хрвоја Вукчића. 1444 по- 
миње се двор краља Томаша у Л. Под 
Турцима је ту био кадилук. У ћрвој поло- 
вини 16 века било је Л. седиште засебног 
ливањског санџаката, који је доцније спо- 
јен са клишким, алп и врло често седиште 
клишког санџака. Над градом су остатџи 
старог утврђеља, а у околини има римских 
старина. Има тимназију и пољопривредну 
станицу. Води живу трговину вуном п ее- 
ном са Далмацијом. У близини има руд- 
ник угља. Важно је раскршће путева. Сре- 
ско је место. М. Ф.

Жупа Л., пуна остатака старих римских 
насеља, била је у 10 веку граница између 
српског и хрватског подручја. У црквеном 
поглед.у иотпадала је под сплитску архи- 
епцскопију. У 13 и 14 веку је .једно време 
била ,у власти породице Шубића, а у 15

породице Вукчића. 1466 бранжо је Л. од 
Турака Владислав Херцеговић. У турско 
време Л. је било важно гранично место 
према млетачкој Далмацији. Ту су често 
страдали ускоци. Народна траднција зове 
га стога »проклето Лијевно«.

В. Ћ.
ЛИГА је у приморским нашим крајеви- 

ма значила удружења појединих општина 
и приватних лица, у циљу завођења реда 
у и-звесним пределима, а за заштиту ње- 
зиних чланова, али такође и за шире по- 
литичке циљеве. За уређење својих одно- 
са такве су лиге издавале л статуте.

М. К.
ЛИГА ДРУШТАВА ЦРВЕНОГ КРСТА

основана је 1919 на иницијативу председ- 
ника Америчког Ц. К., Н, Р. Баујзоп-а, од 
пет друштава Ц. К. савезничких земаља, 
и то: америчког, енглеског, италијанског, 
јапанског и француског Ц. К. Отуда је њен 
знак црвени крст у петокракој звездп. 
Оснивачи су се сагласили, да је за после- 
ратни рад на обнови народног благостања 
потребно програм Ц. К. проширити, уно- 
сећи у њ поглавито социјално-хигијенску 
делагност. Лига је поставила себи за циљ, 
да подстиче и олакшава оснивање и разви- 
јање националних организација Ц. К. са 
мирнодопским задатком: поправка. здрав- 
ља, спречаваље болести, ублажавање пат- 
њи. Њој су пришла готово сва национална 
друштва Ц. К., те је тако оно постало 
међународно тело, које, поред посредничке 
улоге код националних друштава Ц. К., 
координише њихову акцију, а потпомаже 
их и морално и материјално. Од особите 
је важности напор Л., да се заједничком 
делатности друштва Ц. К. у свету брзо и 
успешно помогне жртвама епидемије, еле- 
ментарних непогода и у опште великих 
несрећа. За седиште Л. изабрана је била 
Женева, а 1922 преместила се у Париз, где 
има одсеке: подмладак Ц. К , међународна 
ломоћ и пропаганда, организацнја, штампа, 
хитијена, туберкулоза, венеричне болести, 
заштита. детиљства, нудиље-посетиље. У 
томе смислу ради Л. да развије мирнодоп- 
ску делатност код друштава Ц. К. у целом 
свету, јер су друштва Ц. К  за време рата 
стекла огроман морални углед и популар- 
ност у народним масама, па су најподес- 
ниј-е организације за овај програм.

В. Станојевић.
ЛИГА НАРОДА је међународна устано- 

ва, основана уговорима о миру 1919—1920 
са задатком да одржава- међународни мир, 
да регулисава међудржавне односе и под- 
стиче међународну сарадљу. Замисао једне 
такве међународне организације врло је 
стара. У садашњости су на томе највише 
радили Леон Вуржоа, бивши министар и 
прадседник фршнцуског Сената), и покојнн 
председник Вилсон, чија је четрнаеста 
тачка савезничких ратних циљева посве- 
ћена оснивању Л. II. Његовом је иниција- 
тивом Конференција Мира наименовала је-
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дан одбор од 10 чланова, међу којима је 
био и наш тадањи посланик у Паризу, пок. 
Миленко Веснић, да- изради и поднесе 
Конференцији предлог о уређењу Л. Н. 
Тај је одбор израдио устав Л. Н., који је 
Конференција Мира, са извесним измена- 
ма, усвојила, и тако је постао Лигин Пакт. 
Пакт сачињавају првих 26 чланова Вер- 
сајскот, Оен-Жерменскбг, Тријанонског и 
Нејиског Уговора, који су учинили крај 
Оветском Рату. Он служи у неку руку као 
увод у те уговоре. Пакт је ступио у важ- 
иост 10/1 1920, на дан ступаља на снагу 
Версајског Уговора. Тота је дана стушша 
п Л. Н. у живот.

На оенову Пакта (чл. 1), чланом Лиге мо- 
же бити »свака држава, доминион или ко- 
лонпја, која слободно собом управља«. По- 
ред чланова оснивача, Пакт предвиђа мо- 
тућност, да и друге државе, доминиони 
или колоније, ностану Лигнним члановима. 
0 пријему њиховом у Лигу решава- Лигина- 
Скупштина већином од % гласова. Данас 
Лига има 56 чланова. (Абисинија, Јужна 
Африка, Албани.ја, Аргентина, Аустралија, 
Аустрија, Белгида, Боливија, Бразилија, 
Бугарска, Канада, Чпли, Кина, Колумби.ја, 
Коста-Рик-а, Куба, Данска, Шпанија, Есто- 
ни-ја, Финска, Француска, Велика Брита- 
нија, Грчка, Гватемала, Ханти, Холандија, 
Хондурас, Мађарска, Индија, слободна 
држава Ирска, РРгалија, Јапан, Летонија, 
Либерија-, Литва, Луксембург, Никар-агва, 
Норвешка, Нова 3-еландија, Панама, Пара- 
гвај, Перу, П-ерсија, Пољска, Португали;а, 
Румунија, Сан Салвадор, Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца, Сијам, Шведска, 
Швајцарска, Чехословачка, Уругвај, Вене- 
цуела, Оан Доминго, Немачка). Изван Лпге 
налазе се -од већих држава .још само: Сје- 
дињене Америчке Државе, Руслја, Турска 
и Межсико.

У овима Лигиним одлукама влада на- 
чело једногласности. На тај је начин оси- 
гуран принцип једнакости њених чланова 
и загарантован је њихов суверенитет, јер 
већина ни.је у стању д-а наметне -своју во- 
љу мањини. Најмања држава, као и нај- 
већа, раополаже у Лиги- само једним и 
истим гласом. Изузетак чине само -Пактом 
нарочито предвиђегш -случајевн, као на пр. 
питања поступка, нзбора и т. д.

Пакт установљује следеће Лигнне орга- 
не: два поглавито политичка. тела, Скуп- 
штину и Савет; два администратнвна, 
Главгш Секретаријат и Међународни Биро 
Рада, оба у Женеви; и један судски орган, 
Стални Суд Међународне Правде, у Хагу.

С к у п ш т и н а  је најтлавтппји Лигин ор- 
ган. Она је надлежна. за сва питања, која, 
на основу Пакта, улаве у сферу Литшге де- 
латности. Она може да м-ења и сам Шакт 
нарочито предвиђеном већином (чл. 26). 
Скушнтшту састављају представници -свих 
држава чланнца, кој-е шаљу ио 3 делегата, 
али располажу -св-ака само са по једним 
гласом. Окуптптина се састаје у ре-довне 
састанке оедампут годагање, обично спрвог

понедеоника месеца септембра. До сада је 
било шеот редовни-х годишњпх саетанака, 
иједан ванредни (марта 1926), одржаних у 
Лигином седишту, у Жененк. Окупштина 
сваке тодине бира- овога председника и 6 
потпредседника, који са председницима 
шест скунштинс-ких жомисија- сачиљавају 
њ-ен Биро. Окупштина се д-ели у шест ко- 
нисија: прашну, техничку, за разоружање, 
њоме је председавао 1925 г. Нинчић, фина-н- 
сиску (овом ј-е комнсијом 1923 председ-авао 
наш министар Спољних Послова Др. Мом- 
чило Пшнчић), социјалну и политичку. У 
свакој су Комисијк све државе заступљене.

С а в е т  састављају птредставницидес-ет др- 
жава, од којих су четири стални чланови, 
а шеот изборни (бира их Скупштина ве- 
ћином од две трећине гласова). Првобитно 
је Савет имао бити састављен од представ- 
ника- пет Великих Сша и- четири иза1- 
браних држава. Број се је првих смањио, 
услед неступања Сједињених Америчких 
Држава у Лигу, а број је других повећан 
на шест на трећој Скупштини у септем- 
бру 1922. Данас Савет састављају пред- 
ставници следећпх држава: Велике Брита- 
није (стално), Француске (стално), Италије 
(стално), Јапана (стално), Белгиј-е, Брази- 
лије, Шведске, Шпаније, Уругваја п Чехо- 
словачке. — На основу Пакта (чл. 4) број 
сталних и из-борннх чланова може бити по- 
већаван. Поред тога, Савет може позвати 
сваку државу, да пошље свога представни- 
ка кадгод Савет расправљ-а- о питањима, 
која нарочито дотичу интересе те државе. 
— Савет се састаје четири пута годишње, 
обично у Женеви, а понекад у Паризу, 
Лондону гг т. д. Досада је био 41 саста- 
нак. — Савет је надлежан -за- сва питања, 
која спадају у делокруг његовог рада на 
основу Пакта. и међународних уговора, а 
тлавни му је задатак да служи као по- 
средошк (чл. 11, 12, 13 и 15) у случају су- 
коба- између држава. Поред тога има из- 
в-есне изборне функције. У савету предсе- 
дава. сважот пута. друти његов члан, по аз- 
бучгном реду држава ла француском језику.

Г п а в н ®  0 -ек р е т а р  и ј а т слрема рад 
и изврнгује одлуке осталих Литинпх ор- 
га-на. На челу му се налази Главни Секре- 
тар Оер Ерик Драмонд .(Енглез), са 
три главна помоћника Авнолом (Фран- 
цуз), Атоликом (Иташијан) н Нитобе-ом (Ја- 
нанац). Ошгретаријат с-е дели у 12 одељења 
(Административно п за Мањине, Информа- 
тивно, Правно, Политичко, Економско-Фи- 
нансиоко, Интерно, Хитпјенсжо, Соци.јално, 
за Мандате, -за Лигине Финансије, -за Тран- 
зит и Оаобраћај, за Раворугкаље). Одељења 
саотављају: један директор, неколико глав- 
них реферепата, који- носе титулу »чланоша 
одељ-ења«, неколпко секретара, помоћника 
и др-уго ниже- .особље. Ове особље по- 
ставља, еа одобрењ-ем Савета, Главни Се- 
крстар, уговором и-змеђу себе и дотичног 
чиновника. -Оно има међународни карак- 
те-р и ужива дипломатске привилетије. — 
Секрета-ријат им-а око 300 чиновник-а, који

— 564 —



ЛИГА НАРОДА

оу плаћешг из Лигинот 'буџета., и од ко- 
јих око 70 имају политичже фушкције, а 
орташв адмишистративне и техничке. По- 
дела рада у Сежрета.ријату није изведена 
јхо геогра-фоком шги националном систему, 
већ по природи питаља" којима се Лита 
бави. Главни Секретар подноси Окупштини 
гсдпшан извештај о раду Савета и Глав- 
ног Секретарвјата као и о предузетшм ме- 
рама -за привођеше у дело решења н од- 
лука претходне Скупштине. Према чл. 18, 
Главни Секретаријат нрима на регистро- 
вање -све међународне уговоре, конвенције 
и т. д., које му државе у томе циљу под- 
носе.

М е ђ у и а р о д н и  Б и р о  Р а д а .  Његово 
је уређење слично уређењу Секретаријата. 
На челу му се налази Алберт Тома, бивши 
француски министар. Биро има за задатак 
да помогне регулисању односа два главна 
економска фактора. садашљег друштвеног 
уређења: капитала и рада. Биро није уста- 
новљен Пактом, њего тринаестим делом 
Версајскот Уговора, жао и одговарајућим 
делцвима осталжх уговора о миру 1919 до 
1920, са задатком, да послужи као Секре- 
таријат Међународне Организације Рада, 
чији^ су органи, поред Бироа: Међународ- 
на Конференција Рада (на којој су заступ- 
љени сви Литини чланови и Немачка, са 
по два делегата владе и по једним пред- 
ставником .послодаваца и радничких орга- 
низација), и Управни Савет, који сачиња- 
ва.ју 24 представника нндустриски најраз- 
вијенијих држава.

С т а л н и  С у д М е ђ у н а р о д н е  Пр а в -  
де  установљен .је чл. 14. Лигиног Пакта. 
Ступио је у живот јануара 1922. Он је не- 
зависан од Арбитражнот Суда, који су уста- 
нов1иле Хашке Конвенције 1899 и 1907. 
Састављен је од 15 чланова: 11 судија и 
4 заменвка. Један је од ових последњих 
бивши иредседник београдске Касације Ми- 
хаило Јовановић. Суд је надшежан за сва 
питања, која му подносе заинтересоване др- 
жаве и  -за аве спорове, које предвиђају 
међународни утовори и конвенцшје. Суд не 
изриче само пресуде, он даје и »савето- 
давна мишљења« на захтев Скупштине или 
Савета. Неже су држаше признаие обавезну 
надлежност суда. Суд се састаје једампут 
годишње, 15 (јуна, и у ванредне састанке, 
када се за њих укаже потреба.

Поред ових пет главних органа, Лига 
има десетаж 'Са'вето1Давних, сталних или 
привремених, техничких комисија: Коми- 
сија за саобраћај и .промет, Економско- 
Финансиска Комисија, Хигијенска Коми- 
сија, Отална Комисија за мандате, Стал- 
на Саветодавна Комисија за војна, помор- 
ска и ваздучпна питања, Комисија за суз- 
бијање злоупотребе опијума и других 
отрова, и за заштиту деце и омла.дине, При- 
времена Мешовита Комисија. за смаљивање 
наоружања, Комисија за умну сарадљу 
и т. д. Ове Комисије одговарају'задатцима, 
кој-е је сам Пакт ставзио Лити у дужност. 
Сходно одрадбама Версајског Уговора Сар-

ском покрајином унравља, до плебисцита 
1935, једна комисија, коју је именовао Ли- 
гин Савет. — Поред тога, Лига има једног 
високог комесара, који се стара о руским 
избетлицама, једног комесара слободног 
града Данцига, и по један Генерални Ко- 
месаријат у Бечу и Будимпешти, чији је 
задатак, да се стара.ју о финансијској об- 
нови Аустрије и Мађареке.

Лига има свој буџет, који износи го- 
дишње око 22-5 милиова златних франа- 
кд. Од те суме- долазп на расходе Скуп- 
штине и Савета 1 милион франака, Секре- 
таријата 6 милиона, Међународне Органи- 
зацпје Рада 7-5 милиона, Сталног Суда 
Међународне Правде 2 милиона. Трошко- 
ви осталих ортана износе 6 милиона злат- 
них фралака. Све су државе-чланице дуж- 
не да доприносе, еразмерно својим финан- 
сиским средствима, покриваљу Лигиних 
трошкова. Контрибуција наше државе из- 
носи (за 1926) 490.000 златних франака.

Проблеми, којима се до сада Ј1ига бави- 
ла, нису само политичке природе (као су- 
коб Финске и Шведске око Аландских 
острва, сукоб Пољске п Литве око Вилне, 
Крфска афера између Италије .и Грчке, по- 
дела Горње Шлезије између Немачке и 
Пољске, која је завршена Женевском Кон- 
венцијом 1922, гранична питања Албани- 
је, Мађарске и т. д.), они су и економско- 
финансиски (као обнова Аустрије и Ма- 
ђарске), социјално - хуманитарни (сузбија- 
ње трговине белим робљем и употребе 
опијума и других отрова, заштита деце, 
помоћ русквм, грчким и др. избеглицама 
и т. д.), хигијенски (сузбијање тифуса, 
маларије и других епидемија), саобраћајни 
(упрошћавање царинских формалности, 
тарифа и т. д.), административни (управа 
Оарске области, контрола управе града 
Данцига и т. д.). Поред тога, Л. се бави и 
питањима мањина, међународне умне' са- 
радње, разоружања, колонијалних манда- 
та и т. д. Њена корист, према томе, не 
лежи само у решавању разних међународ- 
них сукоба. Она је још већа и чешћа у 
свима питањима од општег међународног 
интереса, а ова су питања све многоброј- 
нија, услед еве веће међузависности др- 
жава као последице развитка светске ци- 
вилизације.

Л и т е р а т у р а  (на нашем језику): М. 
Веснић, Друштво Народа (говор, држан у 
клубу радикалне -странке, 1920); М. Нова- 
ковић, Друштво Народа (1922); Д. Стефа- 
новић, Друштво Народа (1922); И. Пржић, 
Заштита маљжна према одредбама уговора 
о Миру 1919—1920 и суверена права др- 
жава (1922); С. Којић, Проблем ограниче- 
ња наоружања (1924); Информативно Оде- 
лење, Лига Народа, њен састав и уређеље 
(1924); Лига Народа и Мањине (са крат- 
ким прегледом органа Л. Н. и њиховим 
надлежностима, 1924); Ђ. Поповић, Глав- 
■ни Секретаријат Лиге Народа (Нова Европа, 
1/9 1925).

Ћ. Поповић.
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ЛИЖАЊ, мало оотрво на Јадраноком 
Мору, северозападно од острва Вргаде, а 
јужно од јужног краја' Пашмана, на 
43° 53' сев. пгар., 15° 25-9' ист. Гр. ЈТ. је 
неправнлног облика, дугачак до Г4 км, ви- 
сок 50 м, а површина му је- 0*977 км5. Се- 
вероиоточна половина Л. је под вегетаци- 
јом. Нема ниједног наоеља. Л. В.

ЛИЗДЕКАЧА, врота реснатих кецеља. 
Носи се у околини Гацког и Невесиња.

Н. 3.
ЛИЈЕВЧЕ, поље у Босни, између Саве 

и Врбаса. М. Ф.
ЛИЈЕПА НАША ДОМОВИНА. В. Химна.
ЛИЈЕЧНИЧКИ ВЈЕСНИК, орган Збора 

Лијечника Краљевине Хрватске н Славо- 
није, почео је излазити у јануару 1877. 
Први уредник му је био Др. А. Шварц, 
па Др. Л. Раковац. 1881 су нзашла овега 
4 броја, под уредништвом Др. Ј. Фона и 
Др. Ј. Шепића. 1882 Л. В. није излазпо, 
1883 га је уређивао и био му једини оа- 
радник проф. Др. Јуруш, 1884 није изла- 
зио, 1885 у априлу је обновљен н излазио 
је под уредништвом најпре Др. В. Ђур- 
ковечког, после Др. Б. Јакоповнћа, и нај- 
зад Др. А. Лобмајера, који га је уређивао 
све до 1897. Од те тодине па до 1906 Л. В. 
је уређивао Др. М. Чачковић. Затим ое 
као уредници .јављају кратковремено Др. 
Р. Марковић, Др. В. Флоршиц, Др. Буто- 
рац, Др. Шиловпћ. Од-1912 уреднпк је Др. 
В. Јеловшек. Заузимањем земаљског вр- 
ховног лијечника, Др. И. Талера, Л. В. је 
од 1905 почео добијати сталну потпору из 
земаљоких средстава. Од 1910 Л. В. је био 
и орган новооснованог Лијсчничког Удру- 
-жења за Босну и Херцеговину.

В. С.
ЛИКА. 1. Земља око воде Л. Језгро Л. 

чини краоко, осеком 565 м (Гошић) ви- 
сожо Личко Поље, које се проотире динар- 
ским трансвероалним правцем од југо- 
иотока ка оеверозападу. Тим се правцем 
■лољ-е и полаже, како показује 78 км дуги, 
углавном према северозападу управљени, 
ток његове главне воде. Личжо Поље за- 
према 460 км2, па је од три -поља у јуто- 
занадлој Хрватској на.јвеће, три пута веће 
од Крбавског (150 км2), а шест пута веће 
од Гацког Поља (80 км2). Личко се поље 
разгранало, те отиокује паноге равна тла: 
на северу иза Грабоваче (772 м) и Марине 
Главе (748 м) Перушићско Поље, на северо- 
западу иза Отеша (745 м) Лазаришко По- 
ље, док је горама саовим одвојено даље на 
с-еверу Косињско Поље. До њега је вода Л. 
себи прокрчила пут уоком долином изме- 
ђу Рисовца (861 м) и Париповца (687 м) 
с десне, а Кука (708 м) и Велике Греде 
(895 м) с леве стране. Југонсточну паногу 
Личкога Поља, Рудајиц, уза личку деону 
притоку Гламочницу, за-вршује самачка гла- 
вица Зир (852 м). Даље слази, како пока- 
зују долине понорница Опћенице и Ричп-

це (Штикада), према. југоистоку под Веле- 
бит и Ресник. — Л. као права краска зем- 
ља има, мимо друге краске појаве, и знат- 
них спиља нлн пећина. Најзнатније су: 
спиља Самоград код Перушића и Пчелина 
спиља код Медка. — На истоку раотавља 
Л. од Крбаве планина Вребачка Стаза 
(1.240 м), а на западу од мора Велебит 
(166 км дуг, до 1.800 м висок).

Дижући се непосредно над морем, Ве- 
лебит чини оштру климатску нреграду. 
Док приморско Подгорј-е (Карлобаг) има 
медитеранску клжму, сама Л., како је ви- 
сока и од мора гором одељ-ена, нма више 
континенталну и знатно опорију климу 
(хрватска Сибирија), него што бн одгова- 
рало њеној географској ширинн (44° 30' 
сев. шир.). Средња годишња температура 
у Гоопићу је 8-5° С, у јулу 20-1° С, а у ја- 
нУаРУ —3*1° С. Атмосферске падалнне има 
на тодину око 170 ом. Л. је у подручју 
пролетњих и јесењпх киша. Ј1етње су кише 
ретке и краткотрајне, па је лети и река 
Л. малена, а многе њене притоке преоахну 
сасвим. У Л. су ноћи усред лета хладне, 
а јутром има густе магле. Према томе, ка- 
ко дуго у пролеће, када -се снег топи, траје 
поводањ, равна се сетва и жетва.

Л. спада у пасивне крајеве наше држа- 
ве,. али опет није онако »јадна«, како се 
обично говори. Узевши Л. и Крбаву зајед- 
но -(негдашња Личко-крбавска. жзшанија) 
од свеколике њене површине (6.200 км2) 
запремају (1914) шуме 42%, пашњаци 
27%, оранице и вртови 16%, ливаде 9%, 
непродуктивно тло 6%. Од жита највише 
(али не доста) роди јечам, кукуруз, пше- 
ница, раж и зоб. Доста се сади кром-пира, 
купуса, репе и граха. Од домаће стоке Л. 
и Крбава имају у Хрватској л Славоннји 
сразмерно највшпе оваца (1.300 на 1.000 
отановника) н коза (200), говеда (436), ко- 
ња (76), и свиња (77). — Поред вукова, 
медведа, дивљих мачака, рисова, твораца 
и лисица, има зечева, срна, ретко диво- 
коза (на Велебнту), веверица, куна белица 
и златица. Поред орлова и јастребова има 
дивљих ливаца, тетре-бова, јаребица. пре- 
пелица и различне домаће перадн. У лпч- 
ким потоцима има штука, шарана, лиња- 
ка, пастрмка, ендемичка врста прекрасне 
рибе пијура и рака. Имена животиња до- 
лаз-е и у личкб-ј топономастицп (Медве- 
ђак, Рисовац, Козјак, Вребац и др.).

Личани су поглавито ратари и сточари 
(има међу њима, нарочито на. морској 
страни Велебита, у Подгорју, и номадских 
пастира). Како их мршава земља не може 
■доста. да прехрани, полазе на зараду и у 
туђину, где су цењени као врсни радници, 
у шуми и на камену. Лпчани су здрави п 
крепки људи, чистн Орби и Хрвати, у Л. 
већвном римокатолпцп, у Крбавн право- 
славнп, у духовној култури заостали: Лика- 
Крбава пма (1910) 74-9% аналфабета: иај- 
мање срез Госпић (67-8%), највише срез 
Грачац (81-9%). У народној се мушкој 
ношњи истичу: црвен-капа, овчји кожун
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(пети е вуном унутра., зимл опоља), опан- 
ци. Народно је јело чувена »лаја« (јагље- 
тина). Лнчка се ја.гњад увелико извози. 
Негда разглашени лички хајдук данас још 
живи само у приповетцп.

Од природе затворену Л. отворила је 
људска рука, саградивши добре друмове 
преко Велебита на море (преко Вратника 
700 м у Сењ, преко Великог Алана 1.410 м 
у Јабланац, преко Оштарских врата (Кубус, 
930 м) у Карлобаг и у Далмацију (преко 
Малог Алана 1.045 м у Обровац—Задар, 
Зрмањским кланцем 600 м у Книн), у нај- 
новије време и т. зв. личку железницу, 
која је јаче везује с осталом Хрватском 
с једне, а с Далманијом с друге стране. 
Главно је место у Л. варошица Госпић, на 
сред Личкога Поља, које се зове и Госпићско 
Поље. Осим Госпића знатна су још места: 
Перушић, Косиљ, Оточац у Гацкој, (Сењ) и 
Карлобаг на мору, Почитељ, Медак и Гра- 
чац, на Отучи, под Велебнтом, Удбина. у 
Крбави, Доњи Лапац в  Кореница на Кор- 
дуну.

Л., у ширем значењу, као негдашва 
Личко-крбавска жупанија, запрема 6.211 
км2, са 199.625 становника, 32 становника 
на 1 км2. Густина насељености остаје да- 
леко за средњом густином насељеноети у 
нашој Краљевини (48). Л. (с Крбавом) спа- 
да у чисте народне крајеве наше Краље- 
вине: нема ни 1% туђега живља. Али 
занимљиво је у Л. мешање у самом нашем 
народу. Пре турских провала, које су уче- 
стале нарочито после иораза хрватске вој- 
ске на Крбавском Пољу 1493 и свршиле 
се турским освојењем Крбаве 1527 и Л. 
1528, тамо се говорило једино чакавско на- 
речје, а тако, како сведоче хрватски са 
чувани споменици, и кроз цели 16 век. То 
се наречје стало губити у 17 и 18 веку. 
Староседеоци чакавци у 16 су веку у ма- 
сама бежали пред турском силом. Много 
их је изгинуло, већина се одселила (1533 
до 1540), у југозападну Угарску, а нешто 
и у Хрватско Приморје, између Сеља и 
Реке, и у Горски Котар. На место старо- 
седелаца чакаваца. насељавали су се у 17 
и 18 веку бегунци из Босне и Хердего- 
вине. Из Херцеговине, са реке Буне, досе- 
лили су ое католички Буњевци, штокав- 
ско-икавског, а из Босне православни, што- 
кавско-јекавског наречја. Тако су данас у 
Л. и Крбави два главна наречја: старије, 
чакавско, и новије, штокавско, које има 
два поднаречја: штокавско-јекавско 'и што- 
(или шта) - кавско-икавско, којим, осим 
Буњеваца, говоре и Крањци, т. ј. досеље- 
ници из горњега Покупља (близу Крањ- 
ске), и неки староседеоци чакавци, који 
су примнли штокавско наречје. У целој 
Л. и Крбави има 75% штокаваца, а 25% 
чакаваца. Сва је Крбава (сем кореничког 
среза, са 10% чакаваца) штокавска, док у 
Л. има: сењски срез 70% штокаваца, а 
30% чакаваца, брињски срез 40% штока- 
ваца, а. 60% чакаваца, оточки срез 50% 
штокаваца, а 50% чакаваца, перушићски

срез 100% штокаваца. Разлика се не чини 
по језику (који је један), већ по вери.

Премда је Л. од природе затворена зем- 
ља, у археолошком и историском погледу 
спада у најзанимљивије крајеве наше Кра- 
љевине. Људски је живот почео у Л. већ 
у камено доба (Трновац Витал код Перу- 
шића). Даље се развијао у ковинскоч ба- 
карно-бронзано, железно (халштатско и ла- 
тинско) доба. Многа су налазишта тадаш- 
ње материјалне културе, нарочито јапод- 
ска некропола у Прозору код Оточца, Вре- 
бац од Госпића к југоистоку. Најстарији 
позна.ти становници били -су илирског рода, 
Либурни у приморју, и са келтском крви 
помешани Јаподи у унутрашњости Л. И 
само нме Л. по свој је прилици келтскога 
и-звора (река). Л. су Грци познавали већ 
у другој половини четвртог в-ека пре Хр. 
Најстариј-е ве-сти (у Псеудоскилакову Пе- 
риплу 338—335) тичу ое више обале. Убрзо 
затим допрли су Грци и у унутрашњост 
Л., куда -су, по нађеним новцима, трго- 
вале грчке насеобине Аполонија (у Бпиру), 
Дирахиј (Драч), Керкира. (Крф), Фар (Хвар) 
и И-са (Ви-с). Обилни депо бакрене ковине 
и новаца из Мазина (срез Грачац) пока- 
зује везе са римским и сиракуским, еги- 
патским, карташким и нумидским тргов- 
цима, у доба од 4 до 1 века. пре Хр. Оа. 
Јалодима су се Римљани сукобили 171 
пре Хр., а 35 њихову је земљу пок-орио 
Октавијан, потоњп цар Аугуст. 0 римској- 
култури у Л. сведо-че многи налази раз- 
личних римских предмета, нарочито у нај- 
знатниј-ем јаподском граду, Арупији (Про- 
зор код Оточца), и  напи-си, од којих је нај- 
знатнији велики напис у Ломској дулиби 
(Јабланац—Косињ), значајан за краску 
земљу Л. У њему се говори о врелу (Бего- 
вачи), до кога Парентп-ни (око Ко-сиња.) до- 
пуштају Ортоплшгима (Ортопла—Стинпца1 
код Јабланца) слободан, један римски ко- 
рак (1-48 м) широк, ириступ. За кра-ски 
карактер Л. зн-ачајни -су п храмови бога 
Сунца Митре у природним спиљама (код 
Прозора). Оредином Л. већ -је у римско 
доба водио друм кроз меета: Арупиј (Про- 
зор), Епидоциј (Кварте), Анкус (Широка 
Кула),. Аусанкал (Медак), преко Велебита 
(Мали Алан) у Кламбету (Обровац или 
Крушево у Букрвици). Сев-ерно од Ару- 
пија установљена су римска насеља Авен- 
до (Црквина код Брлога) и Монециј (Бри- 
ље). У приморју је била знатна трговина у 
Сенији (Сењ), у којој се говорило грчки и 
л-атинсш, у Лонсики (Св. Јурај), чији су 
стан-овници имали италско право, ,у Ортопли 
(Стиница) и у Ве-гију (Карлобаг). Римска су 
насеља утврђена још иа многим друтим ме- 
стима у Л. и Крбави. Између Лопсике и 
Ортопле Птолемеј бележи ушћ-е потока Те- 
данија, а Псеудоскилаков Периплоо у зем- 
љи Либурна поток Катарбат. По Пачу то 
је вруља Жрновница, којом јужно од Св. 
Јурја избија у море понорница Гацка, а 
Алачевић доказује, да је то Зрмања, која 
је негда дотле текла к оеверу долином
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(сада морски канал) између отока Пага ж 
хрватскога копна. Ржмски ВеБн Моп1е$ 
су данашљи Велебит, а Мопз АЊгиз је
Гвозд (нсто је сплитокн архнђакон Тома, 
[1200—1268], погрешно превео у А1рез Рег- 
гае), данас Велика н Мала Капела и Пље- 
шевица. — Под римским господством Л. 
се пороманила, али пређашњп илпрско- 
келтски елеменат огледа се још и даље у 
варварским именима и варварском латин- 
ском је-зику римских споменика,

Од велике сеобе народа поред Гота, који 
еу неко време (593—536) владали римском 
Далмацијом, дакле и Л., и са којима на- 
ши дома.ћн летописци почињу хрватску 
историју, за наше крајеве најзнатнији су 
били Авари или Обри. О а' њима илн од 
њих су Хрвати освојили део (римске) Дал- 
мације, Ланоније и Илирпка. Остатци Ава- 
ра распознавали су се међу Хрватима још 
у половини 10 века. По цару Констан- 
тину VII (912—959), бан Хрвата владао је 
трпма жупанијама., Крбавом, Ликом и Гац- 
ком. Ти крајеви помиљу се раније под 
именом Либурније. Ове то доказује њп- 
хову историску знаменитост, па се не треба 
нудити, што је управо из Л. потекла прича 
с доласку Хрвата на југ нод водством пе- 
торице браће и двеју сестара. Причу је за- 
-бележио цар Константин VII. Имена се 
браће и сеста.ра, како их је цар записао, 
налазе у личким именпма: Клукас — Кук- 
љић, село Кукљићи (срез Госпић, општина 
Медак), — Ловелос (право Ловенцес) Ловн- 
нац, — Косенцес (пра-во Косинос) Косињ, 
Мухло — Мохљић, растурено село Мохљићи, 
у негдашњој жупн бушкој (око П-ерушића), 
Хроватос — Хрват, Туга, заступннца пле- 
мена Тугомирића у Подгорју. (Карлобаг) и 
Буга, застушннца племе-на Бужана око Пе- 
рушића. Сва та имена спадају међу најста- 
рија у Л.; јављају се одмах у време кад 
је, у 14 и 15 веку, историја јаче обасјала. 
Л., 'кад је у њој бујао народни живот.

У подручју потоље Личко-крбавске жу- 
паније налазнло се у средљем веку десе- 
так старохрватскнх жупа или кнежија 
(кнештва). Сама жупа Л. простпрала се 
уз горњи ток истонмене реке л њених 
притока (Јадове, Гламочнице, Почитељице, 
све до утока Новчице), између бушке на 
северу, подгорске на западу и крбавске 
жупе па истоку; на југу се нроотирала 
преко Велебита до Зрмање, где је граничила 
са жупом Луком. Л. је цвала све до про- 
вале Турака, који су је заузели 1528. Она 
је била, по једној савременој вести, »пре- 
красан крај имајућл много жупа (паро- 
хија), градова и села, врло обилна свим 
добрима и десетинама«. Знатнија су ме- 
ста била: град Почитељ са селом Подгра- 
ђем, Островица, Белај или Билај, Нови 
(град), Ловинац. Л. је била постојбина пле- 
м-ена Мо-горовића, коме оу припадале од- 
личпе породице Десиславићи, Утишенпћи, 
Оладојевићи, Славковнћи, Корлатовићи, 
Драшковићи, Петричевићи и др. Њихови 
су чланови вршили гшежевску нли шпа.н-

ску (жупанску) част »стола краљева меју 
племенитимн људи Могоровићн у Лици«, 
доста ограничену, док су гра.дови били у 
властн моћних породица Курјаковића, 
Франкопана, Таловаца.

Обрано место личкога стола, где се ра- 
справљало и одлучивало »ча је правди и 
закону хрватском угодно«, бнло је под ко- 
нац 15 века у Ов. Ма.рије у Црној Васж, 
у Св. Јурја на Скуринж. На. челу -стола 
био је шпан (жупан), а уз њета четнрж 
ротна суда (шсИсез 1ига1а), затжм два прж- 
става. Дан суђења жлв народнн дан пи- 
таља био је понедељак. СЈвака. странка 
имала је свога прокуратора. Отранка, која 
нжје дошла ни на »забашни рок«, осуђена 
је.’— Од самостана. у Л. најзначнији је био 
павлински само-стан Св. Марије на врху 
Градчини данас Клоштар (у Доњем Жа- 
жнчну (Пазариште), задужбина Драшко- 
вића. од 1489 (касније спустео). Више 
Медка на Горв* био је фраљевачки само- 
отан Св. Ивана, коме су 16/7 1433 учи- 
нили слободшћину (да. му н-еће никакве 
штете наносжти) »хрватски Власи«. У цр- 
квеном је погледу жупа Л. од 1071 прн- 
падала рапској бискупији (Раб). 1185 за- 
падна .је половина подвргнута нинској бк 
скупији, а источна крбавској, касније је 
читава припала нинској.

Освојивши 1463 Босну, Турци су стали 
ударати на суседну Хрватску, нарочито на 
Л. н Крбаву. Страшан је бно пораз хрват- 
ске војске на Крбавском Пољу 1493. Сга- 
новнике је тада. спопао толики страх од 
Турака, да су бежали у сигурније север- 
није крајеве. Лакше су се селили сељаци, 
нроменпли би само своје гооподаре; горе 
су прошла- властела, не могавши са собом 
понети своје градове, шуме и поља. Многи 
су од њих нзгубили све своје и постали 
туђи подложници; други, вешти рату и 
оружју, ступили су у стране војничке служ- 
бе; неки су -временом дошли до угледа и 
богатства, у Хрватској или другде (Драш- 
ковићи, Кеглевићи, Гусићи, Јуришићи, 
Ленковићп, Крчелићи и др.). 1527 осво- 
јили су Турци Крбаву, а 1528 и Л. У гра- 
дове су се населилп Турци, а проређену 
земљу стали су насељавати »Власи« из 
Босне, којп су, уз преостале католичке 
староседеоце, заузели негдашња села.

Нови гооподари, Турци, уредили с.у 
лички санџак т. ј. лосебну област, која је, 
осим Л. и К„ заузимала и северну Далма-- 
цију, до Крке. Личкп санџак-бег седео је 
у Книну, док су аге и диздари бнли по 
личкнм и крбавским тврђавама. Главне су 
тврђаве у Крбави биле: Удбина илв Уд- 
ввна, Бунић, Мрсвњград (у Коренлцн) и 
Звониград на Зрмањи, а у Л.: Рибник, 
Будак, Новн, Билај, Перушић, Кула, Вре- 
бац и Гребенар. Из Л. су Турци четовалн 
и робили суседне крајеве: Подгорје, При- 
морје, Гацку, Винодол и Гробнпчко Поље, 
а у Ј1. су опет упадали и пленили је кра<- 
јишки капитани. нарочито сењски са сво- 
јим ускоцима. Од личке турске властеле
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лародна песиа особнто сдавн Мустај-бега 
личкога (Хуракаловића), који је седео у 
Удбини 1653, а био је зет такођер народ- 
ном песмом прослављенога лнчког јунака 
•алај-бега Јусуф-бега Филиповића. Доба тур- 
скога господства у Л. може се сматрати 
као љено витешко доба. Народна је песма 
опевала јуначка дела, делиске мегдане из- 
међу једнокрвне браће, коју је вера ра- 
стављала.

После турског пораза код Беча (1683) 
дигла се раја (хришћанскп кметови), да се 
ослободи турског господства. Устанак је 
плануо у равним Котарима (у северној 
Далмацији), где је народ устао на Турке 
под водством Илије Омиљанића, Стојана 
Јанковића и Фрање Поседарца. Котаранима 
су прискочили у помоћ Личанн, међу ко- 
јима се особито -одликовао бршњски жуп- 
ник, јуначки поп Марко Месић. 1684 осло- 
бодила се од Турака цела северна Далма- 
ција, а 1685—1689 Л. и Крбава. Заповед- 
ник хришћанске војске био је карловачки 
генерал Иван Херберштајн. Од народних 
се вођа прославио поп Марко, Стојан Јан- 
ковпћ и Илија Смиљанић, који су прова- 
лили у Л. и'3 Далмације. Лички и крбав- 
ски градови редом су се предали, 21/7 
1689 и најача турска тврђава Удбина, а, 
затим Звонитрад и Раковник у крајљем 
јутоисточном куту Крбаве. После ослобо- 
ђења почео је други део рада Марка Ме- 
сића: насељавање Л. и Крбаве, и крштење 
преосталих у њима Турака. У томе раду 
он се г.отово још више прославио него ма  ̂
чем на бојном пољу. Поглавито његовим 
су настојањем пуста селишта опет насе- 
љена и основане жупе у свим знатнијим 
местима. У то се доба јавља Госпић, данас 
главно место у Л. 1692 постао је поп Мар- 
ко личким архиђаконом, а папа га је име- 
новао апостолским послаником за Ј1. Сењ- 
ски бискуп Сев. Главинић, описујућв свој 
поход 1696 у Л. и Крбаву, вели, да је тамо 
било 1.700 одраслих људи, који су раније 
исповедали ислам. Њихових потомака има 
још и данданас у Л. Турци су двапут по- 
кушали да натраг освоје Л. и Крбаву, али 
их је Марко Месић разбио (1692 у Пло- 
чанском кланцу, а 1693 у долини Тужици, 
код Курјака). Због тога је краљ Леополд I 
повељом од 3/6 1693 дао Месићу Мушалук. 
Онде је Марко сатрадио чврсту зидану 
кућу, у којо.ј Месићи још в  данас станују, 
и' црквжцу Св. Духа, у којој је по својој 
жељи сахрањен. Ослобођене земље Л. и 
Крбаве биле су испрва подређене великој 
капеталији сењској и капетањвји оточкој. 
Узалуд је хрватски сабор настојао, да се 
припоје Хрватској, којој су негда нрипа- 
дале. Краљ Леополд I прогласио је, да су 
то његове земље, па их је 10/2 1692 про- 
дао за 80.000 форинт® грофу Адолфу Цин- 
цеНдорфу, који је међутим, већ 1693 био 
првнуђен да их се одрекне у корист уну- 
тарњо-аустриске коморе у Грацу.

Мнром у Сремским Карловцпма (26/1 
1699) Турска се морала одрећи Л. и Кр-

баве. Аустрија -шх међутим није вратвла 
Хрватској. За превласт у њима још су се 
ка-сније огпмали крајишки капетаии и по- 
вереници градачке коморе, док није 3/11 
1742 принцип Хилдбургхаузен добио налог, 
да преуреди Хрватску Крајину. Он ју је 
поделио у пуковниј-е: Л. с Крбавом чинила 
је посебну личку пуковнију. Ту је деобу 
28/12 1745 потврдило дворско ратно веће. 
Кад се та реформа. 1746 изводила, дитла 
се на Крајиви бршњско-личка буна. Народ 
је устао, увређен што су укинути домаћи 
кнезови, а управу п суд преузели већином 
немачки официри, и што је служећи у 
војсци своје народно одело морао заме- 
нити царским. Буна је угушена, а њени 
прваци кажњени су смрћу или дурогодиш- 
њом тамницом. Отада су Личани грани- 
чари били покорни војничким властима. 
Тако је било до 8/9 1873, када је Крајина 
развојачена. Од подручја личке и оточке 
пуковније уређено је личко-оточко -окружје. 
Прогласом од 15/7 1881 укинута је Војна 
Крајина и најзад је сједињена с Хрват- 
ском. Од личко-оточкога окружја, коме је 
1886 додан град Сењ, образована је личко- 
крбавска жупанија., еа седиштем у Госпи- 
ћу. По укидању жупанија, после уједи- 
њења (1918), негдашња личко-крбавска жу- 
панија чини јужни део Приморско-Кра- 
јошке Области. Вер-ско-духовну паству над 
римокатолицима врши бискуп оењско-мо- 
друшки или крбавски, а над правоелав- 
нима горњокарловачки владика (у Плаш- 
коме).

Л и т е р а т у р а :  Д. Франић, Орометрвја 
Личко-гацкога или Горњо-хрватскога ви- 
сочја (Наетавни Вјесник, II, 14, 109); Д. 
Хирц, Лика и Плитвичка језера (1900); Г. 
Штрохал, Хрватски дијалекти у данаш- 
њој личко--крбавској жупанији (Наставни 
Вјесник, XXVII, 190); Г. М. Грујић, 1. Пле- 
менски рјечник личко-крбавске жупаније,
2. Топографски рјечник госпићскога котара 
(Зборник за народни живот и обичаје, XXI, 
XXII); Гробови халштатског доба у Вреп- 
цу код Госпића (Вј-есник Хрватскога Ар- 
хеолошкога Друштва, Н. -с., II; Ј. Модестнн, 
Имена петорице браће -и двију сестара на 
почетку хрватске повијести (Наотавни Вје- 
сник, XX, 605, XXXIV, 9, 115); В. Клаић, 
Грађа за топографију лнчко-крбавске жу- 
панвје у средњем веку (Вјесввк Хрватског 
Археолошког Друштва, Н. с., VI, 1—31); Г. 
Хорват, Из личке повијести (Даница, 1914, 
244); Л. Јелић, Лички санџакат (Народни 
коледар, 78, 1898, Задар).

Ј. Модестип.
2. Гека, у Личком Пољу. Извире на се- 

веровсточној страни Велебвта, око 4 км 
североисточно од Вагањског Врха (1.758 м). 
Ток Л. је врло неправилан и вијугав, али 
углавном тече према оеверозападу, у прав- 
цу пружања -поља, пробијајући се кроз 
клисуру ко,ја дели Личко од Липовог Поља. 
Л. понире на северозападном крају Липо- 
вог Поља кроз неколико понора између села 
Липова Поља и Кучишта. Главније лритоке
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Ј1. са десне стране су: Гламочннца и Ја- 
дова, а са леве: Почитељнца, Новчица и 
Отешица, Десне притоке Ј1. теку кроз кар- 
бонски пешчар и верфенске шкриљце. Њи- 
хове долине могу се правилно развијати, 
јер су стене непропустљиве, због чега су 
потоци снажнп. То и врло мали пад река 
су узрок честим поводљима десних при- 
тока. Са леве стране Ј1. дижу се јурски и 
кретацејски кречњаци, пад притока је ве- 
лики, долине су дубоко усечене, каљонске, 
н за суха времена потоци пресуше. Понори 
Ј1. често се запуше, те у тим случајевима у 
Липовом Пољу вода нарасте до 30 м. После 
подземног тока, уток Л. у Јадранско Море 
вероватно је Вруља, врело врло богато, 
водом, коју прима нз једне пећине. Ду- 
жина Л. тока је 78-1 км, а површина слива 
је, због кречњачког састава земљишта, до- 
ста неодређена, Према досадањим мере- 
њима варира од 704-4 км2 до 1.816-1 км2.

Л и т е р а т у р а :  М. Шеноа, Понтско-ја- 
дранска разводница и јадранско подручје 
у Хрватској (Рад, 143, 1900). П. В.

ЛИНОДРА, река у Србији, лева притока 
Јадра. Извире на источној страни планине 
Борање и Јагодње. Извориште јој пред- 
стављају неколвки потоци, чији су сутоци 
код Крупња. Одатле Л. тече према. истоку, 
али после кратког тока скрене на северо- 
исток, а недалеко од ушћа почне поново 
тећи ка встоку. Ушће Л. у Јадар је ниже 
села Завлаке, односно 1-5 км западно-се- 
верозападно и ввзводно од утока Равна- 
јице у исту режу. Дужина Л. тока је 29-8 
км, а површина слива 217-8 км2.

П. В.
ЛИМ. В. Полвмље.
ЛИМ, река у Црној Гори, Старој Србији 

и Боснв, десна притока Дрине. Извориште 
Л. су Вучји Поток, којш извире под Су- 
хим Врхом 1.783 м, 2-7 км јужно од Ма- 
глића (2.143 м), и Црни Потоци, који из- 
виру под Козељом, североисточно од Ма- 
глића. Од оутока са Скроботуш-ом и Јар- 
чицом, река почне, под вменом Врмоше, 
тећи на всток, скоро све до утока у Плав- 
ско Блато. По .взлазу из Плавског Блата 
река се назива Л. Од Плава Л. тече доета 
неправилно: према северозападу, нлв се- 
веру-северовстоку, или према северу, али 
му је ток углавном управљен на север- 
северозапад. Ушће Л. у Дрвну је око 3 км 
нвзводно и источно-северовсточно од места. 
Међеђе (на Др,инж). Долина Л. већнм је 
делом стрмих страна, дубоко усечена и 
има изглед кањона, а меотвмице се про- 
шнрује у доста простране равнпце. На сво- 
ме току Л. прима већи број већином крат- 
ких притока, од којих су важније: Кома- 
руша, Шекуларска Ријека, Калудра, Љеш- 
ница, Бистрвца, Мцљешева и Увац са де- 
сне стране, а са леве: Бвстрица, Љубовија, 
Олатвна, Грачаница, Устнбарска Ријека и 
Радохиња. Већа насеља у долини Л. су 
Андријевица, Беране, Вијело Поље и При- 
јепоље. Дужина. Л. тока је 219-6 км, а по-

вршина слива 5.937 км2. Као планинска 
река, Л. на целом току има доста велики 
пад. На горњем току, од Плава до Биоче, 
просечни пад је 3-9 м на дужину 1 кило- 
метра, одатле до Пријепоља пад је 2-03 
м/км, од Пријепоља до ушћа 1-72 м/км, а. 
прооечни пад од Плава до ушћа је 2-54 
м/км. Из тога- разлога Л. располаже вели- 
ком хидрауличком снагом, при средљем 
најнижем водостају са 85.000 НР, а са Ув- 
цем, онагом од 124.000 НР. П. Вујевић.

ЛИМИН Д. Д, у Сарајеву. Основано је 
1922. Капжтал је 2,000.000 Дин. Има Фа- 
брику Металне Робе (окова, брава, потко- 
вица и т. д.). Покретаа снага је 50 НР, а 
радника је запослено до 80. С. П.

ЛИМСКА ЕПИСКОПИЈА, црквена област 
око средњета Лима, са седиштем у мана- 
стиру с-ветих апостола Петра и Павла код 
Бијелог Поља. Л. В. помиње ее први пут 
у ј-едној хрисовуљи краља Милутина, из 
почетка 14 века. Ускоро после тога Л. Е. 
је дата на управу захумском епископу, који 
је морао напустити своје седшпте код 
Стона, У 15 веку названа је митрополиЈОМ. 
Када су, крајем 15 века, Турци освојили 
Херцеговшну, увинута је Л. Е. и спојена је 
са херцеговачком или требињском. Почет- 
ком 17 века- она је одељена од требињске, 
те се почела називати полухерцеговачком 
и петровском. Изгледа, да. је први епископ 
те обновљене старе Л. Е. био Лонгин 
(1615—1643), нод кога је потпадала и Мо- 
рача, (в. Полухерцеговачка. Елископија).

Р. Г.
ЛИМСКО ГОВЕДО је багра смеђег типа 

аутохтоног краткорожног илирског говеда 
у долини реке Лима (в. Илирско говедо).

С. У.
ЛИНГВИСТИЧКО ДРУШТВО У БЕО- 

ГРАДУ. Ооновано је 30/4 1920 оа циљем 
да око лингввстичких питаља, а нарочито 
пнтања о српскохрвагском језику, сакупи 
све људе, који се научно или стручно баве 
питањима ов-е врсте. Чланови Л. Д. су 
стални, они који се научно баве линтви- 
стичким питаљима, и обични, сви лрија- 
тељи друштва, којп се ннтересују њего- 
ввм радом и упишу се за чланове. Л. Д. 
приређује на Уннверситету своје седнице, 
на којима чланови читају своје расправе.

Б. М.
ЛИНДЕНМАЈЕР ЕМЕРИХ ДР., лрви на- 

челник војнот санитета у Србији (1806, 
Ораовица, Банат — 1884, Београд). Одра- 
отао је у Чакову, учио је у Пешти и Бечу, 
прешао је у Србију 1835. Служио је под 
кнезом Милошем, лрви пут као гардиски 
лекар, све до 1839, кад је авансовао у чин 
»штабсдоктора гарнизоног воинства«. У 
том положају Л. ,је својим раз.умеваљем 
слулсбе и својом необичном енергијом из- 
војевао управи војног санитета пуну само- 
сталност и она је постала нарочито одеље- 
ње Главног Штаба. Л. је организовао прву 
војну болњицу у Београду, умножавао је
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војно-санитетскж персонал, отворно је тар- 
низоне болниде у Крагујевду и Ћуприји, 
уредио тадаљу »правитељствену« апотеку 
у Кратујевцу, израдио правила за војне 
болнице и предузимао енергичне нере на 
сузбијању мно-гих заразних болести у вој- 
сци. 1845 био је Ј1. указом постављен за 
начелнижа санитетског одељења у »попе- 
читељству внутрених дјела«. Пошто је нод 
овим министарством стајала и војска, то 
је Ј1. тиме постао начелник и војног и гра- 
ђанског санитета. Његов рад је био обилан 
и овде. Он је побољшао материјално стае 
ље лекара, основао је сиротнњски фонд у 
Београду, отворио је кредит за унаиређеље 
киселе воде у Буковику, први је завео хе- 
миске анализе у случајевима тровања, уна- 
пређивао је болниде и нарочито минерал- 
не воде, о којима је написао и кљижицу 
(Опис минералних вода у Србији). Ј1. је 
забранжо лечеље од баба и надрилекара, 
основао је стални одбор од лекара као вр- 
сту санитетског савета, и израдио је без- 
број расписа, пра.вила и упута администра- 
тивно-санитетске природе. 1859 Ј1. је пен- 
сионисан и као пенсионер живео је у Бео- 
граду. У Темишвару је 1876 Л. штампао: 
бегБхеп, Језзеп Еп1тск1ип^ ипЈ Еог1- 
зсћпИ јт  5апКа!з\уе8еп тК  АпЈеиЈип^еп 
ићег сће ^езат1еп 5аш1а1зуегћа11шззе 1т  
Опеп1е. ' В. Станојевић.

ЛИНКЕСТИС (БупсезПз), у грчко-римско 
доба име данашње Битољске Области. У Л. 
је живело племе Линкеста. Најпре је 
главно место Л. било Линкус, а доцније 
Хераклеја (БупсезНз), данашљи Битољ. 
Кроз Л. је пролазио чувени пут Уга Е^па- 
На. Првобнтно је Л. била независна држа- 
вица. После је потпала под Македонију. 
0 пропашћу Македоније дошла је под рим- 
ску власт. Помињу је многи стари писци 
(Тукидид, Диодор, Плиније, Птолем,еј 
и т. д.).. Н. В.

ЛИОНСКА УНИЈА (1274) је прва међу 
унијама,, које су закључивали Византија 
и папство, од како је између њих, у ве- 
лико.ј шизми (1054), коначно уништена 
верска и црквена заједница. П-осле Л. У. 
дошла је римека (1369) и највад флорен- 
тинска унија (1439). Као што велика шиз- 
ма није створена због вере, нето због по- 
литике, тако су и уније прављене, не то- 
лико из вероких по-буда? колико из поли- 
тичких рачуна. Византију је на унију на- 
теривала потреба за пап-ском помоћу против 
опасноств, које су јо.ј претише, бил-о од ка- 
тодичких хритпћанских сила на задгаду, 
било од . исламских Турака на истоку. 
Пашсгво нак, грабило се за унију са Ви- 
зантинцима вз амбиције да своју »васе- 
љенску« власт рашири и над православ- 
ним светом. Уније су унек трајале само 
док и византиске нужде ва папским поли- 
тичким' услугам-а.

Л. У. с византиске стране, била је дело 
цара Михаила VIII Палеолога. Малоазиска 
грчка царевина ннкејска повратила је целу

територжју крсташко-млетачког латинског 
царства- царнтрадгасог, сем престонице Ца- 
риграда. Најзад су никејски Грци преотели 
крсташима и Млечжћи-ма и сам Царитрад 
(1261). Тиме је латинско царство унпште- 
но, а у Парнграду је опет ускрсла право- 
славна Византија. Против Палеолога се 
онда дигла глава латинштвне и католи- 
цизма, напство. Оно је позивало западно- 
европске католичке дворове у помоћ Ла- 
тинима у Грчкој и но грчким -острвима, у 
нов крсташки рат за поновно разорење 
Византије н за повраћај последњег лагин- 
ског цара цариградског, Балдуина II од 
Куртенеја, побетлог у западну Европу, на 
цариградски престо. Палеолог је, међутим, 
убрзо умилостивио папство, поче-вши га 
заваравати пр-еговорима о унији. Папска 
курија је и сама виш-е волела да Визан- 
тију поново покори помоћу добровољн-е 
уније, него помоћу мача- западних като- 
личких витезова. Отога је папа Урбан IV 
(1261—1264), очаран Палеологовим предло- 
зима за унију, дигао руке и од агитадије 
за поновно крсташко завојеваље Визан- 
тије, и од Балдуина II, па донекле и од 
'Латина у Грчко.ј и по грчжим острвпма.

Међутим се Палеолог, у својим униони- 
стичким преговорима. с папством, није да- 
ље мицао од понуда. Али, нови папа, Кли- 
мент IV (1264—1268), уопео је -помоћу 
Карла Анжујеког да сруши и уништи 
Манфреда (1266), а наскоро н последњег 
Хохенштауфена, Конрадина (1268). Ман- 
фредов-ом напуљско-сицилијанском краљ-е- 
вином завладао је, као папски васал, сам 
Карло оа својом анлсујском -династијом. 
Док се та дрлсава, тако блиска византнекој 
балканској -сферн, налазила у рукама Ман- 
фредовим, раздор између ље и папства 
био је за Палеолога одлична брана од обе- 
ју тих оила. Но откако је напуљско-сици- 
лијанском краљевином завлада-о Карло, под 
папоким суверенитетом, та је брана пала, и 
Палеолог се ни од једне ни од друге силе 
није могао надати некаквом добру. Карло 
је био ватрен католик и рођен освајач. Он 
је горео од ам-бициј-е, да -се, како -за рачун 
панства и католицизма, тако и за свој вла- 
стити рачун, прослави победама, и проши- 
ри освојењима, у сфери византиског пра- 
воолавља на Балкану. А и папошво га је од- 
мах стало употребљавати против Пал-ео- 
лога, у намери, да или изнуди од дара 
унију или да га скрха-. Анжујац је брзо 
задро у Палеологове балканок-е интересе. 
Он се дочепао (1267) -острва Крфа, а с па- 
пиним благословом је -п-очео енергично 
браннти од Палеолога латинску кнежеви- 
ну ахајску (пелопонеску). Што је најгоре 
било, он је, с пристанком свог сув-ерена, 
пружио овоју моћну руку и титуларном 
ла-тинском цариградск-ом цару, -бегунцу 
Балдуину II, како би његову титулу пре- 
творио- у ства-рноот. Између оба католичка 
владара закључен је у Витербу, у приоу- 
ству самог Климента IV, уговор о оовоје- 
њу и подели Лалеологових земаља. Карло-
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се обавезао, да својом силом обнови Бал- 
дуину, у року од 6—7 годана пропало ла- 
тннско царство у Цариграду и у Тракији, 
а Балдуин је за то уступио своме помоћ- 
нпку суверенство над ахајском кнежеви- 
ном, скоро сва грчка острва Палеологова, 
градове Манфредове у Бпиру, заједно са 
Крфом, који је Карло већ држао, грећпну 
свих осталих освојења у унутрашњости 
Балкана и т. д. За случај да Балдуин и 
љегов син Филин, који је имао постати зет 
Карлов, умру без наследника, по том уго- 
вору је и цариградско латинско царство 
имало припасти Анжујцпма (1267). Та- 
да је Карло не само продужио још јаче 
подупирати жнеза Виљема Вилардуена у 
Ахаји, него је повео империјалистичку по- 
литику за освојење Византије и -за пре- 
власт на Балкану, у смислу витерпског 
уговора. Он је, сем Крфа, стекао нових 
база на Балкану, и то, у грчкој епирској 
деспотовини. Њему је при томе помогла 
смрт енергпчног еппрског деспота Михаи- 
ла. II (1271), и подела епирске деспотовп- 
не на. два дела: на Епир с Албанијом, под 
Михаиловим законитим сином, Нићпфо- 
ром I, и на Тесалију, под Михаиловим не- 
законитим сином, окретнпм Јованом I од 
Нове Патре. Захваљујући Нићифоровој 
слабости, Карло му је прво отео неке од 
бивших Манфредових епирско-албанских 
градова, а затим је ухватио везе с Албан- 
цима, привукао је к себи тамо впше по- 
тлавица, огласившп стварање »краљевине 
Албаније« под анжујским еуверенитетом. 
Онда је албанском помоћу отргао од Нићи- 
фора п некадашње визалтиске велпке твр- 
ђаве Драч са Бератом, албанским Београ- 
дом (1272). Уједно је он врбовао против 
Палеолога и савезнике, нарочито међу бал- 
канским државама, које су се бојале Па- 
леологовог освајачког програма. Анжујац 
је скупио око себе у против-византискн 
блов ратоборног Анђела, Јована од Нове 
Патре, и српсжог краља. Уроша I, и бугар- 
скот цара Константина Тиха. Он се живо 
спремао за општи напад на Византију, по- 
што је рок за остварење витерпског угово- 
ра ускоро истицао.

Али, Палеолог се мајсторски бранио и од 
ове нове западњачке буре. Да би стао на иут 
Карловом раду на Балкан.у, он је правио 
Карлу све мотуће сметње. И он се удружи- 
вао с Карловим западно-европским непри- 
јатељима, нарочито са Теновљанима. Код 
Албанаца је створио византиску странку. 
Уједно је Палеолот пфао и Карлове бал- 
канске савезнике, чиме је кога стигао. Бу- 
гаре и Србе, који су већ узнемиравали ви- 
зантиске границе, он је држао у шаху 
оружјем, покуша.јима брачне везе са њихо- 
вим дворовима, и најзад, савезом са њи- 
ховим еуседима, Угрима и јужнорусжим 
Монголима. Бугарима п Србима цар се 
светио и на црквеном пољу. Он је извадио 
из архиве и нотврдпо (1272) старе повеље 
византиског цара Василија II, којима су се 
епископије по српским и бугарским кра-

јевима остављале, да и после Васшшјева 
освојења југословенског Самуиловог цар- 
ства, онако као што је то било и за време 
Оамукла, зависе од охридске архиепи- 
скопије. Тиме је Палеолог огласио за по- 
ништену и еамосталну ерпску архиши- 
скопију и бугарски трновски патријархат, 
које су Срби и Бугари правилно добили 
од ннкејскпх грчких царева и никејскнх 
патријарха (први 1219, а. други 1235), па 
.је обе хе аутокефалне југословенске цр- 
кве опет прогласио за потчињене охридској 
архиепископији, у којој су тада седели 
грчки архнепискоии. Од Карловог општет 
напада на Византију, предвиђеног у ви- 
терпском уговору,_цар се вешто заклањао 
под скуте панства, с којим је и даље не- 
уморно преговарао о унији. Принившп чак 
и католички символ вере, у редакцији, ко- 
ју му је предложио Клнмент IV, Палеолог 
је улно папству нове наде у закљЈ-чење 
уније. Тпме је пореметио солидарност 
папских интереса са Карловим у питању о 
осгварењу витерпског уговора. Папство је 
више волело да као врховна сила влада и 
над Византијом, пошто је буде унпјом по- 
католичило, и над својим васалом Карлон, 
пошто га измири са. Палеологом, него да 
сувише ојача. Карла, дајући му допуште- 
ње за велики поход у циљу освојења и 
деобе Византије, како је то захтевао ви- 
терпски уговор. Стога ј-е не само Кли- 
мент IV, нето и кардиналски колегијум, 
за све време док је столица Св. Петра, по 
Климентовој смрти стајала упражњена 
(1268—1271), гонжо и Карла и Балдуи- 
на II, да из године у годину чекај.у са 
својом великом офансивом за привођеве 
витерпског уговора у д-ело.

Међутнм је папска курија пзгубила ’ стрп- 
љење у преговорима -са Палеологом око 
уније. Идући папа, Гргур X (1271—1276), 
решивши се на сазив једног новог »васе- 
љенхшот« сабора католичке цржве, зака- 
зао је тај сабор за 1274. С обзиром на ско- 
ри истек рока витерпском утовору, он ј-е 
ставио Палеологу и цариградском патри- 
јарху Јосифу ултиматум (1272). Он је од 
љих захгевао, или да пристану на унију. 
и да дођ.у лично, односно да пошаљу пред- 
ставнике, на његов- сабор, ради закључе- 
ња уније, или ће он Карлу н Балдунну 
датп разрешннцу да, према. витерпском 
уговору, крену у освајачкп поход на визан- 
тиско царство, Као услове за унију, који 
су морали -бити унапред примљени, Гргур 
је поолао цару и патријарху ове четири 
тачке: признање католпчког символа вере 
у редакцнји Климе-нта IV, папског прима- 
та (првенства) над свима латријархатима, 
т. ј. да су патријархатп потчињени пап- 
ству и да су од њета добили све своје по- 
властице, признање права папству да, 
као апелациони суд, прима п суди жалбе 
византиског свештенства на пресуде ца- 
риградског натрпјарха (примат судства), и 
пристаиак на помињање папског нмеда у 
визангиском богослужељу. Да би цара и
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патријарха што више уплапгао, Гргур је 
пустио Карла, да скупља војску и да јака 
одељења шаље у Азију, а уједно је забра- 
нио Млечићима, да с Византијом -обнове 
раније закључено примирје.

Притеран тако уза зид, Палеолог се 
с папством поитрао и уније, као што се 
толико времена играо и преговора о унији. 
Он је хитно пзвестио Гргура, да усваја све 
његове захтеве. На то је Гргур нагнао Кар- 
ла и Балдуина да продуже витерпски уго- 
вор још на годину дана (1273). Цар пак, 
од своје стране, настао је да папини усло- 
ви за униј.у буду прихваћени и од.визан- 
тиске. цркве. Но унија по цену капитула- 
ције православне догме пред католичком 
и аутокефалног цариградског патријархата 
пред папством, значила је за цариградског 
патријарха Јосифа богомрско дело. Веко- 
вима је Византија проклињала католици- 
зам као криву веру, а папску тежњу за 
влашћу над другим патријархатима као 
прохтев неканонски и тирански. Уз Јосифа, 
ни његов синод ни скоро сав византиски 
епископат није хтео ни да чује, да се ви- 
зантиско царство брани од анжујске пес- 
нице тако грешним жртвама у корист пап- 
ства. Јосиф је чак узео веру од својих ко- 
лега, да никад на то не пристану. Али уз 
цара убр.зо • је пристао, сем неких других 
богослова, учени и речити Јосифов харго- 
филак (библиотекар), Јован Век, кога је 
цар мало пре био ухапсио зато, што је у 
његоВом присуству назвао католике јере- 
тицима. Век је од непомирљивог противни- 
ка уније постао њен најачи поборник, па 
је својим богословским знањима и својим 
храбрим ваступањем унионистичког гле- 
дишта много помагао цару. Остале пак 
једномишљенике Јосифове, Палеолог је сам 
учинио мекшима, Пре свега, он им је 
-знатно попустио, обећавши им, да се уни- 
јом неће наметнути византиској цркви 
никаква измена, ни у символу вере, ни у 
самосталноети цариградског патријархата, 
ни у богослуж-ењу, ни у осталом поретку. 
Цар се задовољавао, ако епископи усвоје 
као основу за унију само троје: папски 
примат у смислу части, а без нарушења 
аутономије патријархата, папско апела- 
ционо суђење, али у оквиру црквених про- 
писа и саборских канона, и помињање 
папског имена у молепствијама. Цар је 
указивао на безначајност свих тих усту- 
пака. Уколико је византиски епископат 
остајао и даље упоран, Палеолог је на 
њега деловао пре-тњама, па и оштрим ме- 
рама. Тако је најзад сабор византиских 
епископа сломљен, да потпише пристанак 
на унију, на подлози речених трију та- 
чака. Уједно су се цар и владике пого- 
дили с Јосифом, који је у својо,] непопу- 
стљивости остао усамљен. Јосиф се сагла- 
сио, да се привремено п-овуче у један ца- 
риградски манастир, па ако се унија не 
склопи, да опет заузм-е свој престо и да 
све опрости присталицама уније, а ако 
се унија склопи, да бира хоће ли је одо-

брити и остати патријарх, или ће ко- 
начно сићи с положаја.

Тек кад се цар, на овај начин сложио 
са својом црквом, послати су црквени и 
државни представници Византије на Гр- 
гуров сабор (1274), коме је па-па већ био 
одредио као место састанка Лион, оти- 
шавши и сам тамо из Италије, и отво- 
ривши оаборске -седнице. На челу визан- 
тиског изасланетва налазио се са црквене 
стран-е бивши царнградски патријарх Гер- 
ман, претходник Јосифов и пријатељ уније, 
заједно с никејским митрополитом Теофа- 
ном, а с државне -стране Палеологов ми- 
нвстар Спољних Послова (логотет), учени 
историчар Ђорђе Акрополита. Стигавши у 
Лион, Византинцн -су предали папи Гр- 
гуру званична писма својих влаетодаваца, 
Цар је у својим писмима- усвајао Кли- 
ментов 'текст католичкога »вјерују«, испи- 
савши га од речи до речи, дао је и изјаве
о. католицизму као о ј-единој правој вери, 
■призна-о 'је папски примат, па и папск-о 
апелационо судство у византиској црквп, 
али ограничивши га, у вештом обрту ре- 
ченице, црквеним правилима и канонима. 
При том је он м-олио папу, да византиска 
ц-рква, у свакодневној пражси, остане и 
даље при свом уобичајном никејском сим- 
волу вере и прн својим осталим традицп- 
јама. Папи је предано и једно слично пи- 
смо од царевог најстаријег сина, лресто- 
лонаследника Андроника. Такође је папа, 
добио писмо од византиског епископата. 
У њ-ему није било никаквог символа вере, 
него се само усвајао папски примат (у 
смислу части, а не у смислу власти), пап- 
еко апелационо судство у граннцама ка- 
нона, и помињање папског нмена у визан- 
тиском богослужењу, али све то под усло- 
вом, ако папа оотави внзантиској цркви, 
у -свакодневној пракси, сав њен дотадаш- 
њи обред и ред.

Гргур.У су од стране византиског иза- 
сланства ур.учена н некаква писма ауто- 
кефалног срп-ског архиепископа -и бугар- 
ског трновског патријарха Јоаким-а, тобож 
упућена цариградском патријарху Јосифу, 
где су тобож и Орби и Бугари давали при- 
станак на унију. А уз ова је писма ишлз 
и молба Палеологова, да исто тако и папа, 
као што је то већ урадио Палеолог, уништи 
самосталноет ерпске и бугарске цркве, -по- 
што ју оне нису добиле по папском одо- 
брењу, па да обе те цркве врати под нег- 
дашњу њихову господарку, охридску ар- 
хиепископнју »пр-воју-стинијанску«, у ч-ију 
су дијецезу те земље спадале још од вре- 
мена Јустинијана I и папе Вигилија. Ујед- 
но су цар и његови епископи тралгали од 
Гргура, да их папство и даље штити од 
опште офансиве свога васала. Карла, и да 
после уније измири Анжујца и Латине у 
Грчкој с Палеологом, миром што повољ- 
нијим по византиске интересе на Валкану.

И ако су писма од цара, а. нарочито од 
епископа, мало давала папству, а мното 
захтевала, ипак је дошло брзо између па-
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пе п византиеких нзасланика до спора- 
зума, да се унија на сабору свечано за- 
кључи и прогласи. На. дан Св. Петра и 
Павла, обе су странке одслужиле зајед- 
ничку службу, при чему су Византинци 
читали символ вере -са католичким до- 
датком »и од сина« '(Шшдие). Мало затим, 
Гргур је -сазвао четврту саборску седницу, 
намењену за закључење и проглашење 
уније (-6/7 1274). На седници -је папа дао 
прочитати добивена писма. Од стране цар- 
ских личности, на уни.ју се ваклео Акро- 
полита. Но он није могао показати овлаш- 
ћење, да се сме клети у њихово име. Гер- 
ман ш митрополит никејски избегли су за- 
клињање, позивајући се на прописе источ- 
не цркве, који не допуштају духовницима 
заклетву, па су само још једанпут потпи- 
сали саборски акт византиског еписко- 
пата. Папа и католички саборски оци су 
прећутно примили све што је, у поднесе- 
ним им основама за унију, значило по- 
нуду, а прећутно су прешли преко свега 
онога, што је значило жељу и услов. Нн- 
шта нпје решено ни о царевој молби, да 
папетво е лионскнм сабором укине ауто- 
кефалност српске и бугарске цркве. Сед- 
ница је завршена. поновном заједничком 
литургијом. )При читању символа вере, Ви- 
зантинци су опет гласно изговарали ка- 
толички додатак »и од оина«. Чпн закљу- 
чева и проглашења уније био је тиме го- 
тов. Византиско се изасланство наскоро 
вратило кући.

На. реду је било увођење уније у живот 
у самој Византнји. Ради тога је један Гр- 
гуров представнпк допратио византиско 
изасланство из Лиона у Цариград. Пред њим 
су Палеолог и његови епископи морали и 
лично, у самој престоници, одиграги своју 
унионистичку представу. Гргурово је име 
унесено у цариградске црквене поменике. 
Пошто се патријарх Јоспф није ни сада 
сагласио с унијом, цар и епископат, пре- 
ма ранијем споразуму с њнм, огласили су 
му престо за упражњен (1274). И у Цари- 
граду је, као год у Лиону, одслужена за- 
једничка литургија, и то сад од папиног 
представника и од византиских епископа, 
У дворској цркви, пред самим царем, пред 
принцем Андроником н пред њиховим ве- 
ликодостојницима. На служби су Гргуру 
очпевана многолествија, Оатжм је, као нови 
цариградски патријарх на Јосифово место, 
изабран ватренн уннониота Јовал Век. То 
је било ове што ј-е Византија дала папству 
као остварење уније.

Л. У. се одржала само седам година, јер 
она ,је задовољавала само Палеолога, жојн 
ју .је и инсценирао. Захваљујући њој, цар 
је опет, без икакве препреке о папске 
стране, могао обнављатн примирја с ' Мле- 
чићима. Уједно је опет добио папоку за- 
штиту против Карлова напада, којим је, 
према витерпском уговору, Впзаптија имала 
бити срушепа од Латина. Не бојећи ее на 
тај начин ни на даље за сам олстанак Ви- 
зантије, цар је слободније дахнуо и у сво-

јој борби са Карлом око нревласти над 
бадканским византиским-- суседством, па је, 
прешавши ту у офансиву, постигао знат- 
нлх успеха. У Нићифоровом Епиру и Ал- 
банији цареви су генерали отели Карлу 
Берат (1274), притешњавајући затим -и 
Драч. И у Евбеји и Ахаји, они су напредо- 
вали против тамошњих Карлових штиће- 
ника, Латина, а једновремено су прити- 
скивали, ма да за сада без резултата, и 
Карлова савезника, Јована од Нов-е Патре, 
у Тесалији (1275—1278). Залуд је Карло, 
да би зауставио овај Палеологов полет, 
туткао на љега своје прнјатеље Србе и Бу- 
гаре. Урош I и Константин Тих, притеш- 
њенп од Палеологових пријатеља, један 
од Угра, а други од Јужно-руских Татара, 
морали су и сами апеловати на Карлову 
помоћ.

Но за Л. У. није хтела ли да чује, из 
верских разлога, велика већина Византи- 
наца, па ни сама царева сестра Евлогија, 
која је чак шуровала с Бугарима и с му- 
слиманима, да неправославном брату пре- 
врне престо. Против цареве уније днгли су 
се, не само због вере, него још више из по- 
литичких рачуна, н сви православни бал- 
кански владаоци, заједно са својпм цр- 
квама и народима, једва дочекавши, да 
својој борби против Палеологових -освајач- 
ких намера даду и верски облик. Савез- 
ник балканских владалаца, католик Карло, 
најмање их је у томе ометао, јер сц ни 
сам није радовао Палеологовој унији са 
папством, којом је онемогућен његов за- 
војевачки поход на Византнју. Међу пра- 
воолавним балканским владарима, наро- 
чито су агитовали против Л. У. и против 
Палеолога грчки Анђели у Епиру и у Те- 
салији, т. .ј. Нићифор и Јован, а понајвише 
борбени Јован. Јер, на њих је Палеолог 
наваљивао више него и на једног право- 
славног оуседа, како бн љихову територију 
ггоново спојно о Византијом. На тај на- 
чин, цар и врховна црквена. ви-зантиска 
власт створили су вбот Л. У шизму у са- 
мом православљу. Они су се у Византији 
завадили са већином свога свештенства и 
грађанства, а ван Внзантије са осталим 
православним балканским земљама. Да би 
бар од етране Византпје одржао пред пап- 
ством своју унионистичку опсенари.ју, Па- 
леолог је отпор, који се против уније јав- 
љао код Ввзаитинаца одоздо, угушивао 
наоиљем одозго. Царев сабор од послуш- 
них епископа одлучпо је, у своје и у пап- 
ско име, противнике упије од цркве. За- 
тим су царске власти стале противш. :е 
гањати, затварати и кажњавати. Али, ио- 
весан број прогоњених, међу њпма и неки 
епископи и великаши, а нарочито доста 
калуђера, успео је да пребегне Нићифор.у 
у Епир и Јовану од Нове Патре у Теса- 
ли.ју. Скупивши се, заједио с Јованом, и 
с Јовановим и Ннћифоровим свештенством, 
у против-сабор у Тесалији, они су од- 
говорили Царитраду одлучењем од цркве, 
проклевши при том не само Л. У., Палео-
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лога и Века, него и папство (1278). Залуд 
је Палеолог, желећи да овакво неприја- 
тељско држаље. Јованово и Нићифорово 
према унији и шрема шапској курији иско- 
ристи за свој план о освајању Тесалије и 
Епира, молио тадашњег п-апу Николу III, 
да забрани Карлу свако даље слање по- 
моћи тим »шизматицима«, како би их цар 
што лакше прогутао. Никола није хтео ни 
сам јачати цара на Балкану на штету Кар- 
лову, већ је цару обећао против Нићи- 
фора и Јована само своје црквено про- 
клетство.

Најзад, с Палеологовом Л. У. није било 
задовољно ни папство, тежећи за много 
потпунијим поунијаћењен Византије. Да 
би постигли тај циљ, наследници Грг.урови 
су једном руком пуштали и даље Карла 
да Палеологу мути воду на целој. линији 
балканског византиског суседства, а дру- 
гом су руком нудили цару, у његовој бор- 
би са Карлом, папску арбитражу, али по 
цену нових, стварнијих концесија, које би 
и цар и његови епископи учинили п-ап- 
ству на све већу штету византиске право- 
славне вере и самосталности цариградског 
патријархата. Тако је папа Јован XXI 
(1276—1277), држећи ое унионистичког 
програма, израђеног још од Гргуровог пр- 
вог наследника, ИноћентиЈа V, захтевао и 
од цара и од Андроника и од византи- 
ских епископа, личну заклетву на Л. У., 
а од епископа још и заклетву на послуш- 
ност папству и на католкчки символ вере, 
стим да ће они тај символ читати и у 
Византи.ји, и да у опште неће тајно воје- 
вати међу својим папством против уније, 
него да ће је хвалити у проповедима; и 
да ће ,је спроводити на делу. Уз то је још 
папа тражио, да његови изасланици про- 
ПУТУЈУ Византију, како би се очима уве- 
рили, да византиски епископат верно из- 
вршује ову заклетву. Али Палеолог је 
преко понуђене му лапоке арбитраже за 
мир између љега и Карла преш-ао с ћу- 
тањем, пошто се од ње није никаквом 
добру надао за своје планове о обнови не- 
кадашње велике Византије на Балкану. 
Што се пак тиче папиних верских захтева, 
ту је паиству, и овом приликом, само ба- 
чена прашина у очи. Палеолог и Андро- 
ник пристали су без оклевања, да се пред 
папиним посланицима закуну на све оно, 
на што се Акрополита у њихово име за- 
клео у Лиону, па су о то1Је дали и по- 
веље за папу. Али византиски епископи 
нису нипошто хтели положити никакве 
заклетве ни на што, него су само неки од 
њих на цареву молбу, потписали једну из- 
јаву о послушности папству, и један текст 
символа вере, приближан католичком, а 
цар је затим, пошто ,је број тих потписника 
био мали, дао фалсификовати, на тој из- 
јави, још неке потписе (1276). Чак ни па- 
тријарх Век, од кога су папини посланици 
такође понели једну пошљу папи, није у 
њој усво.јио све, што је папа захтевао, не 
признајући на пр. да је папство дало па-

тријархатима њихову аутономију, него да 
ју је само потврдило, нитп да. Ов. Дух про- 
излази из Оца и из Оина, као два врела, 
него из обојице као из једног јединог, бо- 
жанског, врела. Идућн папа, силни Ни- 
кола III (1277—1280), поновжвши Палео- 
логу понуду о папској арбитражи, којом 
бп цар добио потпун мир од Карла и од 
Карловпх балканских савезника, још је 
већма повисио цену те папске услуге. Он 
је цару и његовој цркви поставио не само 
захтеве Јована XXI, уколико су они били 
испуњени и неиспуљени, него је- од Палео- 
лога и од његових едископа тражио но- 
внх, куд и камо тежих верских жртава. 
Али су Палеолог п византиски епископат 
превели и Николу жедног преко воде 
(1279).

Напоолетку, одмах после Николе, Л. У. 
је сама папска курија учинила крај. Нови 
папа, Мартин IV (1281—1285), Француз 
као и Карло, и потпуно Карлов човек, дао 
ое брзо уверити од Карла, да се Визан- 
тинци само играју уније, па је и сам усво- 
јио према Ви-зактији Карлову освајачку 
политику. Он је бацио на Палеолога. ана- 
тему као на лажног уннониоту, а одобрио 
је свом васалу Карлу нолазак у поход на 
византиско царство, у омислу витерпског 
уговора. Но Палеолог, који се за оволико 
година, колико је трајала његова униони- 
стичка игра, био епремио да сломи Кар- 
лову офансиву, није -се више бојао ни пац- 
ства ни Анжујца. Цар је папи одговорио 
избациваљем његова имена из поменика 
византиске цркве, а Карлову је оилу до- 
чекао још јачом силом, тако да су алжуј- 
ске армије, које су, превезавши се у Ал- 
банију, опселе византи-ски Берат, биле код 
Берата сатрвене од византискнх трупа 
(1281). На то оу, Мартин IV, Карло и ње- 
гов зет, титулирани латиноки царпградски 
цар Филип, -син умрлог Балдуина II, уго- 
вором у Орвјету, привукли у савез за по- 
новно латиноко разорење Византије и мле- 
тачког дужда 'Бованија Дандол-а (1281). 
Општи напад анжујеких и млетачких -сна- 
га, уз учешће и Карлових балканских са- 
везника, Грка Јована од Нове Патре, срп- 
ских краљева Дратутина и Милутина, и 
новог бугарског цара Ђорђа Тертера, спре- 
мао се за идућу годину. Али, у том је из- 
вршење орвјетског уговора било ометено 
т. зв. »сицилијанским вечерњем«, т. ј. 
изненадним устанком Онцилијанац.а про- 
тив туђин-ске власти францу-ских- Анжу- 
јаца. Устанак је донекле потпомагао, мож- 
да уз помоћ Палеологова злата, и зет по- 
којног Манфреда, краљ Петар III Арагон- 
ски у Шпаниј.и, претендент на бивше 
Манфредово напуљско-сицилијанско кра- 
љевство (1282). Тим устанком, папство и 
анжуј-ски дом изгу-били оу Сицилију, и 
заплели су се због ње у двадесе-тогодишњи 
крвави рат о Аратонцима, који су им отели 
то оотрво. Палеолог је одахнуо и од пап- 
ског и од анжујског бича. На тај начин, 

I кад је дошао рок, да се испуни орвјетски
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уговор, на Византију су напали само Кар- 
ловн балканоки савезници, који још нису 
били чули за 'сидилијаноку драму. Милу- 
тин је тада, између осталог, освојио ви- 
зантиско Скопље (1282). Но Палеолог је 
казнио једног од нападача, Тертера бу- 
гарског, помоћу својих верних Татара у 
јужно.ј Русији. А ко зна како би прошли 
п српски крдљеви, заједно с Јованом од 
Нове Патре, да дара, који је већ кренуо 
на њих, није уграбила смрт (1282).

Под Палеологовим сином, Андроником II, 
Византија је, као папство пре н>е, напу- 
стила Палеологову унионистичку политику, 
која јој више није била од потребе. Ан- 
дроник је одмах изјавио, да је унију при- 
хватио само под притиском очевим. Уједно 
је збадио патријарха Века, а вратно је на 
дариградски патријаршиски престо Јосифа 
(1282). Православни антиунионистички епи- 
скопи, калуђери, свештеници и народне 
масе, опростилж су све Андронику. Али 
су се њихов фанатизам и њихова жеђ за 
осветом утолико жешће излили на остале 
унионисте, нарочито на Века, који се ни- 
како није хтео одрећи уније. Уз туђа и 
међусобна. прегањања, која је слаби Ан- 
дроник једва зауставио тек после више го- 
дина, збрисан је у Византији сваки траг 
Палеологове Ј1. У.

Л и т е р а т у р а :  ''V. ИогЈеп, Баз Рар- 
з1ит ипЈ Вугапг (1903); К. Ј. Не{е1е (фран- 
цуски превод Бес1егс^) Н;81о1ге Јеа Соп- 
сИев, VI (1914). Д . А н а с т а с и је в и ћ .

ЛИПАР. 1. Брег у источној Србији, 
б'5 км југозападно од Соко Бање. Л. је 
висок око 1.200 м и већим делом је по- 
шумљен.

2. Брег у источној Србији, 5 км јужно- 
■југоисточно од места Рама, односно 
13-5 км западно од Великог Градишта, 
при улазу Дунава у Ђердап. Л. је висок 
300 м, а лежи изм-еђу Дунава и Леђевиш- 
та Дола. <П. В.

ЛИПИК, меото у Славонији, област 
Осек, срез Пакрад, од Пакраца. 6 км к југо- 
западу. Железничка је станица, на прузи 
Ванова Јаруга—Л.—Пакрац—Вировнтица. 
Простире се у долини (146 м) реке Пакре 
(к Илови), која се отвара к западу, док 
га са осталих страна ограђују шумовите 
горе: највиша на југоиотоку, у Врезову 
Пољу 984 м виооки Псуњ. — Има 1.077 
становнћка, општинско поглаварство, оо 
новну школу, пошту, телеграф и телефон, 
циглану. —' Знаменитост Ј1. су топлице, 
већ Римљанима познате Ациае ВаНззае, 
данао европскога глаоа, јодна, радиоактнв- 
на, алкално-муријатичка хипертерма 64° С. 
Олужи за купаље, ниће и инхалацију. Лечи 
катарне афекцнје желуца и црева, бубреж- 
ни, жучни и бешични камен, застареле 
ексудате, костолом, женске и венеричне 
болести, рахитис и шкрофулозу. У про- 
страном парку (40 јутара) налази се глав- 
на купалишна зграда, покривено шетали- 
ште, музнчки павиљон и др. Л. има своју

Електричну Централу, водовод, Фабрик^ 
Леда и др. — Л. је негда принадао вла- 
стеоству Бијелој Стијени. Господари оу 
ое чеото мењали: Вук Бранковић, Фрањо 
Бериславић, Иван Банфи, Петар Кеглевић, 
Турци, који су топлице врло ценили — 
барои Фрањо Тренк, грофови Јанковићи, 
Вуковарац Антун Кнол, који је много учн- 
нио за уређеље и напредак купалншта. 
Данао је Л. државно лечнлпште.

Ј .  М -н .

ЛИПИЦА, ергела у Истри. Основао ју је 
1580 -аустриски надвојвода Карло. Изворни 
расплоднп материјал били су андалузиски 
(шпаљолоки) коњи, и то 24 кобиле и 6 па- 
стува- 1582 н 1584 увезена су расплодна. 
грла из Полезине (Италија). 1768 уведено' 
је гајење кладру-бских коња, по коњима 
допремљеним из дворске ергеле Копчан, 
у Мор&вској. Изузетно су се уз то још 
употребљавали н пастуви данског, северо- 
немачког и арапоког порекла. За напо- 
леонских ратова била је Ј1. 1798 опљачка- 
на, а 1805 се морала поновно селити, те 
је била нривремено смештева. у Ђакову, у 
Славонији. 1807 вратила се у Л., али 1809 
ј-е опет морала бежати, и била је смеште- 
на у Пешки, крај Мезехеђеша; ту је остала 
шест година. У то доба употребљавани су 
и енглески пастуви ад расплод. — За вре- 
ме Светског Рата била је ергела премеште- 
на у Лаксенбург, крај Беча, и није се ви- 
ше натраг вратила. После преврата. је је- 
дан део ергеле, која је у рату знатно ште- 
товала, добила Аустрија и стално ј-е сме- 
стила у савезној -ергели Пибер, у Шгајер- 
ској, а један део ,је узела Италија, и сме- 
стила је оиет у Л. Један део ергеле, који 
је преврат затекао у ергели Кладруб у 
Чешкој, преузет је од Чехословачке, и сме- 
штен је у Мале Тополчане, у Словачкој. 
Најзнаменитији пастуви су: Плуто (1772), 
Конверсано (1774), Фавори (1784), Маесто- 
со (1791), Неалолитано (1795), Сиглави 
(1816) в Маестосо X (1837).

Л. лежи усред крашког краја, те је ер- 
гела имала имање Пресхранек и Ракек са 
добрим пашамач Према овим приликама 
створио се у липицанцу прави крашки 
коњ, који је оеобито пржкладан у Хрват- 
ској-Олавонији, Далмацији, Истри, једном 
делу Словеначке, Босне-Херцеговине (в. 
Липицанац и Коњарство).

Л и т е р а т у р а :  Сазбећпег, Баб к. к.
Но1^ебКИ 2'Ј Шрггга 1580—1880 (1880);
МоШосћ, 51ис1;еп ићег РЈегЈегисћ! (1911); 
51е1пћаибг М., Лнпицанац (1924).

С. Улмански.
ЛИПИЦАНАЦ је идеалан коњ за краш 

п равнице, са внше екстенсивном култу- 
ром (у дворској бнвшој -ергели Липиди по- 
стоји гајење од 1580). Произашао је ш  
укрштања окдиденталног с оријентаљним 
кољем (шнањолска, напуљска, данска, кла- 
друбска, арапска крв). Знаменпти пастув 
Тулипан произвео је нарочито одлично по- 
томство у Хрватско-ј и Славонији.
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Висина до гребена је 156—167 см; сува, 
изразита глава, лепо савнј-ен, високо наса- 
ђен врат, слаб гребен, дуга широка- леђа, 
добре округле сапи, високо на-сађен реп. 
Пврсте тетивне кратке ноге су без мана, а 
копита- изврсна. Сива боја превлађује. Са- 
•зрева доцкан (6—7 година). Л. је кон> за 
брзв кас, подвоз, јахаље, а мањи тип за 
товаре. Он је истрајан и питом. Раширен 
је у крашкин пределнма наше државе и 
у Славонији. (В. Липица. Коњарство. Ер- 
геле.) С. У.

ЛИПЉАН, варошица у Јужној Србији, 
у Косовској Области, с десне стране Сит- 
нице, ниже ушћа Јањевке. на правом Ко- 
сову. Има 69-5 становника (1920). Л. је био 
тлавни косовски град римског н визан- 
тиског доба. Лежи у близпни развалина 
римскога града Шрхапа, једнога од главних 
градова Дарданије, коју су Римљани осво- 
јили крајем 1 века пре Хр. Улпијана је 
била једна од најважнијнх станица на рим- 
скоме путу од Скадра н Љеша до Ннша. 
Улпијану је о-бновио византиски цар Ју- 
стинијан I (527—565) и назвао је ЈизН ш апа 
Зеси п Ја , но ово се нме није одржало код 
старих Улпијанаца. Старије име су при- 
мили Срби од затечених староседелаца (ћх- 
ргана, Лтреш.оп) -и посрбили та, те се у 
данашњем облнку јавља још у средљеве- 
ковнин споменицима.

У Л. је Бодинов рашки жупан Вукан 
утлавио мир са византпским царем Але- 
ксијем (1094). Л. је 1183 остао у Немањи- 
ној државн, као главни град према- визан- 
тиско.ј граници, потиснутој до Качаничке 
Клисуре. У Л. је била- столица липљанске 
епископи.је. Од развалина старе Улпијане, 
а на темељима старијег храма, краљ Ми- 
лутин је подигао манастир Грачаниду 
(1321), и ту је поставио столицу липљан- 
ске шиокопије, жоја се доцније звала ми- 
трополија липљанска или грачаничка или 
новобрдска. Дуж старота римсжог пута на 
Л. је у средњем веку преко Дуљске Пре- 
седлпне и Штимље избијао Вели или Зе-т- 
ски Пут, па је одатле једним крагдам во- 
дио, преко Приштине и Лаба, за Ниш, а 
друтим, преко Јањева, Новог Брда и Вра- 
ња, за Софи.ју. Са овим се путевима у Л. 
укрштао БосанскочМакедонски Пут, један 
од на.јважнијих друмова. турскога царства.

Л. је од краја 14 века, када су с-е раз- 
вили Приштина, Јањево и Ново Брдо, као 
нова и врло напредна трговинска и рудар- 
ско-индустриска сре-дишта, стао да губи 
ону важност, ко.ју је пре тога имао. — Л. 
је у средњевековно доба био средиште 
истоим-ене жупе, око -горње Ситнице. Л. се 
више пута спомиње и у познијим наш-им 
споменицима. средњега века, и као жупа 
(1331, 1348), и као насеље (1394—1402).

У доба турских најезда Л. је опустошен 
и остао је обична оеоска раскрсница кара- 
ванских путев-а, који су се у позније тур- 
ско доба све више умртвљавали. Старо се 
српско становнишгво Л., за време сеоба,

крајем 17 и почетком 18 века, бнло скоро 
сасвим раселнло. Сада има у Ј1. само једна 
стариначка нородпца. — По-новно насеља- 
вање Л. отпочело је од средине 18 века. 
Оељаци оу се у Л. бавили п кириџилуком, 
преносили робу караванима из Солуна, за 
Сара.јево, а трговало се и са. џелепима сто- 
ке. Средином 19 века Л. се- поново расеља- 
вао, када је куга уништпла два липљанска 
засеока. Л. се поново почео развијати у 
варошко на-оеље тек од спровођења косов- 
ско-вардарске жел-е-зннце (1873), ка-да је на 
овој етарој раскрсншц-и друмова. поста.вље- 
на железничка станица. Мало даље од се- 
ла, крај- станпде стао се развијати варош- 
ки крај Л., са д-ућанима, матазама и хано- 
вима. Л. ј-е онда поново оживео, као из- 
возно и увозно место знатн-их делова Ко- 
сова. Међу варошлијам-а први су би-лп 
Цинцари из Гопеша, поред Срба из еела 
Л., Приштише, Велеса, Призрена. Овакво 
полуварошко наоеље, Ј1. је пред крај тур- 
скога доба (1910) има-о 79 кућа, од којих 
је било највише православних Срба (66), 
остало су бипи Арнаути муслимани (7), 
Цинц-ари (5), Ј-евреји (1). Л. ,је за последљп 
ве« и по поно-во насељен, највише из ко- 
оовских села, затим -из Сиринића, Мо-раве, 
Подриме и са Копаоника.. У тако обновље- 
ном Л. оа врло мадо старинаца држ-и се 
традиција, како ј-е Л. -био »велика варош«, 
са 3.000 дућана и 7 цркава, и да је из Л. 
излазило 70 оклопника-, кад се имало бори1- 
ти с Турцима. — Од 695 становника. (1920) 
највнше је било Срба (православних 641, 
католика б), а нешто Цигана. муслимана 
(41) и Турака (7). -Оада с-ве више- дола-зе 
насељенвци из северн-их српских кра.јева. 
— Л. чини у грачаничком срезу варошжу 
општину ©а још 16 околних села-, укупно 
са 531 кућом и 3.194 становника (1921). 
Има пошта-нску н телефонску станицу са 
непреквдном службом.

Л и т е р а т у р а :  К. Коотић, Трговински 
центри в  друм-ови по српокој земљи у 
средњем и новом веку (1900); Ст. Новако- 
вић, Законски опом-енидв ерпских држава 
средњега- века (1912); Ј. Цвиј-ић, Основе 
за географију -и геологију Македоније и 
Отаре Србије, III (1911).

В. Радоваповић.
ЛИПЉАНСКА ЕПИСКОПИ ЈА, црквена 

обла-ст, која ј-е, угла-вном, обухватала да- 
нашље Косово. Ј1. Е. установили су, по 
свој прилвци, Ви-зантинцв. У саставу 
охридске архиепископије -помшњ-е се она 
1018 и све до прелаза Косова под орлску 
власт, крај-ем 12 и почетком 13 века, а у 
саставу пећске архи-епископнје_ п патри- 
ј-аршиј-е п-омиње ое све до краја 17 века, 
када је, по свој прилици, унвштена, у вре- 
ме сеобе Срба под патријар-хом Арсенл- 
јем III. Седиште епископије било је раније 
у данашњем селу Ли-пљану, старој Улпи- 
'јани, за тим код манастира Грачанице, Под 
'њу је по-тпадао и чувени рударскн град 
Ново Брдо, ла су јој епископи, доцније
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архиепископи и митронопити, називани и 
грачанлчким и новобрдским. Мигрополија 
ипи епископија сама најиешће је назж- 
вана липљанском. Од љених ешископа по- 
знати су Оава, крајем 13 века, Илија у по- 
четку 14 века (пре 1321), затим: архиели- 
скоп Оимеон 1383 и 1388, те митрополити: 
Никанор 1530, 1535, 1539, 1545; Дионисије 
1570, Василије 1587, 1591 н 1598; Пајсије 
око 1613; Лонгин 1616. — За време цитро- 
попита Никанора Л. В. је имала своју 
штампарију, у којој је штампар Димитрије 
штамнао Октоих од 5—8 гласа, и уз њега 
у дрворезу дао слику грачаничке цркве из 
тога доба. Р. Г.

ЛИПНИЦА, висораван у Босни, измеђуре- 
ка: Зуче-Рибнице-Босне-Тршћенице-торњег 
тока. Лужннце (притоке Босне^-Ставњице- 
горљег тока Дубошчице-изворишног дела 
Лужнице (притоке Гостовића), око 24 км 
источно од вароши Зенице. Највиши висо- 
ви су: Липница 1.458 м, Раван 1.367 м, 
Игришћа 1.303 м, Тисова Глава 1.228 м, 
Кршћена Буква 1.177 м, Добрљевац 1.149 м; 
на југу: Драговић 1.398 м, Карашовина. 
1.471 м, Тешево 1.205 м, а на. истоку: кота. 
1.279 м, Бризова Коса 1.237 м. Л. је већжм 
делом пошумљена. Југозашвдним поднож- 
јем планине пролазе друм и железничка. 
пруга Брод н Травник—Лашва—Подлугови 
—Сарајево, југоисточнпм, Сарајево—Подлу- 
гови—Вареш и даље друм Вареш—Погари 
—Дубошчица. Ооим тога, кроз долину Ду- 
бошчице и Тршћеиице и преко Тисове 
Главе и Игришћа пролазн индустриска 
железничка пруга, а неколико колских и 
пешачкнх лутева воде кроз друге делове 
планине. П. В.

ЛИПОВЉАНИ, село у Славонијп, област 
Осек, срез Новска, Станица (143 м) на. по- 
лољској железници (Дуго Село—Ј1.—Нов- 
ска 10 км). Има 2.389 становника, ошптин- 
ско поглаварство, римокатоличку и трко- 
католичку жупу, основну школу, шумску 
управу, пошту п телеграф.

Ј. М-н.
ЛИПОВО ПОЉЕ, карсно поље у Хрват- 

ској, југозападно од Гацког Поља, северно- 
северозападно од Личког Поља, око 13 км 
.јужно од варошнце Оточца, односно 25 км 
западно-северозападно од трга Госпића, 
Пружа се од северозапада према југонсто- 
ку, лежи на апсолутној висинп од 485 до 
500 м, дугачко је 9-5 км, широко 1-7 км, 
а површина му је 16-6 км2. На северо- 
истоку је Л. П. оивич-ено огранцима Велике 
Косе (Букови Врх 823 м, Оштрац 829 м, 
Јеларнћ 752 м) н Париповцем 687 м, на 
ј,угу гребеном Кооињског Бока 879 м, на 
југозападу Великом Гредом 875 м, Руња- 
вицом 960 м, Црним Врхом 1.096 м, а на 
северозападу Тродоквом 717 м. Поље је 
нагнуто' према северозападу, а са равнице 
се издпжу неколико стеновптих главица за 
10 до 40 м Л1знад околног терена. Кроз Л. 
П. протичу: Лика, која понире на североза- 
падном крају, и Јаруга, која извире близу

села Л. П., у вијугавом току тече према 
североистоку, и улива се у Лшсу. Ј1ика 
понире у мното малнх понора; ови се че- 
сто загуше и изазову у Л. П. поводањ, 
при коме вода нарасте до 30 м. Ова на- 
сеља су на ободу иоља. Од њих оу нај- 
већа: Дољи Косиљ (325 домова и 1.665 ста- 
новника), Липово Поље (175 домова. и 878 
становника) и заоелак Крш (659 станов- 
ника). Маља су насеља: Рудинка и Ку- 
чишта. ' П. В.

ЛИПОВСКА ЕПИСКОПИЈА, бивша срп- 
ска црквена област у северозападнон Ва- 
нату, са -седиштен епископа у Лилови. Л. 
В. ломиље се први пут 1563. У почетку 
17 века Л. Е. је сједињена са јенопољском, 
те су се јенопољски епископи називали и 
липовоким. Последњи помен о тој еписко- 
пији је 1651. Териториј Л. В. крајеи 17 и 
почетком 18 века раздељен је на арадску 
и темишварску епископију.

Р. Г.
ЛИПОВЧИЋ ЈЕРОЛИМ (1717, Пожега — 

1769). Овршио је, као фрањевац, иауке у 
Калочи и био је до смртп учитељ филосо- 
фије у завичају. Прочуо се л као изврстан 
прошоведник. Матерњим језиком написао 
је и штампао више пучких књижида по- 
божна садржа.ја шги коледара за пук, а 
латпнским језикон: С отрепЈш т васга-
гит саептош агит рго а1та е! апБцшз- 
81т а  ргоутша Возпае Аг^епПпае 5. Сги- 
с1з 8. Р. Ргапизсј ге^и1апз оћзегуапНае 
ассоттоФ аЉ т, који је СПИС издао Друг 
његов у реду Емерик Пвдић, након љегове 
смрти, у Млецима 1796. Ћ. К.

ЛИПОШЋАК АНТОН, генерал пешади- 
.је, гувернер Пољске (9/4 1863, Секељ
Удвархељ — 24/7 1924, Загреб). Свршио је 
Војну Академију у Впнер Најштату, 1883 
ступио је као поручник у загребачку 53 пе- 
шачку пуковнију, свршио је Ратну Школу 
у Бечу, 1888 ностао је надпоручнпк, 1892 
капетан тенералштаба, 1898 мајор, 1902 
потпуковник. Олужио је код генералштаба 
у Вечу, Мостару и код 82 пешачке пуков- 
нвје. 1905 постао је пуковник. Био је иај- 
пре на службн у Млнистарству Војном. 
Касније је био шеф  ̂штаба 15 војног збора 
и тенералног пнопектората у Сарајеву. 
1910 поотао је генерал, 1911 заловедник 
72 пешачке бригаде у Загребу, 1913 запо- 
ведник 2 лешачке дивизије у Јарославу, 
1914 постао је подмаршал. 1915 заповедао 
је 42 хрватском пегаачком домобраиском 
дивизијом на руокоме ратпшту, где се у 
великој битци Раванце—Топоруц 1916 
иотакао. 1917 именован је заповедником 
IX војног збора и генералом пешадије, 
1918 постао је тувернер Пољске и тајни 
саветник. 1919 је пенсионисан.

В. Л.
ЛИРА (талијанско име) од латипске ре- 

чи НБга =  фунта. Првобитно је Ј1. у Мле- 
цима била само рачунски новац, појам 
пзвесне количвне сребрног новца. Доцније
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лисин

се Л. и ковала. У нашим јужним крајеви- 
ма Л. је ознака за туреку златну фунту 
V тежини од 6-6151 г чнстог злата.

Б. С.
ЛИСАТ, планжна у Црној Гори, између 

река: Лима-Љешниде-Љубовије-Бокшевић- 
ке-Миочке. Л. се пружа од северозапада 
према југоистоку, а у томе правцу најви- 
ши виоови с'у: Кичевско Брдо, око 1.320 м, 
Лисат 1.250 м, Вихов Гроб око 1.260 м. Л. 
је највећим делом пошумљен. Источним 
подножјем Л. пролази колски пут Брода- 
рево—Кање—Бијело Поље, југозападним 
и јужним, пут Коврен—Шаховићи—Бије- 
ло Поље, а  неколико пешачких путева и 
стаза воде преко планине. П. В.

ЛИСАЦ, 1. Планина у источној Србији, 
између понорница: Симикине Падине-Мале 
Тиснице-Равне Реке, северозападно од ку- 
чајских Стобора, односно 11-5 км јужно- 
југоисточно од варошице Жатубице. Л. је 
претежно састављен од кретацејскот креч- 
њака. н одликује се врло изразитим поја- 
вама крша, али је ипак под вегетацијом. 
Издиже се еа карсне висоравни као гре- 
бен, који се нружа од запада-југозапада 
према истоку-североистоку са висином до 
1.153 М.

2. Планина у југоисточној Србији, изме-
ђу река: Ветернице-Смнљевинске-Јовачке- 
Мораве - Рдовске - изворишта Големе Реке- 
Градашнице, северно од вароши Врање, а 
западно-северозапа.дно од Владичина Ха- 
на. Л. је углавном састављен од искон- 
ских шкриљаца. У севернијим крајеввма 
већим делом је пошумљен. Највжши су 
висови: Лисац 1.345 м, Букова Чука
1.358 м, Орловска Чука 1.319 м, Јужин 
Камен 1.227 м, Фурниште 1.308 м, Кука- 
вица. 1.407 м, Семеника Бука 1.123 м, Цр- 
ни Врх 1.040 м. — Источним подножјем 
планине пролазе друм и железничка пру- 
га Ниш—Лесковац—Врање, а јужним и 
југозападним, колски пут Леценица— 
Урманшца — Големо Село — Доња Оругли- 
ца—Барје.

3. Планина. у Црпој Гори, између Ме- 
ког Дола—Преког Долго—Ограде—Глибач- 
ког Цоља, око 20 км североисточно од 
Дурмитора, односно 17 км југозападно од 
Пљеваља. Л. се диже са карсне висорав- 
ни, око 1.200—1.300 м високе, пружа се 
од северозапада према југоистоку, као ју- 
гоисточни наставаж Љубичне Планине, а 
највиши висови у томе правцу су: Лисац 
1.767 м, кота 1.749 м, Глибачки Вис 
1.746 м. Л. је пошумљен само по нижим 
крајевима.

4. Планина у Македонији, између река: 
Кратовске-Криве-Новоселске, југозападно од 
варошице Криве Паланке. Л. је састав- 
љен од кристаластих шкриљаца, а на јуто- 
западу су еруптивне трахитске стше. Л. 
се пружа од запада-југозапада према исто- 
ку-североистоку. Пошумљен је само на 
северозападу, а највиши вис су Котли,

преко 1.500 м. Оеверним подножјем пла- 
нине пролази друм Куманово—Отрацин— 
Крива Паланка, западннм и југозападним, 
друм Отрацин—Трновац—Кратово, поред 
тога има још неколико пешачкнх путева 
и стаза, који воде и преко планине.

5. Планпне у Македонијн, између река: 
Оипачанске - Виљака - торњег тока Телвазе- 
на-Кадине Реке-Ручицке, око 22 км запад- 
но-северозападно од Велеса. Л. је састав- 
љен од седиментарних стена, чије се боре 
пружају од североистока ‘према југу-југо- 
западу, а било планине има прав.ад за- 
пад-северозапад-исток-југоисток, одакле се 
ка северу спуштају дугачки повијарци и 
косе. На билу су највишн висови: Алдин- 
ска Планжна 1.571 м, Демврова. Ливада 
1.546 м, Сипачан 1.769 м, Осман Бежица 
1.727 м, Лисац 1.934 м, Ооколица 1.458 м. 
На северу су: Бодревец 1.530 м, Тесовачки 
Врх 1.408 м, Пештер 1.225 м, Фезула (Ја- 
бланица) 1.475 м, Албаница 1.054 м. Ое- 
верне и западне падине Л. већином су 
пошумљене, а остале су махом наге. Под- 
ножјем планине и преко ње воде неколи- 
ко пешачких путева и стаза.

6. Планина у Херцетовини, северно-се- 
верозападно од Невесињског Поља, а шс- 
точно - североисточно од планине Рујиш- 
та, око 22 км северозападно од Мостара.. 
Л. је претежно састављен од кречњака, 
одликује се жарсним облицима и диже се 
са кречњачке површи, али је ипак већим 
делом пошумљен. Највиши висови су: 
Лисац 1.497 м, Вучји Рат 1.439 м, Иванов 
Врх 1.361 м, Велика Кита 1.308 м, Крату- 
јевача 1.308 м. Вападним подножјем пла- 
нине води пешачки пут Црквине—Дно- 
поље—Оопиље—Невесвње.

7. Планина у Источној Орбији, између 
река: Дунава - Брњисце - Јеленскот Потока, 
9 км источно од варошице Голупца. Л. се 
иружа од североистока. према југозападу, 
и у томе правцу су највећи висови: Ли- 
сац 500 м, Јеленски Врх 450 м, Отена Со- 
коловица 520 м. Југоисточне падине Л., 
према долини Брњице, врло су стрме, а 
северозападне .су блажије и већим делом 
под вегетацијом.

8. Планина у Србији, између река: Ра- 
сине-Криваче-безимена потока. (леве при- 
токе Расине), 13 км северозападно од ва- 
рошице Александровца, односно 14-3 км 
југозападно од Трстенжка (на Заиадној 
Морави). Л. је купаста облика, висок је 
1.100 м. Оеверна и источна страна Л. су у 
нижим деловима под вегетацијом.

П. Вујевић.
ЛИСИН, планпнски гребен у Црној Го- 

ри, на јадранском лриморју, ивмеђу река: 
Бунара горњег тока Међуреча-Печице, ,јуж- 
но - југозападно од лланине Румије, од- 
носно југоисточно од Бара. Л. се пружа 
од севера - северозапада нрема јуту - југо- 
истоку. Састављен је од верфенских шкри- 
љаца, 'тријаског и кретацејског кречља- 
ка. У нижим деловима је пошумљен. Ју-
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ЛИСИНА ГОРА

гозападна страна Л. врло је стрма, а су- 
протна се спушта са блажијнм нагвбом. 
Највиши висови су: кота 1.092 м, Лисин 
1.380 м, кота 1.287 м, Осојница 1.003 м. 
Југозападним подножјем. планине пролази 
друм Вирпазар и Будва—Отари Бар—Ул- 
цин>, а источним и јужним, лешачки пут 
Туђемиле—Микулпћ—Врбица—Печурица.

П. В.
ЛИСИНА ГОРА, рудна планина у Бос- 

ни>, пзмеђу рек.а: Јошавке - Пливе - Оокош- 
ницеШтрбина Потока-Зелениковца-Мрача.ј- 
ске, југозапа.дно од Мркоњићева Града 
(Варцар-Вакуфа). Л. Г. се пружа од се- 
вера-северозапада према јуту-југоистоку, а 
у томе правцу су највиши висови: Широ- 
ка Коса 1.252 м, Лисина 1.467 м, Мајдан- 
ска Коса 1.451 м, Сушна Коса 1.302 м, 
кота 1.338 м, Под 1.037 м. Од била се 
према истоку одвајају неколико повнјара- 
ца и коса са висовпма: Црљеница 1.200 м, 
Оињаково 1,132 м, Борје 1.098 м, Руњевац 
1.022 м, Грабеж 881 м. На. западу о.д пла- 
нинског била шири се пространа висора.- 
ван, на којој су на.јвиши висови: кота
1.160 м, Оокошница 1.158 м, кота 1.194 м, 
Поојац Брдо 1.157 м, Главица, 1.145 м, ко- 
та 1.129 м. Л. Г. је већим делом лошумље- 
на, и богата изворима. На северној странн 
повијарца Сињаково налазе се мајдани 
бакра. Оевероисточним подножјем Л. Г. 
пролазп друм Баља. Лука—Ситница—Бо- 
жијовић Хан—Мркоњићев Град—Језеро— 
Јајце, југоисточним, друм Језеро—Шипо- 
во-—Протићн—Гламоч, западним п северо- 
западним, друм Протићи—Луке—Божпјо- 
впћ Ха.н, а преко планнне воде неколико 
пешачких, делом и колских путева.

П. В.
ЛИСИНСКИ, хрватско певачко друштво 

у Затребу. Л. стоји на становишту чисге 
уметности. Постало је под водством Ка- 
мароте, Новака в  Полца, Удружеље има 
око осамдесет мушких и женских члано- 
ва, војп су у иевачком и музикалном по- 
гледу веома добрв. Заслутом многогодлш- 
љег тајника и председника, сада почасног 
председннка, В. Новака, марљивост и 
двсциплина је у удружењу узорна- Први 
артистички вођа био је Бенковић, потом 
проф. Фран Лотка, и најзад оперскн ди- 
ригент Крешимир Барановић, под чијим 
се водством удружење подвгло до високог 
степена уметничке репродукције. Л. је пр- 
вп почео да пази на идејно н стилско је- 
динство. Од страшгх композитора извео је 
Лисннски дела класика: Р аквВ те, УШо- 
пе, Базва, СевиаМа, ОаНива, затнм Ва- 
сћа, ВееЉочепа, 8сћићег1а И Вгаћтза, а 
ОД новијнх СиејЈа, Кауе1а, 8ајп1-8аеп8а, 
ЈЈпЈуа, Бећивзу-а. Од руских аутора: 
Чајковскога, Кјиј-а, Арепскога,, Мусоргско- 
га, Љадова; од чешких: Фнбиха, Дворжа- 
ка, Кржичке, Вицпалека, Кунца, Сука и 
Новака. Од домаћих аутора, међу осталпм, 
најпре Ватрослава. Лиспнскога, Мокрањца, 
Дугана, Ружића, Вилка Новака, Зајца,

док је у последње време интшсивно при- 
онуо уз наше новије комшозиторске теж- 
ње, и први израдио многа наша хорска 
дела. Оа овог гледишга ваља истакнути 
радње Ф. Лотке, Б. Швроле, М. Милојеви- 
ћа, 0. Јозефовића, В. Жганца, П. Коњо- 
вића, От. Христића, А. Лајовжца и А. До- 
бронпћа. — У последње доба ваља иотаћи 
узорну интерпретацнју француске хорске 
музике, затим концерат мадрнгала и нај- 
зад извођење Бетовнове МЈзба зо1етшб, 
уз суделоваље Загребачке Филхармоније, 
пад днриговаљем К. Ба.рановића.

А. Добронић.
ЛИСИНСКИ ВАТРОСЛАВ, композитор 

(8/7 1819, Загреб — 31/5 1854, Загреб). 
Овршш је у 3-агребу средљу школу, за- 
тим је на- Ака.демији знаности похађао нај- 
пре филооофију, па онда право. Прву му- 
зичку поуку, п то приватну, прнмио је 
кад је и.мао 14—15 годшна. Затнм је ишао 
у Праг, где је учио приватно код управп- 
теља оргуљске школе РНзсћа п управпте- 
ља Консерваторија КШ1а. После повратка 
из Прага у Загребу је доживео горка иску- 
ства. Родољуби су радили -за његово по- 
стављење у музичкој школн Мизјкчег- 
еш-а, коме је сам саставио нова правила. 
У том правшшику је ностављен основ 
нашој расној музичкој идеологији. Ту .се 
одмах у првом па1раграфу тражп »да ваља 
музику у домовини у опће проширити п 
развити, да се пробудн љубав према овој 
умјетности, с особитим обзиром на значај 
југословенске музике«. Али је Л. био 
лменован за бесплатног надзорника музи- 
калних учпона. Поводом доласка цара 
Фрање Јосипа у Загреб, родољуби, па ни 
сам бан Јелачић, нису успели да се из- 
веде Л. опера. Љубав и злоба и Концерт- 
на Увертира, коју је у ту сврху Л. на.ро- 
чито напиоао. Притајани антагонпзам 
спрам Л. избио је после тога у толикој 
мери, да је ан морао изићп из музичке 
школе. Од тада је Л. пао у материјаднт 
беду, а и пријатељн су га напустшш. Жн- 
вео је готово од мплостиље бандце Јела- 
чић и саветника Врбе. На.јзад је неопа- 
жено умро.

Светла и болна појава Л., дпректал ,је 
резултат патриотског заноса н трагедпје 
илкризма. У музичко-патриотском удру- 
жењу Народно Илирско Складногласја 
Друштво, скромног Л. открпо је Алберт 
Штрига. Л. је за то удружење приређнвао 
композиције за збор и -оркестар. За велпкп 
иатриотско-демонстратпвни дочек Гаја у 
Загребу, после- триумфалног агптацшшог 
ПЈЧговања по Далмацији, Л. је, на захтев 
Штрнгин, компоновао своју прву будннцу 
на Штосову тек-сту Нз заторја, од праста- 
ра Чеха, Леха, Меха, града звнјездо! Л. је, 
услед тога, нагло лостао популаран, па је, 
на даљи шотицај Штриге, интенсивније 
раддо већа дела. С једне стране редовна 
гостовања у Загребу туђинских оперних 
дрЗ'жина, с друге пак стране успех, којп

—  580  —



ЈШТИЈА

су У Русији постигле Глинкине опере 
Жизн за царја и Руслан и Људмила, по- 
-будио је постепено и илирске »домородце« 
на помисао и жељу, да се компонују на- 
ционалне опере. 8 рјг11из а^епз бно -је опет 
Штрига, а циљ ове акције: »добити игру« 
пред страном музиком. 28/4 1846 било је 
лрво извођеље илирске опере Л. Љу-бав 
и злоба (предмет од Штрите, текст Јанка 
Цара с коректурама Д. Деметра). То је би- 
ла права и велика народна слава. Међу- 
тим је овај потхват бацио Штригу у дуг. 
Због тога је сам ЈПтрига организовао тур- 
не са 4 солиста у »доње стране«, Београд, 
Панчево и Нови Сад. У ту је сврху Л. 
приредио за мушки квартет и клавир 
многе, у првом реду српске, народне по- 
певке. Турне је имао само моралан успех. 
Шпак је Штрнта нашао начина, да како- 
тако омогући музичко школоваве Л., који 
је 1847 кренуо у Праг с либретом друте 
.једне опере, Порином. Ово је дело довр- 
шио у Затребу 1851, а и-зведено ј-е тек 
43 године после љегове смрти.

Целокулни рад Л. обухвата око 100 де- 
ла, међу којима их је доста и великог оп- 
сега. Има радња готово ових могућих фор- 
ми: песма за соло и клавир, мушких 
(истичу -се Преља и Оче наш) и мешови- 
гих зборова с хрватским (48), немачким 
(26), чешким (24) и латинским текстом, 
7 увертира за оркестар, једна за виолину 
и клавир; осим тога по једна слика, по- 
лонеза и мното плесне музике -за оркестар.

Лакоћом стварања Л. једва да заостаје 
за великим појавама у светској литера- 
тури. У њему еу биле две природе: чисто 
музичка н чисто сликарска, лирска и дра- 
матска. Изгледа као да су ое те супротно- 
сти у њему увек -бориле: писао је музику 
и апсолутног и програмног садржаја. Код 
Л. су увек у складу идејни садржај дела, 
његова архжгектура, и средства извођења, 
и одају не само инстинктивну, него и ин- 
туитивну уметничжу природу. Мелодиска 
му је линија -врло широка, типка и мека, 
а у хармонији је за. своје доба био чак и 
напредан. У музичком изражају је еклек- 
тик. Колеба се између талијанског Ве1 
сап1о, Меуегћеег-ове велике опере и јед- 
лоставне и -простодушне музике хрватског 
■ с-ељака. Али увек је искрен. Ово вреди и 
за његова слабија дела, а тих им-а доста. 
Ипак његова најбоља и највећа дела све- 
доче, да му идеје нису увек довољно 
уметнички израђене.

Л. није био мањи таленат од осталих 
оснивача словенског музичког романтизма, 
од Руса Глинке, Пољака Мониушког и 
Чеха Ометане. Шта више, неоспорно је да 
Порпн, по музичком еадржају, стоји из- 
над неких опера поменутих словенских 
музичких пр-епородитеља. И тако је ства- 
рање наше националне музичке културе, 
коју је Л. само донекле осетио и провео, 
а које је јасно имао пред очима, његовом 
прераном смрћу одмах у заметку угуше-

но. У том-е је, ван сваке сумњ-е, трагедпја 
наше националне музичке културе.

Л. у општој иоторији музике неоспорно 
припада лепо место, између првих Ее-сни- 
ка и пионира музичког словенства, и као 
оном, који је код Хрвата и јужншх Сла- 
в-ена први дошао на велику идеју нацио- 
налне музике, као оном, који је ту идеју 
барем донекле свеоно остварко, н који је 
сви-ма доцнијим југословенским музича.- 
рима показао једини л  прави позив у 
историју опште културе.

Л п т е р а т у р а :  Фр. Кс. Кухач, Ва.тро- 
■слав Лисински и његово доба; В. Клажћ, 
В-атроолав Лисжнски као надзорник глаз- 
бене школе у Загребу (Ов. Цецилија, 1919, 
2 и 37); Б. Широла, 0 шездесетотодиш- 
љици његове смрти (Хрватска Просвјета, 
1914, 353—354). А. Добронић.

ЛИСКА, планина у Македонији, нзмс- 
ђу река: Големе-Сутеске-кзворишта Белич- 
ке-Церске - Кушнице, западно - југозападно 
од Крушева, а североисточно од Охрида. 
Било Ј1. пружа се од севера-северозапада 
према југу-југоистоку, и наставља се у 
Плакенску Планину и Битлу. Л. је пре- 
тежио састављена од исконских шкриља- 
ца, па истоку од млађих седиментарних 
стена, чије се бор-е пружају у правцу би- 
ла, а највнши висови су: Старчине
1.458 м, Лиска 1.999 м, Иглар 1.671 м. На 
западу су: Мађа. 1.505 м, Липовец 1.192 м, 
Уљанци 1.248 м, Долго Брдо 1.268 м, а на 
истоку: Краста 1.180 м, Ј1еванец 1.268 м. 
— Источним подножјем планине пролази 
друм Кичево—Доленци—Битољ, а преко 
планнне води неколико пеша.чких путева. 
и стаза. П. В.

ЛИСОС (Шзоб), у грчко-римско доба 
име данашњег Љеша. Ту је, изгледа, чу- 
вени сиракуски тиранин Дионисије I 
(406—367 пре Хр.) основао једну грчку 
колонију. 211 осво.јио је Л. македонски 
краљ Филип III. Под Гимљанима Л. је 
»град римских грађана«. У Л. је кован 
новац -за македон-ске (211—197 пре Хр.) 
и сиосле краља Гентн.ја за римске владави- 
не (после 1-68 шре Хр.). Ј1. се номиљ-е у 
многих старих писаца (Цезара, Диодора, 
Плинија и т. д.). Н. В.

ЛИСТОВИ, кожни појас, оа неколико 
преграда - листова. Служио је за ношење 
оружја у ста.рИје врем-е. Ј1. су припа- 
сивани преко тканог појаса. Изобичајени 
су. (В. Пашњача, Силав.) Н. 3.

ЛИСЦА, планина у Оловеначкој, изме- 
ђу река: Саве-Оевничице-Грачнице, 8 км 
источно од Зиданог Моста, односно 6 км 
северно-северозападно од трга Севнице. Л. 
је висока 947 м, и у нижим деловима је 
под вегетацијом. П. В.

ЛИТАК. В. Мујер.
ЛИТИЈА, варошица у Словеначкој, на 

Оави. Има 722 становника. Први пут се 
помиње 1145. До новијег доба имала је
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Л. значај само као бродарска станица на 
Оавн, где су се, осим тога, и »градиле лађе 
н јаки конопци, којима су вукли лађе по 
реци. Када је саграђена железница, бро- 
дарство је сасвим престало, а у Л. се раз- 
вила нешто индустрија. Код -Л. је рудник 
олова и живе, али се у љему у шоследље 
доба не ради више. Тако је Л. остала само 
са великом топионицом за олово, која у 
малом опсегу још ради. Од 1886 постоји 
у Л. и, у последње време повећана, пре- 
дионица за памук. Л. има среско погла- 
варство и суд. А. М.

ЛИТРА (од грчке р-ечи литра — фунта, 
латински Шзга), Старо-срлски систем ме- 
рења потиче из ршмско-византиске освове, 
и то, као што име Л. показује, директно 
из Византије. Староорпека Ј1. одговарала 
је у теакини од прилике римској фунти, и 
као ова. била је подељена у 12 унчи, а 
унча у 6 акеађа (ехајДа). Поред српске Л. 
била је још у употреби и млетачка Л. (Л. 
дебела — 479-999 г, Л. танка — 301-230
г) и дубровачка Л., а у 15 веку и ново- 
брдска, смедеревска и сребрннчка Л. У 
Дубровнику и на Корчули била је у упо- 
требн десетфунта (с1еса1Љгит). Као м-ера 
за велнке количине важила је јединица 
од хиљаду Л. (пиШаге). Мат, као мера 
тежине за жито, изнооио је 40 Л. И за 
велика плаћања. служило се плаћањем на 
Л., и то у полугама чистог сребра, јер је 
у средњем веку било врло уобичајено ко- 
лебање новчане стопе. — Л. као новчана 
јединица у средљем веку код нас није 
се ковала, него је била само рачунска је- 
диннца.

У Дубровнику ,су биле две врсте Л.: 
дебела, за мерење обичне робе, и танка., 
за злато, сребро и бисер. Танка Л. имала 
је 327-932 г, а дебела но свој прилпцн 
у 14 веку 358-104 Г ПО 12 унчи (29-842 г), 
а 1 унча по 10 грама (2-984 т). Може би- 
ти, да се она доцније, кад се ове више 
мерило турским окама, нешто повећала 
(1-744 на 381-600 Г, у 19 Веку опет 372-331 
г). Танка Л., која је била оонова дубро- 
вачког новчаног система, делила се овако:

1 танка Л. (327-932 г) •— 12 унчи — 
72 аксађа — 1-728 карата.

1 унча (27-328 г) — 6 аксађа -— 144 
карата.

1 аксађа (ба.јЈ^о, ва-^шт, 4-555 г) — 24 
карата.

1 карат (0-190 г).
Крајем српске самосталности у средњем 

веку и лочетком турске владавине губила 
се све више старосрпска Л., а на њезнно 
место долазила је турска ока. У 19 веку 
одомаћио се онет еквивалент српске Л., 
бечка фунта, али се не употребљава више 
старо име Л., него немачко име РћтсЗ — 
фунта. Израз Л. ипак није сасвим нестао 
за време Турака, него је о-значавао четврти 
део цариградеке оке. ' В. Сариа.

ЛИЋАЋИ ПЕШКИР, валични пешкир. 
Носиле су младе док су носиле смиљевац-

перјаницу. Изобичајен је. Носио се у Мо- 
рави. Е. 3.

ЛИХНИДУС (ИусћшсЗиз) у грчко-римско 
доба име данашњег Охрида (Охрндско -Је- 
зеро звало се ШсћпШб ксиз). Помиље се 
често у ратовима између Римљана и ма- 
кедонских краљева Филина V и Персеја. 
Помињу га многи сгари писци (Полибије, 
Диодор, Ливије, Стефан Византиски. Стра- 
бон). ' Н. В.

ЛИЦЕЈ. В. Велика Школа.
ЛИЦЕЈКА, омладински алмалах. Изла- 

зио је у Б-еограду 1862—1864, у издању 
лицејске омладине, из чије је средине би- 
ло и највише сарадника. У. Џ.

ЛИЧ, село у Хрватској, област примор- 
ско-крајишка-, у јуто-западноме крају Лич- 
кога Поља (726 м), којим тече и тамо по- 
нире Личанка. Железничка је отаница на 
прузи (Река) —1 Оушак — Карловац. Има 
1.396 становника, већином потомака. онпх 
24 задругара, који су се пре четири и по 
века, тамо наоелили из Лике, па се по 
томе н место прозвало. Има општинско 
поглаварство, римокатоличку жупу, основ- 
ну школу. и пошту. Ј. М-н.

ЛИЧАНКА илн ФУЖИНАРКА, речпца у 
Хрватској, у Горскоме Котару. Избија пз 
два хладна. -врела (8° С) из једне креч- 
њачке пећшне под брдом Малнм Рогозном. 
у сликовит.ом горском крају (800 м), се- 
верно од Фужина. Дужина је њена тока 
20-4 км, а површина слива 54-02 км2. Про- 
текавши испод 24 м висовог железничког 
моота улази у Личко Еоље, где ое депа на 
два крака: један се губи под Гавраницу, 
а други понире под Кобнљак (1.087 м). 
Пооле 6 км подземног тока проври опет у 
Винодолу, као Дубрачина, па се излива 
у море код Дриквенице.

Л и т е р а г у р а :  А. Гаваци, Ријеке у 
Хрватској (Рад, 158 и 160); А. Форенба- 
хер, Фужиноки крај у фитогеографском 
погледу (Наотавни Вјесник, 13).

Ј. М-н.
ЛИЧКА ВИСОЧИНА, пространа. карсла 

висораван у Хрватској, између ГорскогКо- 
тара. на северу, Келебита на заладу и ,југо- 
западу, а Велике и Мале Капеле, и Пље- 
шевице на северопстоку. На Л. В. преовла- 
ђују увале и виоока карона поља, од којнх 
су најглавнија: Личко, Крбавоко, Крба- 
вичко, Кореничко, Гацко и Липово.

П. В.
ЛИЧКА ЖЕЛЕЗНИЦА зове се обично 

железничка пруга, која- ое код Огулпна 
одваја од железничке пруге Загреб—Су- 
шак (Ријека), па преко Гоопића води 
у Далмацију, где се код Книна везује за 
мрежу далматднских железница. Први од- 
сек Огулин—Плашки (27 км) предат је 
оаобраћају 1914. Код Рудопоља (61 км) 
достиже железница највишу тачку (870 м). 
Врховине (68 км) су станица за Плит- 
вичка Језера. Преко Јаљче (89 км) и Пе-
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рушпћа (102 км) долази 'Л. Ж. у Госпић 
(116 км), докле је предата саобраћају 1919. 
Правад железнице од Огулина до Госпића 
углавном је меридијански; даље је Ве- 
лебит потискује преко Грачаца (162 км), 
све до далматинске међе код Прибудића, 
у правац југристочни, да закрене даље до 
Книна онет у правац више јужни (јут- 
југ-исток). Одсек Госпић—Грачац предат 
је саобраћају 1922. Од Грачаца, који је 
555 м високо над морем, железница се ус- 
пиље (гдешто 18°/оо) до 794 м високе ста- 
нице Малована (176 кн), пред којом се 
налази најдужи тунел (320 м) на прузи. 
Код станице Зрмаље (186 км), на внсини 
од 673 м над морем, железница је на ка- 
мивалу између јадранског н црномороког 
олива. Иза Прибудића (194 км) прелазн 
хрватоко-далматинску међу и мало затим 
300 м дути, а 30 м високи Чупковића ви- 
јадукт. Од' станице Пађена (210 км) инао 
би се изградити железнички крак у Задар.

Варошица Книн (224 км), на реци Крци 
(222 м), код уцока Бутишнице, железнички 
је чвор: ту се Л. Ж. привезуј-е за. далма- 
тинску железницу Книн—Оплит (132 км) 
с краком Перковић—Шибеник (27 км). 
Тамо долази и ускога колосека (0-76 м) 
шум-ско-нндустриска железница Приједор— 
Книн (232 км), с краком Срнетица—Јајце 
(106 км). Последњи одсек Л. Ж. Грачац— 
Книн, израђен је 1925.

Пруга је отворена 25/7 1925. 0 том же- 
лезницом раоте значеље Сплита и љего-ве 
лук-е за везу Јадранско-га Мора оа Поса- 
вином. Ј. Модестин.

ЛИЧКИ ГОВОР. В. Штокавски дијалекат.
ЛИЧКИ ОСИК, село у Хрватској, обла-ст 

прим-орско-крајишка, срез Госпић, ,у се- 
вероисточном крају Личкога- Поља- (579 м). 
Раскрсница ј-е цеста у Госпић, у Перу- 
шић, Оточац и у Бунић—Кореницу. Има 
157 становника, општинско поглавар-ство, 
римокатоличку жупу, основну школу и 
пошту. У околини Л. 0. нашло се ста- 
рина, по којима се чини, да је тамо било 
већ предрнмско насеље, које с-е продужило 
и у римско доба. Ј. М-н.

ЛИЧКО (ГОСПИЋСКО) ПОЉЕ, велико 
карсно поље у Хрватској, на Личкој Ви- 
сочи-ни, североисточно од Велебита, а за- 
падно-југозападно .од поља Крбаве. Оа ју- 
гозапада је Л. П. оивиче-но Велебитом (Ја- 
сеновачко Брдо 1.365 м, Метла 1.287 м, 
Велика Клепетуша- 1.450 м, Височица 
1.619 м, Бадањи 1.639 м), са југоистока: 
Буковом Гла/вом 705 м, Жиром 852 м и 
Дебељачом 822 м, са североисуока: Јело- 
вим Врхом 987 м, Палешом 1.239 м, Гра- 
дином код Развала 912 м, Вијенцем 734 м, 
а са северозапада: Караулом 668 м, Рисов- 
цем 861 м, Челинком 937 м, Крчмаром 
1.012 м и Биљевином 1.154 м. Л. П. се 
пружа од северозапада према југоистоку, 
упоредо са венцем Велебита, нагнуто је 
лрема- северозападу, а лежи на -апсолутној

виоини од 620 до 565 м. Л. П. је дугачко 
42 км, шир-око до 15 км, и заузима повр- 
шину од 465 км2. Планине, које опкоља- 
вају поље, састављене су претежно од 
кречљака, мањим делом од пешчара н 
шкриљаца. Дуж уздужнот ра-седа додиру- 
ју се црни триј-аски кречљаци, који на 
југозападу образују подлогу Л. П., са кар- 
боном и верфен-ским слојевима на иеточ- 
ном крају Велебита. По томе и Л. П. и-ма 
тектонску лредиспозицију. На- дну Л. П. 
понајвише је пе-сак и муљ, који је покри- 
вен покривачем злогласне -вриштине (Са1- 
1иаа уиђЈамв). На м-ного се места- и-зднжу 
са- равниц-е кречљачке главице, 40 д-о 
150 м ви-сине (Отеш 719 м, Главица 688 м, 
Дебело Б-рдо 698 м, Оштра 792 м, Вузје 
621 м, Оредља Главица 657 м), м-естимице 
групе нижих брежуљак-а, а и долина- Лике 
је у-сечена у кречњак, гдегде око 10 м 
дубоко. Кречњак је на. Л. П. по-кривен до- 
1 м дебелнм слојем црншце, са незнатннм 
придодатцима шљунка, а чешће је сасвим 
оголлћен. Ое-м тога, раван Л. П. д-обија 
плитким алувијалним вртачама н малим 
кречљачким стенама врло богату мвнија- 
турну пластику.

Хидрографија Л. П. врл-о је чудновата.. 
Кроз поље протичу реке: Лика, Јадова, 
Гламочница. и Н-овчица, од којих је најве- 
ћа Лика. По њој је и поље добжло име. 
Лика извире из с-нажног врела прд Ва- 
гањским Врхом и Малованом, утлавном 
тече од југоистока према северозападу, в 
од села Калуђеровца, на северном крају 
поља, почне тећи ка-о пробојннца кро-з жли- 
сурасту доли-ну, пробијајући се кроз креч- 
њачке заравни. Све -остале -реке су притоке 
Лике. Оа. источних падвна Велебита, са- 
стављених од мезозојских кречњака, изви- 
ре из многобројних -в-рела читав низ пото- 
ка, к-оји теку ка Лики, према оевероисто- 
ку, док потоци са источног обода. п-оља, ко- 
ји је састављен од карбонсжог пешчара и 
верфенских шкриљаца, делом извиру из 
врло снажних- воклвских врела, воја утн- 
чу у Јадову, н ова се улива у Лику. Ка- 
рактерисгично је, да Л. П., упрк-о-с креч- 
њачке подлоге, има целе године нормално 
површинско -одв-одњавање, и не бива плав- 
љено као већина осталих карсних поља, и 
ако је Лика понорвица. Зато ое Л. П. од- 
ликуј-е питомином и зеленилом, а насеља 
има и на с-редини поља- (Гоопнћ), док с.у 
на другим пољима мах-ом ограничена- на 
обод.

Клима Л. П. је оштра, и донекле личи 
климв Ц-еловачког Бас-ена, ма. да је тек 
петнаестак кнлометара удаљено од Јадран- 
ског Мора. Просечна температура. јануара 
је —2-7", априла 8-8°, јула 19-0°, октобра
9-5°, а средња тодишва вредност је 8-4° С. 
Л. П. нема. ни по средњ-ој годишвој, ни 
просечној јануарској температури, ни по 
врло мало топлијој јес-енн од пролећа, ни- 
какве сличности са пределнма, војн су 
толико блвски мору; узр-ок том-е је в-еома 
дуг и виоок венац Велебита.. Он спречава
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слободно продирање морског ваздуха у Л. 
П. Као у целовачком басену, тако су у 
Л. П. доста чеети зим-ски обрти температу- 
ра, или инверсије, т. ј. иешће се зими 
догоди, да је у еамом пољу температура 
знатно нижа, нето на околним планин- 
ским местпма, која су за неколико стоти- 
на метара виша. У односу према Оштарију 
(924 м), месту на превоју Велебита, којим 
пролази друм Бат—Госпић, температура 
у Госпићу (565 м) .је у неким зимским да- 
нима. за 1° до 17° 0 нижа, а термпчки гра- 
дијент је за овакнх 100 м висине 0-36° до 
4'8°, јер се на томе превоју при јужннм 
ветровима ооећају топлотни утпцаји мора, 
док оу при севернпм ветровима врло знат- 
но (редуцнрани. Још већма- се оштрина 
климе Л. П. огледа- у екстремима темпе- 
ратура, Тако је средњи годишњи апсолут- 
ни максимум 30-8°, минимум —204°, што 
одго-вара колебаљу ,од 51-2°, док је апсо- 
лутно највнша опажена температура 34-2°, 
апсолутно најнижа- —-30-10, а- апсолутна 
амплитуда- 64-3° С, нешто мање него у нај- 
континенталнијим крајевпма наше државе.

У погледу киша Л. П. има модифнцн- 
■рани медитерански режим, са главнпм ма- 
кснмумом V октобру (205 мм), спо-редним 
у анрилу (118 мм), а -мннимумом у јулу 
(50 мм). Просечна- годншња количнна ат- 
мосферскнх талота у Госппћу је 1.384 мм, 
а. просечан број кишних дана а'е 135, од ко- 
јих су 33 дана са снегом. Од годишње ко- 
лшчпне на пролеће долази 24-3%, лето 
15'7 %, јесен 35'7%, зиму 24-3%. Непотоде 
у Л. П. доста су честе, 29 пута тодишње, 
ал-и је град редак; просечно га има 5—6 
пута у току годпне. Од ветрова најчешћн 
дув-ају са сев-ера и оевероистока, затим са 
југозапада п југа. Од тишипа- н ветрова из 
свих праваца процентуално отпада на. ти- 
шине 38'0, на ветрове оа севера н северо- 
истока- 28'-6, са југозапада и југа 18'7, а 
остатак од 14-7 на све остале ве-трове.

У пољопривредном погледу Л. П. схојп 
доста добро, јер је од целе површнне око 
половина обрађена. Од целе обрађене по- 
вршине долази на зиратне земљ-е око 
25-5%, на пашњаке 54%, на ливаде 18-5%, 
а- на баште, вртове и воћњаке 1%. Мало 
је бара- и ритова, а још мање вннограда. 
Од зрнастог биља највише се гаји јечам, 
затим кукуруз, о-вас, пшенпца, а много 
мање раж, крупник, наполица и- просо. 
После жита ш кукуруза, највише је зират- 
не земље засађено кромпиром. -Од ва-рива 
се нарочито гајн пасуљ, мното м-ање гра- 
шак, од баштеноког биља купус и лук, 
од сточног детељпна, знатно мање луцер- 
ка, а од индустриских биљака, поред ко- 
нопље, мање' се гаји лан. Од воћака нај- 
већи принос дају шљкв-е., много мање ја- 
буке и крушке, а још -знатно мање ораои1.

На Л. П. жпвн око 29.400 становника, 
у 5.460 домова. Густина становништва је 
доота велика, 63 на 1 км2, колика је от- 
прилике просечна густина у Хрватској и 
Олавонији и у Оловен-ачк.ој. Економоко

средиште Л. П, је Госпић, трг у оредини 
поља, са 403 дома и 3.008 ста-новника. 
П-оред њега су највећа наоеља: Вребац са 
1.022 становнива, Новн Лички са- 948 
становника, Кољско Брдо са- 902 ста- 
новника, Лички Рибншк са 838 сга- 
новника и Канижа са 827 становника. 
Три прва- су на ободу, а два друга пре- 
ма оредини Л. П. Поред ових има 10 на- 
сеља са 725 до 500 становника, 23 са 
450 до 300 сгановника, а сва- остала на- 
сеља имају мање од 300 становника. Од 
насеља у подгорпни Велебита, на југоза- 
па-дном ободу Л. П., стално су снабдевена. 
шумом н водом Кланац, Горње Пазариш- 
те, Смиљан, Трновац, Бруша-не, Дивоседо 
и Почнтељ. — Главни саобраћајни нутеви 
на Л. П. су железничка пруга Загреб— 
Огулин—Госпић—Перковић—Шибеник и
Силиг, друмови: Огулин—Оточац—Квар-
те—Осик Личкп—Гослић, Осик Лнчки— 
Буннћ—Корепица'—Прибој, Госпић—Бру- 
шане—Оштарнје—Бат, Госпић—Билајско 
Ново Село—Кукљић—Плоча-—Удбина, Го- 
спић — Кукљић — Светв Рок — Обровац н 
Грачац, и колскн путеви: Кварте—Крш— 
Косињ, Кварте—Кланац—Доње Пазариште, 
Кланац—Расовача—Брушане, Госпић—Ра- 
совача— Смиљан, Бнлајско Ново Село — 
Барлете—Завође.

Л и т е р а т у р а: А. СгипЈ, Бје Кага1- 
ћуЈго^гарМе. 51исНеп аиз ^езЉ о зтеп  
(Репскф СеојЈг. АБћ., ВЈ. VII, Н1. 3, 1903); 
А. РгапоЛс-Сауаги, К ћ та  у о п  Созр1С 
(Ме1еогоћ ЕеПзсћгШ, 1894).

П. Вујевић.
ЛИЧКО ПЕТРОВО СЕЛО, оело у Хрваг- 

ској, област првморско-крајпшка, срез и 
општина Кореница. Простире се уза Кор- 
дунску цесту -Слуњ—Дрежник—Л. П. С.— 
Доњи Лапац, где се од ње одваја цеста у 
Кореницу, с краком Прибој—Плитвичка 
Језера (ЈБесковац). К југу се успнње пла- 
нпна Пљешевица (1.649 м), а на западу 
Оштрп Медвјеђак (884 м), иза кога се рас- 
клопила долина Плнтвичкнх Језера. Има 
1.304 становника, православну парохију, 
испоставу кореничког котарскога суда, 
основну школу, пошту н телеграф. Срп- 
ску штедионицу. - Ј. М-н.

ЛИЧКО ПОЉЕ, краоко поље у Хрват- 
ској, у југозападном крају делничкога сре- 
за, елпптичног је облика, 5—6 км дуго, а 
преко 3 км широко, код Фужина 709 м. 
код Лича 726 м, у средини код Томпна 
Села 699 м внсоко. Најнижа му је тачка 
код Поткобиљака 695 м над морем. Л. 
П. од истока ограђују брда чукора Бпто- 
раја: Бурни Биторај 1.385 м, Велика Вп- 
шевнца’ 1.428 м и др., на западу: Звирјак 
985 м, Дрни Врх 946 м, Кобиљак 1.087 м. 
К севе-ру с-е сужује у красну долину Лн- 
чанке, а к јуту у драгу Зелемишаљ. што 
спаја Горски Котар с Впнодолом. На се- 
верном крају Л. П., код Фужнна, нрела-зе 
преко Личанке Карлова цеста п 24 м ви- 
соким мостом ж-елезница (Оушак—Карло-
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зац). Л. П. је, као п већпна осталих поља 
лашега Краса, испуњено талогом вода те- 
кућпца и стајаћнца. Најзнатнија је вода 
текућица- понорница Личанка, а стајаћица 
Марасово језерц-е. Западна- је страна поља 
иласта н песковита (од истрошенога пеш- 
чељака), па прилично родна, док је источ- 
на страна, посута кречњачкии кршем, ви- 
ше мршава и неродна. Око Марасова је- 
зерца има тресета, а на .југозападу, према 
Кобиљаку, покретног песка. Л. П. у истој 
је географској ширинн (4б° 18') са север- 
нои Италијом н јужном Француском, али 
због високога поиожаја (700 м) и још ви- 
ших планина, које га ограђују, има изра- 
-зиту горску климу. Средља му је годишља 
температура 7-2° С (Фужине). Најача ам- 
плитуда је 50° С {између 30° 0 и —20° О). 
Високи положај тла н близкна мора- до- 
н-осе обиље падалина: 2.965 мм на годину, 
највнше месеца октобра и м-арта- (екви- 
ноксиске кише), а најмање месеца авгу- 
-ста. Главни су ветрови: бура, која није 
тако јака као у Приморју, и јужни ве- 
трови, који доносе киш-е, јер дола-зе од 
мора. Онег готово пола године покрива 
земљу. Пролеће се и јесен својим ниским 
температурама и хладним ветровнма више 
приблнжавају зими него лету, које траје 
само два месеца и по (од половине -јуна 
до конца августа). Отнм су у вези фено- 
лошке појаве. Прве пролетниц-е цветају у 
ма.ју, кромпир тек средином јула., јагоде 
дозревају на почетку августа, а тога ме- 
сеца до.зрева и грашак и остала зелен. 
Сено се коси крајем јула, јечам се жање 
у  половини августа, а зоб и пшеница на 
почетку септембра. Ло околним бреговима 
има пласа, сенокоша и нашљака (овц-е и 
говеда), шума црногорице (јела, оморика, 
бор) и бјелогорице (храст, буква, бреза) 
и посве голих стена (доломитне Бијеле 
Стијене на Биторају).

Л. П. се вове по месту Личу. Фужине 
су познате летње хпадовалиште. Једна од 
знаменитостн Л. П. је црквица Ов. Марије 
Снежне под Великом Вишевицом.

Л и т е р а т у р  а: А. Форенбахер, Фу-
жпнски крај у фитогеографском погледу 
(Наставни Вјесник, 13, 45—61, 199—211, 
331—342). Ј. Модестин.

ЛИШКОВАЦ, планина у источној Ср  ̂
-бији, између река: Дунава-Бољетинске- 
Равне-Шашке-Поречке. Л. представља ис- 
точни- део Мајданпечких Планина, и углав- 
н-ом се нружа меридијанскин правцем, од 
севера на јут. Састављен је од кристала- 
стих шкрил>аца., ју-рских и кретацејских 
стена, већином кречњака. На главном вен- 
цу се дижу ови висови: Гребен 361 м, Глав- 
чина 515 м, О-ман 738 м, Велики Лшпковац 
837 м, Црна Чука 816 м, Шопот 747 м, 
Букова Глава 678 м, Шерољ 631 м, Ре- 
довица Брдо 557 м. Од овог венца одва- 
јају се дугачке косе, нарочито ка исвоку, 
дрема Поречкој Реци, где су ма-хом пара- 
-лелн-е. То су: Мормонт Брдо 476 м, Авра-

мова Планина 500 м и Дебела Ђула 358 м, 
Д ј ш  Глазица 453 м, Истребињска- Коса 
527 м, Каменичка Чука 474 м. Ка западу 
се одвајају косе: Полом 713 м, Капетанска 
Ливада 734 -м, Кукрш-е Кооа 729 м, Полом 
748 м. Л. је највећим делом пошумљен, са 
изузетком Власца н Гребена на северу, 
којн су састављени од кречљака, и неких 
других, мањих партија. — Северним под- 
ножјем и преко планине пролази друм 
Брза Паланка—Доњи Милановац—Мајдан 
Пек—Нересница, југозанадним, друм Мај- 
дан Пек — Црнајка — Зајечар, а псточним, 
друм Голубиње — Клокочевац — Не-готин и 
Црнајка. Д. В.

ЛИШТИЦА, понорншц-а у Херцеговини. 
Протиче кроз Мостарско Блато. Изво- 
ржште Л. је око 4-2 км занадно од за- 
оеока- Горњег Градца, на висини од 295 м, 
а на граници доломнта и кречљака. Л. 
извире из пет }аких ш неколико -слабијих 
врела, која гоне већи број воденица. Са 
иаворишта Л. тече према југу-југозападу, 
а у Лиштичком Пољу скрене под правнм 
углом и п-очне тећи према југоистоку, у 
коме правцу протиче и кроз Мостарско 
Блато. Око југоисточног краја Блата Л. се 
прошири у врло велику локву, са чијег 
источног краја, као. наставак ЈГ, истиче 
Гнј-ека, Она почне тећи према југоистоку, 
а кад удари на обод Мостарског Блата, 
тече -стално уз љетову цвицу и промени 
правац тока у северозападни. Неетаје у 
4 -км дубокој сл-епој долини, на чијем оу 
дну дванаеотак малих понора, на апсо- 
лутној ввсини од 224 м, а источно-југо- 
источно од кречњачког Хумца (281 м). На 
горњем току прима Л. оа десне стране 
Угровачу, а у Мостарском Блату са леве 
стране Црноштицу и Крагачу. Дужина 
Л. тока је 31-5 км.

Л и т е р а т у р а :  А. Сачаггђ Бге 5ееп 
Јев Катз1е8, I. Те41, Аћћ. Ј. Ц. к. Сео^г. 
СезеШсћаП, ЧСЧеп, V, 1903/04); А. СгипЈ, 
ВеИга^е гиг МогрћсЈојЦе Лез Бгпапбсћеп 
СећП^ез (ГепскЦ Сео^г. АћћапсИип^еп, 
IX, 3, 1910). П. В.

ЛИШТИЧКО ПОЉЕ, мало карсно поље 
у Херцетовини, источно од Кочеринског 
Поља, западно-северозападно од Мостар- 
скот Блата, 6'5 км источно-југоисточно од 
ме-ста Љуботића. Л. П. је већим делом 
отворено, јер кроз вега нротичу речице 
Л-иштица и Црноштица. Са југа је Л. П. 
оисвичено Отражницом 362 м, котом 324 м, 
и Осојем 492 м, са истока и североистока 
котом 440 м, са ■ севера Цигансвим Брдом 
451 м и котом 346 м. Л. П. је дугуљастог 
облика, а -продором на југу везано је са 
Мокрањским -Пољем. Дно поља је састав- 
љено од лапора, више кога су жонгломе- 
рати и наноси вил-овитих потока. Л. П. 
лежи на апсолутној висини од 275 до 
310 м, а површина му је 4-3 км2. Највеће 
насеље на Л. П. је сел-о Лиое, на источном 
ободу, оа 113 домова п 719 становника.
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Кроз Л. 'П. пролази друм Жупањац—Ви- 
њанн—Кочерин—Лиое—Мостар.

П. В.
ЛОАЗО ШАРЛ (Сћаг1еб ћоЈбеаи), фран-

цускп публицнст (1866). Ожењен Дал- 
матинком, сестром песника. Жва Војнови- 
ћа, Л. се нарочито бави источннм питањем 
и Јужним Словенима, о којима. је објавио 
више студија по француским часописима 
П' књигу: ће Ва1кап б1ауе е! 1а спбе аи- 
1г1сћ1еппе (1898). М. П.

ЛОБИ ПОЛ (Бе ћоћН Раи1), д и в и з е с к и  

ђенерал француске војске (10/4 1860, Аран- 
гос, Француска). Ступио је у војничку 
школу 1880, па је произведен за пеша- 
диског потпоручника 1882, за капетана 
1892, за пуковника 1913, за бритадног ђене- 
рала 1914, за дивизиског ђенерала 1918. 
Преведен је у резерву 10/4 1922. Учество- 
вао је у колонијалним ратовима у Афри- 
ци. У Оветском Рату командовао је нуком, 
бригадом н дивизијом на француоком 
фронту. Од 13/10 1917 командовао је гру- 
пом дивнзија на левом крилу савезничких 
(српоких) Армија и осигуравао лево крило 
српске Армије (1) за- време пробоја бЈнар- 
ског фронта, а даље при гоњељу, насту- 
пао је својом групом дивизпја у Албанију.

В. Б.
ЛОБМАЈЕР АНТУН ДР., лекар (1844 — 

1906). Био је од 1877 професор прпмаљ- 
ства и управник породилишта у Загребу, 
1886—1897 уређивао је Лијечнички Вјео- 
ник. Натгасао је велики број разннх рао- 
права, као и књпга. из области хигијене, 
хпрургије и гинекологије. В. С.

ЛОБОР, еело у Хрватској, област За- 
греб, срез Златар; у Загорју, подно Иван- 
чице, у долини (262 м) потока. Реке (ка 
Крапинн), од Златара 7 км (правац) к се- 
веру. Има 385 становника, општинско по- 
главарство, римокатоличку жупу, основну 
школу, пошту, штедионицу. Околина Л. 
зове се Пурга.. У Зазиђу се копа камен за 
градњу и за жрвњење и туца шљунак за 
наоипање цеста. У Покојцу ое ваде вамене 
плоче за столове, степеннце и тарац. У 
Голубовцу се копа светли камени угљен.

У околини Л. било је насеља већ у рим- 
ско доба. Од села, даље у гори, к оеверу, 
налазе се развалине старога града. Град 
Л. први пут се опомиње 1259. Касније су 
та држали грофови Цељски, па Јан Вито- 
вец и његови синови, затим Јаков Секељ, 
Иван Корвин (1494—1504), Фрањо Бери- 
олавић, жоначно 1525 јајачки бан Петар 
Кеглевић, у чијој је породици оетао до 
19П5.

Л ћ т е р а т у р а: Ј. Котарски, Лобор
(Зборник за. народнп жпвот и обича.је, 
Издање Југославенске Академије, 20, 21); 
Ј. Бруншмид, Камени споменици Хрват. 
Ба.р. Музеја у Затребу (Вјесник Хрват. 
Археол. Друштва, 10); Д. Оабо, Опоменици 
котара Крапина н Златар (Вјеснлв Хрват. 
Археол. Друштва, Н. с., 13). Ј. М-н.

ЛОВ. У документима млетачког архива 
изрично ое помињу 1278 срне, зечеви и ја- 
ребице, на пијацама наших нриморских 
градова. Тодор Метохит прича 1299, да је 
на српском двору поолуживан, између 
осталот, и месом од дивљих вепрова, је- 
лена, уловљеннх птица и т. д. За дивљач 
прича и Де Дивероис (1440), да се прода- 
вала у Дубровнику.

У 9 веку српоки су владарж поклањали 
отраним тостима коже од дивљачи. Сннови 
Мутимировн, на еастанку с бугарским кра- 
љем Михаилом, поклонили су му 2 роба, 
2 сокола и 90 кожа. од зверова. — Ли- 
сичје коже сачнњавале су најважнжју гра- 
ну дубровачке трговине. У народним пес- 
мама. и причама помињу се коже за по- 
ставе; најчешће лисичина, па црна, мрка 
и сура медведина, рисовпна, капа вучети- 
на, ћурак од самура, сандал-гаће око но- 
гу куном постављене, зердав-капе, опток 
видром и т. д.

За уепешан Л. дивљачи и зверова вре- 
дели су не само нзвежбани ловци, него н 
добри ловачки њсн {шљедннци) и хртови. 
Да је ловачких паса у нашим земљама би- 
ло, сведоче владалачки поклони страним 
гостима. И Скевдер-бег је потписао један 
уговор с Млецпма, да даје републицп 2 
зечара и 2 птпце ловице. На једном стећку 
у сарајевском Музеју изрезан је ловачки 
призор, како ловац дочекује отрелом на- 
летелог јелена, што му га пси дотераше; 
до њета је други ловац, којн тешким коп- 
љем. наваљује на медведе, за којпм јуре 
керови, а на крају је ланцем прнвезана. 
жпвотиња дуга репа и пегава. тела, дакле 
гепард, кога су Турцп преносилн из Пер- 
снје н северне Сахаре, и употребљавали у 
лову.

Л. сохоловима и друтнм грабљивицама 
већ није бно толико од користн, колико ;за 
витешко уживање вишнх класа. Газне вр- 
сте птица ловица. хватали су у Конавли- 
ма, и по многим другим згодним меетнна, 
па су их преко Дубровника нзвозили у 
Италију, у Шпанију, а из Далмације и 
Хрватске чак и у земљу Мамелука. Мле- 
тачки лзворн помнњу неко посланство 
Баошино <1420 и 1421), које је донело у 
Млетке птице у вредностп 500 дуката, а 
међу њима. и 5 белнх ооколова. Има спо- 
мена да су соколовима ловили многи на- 
ши владари, а деспот Отеван Лазаревић 
умро је у лову (1427).

У свима средњевековним државама Л. 
је био прави кулук за народ. Поред лич- 
не послуге у хајкама, хватању и његовању 
соколова, нсхрани ловачких паоа, још с,у 
морале и потрице честе бити. Оељаци, на- 
стаљени на властелинској земљи, не са- 
мо да су били дужни да свом баштинику 
работају известан број дана преко године 
у лољу и у винограду, него и у Л. У том 
смислу стоји у једној хрисовуљп Дечан- 
ској (1322): да сељани лове три дана за- 
јеце заманицом.
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Л н т е р а - т у р а :  К. Нбгтапл, Гпасниж 
Зен. Муз., 1900; 0. Тројановић, Лов на 
медведе (1899); Г. Елезовић, Ооколари и 
соколарство (1924); С. Тројавовнћ, Лов со- 
коловина, у Природи (1925); V. ћааке, Бав 
^еЈсЊ егк ш Вовшеп ипТ бег НеггејЈоуша.

С. Тројаповић.
Л. је бно код наших предака, упркос 

њпховог претежно земљорадничког карак- 
тера, једно од главних занимања. Они су 
Л. сматрали добром школом за рат. У пр- 
вом реду су се бавили ловом због дивљих 
зверова, да би од љих одбранили себе и 
своју стоку. Уз то су од вајкада ловили 
такође и племеннту дивљач, радн меса, 
кожа и крзна. Доказ заго су ловачки при- 
зори, изрезани на мвогим надгробним спо- 
меницима, особито у Босни и Херцегови- 
ни, и безброј приказа ловачких догађаја 
у нашнм народним песмама.

Испрва је Л. био и код нас, као свуда, 
неограничен и слободан сваком. Напред- 
ком културе то се опште право шочело 
помало ограничавати. Понајпре је лов на 
велику племениту дивљач (јелене, диво- 
козе и дивље свиње) постао искључиво 
право краља и племства. Осталу дивљач 
смео је свако ловити. На темељу тога до- 
шло је до деобе целокупног Л. у високи 
и ниски. Ова је деоба остала и данас још 
у нашој ловачкој науци. Поступно је Л. 
постао право државе, како је то код нас 
још и данас случај у неким покрајинама. 
Временом је право Л. уређево посебним 
законима.

У држави СХС важе за сада још, до 
доношења новог закона о Л., за целу Кра- 
љевину ловни закони појединих покраји- 
на, и то за Србију закон од 1898, за Бос- 
ну и Херцеговину и Дрну Гору закон од 
1893. Л. је у тим покрајннама државно 
регално шраво. Уз дозволу влаети може 
га извршивати свако свуда. У Далмацији 
,је Л. ,још слободан, на основу министар- 
ске наредбе од 1859, закоиа о пољском 
редарству и закона с заштити птица. У 
свима осталнм покрајинама регално право 
лова је укинуто. У њима је уведен једини 
за рационални Л. подесни систем закупа 
ловишта, као што је у свима напредним 
културним земљама. На том начелу осни- 
вају се и ловни закони тих покрајина, 
који. још н данас важе, и то за Хрватску 
и Славонију закон од 1893, за. Словеначку 
од 1883 (за. Корушку), од 1889 (за. Крањ- 
ску) и од 1898 (за Штајерску). За Војво- 
дину, Прекомурје и Међимурје важи угар- 
ски ловни закон.

Деоба Л. у високи и ниски оснива се 
на обичају, да се животиње високог Л. 
стрељају редовио куглом, осим пернате 
дивљачи (птица), вука и чагља, а ниског 
сачмом. Од најважнијих наших ловних 
животиња спадају у прву груну: јелен, 
дивља свиња, дивокоза, муфлон, медвед, 
вук, чагаљ, рис, тетреби, љештарка, гње- 
тели, орлови и велика ушара, а у другу:

срна, зец, кунић, сва мања зверад, трчка, 
прапелица, јаребица, дивљи голубови,. 
шљуке, дивље патке и гуске, уз све оста- 
ле мочварице и пливачнце, стрвинари и 
све мање грабилице, дневне и ноћне..

Од начина Л. -су код нас уобичајени: 
чекање (заседа) увече или ујутру, погла- 
вито уз еталне пролазе джвљачи, шпваре- 
ње (дебање), особито на високу дивљач 
т. ј. опрезно пролажење ловца кроз ло- 
вишта, тражећи дивљач; погон (хајка), са 
гоњењем или са ловачким псима, од кога 
разликујеМ|0 више врсти (предстојни,' 
кружни, четоваље илн чешка хајка, про- 
тискивање), и најзад тражеље зечева, ку- 
нића, пернате дивљачи уз помоћ (препе- 
личара. Дневне грабљивице, особито ма- 
ље, гавранн, вране н т. д. лове се још и 
чекаљем у посебним, т. зв. врањим, коли- 
бама, уз помоћ привезане прнпнтомљене 
велике ушаре, на коју оне наваљују. Нај- 
зад, до скора био је у Босни код мусли- 
мана, особнто у околини Маглаја, у оби- 
чају Л. на пернату дивљач помоћу при- 
пнтомљеног, у ту сврху посебно увежба- 
ног сокола, кобца или јастреба.

Л. је у појединим покрајинама наше 
државе иа разном степену развитка. Раз- 
лог томе- су, с једне стране различити 
ловни закони, а. с друге разноличне при- 
лике тла, климе, културе и т. д. Окоро 
свуда је код нас Л. за време уједињеља
(1918) страдао, јер је велики број дивљачи 
потамањен. Постепено н полагано диже се 
Л. ипак на предратни ниво.

Најбоље уређена ловишта налазе се у 
Оловеначкој. Ту се Л. у правом смислу 
рационално га;ји. Ту има још у сразмерно 
великом броју особито високе племените 
днвљачи горских предела, дивокоза и те- 
треба, и нешто јелена. У неким ло- 
виштима налазн се ту и дивљих ко- 
за, безоарки, козорога и лањаца. Али 
ни Хрватска и Олавонија и Војводина. не 
заостају у погледу Л. -за Оловеначком. Ту 
ј-е развијен особито ниски Л., поглавито 
на срне, зечеве, трчке, препелице, шљуке, 
дивље патке и гуске, уз разне друге мо- 
чварице и пливачице, особито по славон- 
сшим ритовнма и мочва.рама. Од тих је у 
првом реду на гласу 'Обедска Бара. Од 
ниског лова особито има. јелена. Они из 
Ба.рање и Славоније су чувени због јачи- 
не својих рогова. Има доста и днвљих 
свиња, а у горским крајевима Хрватског 
Крша живи велики тетреб. Гњетео је пре 
рата одгајиван у већем броју гљетелишта 
(фазанерија), из којих се раширио и по 
слободним ловиштима. Од ловних живо- 
тиљ-а, које не припадају нашој фауни, код 
нас се налазе лаљац и муфлон, па ку- 
нић, уведенн у неким ловиштима Хрват- 
ског Загорја. Од покрајина, у којима је 
Л. слободан на на-јвишем је степ-ену у 
Босни н Херцеговини. То је последица 
уређења забрана, заштитних подручја, ре- 
зервата. Њих ту има 6, у укупиој 'повр- 
шинн од нешто преко 250.000 хектара-
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Од дивљачн горских предела те шокраји- 
не нарочито су значајне дивокозе, тетре- 
би и срна, Срна се ту одлнкује изванред- 
ном величинон и јачином рогова. Карак- 
теристична дивљач, особито херцеговач- 
ког крша је јареб, који -се налази и у 
хрватоком, далматинском' и црногороком 
кршу. У низинским пределима Босне и 
Херцеговине обилан је Л. на ниску див- 
љач, особито пернату, поглавито препели- 
це п шљуке, па дивље гуске н патке, уз 
остале мочварице и пливачице. Ове су у 
великом бро.ју настаљене у нространим 
мочварама (Утово Блато, Мостарско Бла- 
то, Попово Поље), где долазе као знмоки 
гостн. — Србија обилује такође ннском 
днвљачи, особито зечевима, а у Македо- 
нији од високе дивљачи по тамошњим 
планинама нма оеоблто дивокоза и див- 
љих свиња, Има и медведа, којега нма п 
по другим горским нределима нашега 
крша, и вукбва. После рата вуковп су се 
у опште намножили. У Македонији живи 
и рис, а од грабљивица бркут. Њих нна- 
че у Краљевини СХС нпгде више нема. 
Некада их је било л у Босни и Херцего- 
винн, а рисова и у Хрватском Кршу. — 
У Црној Горп ловачке су прилике као у 
Босни и Херцеговннн. И у њој су посто- 
јали некада резервати. Најзнаменитији су 
од њих били Забран код Ријеке и Топо- 
лпца, код Бара. У њнма су се гајили гње- 
тели грлаши и јелени. Јелена је и у Цр- 
ној Горн нестало. — На најнижем степену 
наланн се лов у Далмацвји. Ту је, због 
сталне слободе Л., скоро сва дивљач нс- 
требљена. За.то је за еада у тој покрајини 
издашан само Л. на пролазну пернату 
дивљач, препелице и шљуке. У новије 
доба настојп Савез Ловачких Друштава за 
Далмаци.ју у Сплиту, да лодигне опет Л., 
па да уведе за рацноналан Л. једино по- 
десан систем закупа ловишта, Далмацнја 
има посебну карактеристичну ловну жи- 
вотињу, чагља. Њета има у знатном броју 
особито на острву Корчулп н полуострву 
Пељешцу (Отонском Рату). Има га, н ако 
у мањем броју, и у Херцеговинн.

У држави СХС постоји данао у поједи- 
ним покрајинама шест ловачких друшта- 
ва, којима је главна сврха гајење, зашти- 
та и унапређење Л. Та су друштва: Хр- 
ватско' Друштво за Га.јење Л. и Рибарства 
у Загребу (основано 1891), Оавез Ловачкпх 
Удружења у Краљевини Орбијп у Београ- 
ду (1899), 'Оловенско Ловско Друштво у 
Љубљани (1911), Савез Ловачких Друшта- 
ва за Војводнну у Новом Саду (1922), Оа- 
вез Ловачких Друштава у Босни н Херце- 
говини у Сарајеву (1924) и Савез Ловач- 
ких Друштава за. Далмацију у Одлиту 
(1924). Ооим тога, постоји још ве.лики 
број локалних друштава и клубова, од- 
носно удружења, у разним местима др- 
жаве. Сва се она баве гајењем и изврши- 
вањем Л. у своме делокругу, н узимају 
у ту сврху редовно п у закуп ловишта.

Ловачка литература раснолаже данас 
већ прнлнчним бројем стручних часопи- 
са: Ловачко-Рибарски Вјесник (гласило
Хрватског Друштва за Гајење Л. и Рибар- 
ства, од 1892), Ловац (гласило Оавеза Ло- 
вачких Удружења у Краљевини Србнји,
1896), Ловец (гласило Оловеиског Ловског 
Дружтва, 1910), Ловачки Гласник (гласило 
Савеза Ловачких Друштава за Војводину, 
1922), Глас Ловџије у Осеку (1923) и По- 
савскн Ловац у Новој Градишки (1924).

Л. је и у нашој држави без сунље врло 
важан фактор народне привреде. Хрват- 
ско Друштво за Гајење Л. и Рибарства из- 
дало је о том-е брошуру: Питање ловства 
у Хрватској и Славонијп (1919). У првом 
делу (Народно - господарствена вредност 
лова) приказује њен аутор проф. Др. Ре- 
слер предратну вредност доходака од Л., 
у внсинн од близу 5 милиона зл. круна; 
то би одговарало тада, само уз 3%, глав- 
ници од 150 милиона круна. Целокупни 
промет новца иак у сврхе Л. представ- 
љао је изноо од преко 9 милиона круна, 
од којих је преко 8 милиона. круна ула- 
зило посредно или непосредно у благајне 
државе и општпна. Из тога се види, ко- 
лику би вредност представљао рацпонално 
гајени Л. у државп, н колпку важну улогу 
према- томе пгра Л. у народној привредн.

Е. Реслер.
ЛОВАЧКИ ПСИ, добро однеговани и 

увежбанп, најважнпји су помагачи за из- 
вршиваЈње лова. Има их много разних па- 
омина, од којих се код нас употребља- 
вају: пзвиђачн, особито вођени на узицн, 
за трагање рањене високе дивљачи, у пр- 
вом реду јелена, Обично су код нас хано- 
верански извиђачи средње велпчине, гу- 
сте, чврсте, глатке длаке, редовно црвено- 
смеђе боје са тамннјим ушима, њушком 
и очима. — Прешелнчарн се употребљавају 
у лову на ниску дивљач, поглавито пер- 
нату и зечеве. Код нас оу највнше у упо- 
треби немачки препеличари, и то кратко- 
•длаки и куштрави, чврсте, кратке, оштре, 
тврде длаке, обично смеђе боје. Дуго- 
длакн, свиленасте, дуге длаке, сразмерно 
су врло ретки. Чешће се употребљавају 
француски грифони, сличнн куштравом 
немачком лрепеличару, највише сиве или 
бело-сиве боје, са смеђим плочама. Од ен- 
глеоких препеличара виђају се код нас 
доста често поентерн, мекане, прилегле 
длаке, најчешће беле боје, са смеђим илп 
жутпм ллочама, а кадка.да п сетери, слични 
дугодлаким немачким препеличарима. Они 
су или разне бој-е (енглески сетерн), пли 
тамноцрне (гордон) или крвно-црвене (ир- 
ски). — Земљаши служе за лов на лиспце 
и јазавце, које траже у виховим јамама, 
па их ту заустављају, док их ловац не 
ископа, Најчешће се, у ту сврху упо- 
требљавају јазавчари кратких ногу, од 
ко.јих су предње искривљене. Опште 
познат је код нас краткодлаки јазав- 
чар, а виђа се чешће и куштрави. Ду-
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годлакж оу врло реткж, Боја му је нај- 
чешће црна, са смеђим пегама, нлн смеђа. 
Већи, тежи (изнад 10 кг) употребљују се 
и за гоњење днвљачн, особнто срна. Исто 
тако се често налазе енглескн фокстери- 
јери. Употребљавају се исто тако за иско- 
паваље, алн и за терање ли-сица из њи- 
хових јама. И од њих разлнкујемо кратко- 
длаке н куштраве. Боја нм је претежно 
бела, често са црним пегама, особито на 
главн. — Керови, внжлад, употребљавају 
се за тражеље ниске дивљачи по трагу, 
коју онда штектећи прогаљају и натерују 
на ловда. Типични представници ове па- 
снине -су код нас босански керови. средње 
величпне и црне, жуте нли беле боје. На.ј- 
чешћи су краткодлаки. Куштрави се сада 
ређе виђају, а врло ретко дутодлаки.

У новнје доба се и код нас посвећује 
већа пажља одгајиваљу чистокрвних Л. 
П. у пооебнвм псињацима. У ту је сврху
1921 у Љубљани основан Клуб љубите- 
љев лтичарјев за узгајаље препеличара, 
а 1924 Клуб љубитељев браков за одга- 
јиваље керова. Лрви од тих клубова води 
и издаје родовник у својим. лсињацима 
одгојених препеличара, држи сваке годи- 
не утакмицу препеличара, а приредио је
1922 и врло успелу међународну изложбу
паса у Љубљани. Е. Реслер.

ЛОВАЧКО - РИБАРСКИ ВЈЕСНИК осно- 
ван је као мееечннк 1892 у Загребу. Гла- 
сило је Хрватског Друштва за. Гајење 
Лова и Рибарства. Он је најстарији струч- 
ни ловачки и рибарски часопис наше др- 
жаве. Доноси научне, лоучне и забавне 
чланке из ловачке и рибарске струке, уз 
дописе, огласе дражби ловишта, друштве- 
не веоти и преглед наше стручн-е" лиге- 
ратуре. Е. Р.

ЛОВЕТО ДРАГУТИН, генерал пешади.је 
(12/6 1838, БабинаГреда — 23/4 1912, Грац). 
Овршио је Војну Академију у Винер Нај- 

к штату и постао је 1856 поручник код 53 
' пешачке пуковније. 1859 је учеетвовао у 

рату у Италији и постао је надпоручник, 
похађао је Ратну Школу у Бечу, уче-ство- 
вао је 1866 у рату против Пруске. 1870 
је постао капетан и додељен је главноме 
штабу. 1879 је премештен у 14 пешачку 
пуковнију, 1882 постао је мајор код 22дал- 
матинске пешачке нуковније, те је учество- 
вао у операцијама у Херцеговини. 1883 име- 
нован је за заповедника пешачко-кадет- 
ске школе у Прату. 1887 постао је пот- 
пуковник, 1889 пуковник, 1890 заповедник 
22 пешачке пуковније. 1895 заповедник 55 
пешачке бригаде у Трсту и генерал-мајор. 
1889 подмаршал и заповедник 17 диви- 
зије у Великом Варадину, касније заиовед- 
ник тврђаве Триента, 1905 генерал пеша- 
дије и тајни саветник те пенсионисан.

В. Л.
ЛОВИНАЦ, село у Хрватској, област 

приморско-крајишка, срез Грачац, на лс- 
вој страни долине потока Р-пчице и цесте 
Госпић—Грачац, од Грачаца 18 км (пра-

вац) к северозападу. Има 400 становника, 
општннско шоглаварство, римокатоличку 
жупу, основну школу, Народну Дпоничар- 
ску Ттедионицу, пошту и телеграф. Не- 
далеко је врело слане воде: Видаковпћа 
Пољана.

Развалине града Л. налазе се к југоза- 
паду, на брежуљку код села Св. Рока. 
Име }е врло старо; налази ое већ у имен.у 
Ловелос (управо Ловенсец) једнога од пе- 
торо браће на почетку хрватске исторжје, 
како их је запи-сао око 950 цар Констан- 
тин VII. На почетку 16 века Л. је држао 
крбавски кнез Иван Карловнћ. 1522 Л. су 
заузели Турци. 10/2 1692 Л. се помиње 
међу градовима у Лици, које .је гроф 
Цинцендорф био куппо ад бечке двор- 
ске коморе. 1704 -саграђена је у Л. црква 
Св. Миховила. По тој цркви звао се Л. и 
Св. Миховил. Касније је Л. враћено прво 
име.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Модестин, Имена пе- 
торице браће и двију сестара на почетку 
хр-ватске повијестн (Наставни Вјеснпк, 20, 
34); И. Девчић, Ловинац град (Просвјета, 
1908, 97). Ј. М-Н.

ЛОВИШТЕ, -северозападни искрајак (рт, 
талијански сар Оотепа) полуотока. Пе- 
љешца (43° 2'47" сев-ерне шир. ж 17° 0' 20" 
источне дужине). На- њему је 10-3 м висок 
светионик. Л. је једна од најмаркантнијих 
тачака у нашем приморју. Ј. М-н.

ЛОВРЕНЧЕВКЕ, врсте бресака, ко.је ра 
но дозрев-ају. И. Р.

ЛОВРЕНЧИЋ ЈАКОВ (1787, Загреб — 
27/1 1842, В-араждин). Кљижевни рад по- 
чео је Л. преводима из Коцебуа (Родбин- 
■ство, 1822). Доцније је преводио и и-з К. 
Ескаг1зћаи8епа (РгејзиЈ гугћи 81аМба I 
гоЈа. Уага-асМи, 1830). У почетку илириз- 
ма, као један од последњих бранилаца 
старе кајка-вске књижев-ности, Л. је издао 
два своја најбоља дела: Адолф или какви 
су људи (1833) и- Петрица Керемпу-х (1834). 
Адолф је социјални роман; обрађује ос- 
новна питања одтоја, а Петрица Керем- 
пух је просветитељска прерада нем-ачке 
пучке књиге о ТШи Еи1еп-8р1ејЈе1и н:з до- 
ба реформације'. — Л. ј-е најизразити-ј-и 
представник просветитељства у кајкаваца; 
Петрица Керемпух постао је најпопулар- 
нијом књигом, те- се у кајкав-аца и данас 
чита. Адолф стоји на. граници између про- 
светитељотва- и романтике. Према томе Л. 
завршуј-е просветитељство, -а наговештава 
нове генерације романтичара. Б. В.

ЛОВРО, сплитски надбнскуп 1060—1099 
(или 1100). На сплитском сабору за владе 
Петра Кресимира (1060) био је Л. нзабран 
за надбискупа, са нарочитим задатком, да 
спроведе закључке сабора, којн су били 
уперенп против словенског -богослужеља и 
глагољашког свештен-отва. Л. је те закључке 
си-нода заиста оштро спроводио. Због тога 
је дошло до велике забуне и немира у чи- 
тав-ом хрватск-ом к-раљевству, и народ с-е

589
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поделио у две партије: латинашку жли ре- 
-формашку, и народну. Народни покрет за- 
.узео је нарочпто велике диненсије после 
смрти краља Петра Кресимира IV, и из- 
_нео је као краља вођу народне странке 
Олавца. На челу противника краља Славца 
•билн су далматпнски бискупи, а међу н>и- 
ма и Л. После пада Олавчева Л. је обно- 
:вио млетачку власт над далматинским гра- 
.довима (1076), а још исте године учество- 
зао је п у избору Дмитра Звонимира за 
хрватског краља. 1074—1077 водио је Л. 
борбу против настојања дубровачке бп- 
скупије, да се оц-епи од сплитске митро- 
полије, алн без успеха. Л. је био први 
саветник краља Дмитра Звонимира, а вр- 
шио ј-е знатан утицај и на последњег Тр- 
пимировића, Стјепана- II, и на прилике 
посл-е смрти Отјепана II. У свему ј-е Л. 
.управљао сплнтском надбискупијом 40 го- 
дина. М. П-г.

ЛОВЂЕН, планина у Црној Гори, југо- 
■западно од К-отора. Л. је највиши д-ео прп- 
морске висије, насађен на- широкој по- 
-врши у позадини Боке Которске, пре- 
тежно састављен од тријаских кречњака, 
који су м-естимиц-е песковити и доломи- 
тични, или та-блжчасти, али највећим де- 
лом бели и једри. Л. је са приморске 
етране оивичен раседима меридијанског 
пра-вца, и зато су му западне паднне стр- 
м-е, али у горњим деловима стрмије но 
при врху, а- исто тако и источне, које су 
тде-где окомите. Л. с-е м-оже поделити на 
четири трупе: западни гребе-н Штиров- 
ника, који је масиван, наг, најстрмији и 
највиши, и пружа - се од северозапада 
према јутоистоку. У том-е правцу су нај- 
виши висови: кота 1.414 м, кота 1.707 м 
и Штировник 1.753 м. Есточније је узан 
и на-г гребен Језерског Врха, који се непо- 
средно од Њ-етуша пружа у истом правцу, 
■са висином до 1.657 м. Упоредо са љим, да- 
ље на североистоку, одвајају се две ниже 
к-осе Вељег Брда, високог 1.310 м, и Белог 
Брда, чији еу врх-ови на- -висинама од 
1.274 и 1.278 м. Јужно -од Штировника ди- 
же се Бабљак, -висок 1.560 м, који је поло- 
вином под ситногорицом. По-следња. је гру- 
па Иванове Алуге, најнижег дела- Л., који 
је покривен густом ли-снатом шумом. Ови 
планински делови одвојени су пространим 
увалама: Малог Боштура, Вучјег Дола, Ме- 

Тзувршја, Језероког Дола, Кривачког Ждри- 
јела, Долова и Иванових Корита, са чијих 
се подова дижу- мале кречњачке главице, а 
између њих су плитке, н-еправилне, -доста. 
простране и на дну равне вртаче. Све ма- 
ло веће вртаче су обрађене. На Л. су очу- 
вани трагови негдашњег леденог доба и го 
на гребену Језерског Врха. На северној 
■страни је цирк са карсним језером, а на 
источно.ј мали цирк. Западном, северном и 
источном суподином Л. пролази друм Бу- 
два и Котор—Његуши—Цетиње, преко пла- 
нине, колски пут' Цетиње—Иванова Кори- 
та—муницијони магацин, кота 1.436 м, осим

тога већи број пешачких путева. — На Л. 
је гроб владике и песника Петра II Петро- 
вића-Његуша,

Л . и т е р а т у р а :  Ј. Цвијпћ, Геоморфоло- 
гија, I (1924), 377—378. П. Вујевић.

ЛОВЋЕНСКО ЈЕЗЕРО, језерце у Црној 
Гори, на Ловћену, -западно-северозападно од 
Језерског Врха, односно Г5 км североисточ- 
но од Штировника (1.753 м). Л. Ј. лежи на 
апсолутној висини око 1.620 м, а пречник 
му је 20 до 30 метара. И-з пукотине на- Је- 
зерском- Врху повремено тече -вода, која- 
утиче у Л. Ј. и луни га, док кроз подземне 
■пукотине или поноре отиче. П. В.

ЛОВЧЕВИЋ (ЈАГЕРОВИЋ) СТЕВАН, дн- 
ректор гимна-зије (25/8 1855, Долово, Ба- 
нат). Л. је почео основну школу у До- 
лову, а довршио је у Београду, где је свр- 
шио и средљу и- Велику Школу (исторн- 
ско-филолошки одсек). Од 1874 био је у 
служби као лрофесор у Ужицу, Пожа- 
ревцу, Београду, и као начелник Ми-ни- 
старотва Просвете. Напослетку је био ди- 
ректор II беотрадске гимназије. Пенсио- 
нисан је 1907. После се примио директор- 
ства женске гимлазије у Дому ученица 
средњих школа. 1912 ступио је у штампа- 
рију Симеон Мироточиви, која је касније 
прешла -сасвим у његову својину и коју 
и данас водп. Као начелник Министарства 
Просв-ете био је одличан адмилистратор, и 
за време министроваља Андре Ђорђевнћа 
израдио је закон -о средњим школама 
(од 14/7 1898) и наставне планове за сред- 
ње школе (од 1/9 1898), који су, с изве- 
снпм изменама, и сада на снази. Радио 
је у Отаџбини, На-ставнику и другим, књи- 
жевним и полнтичким, листовпма. Засебно 
је издао: Општа историја- за- више разреде 
средњих школа (I 1894, II 1895), и-сто за 
ниже разреде (1899), превео је Грешке у 
наотави америчкога- ледагога Џ. Хјуса 
(1899). Л. педагошки чланцп изашли оу 
сабрани под натписом Из школе и о школи 
у VIII ов. Педагошке Кљижнице (1913).

М. Ш.
ЛОГОРИ. За. време рата 1914—1918, по- 

ред -заробљеничкпх, постале су још нове 
врсте Л.: -интернациони п концентрациони. 
У овима су, поред нашнх поданика, гра- 
ђанских заробљеника, били и поданици са- 
ме Аустро-Угарске, Орби, који су били или 
обележени као политички сумњиви, или, 
без доказа, охгтужени као велеиздајници. 
Највећи Л. интернираних био је у Волдог- 
а-соњу, где је умрло преко 7.000 наши-х по- 
даника, људи, жена п деце, после -најгорпх 
мука и гладовања. У Нежпдеру и Ашаху 
такође је умрло впше хиљада српских не- 
внно заробљених и -затворених грађана, а 
у Т-емишвару, Араду, Петр-оварадину, Ко- 
привннци и осталим интернационим и кон- 
центрационим Л. пропале су још десети-не 
хиљада Срба из Србије и Аустро-Угарске.

Српска војска на солунском фронту 1916 
до 1918 имала је, иза фронта, Л. код Со- 
луиа, у Африци Л. Надор, 7 км од Бизерте,
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у Француској Л. (депо) у Тулону. Српске 
трупе, које еу ое бориле у Добруџи, лого- 
ровале су, када је у Русији настала рево- 
луција, широм целе Русије, све док се нису 
вратиле, било преко Шведске, Норвешке, 
Енглеске и Француске на солунски фронт, 
било преко Сибира, Јапана, Жутог Мора па 
преко Суецког Канала до Солуна.

После свршетка рата постала је још једна. 
нароиита врста Л„ Л. у Гаети (италијанско 
пристаниште на Средоземном Мору више 
Напуља), у који су били смештени при- 
врженици бившег краља Николе.

М. М.
ЛОГОТЕТ (ЛОГОФЕТ) је био високи др- 

жавни и дворски достојанственик у ередње- 
вековној Србији, где се јавља већ и у вре- 
ме пре Душана. Био је то канцелар, од- 
носно велики канцелар (велики логофет), а 
био је саветник владара и шеф дворске 
канцеларије. Нарочито се његов делокруг 
протезао на црквене послове.

Л и т е р а т у р а: Ст. Новаковић, Олужба 
логотета (или великот логотета) у старој срп- 
ској држави (1886). М. К.

ЛОЖНИЦА, река у Словеначкој, лева 
притока Оавиње. Извире између села Оило- 
ве и Ложница, 3 км југоисточно од брега 
Козела. (581 м). До Оветог Иља при Велењу 
Л. тече према северу-северозападу, одатле 
до Ползеле у великим окукама и непра- 
вилном току ка. југу-југозападу, а даље 
на жсток-југоисток. У Оавињу Ј1. утиче око 
1*5 км западно и узводно од Цеља. Са леве 
слране Л. ирима неколико притока, од 
којих .је највећа Пирешница. Дужнна. Л. 
тока је 24-2 км, а површина олива 123*0 км2.

П. В.
ЛОЗАНИЋ МИЛИВОЈЕ ДР., професор 

Университета (24/4 1878, Београд). Промо- 
висан је 1906 за доктора на Университету у 
Берлину, на основу радње 2иг Кепп1шз 
Јег АттоаМећуЈе. Био је две године аси- 
стент на Техничкој Високој Школи у Дан- 
цигу. 1908 постављен је за доцента, а 1922 
изабран за професора на Университету у 
Београду. За време рата 'био је делегат срп- 
ске владе у међународној комисији за снаб- 
девање у Лондоиу. Објавио је много радова, 
специјално из области органске хемије, иа 
немачком, фраицуоком и енглеском језику. 
Опецијално се бави кондензацијом амино- 
алдехида, ковдензацијом лактона еа алде- 
хидима и кетонима и адицијом натриумо- 
вцх метиленских једињења на незасићене 
лактоне. Приредио је треће издање Упут- 
ства за квалитативну хемиску анализу С. 
М. Лозанића. В. Њ.

ЛОЗАНИЋ СИМА ДР., професор Универ- 
ситета (27/2 1847, Веоград). Студирао је у 
Београду. Цириху и Берлину. Од 1872 био 
је професор хемије и хемиске технологије 
на Великој Школи; касније на Универси- 
тету у Београду. Неко је време био посла- 
ник у Лондону, а у неколико' махова ми- 
нистар Привреде. Радио је на многим по-

љима хемиске науке, али понајвише на ана- 
литнчкој, органској, атрикултурној и елек- 
трохемији. У области аналитичке хемије 
обавио је многе анализе домаћих питких и 
минералних вода, угља, руда, метеорита, 
вина, шећерне репе и др. Том приликом 
је открио три нова минерала (авалит, ми- 
лошин и александролит). У области орган- 
ске хемије израдио је неке нове методе и 
неке нове препарате. У својим електросин- 
тезама, конота1товао је, у заједнпци са 
М. Јовичићем, да светлост као и тихо 
електрично испражњивање могу произ- 
вести одређене хемиске промене (син- 
тезе), па- је тим путем добио многе и врло 
сложене ствари, од којих неке нису биле 
до тада познате, У области агрикултурне 
хемије радио је, углавном, пропаганди- 
стички, учећи наш свет рационалном обра- 
ђивању земље. Његови су паучни радови, 
чланци, расправе и -слично, којих има пре- 
ко стотину, разасути по многим домаћпм и 
страним (немачким, енглеским, францу- 
ским, чешким и румунским) часописима. 
Осим тота написао је читав низ посебних 
дела (Хемија са гледишта модерних тео- 
рија, Упутство за извођење квалитативних 
хемиских анализа, Хемиска технологија, 
Хемија за средње школе и т. д.).

Л и т е р а т у р а :  Опоменица о педесет- 
годишњем раду проф. Симе Лозанића 
(1922). В. Његован.

ЛОЗАНСКИ МИР. 1. Између Турске и 
Италије 8/10 1912. Њиме је завршен три- 
политаноки рат.

2. Између Турске с једне, Енглеске, Ита- 
лије, Јапаиа, Француске, Грчке и Румуније 
с друге стране (24/7 1923). Опецијалне кон- 
венције о мореузима и трачкој граннци пот- 
.писала је и Бугарска. Краљевина СХО није 
потписала овај уговор, стојећи на гледишту 
да су лондонским уговором од 30/5 1913 
решена територијална иитања између Ср- 
бије и Турске, и да после нису међу њима 
границе мењане. Тек је Ангорским Миром 
од 28/10 1925, закључен мир између Кра.- 
љевине ОХО и Турске, а ратификован у 
Ангори 31/12 1925, у Београду 1/1 1926. 
Јединствено повољним Л. М. успела је Тур- 
ска да поврати већину губитака из Севрског 
Уговора од 1920. Добила ,је поново Једрене 
и Иоточну Тракију, одржала политички и 
војнички посед Цариграда, Мореуза, М. 
Азије и Арменије; демилита.ризована зона 
мореуза сужена је, укинуте су капитула- 
ције, отпуштена ратна оштета. Изгубљена 
су арапска подручја и острва у Средозем- 
ном Мору. В-љ. П.

ЛОЗНИЦА, варош у Орбији (Подрин- 
,ска Област). Има 4.556 становника. Лежи 
на реци ПЗтпри, под Гучевом. Важно је 
трлсиште за храну. У блнзинн је бања Ко- 
-виљача. ■ Ореоко је место. Има гнмназију, 
првостепени и срески суд, пошту.

В. Д.
ЛОЈД-ХАРДИ АЛФРЕД (1Лоус1-Нагс1у),

србофил и славенофил (1847, Виндзор, код
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Лондона). Л. X. је виши царински чинов- 
ник у пенсији. Поводом свих важнијих по- 
литичких догађаја на словенском пстоку 
и југоистоку писао је политичке чланке. 
бранећи словенске интересе. Стајао је у 
вези са многии нашим културним радни- 
цима. Кад су 1876 против славофобске и 
туркофилске политнке лорда Бикенсфилда 
устали хумано мислећи Енглези, под вод- 
ством В/Гледстонач а под геслом: Балкан 
балканским народима, и кад је, под пред- 
седништвом Вестминстерског војводе, уста- 
новљено друштво Тће Еаа1егп (ЗиезНоп 
А58ос1аПоп, био је Л. X. међу првим чла- 
новима. Он је у клубу рефервсао о југо- 
словенскнм стварима и догађајима. Већ пре 
50 година Л. X. нацртао је југословенске 
територије, где је наш народ од Бељака у 
Корушкој до Скадра означен истом бојом. 
Кад су 1881, од Аустријанаца и Немаца 
подстрекнутн, Турци установили Албанску 
Лигу, да спрече уједињење Плава н Гусиња 
оа Црном Гором, као што је то било ута- 
начено на Берлинском Конгресу, Л. X. је 
писао у интересу Црне Горе, и тражно је, 
да британска влада издејствује у замену 
Улцињ и Бар. За време српско-бугарскот 
рата 1885 Л. X. је стајао отворено на страну 
Орбије, упливисан највише од прпјатељ_а 
Љ. Недића. У почетку Оветског Гата Л. X. 
био је један од првих, којп је тражио 
раскомадање Аустрцј-е и ослобођење јуж- 
них Словена. Главна оу му дела: ■ т а ћ  
51ауа'8 Ваппег ЕоглмагЈв (1885), Тће 
ћгеак-ир о{ Аиз4г1а (ОиПоок, 10, 17,
24/10 1914),

Л п т е р а т у р а :  Алфред Лојд-Харди ин 
Југослованп {Словенски -Народ, 55 год., 
161, 162, 1922). Н. Жупанић.

ЛОКАР ЈАНКО ДР,, словеначки филолог 
п фолклориста, дпректор гимназије у Љу- 
бљани (15/8 1881, Чрномељ, Белокра.јна). 
Оредњу школу свршио је у Новом Месту, 
славистику и германистпчке студнје на беч- 
ком Универсптету. Био је суплент у Ма- 
рибору д у Љубљани; затим је именован 
за директора гимназије у Мурској Су-ботп, 
а после кратког времена позват је у Бео- 
град, као инопектор Министарства Про- 
свете. Доцније се -вратио у Љубљану као 
директор прве гимнавиј-е. Писати је почео 
већ као ђак 6 разреда белетристичке стварн 
у загребачкој Н-ади и у омладннскпм лн- 
стовима Вртецу и Ангељчеку, Оловенском 
Народу н Оловенцу. Написао је даље више 
литерарно-историских и фолклористичких 
члалака у словенским и страним часопн- 
сима. Л. је био дуго година уредник спорг- 
ског часописа Ловец п као такав створно 
.је словеначку ловачку терминологнју. Л. 
је био сарадник у Љубљанском Звону, Дом 
ин Овету, Оловану  ̂ Карниоли, АгсћА 1иг 
81ау1зсће РћИо1о^1е. Главна су му дела: 
Блајвајс зш Новичарји в борби за словен- 
оки језик ин домаче словство (Зборник 
Матице Словенске, 11, 1—140, 1909), Из 
Беле Крајине ЦКарниола, 2, 1—31, 1911),

Белокрајинска хиша (Карнпола, 3, 1—-27, 
1912). Н. Ж.

ЛОКВЕ, село у Хрвагској, област при- 
морско-крајишка, срез Делншце. Станица 
је на железничкој прузн Загреб—Сушак 
(—Река), од Делница 7 км (правац) к ју- 
го-западу. Простире се уз Лујзинску цесту 
у локварекон краском пољу (723 м). Пољу 
се на северу дпже Велико Ребро (979 м), а 
на југу Блатннк (989 м) и подаље Славпца 
(1.120 м). Л. имају нрнродни парк Голубш- 
њак с доломитним стенама и више пећпна 
нли спнља у околишу: Медвеђа пећнна, 
зове се - по обнљу кости спнљекога мед- 
веда, Липа, јамачно једна од најлепшнх 
нознатих пећина у Хрватском Красу (дво- 
рана Катедрала с проповедаоннцом п са 
прекрасном завесом над улазом у дворану); 
Буковац, знатна пећина, јер су у њој на- 
ђенп првн сигурнп трагови прачовека у Хр- 
ватском Красу (отњиште с комаднћима- је- 
лова угља, вештачкн пробушене медвеђе 
коотн, п у облику стрелнце обрађен јелен- 
скн рог). Локварско поље п његове епнље 
дело су поглавито Локварке, која њиме- 
протиче и тамо понире. Понор, којн гута 
воду, прилннно је узак, тако да за јачих 
падалина, редовно у пролеће, Локварка зна 
изаћп из свога корита п донекле попла- 
вити поље. — Л. имају 1.065 становннка,. 
■ошднтпнско поглаварство, римокатоличку жу- 
пу, основну школу, пошту, телеграф н те- 
лефон, (пре секвестра) шумски и доходар- 
ственн уред кнеза Турн-Таксиса (8 шума- 
рија, 24)900 ха); трп парне пплане. једна 
са столарнјом и Творнпцом Лименог Црепа- 
— Л. су горско летовалпште п клдматско- 
место.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Пољак, Пећнне Хр- 
ватскога Крша, 2, Пећпне околнша локвар- 
скота (Природна истраживања Хрватске н 
Славоније; Југославенека. Академија, I. 34 
до 42). Ј. Модестип.

ЛОКОВСКИ РИД, ввсораван у Македо- 
ннји, између река: Црног Дрима-Жбашке- 
Големе-Уме-Сељачке, око 20 км северно-се- 
верозападно од Струге (нрп Охридском Је- 
зеру). Л. Г. ое пружа од севера-ееверозапа- 
да према југу-југоистоку, а највећн впсо- 
ви су: Каменица ~ 1.360 м, кота 1.538 м, 
Круши 1.442 м, кота 1.321 м. Са изузетком 
северне, све остале стране Л. Г. врло су 
стрме. Већи део Л. Г. је под вегетацпјом. 
Југозападшш подножјем планпне пролази 
друм Дебар—Луково—Отруга, а преко пла- 
нпне воде неколпко стаза. П. В.

ЛОКРУМ, острвце на; Јадранском Мору, 
0-7 км југозападно од Дубровника. Л. ле- 
жи између 42° 37-1' до 42° 38' сев. шпр., 
18° 7' до 18° 7-7' ист. Гр., дружа се од се- 
вера-северозалада -према југу-југоистоку, ду- 
ж-ином -од 1-6 км, шнрином 0-5 км, и заузи- 
ма површину од 0-8 км2. У уздужном прав- 
цу су и највиши висовп, од којих је се- 
верни висок 91 м, са тврђавом на врху, 
док ое јужнији диже тек до 55 м изнад мор-
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ске поврплше. На средп између њпх, бли- 
же југу, земљжште је много ниже и на 
обалама пеоковито, док су оне иначе сте- 
новжте и стрме. На јужној странж нижег 
врха лежи зграда некадашљег домжникан- 
ског манастира, која сада служи потребама 
Минпстарства Народног Здравља. По вете- 
тадији, Л. је једно од најлепших острва; 
личл на величанствен природни парк са 
медитеранским бжљкама. У еенкама пжнн- 
ја, олеандера и чемпреса шнре се бокори 
бршљана ж жбуље рузмаржна. У шумама 
преовлађују ловор, крупнолжста н сжтно- 
лиота клокочжка, мжрта, шшзелени храст, 
уљжка, а чести су смрека, купина, при- 
морски и алепо бор. Поред тога, успевају 
наранџа и лимун, агаве, кактуси, шалме. 
Али главни представници флоре на се- 
верној половини Л. -су маслжњацж, а на 
јужној тамне пнње (ппније). Све то захва- 
љује Л. својој жзванредно благој клими.

П. В.
Првж становннцж Л. билн су редовницж 

Св. Бенеднкта; они су тамошњи самостан 
држали тотово 800 година. Када је, 1808, 
дубровачка република Л. продала, нестало 
је и редовника. Тврђицу су подигли 1806 
Французи; она се одржала нротив бомбар- 
довања руске морнарице у ноћп 17/18 јуна. 
По Бечком Конгресу, 1815, Аустрија је до- 
била. са Дубровником и Л., који су касније 
дрлсала и два члана хабсбуршкога дома: 
мексичкн цар Максимилијан и аустро-угар- 
ски престолонаследник Рудолф. По ката- 
строфи у Мајерлингу (1889) цар Фрањо Јо- 
сип поклонио је Л. домжниковцима. — Са- 
да ,је Л. својжна Мжнжстарства Народнога 
Здравља, које је онде уредило. санаторијум 
■за жжвчано болеоне. У Л. је морско куна- 
тило ж угодно зимовиште. Историја бележи 
ла су на Л. били енглески краљ Рикард 
Лављег Орца, угарско-хрватски краљ Си- 
гисмунд и боеански краљ Твртко.

Ј. М-н.
ЛОЛА, висораван у Црној Гори, северо- 

источно од планине Журим, око 13 км јуж- 
но-југоисточно од варошице Шавника,' на 
пзворишту потока Заждријеље, Шоројевца 
и Студенца. На Л. су највиши висови: Цр- 
вене Греде и Велики Зебалац 2.130 м.

П. В.
ЛОМ. 1 . Планина у Босни, источно од 

Мајевице Планине, односно 17-5 км за.пад- 
но од вароши Лознице, у Орбији. Л. је ви- 
сок 685 м и највећим делом лошумљен. За- 
падним иодиожјем плашше пролази друм 
Брчка и Тузла—Караула—Прибој—Звор- 
ник.

2. Карсна висораван у Босни, североза- 
падно од планине Клековаче, западно од 
Орнетице, односно 13-5 км југоисточно од 
Восанскот Петровца. Л. се пружа од севера,- 
северозапада према југу-југоистоку, а у 
том су правду највиши висови: Оштрељ | 
1.389 м, кота 1.532 м, кота 1.456 м. На јуто- 
западу су: Комарова Коса 1.268 м, Тисови 
Врх 1.345 м, Делина. Коса 1.413 м, а на се-

вероистоку је Лом 1.464 м. Л. је највећим 
делом пошумљен, али оскудан водом. Се- 
верним и западним подножјем Л. пролази 
приватна железничка пруга шумске инду- 
■стрије Приједор п Јајце—Дрвар—Книн.

П. В.
ЛОМНИЧКА КИСЕЛА ВОДА, нзвор ал- 

кално-земно-алкално салиничне муриатнчне 
воде 9’8° С (садржи Ш и I). Извози ое.

Л. Н.
ЛОМО АРСЕНИЈЕ, војвода. Родом је 

био из Драгоља, у Качеру. Истакао се 
личном храброшћу у првом уотанку, а 
1811 постао је качерски војвода. За време 
1813—1815 остао је у Србији, а у пролеће 
1815 био је међу главним покретачима 
другог устанка. Пошто је заузео Рудник, 
био је на преварп тешко рањен од једног 
Турчнна и умро је ускоро, оредином апри- 
ла 1815. ‘ В. Ћ.

ЛОНГОБАРДИ су германско племе. Њи- 
хова су првобитна седишта бжла око реке 
Лабе. Име су добили, вероватно, по сво- 
јим дугим борбеним наџацима. (Багће). По- 
четком 1 века по Хр. дошлн су Л. под 
власт Ркмљана. На свом првобитном по- 
ДРУЧЈУ Л. оу се задржали углавном ове до 
5 века, док ниоу почели да оплазе на Ду- 
нав, у напуштене земље Руга, и да пре- 
лазе нреко њега. Једно време плаћали оу 
Л. данак Херулнма, које су после побе- 
дили и потиснули. У 6 веку Л. су се већ 
спустили у Панонију, деломично у спора- 
зуму с византиским царем Јустинијаном, 
који је Л. хтео искористити, као раније 
источне Готе, за 'борбе оа варвареким на- 
родима на северним границама источног 
царства. Средином 6 века биле оу огорче- 
не' борбе између Л. и Гепида, који су жи- 
вели на средњем Дунаву. Л. су морали да 
траже савезнике за те борбе, тим више, 
што су Гепиди били једно време помагани 
од Византије. Као савезници Л. јављају 
се Авари, који су .за своју помоћ узели 
унапред скупу цену. 567 лонгобардски 
краљ Албоин сло-мио јв Гепиде, али је већ 
568 морао напустити своја седишта у Па- 
нонији, и кретати на запад, у Италнју, 
понајвише под притиском својих авар- 
ских савезника, који су надирали за 
њима ове до Алпа. Краљ Албоин повукао 
се са својим људима у оеверну Италију, 
где је, после краће борбе, .ооновао нову 
државу, са Павијом као тлавним местом. 
По њима је назив Ломбардије. Уз Аваре, 
који су по одласку Л. преплавили Пано- 
нију, ишла су и многобројна словенска 
племена, од којих, највећим делом, поти- 
чу Словенци. Између тих словенских пле- 
мена и Л. било је јаких веза. 598 Л. су 
уговорили с Аварима »вечни мир«. Оло- 
вени, као аварски иоданици, упућивани 
су после тога. у номоћ Л. Има чак једна 
вест из 603, да- су Авари, при опсади Кре- 
мопе, слали Л. Словене »под најам«. По- 
сле је један део Словена, у Горици, пла- 
ћао дуг низ годпна данак фриаулским
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лонто-бардским. војводама н принадао је 
њнховој држави. Од ередине 7 века одно- 
сп ку ое између Оловена н Л. ове више 
погоршавали п једно оу време били пот- 
пуно непрнјатељски. Вести о старој исто- 
рији Л. и везама. са -Оловенима даје снио 
Павла Ђакона, Н1зГоиа Рап^оБагс1огит, 
једног нсторичара 8 века. В. Ћоровић.

ЛОНДОНСКИ СПОРАЗУМ 26/4 1915 из- 
међу Француске, Енглеске и Русије с јед- 
не, и Италије с друге стране. У љему су 
прве трп силе примиле на. знање и пот- 
пуно су пристале на меморандум Италије, 
који се претходно наводи дословно у 15 
тачака. Италија изјављује, да- ће у року 
од месец дана. по потпису тога споразу- 
ма, заратити на страни Антанте.

У меморандуму се обве-зала Италија, да 
ће ратовати на отрани Антанте. У угово- 
ру о миру требала је добити: Трентино, 
цисалпски Тирол, Трст, грофовије Горицу 
н Градишку, целу Истру до Кварнера 
с Волоским, Црес, Лошињ, северну Дал- 
мацију -са Задром и Шибеником до рта 
Планке и линију у унутрашњости, која 
обухвата за Италију подручје Крке и Чи- 
коле, као и сва далматинска острва од Па- 
та до Мљета, сем Шолте и Брача. и -неких 
мањнх острва уз обалу. Обала. од рта 
Планке на јут до Драча, еа. изузетком та- 
дашње црногорске обале, требало је да. се 
неутрализира. Четири савезне еиле одлу- 
чиле су дати Хрватској, Орбпји и Црној 
Гори: сву обалу у горњој Адрији од Во- 
лоског до ееверне далматинске обале, за- 
једно с Реком, Крком, Рабом и неким ото- 
чићима. У доњој Адрији (која ннтересује 
Орбију п Ирну Гору) све од Планке до 
Дрима са Сплитом, Дубровником, Кото- 
ром, Баром, Улцињем, Медовом, Шолтом, 
Брачом, и још неким. мањим острвина. 
Драч се требао дати иезависној мусли- 
манској албанској држави, Валона и Сасе- 
но Италији, са довољном територијом за 
одбраиу. Оа претпоставком да означене 
пбседе добије Италија и да ее централна 
Албанија резервише- -за образовање ј-едн-е 
мале неутралне аутономне државе, Итали- 
ја је изјављивала, да. ее неће опирати, ако 
Француска, Енглеска и Русија желе, да. се 
северна и .јужна Албанпја подели између 
Црне Горе, Орбије и Грчке. Италија је 
требала, представљати албанску државу 
према иностранству. Италија. је допушта- 
ла, да Орбија п Грчка могу имати довољ- 
но зајетничке границе западно од Охрид- 
ског Језера. Италија је требала добитп 
пуну сувере-ност над острвима, Додекане- 
за. У Малој Азији резервирано ј-е за Ита- 
лију подручје Адалије. Овај се споразум 
требао држати у тајности. Само је треба- 
ло одмах по огласу рата, објавити присту- 
пање Италије- декларацијн о -закључењу 
заједничког мнра. В. .Поповић.

ЛОНДОНСКИ УГОВОР 0 МИРУ 30/5 
1913, између Србије, Бугарске, Грчке, Цр- 
не Горе с једне и Турске с друге стране.

— Турска је по Ј1. У. уступила савезни- 
цима све своје територије на европском 
копну западнс* од линије Енос—Мидија, 
са изузечком Албаније (2). Турска и са- 
везници оставили су в-еликим силама- -бри- 
гу. Да уреде делимитацију граница Алба- 
није и сва остала питања, која се тлчу 
Албаније (з). Турска је уступила савез- 
ницпма острво .Крит {4). Турска и савез- 
ници поверили су Великим Оилама, да 
одлуче о судбини свих турских острва. 
Јегејско-г Мора, сем Крита и полусстрва 
Атоса (5). Турска и савезницп споразуме- 
ли су се, да оставе уређење финансискнх 
питања, која потичу из завршеног ратног 
стања и горе споменутих територијалних 
уступака, међународној комисији сазваној 
у -Париз, у коју су делегирали своје пред- 
ставнике (б). Питања ратних заробљени- 
ка, јурисдикције, народности и трговине 
остављена су да се уреде специјалним кон- 
венцијама (7). В-љ. П.

ЛОНЧАР ДРАГОТИН ДР., директорНа- 
родног Музеја и иросветни инспектор у 
Љубљали" (5/11 1876, Брдо при Подлечи, 
срез Камник). Ј1. је учио гимназију у 
Љубљани (до 1897), чешки Университет у 
Прагу, где је лоложио учитељски испит и 
прогАзвисан за. доктора философије (1902). 
Олужио је као суплент гимназије у Љуб- 
љани и Краљу и као професор реалке у 
Идрији и Љубљани. Био је као социјали- 
ста члан и 'секретар привременог Народ- 
нот Представннштва у Београду. Од 1925 
је просветнп инспектор и од 1926 дирек- 
тор Народног Му-зеја- у Љубљани. — Као 
високошколац био је Л. сарадник ђачких 
листова Ново Доба, Глас и Алманах Ола- 
вие, издао је посланицу словеначкој омла- 
дпни Кај хочем‘0 (у Масариковом смислу). 
сарађивао је у многим политичким листо- 
вима и ревпјама, био је сауредник Наших 
Записака и уредник Нових Записака; да- 
нас је предоедник Оловенске Матиде. — 
Главна су му дела: 0 гостостн пребивал- 
ства ин крајев на Крањскем (1902, 1904). 
Полпгнчко живљење Оловенцев (1906. 2 
изд. 1921), Др. Јанез Блајвајс ин његова 
доба. (1910), Социална вгодовина. Оловенцев 
(1911), Политика. .ин згодовина (1923). У 
Нашнм Записцпма. објавио је кореспон- 
денцију Јанеза Блајвајса (1909, 1910) и 
Јосипа Вошњака (1912), у Ведл (1914) ко- 
респонценцију Јанка Сернеца. М. Кос.

ЛОНЧАРЕВИЋ ДУШАН, новинар (11/9 
1876, Коломеја, Пољска). Средњу школу 
учио је у Петрињи, а војну у Кисегу (Ма- 
ђарска) и Трсту. Постао је официр аустри- 
ске војске и служио је пет година у Чеш- 
кој. Напустио је бечку Ратну Школу п по- 
светио се новинарству. Дошао је у Београд 
1903, и постао је отални дописник^ европ- 
ских новиварских агенција. У мају 1919 
постављен је за шефа Пресбироа Мини- 
старства Иноотраних Дела, и_ извршио је 
ту реорганизацију обавештајне службе. 
Отпуштен је из службе, а вратио се опет
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на стари положај у марту 1920. 0 јесени 
1920 тгоднео је оставку н постао је начел- 
ник Министарства за Уставотворну Окуп- 
штину и Изједначење Закона. С пролећа 
1922 пенснонисан је и посветио се нови- 
нарству. Отални је сарадник Трговинског 
Гласника, а долисник страних листова и 
новинарских агенција. Главна су му дела: 
Улога домаће штампе у јавном животу
(1919), Наше Друштво (1920) и Слика жи- 
вота и смрти (1922). У. Џ.

ЛОНЏА, река у Олавоннји, лева прито- 
ка Орљаве. Извире на југозападаој страни 
Крндије. Од изворишта тече према јуто- 
истоку и југу, али на брзо скрене у пра- 
вац јутозалада. Од села Доброгошћа Л. 
почне тећи на запад-југозапад, дуж се- 
верног подаожја Диљ-Горе, а од Велико- 
ваца на југ-југозапад. У Орљаву утиче 
2 км јужно-југоисточно и низводно од 
Плетернице. Веће Л. притоке су: Струга, 
Врбова и Кутјевачка. Дужина Л. тока је 
46-6 км, а површина слива 561-5 км2.

П. В.
ЛОЊА, река у Хрватекој, лева притока 

Саве. Извире на јужној страни Иванчице 
н Калника, под брегом Храстово 591 м и 
Сарданица 325 м. Л. тече углавном према 
ЈУГУ и југоистоку. Код села Лоњице улази 
у баровиту Пооавину, где јој ток мање 
више подивља. Внше ушћа Илове Л. се 
разграна: десним рукавом тече као Стара 
Лоња према југу, где у Саву утиче код се- 
ла Лоње, а левим рукавом тече као Тре- 
беш на југоисток, чије је ушће око 5-5 км 
даље на исцоку-југоистоку. Главније Л. 
прнтоке са леве стране су: Чесма, Илова 
и Пакра, са десне: Зелина. Дужина Л. то- 
ка је 150-8 км, а  површина слива 
5932-8 КМ2. П. В.

ЛОПАР. 1. Оело у северном крају отока 
Раба, у лепој долини, која слази у Лопар- 
ску (морску) драгу, од варошице Раба, чи- 
јој општини нрипада, 9 км к северу. Ло- 
парску долнну наставља к југу долина 
Црница, где има црудова нокретнога песка 
до 20 м високнх. Л. има 700 становника, 
римокатоличку жупу, основну школу, ку- 
палиште. — По предању Л. је родно ме- 
сто пустињака Марина, који је за цара 
Диоклецијана дошао у Итали.ју, -и по коме 
се зове република Сан Марино у Апени- 
нима. ./. М-и.

2. В. Нови у Винодолу.
ЛОПАТНИЦА, река у Орбији, лева при- 

тока Ибра. Извире на северним падинама 
Чемерног, под Смрчком 1.649 м п Кошути- 
цом 1.512 м, из Коњског Врела и неколико 
потока. На горњем току тече према северу 
као Толишннца, на средњем току ка ието- 
ку, а на доњем на југоисток. Ушће Л. у 
Пбар је преко пута села Замчања, око 
14 км југозападно од Краљева. Дужина Л. 
тока је 22-0 км, а- површина слива 96-8 км2.

п. В.

ЛОПАШИЂ МИРКО (1780, Карловац —• 
31/1 1838, Карловац). Фнлософију је свр- 
шио у Загребу, а права- у Будиму, па се 
вратио у Карловац, где је постао градски 
капетан. Кад је 1810 дошао у Карловац 
Мармонт, објавио је Л. пригодну песму 
Писма садашње Илирије. За време фран- 
цуске владе био је Ј1. заповедник градске 
гарде и адјункт муниципалног већа. Повра- 
так под власт Фрање I опевао је Л. у песмн 
Препород града. мед Хрвати Карловца 
(1814). Поред тога, објавло је Л. више 
других пригодних песама. Занимљива је 
Л. Писма од пута и живљеља Имбре Ло- 
пашића, испевана 1802—1803 (необјавље- 
на је, а рукопис ее чува у Овеучилишној 
Књижници у Загребу). То је песннчки 
дневник, у коме Л. црта свој пут у Бу- 
дим, друштвене и просветне лрилике у 
Хрватској и свој живот у туђини. — Л. 
је писао икавским штокавским наречјем, 
алн са веома великим утицајем кајкав- 
штнне. У другом браку добио је Л. сина 
Радослава, хрватског историка. Л. је умро 
у Карловцу као градски судац.

Л и т е р а т у р а: В. Дежелић, Мирко 
Лопашић (Глас Матице Хрватске, 1909).

Б. В.
ЛОПАШИЋ РАДОСЛАВ, историк (20/5 

1835, Карловац — 25/4 1893, Загреб). Ос- 
новну школу и гнмназију учио је у Кар- 
ловцу. 1848 и 1849 оставиле су на Л. ду- 
боке утиске. У гимназији је читао и на 
памет учио Качића, који га је задојио ја- 
кнм смжслом и осећајем за псторију, а 
тај смисао развили су у љему дела Вал- 
вазора и Д. Обрадовића. Гимназију је свр- 
шио у Загреб.у, где се 1856 уписао у пра- 
вословну Академију. Због слабог здравља 
није Л. могао систематски радити, те је 
отишао на своје имање Хрчић (крај Кар- 
ловца). Под утицајем Кукуљевићевог Ар- 
кива почео се Л. интересовати -за исто- 
риску грађу и скупљати податке за по- 
вест роднога града. 1861 наименован је 
Л. за прнстава котара северинског, а 1866 
за котарског судију. 1871 постао је под- 
белелсник загребачке жупаније, па се те 
године преселио у Загреб, где је развио 
■сву своју марљивост око публиковања 
извора и појединих расправа 'из области 
Војне Крајине.

Л. се почео веома рано јављати с мањим 
историским чланцвма у листовима. Карло- 
вачки Вестник (4861), Гласоноша, Лептир, 
Кљижевник, а нарочито је великн број 
његових расправа угледао света у загре- 
бачком Вненцу. Л. је највпше п најбољих 
радова дао из историје Хрватске Крајине, 
са студијама, архивалном грађом, знатан и 
данас од велике вредн-ости читав низ мо- 
нографија о појединим хрватским градови- 
ма. — И ако је Л. био самоук, издашно 
је и критички употребља-вао изворе, пр- 
венствено архивалну грађу, па је као ди- 
летант достигао висок степен озбиљне и 
солидне историске квалификациј-е. Монс-

95 —
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графије су му изврсне, нарочито -оне из 
историје Карловца. Публикована иотори- 
ска грађа још ће дуго времена бити хр- 
ватском историку богат рудник за научну 
екишоатацију. — Најважнија Л. дела су: 
Карловац, Повје-ст и мјестопис града и 
околице (1879), Жумберак и Загреб (1881), 
Два хрватска јунажа — Марко Месић и 
Лука Имбрншпмовић (1889, пригодом две- 
стагодишшице ослобођева Лике и Славо- 
није од Турака), Бихаћ и Бихаћка Кра- 
јина (1890), у Грађн Југоелавенске Ака- 
демије, св. I, Павао Ригер-Витезовић (1897). 
Л. је издао ове изворе: Споменици Хрват- 
ске Кра-јине (1884—1889), Хрватски ур- 
бари (1894), Неколико прилога. за- повиест 
уроте Зринскога и Фраље Франкопана 
(Старине, 15), Прилози за повиест Хрват- 
ске 16 н 17 виека из штајерскога земаљ- 
ског архива у Грацу (Отарине, 17, 19), 
Новн прилози за повиест уроте бана Пе- 
тра Зринскога и кнеза Ф. К. Франкопана 
(Старнне, 24), Хрватеки извјештај о ве- 
ликом дубровачком потресу (Старине, 25), 
Споменици тржачких Франкопана (Стари- 
не, 25), Прилозн за повиеот протестаната 
у Хрватској (Отарине, 26), Споменицп о 
хрватскнх гардах на дворових у Дражђа- 
них и Потсдаму (Старине, 27), Славонски 
споменици за 17 век, Писма из Олавоније 
у 17 виеку (Старине, 30).

Л и т е р а т у р а :  Д. Смичпклас, Успо- 
мени Радослава Лопашића (Љетопис Ју- 
гославенске Академије за 1894); Ф. Шн- 
шић, ЕпсћтсНоп, 100—101.

В. Новак.
ЛОПУД, острво на Јадранском Мору, 

југоиоточно од оотрва Шипана, а северо- 
западно од Колочепа, око 14 км еев-еро- 
западно од Дубровника, односно 4-5 км 
западно-јутозападно од места Орашца. Л. 
лежи нзмеђу 42° 40-5' и 42° 42' сев. шнр., 
17° 55-5' ДО ‘17° 58’7' ИСТ. Гр., Пружа Ое ОД 
северозапада према југоистоку, дужином 
од 3-5 км, ширином од 2 км, а заузима 
површину од 4-92 км2. Ј1. ј-е око 3 км да- 
леко од обале, дуж североиеточне н југо- 
западне обале пружају о-е два- стеновита 
гребена, а на средини оотрва терен је ни- 
жи, јер је састављен од мање отпорннх 
терцијерних творевина. Највиши висови 
при североисточној обали су: Лопуд 216 м, 
кота 145 м, кота 93 м, а пр-и југозападној 
На Ферму 198 -м. Оа северозапада н југо- 
истока увучена су доста дубоко у труп 
острва два. велика залива: Лука Лопуда 
и Залив од Шуља. Збо-г врло благе клпме, 
на Л. ,је веома бујна медитеранска вегета- 
ција, -слична дубровачкој. У Луци Лопуда 
лежи нотоимено насеље, -са 94 дома и 345 
становника. П. В.

Између 15 и 17 века Л. је  био најбо- 
гатији н најзнаменитији дубровачки оток; 
имао је 14.000 становника (данас 345), 
ратну морнарицу и лсиву трговпну. Р-азва- 
лнне ојајних дворова Л. кнезова, т. ј. на- 
месника ду-бровачке републик-е и посло-

внчнога капетана Мнха Працата, опустелн 
самостанн фрањевачки и доминиковачки 
н богате цркве, опомињу на негдашње бла- 
гостање, кад су Лопуђани еуделовалн^ са 
својим лађама у ратним дотхватнма РЈар- 
ла V против Туниса (1541) и Филипа II 
против Лисбое (1581) и Енглеске (1588), 
у толиком броју, да је могла- постати при- 
ча, како је по једноме походу остало на Л. 
»триста Вица удовица«. Сјајном је добу 
учинио крај страховити земљотрес 1667.

Ј. М-н,
ЛОРАНДИТ, минерал, нађен неђу ар- 

сенским рудама код Алшара у Македо- 
иији, Развио ое у ситним кристалина- мо- 
ноклинске снстеме. Кристали су ситнн 
(5—10 мм), неки плочастн неки призма- 
оти, а одликује се метално-дијамантним 
сјајем. Боје је црвене, а на- површини че-
сто оловно црн, кадшто прекривен жутим 
прахом. Крнсталотрафскн га је проучпо 
мађарски минералог Кренер, а хемиски Ј. 
Лоцка, те је нашао, да је Л. талиоки мн- 
нерал, формуле АзбШћ По м-ађарском фи- 
зичару Лоранду назван је порандитом.

Ф. Т.
ЛОРИСТОН (Јасцие8-А1ехапс1ге-Вегпагс1 

Бамс, тагцш з Је Баиг1б1оп), маршал н 
дипломат француски (1768, Пондишери 
— 1828, Парнз). Л. је учеотвовао у рато- 
вима- за време француске револуције, и 
1805 у рату против Аустрије. 1806 ушао 
је, на челу француских трупа, у Дубров- 
ник, где се бранио од напада. Руса и Цр- 
ногорацД. Постао је гувернер Венеције, 
добио титулу конта 1808, учествовао на 
оастанку у Ерфурту, пратио прпнца Евге- 
нија у Угарску, учествовао је у битци код 
Раба 1809. У својим Мемоарима, Л. је дао 
своје примедбе на Мармоно-ве Мемоа]љ.

ЛОРКОВИЋ БЛАЖ ДР. (1839, Новиград, 
код Карловца — 17/2 1892, Загреб). Студи- 
рао је клерикат, касније, правни факултет. 
Оарађивао је у Дежелићевом Дра-гољубу, 
Наше- Горе Листу, Обзору, Позо-ру, Гла-со- 
ноши. 1872 постао је профеоор полнтичке 
економнје н финансискпх наука на право- 
словној Академијн у Загребу. До тога- вре- 
мена сарађивао је као белетриста у Вн- 
јенцу, но од тада. се интенсивжр почео ба- 
вити својом струком, и радио је као ро- 
дољуб, лрофесор п књижевннк. 1533/34 
био је ректор Универснтета у Загребу, за 
време ђачких немира уклоњен је из службе 
и -одузета му је плата, али је каснпје вра- 
ћен. 1875 радио је око реформе полптичке 
управе и оудотва. Актпвно је суделовао 
у нриређивању јубиларне изложбе у За- 
гребу 1891. Основа-о је Правничко Друштво, 
и уређивао правнички часопис Мјесечник 
(1875—1892). Напи-сао је дела: Разговори 
о народном господарству (1890), Жена- у 
кући и друштву (1883), Почела политпчке 
економије (1889). Ова ова три дела издала 
је Матлца Хрватска, Научне расправе Л. 
су: Каково бијаше господароко стање Хр-
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ватске у XVIII столећу, какове су госпо- 
дарске ждеје тада владале н какови бијаху 
заступници тих пдеја, Оадање стање госпо- 
дарске науке. Ј1. се истицао и у политици; 
био је народвж посланик 1875—1878 у 
хрватском еабору, као члан народне стран- 
ке. Од 1870 прешао је Л. у независну на- 
родну странку. С. Д.

ЛОРЊА АНТУН МАРИЈА |{Бог^па) (1736, 
Ћнин — 28/6 1896, Верона). Л. је био угле- 
дан математинар и физичар, плодан писац 
етручних дела талијанокин, латинским и 
француским језиком, члан многих Акаде- 
мија п члан друштава, не само талијан- 
ских, него и иноземеких (Париз, Берлин, 
Петроград и др.), а и еам је помагао осно- 
вати у Верони ЗошеЈа ПаНапа ,рег Ппсо- 
г а јЈ ^ а т е п Ј о  Је11е аиепге. Олужећи као ИН- 
жињер у војсци 'био је дут низ година учи- 
тељ у војничкој школи у Верони. Његова 
расправа 5рес!теп Је бепећиз сопуег^еп- 
1Љиз, коју је саопштио 1775, четири го- 
дине доцније штампана је у енглеском 

шреводу (Лондон). Ђ. К.
ЛОТИ ПЈЕР (РЉгге БоП), чувени фран- 

цуски романопжсац (14/1 1850,‘ Рошфор — 
10/6 1923, Анде). Као маринскн официр 
учествовао је Л. 14/9—28/11 1880 у помор- 
ској међународној демонстрацији, и про- 
,вео то време у Гружу и у Которском за- 
ливу, одакле је одлазио у Херцеговину и 
_у Црну Гору. 0 том бављењу писао је у 
приповетци Разциа1а ЊааомКсћ, и у пу- 
тописним белешкама Уоуа^е Је ^иаГге 
оШсЈегз Је ГезсаЈге т1егпаПопа1е аи 
МопЈепе^го (Р1еигз сГепти, 1882 и ПО- 

-смртни Јоигпа1 шИте), -За време балкан- 
ског рата 1912—1913, узимајућп у заштиту 
Турке, лисао је у први мах неповољно 
и о Орбима, по информацијама из турских 
и аустржских извора (Ба Тигди1е а^ош- 
зап1е), алн ј-е после бугарског препада на 
срп-ску војску пром-енио мишљење. У по- 
четку и у тову Светскога Рата Л. је у ви- 
ше махова пзјављивао жаљење због те 
неправде нан-есене нашем народу, гово- 
рећи о Орбима ;са цскреним дивљењем 
(чланци >у Ба Нуепе епга^ее, 1916, и 
ПНотгеиг аНетапЈе, 1918).

М. И.
ЛОТИЂ Л>УБОМИР (8/7 1865, Велика 

Кикинда). Учнтељску школу свршио је у 
Сомбору. Био је учитељ у Ка-рлову и Ве- 
ликој Кикинди, а затим епархиски школ- 
ски референт у Темишвару (1904—1908) и 
бачке и будимске епарх.ије (1910—1914). 
Светски Рат затекао га је у Орбији, те је 
са српеком војском прешао Албанију и за- 
тим отишао у Француску, где је много 
учшшо на одржавању веза са заробљеним 
и иптернираним Србима. 1925 пенсионисан 
је као просветни референт. — Л. је врло 
много урадио на организацији и уређењу 
српских вероисповедних школа, као и на 
економском лодизаљу српског народа у 
Угарској. Написао ј-е знатан број иедагош-

ких расправа и уџбеннка. Бави-о се- са 
успехон организацијом земљорадннчких 
задрута. Двадеоет година нздавао ј-е Вели- 
кокикиндскн календар и био је сарадвик 
на знатном броју листова и часониса. На- 
писао је: Прнлози економском стању ,у 
народу, занатн, занатлије и наш народ 
(2 свеске у издању Матице Српске) и др. 
Написао је доста прпповедака и песама, 
нарочжто за децу, у уцбеницима, календа- 
рим« и разним часописима. Д. Л.

ЛОТКА ФРАН (БћоЊа), композжтор 
(1883, Вожице, Чешка). Апсолвирао је 
пцашки Консерваторијум, потом је био 
две године учнтељ на Музичкој Шко- 
ли у Јекатеринославу, у Русији. 1909 
ангажован је као хорнист у оперном ор- 
кестру у Загребу. У нсто време је био учи- 
тељ лим-ених инструмената и теорије, нај- 
пре на. музичкој школи Глазбеног Завода, 
потом је био професор хармоније, а доцни- 
је је биран за ректора Музичке Академи- 
је. Био је дуже времена хоровођа Лисин- 
скога у Загребу. Комп-оновао је Перуна. и 
циклус Севдах лоле за мушки и Јелен за 
м-ешовити збор. Осим тога хармонизовао је 
народне иесме за мушки и мешовити збор, 
соло и клавнр. Комноновао је Сјећање за 
клавир, Овиту ш  четнри флауте, Гудалачки 
квартет (у 0-то11), Концерат за тудалачки 
квартет, Дјечију свиту, АпЈаШе, бсћегго 
за мали -оркестар, Југославенски капричио, 
Симфонија Е-Јиг, бсћегго Р-Јиг, Конце- 
рат 0-то11, све за велики оркестар, каза- 
лишне ферије Златокоси краљевић (текст 
Милана Огризовнћа), У .-морском царству 
(текст Срђана Туцића) и опере Минка 
(текст Милана Огризовића) и  Море (текст 
Назора и Нехајева). Л. је еклектик регре- 
сивнот смера. Његова је музика садржа- 
јем неартнстична.

Л и т е р а т у р а :  Б. Шпрола, Преглед 
повнј-ести хрватске музике, 318—319.

А. Д.
ЛОШИЊ, острЕо на северном делу Ја- 

дранског Мора, близу југозападног дела 
•острва. Цр-еса, од кога је одвојен врло уским 
Лошињским Каналом. Л. је 35 до 40 км 
удаљен од Хрватског Приморја, п лежн 
између 44° 28-5' до 44° 42'9' и 14° 20‘5' ДО 
14°32-з' ист. Гр. Л. се пружа у динареком 
лравцу, од северашеверозапада према југу- 
југоистоку, врло је издуженог облика и 
веома узан. Дужина Л. је 31 км, просечна 
пшрина 2-5 км, а површина му је 80-2 км2.

Л. је махом стеновито острво, и због 
несразмерне дужине према ширини, из- 
гледа много више но што је. Од северо- 
запада се терен постепено спушта, од при- 
лике до среднне острва, где је релативно 
ниска равница Лика, а одатле се поново 
издиже скоро до југоисточног краја. Нај- 
виши висови су: Осор 588 м, Свети Нико- 
ла 557 м, Јурава 284 м, Вели Криж 317 м, 
Поланца 214 м, Стан Брдо 110 м, Умпиљак 
173 м, Свети Иван 234 м, Грдошчак 243 м, 
Корнуо 205 м. На оредљем делу, код за-
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лива <и пристаништа Малог Лошиља, остр- 
во је толико сужено, до 400 м, и снижено, 
до 49 м, да се може поделитн на два раз- 
личита дела: севернн, вдши, пространији 
и плоднији, ћ јужни, нижи, го и кршевит 
део. Поред споменутог залива, важнији су 
и дубље се увлаче у копно залпв Арта- 
торе, залив Студенчић и пристаниште 
Цигале. Због доста великог броја залива, 
обала Л. врло је разуђена. Обим острва је 
3-5 пута већи, но што би био, да је обала 
кружног облика. — Од целе површине Л. 
свега је 4% неплодно земљиште, 20% зем- 
љишта заузимају маслињади, 41% паш- 
љаци, 24% шуме, 3% је култивисано. а 
остатак заузимају насеља н путеви. На. Л. 
успевају жита, воће и винова лоза, а од 
сточарства се нарочито гаје овце. Рибар- 
ство је такође доста важан извор зараде, 
а највише се хватају сарделе. — Највећа 
насеља на Л. су Мали и Велики Лошиљ, 
која су удаљена тек 4 км. Поред љих су 
важнија насеља: Осор (Нерезине) и Чунски.

Л и т е . р а т у р а :  А, Нагас1с, Бје 1пбе1 
ћиббш, аћг КИта ипћ аћге Уе^еРаНоп 
(Ееи1зсће Е.шк15сћаи 1. Оео^г, и, бИаћ, 
1892); КНта чоп Пи88тр1ссо1о (Ме1еог. 
ЕеНзсћг,, 1892), Д. Вујевић.

ЛОШИЊ МАЛИ И ВЕЛИКИ, морско ку- 
патило и зимско климатско место на остр- 
ву Лошнљу, близу Истре. Л. П.

ЛОШЈАНИН АНДРИЈА, В. Андреј из 
Локе (Андре фон Лак).

ЛОШКИ ОБРХ, понорница у Словенач- 
кој, у Лошкоме Пољу, југоисточно од Цер- 
книшког Језера. Л. 0. сбразују две са- 
-ставнице. Прва извире на јужном крају 
поља, северно од брега Чпнковеца. (929 м), 
0-5 км североисточно од коте 653 м, н у 
врло неправилном току тече према северу, 
пролазећи покрај села Козарше и Шмара- 
та. Извориште друге саставнице је око 
1 км јужно-југоисточно од села Врхника. 
Ова има такође врло неправилан ток, чи- 
ни врло велике -окуке, протичући крај се- 
ла Пудоба, а око 1 км западно-југозападно 
од љега настаје суток обеју саставншца. 
Одатле Л. 0. тече према северозаладу <и 
понире на северозападном крају поља, 
југоисточно од Шкриље. Дужина тока Л.
0. је 7-7 км. ’ П. В.

ЛОШКО ПОЉЕ, карсно поље у Слове- 
начкој, око 4-5 км југоисточно од Церкнпш- 
кот Поља. На северозападу је Л. П. огра- 
ничено: Крижном Гором 855 м, Буковим 
Врхом 818 м, Голом Гором 702 м; на југо- 
западу: Лачником 1.097 м, Дрстеницо^
796 м, Габовим Врхом 948 м, Средљим 
Врхом 885 м; на југоистоку: Козљаком 
896 м, Толстим Врхом 891 м, Церулаком 
869 м, а на североистоку: Рачном Гором 
1.140 м н Кнежјим Врхом 949 м. Брда 
која окружују Л. П. оастављена су од трн- 
јаског кречњака, касијанских рајбланских 
слојева, а дно поља од иловаче. Иначе је 
Л. П. везано за раседе, као н Церкнишко

Поље, т. ј, предиспонирано је тектонски. 
Поље се пружа од сев-ерозапада према југо- 
истоку; дугачко је 6 км, широко око 3'5 км, 
<и има доста неправилан облик. Лежи на 
апсолутној висини од 570 до 585 м, а по- 
вршина. поља је 17-2 км2.

Кроз Л. П. протиче понорница Лошки 
Обрх, чије саставнице извиру из врела на 
јутоисточном п југозападном крају поља, 
а понире на. северозападу. За време киш- 
не периоде, иарочито у јесен, настаје по- 
водањ, али често буде поље преплављено 
и два до три пута годишње. Максинална 
количина при поводљу је око 26 милио- 
на м3. -— На- Л. <П. има неколико насеља, од 
којих су највећа по рубовима: Лош (494 
становника), Стари Трг (592), Врхника 
(313), Козарше (416). Маља су насеља: 
Подцеркев, Надлеск, Вишевк, Пудоб, Да- 
не (246 до 267 становника), а. поред њих 
има неколико још маљих.

Л и т е р а т у р а :  А. Оауагм, Б1е бееп 
Јез КагзЊк, I. ТеД (Аћћ. Ј. к. к. Сео^г. 
Сад., V, 1903/04), Л. Вујевић.

ЛУБЕНИЧАРКЕ, доста ситне летње 
крушке, мирисне, а на. сунчаној страни 
румене као месо лубенице. И. Р.

ЛУБИАНА ДЕ (ћиМапа ће), архитект. 
В. Летар из Љубљане.

ЛУБИНСКИ РУДОЛФ, архитект (31/10. 
1873). Високу Техничку Школу апсолвн- 
рао је у Карлсруе. После дуже ираксе у 
Немачкој вратио се у Загреб (1907). Међу 
осталим, његова је палата Овеучилишне 
Библиотеке у Загребу. С. Д.

ЛУГ-ПОЉЕ (ЈАЗ), мало кароно поље 
на острву Крку, северозападно од места 
Врбника. Поље је на северовстоку ои<ви- 
чено венцем шганинице Чело 197 м, а на 
југозападу бреговпма: Кршован 250 м, ко- 
та 187 м и Кразин 164 м. Л. П. се пружа 
од северозапада према југоистоку. Дугач- 
ко је 4'7 км, а широко око 0'4 м. Лежи на. 
апсолутној висини од 92 до 120 м, а. по- 
вршина му је ГЗ км2. При кишној перио- 
ди протиче кроз Л. П. у правцу југоисто- 
ка поток Вретеница, који се на доњем то- 
ку рачва и понвре кроз два понора. Је- 
дан је од њих толико запушен, да< не- 
може прогутати сву воду, него на повр- 
шини око 0'5 км2 настане преплава, која 
обично траје око две недеље. Цело Л. П. 
покривено је муљем и није насељено.

Л и т е р а т у р а :  А. Оачаггј, Б1е Зееп 
Јез КагзЈез (I. ТеИ, Аћћ. Ј. к, к. Оео^г. Ое- 
зеШсћаИ, V, 1903/04). П. В.

ЛУГОВИ, предео у Јужној Србијн, у 
Косов-ској Области, у јужлом делу Кссова- 
Поља, око развођа између Ситнице. Неро- 
димке и Биначке Мораве- То је валовита 
равница више ПаунШоља <и брежуљасто 
земљиште на јужним падинама. шумовите 
и ниске планине Жеговца. Сада је скоро 
само искрчено и обрађело земљпште нли 
под пашњацима, са гдекојим храстовим шу- 
марком. Л. су предеоно име овог дела
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пространог Косова Поља још нз средљег 
века. Оамо нме ука-зује на карактерпстич- 
ну шумску формацију лугова.

В. Р.
ЛУГОМЕРСКИ ЛАЗАР, глумац (1842, 

Земун —• 1886, Београд). Л. је првн пут 
ступио на позорниду у Осеку 1868. Чим 
се основадо стално Народно Позориште у 
Београду, ставио му се Л. на расположе- 
ње. Убрзо је изашао из њега, и бавио се у 
трупама Пелешева Позоришта, Српског 
Народног Позоришта у Новом Саду, па се 
поново вратио у Београд, где је остао у 
Позоришту све до смрти. Главне су му 
улоге: Кромвел (Монтроз), Кромвел (Сиро- 
тињски адвокат), Јаго (Отело), Дон Бар- 
толо (Севиљски берберин), Тоша {Рад- 
нпчка побуна), Рокб (Убојида), Клод Фре- 
ло (Звонар Богородичине цркве).

Р. 0.
ЛУГОМИР, река у Орбији, лева притока 

Мораве. Л. извире на источној страни 
Гледићских Планина, под Тиквом 901 м 
и Гомилом 780 м, као Жупањевачка Река, 
која у горњем току углавном тече на 
исток, а од Брајииовца. скрене према се- 
веру-североистоку. Код села Драгошевца 
наетаје суток десне саставнице, Жупаље- 
вачке, и леве, Дуленске Реке, одакле ночи- 
ње ток Л. Он тече према северу-северо- 
истоку и утиче у Мораву око 3 км северо- 
источно од Рибара, односно 7 км северо- 
источно од Јагодине. Дужина тока Л. је 
57-0 км, а површина слива 439-5 км2.

П. В.
ЛУДБРЕГ, трговиште у Хрватској, об- 

ласт Загреб, на левој страни потока Вед- 
ње, која онде (46° 15' сев. шир.) излази 
из своје горске долине нзмеђу Топличке 
и Калничке Горе у Подравину. Раокрсни- 
ца је друма Вараждин—Л.—Копривница 
(железннчка станица 20 км) и цесте, која 
поменутом долином, па преко превале Па- 
ке {361 м), води у Крижевце; к северу во- 
ди цеста (4 км) у Св. Ђурађ Лудбрешки 
(1.659 становника), а нуз Бедњу па Драву 
цеста у Леград. —- Л. ј-е привредно сре- 
диште своје ратарске и сточарске околи- 
не. Има 1.065 становника, општинско и 
среско поглаварство, котарсви суд, римо- 
католичку жупу, жидовски рабинат, основ- 
ну школу, пошту, телеграф и телефон, 
амбулаторију 'за трахому, Млин на Чигре, 
Оредоточну Пецару Жесте, Лудбрежанску 
Творницу Црепа и Глинене Робе, дв-е ште- 
дионице. — У римско је доба код Л. било 
насеље (фрагменат великога споменика од 
бронзе у Загребу). АЈ ро-.риЈоз и Ми1аПо 
РороПз, одговара Л., смештајем, а можда 
и именом. 1333 помиње се у Л. црква Ов. 
Трој-ства, а на концу средњега века и на 
почетку 16 века град, коме нема више 
трага. Ј. М-н.

ЛУДОВИК I, обично звани Веливи, хр- 
ватско-угарски краљ 1342—1382 (— п /9  
1382, Трнава) наследио је -свога -оца -Кар-

ла I Анж-уског. Л. је најзнам-енитији вла- 
дар оредњевековне Угарске, коју је поди- 
гао до једне од првих држава у Европи. 
Његова владавина има нарочити значај н 
у историји Хрватске. Већ је Л. отац почео 
обарати олигархију хр-ватскпх великаша, 
а он је то обарање довршио и успоотавио 
је краљевску вла-ст у Хрватској, где је 
она бнла без угледа -од доба- Ладислава 
Куманца. Л. се поклонила Владислава, 
удовица моћнога- олигарха војводе Иели- 
пића, са сином Иваном. Нелипићи су по- 
стали верни кра-љеви васали (1345). Тиме 
што је кнез Јурај Брибирски предао Л. 
важнж град Островицу н примно у Славо- 
нији град Зрин, опад-а саовим моћ Брибир- 
ских кнезова и ова грана, која је остала у 
Хрватској, изгубила је утлед и значај- ж 
убрзо је изумрла. — Л. ј-е после двогодиш- 
њег рата са Млецима, који је довршио 
Миром у Задру (1358), приморао републи- 
ку, да се одрекне -свих далматинских гра- 
дова и отока »од половице Кварнера до 
међаша града Драча«. Млетачки дужд мо- 
рао се -одрећи наслова војводе Далмације 
и Хрватске. Затим су пали под власт Л. 
Котор и Дубровник. Дубровник је -онда, 
на основу посебног уговора, призна-о про- 
текторат хрватско-утарског краља. — 1353 
оженио се Л. Јелисаветом, кће-рком' босан- 
ског бан-а Стјепана К-о-троманића. Иско- 
ристивши младост Стјепанова наследника, 
Твртка I, приморао га је Л. да му преда, 
у име Јелисаветина мираза, северну Хум- 
ску земљу; Твртко ј-е доцније ово вратио 
-својо.ј држави. За цара Душана. Л. је про- 
тив -Орбије несретно војевао, али је за вла- 
де цара Уроша, продро све до Рудника и 
обезбедио мачванству бановину. 1365 по- 
корио је Л. впдинеку царевину и заједно 
бугарско-видинског цара Срацимир-а. Л. је 
после тога основао бугарску бановину, али 
се до-цније нзмирио са Срац-имиром и вра- 
тио му државу као свом васалу (1369). 
1370, после смрти пољског краља Кази- 
мира, признали оу Л. и окрунисали у 
Кракову за свога краља и Пољаци. Пот- 
кра.ј свога владања уплео се Л., као савез- 
ник Ђенове, поново у рат са Млецнма, ко- 
ји је свршио 1381 миром у Турину. Репуб- 
лика се обвез-ала на признање свих тача- 
ка Задарског Мира и на плаћање годшпвег 
дан-ка од 7.000 дук-а-та. М. Лрелог.

ЛУЖАНИ, некад ,јако и многобројно 
плем-е у Горњој Зети. У време сеобе дошли 
су Л. као развије-но српско нлеме, и на- 
станили су се у области, где су сада пле- 
мена Бјелопавлићн, Пјешивци и једним 
делом Пипери. Множећи се, они су се ра- 
но распрострли у планинама на истоку, 
све до Лима, а на север у Никшићском 
Пољу н Жупи. При досељељу Л. су у 
оним крајевима затекли -балканске старо- 
седеоце, које су врем-еном поорбили и.-аси- 
миловали. Тако су Л., као ма.хон и све 
старо становништво Зете, били амалгам 
Орба и романизованих староседелаца. Зет-
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ока' удољина ©еверно од Подгорице, која 
је највише била насељена. Л., звала о-е не- 
кад Лушка Жупа. Њ у помиње и Дукља- 
нинова хроника. У историским споменж- 
цима Л. се помињу 1455. Л. давна већ не 
постоје као племенска целина. Њих су 
свуда, негде раније (пре (Косова), негде 
доцније, потпсли досељеници из околннх 
земаља, од којих се намножило јако по- 
томство у племенима, у којима су некад 
Л. живели. Одржало их се врло мало до 
сада у Бјелопавлжћпма, Лјешивцнма, Пи- 
перима (у Црнцима), Братоножићима, Ва- 
сојевпћима, Никшићском Пољу и Жупи. 
У свима тжм племенима Л. предотављају 
најстарији слој становништва, Као старин- 
цп свуда су заностављени н омаловажа- 
вани. И оно што их пма, ншчезавају, јер 
се слабо множе.

Л и т е р а т у р а :  Српски Етнографски
Зборник, 12, 17, -23, 29. Л. Ш.

ЛУЖНИЦА. 1. Река у Србији, десна прл- 
тока Власине. Извире на североисточној 
страни Суве Планпне, у горњем току тече 
према југоиотоку, -од села Драгинца почне 
тећи на 'запад-југозапад, пробијајућн се 
кроз клисуру, а утпче у Влаоину ниже 
села Свође. Ј-едина знатнија притока је 
Муртовица, жоја- тече са југоистока на се- 
верозапад и утиче са леве стране. Дужина 
Л. тока је 33-5 км, а површпна слива 
317-8 км!.

2. Река у Србији, десна притока. Скра- 
пежа. Извире са Марковца 900 м и Јак- 
шинца 941 м, тече углавном према југо- 
истоку, од ушћа Дошљиште П-отока скрене 
у вијутавом току на исток, и утич-е у Скра- 
пеж око 2-5 км северозанадно од Ложеге. 
Са изворишта Л. прима- великл број по- 
тока, од којих су важнијж: Гостиничка 
Река, Јазовик и Ратковица. Највећа при- 
тока Л. је Дубокп Поток. Дужина Л. тока 
је 24-9 км, а површнна слива 160-9 км2.

П. Б.
3. Област у подгорннн Суве Планине.

(В. Нишка 0‘бласт.) Б. Д.
ЛУЖНИЧКИ ГОВОР. В. Штокавски ди- 

јалекат.
ЛУЗИТАНУС АМАТУС (БизПапш А та-

1иб), литера.рни назив Сефарда португал- 
ског, лекара и стручног писца. Ивана Роде- 
рика (1511, Саб1е1 Вјапсо, КОД СоЊБге, 
Португалска — 1561, Солун), Био је друг 
и вршњак Дидака Пира (Јаков Флавије 
Еборанин). Лети 1556 дошао је у Дубров- 
нпк, где ,је остао две године п лечио Ди- 
дака од болеети, коју је добио још у Ца- 
риграду. У спису СигаЛопит тесНстаНит 
сеп1иг1ае вер!ет (1560, И чешће иза тога) 
набрајају се неке дубровачке болести, и 
како их треба лечити. Л. је био изврстан 
лекар, познавао је добро тадашњу теорију 
и праксу медицинску, био је на гласу као 
оштроуман диагностпк, искусан терапеут 
и хирург. 25- К,

ЛУЈЗИНСКА ЦЕСТА у Хрватској про- 
лази северним крајем приморско-крајишке 
областп и везује Хрватско Приморје с По- 
купљем. Полази од Сушака, а завршује 
се у Карловцу. 132 км је дуга, а 8 м ши- 
рока. Еспрва се вије над кањонским корп- 
том Речине, испод Трсат-града. пробија кли- 
суру Банска врата (тако прозвана на успо- 
мену Јелачића бана), а. испред Камењака 
пресеца источнн крај Гробничкога Поља 
(330 м). Обишавши оеверну страну К&ме- 
њака (833 м) већ се налазж у вжсини од 
718 м. Мало затим, иза Горњега Јелења, 
дохвата своју највжшу тачку, 929 м вж- 
сине. Даље пролази красним крајевпма 
Горскога Котара и дотжче места Мрзлу Во- 
дицу, Локве, Делнжце, Скрад, Северин на 
Купи—Карловац. Л. Ц. је једна- од најлеп- 
шпх цеста у нашој Краљевилп. Ине је до- 
била по аустрнској принцесп Марији Лујзи, 
женп францускога цара Наполеона. Сагра- 
дио ју је 1803—1809 генерал Филип Вука- 
совић »с помоћу новац-а н Примораца«.

Ј. М-н.
ЛУКА, морско купатило на острву Ши- 

пану. Л. Н.
ЛУКАВАЦ, река у Босни, десна при- 

тока Саве. Извире на североисточној стра- 
ни Мајевице Планине, испод коте 760 м 
ж Гавранића 721 м. На горњем току тече, 
углавном, према северу-северозападу, из- 
међу Велпког Села и Брдника скрене у 
правац истока, а од варошпце Челића поч- 
не- тећи на североисток. Код Новог, неда- 
леко од ушћа, скрене на. северозапад и 
утиче у Саву око; 6 км низводно ж источно- 
северопсточно од варошице Новог Брезо- 
вог Поља. (на Оави). На горњем току Л. се 
зове и Гњица. Л. нржма неколжко прп- 
тока, од којих је највећа Бијела. Дужина 
Л. тока је 53-9 км, а површина слива 
454-9 км2. Л. В.

ЛУКАВАЧКО ПОЉЕ, мало кароно поље 
у Херцеговинп, јужно-југоисточно од Не- 
весињског Поља, °а североисточно од Да- 
бароког, ‘Око 22 км југоисточно од Неве- 
сиња. Л. П. лежи између планина: Јавор- 
нице (1.177 м) и коте 1.132 м на. северо- 
истоку, Суљева Врха (1.037 м) на. југо- 
иотоку, Тампндрине Градине (1.005 м и 
1.072 м) на југозападу, а Волљака (1.091 м) 
и коте 1.028 м на северозаладу. Поље се 
пружа од северозапада ка' југоистоку. Ле- 
жп на апсолутној висини од 855 до 880 м 
и заузима површину од 3-44 км2. Кроз Л. 
П. протиче више потока: Сувајевић, чпје 
је врело на северозападном крају поља, за- 
тим Лукавац и Херцеговац. Сви _ они по- 
ниру у понорима, од којих је најглавнијп 
Под Осојем, тик на југозападном ободу 
поља. 3‘бог усецања. потока, дно поља је 
неравно, а поводњи настају у веговим нај- 
нижим деловима. На ободу Л. П. има три 
наоеља, али су сва три мала. То су Доњи 
и Горњи Кукавац, са по 234 и 244 станов- 
ника, п Југовићи. Л. В.
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ЛУКАВЕЦ, В. Велика Горица.
ЛУКАВИЦА, 1. Река у Орбији, лева 

притока Ншпаве. Извориште Л. је у Бу- 
тарској, одакле тече према северозападу 
као Габерска Река. Од става са Црном Ре- 
ком, више кога улази у нашу државу, 
тече под именом Л. На даљем току Л. тече 
ка северу, а од Сливннце ка северозападу. 
У Нишаву утиче око 2 км низводно и за- 
падно од Цариброда. Кроз нашу државу 
Л. тече на дужини од 14-7 км, и са својим 
нритокама заузима површину од 114-6 км2.

2. Река у Босни, десна притока Босне. 
Извире из неколико потока, на заладној 
страни Студенице 639 м, северној страни 
Виса 694 м и Малешића 593 м. У оку- 
кама. п врло неправнлном току, Л. тече 
према западу, даље ка северозаладу и по- 
нова ка западу. Ушће Л. у Боену је око 
2-5 км низводно од села Бушљетића, од- 
носно 7 км северношеверозападно од До- 
боја. Дужина Л. тока је 26-9 км, а повр- 
шина слива 141-1 км2.

3. Река у Македонији, лева притока Ре- 
нике. Извориште Л. је на југоисточној 
подгорини Копривника,, одакле тече према 
југоистоку. Око 3 км низводно од ДПап- 
теја Л. почне тећи на. југ, а од некодико 
километара више ушћа на југозапад. У 
Ренику Л. утиче југоисточно од Ђаковице, 
преко пута села Моглице. Дужина тока је
21-3 км, а површина. слива 71-6 к.м2.

П. В.
4. В. Пештан.
ЛУКАРЕВИЋ ИВАН {Бисап.), исусовац 

и преко 30 година учитељ реторике, на- 
послетку у Римском' Колегију (1621, Ду- 
бровник — 2/3 1709, Рим). Његови су уче- 
нипи билж потоњи папа Климент XI и 
кардинал Иван Толомеи. Био је окретан 
састављач различних латинских пригод- 
них песама, каквпх је неколико п штам- 
пао. Издао .је и драму 51ашз1аи8 КозЉа, 
Дгата засгит (1709), п неколико латин- 
ских говора поводом смрти неких карди- 
нала и шк-олских другова. У библиотеци 
лсуеовачког СоИе^-ш Котапо има у ру- 
копису велики број његових латинеких пе- 
сама и говора, и спио БЉег &е аг!е гће4о- 
г!са <Ку1Биз т  раг!ез ћгез, данас мале вред- 
ности. Од Л. песама, бар по натпису, за- 
нимљива је Мапае б!иаг!ае 5сћо1огит 
гејЈтае сагсег е! тогз. Ђ. К.

ЛУКАРЕВИЋ ЈАКОВ (Биссап), иетори- 
чар (1551 — 1615, Дубровник). Био је вла- 
стелин и рано је зачео мисао, да напнше 
историју свог родног града, те је у ту 
сврху пропутовао Турску и Италију, а по- 
сетио је шпањолско острво Мајорку и Ту- 
нис у Африци, трагајући и по архивима. 
Плод тога рада био је његово дело Сор1озо 
пз1ге14о Де^И аппаИ <И Каиза (Обидан из- 
код дубровачких анала), које је изашло у 
Млецима 1605. То није синтетичко дело, 
већ .је Л. за старије време, до поткрај 15 
века, употребио понајвише безимене ду-

бровачке анале, док је за 16 век покупио 
кој-екуда свакој-аких вести и о самом Ду- 
бровнику н о суседним земљама.

М. Р.
ЛУКАРЕВИЋ ФРАНО (Биссам), песник 

(око 1530 — после 1592, Дубровник). Био 
је из властео-ске куће и неко је време учио 
у Фиренци, док је тамо био н Динко Ра- 
њина, са којим ј-е био добар пријатељ. У 
Фиренци ј-е п пропева-о, и то на талијан- 
ском језику, али се његове талијанске 
пеоме нису оачувале. Вративши се у домо- 
вину, бавио ее нашом поезијом, али од 
његових оритиналних песама сачувало се 
само неколико п-рнгодница. Изгубио се и 
његов превод готово целога псалтира, а са- 
чуван је Вјерни пастијер, превод лепе Гва- 
ринијеве пастирске игре II раз!ог НАо, 
и трагедија Атаманте, која је такођер пре- 
вод једног -елабог талијанског комада нз 
истога времена.

Л и т е р а т у р а :  Стари писцн хрват-
ски, књ. 10. М. Р.

ЛУКАС ФИЛИП, профес-ор Економоко- 
Комер-цијалне Школе у Загребу (29/4 1871, 
Каштел Стари). У Задру је свршио теоло- 
гију, -а Университет (теографију и истор-иј.у) 
у Грацу и Бечу. Био је наетавник на разли- 
читим заводима, а од 1911 је на Трговачкој 
Ака.д-ем-ији у Загребу. Од оснивања Ви-соке 
Трговачке Школе у Загребу, професор је 
из -економске геотрафије. Сарађивао је у 
стручним и политичким часописима. Дела 
су му: Господарска. географија, Економска 
географија (у 2 св.), Географија Југосла- 
вије. С. Д.

ЛУКИНИЋ ЕДО ДР., политнчар (11/11 
1870, Карловац). Учио је гимназију у Кар- 
ловцу, а права у Загребч. Свршивши права 
ступио је у државну судску службу, из крје 
,је ускоро иступио, и посветио се адвокатури 
(1898). 1906 изабран је за. посланика, као 
члан српско-хрватске коалиције, у хрват- 
ски сабор, и о-стао је п-о-слаником до -слома 
Аустро-угарске монархије. За цело то вре- 
м-е био је делегат хрватоког сабора. у 
Пешти. 1910 иза-брао га је хрватоки сабор 
за потпредоедника. После у.једивења- до- 
шао је Л. у прво Министарство (Проти- 
ћев-о) као министар Пошта и Телеграфа, 
у коме је остао до фебруара 1920. У ок- 
тобру 1922 изабран је Л. за председннка 
Народне 'Скупштине и вршио је ту дуж- 
ност до -извршених мартов-ских избора 
1923. 1925 постао ј-е министар П-равде у 
изборном кабинету Н. Пашића. Л. је обја- 
вио много политичких чланака у разним 
новинама. М. П-г.

ЛУКИЋ АНДРИЈА, глумац (1852, Вр- 
шац — 11/3 1914, Вршац). Као одличнот 
ученика основне школ-е узео је Л. владика, 
доцније патријарх, Прокопије Ивачковић 
за евога п.нтомсца. У Араду је Л. овршио 
два разреда мађарск-е гимназије, а затим 
у Вршцу нижу реалку. 1867 гостовало је 
у Араду Српско Позоришно Друштво, под
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управом Ј. 'Ворђевнћа. Ово јв друштво 
толико утицало на Л., да је 1870 и сам 
почео глумити. То је било у путничком 
друштву Лазе Поповића. Од 1872 Л. је био 
редован члан Орпског Народног Позоришта 
у Новом Оаду. 1898 проолавио је 25 го- 
дина свога глумачкога рада. Главне Л. 
улоге су: Петко помоћник (Подвала), Ма- 
коимилијан Мор (Разбојници), Цар Лазар 
(Оуботићев Милош Обилић), Живко (Ци- 
ганин), Лацко (Отари бака п његов син 
хуеар), Стеван Дечански (Смрт Отевана 
Дечанског), Жак Ранцау (Браћа. Ранцау), 
Дон Мануел (Галеото), Дејан (Балканска 
царнца), Клаудије (Хамлет), Борис Году- 
нов (Лажни цар Димитрије), Маринко 
(Тндо), Шокчевић (Шокица).

Р. 0.
ЛУКИЋ ЖИВОЈИН, вајар (29/1 1883, Бео- 

град). Овршио је нижу гимназију и умет- 
ничко-занатску школу у Београду, затим 
је студирао (од 1909) у Москви. У Свет- 
ском Рату је учествовао до краја, а. од 1918 
остао је на студијама. у Италији четири 
године. Ту се усавршавао нарочито у ми- 
нијатурској скулптури. Излагао је до оада 
у Москви 1912 и 1913, у Риму 1918, 1920 
и 1921, у Дубровнику 1922, у Београду 
1924 и у Паризу 1925. Његови су радови 
већином портретн у минијатури, камеје, 
медаље и плакете, а вајао је и биоте и 
надгробне спомеиике, и ра.дио је и на де- 
коративном вајарству, као у кжнемато- 
графу Волтурно у Риму, на. зтради више 
женске школе у Москви, плафоне реето- 
рана Ринашенте у Риму, Тимнанон хисто- 
лошког института. у Београду, камени ре- 
љеф Св. Ђорђа на. Његошевој капели на 
Ловћену, а његов ће рад битн и групе Тр- 
говипа и фигура Историја -на новој скуп- 
штинској зградн у Београду. В. П.

ЛУКИЋ ЛУКА (4/7 1875, Варош, КОД 
Славонског Брода). Учитељ је пучке шко- 
ле у Клакару (кота.р Ол. Брод). Сабире 
етнографоку п фолклориотичку грађу, на- 
рочито из овога роднога краја. Сарадник 
је Зборника за народни живот и обича.је 
и музичког часописа Ов. Цецплија у За- 
гребу, у којима је публиковао главне своје 
радове. ‘ В. Т.

ЛУКМАН ФРАН, доктор богословије и 
филооофије, ирофеоор Универоитета. у ЈБу- 
бљани (24/И 1880, код. Ов. Јурја, под Та- 
бором, впше Ц-еља). Гимназију је свршио 
у Марибору, а Университетске студије у 
Риму, као питомац у заводу Сеппапо-Нип- 
^апсит. Овештеник је постао 29/10 1905. 
Био је професор моралног богословља на 
ботословној школи у Марибору, од 1920 је 
професор иоториске догматике на теолош- 
ком факултету љубљанског Универснтета. 
У Марнбору је уређивао научно-богословни 
лист Водитељ в богословних ведах, у Љу- 
бљани Богословни Вестник и Час. Објавио 
је више чланака из псториске догматике. 
Сарадник је словеначког Биографског Реч- 
ника. ф. К.

ЛУКНО је значило код ових словенских 
народа неку мању меру за. жито, односно 
природне производе у опште. Сада. Л. 
значи, нарочито у Хрватској и Славонији, 
скуп свих оних давања, што нх примају 
католички душебрижници од својих жуп- 
љана, а који могу бити нли у природи 
или готов новац или тежачке радње. И 
од отране свештенства и од стране обвеза- 
нижа тражи се енергично рефо-рма ове за- 
стареле уредбе.

Л и т е р а т у р а: Л. Лановић, Лукно у 
Хрватској (1914). М. К. "

ЛУКОВО, у округу топличком, 100 м ви- 
оине, н-звор алкално-земно-алкално киселе- 
воде, 53 С. Л. П.

ЛУКОВСКА РЕКА, река у Србији, деона 
притока Топлице. Десна саставница Л. Р. 
је Требнњска Река, која извире на север- 
ној падини Копаоннка, под Говеђин Бр- 
дом н иопод карауле Тупанар (кота. 1.422 
м), а лева, тлавнија сасгавница је Штав- 
ска. Река. Њено је извориште такође на 
северној страни Копаоника, испод Пилато- 
вице 1.705 м и Рапајловца 1.469 м. Од из- 
ворпшта до села Штава Штавска Река 
тече према северу, одатле углавном на 
поток, а од става са Требнњском Реком 
почне, као Л. Р., тећн лрема северу, про- 
бијајући се местимице кроз клнсуру. У’ 
Топлицу Л. Р. утиче преко пута засеока 
Мерћеза. Дужина тока, од изворишта. Штав- 
ске Реке до ушћа, је 23-5 км, а иовршпна 
олива 118*8 км2. П. В.

ЛУКОЧ, река у Херцеговпни. лева при- 
тока Требижата. Извире на југозападној 
отрани планине Озрена 588 м п, као Лу- 
кавац поток, тече према југоиотоку. Од 
врела Радоње, Плоче и Стубе, око оела 
Читлука., почне Л. у неправилном току н 
окукама тећп ка. југу-југозападу, н утиче 
у Требижат око 1 км ноточно од Баришћа 
Главарева, односно 4-2 км северозападно 
од села Требижата. Дужнна Л. тока је 
23‘6 км, а површина слива 448-4 км2.

П. В.
ЛУКС Д. Д. у Загребу. Ооновано је 1922. 

Капитал је ч2,000.000 динара. Има Фабрику 
Металне Робе, нарочито луотера. Покретна 
снага је 12 НР. Радника је запослено 
око 50. С. П.

ЛУКШИЋ. В. Каштел Лукшић.
ЛУЛА. У Хрватокој, Славонији и Дал- 

мацији употребљавају се у народу, поред 
куповних, и домаће Л., сељалки продукти. 
Оне су или од печене земље, илп од дрве- 
та, и имају уз саму Л. напосе камнш и 
зарог (финдиш). И онн су често куповни. 
Осим тога, сељаци сами понегде праве и 
читаве Л. од једнога комада дрвета. Има и 
нарочитпх народних лулара, ко.јп праве 
дрвене Л. и украшу.ју их. Оне су од жи- 
лава дрвета, издубљене малим длетима и 
нолсићима, оковане су чекићима, на ма- 
лом наковњу, редовно »потковом- (на
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хрпту Л.), »заковом« (око .рубова) и при- 
клопцем од мједена нлж бакарна лжма, 
Орнаментални украои могу битзг ж од ме- 
талне жице, уложене у браздама, изврта- 
ним у дрвету помоћу »извртаљка« (Лика). 
Сви метални делови где што еу и од олова 
оаливени (Славонија). М. Т.

ЛУМБАРДА, село у Далмацжји, облает 
Дубровник, срез и општина Корчула, у ју- 
гожсточном пржморју отока Корчуле, од 
града Корчуле, одакле води и добар пут, 
један сат лађом. Има 1.349 становнжка, 
римокатолжчку жупу и основну школу. 
Куће (242) оу раштркане. Поједине рпе 
зову се: Главице, Косово, Пострана, Жаб- 
аак, Јавић. Становници се поглавито ба- 
ве рибарством, виноградарством и каме- 
нарством. Л. жма прекрасан жал за купа- 
ље. — У Л , у развалинама црквице Св. 
Ивана, на гробљу Колудрту, нађени су 
комади важнога нашиса, који говори о 
утемељавању грчке насеобине на Корчули. 
Судећи но карактеру слова, споменик по- 
тиче из 4 века пре Хр., те је, према томе, 
најстарији познати писани епоменик у 
Далмацији и чжтавој нашој Краљевини.

Л - и т е р а т у р а :  Ј. Бруншмид, Вјесник 
Хрватскота Археолошкот Друштва (Н. о., 
Ш, 248; V, 19; VIII, 96). Ј. М-н.

ЛУНАЧЕК ВАЛДЕМАР ДР. (26/10 1893). 
Студирао је правни факултет у Загребу и 
Грацу. Од 1/4 1919 до данас чиновник је 
Трговачко-Обртничке Коморе у Загребу (тај- 
ник), а од 1921 и хонорарни доцент поли- 
тичке економије у Краљевској Високој 
Школи за Трговину и Промет у Загребу. 
Л. је написао много различитих чланака 
економске и финансиске природе у при- 
вредним чаеописима и новинама. Осим 
економских ствари, писао је и неке друте. 
У Обзору је објавио 1918 превод Стојана 
Новаковића Без ргоМ етез Зегћев из Ја- 
гићевог Архива. С. Д.

ЛУНАЧЕК ВЛАДИМИР (23/1 1873, Вин- 
ковци). Овршио је основну школу у За- 
гребу, а гимназију у Загребу и у Винков- 
цима. Учио је медицину у Прагу и у Бечу, 
а свршио правне науке у Загребу. Био је 
неко време приватнн учитељ, затим нови- 
нар (Афгатег УеЛип^, Дневнн Лист, 06- 
зор, коме је много година и одговорни 
уредник). — У књижевности радио је Л. 
нешто као белетрист, затим као уредник 
(Илустровани Обзор, Виенац Обзорове се- 
рије). Но најпознатији је и најзаслужнији 
Л. као критичар. Његове су новеле: Мој 
нријатељ Иво (Карловачво Овијетло), Ре- 
несанса (Карловачко Ново Свијетло). По- 
себно су му издане драме: Четири актовке 
(1910), Илирци (1912). — Као критичар Л. 
је један од најистрајнијих хрватских кри- 
тичара; он обухвата у евоме раду књижев- 
ност и уметност ж науку и позориште. 
Многобројне његове критике изашле су у 
Оавременику, Обзору и т. д.; у вима је он, 
систематскије нето ико други, пратио све

важније дојаве културног и опште духов- 
ног нашег живота. Припадајући генераци- 
ји хрватскнх Младих, Л. је и у зрелим 
својим годинама сачувао борбеност према 
бирократизирању науке и уметности са 
стране њихових службеннх репрезентана- 
та. Л. заузима консеквентно антипрофе- 
сорски став. За разлику од великог дела 
хрватских новжнара и новинарских кри- 
тичара, Л. показује опсежио опште обра- 
зоваље, као и интерео ванаучну продукцију, 
нзричући са. доста компетенције суд ж на 
томе подручју. Уза сав импресионистички 
и фељтонистички карактер, љегове критикв' 
показују једну линију. Л. има смелост на- 
ступа и моралну храброст, да- каже својв' 
мишљење и онда, кад се оно протжви уста- 
љеним потледима већине. Оштар, каткад 
заједљив, чак и жучан, Л. имаде способ- 
ност, да опажа. чињенице и појаве, које 
измичу погледу других људи, и да налази 
гледпшта, на која други нису дошли. Та 
способност за опажање појединоети јача 
је од његових конотруктивних тежња, те 
он, и поред великог броја чланака, није 
дао радове, који захтева.ју дугогодишњи 
рад и брижљиву композицију. —• Фељтон- 
ски карактер имају и његове дра.ме, а и 
они опсежнији критички саставци, у ко- 
јима је хтео дати синтетичку слику пред- 
мета и људи, о којима је говорио. Такви 
су љегови опсежнији критички еаставци: 
о Матошу (2 изд. Уморних прича), Домја- 
нићу (Изабране пјесме), Видрићу, Роберту 
Франгешу и Белн Чикошу (Из мапе љихо- 
вих радова), Ђалскоме (Обзор, 1925), Ма- 
журанићу (Критика, 1923) и др.

А. Барац.
ЛУЊЕВАЧА, планина у Босни, северо- 

нсточно од средњег тока реке Унца, јуто- 
западно од планине Клековаче, око 12 км 
источно од варошице Дрвара. Л. се дружа 
од северозапада према јутоистоку и у 
том су правду највишн висовж: Струге- 
1.145 м, Коритљача 1.488 м, Луњевача 
1.561 м, Тисови Врх или Са.мар 1.706 м, 
Велика Луљевача 1.634 м. Југозападно од 
овог венца, и упоредо -са љим, нружа се 
други венац, сдељен од нрвог должном 
једног малог поточића. На. њему су највећж 
висови: Оклинак 1.343 м, Дебело Брдо 
1.401 м, Вршчић 1.291 м, Лаушовац 
1.151 м. Већи део Л. је под вегетацијом.

П. Б.
ЛУЊЕВИЦА (МИЛИЋЕВИЋ) НИКОЛА

(1767, Луњевица, руднички округ — 11/5 
1842, Луњевица). Богат трговац стоком, 
који је оженио кне-за Милоша и помагао 
новчано и њега и оотале устанике 1804 до 
1815. Обновио је манастир Вујан. Његова 
је унука Драга Луњевица, доднија српска 
краљица, жена Александра I Обреновића.

Б. Ћ.
ЛУПОГЛАВ, планина у Црној Гори, за- 

падно од средњег тока реке Зете, оеверо- 
западно од планине Великог Гарача, око 

| 13-5 км северозападно од Данилов-Града.
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Л. се диже оа кречљачке виеоравни, пру- 
жа се од сев-ерозапада према јутопстоку, а 
вжоо-к је преко 1.400 м. Због кречњачког 
састава на Л. нема вегетације.

П. В.
ЛУПОГЛАВСКО ЈЕЗЕРО, мало карсно 

језеро у Босни, 1 км јутозападно од дла- 
нине Лупоглава (1.448) м), односно 0-8 км 
источно од села Кукавица, а око 6-5 км 
јужно-југоисточно од града Купреша. Л. Ј. 
лежи у црнкаетом, врло порозном креч- 
љаку, на апсолутној висини око 1.250 м, 
овалног је облика и има око 250 м у преч- 
нику. Вода Л. Ј. је зелене боје, а земљи- 
ште око љета је под малим и плитким, ве- 
ћином алувијалним, вртачама.

П. В.
ЛУТЕРАНСКА ЦРКВА. В. Протестантска 

Црква.
ЛУЦЕНБАХЕР ЈАНОШ, кустос Народ- 

ног Музеја у Пешти (16/9 1796, Ооб — 9/5 
1871, Будимпешта). Бавио се историским 
и нумизматичким студијама.. Написао је: 
А згегБ гаирапок, ИгаЈуок ез сгагок 
репге (1843), где описује 43 комада. југо- 
словенских новаца. 1857 публиковао је Л., 
већ под мађарским именом Ерди, други 
рад о -југословрнским новцима: А Возгпа 
ез згегћ геф Егтек, МНОГО бољи И потпу- 
нији од првога. У љему Л. описује 7-6 срп- 
ских и 17 босанских новаца.

Б. С.
ЛУЦЕРНА КАМИЛА {24/6 1868, Ри-ва, 

Тн.рол). Овршила је препарандију у Це- 
ловцу. У Хрватску је дошла, кад јој је 
отац тамо премештен. Намештена је за 
учитељицу у Госпићу, -затим је премеште- 
на на ж-енски лиц-еј у Загребу. Олуша.јући 
као ванредна слушачица университетска 
предавања- (у Загребу) и стекавши потреб- 
не квалифпкацнје (у Бечу), им-енована је 
за главну учитељицу учитељских школа, 
а носле тога. за професора. Л. је писала 
и немачки и хрватски. На немачком је 
језику издала песм-е '(СесКсћ1е) и драме 
(Б1е к1е!пе 8сћаи8р1е1егт), а На хрватском 
драме: Тко је крнв, Мала гаумица, На 
рушевинама, Јединац. У каснијим година- 
ма о-ставнла је 'белетристнку и дала се 
на литерарно-нсториски и критичарски 
рад. Написала ј-е мноштво расправа на не- 
мачком н хрватском језику о нашил! и не- 
мачким проблемима: Б1е 8и<Јз1ау1бсће
Уо1кзћа1ас1е моп Азвап А^аз СаШп (1905), 
81ис11епћ1аиег гиг кгоаНзсћеп ипЈ зегБ1- 
бсћеп БкегаЈиг, I, II (1909, 1911), Бег тог- 
рћо1оЈ*1бсће СгипсМбз ипЈ сИе гећфозе 
Еп1ш1ск1ип^81<1ее Јез Сое1ће«сћеп Бга- 
т а з  1рћ1^ете аи{ Таиг1з (1912) И т. д. 
Издала је књигу превода: Аиз зи<Јз1ау1- 
зсћеп Б1сћ1ип^еп (1918). .4. В-Ц.

ЛУЦИЋ ХАНИБАЛ, песннк (око 1485, 
град Хвар — 14/12 1553, Хвар). Његова 
младост пада у доба крвавог народног 
устанка против хварског племства. Л. је, 
биће, побегао у Трогир и ту остао, док

нису Млечани на Хвару силом успоста- 
вили мир. 1516 спомиље -се Л. у јавној 
служби ка-о судац, а после тога и у дру- 
гим службама своје општине. Оав свој им-е- 
так оставио је -своме незаконитом јединцу, 
Антонију Луцићу, кога је за живога по- 
синио. Антоније. Луцић издао је прво из- 
дање очевих песничких дела, са натпи- 
сом Складаља изврсннх писан разлицих 
почтованога господнна- Анибала Луцића, 
властелина хварскога (Млеци, 1556). У граду 
Хвару и данас етоји песникова зимска па- 
лача, а- на перифернји разваљен његов лет- 
љиковац са перивојем.

У младости Л. је певао љубавне песме. 
Утледи љегови били су тадашљи понај- 
бољи талнјанскп петраркисте: Пнјетро Бем- 
бо н Лодовико Ариосто. Али Л. је позна- 
вао и дубровачку поезију, па се угледао 
и на свога сгаријега савременика Џора 
Држнћа. Од Л. љубавне лирике сачувало 
се' двадесетак песама са натписом Писни 
љувене, међу којима се песма Јур нп 
једна на свит вила у опште сматра као 
најлепша љубавна песма наше старе по- 
езије. — Л. је из Овидија. превео Хероиду 
Париж Еленн, а написао је више песнпч- 
ких посданпца, од којнх је најзнатнија. У 
похвалу града Дубровника. У славу Ду- 
бровника написао је Л. и најлепше своје 
песничко дело Робиљу, драму у три »ска- 
заља«, која се догађа у Дубровнику.

Л. се као лирски песник уметнпчкпм из- 
ражајем диже над просечнпм песлинима 
савремене еротике. Дикцпја му је од љи- 
хове богатија, истанчанија, концнзнија и 
ближа- народној. Робнља је ј-една од нај- 
занимљивијпх појава наше ренесансне кљп- 
жевно-стн 16 века. У њој песник в-еже дух 
савремене трубадурске лирике са мотивом 
из наро-дне епике. Лица је узео пз народне 
историје. Робиља опада међу прве поку- 
шаје драме световно-романтичнога садр- 
жаја, али ннј-е нмала. в-ећег утицаја у да- 
љ-ем развоју наше кљнжевности.

Л и т е р -а т у р а: Б. Всдник, П-овијест хр- 
ватске књижевности, I, 1913, 385.

В. Водник.
ЛУЦИУС ИВАН (хрватски Лучић, тали- 

јански Лучно, Бисто), нсторик (септембар 
1604, Трогпр — 11/1 1679, Рпм). Био је из 
одлпчне племнћске .породице. Образовао 
се прв-о у Трогиру. После је отишао у Рим, 
где је 1619 свршио хуманпстичке науке, а 
онда је отишао у Падову, да учи право. 
До-био је ловор-венац д-октора оба права. 
Око 1625 вратио се Л. у Троглр, па. је од- 
мах почео комуналне послове, у којима је, 
као племић и учен правник, могао имати 
знатног утицаја. Без сумље је, да је Л., 
већ за време својнх студија у Риму и Па- 
дови, посветио -знатан део времена и уче- 
њу историсж-е дисциплине. Италија је има- 
ла у то доба већ читав низ солидних исто- 
рика, који су пошли новим путем исго- 
риског истраживања па се Л., у делима 
Меурсија, Емпја, Доната, Баронпа, Рајнал-
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да и Маскардија, мотао довољно образо- 
вати у новом историском методу. Код ку- 
ће су стојалж пред њим Орбини, Лукари 
и Заворео, којп му у томе правцу неби 
могли лоелужнти ни као путоказ, нижаова- 
љани нретходници, које треба настављати.

Л. се веома рано одлуиио да налшпе 
историју своје домовине '(1651). Већ почет- 
на своја дела почео је Л. писати и изра- 
ђивати у сасвим новом правцу, и начином, 
који је био различит од претходника. У 
томе се послу види не само ретка прониц- 
љивост и ученост, него и акрибија, какву 
мора да има сваки модерни историк. Л. 
је стао сабиратн податке сваке врсте о 
историји Далмације, које је пре употребе 
критички оцењивао. Обилазио је архиве, 
породичне ћ општинске, истраживао напи- 
се, проматрао археолошке остатке, препи- 
сивао листине, хронике, статуте, а за таЈ 
велики посао организовао је и неке своје 
пријатеље, међу којима се истичу: Задра- 
нин Симе Лзубавац, Сплићанин Јерко 
Циндрић н Рабљанин Франо де Доминис. 
Рафаел Леваковић помагао је Л. за из- 
весну историску грађу из архива посавске 
Хрватеке.

1654 оставио је Л. родни град, са вели- 
ком историском грађом, и отишао је у 
Рим, где је боравио, м-арљиво радећн, го- 
тово 25 година. Л. је живео у Риму еве до 
своје смрти. Од 1662 био је он на челу 
заводу (гостињцу) Ов. Ј-еронима и ста.рао 
се око његовог напретка, Сахрањен је у 
цркви Св. Јеронима. Л. је живео у Риму 
у кругу својих земљака Ивана Т. Мрнави- 
ћа, Рафаела Леваковића, Вартола К)аши- 
ћа, Петра Бенеша, и ученог Дубровчани- 
на Ст. Градића, који је Г669 постао управ- 
ником ватиканске библиотеке, и који му 
је при раду био много при руци. Радећи 
историју -своје домовине, издао је у Риму 
1657 'знаменити трогирски споменик УИа 
ћ. Јоћаптз, ер13сор1 Тга^ипепзхз, и би- 
скупа Ивана, који је трогирском: црквом 
управљао у време хрватских краљева Пе- 
тра Кресимира, Славца, Звонимира, па до 
доласка арпадоваца на хрватски престо.

У Риму је Л. проучио и сву литерату- 
ру, која му ј-е могла послужити при из- 
ради главног дела, у првом реду страну 
литературу, уколико је она долазила у ве- 
зу с Хрватском и Далмацијом, па онда и 
све стране изворе. Тако се, поред дипло- 
мат-ске и археолошке грађе, из Далмације, 
Хрватске и Италије, у Л. делу налазе и 
критички употребљени главни византиски, 
германско-романски, венецијански и ма- 
ђарски писци. Првобитни нацрт, израђен 
у Трогиру, могао је Л. не само попунити, 
иего кориговати и из темеља проширити. 
Л. је довршио своје дело Бе ге^по Ба1та- 
Пае е! СгоаНае ћђг1 зех већ 1661 (нај- 
касније 1662). Одлучио ,је да дело штампа 
у Холандији, код гласовитих амстердам- 
ских штампара. Ивана и Корнелија Блаца. 
Штампање се необично дуго отезало-, због 
великих невоља, прво због куге у Амстер-

даму, а онда због холандско-енглеског ра- 
та (1660—1667) п навала Лудовика XIV 
на Холандију (1667—1668). Дело је, на 
фолио-формату, први пут утледало света 
у Амстердаму 1666, али има издаља, ко-ја 
су била- плод трговачке спекулације, па 
нека од њих као да су у Франкфурту 
штампана већ 1666 (Рт.апсо1игИ 1666), Ј. 
Шванднер (ЗсћшашИпег) издао је Л. дело 
као трећу књигу бспрГогез гегит Нип^а- 
псагит, Ба1та11сагит, СгоаНсагит е! 
51ауотсагит, сеГегез ас јЈепит! у Бечу" 
1748. Треће издање, у Бечу 1758, штам- 
пано је код Трстнера (за научну употребу 
важе само амстердамско и Шванднерово), 
и није за употребу.

Л. дело раздељено је у 6 књига (1Љг1), 
које се деле опет на потлавља (сар.Ии1а). 
Текст ое састојп из двеју колона и сврша- 
ва на 268 страни. После долазе штампанп: 
извори с написом: Кегиш БаћпаИсагит 
зспр{огез попЈит 1тргезз1 си т  поПз 
1оапшз Биси. Ту су изворж: 1. Ргезћу1е« 
БјосЉаИз Ке^пит 8с1ауогит; 2. Ке^пит 
Па1та11ае е! СгоаИае ј*ез1а, а Магсо Ма- 
ги1о 8ра1а1епз1 ра!г1с1о 1аПш1а1е Јопа1а; 
3. Т ћотае агсћ1(11асош 5ра1а1епз1з Шз1о- 
па 8а1ош1апогит ропИКсит аЦие 8ра1а- 
Јепзшт; 4. 1пс1р1з ћ1з1опа еШ1а рег ОН- 
сћ ат  МаЈп с1е Вагћегашз с1е 8ра1а1о Је  
^езПз К отапогит 1трега1огит е! зи т т о -  
гит ропНКсит, рагз зесипћае рагНз Је 
аппо Ј о т ј т  МССХС; 5. 1пс;р18 з и т т а  
ћаз1опагит 1аћи1а А. Си1ћегз Је ^езИз С1- 
т ш т  8.ра1а1шогит; 6. М етопа агсћгер1- 
зоорогит 8а1ош1апае е! ЗракИпае есс!е- 
81ае; 7, ОћзМготз 1аЈгепз1з Нћп Нио;
8. Метог1а1е РаиН Је Раи1о ра1пШ 1а- 
Јгепз1з; 9. РаНаЈН Еизс! Ра1ау1ш Бе зНи 
оуае Шупс!; 10, Маш МогиН ра1гНц бра- 
1а1еп513 1п еоз дш ћеа!ит Ш егопутит 
Ца1ит еззе соМепНип!,

Л. дело Ое ге^по превелн су на итали- 
јански Клемент Миошић п Цезар Пави- 
шић, и штампано је у Трсту 1896, са на- 
словом 51оиа с1е1 ге^по Ш Ба1таг1а е сН 
СгоаМа.

Л. је доцније бележио додатке, допуне 
и исправке за своје дело, те је то и штам- 
пао у Венецији 1683, као Љапшз Бисп 
шзспрПопез ЛаНпаНса, по!ае а<3 т е т о -  
г1а1е РаиН Не Раи1о, по!ае ас1 РаНасНит 
Ри-зсит, асМепЈа че1 согп^епНа ш ореге 
Не ге^по БаЈтаНае е! СгоаИае, уапае 
1ес11опез сћгопјс! ип^анс! тапизспрН 
си т  еЉНз,

Историју свог родног града и-здао је Л. 
1673 у Венецијн, са насловом Мет,опе 
1з1опсће сН Тга^ипо ога НеИо Тгаи. Л. 
је сматрао ово дело као допуну својој дал- 
матинско-хрватској историји. И овде је Л. 
на висини најстрожих научних захтева, и 
ту је, још и данас необично важна, не 
само сабрана историска грађа, него и сви 
детаљи, које Л. приказује. Л. је спремио и 
издање трогирског статута, а издао га је, 
после Л. смрти, његов пријатељ -Јероллм 
Ћипико 1703 у Венецији.
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Вредност Л. рада за домаћу нсториогра- 
фију оценио је Ф. Рачки, јасно и потпу- 
но, па његов суд о Л. још и данас има 
луну важност: ». . . .  на. пољу домаће хи- 
оториографи.је иде нрво мјесто нашега 
Ивана Лучнћа. Дјела његова ума и труда. 
ни носле двесга- година не изгубише трајне 
вриједности. Тко се год иоле озбиљно и 
данас бави изпитивањем народне прошло- 
-сти, не може обићи хисториских радња- 
Лучићевих; ,па ако не из других узрока а 
то поради огромне и великом пажњом у 
њих нагомилане архивалне грађе, која се 
један диел сано тим трудом потомству са- 
чува-. Л. је у строгом риечи знаменовању 
прави, обзиран и пажљив хисториограф, 
ноји је уз два скоро стољећа остао без 
премца, и на којега изтраживањих и ни 
још данас своја- приснивамо«.

Л и т е р а- т у р а: Ф. Рачки, Повјестник 
Иван Лучић,' Трогиранин (Рад, 49); И. 
Кукуљевић, Изворна писма. Ивана Лучића 
(Аркив за Југословенску Повест, IV); И. 
Чрнчић, Паопорука Ивана Лучића Троги- 
ранина од г. 1679 (Старине, 26); Б. Попа- 
рић, Писма Ивана. Лучића. Трогиранина. 
•(Отарнне, 31, 32); Врунели (ВгипеШ), Спо- 
уап 1 Бис1о (К1у181а Ја1таП са, 2ас1аг, 1899, 
1900, 1904); Р. бШ с, Епсћ1ПсПоп, 51—50.

В. Новак.
ЛУЧА, кљижевни лист. Излазио је на 

Цетнњу 1895—1899, као орган друштва 
Горски Вијенац. У почетку га је уређивао 
одбор, а доцније Лазар Петровић. Ј1. је 
■била један од бољнх покрајннских ли- 
етова. У. Џ.

ЛУЧИЋ (БОГОСЛАВИЋ) ЈЕРОНИМ, бо- 
санскн фрањевац, дриваштански бискуп п 
управитељ босанске бискупије (око 1575, 
Вареш — 15/1 1643, Кр. Оутјеска). Више 
науке свршио је у Италпји. Истакао ое сво- 
јим радом, тако да су та. оцп фрањевачке 
•босанске редодрлсаве 1633 препоручили Св. 
Столнци за управитеља босанске биску- 
пије. Овој препоруци прикључила ое и 
молба народа, не оамо из Босне, него и нз 
Славони.је. Св. Столица поново га је з/з 
1636 именовала дриваштаноким бискупом 
и управитељем босанске бискупнје. Босан- 
ском бискупијом је Л. управљао до 1640. 
Последње дане је провео у Кр. Сутјесци. 
Још пре него што је постао бискуп, напи- 
сао је Л. више проповеди, несачуваних.

Л и т е р а т у р а :  Матковпћ, Фрањевачки 
Глаеник, 1895. Ј. Ј.

ЛУШАН ФЕЛИКС ДР. (Бибсћап), про- 
•фесор Университета у Берлину, један од 
на.јвећих антрополога свога времена (11/8 
1854, Холабрун, код Беча — 7/2 1924, Бер- 
лин). Л. је разумевао наш језик и био 
је без сумње југословенског п-орекла. До- 
дазио је сваке године у летње доба у МШ- 
з1аШ, у Корушкој, а у близини Бељака 
(УШасћ) предузимао је већ у младпм го- 
динама нреисториско-археолошка ископа- 
вања. За време окупацнје Босне (1878) 
био је м-обилисан као аустрпскн лоданпк

.ЛУЧА

и остао је тамо до 1879. Код Тузле и Равне 
Трешње откопао је том прнлнком некро- 
поле из 14 века, те је понео остеолошке 
остатке као и придодате рукотворине у 
Беч. Главна су му дела: Еше Ве^гаћшб- 
51а11е аиз Јег ВгопгегеК ће1 УШасћ 
(МаН. Ј. Ап1горо1, СезеПзсћаИ, 1872), Б1е 
Нбћ1еп ће1 УШасћ (МШ. Ј. Ап1ћгор. С., 
II, 1872), ХЈћег а11ћовШ5сће Сгаћег (МШ. 
Ј. АпШго.р, С., 1881), Бћег Ше тепзсћН- 
сћеп 8сћас1е1 аиз Јеп БаЉасћег Р1аћ1- 
ћаиХеп (МШ. Ј. АгИћгор, С., 1881), ХЈћег 
Ше СезсШсћХе Ј. з1аУ18сћеп БНегаХигеп 
(МШ. Ј. АпЉгор. С., 1882), Каззеп ипс! 
Уб1кег (1920). Н. Ж.

ЛУШТИЦА, општина у Зетској Областн, 
срезу бококоторском. Просгире се западним 
делом полуотока. Михољскога Збора између 
42° 22'—42° 26' сев. Шир. И 18° 33'—18° 38' 
ист. дуж. Занрема. 38‘39 км2 са 908 стаиов- 
ника у 8 села. Највеће село, Радованић, има 
185 становника, општинско потлаварство, 
правоелавну парохију и основну школу. 
Радованић је на сред полуотока, а купа- 
лнште н лука Росе су на северозападној 
обали, насупрот Херцег Новоме. Луштнчкој 
општинп припада и тврђава Мамула. на 
шкољу Рондони код улаза у Боку. Под 
именом Л. кадшто се разумева дели по- 
луоток Михољски Збор, дакле луштпчка 
и кртолска општпна. заједно. — Л. се по- 
миње већ у 13 веку, кад ју је краљ Ра- 
дослав, -са неким другим местима (Крголе, 
Жупа, Превлака), даровао Когоранима.

Ј. М-и.
ЛУШЦИ-ПОЉЕ, карсно поље у Восни, 

око 17-5 км западно-ееверозападно од ва- 
рошн Санског Моста, са свих страна опко- 
љено нланинама. На југозападу је внсо- 
раван Грмећ (Предојевића Глава 692 м, 
Курдељ 924 м, Миљевача 961 м, Бобија 
1.049 м, Опаленик 872 м), на југоистоку: 
Мегла 743 м, на- оевероистоку: Градина (Руда. 
Брдо 777 м, Пнсина Буква 731 м, Јовнчино 
Брдо 623 м), Лисинац 815 м и Володер 
712 м, а на северу се диже Виторога до 
617 м. Обод Л. П. састављен је од мезозој- 
ских кречњака, затворено-плавих до црно- 
плавих цгкриљаотих кречњака, и од доло- 
мита. Поље се углавном пружа од северо- 
запада према југоистоку, дз^жином од 12 км, 
ширином до 3 вм. Ј1ежи на апсолзгтној 
висини од 375 до 410 м, и заузима повр- 
шнну од 13 км2. Дно Ј1. П. је у опште 
равно, али избушено многобројним врта- 
чама, нарочито дуж јаруга при западном 
ободу поља. Ооим тога, Л. П. је нагнуто 
у четири правца. На оеверном делу, који 
се по тамошњем селу зове и Миљевачко 
Поље, нагнуто је према југу, _ на средњем 
делу ка југоистоку, још јужније ка истоку, 
а у најужннјем делу према западу. Тога 
ради п потоци теку у разним правцима. На 
северу Велика Вода или П-онор Поток тече 
према југу, кроз средину поља, и тубн се 
северно од засеока Чатрње. Јужно од Ли- 
синца гготок Мљечика тече ка југоистоку
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ЛУШЦИ-ПОЉВ

:и улива се у Језерницу, која даље на југу 
лзвире на северонсточној суподини Бобије 
из врела Око, и тече на исток, док Лановац 

'Поток, у јужном делу, извире на северо- 
источном ободу Л. П. 2 жм југозападно 

■од Пнсине Букве и покрај кућа Медића 
тече на југозапад. Ови ови лотоци: по- 
ниру у понорима. За време кишне периоде, 
_у позној јесени и пролећу, понори нису 
_у стању да сву воду гутају, те на већем 
делу поља настане поводањ. На крајевима- 
поља има пуно непресушивих и период- 
■ских извора, од којих су најглавнији: 
Бушљенпца, Бојана, Око, Подбрдњача, Ми- 
лвевци, Брзећа, Прошића Точак и Ј1ано-

вац. Ова насеља. у Л. П. налазе се по ободу. 
Највеће је ЛушцинПаланка са 1.397 ста- 
новника, по коме је поље названо, 1затим 
Тукбобија са 1.140 становника, Јелаши- 
новци са 950 становника и Миљевци са 
687 етановника. Оеверозападннм крајем по- 
ља лролази друм Босанска Крупа—Лушци- 
Паланка — Сански Мост, а југозападним, 
колски и пешачкн пут Лушци-Паланка— 
Тукбобија—Јелашиновци и Војниковићи.

Л и т е р а т у р а :  Е. Ка^гег, Б1е НуЈго- 
ЈЦарМе Јез Бизм-РоЈје т  ^езШ озшеп 
(Гласннк Географског Друштва, 6, 1921).

П. Вујевић.



љ
ЈЂАРМАН. В. Морава Бинча.
ЉЕСЕ оу врста женског украса. У више 

реда гајтана нанижу се беле ђинђуве и 
прикаче се са леве и десне стране кукова, 
тако да поред прегаче на ниже висе. Носе 
се у Беранима. Н. 3.

ЉЕТАК је врста женског зубуна од бе- 
лог сукна. Украшен је разнобојним вуне- 
ним гомбицама п металним плочицама. 
Носи се у Драгоча.ју, у Босни. Д. 3.

ЉЕШАНСКА НАХИЈА је најмања на- 
хија у Црној Гори. Она се граничи са. се- 
вера и запада катунском, са југа ријечком, 
а. са истока. зетском нахијом. Дели се на 
Горњу (око главних села Штитора и Про- 
гоновића), п Доњу (око Дражевине и Бу- 
роља.). Цела је нахија, ооим села. Бори и 
Зеленике, која. се спуштају у равну Зету, 
површ, љути крш (прави карст), безводан 
и без земље. Највеће је брдо Бусовник, а 
један део пла.нине Отавора припада Леш- 
њанима. Осим реке Оитнице, која долази 
из Вучјих студенаца, из Загарча, и једним 
делом протиче кроз исток на крај нахије, 
других живнх вода нема. Ситннца утиче 
у Морачу ниже Подгорице, лети лрееу- 
шује, али се вода задржава преко целе 
године у вировима и пећинама. На њој 
нма неколико воденица и ваља.вица, врло 
шгтересантно подигнутих, у речном ко- 
риту. Становништво пије воду из ублова 
и густијерна. У једној великој и дубокој 
вртачи, Орговцу, испод оела Граца, има 
неколико ублова и бунара са врло лепом 
водом, ископаних у незапамћено време. — 
Љ . Н. нма 4.560 становника у 24 насеља. 
Љешљани су витки, стасити и црномања- 
стн људи; воле школу, и како им је било 
близу Цетиње и Подгорица доста их се 
школовало. Занимају се сточарством (нај- 
више гаје козе и свиње) и помало земљо- 
радњом и виноградарством. Чувени оу бер- 
оки виногради, а љешалски дуван је на 
гласу као и зетски. Немају своје вароши- 
це, но иду на пазар на Ријеку Црнојеви- 
ћа и у Цодгорнцу. Половина. топографских 
имена у Љ. Н. нису српска: села Корњети, 
Гољемади, Круце, Парци, Фармаке, Буро- 
н>и, Релеза и т. д. носе страна имена, а. 
међутим цело ,је ста.новништво чисто срп- 
ско. Орби су без сумње овај крај поселл 
са готовим наоељима и старо становништво 
србизирали.

Ј1 и т е р а т у р- а: П. Ровилски, Черно-
горија, 1 п 2 књ. С. Томић.

ЉЕШКО ПОЉЕ, поље у Црној Гори, на 
пространој равници Зете, између река Мо- 
раче и Ситнице. На северу је Љ. П. огра- 
ничено Вељим Брдом (263 м) и Малим 
Брдом (212 м). Љ. П. је потпуно равно, 
нагнуто је од севера према југу, и лежи 
на ансолутној висвнн Ш 45 до 10 м. Са 
равнице се издижу само две главице, обе 
око места Љ. П., за 30 до 60 м изнад 
околног земљишта. Поље је дугачко 9 км, 
широко 2 до 5 м, а површина му је 
24-9 км2. Љ . П. је густо насељено. На 
њему живи 2.260 становника у 394 дома. 
Густина становннштва- је 90 на 1 км*. На- 
сеља су: Толоши са 581 становнпком, Гор- 
ња. Горица са. 550 становнпка, Доња Го- 
рица са 460 становника, Доњи Кокоти са 
375 становника и Момишићи са 294 ста- 
новника. Економско средиште Љ. П. је 
Подгорица, на источном крају поља, с друге 
стране Мораче. Кроз Љ. П. пролази друм 
Цетшње — Ријека — Подгорица -— Никшнћ и 
Маггешево. П. Б.

ЉЕШНИЦА. 1. Река у Србијн, десна 
притока Дрине. Извире на јужној падинн 
Цера и тече према иетожу. Од села Мплне 
Љ. скрене под правим углом на запад, а 
од Горњег Добрнћа почне у врло вијугавом 
току тећи на север-северозапад. Љ. угпче 
у Дрину кроз неколико рукава, раније на- 
пуштеннх токова Дрине, северозападно од 
варошице Љешнице. Дужвна Љ. тока ,је 
28'0 км, а површина. слива 97-7 км2.

2. Река у Старој Србији, десна притока 
Лима. Извире на североисточном крају 
Крушевице Планине (1.770 м), тече кроз 
пошироку долину према. западу, на сред- 
њем току према југозападу, а од средо- 
краће између села Петнице и Годочеља 
почне тећи на запад-оеверозапад. Ушће 
Љ. у Лим је код засеока Биоче (срез ло- 
занскн), 10'5 км северно-северозападно од 
Берада. Дужина Љ. тока је 25-8 км, а по- 
вршпна слива 260'7 км2. Љ. се зове и 
Петница.

3. Речица у Охарој Србији, лева прпто-
ка Лима. Извире у подгоринн планнне Ли- 
сата, више засеока Крокочева. Са изво- 
ришта тече као поток Грнчарпца према 
југу-југонстоку, а -од жоте 665 м узме пра- 
вац југоистока. У Лим се улива на северо- 
источном крају варошп Би.јелог Поља. Ду- 
жина Љ. тока је 12-1 км, а површлна сли- 
ва 38'1 кмА П. В.

ЉИГ, река у Србијл, десна прстока Ко- 
лубаре. Извире под Рајцем (831 м) п Про- 
стругом (740 м). До Латковића Љ. углавном
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тече на север, одатле на ееверозапад. Улн- 
ва се 4 км северно-северозападно од-же- 
лезничке бтаннде Боговађе. Главне оу 
прнтоке ЈБ.: Драгобиљска Река, Качер и 
Оњег, ове три с десне стране. Дужина то- 
ка је 33 км: а површина. слнва 672-7 км2.

77. Б .

ЉИШКА БАНКА. Основана је 1922. 
Цен-трала Љиг. Капитал је РООО.ООО. Фон- 
дови 160.642, улози 120.698, мениде 
1,141.640, зајмови на залоге 247.900, добит 
283.520 Дин. Дивиденда 15%. Председник 
је Божа М. Павловић. Н. С.

ЉОЧИЋ ДРАГА ДР., први женски ле- 
кар у Србији (22/2 1855. Шабац). По свр- 
ш-етку Више Женске Школе у Београду, 
пробавила је годину дана на природњачком 
одсеку В-елике Школе, посл-е је у Цирнху 
свршила медидину 1879. Учествовала је у 
ратовима 1876—1877—1878. За време рата 
1885 била је једили лекар у Државно.ј Бол- 
ниди у Беогр-аду. Учествовала ј-е и у ра- 
товима 1912—1913—1914—1915 и у оони- 
вању Материнског Удружења. Радила је 
у Управи Монопола као лекар и као при- 
ватни лекар у Београду. 1925 Друштво 
Женских Лекара приредило је свечану 
Академнју приликом еедамдесетогодишњи- 
це живота Љ. В. С.

ЉУБЕЉ, прелаз преко Караванки, 
1.370 м над морем. -Преко Љ. води добар 
пут из љубљанске котлине преко Трншча 
у целовачку котлину лреко Боровља. Ис- 
копине показују, да је већ у римско доба 
водио преко Љ. пут, који је служио нај- 
внше прелосу железне руде. •— У сред- 
њем веку -помиње се Љ. у 13 веку, кад је 
корушки војвода предао корушку страну 
пута Ветриљском, а крањску Отишком ма- 
настнру, да га одржавају. Доста рђав пут 
поправљен је прилично тек ,у другој по- 
ловини 16 века. На-јвеће значеље добио је 
пут преко Љ. у првој половини 18 .века, 
када су га опет поправили. У доба желез- 
нида изгубио је Љ. скоро -сасвим значај.

Л и т е р а т у р а: Коблар у Известјима 
Музејскега Друштва за Краљско, 1893; 
\ХГ 5сћт1с1 у СагшоН, 1909.

А. М.
Љ'УБЕН, планина у Македонији, између 

река: Церске-Црне-Горње-Ујемштице, око 
15 км западно од варошице Крушева, а 
јужно од планине Баба Сач (Крушка ЈЗа- 
ба). Љ. је састављен од кристаластих 
шкриљада. и одликује се м-ање више куиа- 
стим обликом. Највећи висови су: Киски 
Мерис 1.646 м, Кафчал 1.762 м, Мртви Маж 
1.461 м, Блен 1.455 м. П. В.

ЉУБЕЋ, 1. Планина у Хердеговини, 
.југозападно од реке Тихаљине, око 8-5 км 
западно-северозападно од места Клобука, 
односно 9'5 км оеверно-оеверозападно од 
вароши Вргорца. Љ. се диже са карсне 
заравни и пружа се од запада-северозапа- 
да према истоку-југоистоку. Највлши врх 
на Љ. је Наред 831 м, а нижи су Јурина

Глава и Голо Брдо. Ка југонстоку се Љ. 
наставља у планину Зеленнковад. Већп 
део Љ. је под вегетадијом.

2. Планина у Далмадијн, јужно од југо- 
источног дела Мосећ-Планнне, а 11 км се- 
верно од Канала Каштела. Љ. се пружа у 
дннарском правцу, од запада-северозапада 
према истоку-југоистоку, а највећи висови 
на љему су: Љубећ 678 м, кота 581 м. Оа 
изузетком врхова, Љ. је већим делом под 
вегетацијом. Југозападним и источним 
подножјем планине пролази колски пут 
Бикић и Шибеник—Кладњиц-е—-Гиздавац 
—Сињ и Оплит. П. В.

ЉУБИБРАТИЋ ПЕТРОНИЈЕ, унијатскн 
еписк-оп Срема и Олавоније 1694—1704. 
До 1690 био је архимандрит у Београду, 
код свога стрица, митрололита Симеона. 
Са патријархом Арсениј-ем III Црнојевићем 
пребегао је у Сент-Андрпју, код Будима. 
Рнмокатоличка пропатанда уснела је да га 
задобије за унију, те је 31/3 1694 постав- 
љен за унијатског -еппскопа у Срему, са 
седиштем у Хопову. Пошто је, Карловач- 
ким Миром 1699, сав доњи Срем остао под 
Турцима, Љ. је 26/5 1699 добио и Славо- 
нију под св-оју власт, изабрао је Пакрац 
за ресиденцију, и ту поднгао дво-р -н цр- 
кву Ов. Трифуна. Под патријарховим ути- 
цајем народ ј-е држао зборове против Љ., 
те, се он пред смрт повратио православљу. 
Патријарх Арсениј-е III купио је тада двор 
у Пакрацу од Љ. брата, архимандрита Јоа- 
никија, и послао је овога у Русију, да би 
га заклонио од освете аустриских власти 
збот напуштања .уније, а у Пакраду ,је 
5/1 1705 поставио за првог православног 
епископа Софронија Подгоричанина.

Р. Г.
ЉУБИБРАТИЋ СИМЕОН, београдски 

митрополит 1682—1690. До 1681 бно је 
митрополит захумски, са -седиштем у ма- 
настиру Тврдошу, код Требиња. Затим је 
походио Св. Места у Палестини. 1682 пр’е- 
мештен је за београдског митрополита. У 
доба сеобе патријарха Арсенија III (1690), 
избегао је и Љ., те -се склонио у Боку Ко- 
торску, где је и умро између 1696 и 1703.

Р. Г.
ЉУБИБРАТИЋ (БјићЉга-Нсћ) ОД ТРЕ- 

БИЊА ХИЕРОНИМУС БАРУН, подмаршал 
(1716, ДуброВНИК — 1/11 1779, Беч). 1730 
почео .је служити као кадет са 14 година код 
далматинске гранича-рске пешачк-е пуков- 
ни.је. За време рата за наследство одлнко- 
вао се у многим бојевима, л унапређен до 
мајора, 1753 по-стао је потпуковник, 1758 
пуковник 8 граничарске пуковније. Исте го- 
днне присуствовао .је у опсади 01ти1га, 
1760 у боју ћапскћић те је за сво.ј усп-е- 
шан и енергичан напад на Мић1епћег$ 
одликонан витешким редом Марије Тере- 
зије и добио барунство. Кад ј-е наступнб 
мир употребљен је Љубибратић у поли- 
тичкој, управи у старој граници Хрватске 
и Славоније. 1770 постао је генералмајор. 
1773 подмаршал у Бечу. В. ј .
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ЉУБИБРАТИЋИ, велико хердеговачко 
племе, чија отарина потиче из 14 века. 
ЗХивели су раније у Уокоиљу, а после у 
Шуми и Зупцима. 0 њима се нарочито 
много говорило за време куповине Кона- 
вала и рата, који је водио требињски вој- 
вода Радосав Павловић са дубровачком 
републиком (1430—1432). Из тога племена 
било је неколико јаких брастава (ЈБубиши- 
ћи, Враничлћи, Обутанићи, Медведовићи, 
Дабиживовићи, Радивојевићи, Добрушко- 
вићи). Породица се одрзкала -све до наших 
времена. Из ње је потекао херцеговачки 
владика Љубибра.тић Симеон у другој по- 
ловини 17 века, који ,је 1682 постао бео- 
градски митрополит. 'Можда је из исте 
породице и унијатски славонски владика 
Петроније Љубибратић, на крају 17 века. 
■— У 19 веку иотакао се у тој породнци 
Мићо Љубибратић (1839 —■ 26/2 1889). 
Он је био секретар Ј1уке Вукаловића. (јер 
је учио нешто школа у Дубровнику) и од- 
лазио је о њим у Русију 1865, одакле се 
наскоро вратио', у Београд. Учествовао је 
у устанку 1875 у Херцеговини, али није 
био довољно озбиљан, нити га је озбиљно 
пом-агала требињска околина.', Није радо био 
виђен ни на цетињском двору, ради ра- 
нијих веза с Вукаловићем. М. Љ. је сем 
тога покушавао без успеха. да у Херцего- 
вини -створи странку за кнеза Милана, Ка.д 
је ноћу 27-28/2 1876 прешао на аустриско 
тло код Виљана, ухваћен је и интерниран. 
Аустрија га је нарочито гонпла ради њего- 
вих веза са талијанским револуцнонарима. 
Од 1878 до смртн живео је у  Орбији, где 
је постао окружнн начелник. 1885 спремао 
је добровољачке чете против Бугара, али 
није са њима улазио у акцију.

В. Ћоровић.
ЉУБИКА је врста мујера од белог плат- 

на, везена је- по рукавима. и скуту. Носи 
се у  врањском округу. Н. 3.

ЉУБИЊЕ, варош у Херцеговинн, југо- 
источно од Отоца. Има 1.108 становника, 
Први пут се помиње 1404. У средњем веку 
Љ. је лежало на путу из Дубровника у 
Орбију. Развијало се као економско сре- 
диште и среско место свога краја.

М. Ф.
ЉУБИЊСКО ПОЉЕ, жарсно поље у 

Херцеговини, североисточно од Попова 
Поља, 18 км југоисточно од вароши Сто- 
ца (на Брегави). Са североистока је оиви- 
чено планином Градина (Градина 732 м, 
Обло Брдо 814 м, Ђурђева 894 м, Црквина 
857 м, Градина 899 м)„ са југоистока: 
■Стражницом 738 м и Куком 613 м, са југо- 
запада: Лвсцем 892 м, Горицом 793 м, Ра- 
девнном 932 м, а са северозапада: Дреио- 
вом Главицом 657 м. Љ. П. се пр.ужа од 
северозапада према југоистоку. Поље је 
дугачко 8-3 км, а. широко је до 2-2 км. 
Нагнуто 'је према сеазерозападу. Лежи на 
апсолутној виоини од 408 до 462 м, и 
заузима површину од 8-08 км2. У правцу 
пружања ЈБ. П. усечена, је прилично ду-

бока јарута, кроз коју вода тече оамо при 
кишној периоди и понире на северном 
крају поља, северозаиадно од Љубиња, У 
то доба настане на томе делу поља по- 
плава, која траје два до три дана. Раван 
поља је песковита и шљунковита. Покри- 
веиа је танким слојем уме. Око 35% зем- 
љишта је под њивама, на којима се нај- 
више гаји дувал, 15% су ливаде, 30% 
пашњаци, а остатак поља је непродукти- 
ван. — Вкономско средиште Љ. П. је 
ЈБубиље, варошица са 247 домова. и 1.445 
становника, по којој је поље названо. Сва 
остала насеља су на ободу поља, од којих 
су већа Вођеши, Крај- Поље и Дубочица, 
са. по 245 до 220 становника, — Запад- 
ним крајем Љ. П. пролази друм Схолац— 
ЈБубиње—Драчево—Требиње, а преко по- 
ља воде колски путеви Љубиње—Дубо- 
чица, Љубиве—Грабље, Љубиње—Вође- 
ни—Крај Поље.

Л и т е р а т у р а :  Рћ. ВаШћ ^аззегћаи- 
1еп ш Вовтеп ипћ Кег Негсе^охша (I, 
18%). •://. Вујевић.

ЉУБИСКИ РУДНИЦИ су најбогатији 
твоздени руднпци у Босни. Они стоје у 
најужој генетској вези са. гвозденим руда- 
ма Трговске Горе; оне су директни наста- 
вак трговских руда. У карбонским шкриљ- 
цима. и пешчењацима леже наслаге си- 
дерита, који је нестимице импрегниран га- 
леннтом. Понегде се појављује н хематит. 
У оксидационој зони, т. ј. према површп- 
ни рудних лежишта, претворене су гвоз- 
дене руде у лимонит, који лежи отворен 
састављајућп делимнце брдо Јаворик, крај 
Љубије. Данас се жз љубиских рудника 
вади углавном лимонит, који има 40—60% 
гвожђа, 1—2% мангана, 3—13% кремичне 
киселине, 0-15—0-35% фосфора, 0-007 до 
0-034% сумпора. На Јаворику се налазе 
три рудне громаде, Јазавац, Адамуша, Ли- 
тица, које садрже око 43,500.000 тона руд- 
ног матернјала. Осим Јаворика- има у том 
крају велика количина гвоздених руда код 
Отарв Гијеке, Отарога Мајдана, пзмеђу 
Стратинскога и Санскога Моста, у подруч- 
ју реке Сане тако, да целокупна количина 
санскнх (љубиских) руда износи око
250,000.000 тона. Саме љубиске рудне гро- 
маде Јазавац, Адамуша, Литица могле би 
давати материјала за истаљпвање гвожђа 
за време од 50 година, ако бп се годишње 
вадило руде 600.000 тона.

Љ. Г. одавно су добро познати. У њи- 
ма се радило примитивним начином иста- 
љујући гвожђе само за. домаћу потребу. 
Још се налази по долинама (нарочито ,у 
долини Јапре) мното троске (згуре), као 
трагови давнога, примитивног рада. Мо- 
дерна експлоатација почела је за време 
рата, у јуну 1916. 1917 вадило се већ днев- 
но око 2.000 тона руде. Од јуна 1916 до 
краја октобра 1918 извађено је из рудннка 
381.372 тоне матернјала, од којих је 
118.565 тона. истаљивано у аустриским, а 
262.506 тона у мађа-рскпм високим пећи-
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ма. Због несређенпх прилика и финанси- 
ских тешкоћа, престао је рад у руднику, 
све до 1922, када. је опет почела експлоа- 
хација, те се продуцирало до 30 вагона ру- 
де на радни да.н. Продукција се постепено 
дизала; у лето 1924 достигла је 120 вагона 
дневно. Први интересент и до недавно је- 
дини потрошач руде је фирма Е. Косовић 
и Комп. у Београду, која шаље материјал 
-већнном у чехословачке талионице.

Љ. Р. уређени су врло н-одерно, а по 
нацртима професора Граника, воји је за 
врем-е рата- уп-равља.о радо-вима око екс- 
плоатадије. Оа железницом Бањалука— 
Суља и При.једор—Книн спојен је рудник 
индустрнском железницом уск-ога- колосека 
од 76 см. Дужина те железнице износи 
18-9 км. — Рударска колонија састављена 
је од 36 радничких станова, који имају по 
2—3 собе, и од 7 великих барака. Ове је то 
модерно уређено; уз електрично осветлеље 
уведен је водовод, подигнута болница са 
22 крев-ет-а, уређена пријатна ку-патила, 
парне праонице, властити коксум, пека-р- 
ница, штала, биоскоп, ватрогасно одељеље, 
пећи за спаљиваље смећа, телефон са 
мрежом од 5.000 м и 100' бројева. Радовима 
у руднику управљају стручно образовани 
поданици Краљевине СХС.

Ф. Т у ћ а н .

ЉУБИТЕЉ КРШЋАНСКЕ УМЕТНО-
СТИ излазио је у Марибору 1914. Уредник 
му је био Др. Авг. Стегеншек. Био је по- 
свећен нсторији и пропаганди хришћан- 
ске уметности. Ф. С.

ЉУБИЋ, село северно од Чачка.
Б . Д.

Б о ј н а  Љ у б и ћ у  25/4 1815. Чим је 
•букнуо други устанак, растеривањем ха- 
рачлија у Јасеници, београдски везир Су- 
лејма-н Скопљак-паша је почео спремати 
вој-с-ку против побуњ-еника. Као претход- 
ницу послао је свога бимбашу Кара-Му- 
стафу са неколико стотина Турака и неко- 
лико стотина- Срба (са кнезом београдске 
лахпје Аксентијем .Миладиновнћем). Глав- 
на снага, под запов-едништвом Имшир-па- 
ше (ћехаје везировог) изашла је из Бео- 
трада 15/4 за претходницом. Када ,је кнез 
Милош чуо, да је лротив љега изашла 
претх-одница везирове- војске, пође пре-д 
њу, са нам-ером, да. се претхо-дно са-стане 
-с-а четом Милутнна Гарашанина н Николе 
Катића. Али су Турци већ били дошли до 
Рудоваца, пошто су ову чету потукли. Ми- 
лош ту остави Гарашанина, да се чарка 
■са Кара-Мустафом, а сам оде да скупља 
устанике. После тога дође у Чачак, где су 
Јовал Обреновић и Лазар Мутап држали 
чврсто опкољене Турке у шанцу код џа- 
мије. Мало доцније стигне ту и Јован До- 
-брача са- 500 Гружана и Милић Дринчић 
•са 200 својих људи (из таковског среза). 
Имшир-паша, палећи и робећи, хитао је 
Чачку, где је стигао 24/4. Јован Обреновић 
и Мутап већ су се били повукли на Љу- 
■бић, где онда дође и Милош за Имшир-

пашом. Чим је Милош ститао устаницн 
предузму утврђивање.

Бојиште је брдо Љубнћ, опкољ-ено са 
севера и истока Чемерницом р-еком, газ- 
ном у свако доба годнне. Јужно и југ-о- 
западно, на 1—3 км од п-одножја. Љубића, 
тече западна Морава. -П-адине северна и 
источна биле су обрасле густо-м шумом, а 
јужна и -западна, као и равница. до Мора- 
ве, биле су прошаране шумарцима. Орби 
су заузели пол-ожај фронтом према- Чачку. 
Положај је врло јак: позадина скоро не- 
пристунна, лево крило ослоњено на -стрми 
одсек, десно доота приступачно, на фрон- 
ту благ нагиб, добро брисан ватр-ом са по- 
ложаја. На на-јвиш-ој тачци уотаници су 
ископали два утврђења, ојачавши их 
прошћем и посеченим дрвећем (засекама). 
— Турци -су такођ-е имали два шанца, је- 
дан код џамије у Чачку, а други недалеко 
од првог. У-станика је учествовало у боју 
око 1.50-0 (од којих 200 кољаника). Турака 
око 5.000 људи, већином коњаника.

25/4 изађу Турци из Чачка, и с необич- 
ном жестином нападну устанике, али бу- 
ду одбијени. Турци н-еколнко пута понав- 
љаху јурише на шанчеве, али су увек били 
д-очекани јаком ватром, не само из шанче- 
ва, већ и из појединих бусија -око шанче- 
ва, и бнли -су одбивани, тако да- су -се мо- 
рали повући ка Чачку. Устаници -су их 
гонили до Мора-ве.

Резултат боја' био је: морална и матери- 
јал-на победа устаника, што је имало ве- 
ликог значаја, јер је ово би-о први озбиљан 
бој у другом устанку, и што су се уст-ани- 
ци наоружали пушка-ма и лиштољама, за- 
плењ-еним на мртвим и рањеним Турцима, 
којих је био зната-н број. Последице боја 
биле су дристајање, још неонредељених, 
на устанак и брже развијање уста-нка у 
целој земљи. В. Велић.

ЉУБИЋ-ПЛАНИНА, планина. у Босни, 
између река: Велике Укрине-Кремлице
(притоке УкринеГВијачке, западно од Кр- 
нин Планине, односно 28 км југозападно 
од вароши Дервенте (на У-крини). Љ. П. 
се пружа од запада-југозапада пр-ема исто- 
ку-североиотоку, и у томе правцу су нај- 
виши висовн: Превија- Брдо 373 м, Мра- 
мор 543 м, Љу-бић 593 м, Враница Коса 
544 м, Царско Брдо 459 м, Караула Попо- 
вић 343 м. Цела планина је под вегетаци- 
јом. Источним подножјем Љ. П. пролазгГ 
друм Бања Лука и Босанска Градишка— 
Клашница—Лрњавор—Тешањ, а преко пла- 
нине воде неколико пешачких лутева.

П. В.
ЉУБИЋ ШИМЕ, а-рхеолог и историк 

(24/5 1822, Стари Град — 19/10 1896, Старн 
Град, на Хвару). Основну школу је учио у 
родном месту, гимназију у Дубровнику и 
Сплиту, а у Задру је свршио 7 и 8 разред 
(философију). У Задру је учио теологију 
и апсолвирао. Старограђанин Петар Ниси- 
тео одушевдо је младог Љ. за старину, а 
на-рочито за археолотију. Како га је илир-
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ски препород затекао у Задру, захватж н 
Љ. национална овест, те је посгао вредан 
сарадник Зоре Далматинске, у којо.ј је 1844 
јавио са животописом Петра Хекторовића. 
Као теолог истакао се разним чланцима у 
Зори Далматннској, СаггеНа сИ 2ага (1846 
до 1848), те је побудио општу пажњу. Љу- 
бав према народу п љеговој психи нагнала 
је Љ. на сабирање народнпх песама, а у 
пуној мери еу га занимала и фолклори- 
стинка и ет.нографека истраживања. 1846 
свршио је Љ. теологију, а 2/2 одржао је 
прву мису, па је наименован за капелана 
у родном месту. Ту је основао приватну 
школу за гимназиске науке, и одржао Је- 
све до 1855. Народни покрет ииао је у Љ. 
оданог помагача; он је основао у -Старом 
Граду народну читаоницу (под покрови- 
тељством бана Јелачића), која је била. дуго 
времена. кула светлиља народне мисли. Ба- 
вио се у то време живо и политнком, и пи- 
сао је многе политичке чланке у донаћим 
и страним' новинама. Његов отворен на- 
родни рад, довео та је до тог, да је носле 
преврата отпуштен из службе (19/6 1849) 
и етављен под полициски надзор. После је 
премештен. Био је капелан у Супетру на 
острву Брачу, па у Нережишћу, а с јесени 
1852 постао ,је жупник Ов. Недеље на остр- 
ву Хвару. Тада је о-сновао своју нумиз- 
матичку збирку.

Написао је дело Митто^гаКа Ја1та1а 
и послао га је бечкој Академији. Дело је 
штампано 1851 (1852 објављено је у прево- 
ду у Кукуљевићевом Аркиву, као Старо 
далматинско пјенезословље). То је утицало 
на Ј1. те се посветио историским студијама 
и отишао је у Беч (1855). Но место да ее 
бави снстематским учењем, он је почео 
издавања својих почетничких радова. У 
Бечу је скренуо пажњу на оебе »Централ- 
не к-омисије за истраживање и сачЈгвање 
сгарих епоменика«, и послан је у Далма- 
цију. Јавио ое са неколико занимљивих 
археолошких и епиграфских прилога, ко- 
ји су у Бечу публиковани. Уза све то што 
је положно професорски испит из исторп- 
ске групе, увек му је недостојало правог 
историеког метода и еистема. у каснијнм 
радовима, које је налисао у врло великом 
броју. Почео је служити у гимназији у 
Оплиту (1858), али је у интересу Беча 
|Истраживао венецијанске архиве, да се 
докаже, како су настале турске пруге 
Клек и Суторина, које пресецају Далмаци- 
ју на два места. Тај боравак у Венецнјн 
уродш је плодним успесима у погледу из- 
вора за националну истоцију. 1861 вратио 
се Љ. у домовину, био је професор у Оее- 
ку њ на Реци, одакле се јављао са много- 
бројним расправама.

Лри отвара.њу Југославенске Академије 
у  Заг.ребу помишљало се на вредност и 
амбициозног Љ. Рачки га је нарочито пре- 
поручивао, те се Љ. повери упра.ва Народ- 
ног Музеја. Академија му је поверила и 
чување археолошког одела Народног Му- 
зеја,.и тако је Љ. дошао. у Загреб, где је

савесно вршио кроз 25 година поверену иу 
дужност. Љ. је био ур-едник и оснивач 
Виесника Хрватског Археолошког Др.уш- 
тва, који је издавао 14 година (1879 до
1892). Пенсиоииеан је 1892, на-је отишао 
у Стари Град, где је живео све до смрти.

Љ. 'је рад великп, ио броју расправа, и 
разноврстал према историским групама, 
које је обрађивао. Као археолог Љ. је 
највише привредио еа овојим ситним бе- 
лешкама- и описима појединих предмета 
из римске и средовечне археологије. Има 
радова и као епнграфичар, и као лумиз- 
матичар, а највећу је заслугу стекао тиме, 
што је знао организовати оабирање архео- 
лошких предмета за поверенп му Музеј.

Љ. је сачувао трајну вредност у н-ауци 
као издазач историевих споменика, те је 
баш тим радом задужио сву јужнослове-н- 
ску историографију. Као патриота био је 
Љ .. светао карактер и Југословен Штрос- 
мајерових идеала. Најважнија су Љ. дела: 
Огледало кшнжевне повпеетн југославјан- 
ске на подучавање младежи (I 1864, II 
1869), Преглед повнести Хрватске (1864), 
0' одношајих дубровачке с млетачком ре- 
публиком до г. 1358 (Рад, 5), 0 Маркантуну 
де Доминис Рабљанину (Рад, 10), 0 одно- 
шају међу Дубровчани и Млечани за угар- 
ско-хрватскога владања (Рад, 17), Борба 
за глаголицу ва Лошнњу (Рад, 57), 0 на- 
предку археологичке знаносги у нашој хр- 
ватској земљи (Рад, 80), Опис југославеВ- 
оких новаца (1875). Главни извори: Лп- 
стине о одношајих између јужнога Ола- 
венства и млетачке републике (I—X св., 
1868—1891), Сотгшзакшеб е! Ке1а,Нопез 
УепеНае, I—III (1876—1880), 81а1и1а е! 1е- 
ј|ез сННаНз ВиЈиае, сЊИаНз бсагЈопае е! 
тзи1ае Б езтае (1882/83). Прилозн за жи- 
вотоиис Маркантуна де Доминис Рабља- 
нина, спљетскога надбискупа (Отарине, 2), 
Ра-звод истарски у латинском и талијан- 
ском језику (Старине, 6), Руковиет југо- 
олавенских листина (Старпне, 10), Марјана 
Болиде Котораннна. опдс Санџаката ска- 
дарскога од г. 1614, Извјештај г. 1570 о- 
Арбанаској, Извјешта.ј 46 виека о Дубров- 
нику и Арбанаској (Отариие, 12), Скадар- 
ски земљиштник од г. 1416 (Старине, 14), 
Посланице дубровачке на млетачку репу- 
блику (Старине, 15), Два пописа листина 
(908—1782) глас-овитога манастира Ов. Кр- 
ше-вана у Задру (Старнне, 19), ШеНив Ро- 
Исогаоп дш Ттр1сиз уоса1иг (Старпне, 23), 
бргсПејЦит топитеп!огит агсћео1оЈ(1со- 
гит 1П 1егпз диаз 51ауј Аиз1га1ез 1псо- 
1ип1 герег1огит (Рад, 34, 35, 36, 37) п т. Л-

Л н т е р а т у р а :  Т. Смичиклас, Живот 
и дјела Шиме Љубића (Љетопис Југосла- 
венске Академије за 1897).

В. Новак.
ЉУБИЦА ОБРЕНОВИЂ, кпегиља 1815 

до 1839, жена клеза Милоша (1788, Оре- 
зојевци, руднички округ — 14/5 1843, Но- 
В11 Сад). Била је жена доста прека и с-воје 
воље; мешала се и у политичке одношаје.
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Патила је много од љубоморе због брач- 
них нреетупа свога мужа н жмала је круп- 
нијих афера и сдена и чак једно убиство 
на душн. Једно време живела је Љ. одво- 
јено од кнеза Милоша у Пожаревцу. Ки- 
њена љубомором и увређена запоставља- 
њем, Љ. се придружила опозицији против 
кнеза Милоша и знатно је појачала фронт 
његових противника. Када је видела, да су 
стварн отишле врло далеко и да је кнез 
Милош присиљен на- велика попуштања и 
најпосле на одлазак из земље, Љ. се тргла. 
и измирила се са. кнезом. После 1839, по 
Милошеву одласку из Орбије, Љ. је живо 
радила да му омогући повратак. У покре- 
тима, које је она изазивала, учествовала 
су њој блиска лица, чак и њени сродни- 
ци. То је Љ. довело до сукоба чак и са 
рођеним сином, кнезом Михаилом, ко.ји је 
морао да предузима енергичније мере. За. 
време борбе између кнеза Михаила и Томе 
Вучића, у лето 1842, Љ. је, наравно, била 
на синовљој страни и, са расплетеном ко- 
оом, улетала у војничке редове и храбрила 
их. Кад је кнез Михаило морао напустити 
Србију, Љ. се повукла последња, прела- 
зећи два-три пута и после из Земуна у 
Београд и покушавајући све да спасе ди- 
наетп.ју Обреновића, После изгнанства 
Обреновића из Србије, Љ. ,је умрла, више 
од једа него од болести. Оахрањена је у 
манастиру Крушедолу. В. Ћоровић.

ЉУБИЧЕВО. В. Ергеле Државне.
ЉУБИЧИЋ СТЕПАН БАРУН, генерал 

топништва, зановедник збора т. тајнн са- 
ветник (25/9 1856, Вргинмост). Свршио је 
техничку Војну Академију у Бечу, ступно 
је 1877 као поручник у топничку пуков- 
нију у Грацу, 1880/82 свршио је Ратну 
Школу, 1883 поотао је надпоручник и до- 
дељен главном штабу, 1888 каиетан глав- 
нога штаба, 1894 мајор, 1896 потпуковнив, 
1900 пуко-вник и главно-стожерни главар 
X војног збора у Пшемислу. 1906 генерал- 
мајор и заповедник 18 пешачке бритаде у 
Прагу, 1906 подмаршал и заповедник 13 
домобраноке дивизије у Бечу и затим за- 
меник миниотра домобранства у Аустрији, 
1914 задоведник 45 домобранске дивизије, 
и касније заповедник 11 збора и генерал 
топшпптва. У Оветском Рату присуетво- 
вао .је као заповедник дивизије 1914 у 
битци Красник при напредовању са боје- 
вима до Љублина, као заповедник 11 
збора- код навале на тврђаву Пшемисл, у 
битц-и Лиманова)-Ј1апанов од 6/12 до 18/12, 
те у бојевима ЕаНнгсхук!, Хабшог-па и код 
иапредовања на Станислав. За успешно 
деловање и изврсно четоводство био је 
више пута одликован. 1915 пенсионисан 
је и добио је барунство. В. Л.

ЉУБИЧНА ПЛАНИНА, планина у Цр- 
ној Гори, између река: Трновице-Воле- 
дера - Љотине - Окопотнице - Ријеке- Коњског 
Поља-изворишта потока Драге-Корита-Про- 
струге, северно-северозападно од Дурми-

тора. Гребен Љ. П. пружа се од север&- 
северозапада према југу-југоистоку, а у  то- 
ме правцу су највиши висови: Равна. Гора 
1.521 м, Јаворје 1.663 м, Камен Вјетрник 
(илн Кобжља Глава) 1.870 м, Голе Набојне 
1.891 м, кота 2.076 м, Велнка Љубична 
2.239 м, Црвено Ждријело 1.968 м, Кокот 
1.852 м. Од Црвеног Ждријела одваја се од 
планинског требена пространа коса у прав- 
ц.у севера, на којој су истакнутије тачке: 
Мала. Љубична 1.981 м, кота 1.959 м, Ко- 
кот 1.817 м, Сулица 1.595 м. На ооталим 
кооама, на североиоточној страни Љ. П., 
истакнути врховн оу: Шупља Отијена
1.354 м, Виооко Брдо 1.122 м, Петибор 
1.112 м, Козје Брдо 1.064 м, Рудине 1.186 м, 
Дубрава 1.144 м. Љ. П. је већим делом 
под вегетацијом, а преко ље води доста 
велики број пешачких путева. П. В.

ЉУБИША ВИСАРИОН, црногорски ми- 
трополит (14/1 1823, Св. Стеван, Бока Ко- 
торска — 14/4 1884, Цетиње). Као млад 
јеромонах био је народни учитељ ио ма- 
настирима Прасквици, Режевићу и Савини, 
а затим парохиски свештеник и учитељ 
у Пераоту. Доцније је прешао у Црну Гору 
и добио је на управу манастир Морачу. 
22/з 1863 постао је морачки архимандрит, 
а 8/9 1878 лосвећен је за епископа обнов- 
љене захумско-рашке епархије, -са седиш- 
тем у манасшру Острогу. 6/11 1882 посга- 
вио га. је жнез Ннкола за митрополита Црне 
Горе и Брда. Као митрополит ревносно се 
старао -о рефоршг црквено-просветног жи- 
вота у својој облаети, и желео је да у 
своју митрополију уведе ред и улраву, по 
угледу на уређење тадашње српске цркве 
у Далмацији, али га је емрт у томе омела.

Р. Г.
ЉУБИША МИТРОВ СТЈЕПАН, књи- 

жевник-лриповедач и политичар (29/2 1824, 
Будва, Бока Которска — 11/11 1878, Беч). 
Љ. породица је била из чувенота бокељоког 
племена Паштровића, веома стара и углед- 
на, која је прнморском ердству дала више 
одличних људи, помороких капетана и цр- 
квених достојанственика, који су и од 
Млечића били иризна1вани за племиће и 
народне представнике. Љ. се није редовно 
школовао. Неко време је учио у талијан- 
оким школама свога краја, али, оотавши 
у четрнаестој години без оца и примивши 
на овоја плећа издржаваље породпце, рано 
је почео да зарађује и да отиче образовање 
као самоук. 1843 постао је Љ . општшгски 
секретар у родном ме-сту, на коме је поло- 
жају стекао убрзо у толикој -мери прав- 
ничког и администрапивнота знања, да га 
је власт, и без потребне квалификације, 
именовала јавним бележником. Пошто је 
појавом и радом задобио народне симпа- 
тије и пошто се истакао изузетнон речи- 
тошћу, изабран је 1860 за поеланика у 
бечки парламент. Већ 1861 Љ. је био члан 
далматинске депутације, која је имала да 
преговара у Загребу, при банској конфе- 
ренцији, о уједињењу Далмације са Хр-
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ватскои н Славонијом. Љ . је био један од 
нрвих јавних радника, у Далмацији, који 
се борио тгротив поталијанчавања те наше 
покрајине и талијанизирања у љој у оп- 
ште, а за словенство љено, али је он бжо 
у првом реду Србин, и, као такав, он је 
свесно осећао, да ће се судбина целог на- 
рода и његове слободе решити на Балка- 
ну еано јачаљем двеју нашнх национал- 
них кнежевина. Стога се Љ., у свој својој 
посланичкој, долитичкој, каријери, чувао 
да не одмаже акцију слободних кнеже- 
вина, подозревајући тржјалистичке тенден- 
ције у раду тадашље далматинске народне 
странке дон Миха Павлиновића, чиме је у 
твм круговима изазвао цротив себе огор- 
чеље противника, који су га. неправедно 
оптуживали и клеветали. 1870 постао је 
Љ. председник далматинског сабора, н ту 
је чает носио до 1878, када су га народ- 
њаци срушили, пред саму смрт.

Љ. је касно почео да пише. У почетку 
је читао скоро искључиво талпјанске пис- 
це, те оу и љегови први покушаји преводи 
и прераде у народноме стлху. Тако ј-е шо- 
србио неке Ариостове сатире, нека места 
из Дантеове Божанствене Комедије, једну 
Хорацијеву оду. У евима тим покушајима, 
као и у спеву о Боју на Вису, држао се 
Љ. десетерца, а потоња је, управо, пре- 
рада народних предања и казиваља у при- 
морју. Пошто је научио и француски и 
енглески, и заволео изнад свега. Маколе- 
јеве есеје, Љ. се обратио српској књн- 
жевностл, и то Вуковим народним песма- 
ма, Врчићевим народним пршноветкама и 
поезији Владике Рада. У љима је он на- 
шао подстицаја н за овој кљнжевнн рад. 
Први љегов самосталнн рад била је при- 
поветка Шћепан мали (1868), ко.јом је у 
прози препричао истн мотив из Владпчп- 
ног спева, држећи се свот начела, да прича 
за, народ, по начину народних иричаља. 
Две године касније (1870) почиље Љ. са- 
мосталније да пнше, објављујући Прода.ју 
патријара Бркића и Каљоша Мацедоно- 
вића. Иза, ових дођоше ‘Окочидјевојка, па 
Поп Андровић Новн Обилић, Крађа и пре- 
крађа звона и„ напоолетку (1874) Горде. 
Те Љ. приче изашде су прво латиницом 
(1875) као Приповијести црногорске и прл- 
морске, па 1876, у Београду, ћирилнцом. 
1882 отштампала су браћа Јовановићи у 
Панчеву нову кљљгу Прнновијести. 1924 
Српска Књнжевна Задруга лздала је свих 
девет у једној кљизи, с његовим првобит- 
ним опноом Бове.

У поеледњим годинама, пред смрт, Љ. 
је највпше радио на својим познатим При- 
чањлма Вука Дојчевнћа. Тих маљих нрича 
намеравао је Љ. да напише стотину, али 
га је смрт снречила у плану, те је стигао 
само до тридесетиседме. Објављивао их је 
за живота у Орпској Зори (1878 п 1879), 
а одатле их је после (1902 л 1903) ире- 
штампала у двема кљигама Орлска Књи- 
жевна Задруга.

Љ. је у евојим приповеткама, као к у 
кратким причаљима, износио искључиво 
традиционалне мотиве народних прича, и 
настојао је до краја. да буде веран народни 
прпповедач, н у стилу, епском и хуморн- 
стичком, и по истннитооти подробно из- 
несених • обнчаја и начила народног жи- 
вота, Тако су и љетове личности талерија, 
по нредању познатих и срођених типова, 
карактера и темперамената. Ипак, према 
обичним скупљачи.ма или разрађпвачим-а 
народних причања, као што су Вук Вр- 
чевић и други, Љ. је самосталан и ориги- 
налан писац, у истину онај, којж је омо- 
гућио каснијим новелистима да створе 
својствену и оригшналну српску сељачку 
приповетку. И ако су љегове приповијести 
претрпане фолклориетичним елементима, 
а језик претерано нарадски, те је којн пут 
сам себи и циљ причаља, ипак је Љ., 
углавном, нмао пред очима и чиото естет- 
ске, белетристичке смерове, које он по- 
стизава п код данашљих чит-алаца. Љ. је, 
као и Вук, романтлчар само због тога, што 
ј.е обожавао прошлост п народ, док је по 
свему бно реалист, чију је оштрицу посма- 
траља л скепсе заобљавао изворнп здрави 
народнн хумор. Напослегку, упркос народ- 
ској виртуозности и скоро хвалнсавом оби- 
љу провинцијалл1зама, Љ . језик, љегов 
стил, већ сам за себе, нма нарочпте чари.

Л и т е р а т у р а :  Марко Цар, Моје сим- 
натије (I, II увод у приповетке у Српској 
Књижевној Задрузи 1924 и Потоњи крп- 
тџчари Љ. у Мисли од 16/1 1921); Љ. Јо- 
вановжћ, предговор II св. причаља Вука 
Дојчевића (Српска Књижевна Задруга,
1903); Љуб. Недић, Критичке студије
(1910); Ј. Скерлић, Писци л кљиге, III; Т. 
Виловнћ, 0. М, Љубиша, Утлсцп и успо- 
мене; 1908. Б. Петровић.

ЉУБЉАНА, варош у Словеначкој, на 
Љубљаници, 5 км од Оаве. Има 53.306, са 
индустриеким предграђима у -околним оп- 
шгинама 65.000 становника.

Љ. лежи на земљишту, које је било већ 
у рано дбба насељено. У днлувнјално доба 
ширило се јужно од Љ. у данашљем Љу- 
бљанском Барју, вејгико, а плптко језеро, 
у коме оу у камено доба постојале зграде 
на кољу. У римско доба постао је на, ме- 
оту Љ. град Емона, који се, као што по- 
казује име, развио нз неке плирске насео- 
бнне’. Емона је била важно прометно сре- 
диште, где се од главног пута, којн је во- 
дио лз Италије преко Краса до државне 
границе, код Виндобоне п Аквинка, одва- 
јао пут за Оисцију и Снрмлјум. Емони је 
дао пуна градска права вероватно 34 пре 
Хр. Аугуст (Со1оп1а ЈиНа). Затим су се у 
град лочели насељавати ислужени војници: 
ипак Емона никада није имала већу јзој- 
ничку поеаду. Град је лежао взмеђу брда 
Град д Рожник, на рубу баре. Сеоба на- 
рода унлштнла је и Емону, која се по- 
следњи пут спомиље 408, кад је тамо ло- 
горовао Аларлх. Вероватно је пропала за
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време Атплнних упада у Италију. Од Вмо- 
не сачувада се. доста добро јужна страна 
градског зида »На Мирју«, и више те- 
меља градских кућа у данашљем Градишчу 
и обдижној околннн.

У средљем веку помиње се Љ. тек 1144, 
када се са-стојала из града на брду и на- 
сеобине поред брда, око данашњих дркава 
Св. Флоријана и Св. Јакова. У граду, нај- 
старијем делу нове вароши, становао је 
маркгроф или војвода, односно његов ка- 
стелан или градски поглавар. Кад је но- 
стала ЈБ. варошица, односно кад је до- 
била градока права није познато. 1320 била 
је Љ. већ град са градским правима. Па- 
рохиска црква, данашња црква Ов. Петра, 
бил-а је у почетку ван града. Зид око града 
и вароши допирао је у почетку само до 
Љубљаниц-е, између данашњих улица Под 
Транчо и Вожарски лот. 1416, поводом опа- 
сности од Турака, проширен је зид на 
левој обали ЈБубљанице, око тамошње пле- 
мићске насеобине (Госпоска улица) л Крн- 
жевника, т. ј. коменде немачког витешког 
реда, а у 16 веку према северу, око да- 
нашљих Местнег трга, Пред шкофнјо и 
Водниковог трга. Љ. је била главни град 
Крањске, седшнте војводиног намесника, 
внцедона и -земаљског поглавара и имала 
је доста живу трговину. Деведесетих го- 
дина 18 века укинут је градски зид. 1772 
до 1780 нскопан је између Града и Головца 
Груберов канал н осзтпио .је Љубљанско 
Барје. 1809—1813 била ,је Љ. главни град 
Наполеонове Илирије и седиште илиреке 
владе. 1821 састао се у Љ. конгрес мо- 
нарха Св. Алијансе, на који подсећа. алеја 
Звезда, на Конгресном тргу. У 19 веку -про- 
ширио се град преко Љубљанице до брда 
Рожника, и према северу и истоку у ЈБу- 
бљансво Поље. У ов-а три правца шири се 
и данас. 1895 порушио .је земљотрес ве- 
ћину старијих кућа. Због тога нма варош 
мало ста.риј.их, нарочито монументалних 
зграда. Д-о 1918 била је Љ. главни град 
дежеле Крањске, земаљске владе и мно- 
гих земаљских уреда и институција. У 
19 веку постала је културно, политичко и 
економско средиште Словенаца. После осло- 
бођења 1918 постала је Љ. престоница нове 
иокрајине Словеначке, а са Видовданским 
Уставом главни град Љубљанске Облаети.

Љ. ,ј’е аутономни град, седиште много- 
бројних канцеларија покрајинске, односно 
обласне, управе, среског поглаварства за 
љубљанску околину, окрулсн-ог и вишег зе- 
маљског суда. Љ. има три гимназије и 
агенски лицеј, реалку, учитељску школу, 
техничку средњу школу, трговачку школу 
и Академију, после ослобођења .и Уни- 
верситет, са пет факултета, музичку шко- 
лу Глазбене Матице, Консерваторијум и 
више грађанских школа. У Љ. излази ве- 
ћина словеначких дневних листова, часо- 
ниса и књига, ту ,је седиште Словенске 
Матице и многих других културних дру- 
штава и кнституција. У Љ. постоји На- 
родна Галерија, Музеј, позориште за опе-

ру, позоршнте за драму (д.о 1918 немачко 
позорпште) н. биекупија (основана 1461) 
са Богословијом.

Трговина се у Љ. развила особито после 
ослобођења. Основане су многе банке и 
нова трговачка предузећа. У Љ. је и се- 
днште Трговачке н Обртне Коморе. У трго- 
вачком погледу има ЈБ. доста подесан по- 
ложај. Осим главне пруге (Београд—За- 
греб—Љ .—Трст) иду из' Љ. локалне же- 
лезнице за Камник, Крањ—Јесеннце, Врх- 
нику, Ново Место—Ка.рловац однооно Ко- 
чевје. Љ. има три железничке станице и 
електрични трамвај. Нндустри.ја се раз- 
внла на периферији (Фабрика Дувана, Пи- 
вара. Унион, Машинске Фабрике и Лив- 
нице, Фабрика за Хемиске Елаборате, за 
Цигуру, Кожу и Обуће, Картонажу, внше 
мањих индустриеких и занатских преду- 
зећа). Љ. има л Електричну Централу и 
гаену фабрику. У околини посто.је цнглане 
(највише у Вичу-Глинцама, и Кооезама). 
Град добија добру воду из водовода. у Кле- 
чама, код Саве.

Отара Љ. под градом на десној страни 
Љубљанице сачувана је само делимице, 
јер је земљотрес 1895 јако оштетио. Лен 
.је Местнн трг, са лепо сакривеним луком 
кућа под Градом. Новији део вароши лежи 
већ-ином на лево.ј страни Љубљанице, али 
није потпуно поднгнут, поред виеокнх 
кућа стоје ниске, из егари.јег доба. Мону- 
менталних зграда и-з отаријег доба Љ. не- 
ма. Лепо и -богато .је заступљен стил ба- 
рок (уршулинска ш фраљевачка црква, 
приватне куће, магистрат). Импозантнијих 
нових зграда нема Љ. много (судска па- 
лата, палата владе, Универснтет, два по- 
зоришта, Народни Дом, Кредитна- Банка, 
хотел У-нпон, Љубљански Двор). — Град, 
одакле ,је леп видик по околини, у новије 
доба је делимице поправљен. Зб-ог близине 
бара у Љ. је честа магла, али је клима 
доста здрава. Љ. нма 47.286 Оловенапа, 
3.128 Орба и Хрвата, 796 других Оловена 
и још 1.709 Немаца; Јевреја нма само 97. 
Напредоваље ва.роши је сразмерно добро. 
1869 било је на земљишту данашље Љ. 
(с Водматом и Сподњом Ш-ишком) 24.249, 
1880: 28.231, 1890: 33.198, 1900: 39.355,
1910: 46.630 становника.

Ј1 и т е р а т у р а : И. Врховец, Љубљан- 
ски мешчани в претеклих столетјих (1886); 
1уап Угћоуес, Б1е луоћИбђНсће ЦапЈеб- 
ћаир!з1ас11 БаЈћасћ (1885); \̂ аИег ЗсћтМ, 
Ет-опа (1914), А . М елик.

ЉУБЉ-АНИЦА, река у Словеначкој, де- 
сна притока Оаве. Љ. је једна -од на.јпо- 
знатнијих карсних река, која. протиче кроз 
кречљалке пределе, неколико пута изв-ире 
и понире, те час тече подземно, час по зем- 
љпно.ј површини, л зато им-а разна имена. 
С&ставнице горњег тока Љ. су; Пивка и 
Наношчица на западу, а ш  истоку: Т]1бу- 
ховица, која извире под Козјим Врхом 
916 м, јуншо од села Презида, Лошкп 
Обрх, Стржек, у Церкшгшком Ползу, н
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Рак. Ове_ источне, односно десне састав- 
нице углавном теку од југоистока пр-ема 
северозападу,- свака од њих понира на. све 
мањој алсолутној висинн, што је север- 
ннја, и донекле тече- подземно. Најудаље- 
није је изворнште Нивке, кој-а извире пз 
пећине југозападно од Шент Петра. Она 
тече у неправнлном, и око 15 км дугачком 
току према северу-северозападу, а пре по- 
нираља скрене на северонсток, и  у том 
правцу тече подземно кроз знамениту и 
огромиу пећнну Постојне. После подземног 
тока јавља -се вода Пнвке н Рака у пољу 
Планине из већег броја извора и двају пе- 
ћина. Тнм врелима. постаје река Унец, ко- 
ја у великнм окукама тече према северо- 
петоку, а од села Ивањег Дола скрене на 
северозапад, и  северно од села Јаковнце 
понире. Унец изтуби око две трећпне во- 
де на источној ивици поља, а трећину на 
северу, Под Стенамн, где- се вода туби кроз 
нздухе. У Љубљанском Пољу, северно од 
Љубљанског Врха (813 мД а. јужно од трга- 
Врхнике, ова- ое вода поново појављује, 
као Љ.

На горњем току Љ. чини велнку окуку, 
затим тече према- истоку-североистоку, а у 
Љубљанском Барју скрене на сев-ер, про- 
тичући кроз варош Љубљану. Одатле Љ. 
почне те-ћи на исток, а- од села Задвора- ва 
североисток. Ушће Љ. у Саву је код села 
Подграда, односно око 12 км низводно од 
главног места Крањске. — Вода- Љ. је 
бистра, модро-зелена и ннкада. не- замрза- 
ва. Код дворца Студенец, један сат од 
Љубљане, налазе се слаповп Љ . — Дужи- 
на Љ. тока је 44-7 км, површина- слива
1913-5 кмр али -са- њеним саставницама, од 
изворишта. -Пивке, дужина това- је око 
85 км, од којих су око 20 км подзем- 
нп. — Долнна Љ. -састављена- је из неко- 
лико -слепих долииа- и ноља-, који су ме- 
ђусобно псвезани пећинама. Што су за- 
-творене долине даље од ушћа Љ., тим еу 
на већој апсолутној висини: Љубљанска 
равиица 230 м, поље Планине 450 м, слена 
долпна Наношнице и П-нвне 540 м, Церк- 
нншко Језеро 555 м, Лошка слепа долина 
580 м.

Л и т е р а т у р а :  XV. РиБск, Б1е и-п-1ег- 
ПЛвсћеп Е1изз1аи{е у о п  1ппепкга1п. Баз 
Е1иззјЈеБ1е1 Јег Бајћасћ (МШ. Ј. к. к, 
Оео^г, Сез., 1887). П. Вујевић.

ЈЂУБЉАНСКА КРЕДИТНА БАНКА. Цен- 
трала Љубљана, филијале: Оплит. Цеље,- 
Ма-рибор, Крањ, Брежице, -Метковић, Н-ови 
Сад. Основа-на је 1900. Капитал је 50,000.000 
у 500.000 акциј-а по 100' Дин. Славенска 
Банк. Звеза. учествује у повишицп каг 
литалаС Резерве 6,984.646, пенсиони фонд 
2,081.159, улозн 100,065.450, новериоци 
'231,912.570, ' ГОТОВННа. 11,642.427, менице 
41,125.538, вред. папирн 19,445.786, Дуж- 
ници 297,075.347, некретнине 18,108.495, 
консорц. рачуни 9,366.433 Дин. Предузећа: 
Здружене Папирнице Вевче, Горичане и 
Медводе Д. Д, »Сплит« Д. Д., »Шешир«

Д. Д., Стројне Товарне нн Лнварне, Зла- 
тарва, Славнја и т. д. Добнт 8,210.756 Дин. 
Дивиденда 12%, а капитал 37,500.000 Дин. 
Председник је Др. К. Трилер, дирекгор 
Алојз Тикач,

Н. С.
ЉУБЉАНСКИ ВРХ, планжнски врх у 

Словеначкој. Диже се са карсне виоо-рав- 
ни, 3-5 км јужно од трга Врхнике, одно- 
сно 16 км северно-северозападно од трга 
Церкнице. Висок је 813 м и под вегетаци- 
јом је. Његовим северним подножјем про- 
лази ж-елезничка прута Љубљана—Ракек— 
Шент Петар. П. В.

ЉУБОВИЂА, река у Србији, десна при- 
тока Дрине. Извире северозападно од Пр- 
вљена, на- јужној страни Јабланика 
(1.306 м). У вијугавом току тече према 
северозападу, а код села Петиика учини 
велику окуку, и почне гећи у правцу југо- 
запада, У Дрину Љ. утиче код варошице 
Љубовије. Већа лева притока ЈБ. је Оро- 
вичка Река, Дужина Љ. тока је 34-5 км, 
а површнна слива 160-5 км2.

П. В.
ЉУБОВИЈА (ВРАЊЕШКА РЕКА), ре-

ка у Старој Србијн, лева -притока Лима. 
Извориште Љ. је на јужлој страни Црног 
Врха (Вранац 1.380 м) и Градине (1.460 м). 
Одатле Љ. тече -према југу и истоку, а од 
хана Отаре Цркве ка ју,гу-југоистоку. На 
доњем току ЈБ. скрене, -скоро. под правим 
углом, п -почне тећн на исток, југоисток и 
исток. Ушће Љ. у Лим је код засеока 
Попреннце, општина Равна Ријека, на. вн- 
сини од 581 м. Дужнна Љ. тока је 37-1 км. 
а површина слива 368-5 кн2.

П. В.
ЉУБОВИЈА, варошнца- у Србнји, на 

реци Дринп (Подринска Област). Има 
3.128 ст-ановника. Ту је скела -за прелаз 
преко Дрине у Боону. Има пошту.

Б. Д.
ЉУБОЈЕВИЋ АТАНАСИ ЈЕ, мптропо- 

л-иг дабробосански, карловачко-зринопољ- 
ски и лпчко-крбавскн (око 1630, Босна- — 
10/12 1712, Хрватска). Љ. је 1681—1688 
управљао српском црквом у Босни и сви- 
ма православћтима под турском влашћу у 
Далмацнји, Позњу, Ликп и Крбави. За 
аустрисво-ту-рског ра.та (1683—1699), Дал- 
мацпја је потпала под Млетке, а Банија 
еа ЈЈиком н Крбавом под Аустрију. Ми- 
трополит Љ. н  сам је -био умешал у диза- 
ње уотанка против Турака, и стога се, са- 
знатним бројем бооанских породица, укло- 
нио у млетачку Далмацију, и у Кота-рима 
ооновао нову ресиденцију, одакле је _ оби- 
лазио н све -старе своје -области, које су 
дошле под аустриску власт. Међутим, ка- 
да је осетио, да сењски рлмокатолички 
би-скуп развија ев-е живљу пропаганду. да 
правоолавне Орбе, нарочнто у Лици, по- 
римокатоличи, нли бар лоунијатл, Љ . ,је 
прешао (1695) у Лику, и настанпо се у 
Медку, да чува православље евог-а народа.
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Но властн су га из Лике оружаном силом 
прогнале. Али Љ. није клонуо. Он је 
уснео, да у Банију преоели многе породи- 
це из Босне, н на оонову тога израдио је 
у Бечу 23/9 1698 указ, којим је постављен 
за православног еписвопа карло-вачког ге- 
нералата и Баније (Зриаског Поља). Та- 
ко се задржао на -аустриском земљишту и 
у близини Лике, одржавао је тајне в-езе 
са народом; н успео је да сачува право- 
славље у Лици и Крбави. У Банији је 
Љ. основао манастир Комоговину, да му 
ту буде ресиденција. Покушавао је више 
пута- да уђе у Лику и вршп црквену ју- 
рисдикцију, али су га власти стално про- 
тониле. Тек за Равоцијева устанка, после 
нове потврде народних привилевија (7/8 
1706), успео је патријарх Арсеније III, да 
осигура .јурисдикциј.у и над православнин 
Орбима у Лици и Крбави, где је он одмах 
подигао себи другу ресиденцију у Медку. 
Но влаети су и даље, у цнљу лакшег уни- 
јаћеља хтеље, да- издвоје еве Србе у Хрват- 
ској из уиешћа у повластицама. дарованим 
патријарху Арсенију III, па им зато нису 
дозволиле приетуп ни на крушедолски 
сабор (јануара 1708), на.коме је и-мао да 
буде изабран наследник умрлом патријар- 
ху Арсенију III Црнојевићу. Али је ми- 
трополит Љ., и поред свих забрана, и без 
-обзира на дубоку отароет и необично ве- 
лике тешвоће зимскога пута на коњу, од 
Лике до Фрушке Горе дошао на време на- 
сабор у Крушедол са народним пуномо- 
ћијем. Учеотвовањем у избору новог погла- 
вице целе српске црвве под аустро-утар- 
ском влашћу, осигурао је Љ. и учврстио 
за увек заједницу своје про-стране еписко- 
пије у Хрватској са евима осталим срп- 
■ским правосдавним епископи.јама у ново- 
основаној крушедолској митрололији.

Р. Грујић.
ЉУБОМИР, вксораван и поље између 

Требиња, Билеће и Попова и стара жупа 
требињске архонтије. Очувани споменици 
у њему, -сем римских, припада.ју времену 
Сандаља. Храњића. Ту -се помиње кнез По- 
врај-ац Оливеровић и иноче непознати жу- 
пан Медулин. Једно време доводила је на- 
родна традиција порекло Немањића из те 
-области. Један дилетантски опис старина 
те жупе дао је Л. Нинковић, Српски спо- 
меници из травунске околине (1910).

В. Ћ.
ЉУБОМИР ПОЉЕ, карсно поље у Хер- 

цеговили, око 10 км северно од варошице 
Требиња. Са југозапада је оивичено пла- 
нином Турјаком (Грајков Врх 837 м, Тур- 
јак 915 м, Ластва 798 м, Кленак 732 м), а 
са североистока Милошка Брдом 1.031 м, 
Мужжно.м Го-милом 964 ,м, Отражницом 
925 м, Осојем 762 м. Љ. П. се пружа од 
•северозапада према југоистоку. Дугачко је
10-5 км, а широко 0-5 до 1’5 км. Лежи на 
•апсолутној висини од 510 до 560 м, а 
заувима површину од 8 км2. Поље је наг- 
луто од севера ка југу и од југа- ка севе-

ру, а- најниже је ближе северном кра-ју, око 
Мужевића. На источно.ј ивици поља има 
снажних врела, која. хране неколико пото- 
ка. Једни теку прем-а северозападу и ути- 
чу у главни поток, који понире на запад- 
ном ободу поља, -на подножју Турјака, 
док Змијинац Поток тече прем-а југу-јуто- 
истоку и понире на северном делу поља. 
За време кишне периоде на-стају на томе 
делу Љ. П. кратки по-водњи. Раван поља 
покрив-ена је плодном -ораницом. Око 60% 
целог земљишта оу њиве, а остатак лива- 
де. Гаје се све врсте жита и кукурув, 
као и винова лоза. Сва наоеља на ЈБ. П. 
м-ала су и налазе се на ободу. Највећа су 
Укшићи .(са 176 становника) и Угарци (са 
140 становнкка). Већих саобраћајних пу- 
тева кроз Љ. П. нема. П. В.

ЉУБОСТИЊА, манастир код Трстеника 
(крушев-ачког). Црква је посв-ећена Уоие- 
њу Богородице. Љ. је сазидала кнешља 
Милица на раскршћу 14—15 века. Прем-а 
Троношком летопису Милица се у овом 
н-анастиру постригла и покунила је око 
себе удовице властеле, изгинуле на Косо- 
ву, а по смрти својој сахрањена је у цр- 
кви (са северне -стране прлпрате). У црквн 
се налази и троб Стефана, сдна ћесара- 
Угљеше, који је био у родничвим везама 
са Милиц-ом и д-еспотом Стеваном. Мана- 
сгир се спомиње у 15 (1418), 16 (1581) и 
17 (1643—1673) веку. У К-очиној Кра-јини 
и за време аустриско-турског рата 1788 
до 1791 је итрала значајну улогу. Њен 
игум-ан Вићентије Јо-вановић оа браством 
био је на. страли устанка, ,и морао је 1792 
побећи из Србије у Ауотрију. 1788 бавио 
се у манастиру н Коча Петровић са обер- 
лајтнантом Вујадиновићем и мајором Бра- 
новачкпм и чнтали су народу проклама- 
цију, којом су га иозшвали на оружје. М-а- 
наетир ј-е храном ш. осталим потребама по- 
магао Кочину војску. Због тога је манастир 
попаљен и -опљачкан од Турак-а. Иконостас 
је пописан 1822.

Црква долазн у ред познатих цркава из 
доба кнеза Лазара и деспота. Стевана- -сво- 
јом основом (т. зв. триконхос), својом пла- 
стичном декорацијом и колористнчним 
ефектима површина својих зидова. На 
прату у цркви урезано је име протомај- 
стора Рада Боровића-, који је, не-сумњиво, 
цркву зидао и стајао на челу школе, из 
које су поникле све црквеле грађевине Ла- 
зарева и деспотова доба (то је, ло сво,ј 
прилици, из народних пе-сама познати Ра- 
де неимаре). Живопис је првобитан, но 
од њега има само мало фрагмената.

В. Петковић.
ЉУБОТИНА ДАНИЛО, епископ карло- 

вачко - оењско - приморски (— 29/1 1739,
Плашки, Хрватска). Љ. је иза-бран на са- 
бору у Сремским Карловцима 1713 за епи- 
скопа Карловачког Генералата. Оедиште му 
је било прво у манастиру Гомирју, а од 
1721 у Плашком. Имао је да издржи теш- 
ку борбу са -рим-окатоличким, сењским -и
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загреб-ачким, и унијатскжм марчанским 
бискулом, као и  сењским генералом Јоси- 
фом грофом Рабатом (1709—1731), бране- 
ћн правоелавље. У тој борби Љ. је успео, 
јер му је пошло -за руком н-е само да за- 
држи даљ-е покатоличаваље и унијаћеље, 
већ је усп-ео да мн-оге, који су раније от- 
пали од в-ере, поврати у пра-вославље.

Р. Г.
ЉУБУША ПЛАНИНА, карсна висора- 

ван у Босни, са које с-е издиже већи број 
плалинских вр-хова. Љ. П. ограничена је 
на северу и запа-ду Равнлм и Дувн-аљским 
Пољ-ем, на -сев-ерозападу Паклином Планн- 
ном, на југонстоку Вран-Планином, а на 
североистоку Про-слапском Планином. Нај- 
већи висови су: Љугбуша. 1.797 м, Мала 
Љу-буша 1/67-6 м, Мала Љубуша- (1'3 км 
северно од Љубуше) 1.60-5 м. На северу се 
дижу: Муљевац 1.503 м, Пушкарица.
1.336 м, Градина 1.420 м, Дрни Врх 
1.617 м; на западу: Цнганлук 1.331 м, 
Плочна Коса 1.345 м, 'Кајековац 1.281 м, 
Бабија Јама 1.304 м; на југу Црни Врх 
1.547 м, Велшки Оправ 1.562 м, Мали Опра-в 
1.382 м, Оправ (2-5 км јужно -од В. Опра- 
ва) 1.576 м, Велика Ко-са 1.344 м; н-а жсто- 
ку: Лисац 1.627 м. Због кречњачког саста- 
ва, на Љ. П. је врло мало вегетације, а 
обилује облицима краса, нарочито врта- 
чама. Зато су -на њеној површинн врло 
многе локве; ооим тога има на Љ. П. в-ећн 
број изв-ора и три пећин-е, од којих се она 
између Оправа и Црног Врха зове Лујин 
Дућан. Крајевпма Љ. П. и преко планин-е 
воде неколико пешачких путева и -стаза.

П. В.
ЉУБУШКИ, варош у Херцеговини у 

истоим-еном пољу. Им-а 2.655 сталовника. 
У -ок-олини оу била преисториста и в-елика 
наоеља у римоко доба. 1463 заузели оу га 
Турци. Орееко је меото. М. Ф.

ЉУБУШКО ПОЉЕ, око Љубушког у 
Херц-еговини. Најплоднпја- је равница у 
Х-ерцеговини. У њој успе-вају кукуруз, вп- 
нова. лоз-а, дуван и (од 1841) пиринач. Ту 
су мнош -рпмскн и средљев-ековни споме- 
НИЦ1И. Најнижи део Љ. П. зов-е ое Бериш.

М. Ф.
ЉУБУШКО ПОЉЕ (МЛАДЕ), карсно 

поље у Херцеговинн, југозападно од Мо- 
старског Блата. Названо је по иотоименом 
месту на јутоисточном кра-ју. Љ. П. је ве- 
ћим делом оивичено брежуљцнма. На се- 
веро-истожу су: Утвица- 238 м, Зелена Го- 
ра 284 м, Градина 256 м, Обале 369 м, 
Житомиљ 396 м, на југозападу: Улетин
Вр-х 149 м, Градина 127 м, Висока 107 м, 
Груморина 344 м, на северу: Клобук 478 м. 
Према југонстоку и западу, Љ. П. је отво- 
рено ниским -брежуљцима и долинама ре- 
ка Требижата и Брзе Воде. Поље се пру- 
жа од сев-ерозапада према југоистоку. Ду- 
гачко је 11 км, а широко до 3-3 км. Лежи 
на апсолутној висини од 70 до 100 м, а 
површина му је око 23 км2. Оа севера те-

че према Љ. П. режа Тихаљина, чије је 
корито дубоко усечено у кречљачком те- 
рену, али јо.ј с« код Клобука долкна по- 
степело шири и тако улази у Љ. П. На 
целом току кроз поље река се зове Мла- 
де, а њен даљи наставак, изван поља, 
Требижат. Младе тече у правцу пружања 
поља, према југоиетоку, а притоке су јој: 
Вриоштица, коју храл-е неколижо извора, 
и Брза Вода, речица, која из Растока 
улази у Љ. П.

П-оводањ на Љ. П. насгаје почетком но- 
вембра и траје до априла или маја, дакде 
за целе кипгне периоде. Трајање препла- 
ве кадикад зави-си и од висине воденог 
стања у Им-отском Пољу, јер и Тихаљина 
вероватно добија подеем-ним путем волу 
из тога поља. Због д-оста велике бли-зине 
мора и релативло ниских брегова, који се 
пружају нзмеђу мора п Љ. П.. клима је 
на овоме пољу веона. блага. У Љубушком 
(98 мм) је просечна годишља температура 
за нериоду 1893—1913 била 15-1°. у ја- 
нуару 4-8°, априлу 13-3°, јулу 25-4°, ок- 
тобру 16-2°, а годишње коле-бање је 20-б°. 
Јесен је знатно топлија од пролећа, окто- 
бар од априла- за 3° С, што је карактерис- 
тика нриморске климе. Средљи апсолутнн 
екстреми су 3-6-70 и  —5-2° -са амплнтудом 
од 41"9°, <док је апсолутна највиша темпе- 
ратура била- 40-4°, а апсолутна најнижа 
—15°, што одговара- колебању од 55-4°С. 
Облачност ј-е на Љ. П. незнатна, 3-7. са 
максимумом у зиму, кад је око половина 
неба под облацима, а. минимумом у лету, 
кад је прекривена само једна петпна. Го- 
дпшња прос-ечна колнчина киша је око 
140 см. Највише жпше гаадне у новембру 
и децембру, а најмање у јул.у н августу. 
У децеедбру (189 мм) просечно има пет пу- 
та. више атмосферског талога. но у авгу- 
сту (39 мм). П-росечни бро.ј кишних дана 
је 96, од којих су 2 до 3 дана са снегом. 
Непогода има просечно 5 до 6 пута го- 
дишње, а бурннх ветрова 11 до 12 пута.

Земљнште Љ. П. врло је плодно, скоро 
ј-е искључиво- ораница. Га.је- се све врс.те 
жита, кукуруз, винова лоза и дуван. — 
Због велике плодностн земљишта, Љ. П. 
је врло густо наеељено; им<а ок-о 2.500 до- 
мов-а са 11.600 становника. Већина насеља 
су по ободу и на ивици поља, а нека и на 
средини. — Бкономско средиште је Љу- 
бушки, град са 628 домова и 2.661 станов- 
ником. Поред њега су највећа насељаг 
Клобук (490 домова, 2.215 становннка) и 
Витина (348 домова, 1.598 становника). 
Кроз Љ. П. пролазе друмови: Жмотски— 
Витина — Љубутшш — Моетар и Чапљина, 
В нтина—Вељацн, Љубучнвк—3елић—Мет- 
ковић и Вргорац, Витина<—Грабовић— 
Граб.

Л и т е р а т у р а :  Рћ. Ва1Ш, Ч^аззегћаи- 
1еп т  Возпјеп ипЈ Јег Негсе^оугпа (I, 
1896). П. Вујевић.

.ЉУДЕВИТ, кнез Панонске Хрватске 
око 810—323 под врховном франачком
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влашћу. 819 дигао је Љ. устанак због тла- 
чења панонскш Хрвата од стране марк- 
грофа фријаулскога Кадалоа, и разбио је 
његову јаку војоку. Шсле овог Љ. успеха 
придружили су -му се Оловенци у данаш- 
њој Крањској ж Јужној Штајерској и Ти- 
мопа-ни. Љ. је разбио и војску далматин- 
скога кнеза Борне, који је остао в-еран 
Францима, и  пошао против Љ. Тада су се 
Љ. придружили и осталп Оловенци до 
Ооче, па и патрија-рх од Града Фортунато, 
који му је слао зидаре и тесаре за грађе- 
ње тврђава. Франци -су 820 и 821 безус- 
пепшо елади војске против Љ. Најпосле 
је 822 Љ. лобегао Орбима испред в-елике 
војске, коју су Франци послали из Нтали- 
је, из свог утврђеног главног града. Сиека, 
а Франци оу покорили Па-нонску Хрват- 
ску. Љ. је свот гостопржмца, ваљда неког 
жупана, из непознатих разлога убио, па је 
побегао у Далматипску Хрватоку, где га је 
дао убитп унук кнеза Борне, Људемисл 
(823). Љ. је јединн хрватски владар, ко,ји 
је окупио око себе поред панонских Хр- 
вата, вели-ки део Словенаца и један део 
Срба. Његова је заслуга, што је Панонску 
Хрватеку спасао од судбине Словенаца.

М. П-г.
ЉУДЕВИТ МАРКС, ТОВАРНА ЛАКОВ, 

ДЕЛНИШКА ДРУЖБА, Домжале. Основа- 
но је 1924. Капитал је 4,000.000 динара, 
Израђује лакове, боје, фирнис и т. д.

0. П.
ЉУДСКА РЕКА, река у Старој Србнји, 

лева притока Рашке. Извире на југозалад- 
ној страни Голије Планине, под Јанковим 
Каменом (1.931 м). На горњем току, до се- 
ла Шаре, Љ. Р. тече према југу-југозапа- 
ду, одатле на југои-сток, исток-југолсток, 
и од Дохојевића на исток. Ушће Љ. Р. у 
Рашку је код вароши Новог Пазара, Ду- 
жина тока је 28-4 км, а  по-вршина олива 
202-1 км2. II. В.

ЉУКТЕН, планина у Србији, између 
1>ека: Загрже-Расине-Поломске, 17-5 км ее- 
верозападно од варошице Александровца., 
односно 15 ки југозападњо од Трстеника 
Сна Западној Морави). Љ. је поглавито -са- 
стављен од исконских шкриљаца, пружа-

се од запада-Северозаиада према истоку- 
југоистоку, и виоок је 1.237 м. Оеверо- 
источне падине, према долини Загрже, 
веома су отрме, местимице окомите, док 
су југозападне много блажије.

П. В.
ЉУЉКА, у окрузима нишком, пирот- 

ском, врањском и делу моравског, врста 
колевке, која је од вуњене тканине као ма- 
ли четвртаст ћилимчић, оа на сваком кра- 
ју дугом упреден-ом траком од 1—2 метра. 
Служи за нош-ење детета на леђима, или 
се веша на нарочите ногаре.

Н. 3.
ЉУТА, понорница у Конавлима,

Ј. М-н.
ЉУТА (ЈАЗ), понорница у Далмацији, 

у Конавлима, око 14 км југоисточно од 
Цавтата. Љ. извире из снажнога врела на 
југоисточном делу Конавала, на подножју 
Топола (827 м), испод кућа Арбана-са, на 
виеини око 85 м. Тече лопречно кроз по- 
ље, углавном у правцу запада-југозапада, 
и пооле 5-5 км дугага тоска, понире у по- 
нору за Лугош, 1-2 км сев-ерно од села 
Горњих Радовчића. П. В.

ЉУТИЦА, врста- винове лозе у Далма- 
цији. На гроздовима-, и када дозру, има 
зелених бобица; те вино од ње доби.ја ви- 
ше природне киселине. И. Р.

ЉУТОМЕР, варошица у Словеначкој, на 
северном подножју Словенских Горица, а 
јужном рубу Муроког Поља, Има 1.381 
стаповника. Као варошица- помиње се 1265. 
Иоториско име за Љ. је БиПепђег^, или, 
у изговору домаћег ста-новнишгва, Лот- 
мерк. Име Љ. је дошло тек пооле 1838. — 
Данас је Љ. локално средиште, познато 
због трговине коњима. У околини уопева 
најбоље вино у Словеначкој. Љ. је крајња 
станица пруге Љ .—Радгона, и има -од 1924 
и ж-елезничку везу за Ормож, на Драви и 
Мурску Соботу, у Прекомурју. Варошица 
је седиште среског поглаварства ж суда.

А. М.
ЉУТУН, далм-атинска врста винове ло- 

зе, која даје јака, црна вина.
И. Р.



МАВЕЗ, бела лака памучта марама, са 
мало веза, којом девојке главу убрађују. 
"Врста шамије. Носи се на Косову.

Н. 3.
МАВРИКИЈЕ, виза.нтиски: цар 582—602. 

Био је последљи од Јустинијановлх на- 
следника,- који је још како тако уоне-вао, 
да од навала околжих на-рода -брани стари 
наслеђенн римски обнм и рнмску величи- 
ну Византије. 'На азнској еуфратској гра- 
ници, М. је -срећно завршио двадесето- 
годишњи рат са силном Персијом, зауста- 
вио је и лангобардско напредоваље закљу- 
чивши савез са лангобардскнм ненријате- 
љима Францима и завевши у византиским 
деловима Италије енергнчну војну управу 
под н-овоустановљенпм равенским егзар- 
хом. Али, -сав заузет страховнтнм борбама 
на свима фронтовима нмперије, није могао 
спречити великота папу Гргура- I Двоје- 
слова (590—604), да папоку моћ, коју је 
Јзштинијан I на петом васељенском сабору 
сасвим сломио под царску вољу, поново не 
еманцтшује од византнско-г царства. Гргур 
је с Лангобардима закључнвао на своју 
рук-у лримирје и мир, ниј-е признао један 
царев закон, по коме се нпко није могао 
замонашити, док не одслужи војску, повео 
је -борбу и с царитра.дскпм патријархом Јо- 
ваиом Испосником због његове тптуле »ва- 
-сељенски«, коју је цар потврдио. Тиме је 
Гргур поотавио прве клнце д-оцнијој пап- 
ској сили у хришћ-алском св-ету. И у ста- 
рој рнмској Африци, коју је Јустинијан 1 
повратио од Вандала, али у коју су непре- 
стано проваљивала околна берберска (ма- 
варска) нлем-ена, цар је еачувао наслеђене 
■границе. Он је к тамо установио војни 
егзархат, који је дивље Бербере натерао да 
м-нрују.

Најтеже је М. одолевао аварском и југо- 
слов-енском притиску на савско-дунавском 
византиском фронту. Ла ипак, он је и ту 
одржавао -стару римску траничну линију. 
Додуше, Југословенп у Дакији (Румуни- 
ја), а тако исто и Авари, са својим Југо- 
словенима у Панонијп, упадали су и сад, 
као и под претходницима М., оваки час 
-преко ове линије, пустошећн и робећи ви- 
залтиски Балкан. Алп пх је М. -сузбијао 
натраг у Дакију и у Панонију, не дајући 
бар љиховим главиим масама да за увек 
сруше византиоки кордон тврђава на Ду- 
наву и Сави, и да се етално намеете на 
Балкану. У вези са овим борбама, М. је 
најзад ивгубио и преото и -главу. Тек после 
љега, под царем Фоком и Ираклијем, могла |

се аварско - југословенека бујица нзлитп 
трајно на ову страну Саве и Дунава.

У време М. та је бујица постала још 
опасннја него ире. Пред крај вла-де прет- 
ходног цара- Тибернја, Авари су били 
узели Византији главну еавску тврђаву 
Сирмнјум (Сремску Мнтровицу), кључ за 
улаз у византиску провинцију Далмацију 
(582). Сем тога, обадве граничне силе на 
'византиском -са-воко - дзшавском фронту. 
Аварн, са својнм Југословенима у Панонн- 
ји, и југосл-овенска племена у Дакији, на- 
ваљивале су оад у балканске византвске 
провинцпје 'споразумно и заједннчки, док 
оу се оне под претходннцнма М. клале не 
само о Византннцнма, него и међу собом.

За време трајаља пероиског рата (до 
591), М. се према Аварима и Југословени- 
ма, онако исто као и његови претходницн 
Јуетин II и Тнбернје, ограничавао само ла 
најнужнију дефанснву. Бесни аварски 
кан тражио је, да му се ноново повиси 
годишљи новчани поклон, којп је још -Ју- 
стннијан I одредио Аварнма, а којн су 
после наследници Јусгиннјанови повиша- 
валп. М. је -одбио тај захтев. На то је кан, 
са својим Аварима и са потчињеним му 
панонским Јзтословенима, освојпо впзан- 
тиске дунавеке градове Сннгидун (Бео- 
град) п Внмннацијум (код Костолца), па 
је продро- чак до трачког Анхијала на 
Црном Мору. М. им ј-е најзад да-о тражену 
повишнцу. А кан је онда обновио с њим 
мир, евакуисавши зауз-ете вароши, и вра- 
т-ио се кући (583). Но Авари нису били 
искрени. Стидећп се да сами наруше тај 
мир, -они су на византпски Балкан на- 
туткалн једно велико племе дачких Југо- 
словена, под кнезом Ардагаотом (Радгост?). 
Ардатаст ја провалио чак до трачких 
»друтпх зидова«, на н-еколико десетина кп- 
лометара пред Цариградом. Но царев вој- 
вода Ком-ентиол разбио је те упадаче у 
Тракији, најурн-вши их натраг у  Дакнју 
(584).

Наокоро су и сами Авари поново -заку- 
цали на врата Балкана, и то због тога, што 
је М. прлмио себге неког њиховог човека, 
ухваћеног у нрељуби с једном од канових 
жена. Згз помоћ својих паионских Југосло- 
вена, Аварн су савладали читав низ ви- 
зантискпх доњодунавских тврђава у Доњој 
Мезнји л  Скитији (Добруци). натерали с.у 
у бегство Ком-ентиола, који нм је имао 
опречити прелаз Балкан-Планине, па еу се 
онда кроз балканске кланце сручилн у 
Тракију. Уједно -су и дачкп Југословени,
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опет као аварски савеаници, понов-о прешли 
дољи Дунав, па оу по други пут опсели 
Оолун (586; први пут 577). Аваре и њи- 
хове панонске Југословене потукао' је код 
Једрена заменик Коментиоло-в, војвода Јо- 
ван Мистажон, те су ое они опет повукли 
кућн на средњи Дунав, а дачке Југосло- 
вене одбидо је од солунских бедема ју- 
наштво Солуљана, уз чудотворну помоћ 
градског заштитника Ов. Димитрија. Па 
ипак,. дачки Југословеви су и после тога, 
у новом једном упаду, страшно пустошили 
по Тракнји (589).

По срећпом свршетку рата с Персидом 
(591), М. је пребацио н иоточне своје трупе 
на Балкан. Он се сад још жешће ухватио 
у коштац с Аварима и с Југословенима, 
па је најзад приређивао и офансиве у 
њиховој властитој земљи. Њему је при 
томе много сметала његова штедљивост, 
која је озловољавала војску, тако да се ова 
напослетку побунила против њега, и обо- 
рила га. Аварски кан је, претећн новом 
најездом, опет захтевао повишицу годига- 
њег поклона, алж М. није хтео за то ни да 
чује. Стога су Авари, заједно са евојнм па- 
ноиским Југословенима, ' поново започелн 
непријатељства. Они су и овај пут хтели 
прећи на Балкан код Оинтидуна, те су 
опег опсели тај град. Ео, сада га нису 
могли освојнти, већ су му само изнудили 
откуп, а нрелаз на византиску балканску 
страну извршцли су преко Оаве, код Сир- 
мијума. Одатле су они брзо продрли чак 
до Виднна. н до БалканЈПланине. Онда |е 
М. поставио за главног команданта европ- 
ске војске одлинног војводу Приска/ и по- 
слао га- је против њих. Приск им је, преко 
једног подвојводе, покушао спречити пре- 
лаз балканских гора. Но, подво;јвода- се 
морао повући испред непријатељеве број- 
не надмоћности, те -су Авари и њихови па- 
ноноки Јутословени, прошавши слободно 
кров балканске клисуре, опет трунули у 
Тракију. Они су к-од Хераклеје, на Мра- 
морном Мору, разбили Приска, па су га 
опсели у Цурулу (Чорлу). Но Приску је 
помотао цар лукаветвом. Он је написао 
војводи писмо, да. се још држи у Цурулу, 
јер је тобож влзантиска флота већ пошла 
у Дунав, да у Панонију баци једну цар- 
ску армиј.у, која ће там-о поробити породи- 
це одсутних Авара и Јутоеловена. Гласник 
са. тим писмом пао .је хотимиц-е ,у аварске 
руке. Аварски кан, поверовавши ’ да ј-е оа- 
држина писма. истинита, ножурио се да 
с опседнутим Приском склопи мир, па је 
одју-рио кући, да заштит.и своју земљу од 
уображеног византи-ског препада (595).

Користећи се обновом мира с Аварима, 
Приск се, по цареву наређењу, кренуо 
против дачких Југословена, чија је понов- 
на на-вала на Бцлкан такође предстојала. 
Он је стигао у Дрстар (Силистрију), спре- 
мајући се да пређе Дунав, п да дачке Ју- 
гословене нападне у само.ј њиховој кући. 
Парство ,је тиме пренос-ило рат на непри- 
јатељско земљиште. Томе се одупро авар-

ски кан преко једаог посланика, по-зивају- 
ћи с-е на цурулски мир. Но Приск је по- 
сланнку -одговорио, д-а је го био мир -само 
за Аваре, а не и за. дачке Југослов-ен-е, па 
је пр-овалио у Дакију. Он је тамо изне- 
надио Ардагаста, потукавши га тако да је- 
ова.ј једв-а нзнео’ главу. Још је горе про- 
шао други један тамошњн племенски кнез- 
словенски, Мулсок. Он је, издајом једног 
свог Гепида, не само потучен -од Приска, 
нег-о ј-е и -заробљен (596). У том је ц-ар- 
Приску п-о-слао запов-ест, да, у интересу 
штедње, презпми са трупама на неприја- 
тељском -з-емљишту. Труп-е су се томе про- 
тивиле, ло војвода. их је приволео на по- 
слушност цару. При свем том, М. је у вези 
с -овом во.јничком бун-ом, сменио Приска,. 
заменивши га својим- братом -Петром. 
При-ск, не слутећи ништа о том-е, одвео ,је- 
војеку натр-аг кући преко Дун-ава, с мно- 
гим пленом и заробљ-еницима. Али је за- 
робљенике, 5.000 Словена на бр-о.ју, морао- 
упутити аварском х-ану, који му је, преко- 
једн-от новог посланства, поручно, да, ако- 
исели мира, нодели о њим плодове овојих. 
победа у Дакији (597). Због те дарежљи- 
во-сти према хану, М. се још више наљу- 
тио на Приска.

Рат лротив дачких Словен-а на-ставио ј-е- 
царев браг Петар, али са, мање успеха. И 
он је одмах имао посла- еа једном војнич- 
ком бун-ом, због нове царе-ве наредбе, да. 
се плата издаје војсци не само у новцу, 
него и у оружју и у опреми. Војска се- 
смирила тек кад 'јој је војвода опорекао 
постојаље такве наредбе, и кад јој је про- 
читао друта повољнија- царека наређења, 
која је им-ао уз ону неповољну наредбу. 
Из Варне, где ое то десило, -Петар је окр-е- 
нуо ка. Маркијанопољу (Девна). Дотле је- 
једна. гомила- дачких Словена опљ-ачкала. 
неколико доњомезиских византиски-х твр- 
ђава, па се враћала натраг са грдним пле- 
ном. Једн-о Петрово одељење су-срело се 
с њом. У крваво.ј бор-би која је настала, 
Словени су јувачки лзгинули, у-спевши да 
претходно пок-ољу своје заробљенике.

У даљем току -свога. командовања, Петар 
је п-ролазио све горе. Он је ра-ср-дио- ца.ра, 
што ј-е дуго дангубио због убо.ја, -задобив-е- 
ног у лову у Доњој Мезији. Затим је до- 
шао ,у сукоб и -са неким по-дунав'ски'М ви- 
занти-ским градовима, -а -створио је -оеби за- 
плете и са аварски-м каном, лјер је налао- 
једну групу љегових поданика ]3угара, ко- 
ја је, уздајући се у мир између А-вара и 
Византије, путовала кроз Дољу Мезију. Ви- 
зантиоки се вој-вод-а за ту см-елост једва 
оправдао гсод охолог аварск-ог владаоца. 
Напослетку .је и П-етар, као пре Приск, 
,упао преко Дунава у Дажију. Прл -пр-елазу 
Дунава он је разби-о једн-ог словенског 
племенског кнеза, по имену Пирагоста 
(Пергост?), који је и сам погинуо у борби. 
Н-о ;на повратку, Византинци -су залутали, 
па су настрадали, најпре од лсеђи, а затим 

! ,у бор-би с-а Словенима.. Због св-ега тога, М..
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је олозвао Петра, а његов је положај опет 
поверио Приску (597).

Под Присковим водством, визатгогока се 
војска- лдућег продећа, код града Иоуае 
(Стеклен), поново пребацила преко Дуна- 
ва у словенску Даижју. Алн је сада Прнску 
ствгао ултимативни оахтев аварскога кана, 
да. Византинци престану с нападима на 
данке Југословене. Пошто је Приск то од- 
био, кан је нрекршио мир н заузео је 
Сингидун. Приск је, на својој дунавској 
флотп, отпловио да. ослободи тај град. Он 
је у томе и успео, па је оправио градске 
зидине. Кан је провалио на то у ввзан- 
тиску 'провшгцћју Далмацију. Он је тамо 
заузео некакав град Вонгу илп Вангу, ко- 
ји је бранио приступ у далматинско при- 
морје, па је у нриморју порушио на 40 
тврђана.. Но при повратку, један Присков 
официр, којн је .странпутицама био иза- 
слан да прати кретање непрвјатељево, са- 
тро је аварску шретходницу, којој је кан 
био поверио плен. Тако су Авари отишлн 
кући празних шака (598).

Они иотом годину и по дана нису уз- 
немиравали Византинце. Приск је опет 
очекивао Аваре код Сингидуна (599). Но 
кан је провалио у Доњу Мези|ју ж у 'Ски- 
тију, павши пред град Томи (Констанцу). 
Стога је и Приск стигао у Томп. Но два. 
стара противника опет су се измирила 
(600). У том јјв М. послао у помоћ Приску 
и Коментиола, са засвбном армијом. Кан 
се онда окренуо на љега. На реци Јантри, 
где је предстојала битка, Коментиол је из 
страха, кришом преко-ноћ, утекао из сво- 
га логора, оставивши своју арми.ју на це- 
дилу. Он се зауставио тек пред трачком 
Друзипаром (Каришгран), хотећи да се 
склони иза њених зидина. Но грађанп су 
кукавичком војводи затворпли капије, та- 
во да је он нашао заклона теку Цариграду. 
Тамо је он после дошао под војни суд. Но 
М., чији је ОН' био љубимац, ослободио га је.

Обезглављене Коментиолове труне еу на. 
Јантри окренуле лећа Аварима, повла- 
чећи се ка Балкан-Планини. Кан их је го- 
нио, десеткујући их уз пут, а нарочито 
при пролазу кроз балканске кланце. Туда 
је снда он и сам грунуо у Тракпју, па је 
освојио Друзипару. М. и. његови великашп 
•забринули су се већ и за Цариград. Но 
изненадна зараза покосила је у Друзипари 
калгову војску, па ј-е и њему лично умо- 
рила седам синова. У тој- несрећи аварски 
.је владалац доста лако пристао на М. ло- 
нуду за обнову мира. Он се сагласио, да 
транлца Византи-је -буд-е и надаље Дунав, 
иризнао ј-е Византинцим-а право ратовања 
са д-ачким Оловенима преко те ре-ке, а за то 
је добио од М. нову поввшицу годишњег 
новчаног поклона. Но цар му ни.је хтео 
откупити 12.000 византиских заро-бљеника, 
т-е су вх Авари -све поубијали (600). Таква 
нечовечна штедња још је више -он-ераспо- 
.ложпла Византинце према М.

М. није о-збиљно узимао мир са Ава.ри- 
ма, већ се решио да га пога-зи. Исте годи-

не он је -спремпо офалсиву на Аваре, као 
раније на дачке Југоелов-ене. Присв се са 
својон армијо-м већ налазио у Сингидуну. 
Са њиме се ту убрзо сјединио и Комен- 
тиол, кога је цар опет лоставио за војводу 
вод осгатка његов-е пређашље армије. Оба 
генерала спустила су -се низ Дулав у Ви- 
мннацијум, -да се одатле пребаце у земљу 
Авара и аварских Југословела. Аварски 
кан, осетнвши да ће Византинди прекр- 
шити мир и да. ћ-е' га наласти, пожурио је 
д-а их у том-е претекне. Поделивши сво.ју 
аварско-словенску војску на два- дела, он 
је с једним делом проваљива-о у Горњу 
Мезију (источну Орбију), а са. другим }е 
делом оставио -своја четири сина према 
Вимннац-ијуму, да. спречава.ју Византинци- 
ма прелаз преко Дунава, Но ови су лпак 
прешли реку. Пошто се плашљиви Комен- 
тиол намерно ранно, па је остао у Вими- 
нацијуму, -царску ј-е војску повео на нелри- 
јатеља Приск. Ксд Виминацнјума, он ј-е 
добио три -битке. У трећој су погинули и 
кановн синови, подавивши се у оближњој 
баруштнни, а кал с-е опасао чак -на Тису. 
Приск га .је појурио и тамо. Орећа је изда- 
ла .аварског владаоца. и у четвртој битци. 
Приск је затим изненадио три велика на- 
с-еља аварских поданика Гепида, па је 
поклао и зароби'0 тамо силан свет, после 
чега се оп-ет вратпо на Тису, где га је по- 
ново очекивао кан. И у тој -последњој бнт- 
ци кан је страшно потучен. Осим много- 
бројних погпнулих, он ј-е и сад изгубио 
ма-су заробљенпка, међу њпма. п 8.000 па- 
нонских Словена. Све похватано робље, 
При-ск је послао у Томп. После свега тога 
М., ма да још лије био чуо за Прискове 
победе, закључио је са Аварима. нов мпр, 
вратив-ши кану заро-бљенике аварске на- 
родности. Нато -се царска војска. пребаци- 
ла натраг на Ваљкан. Дотле -је већ и Ко- 
ментиол прездравио. Пошто се- примпцала 
зима, он се са својом а.рмијом пожурио у 
Тракију. У дунавском граду Нов-е савето- 
вали су га ис.кусни људи, да -не иде у 
аимње доба. кро-з Балкан-Планину. Но он 
■их ниј-е лослушао, па је од мразева и сне- 
гова, изгубио у Тро}ановбј Клисури -много 
војника и Скоро целу комору. Прн свем 
том, кад ј-е пз Филипспоља, где је прези- 
мео, стигао у Париград, М. га је опет оста- 
вио у војводском ч-ииу (601).

П-о истеку те зим-е, М. је за команданта 
европских трупа опет наименовао свога 
брата П-етра. -Овај се убрзо наместио на 
Дунаву, према дачким Југословенпма. Но 
ускоро се он морао преместити у Горњу 
Мезију, против једл-ог аварског војводе, 
кој-и ,ј-е, насулрот прошлогодишњем мнру, 
покушавао да Ви-зантнјв -отме Ка-таракте 
(Ђердап). У том је опет зазимело, те су се 
Авари вратили на ону страну Дунава, а 
П-егар са својнма у Тракију. На. л-ето пак, 
М., чувши да аварски кан кришом с.према 
в-ел-ики поход на Цариград, наредио је Пе- 
тру у Јадрену, да удари на аварске савез- 
нике, дачке Југословене. Петар је тако и
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ураджо. Један њетов подвојвода шрешао је 
Дунав, инаправао јеуД акији лом. Кан се за. 
то осветио Вдзантинцнма: напао је н страш- 
но - покооио њихове савезннке, словенске 
Анте, на ушћу Дунава. Али је и М. изазвао 
проигв кана устанак неких његових шода- 
ника. У том је Петру стигла царева наред- 
ба да, штедње ради, презими са трупама 
у. ненријатељској Дакији. Збот тога се вој- 
ска опет побунила, и против Петра. и шро- 
тив М. Она ое повукла у Дунавску Оекури- 
ску (Никопољ), где је за. нмператора иза- 
брала центуриона (наредника) Фоку, а Пе- 
тар је утекао у Царитрад. Фока је са бун- 
товницима оставио дунавску траницу отво- 
рену дачким Оловенима и Аварима, па се 
кренуо на Царжград. Цариграђани, незадо- 
вољни и сами царем М., дочекали су ра.- 
досно узурнатора пред градом, а патријарх 
га је крунисао. Фока је ушао у град, и по- 
губио је М. са свима мушким -члановима 
његове породнце. Д. Анастасијевић.

МАГАЗИНОВИЋ СТЕВАН (око 1804, Ша- 
бац — 5/2 1874, Београд). Учио је основну 
школу у Руми. 1823—1829 служио је у 
судској етруци, 1829—1833 у кнежевој 
канцеларији, 1833—1839 у полициској 
струци, где јв добио мајорски чин. 1839 до 
1854 слудсио је опет у судској струци, где 
.је 1852 дотерао до положаја шредседника 
врховног еуда. 1854 постао је члан Савета, 
крајем исте године министар Унутрашњих 
Дела у Оимићевом министарству, и на то- 
ме је положају оотао до краја идуће го- 
дине. 1858, после Етем-пашине хмисије, по- 
стао је кнежевски предетавник и министар 
Иностраних Дела. Под М. миниотарством 
извршени су избори за Св. Андрејоку 
Скупштину. М. је остао министар све до 
шовратка кнеза Милоша, који та је пенсио- 
нисао. М. је завештао све своје имање на 
шросветне циљеве.

Л и т е р а т у р а :  Милићевић, Поменик,
ш , 313. с. Ј.

МАГАНИК, планина у Црној Гори, јуж- 
но од галанине Штита, северно од Лебрш- 
ника, око 22 км југозападно од Колашина. 
М. ое нружа од севера-северозапада према 
ј.угу-југоистоку, а у томе правцу су нај- 
већи висови: Црни Врх, Маганик 2.142 м, 
Кемаљићи, преко 1,800 м. Због кречњачког 
састава М. је потпуно наг, без икакве ве- 
гетације. П. В.

МАГАРАШЕВИЋ ЂОРЂЕ, књижевник, 
оснивач Српског Летописа (10/9 1793, Ада- 
шевци, Срем — 6/1 1830, Нови Сад). Оонов- 
ну школу свршио је у месту рођева, гим- 
назију у Оремским Карловцима, а филосо- 
фију у Пешти. После тога је једну годину 
учио богословију у Срвхмским Карловцима, 
тде .је 1313 поотао привремени гимназиски 
професор. 1817 прешао је ,у Нови Сад, за 
професора »красноречија« у српској гимна- 
знји. Предавао је реторику, општу истори- 
ју, зенљопис, грчку археологију и кла- 
сичле књижевности. — М. је био квижев-

ник у ширем смислу. Није се бавио беле- 
тристиком, већ, у идејама Доситејевнм, он 
је вршио пером мисију народног просве- 
титеља, будиоца и подстрекача. Најсамо- 
сталнији књпжевни му је рад Путовање 
по Орбији (1827), које је изашло у 12 »пи- 
оама фплосерба«, у 2 и 3 овесци 1828 и у 
1 1829 Оерпске Летописи. У описивању 
тога двонедељног путовања, шо Мачви па 
до Крагујевца и натраг, М. није давао не- 
ких лепих описа, али је настојао да изне- 
се живот и карактер народа, као и да за- 
бележн све, што има, историског значаја 
по Србе, у вези оа местима п виђеним 
предметнма. М. путопис изашао је касни- 
.је, с .језичним поправкама, у издању Бра- 
ће Јовановића, а служи и данас као до- 
бар културпоисториски документ. — М. је 
највише лисао у областн историје. Превео, 
компилнрао и прерадно је за потребе срп- 
ских читалаца ове књите: Нове иоторичес- 
ке' шамјатодоетојности живота Нанолеона 
Бонапарте (1822), Историја најважнии по- 
литични Европеиски прикљученија от 
виенскога мира 1809 до 1821 (1823). 1831, 
после М. смрти, издала је Матица Српска 
његову Кратку всемирну историју, воју је 
за штампу удесио Павле Отаматовић. М. 
је оставио у рукопису поједине делове 
Иоторије 'словенског и сербскот иарода, 
која је била Тлавни циљ његова иоторио- 
графског рада. 1830 издала је Матица Орп- 
ска М. књигу: Дух списанија Дооитееви; 
то је збирка на.јзначајнијих мисли и ста- 
вова из Доситејевих дела, Раније, 1829, М. 
је штампао једну свеску Писама. Доситеја 
Обрадовића, великим трудом скушљених 
с разних сграна.

Но највећа је М. заслуга што .је 1825 
кренуо у Будиму Оерпску Љетопис, коју 
је засновао већ годинама раније и план- 
ски, енергично припремао и .збирао руко- 
писе и сараднике. 1/5 1824 изашла је част 
I за 1825 Серпске Летописи, »иждивени- 
јем Конет. Каулицие, књвзгопродавца Но- 
восадскаго«, у Будиму. Већ крајем’ 1825 
настале су тешкоће око штампања и рас- 
турања о Каулицијем. Да би се Летопис 
одрж.ао, основана је онда 4/2 1826 Матица 
Српока. Тако је М. својим Летопио-ом не- 
посредно изазва-о ооливање ове значајне 
установ-е. М. је као уредник много радио 
у Летоииоу. Већину непотписаних прегле- 
да, кратке Библиотрафическе вести о ли- 
тератури Словена, Воспитателна заведенија. 
'Олавена, Славенска- литература вообшче 
шо Карамзину, Сербски ј-език п т. д., и 
Омјесице, пиеао је М.

М. је био ретко жива, шир-ока, родољу- 
бива и хумана духа. Чак и у погледу на 
језик, М. је бранио и препоручнвао народ- 
ни ј-език, -као услов за улазак Орба у за- 
једниц.у просвећених народа.

Л и т е р а т у р а: Ђ. Магарашевић, Ђор- 
ђе Магарашевић, српски књижевник (Ле- 
топис, 150 и 151, 1887).

В. Петровић.
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МАГ АРАШЕВИЋ ЂОРЂЕ, профеоор 
(и /8  1857, Шид). Основне шкоде свршио 
је у Мнтровиди, гимназију у Карловцнма, 
философски факултет (славистику) у За- 
требу. Као гимназиски шрофесор служио је 
у Новом Саду (1881—1885) и у Карловцн- 
ма (1885—1911). Затим је прешао у Загреб, 
где је служио на другој женској гимнази- 
ји. Пенсионисан је као управитељ ове 
школе 1924. — Писао је у Јавору о допу- 
нама Гундулићева Османа, о Ђ. Даничићу, 
о нашим народним песмама и приповетка- 
ма; у Сгражилову, о најстаријим српским 
народним песмама, поређеним са бугар- 
ским, о богоЈшлима и српским народним 
песмама; у босанској Нади о Доситеју 
Обрадовићу и Матији Рељковићу; у Бран- 
кову Колу о Урошу Несторовићу, о До- 
ситеју и Рајићу, о Јовану Оуботићу, о 
Никанору Грујићу, о Ђ. Малетићу, о Дра- 
гашевићу; у Позоришту аа 1904 саолштио 
је прилоге историји српског по-зоришта. — 
Најважнији радови његовн угледали су 
свет у Летопису и у Раду. У Летопису: Ђ. 
Даничић (књ. 142 и 143), Ђорђе Магара- 
шевић (књ. 150 и 151), Историјско-критич- 
ки преглед славенонзрпске траматике до 
1847 (књ. 161 и 162), У спомен Шафарпку 
(књ. 186), Пиома Ђ. Данжчића Ј. Вошко- 
вићу (књ. 187—203), Адам Драгосављевић 
(књ. 193 и 194), У спомен 1847 години у 
српској књижевноети (књ. 195). У Раду: 
Рад Др. Јована Оуботића на школској 
књизп (књ. 143), Жпвог и рад Нпканора 
Грујића (књ, 156). — Посебна еу му дела: 
Мала српска граматлка {1883, ову је књи- 
гу прештампао Ст. Новаковић за српске 
школе у Турско.ј 1890), Приноветке из Ста- 
рога и Новог Завета по Вуку н Даничићу, 
П|едесет година свепгтенства Георшја 
Бранковића, патријарха српског (1905), 
Споменица о педесетогодишњици службе 
Георгија Бранковића (1906). — М. је при- 
купљао рукописе старијнх књижевника и 
стара писма, и сабрао ј-е приличну збир- 
ку, од кој-е је зна-тан део саопштен у на- 
веденим радовима. Радио ј-е и н-а историји 
наших школа. М. Шевић.

МАГДАЛЕНКЕ, БЕЛА И ЦРВЕНА, вр-
сте бресака, увезене нз Француске. Има лх 
у Слов-еначкој, Хрватској, Војводлни и 
Србији. И. Р.

МАГДИЋ МИЛЕ, историк (29/9 1847, Огу- 
лин). Гимнаеију је учио у Сењу, а Уни- 
верслтет у Грацу. Професоровао је у За- 
гребу, Сењу, Ос-еку, а као глмназиски ди- 
ректор у Митровици, Госпићу и Вараж- 
дину. 1908 је пенсионисан. — М. је првен- 
ствено лсторик града Сења (и зато је до- 
био почасно грађанство града Сења). Зна- 
тан је са. својим исторлским цртицама (о 
крајишким градовима). Написао је Толо- 
графију и пови.јест града- Сења (1877), и 
Живот и дјела Сењанина Матеше Ант. лл. 
Кухачевића, хрватског пјеснжка 18 века 
(1878). Неди М. мањи радови публикова-ни 
еу и ј  Старинама и у Вјеснику Хрватског

Земаљског Аркива, а много је ннсао из 
историје у фељтону загребачкнх Народних 
Новина (1899—1917). В. Н.

МАГЛАЈ, варош у Босни, на десној оба- 
ли Босне. Има 1.952 становника. Првп 
пут се помиње 1503. Лежао је на путу из 
Утарске у унутрашњост Босне. Има добро 
сачуван град са сат-кулом и лепу стару 
џамију. Варош је турско-оријенталског ти- 
па. Тргује шљивом и стоком. Среско је 
место.

Л и т е р а т у р а :  Трухелка, Наши гра- 
дови (1904). М. Ф.

МАГЛАЈЛИЂ ХАФИЗ ИБРАХИМ, ту-
зланоки муфтжја (25/4 1861, Бања Лука). 
Основну ппсолу овршио је у Ба-њ-ој Лудн, 
а- теологију у Царнграду. По свршенпм 
наукама, предавао је арапоки језик у ме- 
дрееи у Баљој Луци, а- 1914 поотао је обла- 
сни муфтија за тузлански -округ. М. је је- 
даи од главних оснивача Југославенске 
Муслиманске Организације. Био је поола- 
ник у Уетавотворној -Скупштлни.

0. X .

МАГЛИЧ, град у Србији, уз Ибар, на из- 
бочини Столова планине. Средњевековно је 
утврђење са 4 веће, четв-ороугаоне куле 
на ћошковима н -са 5 мањих уз градско 
пла-тно. У самом граду очувани су остатци 
цркве. М. у многоме личи на град Рам, а 
потнче вероватно из 15 века- 0 осниваљу 
М. нема додатака, Рушевине су доста добро 
очуване. М. је можда подигнут на антич- 
ним фундаментима. Ђ. С.

МАГНЕЗИТСКИ РУДНИЦИ. Домовина 
.је магнезнту у серпентннскнм стенама. 
Како су код нас те стене јако рашнрене, 
то су и прилике за развнтак магнезита по- 
вољне. Боеаноко Магнезитско По1Дузеће Д. 
Д. »Жепче« са седиштем у Пешти, имало 
је магнезнтске руднике код Жепча. Због 
финансиских тешкоћа није се никако мо- 
гао да развије снажнији рад у томе руд- 
нику; за најачег пословања пзваднло се 
магнезита 5—6000 ц. У руднику је по- 
сгављен нолустабилни локомобил са 36 НР, 
и уређена је пећ за уснтљавање и млевење 
магнезита. чКако је рудник својина етра- 
них поданлка, налази се под секвестром.

Ф. Т.
МАГНЕТНИ ЕЛЕМЕНТИ. Почетком 1918 

изогоне оу се у нашој држави углавном 
нружале правцем меридијана, од сев-ера 
лрема југу. Деклинације су свугде- западне 
и повећавају се од истока лрема- заиаду, 
од 3° 7:4' у Зајечару, до 7° 5‘1' на Реци. 
Редуциране вредности деклииације на 1/1 
1918 еу за. разна меота у нашој држави и 
околинн следеће: ЈБубљана б0 50'1', Марл- 
бор 6° 17-4', Ново Место -6° 27', Сењ 6° 50-8', 
Бели Рат 6° 50-8', Шибеник 6° 43',  ̂Оплит 
6° 2б', Вис 6° 7-4', Палагружа 6°6-т', Кор- 
чула 5° 51-8', Дубровник 50 31'7', Коприв- 
ница 5° 50-6', Залреб 6° 12-2', Костајница 
5° 54', Дарува-р 5° 36-2', Славонски Брод 
5° 22-3', Осек 5° 5-5', Бихаћ 6° 28;!', Гламоч
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«° 6-9', Моотар 5° 46-2', Баља Лука 5° 37-7', 
Зеинца. 50 3-7', Жвпче 5° 29-8, Оарајево 
5° 20', Автовац 5° 9‘9 'ј Бар 5° 10-з', Скадар 
5° 2-8', Никшић 5° 19-9', Колашин 4° 59'7', 
'Суботида 4° 31-7', Велика Кикинда 4° 7-4', 
Београд 3°4ГГ, Ваљево 4° 43'6', Ужице 
7° 25-9', Паланка (јасенжчки срез) 4° 1Г4', 
Краљево 4° 13-5', ПараЉин 4° 13-Г, Ниш 
3° 58-4', Врате 3° 28-2', Вазјаш 4° 4-6', Ор- 
шова 3° 37-7', Прахово 3° 30', Сјеница 4° 39 , 
Нови Пазар 4° 19-9', Ђаковнца 4° ЗГЗ', Ко- 
•совска Митровица. 4° 12-Г, Скопље 3° 574', 
Битољ 4° 14-2', Софија. 3° 22-7'. На неким 
шестима су изогоне у шравилном току но- 
ремећене, а највећа аномалија се јавља 
нод Ужица, ■ где је величина поремећаја 
око 2° 35'. То је тлавни поремећајни пре- 
део, који се на 'исток протеже до Пара-, 
ћина и За.јечара, а на запад даље од Ви- 
шеграда. Даља се аномалија јавља у нре- 
делу око Рашке и јужно од ње, као и око 
Београда. Многобројнш аномалија има и 
у Босни, нарочито између Жепча и Зе- 
нице, као и у Македонији.

Изоклине су утлавном правца запад- 
псток, пружају ое скоро паралелно са упо- 
редницвма, евугде вануу позитивне вред- 
лости и повећавају се од јута према се- 
веру, од 56° 0-2' у Бштољу, до 61° 36-Г у 
Марибору- И код њих има аномалија. По- 
.ремећена је опет област Рашке, али је 
максимум поремећаја у Новом Пазару, а 
даљи поремећај је око Ниша. Напротив 
у пределу око Ужица инклинација .је при- 
■ближно нормал)на. У разним местима ре- 
дуцирана вредност инклинациј-е за 1918*0 
нзноси: Љубљана 61° 11', Ново МеСто
60° 57-6', Загреб 60° 55-5', Мали Лошињ 
60° 25-5', Жепче 59° ЗгГ , Шабац 59° 46-7', 
Беотрад 59° 434', Базјаш 59° 47-2', Оршова 
59° 22-9', Ваљево 59° 21', Паланка 59° 25-1', 
Сарајево 58° 59-8', Вишетрад 58° 55-9', Кра- 
љево 58° 45-9', Параћин 58° 47', Зајечар 
59° 4-7', Мостар 58° 44-1', Сјеница 58° 2Г, 
Нови Пазар 57° 534', Ниш 58° 12-8', Кола- 
шин 57° 53-5', Косовска Митровица 57° 47-9', 
Врање 57° 324', Херцег Нови 57° 384', Ска- 
дар 57° 12-9', Ђаковица 57° 32-5', Скопље 
67° 11', Битољ 56° 0-2'.

Доста правилан ток имају и хоризон- 
талне изодинаме, т. ј. линије истог хори- 
зонталног интенситета, које се, као и изо- 
кдине, пружају од запада на иоток, али 
се вредности новећавају од севера према 
југу. Већи се иоремећај јавља у долини 
Ибра, по линнји Митровица—Краљево, а, 
Ужице има опет скоро нормалан х-ори- 
зонтални илтенситет. Изодинам-е тоталлог 
интенситета имају нарочито јако пореме- 
ћен ток у оним крајевима. где су изразите 
аномалије код инклинације и хоризо1нтал- 
ног интенситета, Интенситет -се мери но 
центиметар-грам-оекунд -с-истему, т. ј. у ан- 
солутшим .јединкама, а код магнетног поља 
у Гаусовин. Код хоризонталног интенси-. 
тета су вредности редуциране на1918'0 за 
поједина места оволике: Марибор 21370, 
ЈБубљана 21-612, Загреб 21966, Мали Ло-

шнњ 22012, Жепч-е 22-676, Шабац 22416, 
Веоград 22516, Оршова 22634, В-аљево 22639, 
Паланка 22665, Сарајево 22741, Вишеград 
2 2 8 2 4 , Краљево 23046, Зајечар 22928, Мо- 
стар 22942, Сјеница 23124, Нпш 23209, Ко- 
лашин 23293, Косов-ска Митровица 23462, 
Враље 23587, Херц-ет Нови 23490, Скадар 
23668, Ђаковица 23523, -Скопље 23839, Би- 
ТОЉ 24266.

У-зрок ан-омалијама код те-о-М. Е. -су гвож- 
ђевите руде. На Златибору, југо-западно од 
Ужпца, утврђена -ј-е појава гвожђевитих 
руда -са хромом, а на Копаонику, око 10 км 
источно од Рашке, нађена оу лежишта 
магнетита. Долину Ибра. у то-ме крају гради. 
магнетичан серпентин, чиме ј-е довољно 
објашњен спом-енути порем-еђај. Злати-бор је 
оатрађеи сд перидотита и серпентина, а у 
средишту Златибора, код оела Оем-ег- 
љева, -западно од Чајетине, налазе -се у 
перидотиту 0-5—1 м дебеле жице- хромита, 
које су тл-шв-ни узрок велшкој аномалији 
деклинације у Ужицу. Осим тога, х-ромита 
им-а и у.оерпентину јужно од Чачка. Олич- 
ни 1су узроци и аномалнјама у Босни. У 
Макед-онији су многе аномалиј-е последица. 
честих контраста и-змеђу лажустриских кот- 
лина са- алувијалним тлом и околних пла- 
нина, у којима се ја-вљају оштри нрелази 
од немагнетичних кречњака до јако матне- 
тичних серпентинских -стена.

Л и т е р а т у р а :  К. КгеИ, Ма^пеНзсће 
и. ^ео^гарћтзсће Ог{зћез‘{тшшп}5еп ап ћеп 
Киз-1еп сћ АЛмаГ ОоНез 1т Јаћге 1854 
Шепкзсћг. Јег к. АкаД. Ј . ЧГкзепзсћаПеп, 
таГћет.-паТигмг. К1., ВЈ, 10, 1855); К.
Кге11, Ма^пеПзсће ипЈ ^ео^гарћ»зсће 
ОНзћезИттип^еп 1т 1ви(1бзШсћеп Еигора 
(Бепкзсћг,, 20, 1862); Ј. бсћеПапЈег, Ма- 
^пеГ ВеоћасћГип^еп аа Јеп Киз1еп Ј. 
А Јпа!, Меегез (Јаћгезћ, Ј. к. к. 2еп1га1- 
ат«1а11 {. Ме1еог. и. ЕгЈта^ш , N. Е.,
1869); Е, ОекЈсћ, Ма$пе1. ОМ зћезГттип- 
ј5еп ап Јеп  зиЈ6з11. Огепгеп Оз1егг,-Оп- 
(Јагпз (бИгипјЈзћег. Ј. к. АкаЈ. Ј. 
та1ћет.-па1иг\\г, К1., ВЈ. 97, 1888); Ј, Бгг- 
паг, Е т е  пеие та^-пеНзсће Аи!паћте 
0з1егге1сћз (511гипЈ|8ћег. А, к ,  АкаЈ. Ј. 
ЧУјзз,, та1ћет.-па1иг\\г. К1., ВЈ. 103, 1894); 
Кезз111г-бсћ1ие11, Ма^пеЉсће Аи1паћте 
у о п  ВозиЈеп ииЈ Негсе^-олипа, аизј(е{ићг1 
1т Јаћге 1893 (Оепкзсћг,, 61, 1894); Ј. 
Киг1а-гм1ег, ЕгсИпа^пе!, Меззип^еп т  Јеп 
БапЈегп Ј . ип^амзсћеп Кгопе т  Ј. 
Јаћгеп 1892/94 (М, к. 1егтезгеПис1от, 1Аг- 
зазај*, 1896); Ј. Пгпаг, Б1е УеМеПип^ Ј. 
егЈта^пе!. Кга11 т  0з1еггеасћ-1Јп^агп гиг 
Еросће 1890, пасћ Јеп 1п Јеп Јаћгец 
1889—1894 аиз^е{ићг!еп МеззипЈ|еп (Бепк- 
зсћпП Јег к. АкаЈ. Јег ЧУ1зз., т а !ћ е т ,-  
па1{иг\\г, К1., ВЈ. 62, 1895); \Х7. КеззИ1г, Ве- 
зИттип^еп Јег та^пеПзсће-п ОекНпаИоп 
Ш1 бз1еггеасћ11зсћ - ип^атазсћеп Киз1епј5е- 
ћк1е ,(Уегб{{. Ј. НуЈго^г. Ат{ез, 1907); А. 
Куглер, Геомагн-етичка иотралЈивања у Хр- 
ватској тодине 1916 (Гла-оник Хрватског 
Природословног Друштва, 36, 1922); А.
ГЧрроШ, ЕгјЈећшз-зе Јег Јеи1зсћеп егЈ-
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та^пеГ АгНпаћте т  (1. Ва1кап1аш1егп 1П 
с1, Јаћгеп 1917/18 {Ме1еог1о1, 2е11«сћп11, 
1919); А. бсћеЛег, Бге Ег^ећтзбе Ј. бз1егг. 
епЗта^пеНзсћеп Уегтеззип^ а т  Ва1кап 
1т Јаћге 1918 (ЗЉип^бћег. Ј. к, АкаЈ. Ј. 
\*71бб., та1ћет.-па1иггу. К1., ВЈ, 131, 1922); 
Сћ, Маигт, АНаб тајЈпеНтЈие (Вигеаи Сеп- 
1га1 Је та^пеЉ те ТеггезИе, Рапв, 1925).

Л . В у је ви ћ .
МАГНУМ. В. Кљади.
МАГРУ АЛФОНС (Ма^гои), професор 

(1865). М. је предавао фрадцускп1 језнк 
на Вепикој Школи у Београду 1889—1893. 
Сада је професор лицеја у Наноиу. Обја- 
вио је своје предаваље држано у тој ва- 
роши о Српоком дану 27/3 1915 (Беб бег- 
ћез е! 1а бегћге). М . И.

МАДИЈЕВ МИХАИЛ (МасНиб М1сћае1еб),
члан угледне сплитске племићске поро- 
дице Је Вагћа2ап1б (око 1280—1350). По- 
ред Ивана, архиђакона горичког, и непо- 
знатог аутора списа Оћб1сНо ЈаЈгепб1б, М. 
је најстарији хрватски историк. Вршио је 
у завлчају различне ушравне и судске по- 
слове, а бавио се н бележењем: знатнијих 
догађаја свога доба; служио се доста ло- 
шим ла.тинским језиком. Његов епис исто- 
риско је дело првога реда, јер без љега, 
по самим иоправама, не биено добили 
праве слике о догађајима у далматинској 
Хрватској крајем 13 и почетком 14 века. 
Ту се приказују не еамо главни догађаји 
из хрватске повести 1290—1330, него и 
неки, којл се тнчу Угарске, Италије, Не- 
мачке, Орбије н Шпаније. Првл је издао 
љегов спис Иван Луцић као прилог својој 
истори.ји Бе геј5по Ба1таНае е! СгоаИае, 
1666, а у новије та је време папосе издао 
В. Брунели {Задар, 1879).

Л и т е р а . т у р а ;  Шишић, Рад, 153.
Ћ. К .

МАДЛЕН АНЖЕВИН, веома рана врста 
грожђа, увезена из Француске. Налази се 
свуда, и ако веома мало. Највише је ра- 
ширена у Војводини н у источном Орему.

И . Р.
МАЂАРИ су наоељени, на исти начлн 

као и Немцл, поглавито у оним деловнма 
наше Краљевине, који оу пре припадалн 
земљама »нађарске круне«. Највпше их има. 
у Војводини, знатно маље у Хрватокој и 
Олавонији, а у оеталим нокрајннама сасвим 
мало. Ва:ве се поглавито земљорадњом. У 
познлје време насељавали су се М. п по 
варошима, као радницн и чпновници. По 
статистичким податцима (31/1 1922) у на- 
шој Краљевини има М. 472.409. По обла- 
'стима овако су распоређени: београдска 
204.031, бачка 160.785, осечка. 46.253, срем- 
ска 19.815, подунавска 18.772, марнборска 
16.499, загребачка 2.066. Б. Д.

МАЂАРСКА КЊИЖЕВНОСТ КОД СХС.
В. у 'Додатку.

МАЂАРУША, врста винове лозе, која. 
обилно родн л даје консумно вино. Рашп-

рена је у Орему и Војводпли. Оиноним М. 
је Оланкаменка. И. Р.

МАЂЕР ФРАЊИН РУДОЛФО, песник и 
приповедач (28/9 1884, Земун). Основну,. 
средљу н учнтељску школу свршио је у 
Осеку. Био је учитељ у Шљнвошевцима, 
Валпову и Осеку иа учитељској школи 
(1909—1920), а од тада служи као изве- 
ститељ за органнзацпју рада. око народног 
проовећпваља код Осечке Области, где 
уређује Вјееник Осечке Области. Књижевно- 
ее јавио 1899 у Побратиму. Важнија су 
му песничка дела; Поржви, Нови Звуци, 
Еротика, Мој пут, Песме из осаме, Руко- 
вет епиграма, Поезија и проза, Њетове но- 
веле, Записци са села, преведене су на 
чешки, пољски и немачки. Написао је зна- 
тан број приноведака и новела: Оа сла- 
вонске равпп, Из паших села, Без љубави, 
Црвени Криж, Колосијек и старопутине, Иа 
прошлости и садашљосги. Из дечије кљи- 
жевностн највнатније су: Ђурђице, Са
цвјетних лугова. Издао је антологију са- 
времене хрватске омладинске кљижевности, 
У пјесми и прози, Хрвати у Србнјн и др. 
1909 основао је Клуб хрватских књижев- 
ннка и уметника у Осеку, жоие је сада 
председник.

Л и т е р а т у р а :  Аутобиотрафија Р. Ф. 
Мађера у Веснику Културе (1925, бр. з).

Д. П.
МАЖИБРАДИЂ МАРОЈЕ, песник (153» 

до 1591, Дубровник). Из богате је пучке 
куће. Изгубио је, нзгледа, због несолидног 
живота, иметак и здравље, ге је у старим 
годинама кукавнс живео. Бавио се пое- 
зијом, те је био нријатељ Д. Раљине, Д. 
Златарнћа п Фр. Лукаревића. Од М. је 
остало нешто незнатнпх лпрскпх и при- 
годнпх песама.

Л н т е р а т у р а :  Стари писци хрватски, 
књ. 11. М. Р.

МАЖИБРАДИЋ ОРАЦИЈО, песнпк (дру- 
га половнна 16 века — после 1636, по свој 
прилнци на. острву Мљету). Био је неза- 
коннти син Ма.роја Мажибрадића, и имао- 
је малу пис.арску службу код кнеза на- 
острву Мљету, где је живео, уз многобројну 
породицу, у целикој беди и боловању. М. 
је оставло малу збпрку лирских песама, 
које су највећпм делом љубавне песме, 
у духу и у облику дубровачких петрар- 
киста 16 века. Одвајају од осталих његових 
песама ЈеђЈШка, која није нмитација Чу- 
брановићеве, него у њој врачарица про- 
риче, каква ће бнти годпна 1636, затим 
љегова посланица. пријатељу Валовићу, у 
којој описује беду својета живоваља.

Л и т е р а т у р а :  Стари писци хрватски, 
кљ. 11. ' М. Р.

МАЖУРАНИЋ АНТУН, кљижевник (13/6- 
1805, Нови Винодолскн, Хрватско Прпморје 
— 18/12 1888, Загреб). Био је старнји браг 
песника Ивана Мажуранића. Гимназнју је 
свршио на Реци (1826), а философију и 
права у Загребу (1830). Жпвео је у За-
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гребу као лрзгватнж унитељ. 1833 лоложио 
је испит за учитеља ниже гимназије, а 
1834 стекао је адвокатску диплому. При- 
ставши потпуно уз Гаја, изабрао је зва- 
ше наставника. Првих годнна излажења Да- 
нице, М. је био њен главни редактор. 1835 
је, као суплент загребанке гимназије пре- 
давао студентима виших разреда, јер 'је 
школа- била латинска, народни језик н кљи- 
жевност. 1839 стекао 'је оспособљење за на- 
ставника целе гимназије. Службу у гимна- 
зији прекинуо је, кад је 1848—1850 радио 
у Хрватском Прнморју, као повереннк бана 
Јеланића, да се народ уздржи од узбуне. 
После је М. служно у затребачкој гимна- 
зији, док није 1861 постављен за директора 
хрватске гимназије на Реци (1861—1868). 
Пенслонисан, живео је до смрти у Загребу.

М. је први оснивач хрватске народне 
школе. 1839 издао је за гимназије лрви 
уџбеник на народном језику: Темељи илир- 
скога и латинскога језика. Са А. Вебером 
и М. Месићем издао је 1856 Илирску чи- 
танку за више разреде гимназије, у којој 
је у огледнма ириказана хрвагско-српска 
књижевност од најстаријих времена до 
1835. 1859 изашла је љегова Словннца хр- 
ватска за школе. М. је био и филолог. У 
Вразову Колу (књ. III, 1843) први је из- 
дао, са предговором, знаменитн Винодол- 
скн Закон. Написао је расправу: Кратак 
преглед старе литературе хрватске (Прог 
грам гимназије загребачке, 1855). М. је први 
разделио наш језик на штокавсво, чакав- 
ско и кајкавоко наречје, а нарочито се 
бавио питањем хрватско-српског акцента. 
У Оловници хрватокој открио је за.кон, да. 
се опори и узлазни акценат штокавског 
наречја- помиче у чакавсксм за један слот 
према крају речи, и, нроучавајући исто- 
риски развитак он је изнео тезу, да је ча- 
кавски акценат старнји. У расправи 0 
важности акцента хрватокога за хиоторију 
Славјана (Програм загребачке гимназије, 
1860), показао је М., да је у поменутој 
појави чакавоки акценат истоветан са ру- 
оким, па је тако ту појаву утврдио као пра- 
словенскн акценатски закон, што је сло- 
венска филологија прихватила.

Ј1 и т е р а т у ‘р а: Т. Смичиклао, Антун 
Мажуранић, Матица Хрватска од 1842 'до 
1892 (Спомен-књита 1892), 289—300.

Б . В о д н и к .
МАЖУРАНИЋ БОГОСЛАВ ДР„ лекар и 

политичар (8/12 1866, Нови Винодолски 
— 22/2 1918, Нови Винодолски). Учио је 
гимназију у Оењу и на Реци, а медицину 
у Бечу н Грацу. Вршећи лекарско звање 
у свом родном крају, посветио се М. и 
политици, прикључивши се странци права. 
Од 1897 бло је сталнс посланик на хрват- 
ском сабору. После речке резолуцпје сту- 
пио је у хрватско-српску коалицију. 1906 
изаслао га је хрватеки оабор у заједнички 
хрватско-угарски сабор, па је неко време 
био председник клуба хрватских делегата 
у заједничком сабору. По чистоћи свога

карактера и вазда енергичној одбранн на- 
родних права, заузимао је М. међу својим 
друговима. посланицима у српско-хрватској 
коалицијн једно од првих меота.

М. П-г.
МАЖУРАНИЋ ВЛАДИМИР (16/10 1845, 

Ка.рловац). После свршених нравних на-ука 
(1866), ступио је у судску службу, а мало 
после међу одветничке кандидате. 1871 био 
је градски сзодија у Карловцу, 1873 држав- 
ни одветник у Огулину. 1875 именован је 
карловачким поджупаном. 1878 био је гра- 
ђанскн комесар додељен подмаршалу Фн- 
липовићу, прилжком окупацнје Босне. Ту 
се интересовао за аграрно питање, нарочпто 
у вези с откупом кметова, али не успевши 
са предлогом, вратио ое на -своје место 
карловачког поджулана, где се и даље за- 
нимао устројетвом етарих нашпх општпна. 
После је био поджупан у Јастребароком. 
1884 дошао је у Загреб у урбарски одсек 
земаљеке владе, а одатле као одсечни са- 
ветник правосудном одељењу. 1895 пме- 
нован је за потнре|Дседннка. банскога стола, 
али је остао на досадашњем месту све до 
1898. У том својству служио је код банског 
сгола све до 1908, кад је поотао председник 
тог -суда. 1912 је пенсионисал. Поред свог 
чиновничког посла бавио се и лепом лите- 
ратуром (актовка Анархнстн, итроказ Гроф- 
Иван). Најважније његово дело је из исто- 
рије нашег права: Прнноси за хрватски 
правно-повесни рјечник. То је дељо почело 
излазитн 1908 у нздањима Југославенске 
Академије, а довршено је 1922 (1923 иза- 
шао је још Додатак Приносима). У том су 
делу, на широкој оонови, обрађени и из- 
ворво. документованн термини из хрватске 
правне историје. Ту је сакупљен велик ма- 
тернјал, који ће добро послужити не само 
правном, него и политнчком и културном 
исторнку. М. Кост репчић.

МАЖУРАНИЋ ИВАН, пеоник и полити- 
чар <11/8 1814, Нови Винодолски, Хрват- 
еко Приморје — 4/8 1890, Затреб). У род- 
ном меоту овршио је немачку основнјг 
школу, а на Реци граматичке разреде и 
хуманиора. У јеоен 1833 дошао је у За- 
греб, где је свршио прву годнну филооо- 
фије, а другу је овршио у Оомбатхељу, у 
Мађарској. Права је овршио у Загребу. 1840 
стекао је адвокатску диплому, а 1841 по- 
стао је еиротињски куратор града Кар- 
ловца, коју је слул«бу вршио до 1848, када 
је поотао истакнута личност у политичком 
животу. У мају 1848 М. је поотао перовођа 
поверенства за израду основе за новн хр- 
ватоки сабор. Општине Цветковић и Дра- 
танић, крај Карловца, изабрале су га 1848 
за свога посланика у сабору. М. је био пе- 
ровођа сабора 1848 н главни радник око 
нових закона 1849—1850. У време Бахова 
апсолутизма, када су се иотакнути препо- 
роднтељи повукли из јавнога живота, М. 
је етупио у државну елужбу. Као одличан 
правник живо је учеотвовао у раду око 
организације државне управе. 1850 нмено-
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ван је врховним дажавним одветником и 
аамеником главног прокуратора код хр-. 
ватоко-славонске комисије за уређење су- 
дова. 1858—1872 М. је поетао председник 
Матиде Илирске. Кад је повраћен Устав, 
М. је радио као члан банске конференције 
око' обнове .уотавног живота, 27/12 1860 
именован је нредседником дворског дика- 
стерија, а 20/11 1861, пошто је место ди- 
кастерија - уведена дворока канделарнја, 
именован је дворским канделаром. 1865 
је пенсионисан.

За нзбора 1871 изабран је М. у Беловару 
за народног пооланика, а хрватски га је 
сабор нзабрао за предоедника. 1873 постао 
је М. хрватским баном. За његова бановања 
реформисано је правосуђе, политичка упра- 
ва и просвета, на основу опште обавезно- 
сти, н отворен је у Загребу. Универснтет
(1874), првн у јужних Словена. Кад му 
није успело сједнњење Крајнне, поднео је 
као бан оставку, која је примљена (1880). 
После тога лзабрао га је Нови за народног 
посланика. (1886), али се М. више није нстж- 
цао у активној полнтицн. Живио је пову- 
чено, бавећи се математиком и аотроно- 
мијом, до своје омрти.

М. је прва песма: Вннодолски долче, да 
сп здраво, коју је спевао, шоводећп се за 
Качнћем, као гимназијалац на Реци, у 
чежњи за родним домом. У првој години 
Данице (1835) пзашао је низ М. песама, 
које је као слушалац философпје слао из 
Сомбатхеља. У истој години штампао је 
М. под псеудонпмом Будимир своје Мисли, 
рефлекоије н афоризме у прози. Као песнпк 
јављао се М. н даље у Даницп (1836 до 
1841). Оа Јаковом Ужаревићем саотавно је 
М. и штампао ЕБемачко-илирски словар 
(1842). Кад је Матица Илирска 1842 одлу- 
чила, да штампа Гундулићева Оснана, за- 
молила је М., да допуни недовршено дело 
(XIV и XV певање). 1844 изашло је Мати- 
чнно издање Османа оа М. допуном. У ал- 
манаху Искри (1846) пзашла је М. епска 
песма: Омрт Смаил-аге Ченгијића, највеће 
н ноеледње његово песничко дело. Иооле 
тога спевао је М. еамо још три мале песме 
пригодног значаја, тако да се 1846, Омрћу 
Смаил-аге Ченгијића, завршује М. пеонпчко 
стварање. Пред крај жпвота превео је М. 
Манцоннјеву оду II ст^ие т а ^ ј о  (1885); 
тај класжчан превод ;је доказ, да је М. 
до краја. »кивота остао највећнм уметни- 
ком изражаја у хрватској поезијп 19 века.

Л и т е р а т у р а :  Т. Смичиклао, Иван
Мажуранић, Спомен-кљпга Матице Хрват- 
ске (1892), 96; Вл. Мажуранић, Пјесме Ива- 
на Мажуранића, с уводом 0 животу н п,је- 
сничком раду Ивана Мажуранића (1895).

В. В о д п ш .
МАЖУРАНИЋ ФРАН, књпжевник (28/3 

1859, Нови Винодолски, Хрватско При- 
морје). Син је Матије Мажуранића, писца 
из доба народног препорода. Основну шко- 
лу свршио је у родном месту, а реалку у 
Загребу. 1876 дошао је у Праг, да учи тех-

нику, али је внше волео слободан ђачки 
живот него науку. Оотавивши т-ехнику 
отишао је у кадетску школу у Велу Цркву, 
и- дотерао је до чина коњичког капетана. 
Наследивши од оца знатан иметак, живео 
је -аристократски; одрекао се војнжшт-ва и 
много је путовао. 1896 јавио се носдедљн 
пут. Мисли се да је отишао са. белгиском 
експедицијом у Конго, а за енглеско-бур- 
скога рата да ое борио против Енглеза, као 
бурски -официр. Не зна се да ли је жив. 
Његово име је Владимир, али као књижев- 
иик увек -се потписивао Фран Мажуранић.

М. се јављао у Вијенцу (1835—1887) цр- 
тицама, које су подсећале -на Тургењев- 
љеве пеоме у прози. После је пздао -збирку 
најбољих од њих под именом Лишће (1887). 
После тога. јави-о се још неколико пута у 
Вијенцу (1888) и Дому и Свијету (1838). 
М. цртпце нису пмитације Тургењева, оне 
су сасвим оригнналне, по идејама и изра- 
жају, по чему је Лишће- класична кљита 
ове врсте у хрватској књижевности. Дру- 
штво Хрватских Књижевнкка издало је 
1916 ње-гов рад под именом Лишће и друга- 
дјела (Савремени хрватски ипсци, књ. 28).

Л и т е р а т у р а: М. Огризовић, Хрватски 
приповједачи, II издање (1908), 239—241.

В. В.
МАЗАЛИЋ ЂОКО, слшкар (23/4 1883, 

Босанска. Костајница). Основну школу свр- 
шио је у Приједору, а игмназију у Оара- 
јеву. Учио је оликарство и дипломирао је 
у Високој Школи Ликовних Уметности у 
Вудимпештп, специјално код нрофесора 
Земплењија. М. ради највише босански пеј- 
саж, типове и призоре из народног жи- 
в-ота свога краја. Жнви у Оарајеву. Досада 
је учествовао, као члан удруж-ења Ладе, на 
свима већим изложбам-а, као на 4 и 5 југо- 
словенској, а приредио је своје колектлвне 
изложбе у Затре-бу 1920, 1921 и 1922.

В. П.
МАЗИН, оело у Хрватској, област при- 

морско-крајишка, срез Грачац, општпна 
Брувло, од Брувна 9 км (правац) к оеве- 
роистоку. Има. 1.019 становника, право- 
славну парохију, пучку школу. Унаточ гор- 
окој забити (Милпћев Врх 1.285 м, Јасенов 
Врх 1.278 м, Кремен 1.591 м и др.), М. је 
одавно насељен крај, познат научноме 
свету са обилнога нала-за бакрене руде и 
бакрених новаца пталских н афричких 
(1.340 комада), од 4 до 1 века пре Хр.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Бруншмид, Неко-
лико нашашћа новаца -на скупу у Хрват- 
ској и Олавонији. V Нашашће пталских 
н африка-нскпх новаца у Мазину (Вјесник 
Хрватскога Археолошкога Друштва, 1896 
ДО 1897, 42—79); К. Ра!бсћ, БЈе Шка 1п 
гбтазсћег 2еН, 52. Ј- М-Н.

У М. је на-ђена велика остава италског 
и афрпканског новца (1896). Остава шотнче 
из почетка 1 века пре Хр., и лмала је више 
од 400 комада- сировог бакра (аеа гиЈе), 
око 20 одломака од аез М^паЊт, римске 
тешке асе (аеа ^гауе) л редуциране, даље
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другн италски, сицилжски, египатски, кар- 
та.шки и нумидискц иовац. Већи део ове 
оотаве дошао је у загребапки, а маљи у 
београдски Народни Музеј. М. налазиште 
показује, да је у јалодској земљи у ио- 
четку 1 века пре Хр. владао бакаршт нов- 
чани течај. Новац и руда узимали су се 
по тежини. Ова је остава највећа оважвог 
новца на истоку Јадранског Мора.

В .  0 .

МАЈА, река у Хрватско.ј, десна притока 
Глине. Извире југозападно од Меса-јић- 
Брда, жспод коте 448 м, око 3'5 км јужно 
од села Брцзовог Поља, У горњем току 
тече према северу, на средњем току чини 
велнку окуку, текући на исток и  северо- 
исток, а од села Козаперовице скрене у 
правац северозалада. Ушће М. у Тлжну је 
код истоимене варошнце. На своме току 
М. прима већн број притока, од којих је 
највећа Бруцина, са десне стране. Дужлна 
М. тока је 32-6 км, а површина слива 
196-7 км2. П. В.

МАЈА ГЛАВА, планина у Македонији, 
на граници наше државе са Арбанијом, из- 
међу изворишта потока Прони Чолиеа, при- 
токе Еренека, н Прони Казаја (у Арбанији), 
19 км западно-северозанадно од вароши 
Ђаковице. М. Г. се пружа од северозапада 
ка југонстоку, висока је 1.152 м, и, са изу- 
зетком највиших делова, је под вегета- 
цијом. II. В.

МАЈА ЗЕЗ, планина у Македонији, на 
граници наше државе са Арбанијом, 
7-5 км западно од села Јуника, односно 
22-5 км северозападно од Ђаковице. Висо- 
ка је 1.017 м. Западно од М. 3. је изво- 
риште Прони Србице, на земљишту Ар- 
баније, а југоисточно од њега извориште 
Прони Чолеса. Планина је потпуно нага, 
без вегетације. П. В.

МАЈА КОЧИЊЕ, планина у Македонији, 
на граници наше дрлсаве са Арбанијом, 
10-5 км западно-југозападно од 'Баковице. 
Висока је 1.066 м. Падине М. К. врло су 
стрме, а цела је планина без вегетације.

П. В.
МАЈА (МАЈЕ) зове се обредни обичај у 

нашега народа, који носи све карактерис- 
тике преостатака вегетациског култа на- 
ших предака, а заједнички је свима Сло- 
венима, као и другим Индоевропљанима. 
М. се састоји у томе, да се сеоски свет 
првога маја или о Тројичину дану, или 
уочи Иваљ-дана састане, и по селу у литији 
носи т. зв. М, или М. постављају момци 
пред куће девојака које воле. То се обав- 
ља овако: ујутру рано пОменутнх дана 
састаје се чељад, односно само момци, па 
иду\у шуму да траже М. М. (у кајкаваца 
мајуш, у шокаца мајпан) зове се брезова 
или храстова грана (а може да буде и 
младо буково, грабово, борово, јелово 
и т. д. дрво) одуга, потанка, окљаштрена, 
изузевши вршику, која је остављена у 
форми китњасте окруњене главе. По њој се

обесе разнобојне врпце. Тако украшену М. 
усаде обично код бунара пред кућом, где 
остаје обжчно цео ме-оец мај. Кад се »ма- 
јуш« забоде у ископану рупу, понегде, по- 
ред другога,-запевају: Маријо, свибња кра- 
љице! Иначе су песме, које се певају том 
приликом, обнчно еротичког карактера.

П. В.
МАЈА ЧОБАН, планнна у Македонијп, 

на граници наш-е државе са Арбанијом, 
15 км -западно од 'Бажовице. Висока је 
1.174 м. Југоисточно о,д М. Ч. је извориште 
Каменице, десн-е прптоке Ереника. Источ- 
на половина М. Ч. је под вегетацијом.

П. В.
МАЈА ШКУК, планина у Македонжји, 

на граници наше државе са Арбанијом, из- 
м-еђу -нзво-ришта Речице, прнтоке Ереника 
и Пу-смана (у Арбанијл), око 10-5 км јужно- 
југозападно од 'Баковнце, односно 13 к-м 
северозападао од планине Паштрика! М. 
Ш. се пружа од запада-с-еверозаиада ка 
југоистоку, ви-сока ј-е 902 м, и највећим де- 
лом је под вегетацијом. П. В.

МАЈАР МАТИЈА-ЗИЉСКИ, писац и на- 
ционални р-адник (7/2 1809, Виденче, код 
Горнча, у Зиљ-ској Долини, Корушка — 
31/7 1892, Праг). Свршио ј-е гимназију у 
Целовцу, лицејск-е студије у Грацу, теоло- 
гију у Целовцу, поетао је свештеник 1836. 
Служио је од 1837 у рашим крајевима у 
Корушкој, између осталог као -стони капе- 
ла-н у Целовцу (1840—1848) и као жупннк 
у Горјама, код Зиље (1851—1870). После 
пенсионисаља живео је као бенефицијат 
на Крижној Гори, код Целовца (1871 до 
1883) в  у Прагу. М. је почео да пише на 
подстрек Сломшка, којн ј-е нздао у књизи 
Троје љубезнивих отро-к такођер М. прире- 
дитву -Павел Храстовски. М. се са Урба- 
ном Јарником одушевио за илирску иде- 
ју, сарађивао је, заједн-о еа љим, у Вразо- 
вом Колу, одушевио је и по-дстпцао Сло- 
венце у Новицама и др. за национални 
рад и за језиковно -зближ-ење -са Хрватима 
и Србима (Правила како изобралсеватп 
илирско њаречје и у шптте словенски је- 
зик, 1848, Оловница за Слов-енце, 1849). 
Тиме ј-е одлучујуће утицао на раз-вој слс- 
ве-начког књнжевног језжка, и ако није мо- 
гао да продре са главном намером, да 
оснује нови заједаич-ки југословенски је- 
зик. Доцније је М. лропагирао чак умет- 
ни с-веоловенски језик (Узајамни -правопис 
славјански то је Узајамна словница али 
млувница славгјанока, 1865). На том-е језику 
издао ј-е више књита и из-давао је ча-соиис 
(Олавјан, 1873—1875). М. је један од најза- 
служнпјих скупљача словеначких народ- 
них песама и осталог народног блага, које 
је објављивао у разнин листовима, па и 
у Песмарнцн Церквени (1846), и најути- 
цајнији национални васшвтач и будилац у 
Корушкој средином 19 века. Сарађивао је 
код свих важних нолитичкнх и књижев- 
них листо-ва свог времена.
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Л и т е р а т у р а :  Глаоер, Љубљански
Звон (1892, 563); Дом ин Свет (1893); Ко- 
ледар Мохорјеве Дружбе (1895).

II. Графенауер.
МАЈЕРХОФЕР ЕРНЕСТ ДР., редован 

професор педијатрн.је на меднцинском фа- 
култету у Затребу (24/10 1877, Мелерсдорф, 
код Бена). Медицину је свршио у Бечу, 
Прагу и Инсбруку 1902. 1908 добио је
тнтулу доктора философвје, 1914 постао 
је доцент за педијатрију на меднцинском 
факултету у Бечу, 1923 редован професор 
педијатрије у -Загребу. Главнији штампани 
радови су му: БећгБисћ Јег УоЉзегпаћ- 
гип̂  (1920), Предаваља нз педнјатрије 
(1925), БехЉоп Јег ЕгпаћгипјЈзкипЈе (пр- 
во и  треће дело заједно с проф. РггциеПом).

В. С.
МАЈКОВ АПОЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

фнлолог и историк (28/7 1826, Мо-сква — 
17/10 1902). М. је  1844 ступио у МОСКОВ- 
ски Уииверситет, где је највише слушао 
Погодина и Бођанског. Свршво је студије 
1847, а постао је магистар 1857. Кратко 
време је био на московском Уннверситету. 
Олужио је затим као ниновннк владимнр- 
ске губерније' и код московског губерна- 
тора. 1887—'1898 био је директор царских 
позоришта у Москви, а 1888—1902 хофмај- 
стор руског царског двора.

М. је емислио велико дело о историји 
сриског језика, по споменицима ћирили- 
цом писаним, у вези са српском истори- 
јом. Радио је веома савесно, мало разву- 
чено. Главно дело М. је Историја сербскаго 
ја-зика по памјагникам, писаним кирили- 
цеју, в свјазн с исторпјеју народа (1857). 
Српска историја, напиоана шо областима, 
као потребнија од његових филолошких 
сгуднја, прнвлачила је највећн део пажње 
на себе, и задржала [је вредност п онда, 
када су филолошка раотрављања М. поста- 
ла већ антиквирана. Ово велико М. дело о 
историјн орпског језика (1857) није цело 
преведено на орпскв, него је Ђ. Даничић 
превео само историју, која је излазила као 
Прилог Орпских Новаша за 1858; друго из- 
дање овога превода изашло је 1876. Од 
осталих радова М. имају важности за срп- 
ску историју још ови: 0 земељној собстве- 
ности в древњеј Сербији (Чтенија, 1860) и 
0  судје присјажних у јужнпх Славјан.

Н. Р.
МАЈНАРИЂ АНТЕ, главни управник 

Банке и Штеднонице Гороког Котара Д. Д. 
Равна Гора (17/1 1874, Брод на Купи). 
Још млад бво је управитељ и начелник у 
ввше општина Горскога Вотара-. Служио 
је као начелник трговишта Равна- Гора. — 
ГБеговом иниција.тивом изведени су: во- 
довод, шумоке цесте, дрворед, школе, цр- 
кве и т. д. 1907 основао је Банку и Ште- 
дионицу Горског Котара Д. Д. у Равној 
Гори, чији је управниж. М. је сарађивао 
у Оупиловом Новом Листу, Југославенском 
Лојду 'И Ванкарству. С. Д.

МАЈО, сплитски ђакон (у почетку 11 ве- 
ка, у време хрватскот краља Кресимира- III, 
1000—1030, и сплитског надбискупа. Павла). 
Био је врстан писар и вешт калитрафској 
беневентанн. На жељу надбискупа Павла- 
саставио је ексцерпт нз Јеронимових Тгас- 
1а1из Је  рза1т 1з, од чега се један део н 
сачувао, зазедно еа М. преводом Живота 
Марије Египатске, који је правео са грчког 
на лагшнскн језик. Био је без оумње веома 
образован Хрват и дошао је у, тада ро- 
манском, Оплиту до великог угледа.

В. Н.
МАЈОР ИВАН ЈУРИЈ, сликар (крајем 

18 века, на оловеначкој граници Фурлани- 
је — 1744, у Чешкој). Ра-дио је у Чешкој 
као прнзнати црквени сликар. Упоређн- 
вали су га са познатим чешким сликаром 
Петром Иваном Бранделом. Његов ученик 
био је језуита Итвац Раб. Сачувана је 
на пр. слика. Св. Јована Непомука у 
Бранднсу.

Л и т е р а т у р а :  Кукуљевић, Словник
умјетниках јутославенских, 233.

Ф. С.
МАЈСКА ДЕКЛАРАЦИЈА је изјава по- 

сланика Југословенског Клуба у бечком 
царевинском већу од 30/5 1917, којом су 
они, на основу националног принцнпа л 
хрватског државног права, тражнли ује- 
дињење свих земаља аустро-угарске мо- 
нархије, у којима -станују Словенци, Хрва- 
ти и Орби, у једно са-мостаишо држдвно 
тело, које би стајало под жезлом хапс- 
буршко-лоренске династије, бнло слобод- 
но од сваке националне надвладе туђнна- 
ца и основано. на демократској бази. Ова 
изјава и пропшганда, која је од јесени 
1917 стајала са њом у вези, у највишој је 
мери спремила широке народне масе у 
југословенскнм земљама монархпје за 
ослобођење, нарочито међу Оловенцима. 
Клаузула под жезлом халсбуршко-лорен- 
ске дннастије била је- онда потребна из 
тактичних разлога. Изгледа да ј-е иниција- 
тиву за М. Д. дао Јанез Крек.

М. Кос.
МАЈСТЕР РУДОЛФ, генерал, песник 

(29/3 1874, Камник, Љубљанска Област). 
Свршио је 6 'разреда- гимназије у Крању 
и Љубљани и кадетску школу у Бечу. 
Постао ,је 1894 кадет у домобранском пуку 
у Љубљани. Служио је као официр ау- 
стриоке војске у Љубљани, Целовцу, Пше- 
мислу, Цељу, Марибору. За време рата 
био је конфиниран трн и по м-есеца у 
Грацу. После преврата- преузео је, у саглас- 
ности са мариборским Народним Већем, 
које га је именовало генералом, војну власт 
у Марибору, н окупирао је са брзо -моби- 
лизнраним четама, варош и с-еверну јези- 
ковну границу, која је после углавном 
постала- и државна граница. Пре коруш- 
ког плебисцита био јв М. -заповеднпк вој- 
ске и жа-ндармерије у Корушкој, часни 
председннк Народног В-ећа за Корушку, те 
је водио припрем-е за плебисцит. 1920 по-
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■стао је лочасни ађутант Његовог Велн- 
чанства, 1921 нредседник комисије за. раз- 
траничење са Италијом. 1923 је пенсионн- 
сан. За заслуге за словеначки наро(Д у Ма- 
риборској Области изабран је у 28 општина 
за почасног гра.ђанина. —- М. се истакао 
п  као песник (пееудоним Војанов) већ 1890 
у Вртцу, доцније у Весни, Звону, Звончку, 
Словану и Оловенском Народу. 1904 нз- 
дао је збнрку песама.

Л в т е р - а т у р а :  Блазникова. пратика
<1920); Дом ин Овет <1919, 11); Графен- 
ауер, Кратка згодовина. слов. словства, 299.

И . Г .

МАЈЦЕН ЈУРАЈ ДР., ирофесор Универ- 
ситета (18/1 1875, Затреб — 1/2 1924, За- 
греб). На бечком Университету и Техничкој 
Великој Школи студирао је математику и 
лацртну теометрију. Докторат философије 
положио је у Загребу 1899. Био је најпре 
гимназиски професор, а од 1911 до смрти 
профееор геометрије на загребачком Уни- 
верситету. Био је три године један од 
уредника. Наставног Вјесника, и неколико 
тодлна господарски секретар Јутославенске 
Академије. Објавио је око 100 радова. В-е- 
ћина радова су му из ббласти пројективне 
и аналитичне геометрије. Писао је и радио 
за реформу математи.чке наставе у нас.

М . Н -ћ .

МАЈЦЕН СТАНКО ДР., књижевник 
<29/10 1888, Марибор). Свршио је гимна- 
зију у Марибору (1900—1908), а правне 
студије у Бечу (промовисан је 1915). За 
време рата служио је као поручник на 
фронту у Галицији, а после, до преврата, 
код генералне губерниј-е у Београду. После 
ослобођења постао је политички управни 
чиновник у Љубљанн, а од 1923 у Мари- 
-бору, — М. ј-е обј-авио своје прве песме, 
цртице и драмске покушаје у ђачкој Зори 
1912, од 1914 сарађује највише код Дом 
ин Света (Детињство, 1922). Засебно ј-е 
издао комад у три чина из времена. ау- 
стриске окупације у Србији, Касија (1919), 
и збирку комада- у једном чину: За нови 
род (1922). М. је експресивни аналитик; 
његови су списи ллод ошгрог интелекта и 
јаке умехничке тежње. М. критике- пока- 
зују дубоко литерарно - естетско образо- 
ваље.

Л и т е р а т у р а :  И. Графенауер, Дом ин 
Свет (1915); Коблар, Дом ин Овет (1923, 
126). И . Г .

МАК (Рарауег зо т п Н е г и т  Б., Моћп) 
-сеје се због сем-ена, у коме има знатна мно- 
жина, врло доброг уља. Местимице, као 
на пр. у Јужној Србији, сеје се М. и за 
производњу опијума. Још зелене главице 
■зарезују с-е по неколико пута, па онда из 
њнх цури бела течност као млеко; она ее 
на главици стврдне, саетруже се, па онда 
■суши и продаје као сирови опијум.

0. Ф.
МАКАНЕЦ МИЛАН ДР., нолитичар (11/7 

1843 — 2/7 1883, Загреб). Учио је у Загре-

бу гимшазију и иравословну Академију. 
После повраћеног Устава (1861) живо је- 
учествовао као студент у свима јавним 
манифестацијама. Због љих је са другом 
Мирком Бедековићем побегао у Београд 
(1863). Воравак у Беотраду био; је од ве- 
ликот утицаја на М. Псстао је прнсталнца 
сложнога рада Срба в Хрвата. После пола 
године вратио се у Загреб, и на-ставио је 
ту науке. Затим је -отишао у Беч, да се 
спреми за професора казненог права на 
прав-ословној Академији. 1866 положио 'је 
д-ожторат права у Бечу, а 1867 је имеи-ован 
за профе-сора казненог лрава н-а правослов- 
ној Академији. Нагодба изм-еђЈ Хрватске и 
Угарске нашла је у М. најенергичниј-ег про- 
тивншка. Као одличан говорник постао је 
М. врло популаран. Левин Раух га је укло- 
нио са положа-ја професора на. Академији. 
Али М. је наставио и даље- борбу против- 
Нагодб-е. М. је учествовао. при издаљу 
т. зв. септем-барског манифеста народне 
странке (20/9 1872). М. је тада био посла- 
ник града К-ар-ловца. Ревизија Нагодбе и 
именовање Мажуранића за -баиа -није М. 
задовољило. Он с-е борио против Мажура- 
нића, народне н унионистичке странке.- 
1874 преселио с-е у П-етрињу, као адвока.т, 
а из Петриње у Загреб, одрекавш-и се- пој 
литичког рада. Био је -одличан правник, 
нарочито криминалиста. Његове су одбра- 
не познате као. одлична д-ела дијалектичке 
вештине. 1877 издао ј-е књижицу под на^ 
словом: Мо.ја исповијест народу. Чланци 
у тој књизи нарочито -су важни -за полн- 
тичку хрватску историју 1869—1875.

Л и т е р а т у р а :  Народне Новине, 1883 
од 3/7; Обзор, јубиларни број 1910.

М. Прелог.
МАКАР. В. Макарска.
МАКАРИЈЕ, архиепископ пећскп и срп- 

ски патријарх 1557—23/10- 1574. Као ро- 
ђак великог везира Мехмеда -Соколовића, 
М. је успео да -о-бнови ауто-кефалност п-ећ- 
ске архиешископиј-е и српске патријаршије, 
која је -била изтубљена ускоро шосле конач- 
ног пада средњевековне Србије под тур- 
ску власт (1459). М. је добио од султана 
исте повла-стице као и грчки цариградски 
патријарх, те је постао не само врховни 
духовни, негО', углавном, и световни по- 
главица свога народа (етнарх или милет- 
баша). М. настојањем границе српске па- 
тријаршије проширене су, изузевши обла- 
сти јужно од Скопља, које су остале под 
охридском архиепископијом, на све- кра- 
јев-е, у којима оу тада Срби живели, те 
су се пружале на север до више Буднма 
и Арада, на запад до Јадранског Мора, 
а на. исток до иза Самокова. у Бугарској. 
У тако пространој области М. је одмах 
с преданошћу и разумеваљем пристунио 
реорганизацнјк и рћформксању српске 
цркве. Обновио је лећски манастир и 
многе друге манастире, обновио је опу- 
стеле епархије и поставио је у њпма епи- 
скопе, а у исто вреие основао је и неко-
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лико нових епархија, нарочито по Угар- 
ској и Славонији. Зашустели, поробљени и 
попаљени манастири почели -су се поново 
дизати и пунити калуђернма, а по целом 
српском народу, под утицајем М. рада., за- 
струјао је нов живот. Тако је М. успео, да 
од своје патријаршије начини ј-едну одлич- 
ну не -само црквену н-его и националну 
организацију, која је тако -много донринела 
за- стварање и развијање идеје о јединству 
и уједиљен.у српског народа. 1572 М. ое 
одрекао нрестола н предао га је овом-е ро- 
ђаку и помоћнику, Антонију, раннјем хер- 
цегованком митрополиту.

Р. Грујић.
МАКАРИЈЕ, јеромонах, први српски 

штампар. Радио је у штампарији Ђурђа 
Црној-евића на Цетињу. М. старањем штам- 
пан је Октоих 1494 и Исалтир 1495. После 
пада' Зете нреша-о је М. у Влашку, и наЈ 
ставио је тамо 1507 свој штампарскп за-* 
нат, у Трговишту. Њетов рад трајао је таЈ 
мо до 1512, а онда му се губи траг.

Л и т е р а т у р а :  И. Руварац, Глас, 40 
(1893), 25—27. В. Ћ.

МАКАРСКА, варошица у Далмацијн, у 
области дубровачкој;. испод торе Бнокова 
(1.762 >м), у дољем приморју, према от-оку 
Брачу. Паробродска је станица у вези са свим 
нашим знатнијим лукама и -с Трстом. 1923 
еаобраћа.ј је био 2.842 лађе са 384.324 1.

М. се простире у полукругу обалом сво- 
је луке, која се -отвара к  занаду. Главни 
трг јв украш-ен споменшсом народноме пеш 
нику фра Андрији Качићу-Мношићу (од 
И. Рендића). Онде је и суетолна црква Св. 
Марка, а недалеко је школска зграда, у 
којој су смештене две основне (мушка, и 
женска.) и внша трађанска школа. И опЈ 
штпнски је до-м леп и укусно сатрађен од 
брачкота тесанца. На источној стра-нн М. 
стоји фрањевачки самостал са старом цр- 
квом (некад џамија), богословијом и књижЈ 
нжцом, а на северозападу, иза зеленога поЈ 
луоотрвца Св. Петра, простире се Доња 
Лука, где је уређено купалиште, и даље 
увала Веприца са спиљом, у којој је Ове-1 
тпште Блажене Девице Лурдске.

М. је здрав-0' место, што има наро-чпто 
да захвали чистом. морском и горском ваз-1 
духу и обиљу свеже живв' воде, а понешто 
и иодбиоковској -бури, која брзо односи 
сваки смет и нечистоћу. У М. од скорш 
радо долазе на летовање и купање стран-' 
ци, особито Чеси.

М. има 1.988 етановника,, општиноко в 
среско потлаварство, жотарски суд, среску 
управу финансиске контроле, царинарнн-' 
цу, земљаринско-катастрални уред, лушсо 
одасланство', пошту, телетраф и телефон, 
седиште је помоћнога бискупа, каптола и 
жупе. Главни оу производн М. л њене 
околине: вино, уље и риба; мното се таји 
и смоква, бадем и вишња. Знатније су 
творнице: Парнв Млпн н Творница Теста, 
Творница за Консервираље Орделе и друге 
Рибе, Рафинерија и Ежстракција Уља, Твор-

ница. Оапуна и Овећа, Ткаоница Памучне- 
Робе, Творница Конопа; Опанчарија. Ту јн 
организацнја трговаца и обртника, 3 нов- 
чана завода, окружна државна заштита 
инвалида, деце и нладежи, дишанеер з» 
туберкулозу.

’ Од М. само један км к североистоку да- 
леко село је Макар (543 становника, жупа). 
На несту је рнмске насеобпне Инаронијег 
кроза коју је водила- римска- приморска 
цеста из ‘Оалоне у Нарону (на Неретви). 
Ту ое већ 532 иомиље бискупија, која је- 
пропала 550, кад је источноготски краљ 
Тотила раворио град Макар (Миссигшп). 
У (почетку 7 века у макарском су се при- 
морју наеелили словенски Неретљани, ду- 
го времена незнабошци (Паганп) н емели 
морнарж (Маријани), и основали су онде 
посебну кнежевнну неретљанску. Макар 
је тада постао -средиште макарске жупег 
која се простирала од доље Цетине до 
Макарске. У борби с Неретљанима погинуо 
је код М. 18/9 887 млетачки дужд Петар- 
Кандијан. Око 950 цар Константин VII по- 
миње жупу и град" М. Краљ Петар Кресп- 
мир IV (1058—1073) припојио је Хрватској 
М. са целом кнежевином Неретвом. Пошто- 
је та земља бпла на крају краљевине Хр- 
ватске, онде је касније превладало лме 
Крајина. Тамо је продирала из суседне 
Босне и Хума богомнлска вера, на да јој 
се на пут стане обновљена је, на почетку 
14 века, бискунија у М. Али већ 1324 паде- 
М. под Боону, а бискуп се склони у Омиш. 
По паду Босне (1463) М. је Кра-јином малс 
време владао хумоки војвода. Жарко Влат- 
ковић, који је повељом, изданом у Клису 
10/9 1468, допустио босанским фрањевци- 
ма, да се -настане у самостанима у М. и 
Жнвогошћу. 1499—1646 М. је била у тур- 
окој влаоти. Турци су је до темеља разо- 
рили, но она се брзо опет подигла и по- 
стала је знаменито тржиште соли за ову 
Босну и Херцеговину. 1646—1797 М. је 
господовала Венеција, која је 1698 обно- 
вила за турокога тосподства замрлу би- 
скупију. Даљ-е је М.; нзузевши францускс- 
владање 1806—1813, била под аустриском 
влашћу. 1815, страдала је М. од куге, која 
је оборила трећину (555) њезиних сталов- 
ника. 1828 М. је бискупија придруже-на 
сплитској бискупији лод истим -бискупом, 
кога у М. замењује впкар. — Макарани 
су се' увек одликовали будном народном 
овестн/те су били у колу бораца, да се- 
Далмација сједиви с.а Хрватоком. Али то- 
га за аустрискога господства нису дочека- 
ли, јер су тек после преврата 1918 и Дал- 
мација и Хрватека ушле у склоп Краље- 
вине ОХО.

Л и т е -р а т у р а: II. Алачевић, Ола-вни
и заслужнн мужеви. Макарска- и Прнмор- 
је. Излет на Биоково (1910); С. Бановић, 
Град Макарска и Приморје (Вијенац, 1923, 
II, 3 ,  са сликама); В. Клапћ, Огаис земаља. 
у којих обитавају Хрвати, II, 1881, 164 дн 
169). Ј. Модестин.
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МАКЕДОНИ ЈА (И СТАРА СРБИЈА).
Г е о г р а ф ж ј а. М. са географеког гле- 
дшнта ограличавају на вападу планпне: Ја- 
бланица, Мокрањска, Војнова и Пиндос, на 
северу и севе1рошгоку: Шар-Планнна, Осо- 
гово, Родоли, на југу и југоистоку: теса- 
лиски Олимп и Бге.јско Море. У границама 
наше државе налази се само северозападни 
део М., северно од 40° 51' сев. шир. и за- 
падно од 23° 2' жст. дуж. Гр. Северно од 
ове области су Скопска н Косовска. Стара 
Србија, а на северозападу је впсока област 
Рашке, погрешно -звана Новопазарски 
Санџак.

У нашој држави М. и С. С. заузимају 
југоисточни део и већим делом нмају при- 
родне границе, нарочито на. западу и исто- 
ку. На западу граница иде високим длани- 
нама: Паштрик, Коритник, Кабалак, Кораб, 
Дешат, Јабланица, Мокрањска Планина; на 
истоку, према Бугарској, границу углав- 
ном представља развође Вардара и Стру- 
ме, по врховима Осоговских и Малешких 
Планина-; на југу је граница слабија, јер се 
између високих иланина: Галичице, Бабе, 
Нице, Кожуфа н Беласице налазе ниске 
котлине, у којима су П.респанско и Дој- 
ранско Језеро, ниски превој између Бн- 
тољоко-Прилепске Котлине и Солунске Кам- 
пање, као и долина Вардара. Слична је 
граница и на ееверу, где су између висо- 
ких планина долине Мораве, Рашке и Жбра, 
и где има неколико релативно нискпх пре- 
воја. — Политички се М. и 0. С. граниче 
на североистоку са Срби.јом и Бугарском, 
на југу са Грчком, на западу са Арбани- 
јом и ‘Црном Гором, а на северозападу еа 
Восном.

На површинн од 45.717 км2 живп у М. 
и С. С. 1,474.560 становника (1921), што 
одговара густини 32-3 на 1 км2. Ти кра- 
јеви су, лосле Црне Горе, најређе наста- 
њени. Мушких је мање од женских (491 
на хиљаду становника према 509), готово 
исто толико. колико је нросечна. размера 
за целу државу. Највећма су насељене ве- 
лике котлине у западној М. и С. С. У По- 
логу је густина становништва око 54 на 
1 км2, у Метохији 53, у Окопској Котлини 
52, на Косову и у Битољско-Прилепској 
Котлинн 42 на- 1 км2. Поред љих је врло 
густо становништво и у срезу струшком, 
т. ј. у долнни Црног Дрима (54-8), у кра- 
товском (49-2) ж у прешевском срезу (47’5).

Са морфолошког гледишта М. и С. С. 
су изразита планинска област, чија је 
главна карактеристика у томе, што су се 
између масивних планина образовале ду- 
боке котлине, те на географско.ј карти цело 
земљиште има више изглед шахова поља. 
У тој се области додирују три планинска 
система Балканског Полуострва: родонски, 
динарски и шарско-пиндски, од којих први 
заузима највећи простор. Од централног 
предела родопске масе (Родопа, Карадага, 
Пирина, Риле и Беласице), пружају се ма- 
њи или већи огранци према западу, други 
лрема Косову, а трећи иреко Вардара и

моравске долине према Дунаву. То је на-ј- 
старији део Валканског Полуострва, са- 
стављен од најстаријнх -стена, поглавито1 од 
кристаластих шкриљаца. Наборан је у па- 
леозојској перноди, а доцније је, утнцајем 
атмосферских појава и река, разораван и 
снашан, те је постепено губио изразитост 
првобитнпх облика.. Северозападни део М. 
и 0. 0., до долиње Ибра и Ситнице на 
исгоку, и Метохије на југу, -заузимају млађе 
веначне планине динарског система, а ју- 
гозападни крај, јужно од Метохије и за- 
падно од горњег тока Вардара, долине Ра- 
дике, Црног Дрима и Охридског Језера, 
заузима шарско-пиндски систем.

Упоредо са набирањем ова два планин- 
ока система, које се углавном догодило у 
олиго-миоцену, настало је поновно изди- 
зање и набирање у родопској маси. Готово 
у исто доба почело је у овој масп и расе- 
дање, односно стварање дугачких пуко- 
тина у земљиној кори, које су унакрсно 
икпресецале земљиште, а дуж њих су по- 
тонуле веома велике пласе, т. ј. велики 
делови земљине површине. Тако су од 
пинепленираног родопског масива остали 
само комади, махом као изоловани, нле- 
ћати и гломазни планински масиви и пла- 
нинске гр.упе, чији се врхови дижу 800 до
2.000 м изнад дна котлина, заравни или 
речних долина, које су се између њих 
образовале. По образовању котлина дого- 
дила се у већини од њих једна. нова про- 
мена. Оне еу се испуниле водом и пред- 
стављале су простране .језерске басене, жао 
дубоке заливе великог Егејског Језера, које 
ое ширило од острва Великих Опорада на 
југу, до Ниџе, Кожуфа и Беласице на 
северу, реке Могленпце на западу, а доњег 
тока Месте на исгоку. Ови ти басени били 
су испуњенн 400—500 м дебелим елојем во- 
де, те ,је већина језера била у међ.усобним 
везама,’ било садашљим удолинама зем- 
љишта, било клисурама, Тако је на пр. 
дубоки залив ишао долином Вардара до 
Сконског Басена, тде се, преко садашље 
вардарске клиеуре, спа.јао са Тетовским 
Басеном или Пологом; преко садашње Ка- 
чаничке Клисуре везивао се са. Косовским 
Басеном, а преко прешевске удолине са 
Врањским, који је као најузкнији заллв 
припадао огромном Панонском Језер.у. Сем 
тога, Косовски је Басен био у међусобној 
вези са Метохиским Басеном, преко да- 
нашњих развођа између Ситнице и њене 
притоке с једне, а .Мируше н Клине с друге 
стране, као и преко Преполца са Проку- 
пачким Васеном, заливом Панонског Је- 
зера. Та језера су се одржавала у првобит- 
ним границама док се није, доцнијим расе- 
дањем и спуштањем огромних пласа зем- 
љине коре, створио басен садашњег Егеј- 
ског Мора, па. се раседом отворио и јужнн 
део Егејског Јеаера. Његова ,је во.да почела 
отицати ,у море, у први мах и из з-ападних 
језерских басена, а нешто доцније и из 
осталих. Стога су сва. ова' језера постепено 
губила раније везе п претварала се у за-
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себна, жзолисана језера. Услед одводња- 
вања, испаравања, доцније н ерозијоног 
дејства Вардара и његових притока, ниво 
изолованих језера је сплашњавао, али је 
у томе процесу било и периода. мироваља. 
За време мировања вода .је ударном снагом 
таласа стварала у прибрежним партијама 
обала маље или веће заравни, те је у ве- 
ћини садашњих котлина очувано неко- 
лико таквих еаравни или тераса, као при- 
родно изграђених С1епеница. Оне су наро- 
чито лепо очуване у Скопском Басену и 
у непооредној околини Окопља, Али су на 
исушивање рапијих језера у великој мери 
утицале и секуларне климатске периоде. 
Јер за време дилувија, у т. зв. леденом 
добу, клима је била хладнија, влажнија и 
богатија у атмосфероким талозима, док се 
геолошка садашњост одлижује топлијом и 
сувљом климом.

Ови споменути процеси утнцали су у ве- 
ликој мери на данашњу пластику М. п
0. С., а нарочито најзнача1јнији од њих, 
тектонски. Тектонски утицај се нарочито 
огледа у саставу данашње долине Вар- 
дара., коју сачињавају неколико тектон- 
скнх котлина: Полог. Окопска Котлина, 
Тиквеш, 'Бевђелиска Котлина и Оолунска 
Кампања, и псто толико клисура: Дервент, 
клисура између Тетовске и Окопске Кот- 
лиие, клисура више Велеса, Демнр-Капија 
и Циганска Клисура, Вардарска. долина је 
највећа и најдужа од свих речних доли- 
на у М. и 0. 0. Јер, Вардар са- својим 
притокама, Лепенцом н Лчнњом, протиче 
кроз целу М. и део 0. 0., од севера до 
југа и дели их на. две половине: на за- 
падну М., са највећим делом 0. 0., и на 
источну М., а уједно представља и важну 
мсрфолошку границу. Наиме, у источној 
М. преовлађују м-асиви, саграђени искљу- 
чиво од кристаластих шкриљаца., гранита 
и млађих еруптивних степа, претежно 
трахита. Раседи се већином пружају прав- 
цем упоредника, а ебог тога оу и котлине 
издужене у пра.вцу од запада на исток 
(Штипско - Кочанска, Радовишка- и Огру- 
мпчка Котлина). У северном делу источне 
М. преовлађује висока планинска област 
Шијач 1.915 м, Црноок 1.871 м, Доганица 
Планина 1.828 м, Осоговоке Планпне 
2.252 м). Што се даље иде југу све се 
чешће наилази на котлине, а планшне су 
све пространије, усамљеније, ређе и лиже 
(на средњем делу нсточне М. су: Чавка 
1.538 м, Плачковица 1.754 м, Малешке 
Планине 1.932 м, Огражден 1.744 м; на 
југу Беласвца 1.494 м, Плауш 900 м, Бе- 
шик 1.059 м).

Друкчијег кзу састава и пластике запад- 
на М. и 0. С. Тамо се раседн најчешће 
пружају у правцу меридијана, од севера 
на југ, или у међуправцима, од северо- 
запада према југоисток.у, односно од се- 
вероистока. према југозападу, и јављају 
се у више група. Прва. се од њих пру- 
жа долином ‘Црног Дрима, од Дебра, 
нреко Охридског и Маличког Језера. до

Корчанске Котлине у Арбанији. Западно 
од ове групе раседа су младе пиндске 
планнне, уских, збијених и несиметрично 
распоређених венаца, који су знатно већим 
делом састављени од седиментарних сте- 
на, као што је Мокрањска Планина (1.525 м), 
заладно од Охридског Језера, делом од 
серпентнна, као што је већи део Јабла- 
нице (-2.237? м). Источно од споненутих 
раседа је област плећатих, више заобље- 
них н махом изолованих иланинских 
масива-, који су растављени дубоким и 
пространнм котлллама или заравнима. 
Планине су састављене од кристаластих 
шкриљаца, палеозојских и мезозојскпх се- 
димената, кречњака и пешчара, а поред 
тога од сернентина и младих еруптшвнпх 
стена, претежно трахита, као и у нсточно| 
М. Западно од врло дугачке групе расед- 
них линија, које се пружају дуж једне 
и друге стране Полога, преко долнне Ра- 
дике, западног подножја Плакенеке Пла- 
нине, Бигле, Перистера, долине Бистрице 
у Грчкој, до њене окуке, и даље на југ 
до Трикале, планнне су саграђене од па- 
леозојских стена, а само ло врховима има 
мезозојских стена, док су на истоку са- 
стављене од кристаластнх шкриљаца и 
кристаластнх кречњака. Сви ови масивн су 
врло високц и заузимају велики простор.

Централна облает западне М. -је Битољ- 
ско-Придепска Котлина, на висини од 575 
до 640 м, једна од најпространнјих депре- 
сија у томе делу М. Западно од ње су 
Бушева Плалина 1.791 м, Љубен 1.762 м, 
Плакенска Плалина. 1.999 м, Бигла 
1.657 м, Перистер 2.600 м, Баба 2.330 м. 
Између Бптољско - Прилепсве Котлине и 
долине Вардара- ширп се о-бласт простра- 
нпх планинских масива, најнеприступач- 
нија и најнепроходнија област, кроз коју 
се пробија једино Црна- Река. Ту се дижу: 
Бабуна 1.499 м, Козјак 1.746 м, Дренска- 
Планнна 1.663 м, Оелечка 1.472 м, а. даље 
на истоку Ннџе 2.521 м и Кожуф 2.173 м. 
На северу, према- Полоту и Скопској Ко- 
тлини, нсто је тако неприступачна област, 
у којој су планине Коњарник 1.874 м, Оу- 
ха Гора 1.882 м, Жеден 1.260 м, Даутица 
2.179 м, Караџнца 2.473 м, Голешница- 
2.112 м, Кнтка 1.569 м. Западно п северо- 
занадно од Полога, који лежн на а-исо- 
лутној висини од 420 до 520 м, дижу се 
плалине Враца 2.582 м, Рудока 2.702 м, 
п Шар-Планина 2.604 м, док Скопску Ко- 
тлину, на висини од 220 до 370 м, на северу 
ограђује Скопска Црна Гора 1.651 м, а 
на истоку Козјак 1.352 м и Овче Поље.

Северно и северозападно од ових котлн- 
на су Косово Поље и Метохија, у С. С., 
пзмеђу М. и Рашке. Метохија је на апсо- 
лутној висини од 300 до 500 м, са свих 
страна затворена бедемом високих^ плани- 
на, На северу су: Жљеб 2.243 м, Караник 
2.100 м и Мокра. Гора 2.210 м, на западу: 
Копривник 2.313 м, Скилсен 2.386 м, 
Паштрнк 1.983 м, на југозанаду је Корит- 
нпк 2.394 м, на југоистоку Шар-Планина,
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а на иотоку су: Коџа Балкан 2.042 м, Сту- 
денида 1.721 м, Црнољева 1.085 м, Чича- 
вида 1.211 м. Иоточно од Метохије је Ко- 
сово Поље, које лежи на внсини од 500 
до 580 м. Са запада га ограђују Чичавида, 
Црновљева, Студенида и Шар-Планина, а 
са нстока југоисточни кра.ј Копаоника. и 
њетови даљи, релативно ниски огранди: 
Лешница 1.150 м, Пруговац 1.100 м, Ко- 
знида 1.300 м, Жеговац 1.070 м, као и 
Скопска Црна Гора.

Оасвим је друкчија пластика Рашке. 
Док су у М. и С. 0. главна карактеристика 
рељефа гломазни планинскн масиви и 
простране котлине, чије је дно проеечно 
на висини од 250 до 700 м, у Рашкој овжх 
облика нема. Планине су ту знатно уже, 
ретко су више од 1.700 м, углавном се 
пружају од северозалада према јутоистоку, 
а котлина, у нравом емислу речи, и нема, 
него се јављају две проетраније висорав- 
ни, Сјеничка, на којо.ј .је и Сјеничко По- 
ље, и Пештер. Обе су висоравни врло ви- 
соке, на висини од 1.000 до 1.250 м. Њих са 
•југа н југозапада уоквирују планине: Зла- 
тар 1.478 м, Гиљево Око 1.600 м и Круш- 
чица 1.820 м, са југа: Моравац око 1.500 м 
и Хум 1.420 м, а са истока Јавор 1.812 м, 
и Пометеник 1.450 м. Сјеничка висораван 
одвојена је од Пештера огранком Гиљево 
Планине. Остале веће планине оу: Лисац 
1.767 м, Ивовик 1.321 м, Лисат 1.250 м, 
Козомор 1.337 м, Јадовник 1.599 м, Сми- 
љевица око 1.700 м, Рогозна 1.550 м. Вшпих 
планина од 2.000 м нма- само око границ-е 
према Црној Гори (Бјеласица 2.117 м), Во- 
сни (Велика Љубичња 2.239 м) и Србији 
(Коиаоник 2.140 м). Осим тога, карактери- 
стично је за Рашку, да су, -зб-ог велике рас- 
прострањености кречњака, многи предели 
наги, без шум-а, покривени ниским трава- 
ма и кржљавим жбуњем, и одликују се 
карсним појавима, нарочиго око Сјенице и 
Пештера, где има и понорница, као што 
су речида Воровштица и Добра Вода, ■

У хидрографском погледу М. и С. С. бит- 
но се разлижују од севернвјих крајева, 
Србије и Босне. У овима све реке припа- 
дају сливу Ду-нава,_ односно Црнога Мора, 
одговарајућн општој нагнутостн .земљишта 
према северу, оа изузетком кар-сних обла- 
сти у западној Боснв н источној С-рбији, 
где има понорнида и мањих обла-сти без 
отока, и где преовлађују подземни токови. 
Земљиште целе М. и већег дела С. С. 
спушта се углавном према југу и југо- 
истоку, у Рашкој и североисточном делу 
С. С. прем-а северу, а јужно од Прокле- 
тија и Мокре Горе, и западно од Црноље- 
ве, Шар-Планине, Рудоке, Влајенице и 
Вистре општи правад спуштања земљи- 
шта је према западу. Из тих разлота сли- 
ву Егејског Мора прижада 25.959-2 км2 
или 56-8% од деле површине М. и 0. 0., 
сливу Јадранског Мора 7.952-7 км2 (17-4%Д 
а сливу Црнога. Мора, са областима <5ез 
отока, 11.305-1 км2 (25-8%). Развође између 
Егејског п Јадранског Мора- је нормално,

као -и измсђу Јадран-ског п Црног Мора, 
јер се држи висожог планинског венда, 
који је напред споменут. Друкчије је код 
развођа жзмеђу Егејског и Црног Мора, 
које се, углавном држи венца Црнољева— 
Црна Гора—Рујан. Јер, долином Лепенца 
област егејског слива залази .у котлину 
Ко-сова Поља, -и ту се, место нормалног 
развођа, образо-вала повија, т. ј. развође 
у -самој котлини. Наиме, Неродимка се 
западн-о од Урошевда рачва: једним кра- 
ком тече на југоисток, према Качанику, 
и улива се у Лепенац, притоку Вардара, 
док другим тече на северо-исток и улива 
се у бару Оазлију, из које истиче Оит- 
нида, прнтока Ибра, а посредним путем 
Дунава. Олнчно н-енорм-ално развође је пз- 
међу Окопске Црне Горе и Рујна, на пре- 
шевском превоју. Ту је , развође између 
Моравице, притоке Јужне Мораве, и Бањ- 
оке, посредне прнтоке Пчиље, на висини 
од 482 м. Исто је тако ниско ра-звође из- 
м-еђу Неродимке и изворишта Јужне Мо- 
рав-е, на превоју .југоисточн-о од Урошевда, 
високом 550 м.

Од речних -сливова у М. и 0. 0. нај- 
већи је слнв Вардара; он зау-зима- повр- 
шину од 24.278 км2. Њему, и сливу 
Струм-е, припадају све М. реке, са дзузет- 
ком најзападаије уске области дримског 
слива и притока Преспанског Језе-ра. Глав- 
није п-ритоке Вардара из западне М. оу: 
Треска, Маркова Река, Кадина, Ба-буна, 
Црна Река-, а из ист-очне М.: Пчињ-а са 
Кривом Реком и Брегалница са Кривом 
Лакавидом. Нарочито је простран Варда- 
ров слив у западној М., а у источној се 
јако - проширује само на североистоку, 
сливовима Пчиње н Брегалниде. У |јуж- 
ном делу источне М. он знатно губн у 
пространству -свота слива, јер се долина 
Отрумице дубоко - увлачи на запад, те је 
У изворвшним деловима о-ко 12 км уда- 
љена од Вардара и његове долине.

Даља је хидрографска карактеристика 
М. и 0. 0. да приличан број великих река 
постаје- у котлинама, које су негда биле 
језера. Тако се на пр. Бели Дрим развија 
у Метохији, извориште Црног Дрима је ,у 
Охридокој Котлини, Вардар се развија у 
Поло-гу, Оитнида и- Лепенац у ’ котлвни 
Косова Поља, а Струмида у Радовишкој и 
Отрумичкој Котлини. 0 друге стране, при- 
личан бро.ј потока извире на ивицама 
Ојеничке Висоравни и Пештера, а ту је 
и изворжште Увда. Поред тога је општа 
појава, да већина великих река у М. и 
0. 0. тече приближно у правцу мериди- 
јана, било према југу или северу, одгова- 
рајући пружању раседних линвја западно 
од Пчиње и Вардара. Али је при томе 
важније, што те реке, на в-ећем делу тока, 
не теку у истоме смеру, и ако су иетога 
правца. Т-ако, на пр., Вардар у своме гор- 
њем току тече према северу-североистоку, 
,у правцу нагиба земљишта у Тетовекој 
Котлини, па тек после шробоја кроз кли- 
суру Дервент почне тећи према југоисто-
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ку, т. ј. према Егејеком Мору. Треека на 
целом току тече, углавном, од јута према 
северу, уливазући ее у Вардар окО' 9 км 
западно од Скопља, док Црна Река у свом 
горљем току тене према југу и југо- 
нстоку, према Кеналију, одакле почне тећн 
на иоток, па нагло- скрене на север-северо- 
исток, пробијајући се стално кроз кли- 
суру, и утиче у Вардар ниже Градског, а 
много би Јој лакши н краћи пут био да 
настави ток на југ, преко преседлине Ки- 
лит-Дервента (770 м), која везује Битољ- 
ско - Прилепску Котлину са Солунском 
Кампањом. Исто тако к Брегалница на 
горљем току тече на север-северозапад, а 
од села Тодороваца ка југозападу. И у 
томе се битно разликују реке у М. н 0. С. 
од река на северу, у Босни и Србији, које 
од изворишта до ушћа имају, углавнон, 
исти правац, од југа према северу, и теку 
скоро у истом омеру: у правцу опште 
нагнутосги земљишта. Узрок тим велнким 
разликама је што су се воде малих река 
у М. и С. 0. скупљале у котлинама, где 
ое образовала главна река, а ова је била 
принуђена да се држи правца тектонских 
улегнућа, којима најлакше налази излаз до 
Здока у другу реку илп до морске обале.

На поолетку је велвка већина -речних 
долина у М. и С. 0. саетављена од котлп- 
наетих проширења, која су међусобно по- 
везана теснацима и клисурама. У котлш 
нама реке теку тромо, правећп безброј 
внјуга, стварајући повремена језерца, 
сталне мочваре и баруштине, док су 
клисуре луне брзака и малих слапова, те 
ни једни' ни други делови река нлсу 
згодни за лловидбу. Тако је, на пр., пад 
Вардара кроз Полог 2-38 м/км, на току 
кроз клисуру Дервент повећа се на 
3-64 м/км, а у Окотоко.ј Котлинп над је 
тек 1-29 м на километар дужине,

Јужна М. ое одликује и доста великим 
бројем језера, од којих је већина преоста- 
так од дилувијалног Егејоког Језера. Сва 
она оу у великим котлинама, већином 
тектонског лорежла, као што оу п север- 
нк.је котлине. Од деветнаест преосталих 
језера, у границама наше државе су већв 
делови два највећа језера: Преспанског и 
Охридског, и мањег Дојранског Језера, 
Два прва су уоквирена врло високим 
планинама, правца север-.југ: Перпстером 
(2.600 м) и Бабом (2.330 м), Петрињском 
Планнном (1.734 м) и Галичицом (2.265 м), 
— отрадом између Преспанског и Охрлдског 
Језера —, Јабланицом (Три Шиљка 1.642 мј 
и Мокрањском Планином (1.525 м). Оба су 
језера на великим висинама: Преспанеко 
на висшги од 853 м, са максималном ду- 
бином од 52 м, док је Охридско на вн- 
сини од 695 м, а највећа дубина му је 
286 м. Дојранско Језеро лежи на висини 
од 148 м, дубоко је 10 м, ограннчено је 
брежуљцима, а еамо на северу од њега 
диже се планина Беласица.

Клима у М. п С. 0. има различите ти- 
пове. У тој се пространој области суда-

рају и препдпћу врло блага медптеранска, 
са оштријом континенталном, средње- 
европском и источноевропском климом, а.ли 
тако, да се из сба климатска типа не* 
комбинује блага средоземна зима са ре~ 
лативно прохладннм средњеевропским ле- 
том, него се, углавном, истичу оба нај- 
нотовољнија годишља доба: хладна п
влажна континентална зима са врелим и 
сувим субтропскпм летом. Несразмерно 
велики део М. и С. С. има карактер кон- 
тинентадне кдиме, а. незнатан део речннх 
долина п котлина у јужнијнм крајевима 
ноказу.је слабе утицаје медитеранске климе. 
Једина је изразнта област средоземне кли- 
ме доње Пова.рдарје, јужно од Демир-Ка- 
пије, и околина Дојранскот Језера, донекле- 
н Отрумичка. Котлина, до које продире 
утицај медитеранске климе преко долине 
Струме. На дољем Повардарју зима је исто 
толико блага као у Солунској Кампањи, ле- 
то је готово исто онолико жарко, и годишње 
колебање температуре исто толико велико. 
По податцима систематоких опажања 1916 
до 1919, која оу вршена у Удову (41° 21' 
сев. шир.), око 23 км северно од Ђевђе- 
лије, средња зпмска гемпература. тога места 
је 6-0°, еа минимумом у фебруару (5-3°), а 
у лету се повећа до 25-5°, са максимумом 
у јулу (26-6°), у чему ое више огледа деј- 
ство јако загрејане вардарске~ долине, него 
расхлађујућег утнцаја Егејског Мора. Го- 
дишња амплитуда у томе крају је 21-3°, 
од прплике за 1° већа него у долннн доњег 
тока Неретве. Највиша опажена темпера- 
тура била. Је 42°, најнижа —7-8°, а апсо- 
лутно колебање је 49-8° 0. По вегетаци- 
оним лриликама могло би се закључпти, 
да некојп басени у јужнпм крајевима 
нмају сличности са тппом медитеранске 
климе. Тако је, на лр., Тиквеш, због до- 
брог зажлона од оевертгпх ветрова, један 
од најтоплијих басена. у М., јер је у љему 
жетва месец дана ранија него у Битољско- 
Прилепској Котлини. Таква је и мала 
Дебарска Котлина, до које продиру ути- 
ца.ји Јадранеког Мора, преко долине реке 
Маће, и ако је она око 80 км удаљена од 
мора. Охридски и Преспански Басен су 
такође прецетавннци блате климе. Зиме су 
у њима доста благе, сунчане, алп има и 
много хладнијих дана, са мразом и са 
периодичним падањем снега, док су окол- 
нп планпнскп врхови неколико месеца 
под снегом. Ло вегетацији се утпцаји ме- 
дитеранске климе осећа.ју донекле и у до- 
лини Брегалнпце, у Кочанској Котлини и 
у Малешу, захваљујући Осоговској Пла- 
нпни, која их штити од хладних северних 
и североисточнпх ветрова.

Остале велике котлпне, Метохија, Скоп- 
ска, Битољско-Прилепска, имају много ош- 
трију климу. Од њих је најкарактеристич- 
нија последња, јер је понајближа. околним1 
.морнма: од Јадрана је у правој линијн 
удаљена око 155 км, од Егејског Мора око- 
120 км, осим тога је са југопстока при- 
лично отворена према Солунској Кампањн.
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Лрж свем том, Битољ и Пржлеп имају за 
•своје теографске ширине доста хладне зи- 
ме, које се могу мерптн са зимама у на- 
тггом северним ■крајевима, дов оу лета. врло 
топла. У Битољу је (620 м) средља годишња 
температура 11-0°, просечна температура- 
јануара је —1*4°, априла 10-7°, јула 22-2°, 
октобра 13-0°, а тодишње колебање је 
23-6° С, колико је у већем- делу Србије и 

ј  истонним крајевима Олавоније, који су 
много континенталнији. Јулска температура 
је за- апсолутну висину Битоља. врло ви- 
-сова, јер би редукдијом на морски ннво 
•бпла 25-9°, колика- је у најтоплијнм кра- 
јевпма М., у доње-м Повардарју. Једино се 
већа близнна мора огледа у чињениди, што 
је у Битољу јесен око 2-5° топлија од про- 
лећа. Средњи -екстреми тедшература су 
—17-6° и 36-2°, што одговара амплитуди 
од 53-8°, док је најнижа- забележена тем- 
пература- —28-0°, највнша 38-8°, -а апсо- 
лутно колебање 66-8°, колико .је у најкон- 
тиненталнијин деловима наше државе, у 
Војводини и у источној Србији. Толико 
велнке разлике Битољ захваљује -своме но- 
ложају у врло дубокој котлини, где се лети 
тло и нате планинске падине веома јако 
-затреју, а зими се несметанс таложи тежи 
и хладан ваздух. Још континенталнији тип 
климе има Окопска- Котлина. У Окопљу, 
на 245 м висине, просечна је -годишња тем- 
пература 11-9°, средња температура јануара 
је —0-5°, јула 23-5°, годишње колебање 24-0°, 
а јесен је тек за П5° топлија од пролећа. 
Кад би се његове редуциран-е температуре 
улоредиле са битољскима, видело би се, да 
је  зима у Скопљу -осетно хл-аднија, а лето 
тек нешто ублажено, због веће географске 
ширине. Али при свем том Скопље нема 
онолнко велике апсолутне евстрем-е као 
Битољ. Најнижа забележена температура 
је -—25’8°, највиша 39-0°, а апсолутно коле- 
бање је 64-8° 0. Зиме су и у јужној М. то- 
лико јаке, да се и плитко Дојранско Је- 
зеро скоро сваке тодине замрзне при оба- 
лама, ,али је ретко цела површина покри- 
вена ледом, што се догодило 1905, када је 
било замр-знуто од 7/1 до 23/3. Тада се на- 
хватао лед и при обалама Охридскот и 
Преспанскот Језера, где није било струја. 
Жсто је тако јануара 1903 и зиме 1904/05 
Вардар био код 'Бевђелије толико замр- 
внут, да се могло ићи преко леда-.

У Рашкој је клима у опште оштра, због 
севернијег положаја. Температуре су у 
свима месецнма. ниже нето у котлинам.а 
М. и С. С„ али оу годишва колебаља не- 
што мања. У Новом Пазару (549 м) је 
средња. годишња температура 9-7°, про- 
сечна температура јануара —2-8°, апрнла
11-0°, јула 20-3°, октобра 12-1°, а амплитуда 
је .23-1° С. У Пријепољу, који је даље на. 
северозападу, на виснни од 446 м, средља 
годишња температура је 9-2°, одтоварајуће 
вредности за поједине месеце оу —‘з-2°, 
9'4°, 19-8°, 10’6°, а годишње колебање је 
23-0° С. Још лиже су температуре у Пљев- 
љнма, на висини од 769 м. У тим је кра-

јевима јесен од прилнке за 1° толлија од 
пролећа, а  средњи екстреми температура 
су врло изразити: у Пљевљима —20-1° и 
37-6°, са колебањем од 57-1°, док су апсо- 
лутни екстреми—27'6°и41'0°, што одговара 
амллитуди од 68-6° С. Зиме су у тим кра- 
јевнма ■ дуге, почну у новембру, сврша- 
вају у марту, а у појединим годинама има 
дана са температуром иопод 0° од октобра 
до маја еакључно.

Облачноот је у  М. и С. С. нешто мања 
него у севернијим крајевимд, и углавном 
се смаљује од унутрашвости према. мор- 
ској обали. Највећи део те земље нма. 
као средњу годишњу вредност 4—5 десе- 
тина, 5—5'5 на северу, 4—4'5 десетина 
на југу. Али измеда да је у Рашкој облач- 
ност маља него у С. С. Највећа је облач- 
ност у зимским месецима, када је иреко 
половине до две трећине неба под обла- 
цима, са максимумом у децембру, а нај- 
ведрије је у позном лету, автусту или сеп- 
тембру, када је на северу око трећина неба 
покрнвена облацима, а на .јуту четвртина 
до петине.

0 подели атмосферских талота. нема. до- 
вољно података, али се углавном годишња 
количина смаљује од запада. према истоку. 
На граничним деловима са Арбанијом- пад- 
не у току године иреко 1.000 мм, одатле 
до линије Лријепоље — Призрен— Битољ 
1.000—700 мм, а источније 700—500 мм, 
са изузетком (југоисточног дела М., источно 
од долине Брег-алнице н доњег тока Вар- 
дара, где има маље од 500 мм киша. У 
годишњој подели кнша показују се доста- 
велике разлике. У зимским се месецима 
количина кише повећава од севера према 
југу, а лети се у истом правцу, али нешто 
спорије, смањује. Граница, на којој лети 
падне исто онолико кише као зими, била 
би северније од Скопља. У Битољу нај- 
више кише па-дне у октобру (85 нм), нај- 
мање у августу и септембру (36 и 33 мм), 
а споредаи максимум је у мају (просечно 
76 мм). Према северу се годишљи режим 
кшна доста знатно мења, јер су у Окопљу 
најкишовитији месеци мај и јуни (про- 
сечно по 57 мм), најсувљи је јануар 
(28 мм),- а. споредан максимум је у окто(5ру 
(б2 мм), који је у јужним крајевима главни. 
У Пљевљима -су слични услови у годншњој 
подели киша, само је максимум помакнут 
на мај (95 мм)„ у јуну има 81 мм кише, 
минимум јје у јануару (45 мм), а спореднн, 
октобарски максимум је врло изразит, јер у 
томе месецу у средњу руку падне 85 мм 
атмосферских талога. Севернији крајевн 
имају више средњеевропски тип годишње 
поделе кише, а јужнији више медигерански 
тип. У тим су крајевима лета врло сува. 
У Битољу су најчешћи случајеви, да у 
сваком од летњих месеца не падне више 
од 9 мм кише, ма да су у неким месецима 
пале много веће жоличине (100—130 мм), 
које су поеледица неколиких јаких пљу- 
скова. Због њих су средње вредности за 
летње месеце знатно повећане, н лета из-
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гледају кишовитија, но што су у истини. 
У то доба ветегадију спрже жарки сунчеви 
зраци, чији (је интенситет знатно повећан 
великом ведрином неба. По високим тем- 
пературама и по суши, лето у јужним кра- 
јевима нма потпуно субтропскн карактер. 
Жега је тада несто неподношљива, маље 
реке у источној М. пресуше, као на пр. 
Крива Лакавпца, од које остане само пе- 
сковито корнто, а Брегалница изгледа као 
мали поточић, који се може прегазити. 
Летња суша је тлавна карактеристнка М. 
климе. Зими, опет, нису ретки случајеви 
у јужннм крајевима М. да су и котлнне 
под снегом. Годишње пма у М. и С. 0. 
10—20 дана са -снегом, који у неким слу- 
чајевима пада као нећава. Снег у краје- 
вина Рашке пада каткад тако интенсивно, 
да приликон снажних ветрова завеје и 
стоку и људе.

У привредном погледу М. и С. 0. изра- 
зито су пољопривредна земља, али је ипак 
само врло мали део њен обрађен. Од целог 
земљишта заузима'|ју обрађен-е површине 
и шуме око 13.580 км2, или 31%, и то 
обрађена површина 18-4%, а шуме 12-5%. 
Од целе обрађене површине највећи део 
отпада на зиратну земљу (60%), 18-4% ог- 
пада на лашљаке, 12-8% на ливаде, 6% на 
баре и ритове, а остатак на баште и вр- 
тове, впнограде, воћњаке. Зиратно зем- 
љиште заузима новршину од 502.237 ха, 
од које је преко 4/в (84-5%), заоејано ра- 
зним врогама жита и кукуруза, 8-2% су 
угари, 2-6% нндустриско биље, по Г5% 
је под маунастим и баштенским биљем, 
Г2% засејан је кромпиром, а остало сточ- 
ним биљем. Од цереалија највише се гаје 
пшеница, кукуруз, јечам, раж н овас, а. 
мното мање наполица, крупик, пиринач, 
просо, и хељда. Ппрпнач нарочито успева 
око Кочана и Винице, мање у околини 
Струмице и Демир-Капије. Од варива нај- 
више ее таји паеуљ, а несравњено мање 
сочиво, грашак и боб, док је кромпиром 
засејана још већа новршпна. (5.690 ха) него 
пасуљем. Главнн баштенскп производи су 
босган, купус, лук, затим паприка и па- 
тлиџан. Важан пољопривредни артикл су 
дуван и мак, којима су у М. и С. 0. за- 
сејане веће површине него у икојој другој 
нашој покрајини. Дуван је засејан на про- 
стор.у од 8.280 ха. За њетово скупљање и 
сушење има око десетак великих стова- 
ришта. Мак је засејан на површини од 
2.690 ха. Он покрива читава поља од Кзг- 
Манова до .јужне границе државе.' Омоле 
од мака (афијола) извози се око 65.000 кг, 
и сав се употреби за медикаменте. Мање 
су површине под конопљом, памуком и 
ланом. Тих биљака има нарочито око Бу- 
Јановца, у тиквешком п брегалничком окру- 
гу, и у гВевђелиско1,ј Котлини. У северо- 
западним и западним крајевима (у -околн- 
ни Прибоја, Нове Вароши, Пљеваља и по 
Метохији) успева руј, чпје се гранчице и 
суво лишће употребљавају за бојење тка- 
нина п штављење м-ешнна. Слецијалитети

М. су наут, од кога се справља леблебија 
и сурогат кафи, сезам, који дај-е млеко за 
ћетен-алву н уље, и анасон, који се као 
мирис сипа у ракију и даје јој млечасту 
боју. — Воћарство је у М. и С. 0. врло 
слабо развијено. Воћњаци заузимају ту око 
20 нута мању површину но у Орбији, а 
тек нешто већу но у Војводини. Највише 
се гаји шљива (1,133.000 дрвета), затни ја- 
бука (185.660 дрвета) и крушка (153.000 Др- 
вета). Мање је питомог кестена (87.100), 
ораха (71.900) и смокава (21.400). Врло ве- 
лике површине у М. и С. С. заузннају ду- 
довњаци, чијим се лишћем храни свилена 
буба, а плод се употребљава за дудовњачу. 
— Виногради су у М. и 0. С. пропали, и 
под виновом лозом нема више од 8.560 ха, 
скоро искључиво на домаћој лози, а почело 
је подизаље и обнављаље њихово на аме- 
■ричкој лодлозп. Шума нма највише на 
Плачковици и Малешким Планинама, а 
врло су тусте на тешко приступачним ме- 
сгима. Има четинара и листопадних др- 
вета, а поред њих ое јављају и медите- 
рански облици: чемпреси, маслине, зимзе- 
лене листаче. Вјећи део иеплодног зем- 
љишта предотављају крш н голетн, којн се 
по својој природи морају урачунати у 
шумске зенље, јер су споменути облици 
последица немилосрдног утамаљивања шу- 
ма за време турске владавине.

Сточарство је у доота лримитивном ста- 
њу. За његово подизање основано је у 
Душанову, код ' Окопља, па-стувско ста- 
ниште, преко кога се сточарима раздају 
пастувн, -бикови, овце и свпње. Највише 
је оваца, која је и најкориснија животиља, 
по оном-е што даје. Најчувеннјн су кзчма- 
новски, овчепољски, сјенпчкп и пештерски 
сој. Поред оваца има велики број коза. 
Коња. је мало, већнном су ситни, а нај- 
бољи се гаје на Косову. Много је впше ма- 
гараца- и мазги, који -су најглавније теглеће 
жнвотиње. Од говеда најбоље сојеве дају 
Битољско - Прилепска Котлина- и Кооово 
-Поље, али се више гаје биволн, нарочито 
у најужннјим крајевима. Ту има и дева, 
које преносе терет' између Струмице. Ва- 
ландова и Удова. Гајењу овилене бубе 
обраћа се велика пажња. Производи се око
340.000 чаура свилене бубе, а средишта га- 
,јења су околина Дојрана, Валандово н Ђев- 
ђелија. За сада је, поред Војводине, свплар- 
ство у тпм крајевима најналгредније. — Ри- 
болова има највише на ведиким језерима. У 
Охридском Језеру падне око 440.000 кг, у 
Дојранском око 400.000 кг, а у Преспанском 
Језеру знатно мање, око 30.000 кг рибе. 
Хватају се нарочито јегуља, ластрмка н 
укљева.

Рударство је у М. н 0. 0. врло неразви- 
јено, и ако ова област обнлује рудама. Ту 
ое рударило ,још за време Римљана, а доц- 
није су и Византинци копали злато и сре- 
бро. Рудишта. се, углавном, налазе по еруп- 
тивним масивпма, који се шире од Ко- 
сова преко Жеговца и Црне Горе, Кратов- 
ског и Кочанског Басена, према Бугарској,
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а највшпе их је око Јањева и Новог Врда, 
исгонно-југоисточно од Приштине. Ту ј-е за 
време Немаљића, и доцније, до половине 
15 века, рударство веома цветало. Оум- 
нора има у М., нарочито у околини Кра- 
това, затим код Мелннчана, у близини 
Дебра. Гвожђевите руде су већином ве- 
зане за кристаласте шкриљце, а најчешће 
■се развио магнетит. Ботатих лежишта ман- 
ганских руда има на Копаонику, код Кра- 
това и код Јаљева, према Грачаници. Ма- 
в е  их је у Клепи, код Подлеса и Мрзена, 
северно од планине Рујен, код Ресна, код 
Мартанца, северозападно од Криве Паланке. 
Хромових руда има око Раброва, јужно од 
Струмице, у валандовској долини, затим 
око Шар-Планине, по источним падинам-а 
Црне Горе, између Прешева и Куманова, 
'Више Кахланова и код Козле, у близини 
Скопља. Жица пирита жма у рудиштима 
око Кратова и на Новом Брду, где је окси- 
диран. На исгим се местима јављају и ба- 
карне руде, али их има и на северу од Дој- 
рана, североисточно од Ђевђелије и на не- 
»нм друтим местима. Налазишта оловних 
и цинкових руда су на територији Кра- 
това, код Јањева и Новог Брда, а богатих 
рудника антимона и арсена има у Рож- 
Дану, јужно од Кавадараца. Наслата ка- 
мене соли има код Брода, на друму Кн- 
чево—Лрилш, и жод Пореча. Поред свих 
ових руда има у М. и 0. С. на многим 
местима камена угља са 6.200—6.800 кало- 
ри.ја: код Увца, северно од Пљеваља, нз- 
међу Новог Па-зара и Рашке, око Кума- 
нова и Криве Паланке, и између Валан- 
дова и Ђевђелије. По процени има у тим 
крајевима каменот угља око 700,000.000 то- 
на. Особито велнких маса лигнита и мр- 
ког угља има у  јужним котлинама М.: у 
Битољско - Лрилепском Ба-сеиу, Преспан- 
ском и Охридском Басену, затим север- 
није, код Галичника, Кичев-а, Тетова, Скоп- 
ља, Куманова- и око неких других места. 
Напослетку код Охрида и у Бучину (у 
крушевоком срезу) има нафте, а око Све- 
тог Илије, југоисточно од Р-истовца, има 
асфалта.

Ј1 и те р а т у р а-: Ј. Цвијић, Основе за 
географију и геологију Македоније и Старе 
Орбије (I, II 1906: III 1911); Е. КићЉгосИ, 
КНша1о1о^1е и. Ме1еого1о^1е у. МагеЈо- 
п1еп, Е1п ВеЛга^ гиг КНтакипЈе А. Ва1- 
капћаЉтзе1 (АгсћЉ Нег Беићасћеп 8ее- 
лчаг1е, 1920); V. СопгаН, ВеПга^е ги еапег 
КШпаћо^гарћт Н. Ва1каи1апЈег (ЗЛгип^б- 
ћепсћ1е Јег Акас1ет1е Ј. \ХНбзепбсћаНеп, 
^71еп, та1ћет.-па1иглч. К1аб®е, Аћ1. II а,
1921); Млнистарсгво Пољопривреде и Вода! 
Обрађена- земља и жетвени принос у 1923 
и 1922 тодини (1924); А. Отеб.ут, ' Наши 
главни пољопривредни реони (1926); Ф. 
Тућан, Наше рудно благо (1919).

П. Вујевић.
А н т р - о п о л о г и ј а .  В. Јужна Орбија.
И-сториј а .  У анти-чко доба била је М. 

на/јпре -впше векова- самостална држава,

до 146 пре Хр. Од тада до нропасти рим- 
ске држав-е она, је била рим-ска провин- 
цпја. На жрају 5 века лре Хр. племена 
која су становала на обалама Црне Реке, 
у њеном горњем току, при-знавала су вла-ст 
македонских краљева, али су имала. своје 
кнезове. Пеонци, који су -становалн на 
Вардару, припадали су делом М., већ чи- 
тав један век ранпј-е (на жрају 6 века). 
Ипак -севернн део Цеоније с -варошн Ви- 
дазором (Велес), а- можд-а н с вароши Отоби 
(на ушћу Црне Реке у Вардар) био је ве- 
роватно независан пре римск-е лериоде. 
Краљ Филип II већ је имао под собом на 
западу велики број илирских народа из- 
међу Јадранског Мора- и Охридског Језера. 
II Александар Велики раховао је с Илирима 
у тим областима и победио их је. На крају
3 вежа и у почетку 2 в-ека Филип V 'Заузео 
је Љеш, -земљу Партин-а {у околини Дц-ача), 
Охрид и друга места у Илирији, али их је 
после изгу-био. РБегов син Персеј покорио 
је делом Дарданце, кој-и еу били суседи 
Македонаца на- -сев-еру. Исти краљ освојио 
је у једно време вжш-е градова и тврђава у 
долини Црног Дрима сили љегове притоке 
Радике.
т М. с-е пружала већ при крају 6 века пре 

Хр. на истоку до дољега тока Отруме. У 
време Филппа II и његовог сшна Алексан- 
дра Велнког њена нсточна граница била је 
Места- Римљан-и, пошто су 168 победилн 
Персеја и .илирског краља Гентија, начи- 
нили су од њихо-вих земаља две засебне 
државе, Македонију и Илирик. Али јамач- 
но наскоро затим они су их спо-јиди ујед- 
но, у ј-едну провинцију, М. М. је имала за 
западну границу Јадранско Море, од ушћа 
Дрима од прилике до Валоне. На северу 
граница је ишла од прилике преко Шар- 
Планице и између Велеса и Скопља на 
Перпм. На југу је М. ишла мно-го јуж- 
није од границе данашље наше државе. У
4 в-еку после Хр. М. је подељена на три 
п-ровинције: 1. Нови Епир, од Јадранског 
Мора до Охрида (са Охридом), 2. Друта Ма- 
кедо-нија (или М. баЉЉччз), -на северу, -и 
3. П-рва Македонија на ,југу. — У 4 и 5 
веку по Хр. једна дијеце-за звала се М. 
Она је обухв-ат-ала прв-о-битну римску лро- 
винцију и римске провинције на јуту ода- 
тле, све до Крита. Око средине 6 века 
по Хр. МасеЈоша 8а1и1ат1б, нзгледа, бнла 
је придодата за кратко време Дарданији.

Вароши у с-еверној М. у старо- доба биле 
су ове: Билазора, Стоби, НатасЈеа Бупсе- 
зИз (Битољ), Бусћшб (Охрид), Оуггасћшт 
‘(Драч), Аро11оп1а (код Валоне), Зћућегга 
(код Прилепа) и т. д. У тој области жи- 
вела су у то доба р-азна племена., као Пеон- 
ци, Линкесте, Дасарети, Пенести, Партинн, 
Дериопи (близу Отибере) и т. д.

Н. Вулић.
-Римска провинција М. сужен-а )е, при 

административним реформа^ма римске им- 
перије у 4 веку по Хр., од лрилике на 
простор -између река Месте и Дрима, пла-
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нина' Олимпа и Пинда, и једне линије 
нешто јужније од Скопља. Истовремено је 
тако сужена М. подељена на две еаоебне, 
мање, нровинције, које су и даље задр- 
жале старо име М. То су биле МасеЈоша I 
(јужна половина реченог простора) са се- 
диштем управе у Солуну, и МасеЈоша II 
лли 5а1и1ап8, северна М., са унравном сто- 
лнцом у Стоби (код Градског, на ушћу 
Црне у Вардар). Дпгјецеза (т. ј. покрајина), 
,У коју су обе те провннције спадале, а 
која је такође скројена у 4 веку, нвала се 
и сама М. Она је обухватала још пет про- 
винција (Тесалију, Ахају, Крит, Отари н 
Нови Епир) и стајала је под викаром, цар- 
ским римским намесником,.у Солуну. Цела 
та ди.јецеза, заједно оа севернијом дијеце- 
зом Дакијом, у коју је спадало и Скопље 
(бсирђ, као главнн град провинције Дар- 
даније, састављале су илирску префектуру, 
под преторскнм префектом Илирика у Со- 
луну.

По народности М. је тада пмала још увек 
претежно грчко обележје. Осим Грка, било 
је у то време у М. свакако прнлично и 
Латина, који су постали, с једне стране, 
доласком римскнх војних насеобина, чи- 
новничког апарагга и т. д., а с друге стране, 
полатињаваљем староседелачке М. трачко- 
илирске маљнне. Онај први, увезенн део 
Латина, становао 1је првенотвено по варо- 
шима. М. п у 4—6 веку, он се у тој грчкој 
средини н сам погрчио. Полатињенп пак 
домородци, т. ј. некадашња трачко-илпрска 
насеља, живели су већином ван градова, 
као оточари у брдима. Они су, и после 
4 века задржали свој латински карактер.

М. је у 4 веку већ бнла. покрштена. Прво 
хришћаиско семе посејао је тамо још апо- 
стол Павле. У погледу дрквене админн- 
страције, М. је, заједно са целом плироком 
префектуром, потпадала под папску ку- 
рију. Од краја 4 века папство је ту вр- 
шило црквену управу преко солунског ви- 
каријата, т. ј. преко солунске митрогголије, 
која је добила од иаиства викарско, на- 
месничко, црквено старешинство У Или- 
рику.

У даљем току оредњег века М. је, као 
н цео Балкан, од грчке земље постала лре- 
тел«но ■словенском. Оа покрштењем тамош- 
љих Оловена, М. је опет ушла у хришћан- 
ску заједницу, и то у правоолавну, и знат- 
но ,је учествовала. у изграђиваљу право- 
славне 'словенсже, а и грчке културе. На- 
супрот својој величанотвеној полнтичкој 
каријерн у старом век.у, М. у средњем ве- 
ку није дала никакву политичку творе- 
вину. Ни кратаовечно Самунлово царство 
није било само њено дело, него и доњоме- 
зиских Оловена. Кроз цео средњи век М. 
је цепкана између разних господара: ви- 
зантискнх Грка, т.урских и ^пословењеннх 
Бугара, Латина и Грка нз доба четвртог кр- 
сташког рата, и Срба. М. је мењала и цр- 
квене госиодаре. Од Орба су је најзад 
отели Турци Осмаллије. При толпким бу- 
рама, Оловени у М. нису се могли у сред-

њем веку стопити у једну одређену, држав- 
ну, еловенску или т-уђу, народност, под 
једним општим народним именом. Још нај- 
дубље су се Словени М., на измаку сред- 
њега века, духовно везали са српском на- 
родношћу, која их је носледња ослободила 
од Византинаца, која их је затим изгубила 
туроким освојењем, а која им је, и после 
тога, оставила многобројннх успомена на 
сланна дела- српских владалаца и јунака.

Од Гимљана, М. је, поделом римског 
царотва на. западно и источно-византиско, 
прешла у наслеђе Византинцнма (395 по 
Хр.). Но' одмах ј-е почела страдати од 
пљачкашких упада северних варвара^ на,;- 
пре поглавито од Германа (Гога) н Хуна, 
а затим највише од Југословена и од тур- 
ских Авара. При том еу дачки Југословенп 
и Аварк са панонокнм Југословенима, не- 
колико пута опоедалп и сам Солјш. Нај- 
горе је од варварских удараца страдала 
северна М., као ближа и мање утврђена од 
јужне.

у  почетку 7 века, за ана.рхичне владе 
византиског цара Фоке (602—610), или за 
првих година царевања Ираклијева (610 до 
641), при тадашњој Аасилној југословенској 
сеоби на византиски Балкан, у М. су ее, 
као и шгаче по Балкану, излпли Јутосдо- 
вени. По једном јерменском нзвору лз краја 
тога века, то би били делови Ј (угословс.т1а 
из Дакије, из оног истог котла југосло- 
венског, који је истовремено поплавио н 
влзантиску Доњу Мезпју, данашњу Бзмар- 
ску. Но, тао је извор необавештен, јер 
сматра за дачке н Оловене у Дадмацпјп, 
који су’ ту сишлп из аварске Паноннје. 
Јужнн* Словени срушнли су у целој М., 
сем у појединим тврдим градовнма на прп- 
морском'југу (Солуну, 'Ое.ру, Беру, Пели, 
Филипи и т. д.), византиоко господарство. 
Као и иначе по Балкану, тако су п ту 
завладала разна југословенска плем-ена и 
.племенске заједнице, под домаћнм кнезо- 
вима и жупанима, т. зв. Склавпније ви- 
зантнских писаца. У јужној М. узелп с.у 
земљу н власт од Бистрице ка Солуну 
Д.ругувити (Дра-говићи?); код самог Солуна 
Оагудати; од Солзгна до у Халкидику Рнн- 
хинк; на доњој и средњој Струми Отрум- 
љани. Око Солуна се у почетку наводе п 
доцннјл тесалски Велегезити. У северној 
М. раширилп су се Верзитн, можда исто- 
ветнн са доцнијим Брсјацима око Охрида, 
Битоља, Лрилепа, Кичева и Велеса: а по 
-свој ирилици и друга, нама непозната пле- 
мена.

По Константнну Порфирогениту, у М. 
су се, за владе Ираклијеве, алп после до- 
ласка Југословена, бавилп кратко време 
и западнословеноки закарпатски Србп. Оа- 
мо што они ту нису дошлн наснлно,  ̂ него 
са Ираклијевим одобрењем. Нраклије пх 
.је, прича Порфирогенит, населпо у л гжној 
'м!, око доцнијег града Сервдје, који је и 
добио то име од Срба. Према томе би М. 
била прва српска домовина на Балкану. 
Међутлм, Србл су се ло Порфнрогениту,
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наокоро покајали, што оу оотавили овоја 
закарпатска огљишта, па су, оа- царевим 
пристанком, пошлж и з’ М. натраг старој 
кући. По прелазу преко Дуна-ва, они су 
се опет п-редомислили, те су. преко визан- 
■тиског команданта у Београду, замоЈГили 
Ираклија за друга нова- отаништа у Ви- 
■зантији. Ираклиј-е их је онда ом-естио до 
Хрва-та, у јутоисточној половинж византи- 
еке провинци.је Далмације.

И тако се М., од 7 века па на овамо, го- 
тово сасвим пословенила. Ст-ари грчки жи- 
ваљ и латински примеоак, уколико су се 
спасли од југословепске навале, махом су 
се разбе-глн. Грци су се ваљда склоннјги 
у незаузете тврђаве на југу М. и у друге 
вароши суоедних византиских провинција. 
Латини, допнијн Аромуни (Романи), Власи 
или Цинцари, осташн су и даљ-е у овојим 
горам-а. П-осл-е су се делжмнце и они по- 
слов-еннли, а делимице оу се одржали, као 
брдски сточари, или као градсжи стан-ов- 
ници. Старжх грчких град-ова у М., сем 
оних цеколико најужнијих, које Сло-вени 
нвсу заузелп, за увек је неетало. На њи- 
ховим рушевинама, или у љиховој бли- 
зини, а и на другим тачкама, поникла су, 
под пословељеним иши чисто словенским 
именима, нова словЈенска насеља. Место 
Лихнида постао- је Охрид, место Едесе 
Воден, место Асгиба Штип и т. д., а сем 
тога и Отруга, Меглен, Прилеи, Велес, Про- 
сек, Мелник, Острово, Кичево, Радовиште 
и др. Послов-ељена <:у у .. великом броЈу 
и имепа разних географских објеката, на 
пр. планине: Плачковица, Ограждена, Бе- 
ласица, Кожух, Селечка, Голешница и т. д.; 
реке: Бистрица, Црна, Брегалннца и т. д.; 
.језера Бело (охридско); области: Тиквеш, 
Морихово; чак и свето-горски земљеуз Пре- 
влака и т. д.

Са доласком Јутословена, М. се .је и скоро 
скроз помногобожачжла, јер су нови сло- 
вен-ски становпици били идолопоклонцц. 
Све до 9 века хришћанство је у М. оста- 
ло, по свој прилици, ограничено готово 
само на грчке градове на јуту, који нису 
нали у руке Словена. Словенско се идопо- 
ноклонство тамо огледало и у појединим 
месним именима, од чега је и доцније 
остало доста грата, Тек од како су се М. 
Словени стали п-окрштавати, јавила. су се 
међ.у љима и ме-сна имена хришћанског ко- 
ва, као на пр. код старе Хераклеје Битољ, 
што ће рећи Обит-ељ (манастир, грчки н-а- 
знв Монастир).

Ни једна од Склавинија у М. ниј-е ни- 
кад уснел-а, да под својом влашћу и под 
својим именом етвори -засебну словенску 
државу. Напротив, о те су се Склавиније 
и о ту земљу отимале кроз цео среДњн 
век, разне опољне, несловенске и словен- 
ске силе. Прво је тамо покушала- да за- 
влада законита- господарка М„ Византиј-а. 
Свакако 'је још цар Иражли.је примамио 
или нате-рао племенске жнежеве Склави- 
ни.ја у М. .на признање византиске врховне 
власти, као што је он то радво и са- Скла-

■винијамаЈ. по осталом Балкану. Али се још 
од краја Ираклијева цареваља византиско 
царство заплело у -в-ековиу борбу са Му- 
хамсдовим Арабљанима на истоку. Немирне 
Склавишгје у М. устале су тада опет про- 
тив Византинаца, Оне су тамо поново 
загрозиле византиским друмов-нм-а, као 
и остатку византиских градова, нарочито 
Солуну, па су се, на св-ојжм чамцима- од 
.једноставних дрвених стабала, залетале 
и на византиске обале, или на острва, у 
ЈегеЈском Мору. Доцнији византискп ца- 
,реви морали су нарочит-ин казненим по- 
ходима, па и насишним расељаваљима чак 
у Малу Аз-ију, примораваги Словене у М. 
на обнављаље мира и послушности прем-а 
Ввзантији. Поједини византиски импера- 
тори су, у том циљу, прибегавали -и на- 
ое-љавању војних најамника туђих народ- 
ностп, нарочнто у јужнијим, за Византију 
важнијим, крајевим-а М. Тако је, на пр., 
Јустишгјан II населио на. доњој Струмв, 
.против Словена 'Отрумља-на, масу Скита 
(турских Хавара?), а. Теофило (829—842) је 
населио на доњем- Вардару, чак до иза До.ј- 
рана, покрштене Турке Вардариоте, за ко.је 
је доцније створена и засебна, вардариот- 
ска епископија, под мжтрополијом солун- 
ском. Скити на Струми помиљу се чак и 
око средине 10 века, -а Турци Вардариоте 
још дуже. Овнм ратовима, расељаваљем 
и довођењем странаца, пршшчно су про- 
ређен-е словенске масе у М.

Царитрадска влада, скупљајући још од 
7 века остатке сво.јих дијецеза н провнн- 
циј-а у чисто војне области, под дивизн- 
Јарима, снабдевенвм и војном -и цивилно-м 
влашћу, раширила- је, по овој прилици 
Још у 8 веку, та.ј сиот-ем тема и на М. То 
,је ваљада учшњено у вези са непрекидним 
немирима тамошњих Оклавинија, Тако је 
измеђ.у о-сталог, створена и тема М., која 
је, -кажо .по Порфирогениту изтледа, пр-во- 
бнтно обухватала обе старе римске нсто- 
им-ене провинције, и још провинци.ју Те- 
-салију. Затим, ова -је тем-а с једне стране 
скраћена, јер јој је одузета Тесали.ја, а 
-с друге стране увећана запа.дном полови- 
ном трач-ке теме. То ,је код Византинаца 
повукло и промену у теографском значењу 
имена М. Бар од раскршћа 8 н 9 века М„ 
с пргледом на нови адмнпистративни обим 
-истоимене теме, почела је значитн н у 
географском: смислу, не са-мо стару праву 
М„ него и западну Траки.ју. Стога је ви- 
.зантисжи цар Василије I (867—886), ма 
ла није потицао из старе праве М„ него 
из занадне ТракиЈе, т. ј. од византиеких 
.насељеника Јермена око Једрена, добио 
надимак Македонац, а и цела се љегова ди- 
настија за то називала македонском.

Од краја 8 века, на византиску су М. 
стали наваљнвати турски Бугари из До- 
ње Мезије, коју с,у 'већ раније (679) отели 
ВизантиЈи, 'Основшвши над дољомезискнм 
југословенским плем-енима своју државу. 
Истребљења и заробљаваља, с којима су 
те бугарске провале у М. бнле скончане,
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ншр&вила су међу тамошљим Словенима 
нове празнине. У току 9 Еека Бугари су 
већ билн завладали северном М., уни- 
штивши над тамошњим Оклавинијама до- 
тадашњи византискп суверенитет. Под 
својкм највећим освајачем, каном ,Симе- 
онрм, твордем бугарског дарства и па- 
трнјархата (893?—927), они су  ̂ дубоко 
продрли и .у јужну М. Византијн је од 
праве старе М. поново оотао (још само нај- 
јужнији нриморски појас, са Оолуном, 
који су баш тада страшно опљачкали 
арабљански гусари из Сирије (904), са 
Сером и са филипљанским градом. Визан- 
тинци су још пре тога, по свој прилици 
још у првој половини 9 века, и то ва- 
љад-а баш због тадашњег силно-г бугар- 
ског напредовања ка југу, оденили и тај 
крај од теме М., и направили су ту две 
-самосталне маље теме, под за-себним дп- 
визијарима: солунску и струмску. Вој-но- 
администратввно средиште -теме М. пре- 
местили су из Оолуна у трачко Једрене. 
Тако се тема М. свела оамо на свој трачки 
део, т. ј. на западну половину Тракије, до 
иза Једрена- Од тада па све до пада Визан- 
тије под крсташе и Млечиће у четвртом кр- 
сташком рату (1204), код Византинаца се 
лод М. подразумевала обично само аапад- 
на Тракија.

До краја 9 -века Оклавиније у М. пре- 
ве-дене с.у већ у хришћанство. При гом 
су п оне, као' и већпна осталнх балкан- 
ских Оловена, придобивене за грчко -пра- 
.вославље, коме су остале стално верне. 
Пошто је М. у раније византнско доба, као 
и цео занадни Балкан, била панска цркв-ена 
област, Словене је, шо свој прилнци и ту, 
као в иначе по балканском западу, почело 
још у 7- веку крштавати римско папство. 
Оно је тО ваљада радило поглавито преко 
свог солунског викаријата, а п непосредном 
пронатандом. Ио византнски цар Лав III 
Иконобо-рац, завадпвши се _ с пашством 
збот И1коноборств,а, укинуо је и пашсжи 
солунски викаријат и у опште оваку пап- 
ску власт на впзантиској територији. Све 
дотадашње папске црквене области у гра- 
ницама Визалтије, Лав је прикључно ди- 
јецези цариградске патријаршије (732). 
Тако је и М. дошла у • цариградску шатри- 
јаршлску-ди.јецезу. Ти.ме је и задатаж по- 
крштавања тамошњих Оклавннија прешао 
са латинског Рима т  грчки Дариград. 
Пошто је папство, све до друге половш-ге 
8 века, бнло н сувише заузето одбраном 
од Лангобарда, а пошто је Византија све 
до прве половине 9 века била заузета од- 
браном од Арабља-на и иконоборачкпм. 
црквеним потресима, крститељска делатност 
обеју тих глава хришћанства међу Оло- 
венима у М. тешко да је тада, дала о-п- 
шпрнијнх -резултата. -Покрштавање у ве- 
ћем стплу извршено је тамо, по свој нри- 
ли-ци, те-к око средине 9 века, и то про- 
латандом из Византије. Првн -знак тота 
преокрета јавља -се баш на -византиском. 
југу. То је намесиипггво Ћирилова брата,

доцнијег Ов. Методија, над неком Скла- 
винијом јужне, т. ј. ви-зантиске М. Као 
православни Византинац, Методије би 
тешко могао држати намесништво код те 
Оклавиније, ако она не би била већ 
крштена. Мало зати-м, јужна М. постала је 
мати словенске народне цркве Ћирило- 
Методске. Кад су византиски цар Мн- 
хаило III и патријарх Фотије наредилп • 
браћи Ћнрилу и Мето-дију, да з-а- моравско- 
панонске Словеие створе цркву са -словен- 
ским богослужебним и књижевним језиком, 
Ћирило и Методије изабрали су за ту по- 
требу говор Словена јужн-е М. Оба та сло- 
венска апостола, као Грци из Солуна, око 
кога се свуда говорило словенски, -знали су 
то словенско наречје још од малена, па су 
на њему н засновали своју епохалну тво- 
ревину.

Наскоро су крштенн у већшм масама, 
такође у грчко православље, и Словени 
у с-еверној М., ко.ју је -од Византнје -била 
освојнла Бутарска. Крштење је тамо- из- 
.ведено насто!јавањем Бутарске, која је та- 
да и сама примила православље (865). 
Најзад, кроз 20- година, кад је франко- 
.немачка латннштина, по смрти Методије- 
во.ј (885), угушила код моравско-панонских 
Оловена словенску цркву Ћирило-Метод- 
оку, с-еме те цркве нресађено је код 
Словена у Бугарској, а нарочито у се- 
верној М. Ту се оно боље развило него 
нгде у бугарскнм освојењима. Тројнца 
-од Методнјевих ученика, Климент, Наум 
и Анђела1р, пребетли су из Морав-ске и 
Паноније у Бугарску, првом хришћанском 
кану Борису, названом Михаилу. Борис 
се решио, да- помоћу њих пресади словен- 
ску народну Ћирило-Методску цркву у 
своју државу, на место туђејезичне грчке 
црнве. Он при том није изоотавио ни се- 
•верну М. Он је тамо послао најбољег од 
три пзбетлице, Св. Клпмента. Упутио га 
је у Охрнд и у охрпдску област Кутми- 
че-вицу, да- тамо, као свештеноучнтељ. 
служи, нише и проповеда -словенски (886). 
До-сле је Борисов син и наеледник, кан 
Сим-еон, доцнији -цар, начинио од Кли- 
ментова Охрида једну од -епископија ауто- 
кефалне бутарске великопреславске -архи- 
епископијв, а од Климента, првог епископа 
те епнскопије (око 893). Свештеноучитељ- 
-ско место Климентово у Охриду, попунпо 
је Симеон Климентовим другом Св. На- 
умом. Ту у Охрпду и у целој Кутмпчевпцн, 
створплн су Климент и Наум нов снажан 
•расадшгк словенске црвве Ћнрило-Метод- 
ске, њеног народног свештенства, књижев- 
ног језика, књижевности и уметности, II 
до ■ данас су сачуване -Климентове словен- 
ске проповеди, црнва и манаотир Кли- 
ментов у Охриду, и манастир Ов. Наума 
на Охрпдском Језеру. Борис је у северној 
М. пословенио п друге тамошње -епископпје, 
■отворене по прелазу Бугарске у хрпшћан- 
ство. Дело Ћлрпло-Методско, прекинуто у 
Моравској л Панонији, сј-ајно је наставље- 
но на земљишту М., где се и зачело.
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Насулшг томе, Византија. је код Оло- 
вена јузкне М. вавела и подржавала само 
.своју грчку дркву, са г.рчкжм свештенством 
и грчким богослужењем. Јер Вжзантинди 
су тежилж, да своје словеноке масе но- 
трче. Као год и новшокрштена Бутарска 
у северној М., тако је и Цариград, још 
од краја 9 вежа, отворно за овоје покр- 
штене Оловене у јужној М. нарочжте епж- 
скопије. Но ж по тжм епископијама, у скроз 
словенскоЈ ореджнн, поотављани су из Ца- 
риграда стално само грчки архжјерејж.

Међутнм, Сжмеонову бутарску жзшернју 
и патријаршију, које оу се убрзо сасвим 
дословениле, примивши сло.венски Ћжри- 
шо-Методскн језиж ва сво(ј државни и цр- 
квени језик, освојили су од Оимеонових 
потомака. најпре Руси (969), а од Руса 
силни византиски .цар Јован Цжмжсхија 
(971 или 972). Тиме се Вжзантжја дочепала 
не само праве доњомезиоке Бугароке, него 
н северне М. Зшвладавши целом Бутар- 
ском, Цимисхија је великопреславску бу- 
гарску патријаршију снизио на њен прво- 
битни а.рхиепископскн ранг.

По смрти Цигмисхијиној (976), Самуило 
је обновио Симеоново царотво и патрш 
јаршију, а у састав тих. својих творевина 
увукао је и Србе у Зети, Ра.шкој и Боони. 
Оеверна М. се тада, не еамо за. прашу, 
дољомезиску Бутарску, него и за Орпство, 
.па и за скоро цело балканско Словенство, 
попела до врхунца политичког и црквено- 
културног значаја. У словеноки Охрид Св. 
Климента Самуило је преместио из Вели- 
жог Преслава ,и царску и патржјаршж10ку 
столнцу целе ове огромне, по- традицжји 
бугарске, а у ствари балканоко-словенске 
империје ж патријаршије. »Бутарска« 
охрндока патријаршжја бројала је тада не- 
колико десетина епископија, растурених 
не само по северној М., него и по земља-ма 
српског племена, све до Д.унава н Саве. 
Од тога значаја, северна М. сачувала је 
трагове и доцније. Охрид, ма да лоеле 
лропасти Оамуилове државе није никада 
више био патријаршија, остао је инак, не 
само у ередњем, него за дуго и у новом 
®еку (до 1767) архиепмжопска столица 
читаве једне аутокефалне православне 
црквене дијецезе. Бар од средине 12 ве- 
ка охридска се архи.епископија звала и 
именом Јуетинијанове првојустинијан.бке 
.(окопске) архжепискоггжје, полажући том 
титулом право на- целу некадашњу огром- 
ну првојустинијанеку джјецезу. Та охрид- 
ска архиепископија само се по традицији 
звала »'бугарском«; стварно у њој и 'у 
њенжм епиокшијама омењивали су ое и 
»бугарско« - словенски, и грчки, па и 
срнеки архијереји, према томе, како су 
кад Охрид и поједине његове епископије 
дрелазиле под »бугарско«-словенску, грчко- 
византиску, и ш  српску политичку власт. 
Иото тако се ни еловенска паства. те ауто- 
кефалне архиепиокопије, жли њених епн- 
окопија, није у средњем веку нигде, сем 
у праеој Бугарској између Дунава и

Балкан-Планине, ннкада звала Бугарнма, 
него негде -етарим племенокжм, негде 
■обласним. словенским имепима, а у М. 
још и општим именом »Оловенж«, према 
еловенском црквеном језику Ћирило-Ме- 
тодском. Оамо су странци за средњега 
века називали све словенске прнпадннке 
охридске дијецезе, па и оне у М., Буга- 
рима, и то по уопомешг на Бутарску, која 
.је прва те Словене отргла од Византије, 
и по »бугарској« траднцноналној тжтулж 
саме охридсже архнепископије.

Међутжм, заблистала је ж византжска 
јужна М. својим великим манастжрским 
средиштем на Св. Г-ори Атону. На Ов. Горн 
су од краја 10 века па на овамо, подигнуте 
многе лавре, не само од Грка и за Грке, не- 
го и од других православних ктитора. за 
друге православне народе, па и за словен- 
■ске: за Бугаре, за Русе, а у 12 веку и за 
Орбе (Хиландар, 1198). Ов. Гора је тиме 
поотала не само једнжм од највећих мо- 
нашких гнезда у нравослављу, него и сил- 
ном жижом грчке и словенске правоолавне 
проовете.

0  падом Самунлова царства н панријар- 
хата у руке визањтиског инператора Васи- 
лија II »Бугароубице« (1018), Визаштија је 
поново загосподарила целом М. Она је ту 
владала ове до пред крај 12 века. Залудна 
су била два- устанка. тамошњнх Словена 
за васпостављаље пропале »бугарске« им- 
перије и патријаршије, један под Петром 
Дељаном (1040—1041), а други под Ћорђем 
Војтехом уз пом-оћ српскот зетскот краље- 
вића Бодина (1073), Византћја је доста 
лако угушила оба та устанка. Васжлије П 
створно је сд оовојене северне М. визан- 
тиски дукат (всјводство) »Бугарнју«, под 
врховнжм војним намесннком (дуком) у 
Скопљу. Тај је дукат .захватао чак Ниш 
л Оредац (Софију). Име М. оотало је и 
даље само за западну Тракију са Једре- 
ном. Василиј-е II, и ако је својим указима 
цотврдио охридском црквеном престолу 
рвегове многобројне епвокоиије- из Оаму- 
илова доба, оборио је његда ранг од па- 
тријаршије на аутокефалну архиеписко- 
пију. Сем тота, Вжзаштија је на охридски 
архиешгскопски иресто и на потчињене му 
епископске столжце довела грчке архије- 
реје, место слдаенских, замењујућп тамо 
сиотематски словеноку цркву грчком. Нај- 
зад, бар од краја 11 века, смањен је и 
обим дијецезе охридског архиеписколата; 
многе његове епиокопије одузете су у ко- 
риот суоедних митрополија цариградске па- 
тријаршије. Дуготрајна византиска управа 
ожив-ела је -опет у  М., бар по градовима и 
првенствено на југу, њен некадашњи грчки 
карактер. Овај поновни грчки талао није 
усахнуо ни доцније, јер ма да ое тамо 
више пута враћала оловенска власт, об- 
нављала се тако исто н грчка. Од ових 
времена, т. ј. после 10 века, не помињу 
се више у М. ни стара оловенока ллемена. 
Као једина ушомена на њих среће се 
још само име ешископије »Другувита« и
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лм« »Бројади«, ажо су то лежадашњи, код 
византиских пиоаца забедежени Верзити.

Међутим, под двојицом посдедњих Ком- 
нина и под неспособним Анђелима (посде 
1180), византиско је царство за увек поср- 
нудо. Иста је судбина пратила тада и визан- 
тиску власт, у М. Јужноиталијански Норма- 
ни заузели су на препад и опустошили Со- 
лун, па су и иначе пљачкали по јужној М. 
и по приморској Тракији, све док их вв- 
зантиски ђенерал Алексије Врана није ода- 
тде избацно {1185). Северној М. грозили су 
Соби, под Немањом, и доњомезиски сло- 
венскж Бутари. Сем тога, као и по другим 
ви!зантиским покрајинама, букнули оу у 
М. сеиаратистички покрети тамошњих ви- 
зантиских великаша. На.јзад, за време 
млетачко - крсташке оНсаде Царитрада 
(1203/04), целу М„ без Солуна и најужнијег 
приморског појаса, заузео је бугарски цар 
Јован I Асен Калојован. Бугарп су тада 
опет завладалн н у охридској архиепиоко- 
пији, па су ту шоново заменили грчку цр- 
кву словенском. По паду пак Цариграда и 
Ввзантије под крсташе и Млечиће (1204), 
вођа крсташке воиске, Бонифације Мон- 
фератскп, уништио је византиску власт п 
у јужнскј М. Он је у Оолуну, у Св. Гори 
и свуда око солунског залива, засновао, 
нод суверениггетом новоствореног латин- 
ског цариградског царства, крсташко со- 
лушско краљевство, које је убрзо раширио 
и у Тесалвју, па и у Пелопонез. Латински 
освајачи су над свима заузетим византи- 
ским земљама, па и над јужном М., рас- 
прострли и господарство ватоличке цркве. 
ЕБихов® световни и духовни поглавари 
тих земаља фанатично су наметали грч- 
ким црквеним круговима и иравославном 
јгрчко-словенском живљу, унију са пап- 
ством. На униЈу су натериванн и свето- 
горокн манастири.

Али, ни латинска ни бугарска власт нису 
се дуго одржале у М. Од пропаетн Виеан- 
тије, па без мало до њене обнове у лапин- 
ском Царвгра.ду (1261), о М. -су се, сем Ла- 
тина и Бугара, сем српске краљевине Не- 
мањића, стале отимати, прво једна, па 
онда и друга, још и две трчке државе: 
епирска деспотовша, под династијом Ан- 
ђела, и никејско царство, под династжјом 
Ласкаревића, На.јзад је све такмаце над- 
иачала! Никеја (1259), па је не само завла- 
дала у целој М„ него је, под царем Ми- 
хаилом VIII 'Палеологом, који је збацио 
Ј1аскаре®нће, повратила н Царпград од Ла- 
тива, обновивши 'још једном Вивантпју у 
старој њеиој престоници (1261).

Цариградским и оолунским Латинима 
убрзо је задао непреболне ударце бугарски 
цар Калојован. У битци код Једрена он је 
уншштио лрвог латинског цара. царитрад- 
ског Балдуина Фландриског (1205), а у 
битци код Мосинопоља првог ланннскот 
солунског краља, Бонифацпја Монферат- 
ског (1207). Но при олсади Солуна Калојо- 
ван погнне, а. под његовим рођаком и на- 
следником Борилом, Бугарска је знатво

оолабила. Од Борила- су се одметнулп други 
чланови династије Асеновића, међу њима и 
севастократор Отрез у бугарским поседшм-а 
у М. Он је засео у тврдон Просеку на Вар- 
дару. Борило га је -одатле привремено оте- 
рао, алп се Стрез, помоћу српског владаоца 
Стевана Првовенчанот, код кога се скло- 
нно, опет вратио у Просек и ту се одржао 
п  даље (до 1215?).

Користећн се малаксалошћу Бугарске, 
црви деспот епнрске деспотовпне, Ми- 
ханло I Анђел, исгиснуо је Бугаре не еамо 
из Албаније, лего н из западне М„ чак до 
иза Охрида. Тиме је онда и охридска архи- 
епископија опет прешла под грчку власт.

Међутжм је, по погибији Боиифашгја 
Монфератског натло носрнуло и кроташко 
солувхжо краљевство, око кога су се етали 
отимати и Борило и Стрез, од како га је 
Отеван Првовенчаии поново вратио у Про- 
сек, и епирски десшот Миханло I. Цар Хен- 
рик одбранио је наузад н евоје царжрад- 
ско царство и своје васално солунско кра- 
љевство од тих недовољно оложних бугар- 
ско-трчких снага. Шта више, Хенрик, се, 
заједно са Борилом, покушао осветити и 
Отевану Првовенчаном за. његово шурова- 
ње са Стрезом, па- је на лослетку и Отреза 
окренуо. против Отевана.. Али је у том 
Стрез убијен (око 1215); од љегове областн 
уграбили су тада Просек Хенрикови штп- 
ћеннци, солунски Лагини, док је остатак, 
са Скопљем, заузео нови епирски деспот, 
Тодор Анђел. Но, пооле смрти Хенрикове 
(1216) за увек је поново ослабело цари- 
градоко датинско царство. Насупрот томе, 
све се више снажпо Тодор епнрскп, а 
опет ое дитла на ноге и Вугарска, под 
моћним Јованом' II Асеном (1218—1241).

Тодор еппрсжи, живећн с почетка у слози 
са новим бугарским владаоцем, убрзо се 
залетео на. немоћно суседно латинско со- 
луноко жраљевство и сасвим га освојпо. 
Некадашњш низантиска јужна М. п њен 
Солун, прешли су тиме и.з латинских у 
руке епирских Гржа.. Тодора је ускоро кру- 
нисао у Солуну за цара аутокефални охрид- 
ски архиенископ Димитрнје Хоматијан. 
Док је Тодорова држава напредовала, 
охридска црхиепископпја претриела је једно 
крупно окрњење. Стеван Првовенчани и Св. 
Сава оцепили су од охридске дијецезе цело 
правосланно Орпство у Рашкој, Зети и Ху- 
му (Херцеговишг), основавши за те земље, 
са благословом никејског царског двора и 
никејске- патркјаршије,, застушпгце право- 
славног цариградокот патријархата у време 
латинске власти у Цариграду, аутокефалнт 
српску архиепископију (1219). Грци у Нп- 
кеји радо су нанели о®ај ударац својим 
нолптнчким и црквеннм сртарнпцим;ц 1 р- 
цима у Епиру и Охрнду. Залуд је Хома- 
тијан протесговао и код Св. Оаве и код 
никејског патријарха'. Све до пада Србије 
лод Турке- (1459), охридска архпепископнја 
ли;је више никада заповедала над српском 
цркво.м.
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Међугим, Тодорова грчка епирско-солун • 
ска империја, раширивши се из јужне М. 
и у лахинску Тракију, сударила се наскоро 
са исто тако бујнон бутаирско-словенском 
ииперијом Јована II Асена. У битди код 
Клокотнице словешжи бугареки цар по- 
тукао је и заробио грчког солушжог цара 
(1230). Бутарн су заузели ове посвде епир- 
ско-со-лунских Грка у Тракијн, окоро сву 
М., сем Оолуна и околног приморја, па 
чак и Албанију. Оолушжо се Тодорово 
царство равбило на два, а привремено и 
на три одломка. Од новог еолунског цара, 
брата Тодорова, Машојла, уграбио је Егшр, 
са потраиичним деловина у Грчкој и  са 
јонским острвима, њвгов синовац Михаило 
П, деснот јеладски. Сам Тодор отео је Ма- 
нојлу Солун, па је ту зацарио свот старијег 
еина Јована. Најзад, Манојло |је отргао Јо- 
вану део Тесаигије, по он је убрзо умро, а 
његову је земљу првсвојио Миханло II је- 
ладоки.

Асеновим заузећем Тодорове М., прешла 
је и охридска архишископцја опет под 
бугарско-словеноку власт. Но њу је, и под 
Асеном, онашла једна 1велика, штета. Асен 
је, с благословом Никеје, створио за праву 
доњомезиску Бугарску, трновоки патри- 
.јархат у престоници »другог бугарског цар- 
ства«, Трнову (1235). Тиме су и доњоме- 
зиске епископије (све до 1410) откинуте 
од охридске дијецеве.

Али »друго бутарско царство« це наскоро 
и само опет опало. По смрги Јована II 
Асена (1241), оно је до-шло у руке сасвим 
нејакжм владаоцима, а почело је да страда 
п од јужноруских Татара.

Тако су, 'један по један, изнемотли сви 
власници] земаља срушене Византије на 
овој страни Босфора, и Латини и оолунско- 
епирски Грци, па најзад и словенски Бу- 
гари. Тиме се користила никејска грчка 
империја Ласкаревића. Предузимљиви ни- 
кејски цар Јован Дука Ватаца почео се 
сада, још слободније него пре, залетаги 
на Балкан, да тамо повраћа и уједшњује 
комаде византисже територИје из латин- 
ских, грчких солунскнх и бугарских руку. 
Ватаца је узео од Тодорових синова Со- 
лун с околним остатцима солунскот цар- 
ства, а од Бугара је отео љихове делове 
Тракије и источну половину М. све до Вар- 
дара (1246). Но једновремено са Ватацом, 
уграбио ј-е и Михаило II, дешот ј-еладски, 
ослабелим Бугарима М. -западно од Вар- 
дара, па чаж и албанску К-роју, -спречжвши 
Ватацу, да узме и те крајеве. Шта више, 
Мнхаило је нав-алво и на Ватацина осво- 
јења у источној М. и .у Тракији. ГаЈТ -се 
свршио на ш-тету Михаилову, који је, ми- 
ром у Ларшси, морао не само уступити 
никејеком цару западну М., коју је био 
отео од Бутара, -нето и издати му Тодора, 
чија се в-оденска деспотовин-а већ нал-а- 
зил-а у Ватациним рукама. (1252). — Тако 
су Никејци завладали це-лом М. Залуд је 
бугарски цар Михаило Асен покушавао, по- 
сле -смрти Ватацнне, да лреотме бар иеточ-

ну М. -са бившом бутарском Тракијом. Син 
и наследник Ватацнн, Тодор II Ласкар, 
натерао га је на обнову мира, ко.јим -су Ни- 
к-еј-и призната ова Ватацина о-свој-еља у 
М. и Тракији (1256). Залуд је и Михаило II 
'јеладски, сад уз помоћ српсвог краља 
Уро-ша I, п-он-ово пр-ета13ио ник-ејску за- 
падну М., док ј-е Урош, са оевера, при- 
грабио никејско Скопље (1258). У битци 
код Костура нике1јскн војв-ода Јован, брат 
н-овог цара -Михаила VIII -Палеолога, који 
је отео Л-аекаревићима престо, сасвим је 
.разбио Михаила II, као н- друге њего-ве 
помоћнике, -оем' Уроша. Затим су Ни- 
ке.јци истерали и Србе из Скопљ-а. До- 
тл-е- је -Никеја и цариградским Лати- 
ним-а отела сав -остатаж Тракије и, на- 
послегку и сам Цариград, преневши тамо 
царски и натријаршиски дв-ор -и -обновивши 
Византију лод династијом Палеолога (1261).

Од обновљене Вивантиј-е отели -су М. 
Срби п-од Немањићима, чија. је сила том 
тек-овином, као и д-ругнм оввојељима- на 
византиски рачун, постала најача на Бал- 
кану. За Михаилова сииа, неспособног Ан- 
дроншк-а II (1282—1328), Византија је, збо-г 
натлоЈг продирања Туража у  византИоку 
Малу Азију, -збо-г страшног катал-онсвот 
-пустошења Тракије и јужне М. и због Ан- 
дроник-ових ратова око престола, ослабље- 
на- .за увек. Бугарска је тавође -све јаче 
малаксавала. Тим -околн-ости-ма користили 
су се Орби, под дафо-витим владаоцима из 
Немањине лозе. Они су се -сада, још јач-е 
нег-о пре, залеталн - на византиски јут, па 
су га, комад по -комад, оовојили скоро 
целог.

Одноои између Византлје и -Срба за- 
о-пттрили су се још -за византисвог цара 
Михаила VIII |Палеолота и српског краљ-а 
Уроша I. Узрок је то-ме био црилаз Урошев 
византиским непријатељима, Анжујцим-а 
(око 1271), а нослед-ица је била -Палеоло- 
гов-о поништење аутокефалности српсве 
цркве у корнст о-хридске архиепископиј-е, 
у којој су, у Пал-еолотов-о време, ва-о и у 
ц-ело-ј М., тосподарили Византинци. (1272). 
Тако је ох-ридока д-ијец-еза још једашпут 
'пропшрена до Дунава и Саве. Н-о то је 
оотало само на хартији. Уроше-в син, краљ 
Дратутин, навалио је, такође као агокујски 
са-везник, на Палеологову Византнју, пу- 
с-тошећи п-о источној М., чав -до -Сера, Краљ 
Ми-лутин је, опет у сав-езу с Анжујцима, 
заузео неколико -области- на. горљем Вар- 
дару и на Брегалници, па и капнју М., 
Око-пље (1282). Залуд се цар Михаило VIII 
спремао на Србе. Он је убрзо умро, а ње- 
гове сакупљене трупе, кој-е је његов син 
Андроник II иопратио на српску границ.у, 
настрадале су -од Срба. Заузете византисве 
земље остале су у српским рукама. Срп- 
ска се престоница стално нреме-отила у 
Оконље. Зати-м су дошла нова срп-ска пу- 
стош-ења. -по -исто-чној М. н освојење По- 
реча, Кичева п Дебра у западној М. Ми- 
ром изм-еђу Милутина и Андроника II, за- 
печаћеним женидбом Мвлугиновом са Ан-
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дрониЕовом кћерју Окмдандом, Аидроннк 
је морао све те вемље оставжги Милутину, 
давши му их, тобож, у мираз (1299).

У време сла.бог Андроннка II, зло је 
прошла и вивантиска. јужна М., и то од 
Каталонаца, воје ј-е Андроник био најмио 
против Турака. у Малој Азији, а које )е 
после, збот љ-иховог грозног понашаља и 
према таношљем [внзантиском жнвљу, мо- 
рао пребшцити нротив Бугара у Тракију. 
Побунившн1 се против Византије, каталон- 
ске су нустахије опустошили Тракију и 
јужну М. Особиго су се окомили на богату 
Св. Гору, где су затрли мноте машстире. 
Ударили су и на српски Хиландар, но од 
њега их је одбио хиландарски игуман Да- 
ннло, са својвм калуђержма. Затим су се 
они погодили у 'службу код брата. фран- 
цуског краља Филипа. IV, Карла од Валоа, 
који је, као анжујски 'зет, хтео остварити 
стари нлан Анжујаца о васпоСтављању ла- 
тннског царства у Цариграду. Тада је и 
краљ Милугин, ступивши у савеа с Кар- 
лом од Валоа, провалио у јужну М., а 
Каталонци су опсели Солун (1308/09). Но 
византиски командант Солуна, Хандрин, 
.сузбио је и  Орбе и Каталонце. Ови поолед- 
њи су се затим спустили у Тесалију, а. 
Милутин се наскоро опет измирио с Ан- 
дроннком, јер је Карло од Валоа, по снрти 
своје жене Анжујке, дитао руке од плана 
о освојељу Византије.

Милугинов син, краљ Стеван Дечанскн, 
као помоћник свота таста, Андрдаикова. си- 
ловца паниперсеваста Јовала Палеолога, 
коуи је од свога стрица хтео извојевати 
поделу царства, провалио је у источпу М., 
чак до Оера и Отруме (1327). Убрзо после 
тога, за време трећег грађанског рата Ан- 
дроника II са Андроннком III, Стеван је, 
као савезни® Андроника ста.ријет, уграбво 
Просек (1328). Срби су затим, додуше без 
уснеха, опсели и Охрид. Залуд се Андро- 
ник III, да бл скрхао нараслу силу Нема- 
љића, удружно са бутарским царем Ми- 
Јсаилом. У битци код Велбужда (Ћустен- 
дила), Отвван Дечански и син му, кра- 
љ евЛ  Душан, разбилж су и убили бугар- 
ског цара, па су онда и из српских осво- 
јеља у западној М. отерали Византипце, 
.куда су ови били продрли -(1330). Србкја је 
тиме коначно осигурала- своју премоћ на 
Балкану, извојевану еа време Милутина.

Најзад је Душан, творац српскот царства 
н патријархата, освојно и сав остатак ви- 
зантиске М., сем Оолуна, који ни Срби, 
као пи пре њих Бугари, нису никад успелн 
да заузму. Још за владе Андроника III, 
који ее снажно залагао да. опет опорави 
Византију, Душан је, као ломоћник побу- 
љеног војводе Сирјана, који је утекао 
у Орбију, посео Охрид, Струмицу, Прилел 
и друга места, па је са Оирјаном, којн се 
дочепао Костура, пао н пред Солун. Но Оо- 
луну је дојурио у помоћ Андроник, а Си- 
рјана је мучки убио један царев вели- 
жаш. Мврон, који )е затпм закључен из- 
међу српског и византиског владаоца пред

Солуном, Орбима. .је остала Струмица и 
Прилеп, а можда и Охрид (1334).

У дутотрајним борбама, које је, по снртн 
Андрониковој (1341) п-овео љегов војни 
министар Кантакузин против законите ди- 
настије, а које су Византији сасвим иско- 
пале гроб, Душан је, најпре с Кантакузи- 
ном, док се ова.ј бавио у бегству у Србијн, 
да онда сам, завладао у јужној М., Воде- 
ном, Бером, Костуром и т. д., а. у источној 
М. Мелником, Сером, Драном, Филипљан- 
ским градом и др. Цела М. пала је тада. у 
српске руке. На основу тих и друтих огром- 
лих успеха, Душан 1је, по заузећу Сера, 
дрогласио српску краљевнну и архиени- 
скопију за царство и натријархат Орба и 
Грка, омерајућн да саовим уништи Визан- 
тију. Затжм су се и он и љегов архлепи- 
скоп венчалн у Окопљу за цара и за па- 
трнјарха, с благословом, који су им за- то 
дали трновскн патријарх и охридски архи- 
епископ (1346). Делом пре зацарења, а де- 
лом доцније, Душан је отео од Византнје и 
целу Албанију (без анжујског Драча), Епир 
н Тесалију. Србпја се тада попела на врху- 
рац моћи. Залудна је била. контра-офан- 
сива византискот цара-узурпатора. Канта- 
кузина, који је, за време Душанова рата 
с Босном, ндаао нека српека освојеља у 
јужној М. Душаиовом брзом појавом на 
тој странн, све је то убрзо преотето од Ви- 
зантинаца.

С продираљем српске државе у визан- 
тиске земље, па н у М., раширнла се тамо 
власт пећске шатријаршнје, на. штету ла- 
риградске п охридске дијецезе1. Грчкн су 
а.рхлјереји збацивашг, а њихове су сто- 
лице заузимали Орби. Словенству у М. 
дата је опет народна црква. место грчке. 
Но и грчка је црква остављена. Грцима, 
по грчкпм градовнма. и манаетврима. Шта 
више, српска државна, а ваљада и цркве- 
на, власт ишла је на том освојеном полу- 
грчком јуту дотле, да се у својим односима 
према тамошљим својим грчким ноданици- 
ма, служила као званичним језиком, не са- 
мо српским, него н грчким.

Од Срба су М. заузели Турци Осман- 
лије, пршто су се на рачун Византвје и 
околних турских емирата, оснлили у Малој 
Азији, и пошто су за другог Кантакузино- 
вог рата против законнтог византиског цара, 
прешли у Европу, посевшп византиски Га- 
липољ у Травији (1354). |После Душанове 
смрти, српско се царство, у рзжама сла- 
бог Уроша, распало, због сепаратистичких 
ам'биција. српске властеле. Ба Уроша се 
одмах дигао Душанов полубрат Симеон 
(Синиша) у Епиру, проглаеивши се за 
цара Срба, Грка и целе Албаннје. Он се 
лосле раширно в у Тесалију. Мало доц- 
није се и деспот Вука.шин, гошодар обла- 
стн од Оволља. до Призрена и Прилела, 
прогласио за краља (1366). Уза њ је стао 
и брат му Угљеша у Серу, узевши деспот- 
ску титулу. Одметнула се и друга властела 
у М.: Богдан на северу од Халкидике, ње- 
тови еуседи, браћа Дејановићи у Отру-
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мицв, Штшпу, Кумаиову, Кратову и Веп- 
бужду, Хпапен у Беру, Водену и  можда 
у Коотуру, Новак у Преспн и т. д. Наетале 
су унутрашње борбе, нрво за н протнв Уро- 
ша, па онда за и против Вукашжна.

У том су на Угљешине земље стали на- 
ваљишти Турци Османлије, узевши дотле 
Византији Једрене, тде су наместили овоју 
престоницу. У битци са њима, код Чрно- 
мена на Марици, пролали су Утљеша и 
Вукашин (1371). Син и наследник Вука- 
шинов, краљ Марко у Прилепу, и друти 
срнски тосподари јужно од Шаре, посталн 
су затим османлиски клетвеници. Угље- 
шину облаот пооео је на.јпре млађи син 
византнског цара Јована V, солунски де- 
слот МанОјло Палеолот, који се већ пре 
тога почео ширити по српској јужној М. 
и Теоали.ји. Но Мурат I убрзо је довео 
Османлије н у М., где су они заузели Сер, 
Бер, и сам Солун, Охрид и т. д. После Му- 
ратове погибије, у битци на Косову (1389), 
Муратов син, оултан Бајазит I, узео је од 
Вука Бранковића Скопље (1391), а. од 
Марка и Константина Дејановића љихове 
области, кад су ова двојица, вршећи кле- 
твеничку војну службу Османлијама, пали 
у битци с влашким војводом Мирчетом на 
Ровинама (1394).

Бајазитова пропаот у бнтц.и са Тимуром 
код Ангоре (1402), заљуљала је из темеља 
младо царство Османлија. Миром оа- Баја- 
зитовим сином Сулејманом у Цариграду 
(1403), византиски цар Манојло II Палео- 
лог, бивши солушжи деспот, добио је на- 
трат Оолун са. Св. Гором, област доње 
Струме, и још неке бивше византиске 
земље на Балкану. Али се ни Орби ни 
Византинци нису умели користити кри- 
зом Турсве, која је под Вајазитом 1 
заузела и Бугарску. Под Мухамедом 1 
Османлије су се опоравиле, а под Мура- 
том II опет су навалиле на балканске хри- 
шћане. Византинци су поново истерани 
из струмске области и нз околнне Солуна, 
а Оолун су морали продати Млечићима 
(1423). Од Млечића та је затим отео Му- 
рат II (1430).

У М. је најдуже пркошго Османлијама 
Дебар, кога су јуначки бранили Каотрио- 
тићи Иван и Ђура-ђ Скендер-бег. У вези 
са османлиским походима на Скендер-бега, 
страдала је једном и охридока архиепи- 
скопија, чији је архиепиокоп Доротеј, за- 
једаго оа својим свештенством, одвучен од 
Турака у Стамбол (1466). !Освојену 'М. 
Османлије су поделили на санџаке: солун- 
ски (са Св. Гором), охридски (са Дебром и 
албанашком Кројом), скопски (са Приле- 
пом, Витољем и Коотуром) и ћустендилски 
(са. Штипом, Велесом, Мелником).

С прелазом М. из српских у османлиске 
руке, изгубила је тамо земљиште и пећ- 
ска патријаршија. Над тамошњим њеним 
владичанствима, у градовима већином 
претеноно грчким, рашириле су опет своју 
Еласт делом цариградска пагријаршија, "а 
делом охридска архиепископија, која се сад

и сама, још једампут, погрчила. Ова два цр- 
квена престола грабила су се и међу собом, 
ко ће више отетн од пећске патријаршије. 
Тако је, на молбу охридоког архиепископа 
Матеја, внзантиски цар Манојло II погвр- 
дио охридској архиелископијж (1410) њена 
етара права на сву дијецезу ж пећског 
и трновског патријархата, који су Осман- 
лије, по освојељу Бугарске, укшнуле н 
дале цариградској патријаршији. Уколико 
сетапотврда тицала пећске днјецезе, она. се 
за сад није остварила, јер су још постојале 
српска деспотовина, босанска. краљевина и 
друте српоке државице. По заузећу српске 
деспотовине (1459), Осм^анлије су укинуле 
пећеку патријаршнју, потчинивши њена 
владичавства- охридској архиеиисколији. 
Ова- је затим управљала и српском цр- 
квом, све до поновне . обнове пећског па- 
тријархата- (1459—1557).

Од пада Византије под Латине (1204), 
име М. се, не само код Грка, него и код 
Југословена, одаосило и даље на западну 
Тракију. Али се оно, бар од 14 века, и 
бар у ученијим византиским. списима, ста- 
ло опет често употребљаватп и за стару, 
праву М. Од 15 века име М., бар у југо- 
словенским споменицима, срећемо и у ши- 
роком значењу скоро целог Балкана на 
северу од Грчке п Јегејског Мора, тако да 
се име М. при том даје и данашњој Бугар- 
ској, Орбији, Црној Гори, Босни и Херце- 
говини.

Л п т е р а п у  р -а: 0 М. у средњем веку 
нема монографија. Лошто! је она још од 
сгарог века лрестала чшнити самосталну 
државу, а пошто се у њовом веку, ове до 
1912, налазила. у Турској, где је тешко 
било вршити научна жстраживања, наука 
је М. прнлично запемарила. Много више 
од науке М. се бавила политика. Сем оп- 
штих историја Византије, Бугарске, Ср- 
бије, латинских и грчких држава рођвних 
.у 4 крстатпком рату, в. Б. Рг. Та!е1, Бе 
Тћезза11оп1са ега1здие а^го (1839), Бе уја 
Е.оташ>гит Е^паНа (1842), Сопз^апМпЈ 
Гогрћугој*. Бе ргоутсшз ге^т Вуг. II 
(1847); Н. Се1гег, Бје Сепезтз Јег Буг. Тће- 
тепуег(а$'8ипЈ( (1899); N. Вапезси, Сћап- 
$етеп1з роНПчиез Јалб 1ез Ва1сап8 аргев 
1а сопдие!е Је 1'Ет,р1ге ћМјЈаге Је 5атие1 
(1018), АсаЦетае Коитате, Ви11е1т Је 1а 
зесИои ММоприе, X (1923); И. Иванов, Се- 
верна Македонија (1906) и Блгарскн ста- 
рини из Македонија. (1908); Ст. Новаковић, 
Српске старине по Македонијн. (Белешке 
с путовања архимандрита Антониоа од 
1865, Опомепик, 9, 1891); Ст. Новаковић, 
Отрумска. област у 14 веку (Глас, 36, 1893); 
Ст. Новаковић, Орби и Турци 14 и 15 века 
(1893); В. Ђерић, 0 срлском имену у Ста- 
рој Србији н Македонији (1904), 0 везама 
мисије Св. Ћирила и Методија с Маке- 
донијо-м, 0 Св. Клименту и Науму у. 
Охриду, о охридокој архиепископији и о 
Ов. Гори атонској в. литературу под тиж 
чланцима.

Д. Аиастасијевић.

— 647 —



МАКЕДОНСКО ПИТАЊЕ

МАКЕДОНСКО ПИТАЊЕ, Ту.рска др- 
жава, деворганисана, није могла својим 
поданицима осигуратн добру управу, рав- 
ноправност и привредни напредак. Хрн- 
нгћани су јако страда-вали од сановоље 
Туража. Олаба централна власт није се 
могла. успешно одупрети сепаратизму по- 
једнних народа и провинција. Једна. по 
једна провинција Туреке, -од периферије 
према ередишту, бунила се и отпадала. 
(В. Псгочно пнгање.) Крајем 19 века до- 
шла је и Македонија на .ред. Пошто је 
Бугарска успела да оеби присај-едини 
Источну Румелију помоћу револуције 
(1885), почела [је образовати комнтете, да 
раде у Македонпји на пржкључењу Бугар- 
ској, и слати комитске чете, да упадају на 
турску тернторнју (од 1895).
' Македонија није администратишна ј-еди- 

ница, са тачно одређеннм граннцама. Бу- 
га-ри, претендујућп на њу, дали еу јој ши- 
ре транпце, протежући их до Шаре Пла- 
ннне, до Дрима, Солунског Залива и Ме- 
сте. Проф. Ј. Цвијић утврдио је научно 
(Основи, 1/43) да се Македонија протеже 
јужно од Скопља на средњем и доњем 
Вардару, да обухвата крајеве око Охрида, 
Битоља, Водена, Солуна, Дојрана, Струми- 
це, Сереза н Кавале, гранпчећи се на за- 
паду Прешанским н Охрпдским Језером, 
а на истожу -Струмсм, а негде и Местом. 
Борба Бугара за народно ослобођење поче- 
ла је -борбом за ослобођење цркве од грч- 
ког свештенотва, које 'је тиштало народ, и 
против грчког језика. Покретом за уни,ја- 
ћењем (шезде-сетих година. 19 века) учини- 
ли оу Бугари притисак на Руснју, да -се 
заузм-е за отва-рање -бугарске -самосталн-е 
цржв-е. Да утнша народно незадовољство, 
Порта је одлучно вахтевала од патријар- 
шије, да задовољн бугарске жеље, а. кад 
то није постнгла, образовала је еама, под 
руским утицајем, независну бугарску цр- 
кву, под им-еном 'бутарека епархија, са 
столицом. егза.рха у Цариграду (1870), ши- 
рећи утицај тог верскот ц-ентра у лресто- 
ници,' који је сузбијао- утпцај Србнје и 
Грчке. Егзархија је обухватнла, сем -срп- 
ских македонских епархија, велешке и ћу- 
стендилско-штипске, још и: нишку, пи- 
ротску н самоковску, а заузимањем П-орте 
добила ,је свој-е владике у Скопљу и Охрп- 
ду (1372). Као у Бутарско-ј т-ако је .реаги- 
рао н Народ у Македонвји против тешког 
притиска грчкот евештенства. Борба про- 
тив заједничког противннка довела.је до 
заједничке сарадње: противници патрија-р- 
шије прелазилв су егзархиској цркви, а 
нису се при том руководили бутарским 
националним ооећајима. То ј-е- у почетку 
значило једну црквену странку, која је во- 
дила борбу за превласт -словенског језика 
и народиог свештенотва у цркви. Бугари 
су искористили наклон-ост Русије п Тур- 
ск-е, да помоћу многобројних свештеннка 
и учитеља, преко цркве и школе, развију 
код присталица егзарха-та бугарско-нацио- 
нално осећање. Тај је утицај био тако јак,

да су просветни раднпци у Македони-јл, н 
ако су били Срби из чисто српеких краје- 
ва, постајали ватрен-и Бугари (прнмер 
учнтеља Ђорђа Милетића, брата вође утар- 
скнх Срба Св-етозара Милетића и Ђорђева 
сина ЈБубомира, проф-есора Университета 
у Софи.ји).

Поред -све пропаганде и терора, задржао 
је ипак велики део Орба, и под егза.рхи- 
јом, евоје -српско нацвонално осећање. а 
велики је део радије сста-о под омрзнутом 
трчком патрнјаршијом, кад није уепела 
молба -за ушостављање ерпске пећске па- 
тријаршије (1874). Што нису могли пости- 
ћи пропага.ндом, покушали -су Бугари да 
постигну терором, преко револуцнонарннх 
организација. комитета.

На к-о-нгресу комитета у Софнјп 1894 
о-снована је т. -зв. Спољна организација, са 
циљем, да изазове интервенцију Великих 
Снла у Македонији, да. -ое постигне за њу 
аутономија, као прелазна. етапа за уједи- 
њење са Бугарском, по примеру Источне 
Румелије. 1896 освовали су Бутари у Сб- 
луну ревблуционарну Унутрашњу органи- 
зацију, т. ј. комптску организацију. Душа 
те ортанизације п-оотао ј-е поручник Сара- 
фов (убијен у Софији 1907). Та организа- 
цпја ностала је држава у држави, са сво- 
јим комитскпм ч-етама, уцењујући, удара- 
јућв намете, судећи, пал-ећи, убија.јућн 
про-тпвнике у Турској, уништавајућн срп- 
ске културне -споменике (књиге, слике, 
манастире).

Бугарскн егзархат испословао је код 
Порте, упркос отпору царитрадск-е патрп- 
јаршпје, успостављење бугарсг-спх епископа 
у Струмицп, Бкт-ољу п Дебру (1894—1897). 
После" крвавих сукоба оа. Грцима (1897) 
добнли -су Срби за скопску епархи.ју ад- 
министратора (Фирмнлијана Дражпћа), који 
је доцније (1902) по-свећен за митрополи- 
та. После тешких борби добили су Србп 
мвтрополита н -за велешко-дебарску епар- 
хију. Српске школе, које су постојале у 
Мак-едонијн да.вно пре бутарскнх, одржале 
сусе и умножиле, упркос -безобзпрних на- 
оиља од стране Б-угара. Орби Македонци 
образовали 'су свој-е комитске чете (Јован 
Довезенски, Ђорђе Скопљанче, Глитор Со- 
коловић, Јован Бабунски), које су се хра- 
бро бориле протпв Бугара -и Турака.

На. основу успеха своје пропаганде, по- 
чели -су Бугари оспораватп Орбпма Маке- 
донију. Али до 19 века нема примера, да 
су Македонци називали себе Бугарима, плп 
свој језик бутарским. Књвзкевни споменп- 
ци у Македонији ,у средњем веку писанн 
су српским језиком. 11-сториоке традиције 
одн-о-се ое готово једино на српскп нема- 
њићски период. Сви записи и натпнсп _ у 
Македонијн с-рпски су. У многима се и је- 
зик назива српскнм. Према Јагпћу (Агсћ. 
{. 81ау. РћПоћ, 8, 17, 20) македонски дпја- 
лекти чнне прелаз између бугарског и 
српско-хрватског. Слнчно мисли п Рус 
Качубинскп. Македонскп говор има зајед- 
ничкп са српским слова ђ в ћ (док ла том
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меету бугарскж језик лма жд и шт), про- 
мену старосл-овенског тласа л (јус) у »у« 
(у македонском у, а, о), док је у бутар- 
ском замељен муклнм а. (дебело јер), ста  ̂
рословенско лт. у »у« (вук, пук), док је у 
бугарском остало л, промену нвр у др’ 
(прн, црвен), док је у бугарском остало 
черн, черве-н. У српском и македонском 
лмениде се мељају наставцнма, а у бутар- 
ском се падежи добију помоћу предлога, 
који се стављају пред први падеж. Гла- 
голи имају неодређенл облнк и прилог са- 
дашаег времена, а у бугарском немају; 
глаголски обллди и ажценат сллчни оу у 
српскон и македонском, различни од бу- 
гарског. Појаву члана (тг, та, то) иза име- 
ннда у македонском говору, као и у бу- 
гарском, употребљују Бутари као доказ, да 
је македонски језик бугарски. Али тај члан 
у македонском не долази редовно, а поред 
њега јавља се и нг, на, но н вт,, ва, во, 
којих у бугарском -нема. Члан је остатак 
старих трако-лллрсклх језика, а налази 
се на целој зони Албаније, Македоии.је, 
Бугарске и Румуније (н у румунском н 
арбанашком језику). Македонци олаве сла- 
ву, на-родни обичаји у Македонаца вств |у  
са српским, а разликују се од бугарских. 
Македонска народва поезнја је српска, са 
српским језиком и српсклм жсторжским 
традицијама.

0 народности Македонаца утврджо је
(1906) професор Ушверситета Ј. Ц.вијлћ 
ово: 1. Маса македонсклх 'Словена нема 
ни српског ни бутарског националног осе- 
ћања нн овести. 2. Вугарско име, ко!јлм 
себе називају у опште македонски Сло- 
вени, не значн бугарску народност. 3. Стра- 
не етнографске карте Македонлје нису ни 
етнографске ни лингввстичке, него су са- 
стављене према- бутарском називу жојлм 
се често називају мак-едонски Словени. 4. 
Статистички П1регледи или су лажни или 
нетачни. Којој држави1 припадну, српској 
или буга-рској, са љеном ће се на.родношћу 
Македонци асимиловати.

1902 и 1903 дошло је до општих немира 
у Македонији, до борбе комитских чета 
и до турских репресалвја (Илиндански 
устанак, 1903). То .је дало повода Силама, 
да поведу атшију за реформе, гарантоване 
чланом 23 Берлинскот Уговора. Султан 
Абдул-Хамнд хтео је предупредити акцију 
Сила- именовањем Хусеин-Хилмк-паше за 
генералног инспежтора за три т. зв. ма- 
кедонока вллајета Европске Турске (солун- 
ски, битољски н косовеки) у децембру 
1902. Покушај, да, се узму и хришћапи у 
жанда-рмерију, нашшао је на отпор Ар- 
наута, који ниоу трпели хришћане у жан- 
дармерији.

Арна-ути су учштилн покољ међу Ср- 
бима- у Пећи, Ђаковици и многим другим 
крајевима Старе Србије и Македокије. Уби- 
јали су, палили села и куће, -пљачкали, 
чннили атентате на русже консуле (1903). 
Порта је морала послати војску противу 
њшс. Реформе су пропадале, а немлри су

се наставили. И турски башибозуци чи- 
нили су слична на-сиља као и компте. Ме- 
ђутим Балканскл комитети, који су се 
образовали у П-а-риву и Лондону, и за- 
падна штампа. тражили су ефективну кон- 
тролу Сила над Македони.јом и напуштање 
начела вТаћтз дио. То је бнло и у интенци- 
јамаЈ двеју на.јвише заинтересованих сила; 
Русије и Аустрије.

Цар Никола II и Фрања Јосиф I спора- 
зумели су се на састанку (у Мирцштегу, 
30/9—3/10) о заједничком реформном пред- 
логу за Македонију (Мирцштешки спора- 
зум од 2/10 1903). По том предлогу (у 9 
тачака) требало ј-е доделити генералном 
инснектору за три -вилајета. једног руског 
и једног аустро-угарсвог цивилног пред- 
ставника, да надгледају реформни рад. 
Организа.цвју жандармерије требало је да 
изведе један страни генерал, са офици- 
рим-а страних Сила, којима би се одредили 
рејони. Новом административном поделом 
групирале би ое боље народаоотн. Домаћи 
хришћани увели би се више у управне и 
судске установе, а  мешовите би комисије, 
заједно с руским и аустриским вонсулима, 
водиле лотрагу по политичким злочинима. 
Порта би ломогла репатрираље емиграната 
и обнову њихових насеља, опроотила би 
једногодишњи порез попаљеним селима. 
Порта би наста.виша пропалу реформну 
акцију, и обвезала би се на нове потребне 
поправке. Илави (трећи .позив) и башибо- 
зуци (нерегуларни добровољцл) не би се 
смели више унотребљавати. — Тај спора- 
зум с.аопштиле оу Руоија и Аустро-Угар- 
ока и другим Силама. Порта га је после 
дужег отпора. прихватила. Талијанском ге- 
нералу Деђорђису била! је поверена реор- 
ганизација. лсандармерије, и додељени су 
му војни помоћници 6 велшвих Ошла. Офи- 
цире инстружторе за жандармерију дала 
је Аустро-Угарска за вилајет косовски, 
Нталија -за битољски, Русшја за санџак 
солунски, Енглеска за драмски, Француска 
за серески. Ипак су били од ове орга- 
низације изузети санџаци, у којима је било 
Арнаута (елбасански, дебарски, призрен- 
ски и западни делови санцака Корице, 
Охрнда л  Пећи).

Покрет се смирио, али упади комитских 
чета нису престаши. Буга.рске, ерпске и 
грчке комите' водиле су борбу не само про- 
тив Турака, него и једнн против других. 
Турци су сада ч&к бвли ирећутно спора- 
зумни са борбом једннх чета против дру- 
гих и са сузбијањем егзархата у коршст 
патријаршије. Комите су убијале виђеније 
пршсталице противничве странке. Број тих 
жртава пео се годишње просечно до 2000. 
Та лична и нмовна неситурност утицала 
ј-е, да су ее Македонци у масама селили, 
првенствено ,у Бугарску, где су дошли до 
утицајних положа.ја, и у Бугарско.ј уљо- 
реншш нрегенсије на Македоншју. Велнжи 
број Македонаца селио се л у Америку. 
Буга.роки комитети су се поцепали на. фе- 
дералисте (ослобођење Македоније у оквшру
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балканске федерацнје), и аутономксте (рад 
на пртгојеау Македоннје путем аутоно- 
мије' по примеру Истонне Румелвје). Ове 
су се две фракције и међусобно прогониле. 
Ујединеље тих струја (1906) није бпло 
искрено ни трајно. Сарафов ннје испунио 
обавеву, те та је убио Паница (1907 у Со- 
фвји). Паницу стигне освета тек у мају 
1925 у Бечу, где га је у позоришту убила 
једна Бугарка.

Јак отпор Порте против установљеља 
европске финансиске конгролне комисије 
одлучио је Велике Силе да изврше вајед- 
ничку демонстрацнју флоте и окупацију 
царинарнице и телеграфа у Митилеии и 
Лемносу (крајем 1905). После две године 
предложиле су Руснја и Аустрија. судску 
реформу. Олле су приморале Порту, ,да 
продужи мандат њиховим реформ.ним ор- 
ганима, на 7 година (до јула 1914). Аустро- 
Угарска изазвала је неповерење Русије и 
другкх Оила, када, је, почетком 1908, обја- 
вила намеру, да начини у Санџаку желез- 
ничку везу између босанске источне же- 
лезнице и Митровице. Енглеска је успела 
да се приближи Руснји, и да с њом из- 
радп за|једнички реформни пројека-т о суз- 
бијању комитске акције.

Ускоро после тога, избила је младотур- 
ска револуција, са девизом »за. јединство 
и напредак«, и осујетила, је остварење тога 
плана, а приморала је султана, да успо- 
стави Мидхат-пашин Устав од 1876, и 
тиме онемогући м-ешање Европе у маке- 
донско н ова дрзта унутрашња. питаља 
Турске. Младотурци еу прогласили равно- 
правност свих на.рода и. вера у Турској. 
Велике Силе су почеле преговарати о том, 
да- повере реформну .акцију новој влади, 
а. комнтска акција је почела. попуштати. 
Комитске вође су се прнближиле Младо- 
турцима и помогли су им шта више (Оан- 
дански, Паница.) у походу протнв контра-- 
револуционарног Цариграда. (1909). Али су 
ое немири и комитсва акција у Македо- 
кији ускоро опет обновили. Велике Силе 
су онда позвале све евоје реформне органе 
из Македоније (1909), над којом је тим-е 
престало европско туторство. Бугари су 
почели изазивати Турке, да сами праве 
нереде. 1911 убацили су бомбу у џампју 
у Штипу, а Турци су приреднли. покољ 
тамошњих хришћана (око 100), који је 
изазвао јаке протесте у Европн. Оличан 
атентат са бомбом учинили су Бугари и 
у Кочанима (1912), са сличним одговором 
од стране Турака. Најзад су Турци про- 
зрели намере Бугара, и на експлозију бом- 
бе на пнјаци у Дојрану нису одговорили 
покољем.

Међутим је образован савез балканских 
дрзкава. Акцију савеза убрзале с,у тешке 
неирилике у Турској: рат оа Италијом 
(1911—1912) за Триполис, и устанак Ар- 
наута, у Албаннји и околним провинци- 
јама, (под Хасан-бегом и Исом Бољетпн- 
цем). Устанак је настао због наметаља тур- 
ске азбуке, због подизаља жандармских

каоарни и турских школа, и због разору- 
жања Арнаута, које је изводио крвавом 
експедицијом Шефкет Торгут-паша 1910. 
Затим је наотала побуна трупа и прикљу- 
чење Арнаутима, који су заузели При- 
штину и Скопље (у лето 1912).

Србија и Буга)рска су склопиле уговор 
о савезу (29/2 1912), у коме су биле у 
Македонији одређене њеспорне 'зоне: на 
истоку бугарока, нсточно од Родопе Пла- 
нине и реке Струне, на западт српска, 
северно и западно од Шаре Планине. Ако 
се за област између Шаре, Родопе, Јегеј- 
ског Мора н Охридског Језера. увере обе 
стране, да, је немогућа за ву, аутономна ор- 
ганизација, онда ће се урадити овако: Ср- 
бија не полаже никакво право на тери- 
торију изва.н линнје: северно од Криве 
Паланке до Охрвдоког Језера,; Бугарска се 
обавезује да примн као дефинитивну гра- 
нвцу линију, коју буде руски ца.р, у горе 
означеним границама, нашао да ■ најбоље 
одговара правима. и интересима обе стране. 
Оваки неспоразум у тумачењу и извођењу 
одредаба уговора, тајног додатка п војних 
конвенција, предложиће се за1 дефинитив- 
ну одл.уку Русији, кад једна страна ие- 
јави, да. сматра директан споразум немо- 
гућим. Све ће се одредбе уговора саоп- 
штити руској влади, и замолиће се, да цар 
прими, улогу арбитра, која му је у уго- 
вору предвиђена.

Лосле нобеде над Турцнега у првом бал- 
каноком рату (1912), савезннцп се нису 
могли споразумети о подели Македоније. 
Бугари еу аспирирали на Солун и Кавалу 
и на део Македоније до лишије Крцва Па- 
ланка—Охридско Језеро. Грци и Срби ни- 
су пуштали заузеге обласги. Србнја ,је тра- 
жила. ревизију утовора, компензацију за 
изгубљену Албанију, за војни рад, који је 
преко обавезе извршила, и за непредви- 
ђено повећање Бугарсже на истоку, које 
је Бугарска могла постићи због акције Ср- 
бије, која. је прелазнла, Србијине обавезе 
ш  уговору. Орбија је предлагала арби- 
тражу руског цара за гранвцу у Македо- 
нији, како је било предвиђено у уговору 
о са^везу. Србија и Грчкш споразумеле су 
се о разгра.шгчењу у Македонији и скло- 
пиле оу савез за одбрану заузетнх области 
(1/4 1913). Бугарска иије првотала. на ре- 
визију и арбитражу, него је мучклм на- 
падом (генерал Савов) изазвала други бал- 
каноки рат (јуни-автуст 1913). Србп су по- 
бедили Бугаре на Брегалницн (1—8/7). 
Грцн су заузели Тракију до Марице, Турци 
Једрене, а Румуни севериу Бугарску. Ми-- 
ром у Букурешту (10/8 1913) остала је Бу- 
гарској од Македоније само долпна С-тру- 
млце. Грчка. и Србија су повукле зајед- 
ничк.у траницу у Македонвјн, по којо.ј је 
Орбији остала област са Бнтољем и долина 
Вардара до јужно од Тевђелије. Грчкој су 
припалн Драма, Серез и Кавала.

У С-ветском Рату заратила је Бугарска 
на страни Централних Олла против Србије 
(14/10 1915) и заузела је негдашњу Маке-

— 650



МАКЕНЗЕН

донжју н један део старих областн Србије. 
Победом Србвје и Сила Антанте у Свет- 
еком Рату нзгубила је Бутарска не само 
освојену Македонију него и свој предрат- 
ни део Македоније (Област Струмиде) у 
корист Србије, а- потиснута је оа обала Је- 
гејског Мора у к-орист Грнке. Нејски Уто- 
вор о миру (27/11 1919) санкдионисао је 
ове промене. Тако је, углавном, сва сло- 
венска Македонија дошла у руве Србије, 
и с њом заједно у саотав Краљевине Орба, 
Хрвата и Словенаца. — Бугари ое нису 
одрекли својих претенснја, већ су после 
закљученог мира безуопешно наставили са 
комитским упадима и одржавали отворе- 
но македонско нитање. Сељанка влада 
Стамболиског нанинила је са Краљевином 
СХС нишкн споразум за. лжввидирање и 
овог питаља и друг-вх спорова. Напуштање 
м-акедонских аспирадија унинило је поред 
осталога, да су противници Стамболискога 
уз помоћ »македонствујушних« револуди- 
јом срушилн сеља-нку владу (9/6 1923) и 
у-били Стамболискот (14/6 1923). Влада про- 
фесора Цанкова вратила. се на стари пут, 
толерирајући и пом-ажући к-омитску акц-ију 
Тодора Александрова и -другова. Органи- 
.задија пограничне страже и пограничког 
становништва -за- самоодбрану од комнт- 
ских чета пресекла је сваки изглед на ма 
какав успех комитске авције из Бугарске. 
М. П. скинуто је дефинитивно са дневног 
реда.

Л и т е р а т у р а :  В. н Литературу код Ис- 
тонног Питања. Сем тога: Ј. Сујрс, Кешаг- 
диез зиг ГЕНшо^гарМе Ле 1а МасескЛпе. 
Ех1гаН Јез Аппа1е5 Ле Сеофгарћае (1906);
A, ПсћЛкоН, Е1и<1е зиг ГеШпо-ј/гарШе Јез 
81ауез Је МасбЈогпе (1907); Ва1кап1си8, 
Ба Ви1̂ ахие; зез атћГКош.з, 8а ЈгаМзош 
(1917); СиезсћоК, БАШапсе ћа1кашјдие
(1915) ; Р. РороМс, бегћјап МасеЈоша
(1916) ; Тнх. Р. Лорђевић, -Македонија, 1920 
(енгл. изд.); Т. К. Оеог^ЈотТШћ, МасеЈох11а, 
1918 (такође франдуско издање 1919); А. 
ВеШсћ, Ба Масећоше (1919); Ј. Цвијић, 
Основе за Географн-ју и Геологвју Македо- 
н-ије и Старе Србије, 3 књ. I, II, 1906, III, 
1911; Ј. Су1јгс, Ва репшзи1е ћа1каш1дие, 
Сео^гарМе Ниташе (1918); Орпски превод 
Балка-нског Полуострва, I  књ. г. 1922; А. 
1зсМгкоН, Бвз сопКшз оссМеп,1еа1их <3ез 
Теггез Ви^агез (1916); Ј. X. Васнљевић, 
Покрет Орба и Вутара у Турској (1878 до 
1882), Браство, 13; Ј. X. Ваоиљевић, Уста- 
нак Орба у Кумановској и Топличкој ка-зи, 
Браство, 11; Ј. X. Васвљевић, Арн-аутски 
покрети, I 1911, I I  1913; Ј. X. Васиљевић, 
•Јужна Стара Србија; В. 'Берић, 0 српском 
имену у Старој Србији и Македонији, 1904;
B. Ђерић, ЕЦтој(гарШе Јез 51амез Ле Ма- 
сеЈоте (1917); В. Ђерић, Неколико тлав- 
ни-х витања из етнографије Старе Србије 
и Маћедоније (1922); Ј. Томић, О Арнаути- 
ма- у Старој Србији и Санџаку (1913ђ В. 
Марковић, Ба МасеЈоте а-1-е11е Ме сол- 
зМегее со тте  рауз ћи1^аге раг 1ез 8ег- 
ћез Ји тоуеп ајје? (1919); Оиезћ ћа1каги-

риез N-0 I (на српском 1918); М. А.-МеШе1, 
ћез 1ап<5иез Јапз ГЕигоре поиуе11е (1918); 
П. Балкански, Срп-ски народ у скопЈбан- 
ској ©пархијн и његове школе у 1896 до 
1897 (Дело, 1898 и 1899 и сепар.); Тодор 
Станковић, Белешке о Старој Србији-Ма- 
кедонији (1915); Ген. нашрт, П опович-б-Лж-  
повацБ, Жгушћ вопроев длн македонсша 
реформи. С. П-етерб., 1908; А1ехапс1ег Ре- 
1 г о у 1 с , МагеЈогиеп ипЈ сће Ббзиш^ зетез 
РгоМ етз (1904); А. Белпћ, Срби и Бу-гари 
у Балканском савезу и у међусобн-ом рату
(1913); А. Белић, Оербн и Болгарвх Ц913); 
А. ВеМс, Ба МасеЈоапе (1919); А. Белић, 
Диалекти источне н гјужне Орбије (1905); 
Ог^оиг ЈаксћНсћ, Ба Ви1ј5апе е! Без 
АШеез (1916); И. Иваннћ, Маћедонија и 
Маћедонци (I 1906, II 1908); Спиридон Гоп- 
чевић, МакеЈопаеп ипЛ АЦ-8егМеп, 1889 
(и срп. превод); Спирвдол Гопчевић, Стара 
Србија и Македонија, I (1890]; Ј. Г. Хан, 
Путовање кроз поречину Д рн В ^а^В ар- 
дара (1876); Јас^иез Апсе1, Мапие1 Мз1о- 
п^ие с!е 1а ОиезПош Ј ’Опеш1 (1792—1923)
(1923); Пеше Рашоп, Ш игоре е! ГетрЦе 
о.Иоташ 7 -ете  е<Ш, (1917); У1с1ог ВегагЈ, 
Ба тог! Је бћатћои! (1913); Вга^ошоИ, Ба 
Масескнпе е! 1ез КеЗогтез (1906); Јов. 
Ердељановнћ, 0 македонскнм Србима (Срп- 
скн Књижевни Гласнлк 1925); Јов. Ерде- 
љановић, Македонски Срби (1925); О. XVе1- 
^апЈ, ЕШпо^гарМе ^ош МакеЈопЗеп (1924); 
01а{ Вгосћ, В1е Б1а1ек1е Јез зисШсћз1еп 
ЗегМепз (бсћгШеп Цег Ва1капкоттЈзз1оп 
Јег к. А.каЈетге 'Јег ^ГшззепзсћаИ, 1903); 
МасеЈоша -апЦ 1ће МасеЈошапз. АгБс1ез 
ћ у М еззгб (Х̂ еп<1е1, КјгоН апЛ 8у. ТотЦсћ, 
К оте, 1928, на српоком: 0 Македоннјн и 
Македонци.ма, Крф, 1918; Ше ВагћШезси, 
Ке1аЦопз Јез Коитатпз ауес 1ез бегћез, 
1ез Ви1ј5агез, 1ез Огесз е4 1а СгоаНе еп 
Иајзоп ачес 1а ^иезНоп тасеЈо -го и тате  
(1912); ЕЈоиагЈ Еп^е1ћагсН, Ба ОиезЦоп 
Масеј.ошеппе (1906); 'П. А. Лавровн. Сербо- 
болгарскШ спорв аа обладанте МакедотеИ
(1915). В. Лоповић.

МАКЕДОРУМУНИ. В. Аромуни.
МАКЕНЗЕН АУГУСТ, фелдмаршал не- 

мачке војске (6/12 1849, Лајпдит). По свр- 
шетку гимназије ступио је у редовну вој- 
ску на одслужење ђачког рока 1/10 1869. 
За потпоручника (бекопсИеШпаМ) произ- 
веден је 1870. 1871—1878 био је резервни 
потпоручнпк и студент пољопривредног 
факултета у Хале. За капетана је пронз- 
веден 1882, а 18/12 1882 преведен ,је у 
ђенералштабну струку. За пуковника је 
произведен 1897, за бригадног ђенерала- 
(СепегаћпаЈЈог) 1900, за дивизиског ђене- 
рала (С епега11еи1пап1) 1903, за ђенерала 
коњице (С еп ега1 Ј е г  К ауа 11еи е) 1908, за 
армиског ђенерала (Сепега1оћегз1) 1914, за 
фелдмаршала 22/6 1915.

До 1876 био је водник у коњици, до 1880 
ађутант коњичке бригаде, 1880—1884 по- 
зват је на олужбу у Главни 'Б-енералштаб, 
где -се упознао са пршгикама на. Балкану
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и у Русији. У немачкој војсди било је 
мало офидира, који су без Ратне Акаде- 
мије доспели до тог положаја. 1884 био је 
М. у штабу корпуса, 1885 у штабу диви- 
зије, 1887 командир ескадрона, 1888 у 
Главном 'Ђенералштабу, 1888—1901 у штабу 
4 дивизије у Бромбергу, 1901—1903 први 
ађутант начелника Главн-от Ђенералштаба 
(ђенерала. Шлифена), 1893 командант гар- 
диског хусарског пука, 1895 био је ађу- 
тант дарев (први ађутант, који није био 
племић), 1898 командант бритаде, 1897 до- 
био је племство, 1901 био је командант 
хусарске бригаде, 1903—1908 дарев гене- 
ралађутант, од 1908 до рата командант 
17 корпуса,

У рату 1870—1871 учествовао ,је као под- 
официр и потпоручник у коњнди. У Свет- 
ском Рату био је командант корпуса код 
Таненберга. Од 1/11 1914 командовао је 
IX Армијом на руоком фронту у битци 
код Варшаве. Од 20/6 1915 командовао је 
IX Армијом у Горличком иробоју а после 
пробоја јужном трупом армија на руском 
фронту. У јесен 1915 ком.андовао је гру- 
пом немачких армија и био главнокоман- 
дујући свих савезничких снага., које су 
■оперисале против Орбије. Са аустро-не- 
мачко-бугарским армијама сузбио је српску 
војску из Орбије и зауставио је ■операције 
на грчко.ј траници. 1916 године ком&ндовао 
је групом армија свих сазезника (Немаца,, 
Аустријанаца., Бугара и Турака), одређених 
против Румуније, н са њима заузео већи 
део Румуније. При одступању са немач- 
ким трупама >из Румуније заробљен је у 
Мађарској (1918). В. Велић.

МАКИНЕНЗЕ НИКОЛА (Масћшепзе),
Которанин, угледан хуманист 15 века. За 
папе Пнја II портао је бискуп модрушки, 
па је, по његову наређењу, вршио сва- 
каква нос.ланства, тако 1462 Отевану То- 
машевићу, по-следњем 'босанском краљу. 
Био је одличан теолот и окретан говорник. 
ТБегов говор поводом емрти кардинала 
Петра Рнјар.ија, надбискупа фирентинско- 
га, штампан је у Риму 1474. У почетку 
19 века нађен 'ј,е на Крфу његов рад Бе 
сопзокНопе, Тај је рукоппо у Ватиканској 
библиотеци, где има> и другнх М. рукоппса 
и радова. Ћ. К.

МАКСИМ, архиепископ п митрополит 
београдски и сремокн (1462, Албанија — 
18/1 1516, Манастир Крушедол, Срем). М. 
се као световњак звао Ђорђе. Био је син 
слепог де-спота Стефана, а унук Ђурђа 
Бранковића Омедеревца. На позпв угар- 
ског краља Матије, дошао је М. 1486 из 
фријаулског Београда, са мајком Ангелп- 
ном и братом Јованом, у Срем, где је по- 
стављен за деспота угарских Срба. Краљ 
Матија оженио га је Изабелом, рођаком 
евоје жене Беатриче, из аратонске нашуљ- 
ске династије. М. је у браку био несре- 
тан и убрзо се развео са женом. И ако 
је васпитан на западу, М. ,је остао веран 
православљу п, као деспот, помагао је све-

тогорске манастире. Око 1499 прннио је 
кришо-м монаштво и пме М. у своме даору 
у Купинику (данас Купинову) у Срему. 
Софиски митро>полнт Калнвнт рукополо- 
жио га је доцније за јеромонаха. Када му 
је 1502 умро брат, деспот Јован, који га 
је у деспотству наследио, напустио је М. 
са мајком Срем и са моштима свога. оца 
Отефана и брата Јована отишао је у 
Влашку. Ту је постао митронолит и знат- 
но је утнцао на сређивавзе односа између 
влашкога војводе Радула и молдавског 
војводе Богдана. Изгледа, да је М. основао 
и прву штампарију у Влашкој, за штам- 
пање словенекнх црквених књига. 1508 
послан је од новог влашког војводе у Бу- 
дим, у дипломатској мисији. Са те мисије 
није се више вратио у Влашку, већ је по- 
ново дошао у Срем, и ту је постао архи- 
епископ л митрополит. Помоћу великог 
војводе Јована Нагоја, лошто му ое н 
мајка покалуђернла, саградио је М. у 
Фрушкој Гори манастлр Ов. Богородице 
(Крушедол). Ту је сместио мошти свога. 
оца и брата, па је после неколико година 
н сам умро и сахрањен је у томе мана- 
сгиру. Око 1523 монаси .манастира. Круше- 
дола прогласили су М., његовог оца, брата 
и мајку >за светитеље. Њихове мошти ле- 
жале су у Крушедолу све до 1716, када. 
су их Турци, заједно са манастиром, сна- 
лили. У непелу су нађени сано поједини 
делови руку и ногу, те се и данас чувају 
у ризници манастира. Р. Грујић.

МАКСИМ СКОПЉАНАЦ, српскн па- 
тријарх и пећскл архиепископ (1656 до 
1673). Раније је био рашки митрополпт. 
Обилазио је често готово све крајеве своје 
патрпјаршије, а походио је н света места 
у Палестнни, Настојао је да под своју 
власт подвргне и ове римокатолпчке ма- 
настире и калуђере под турском влашћу, 
а нарочито у Восни и Херцеговнни. Обо- 
лео, уступио је престо своме помоћнику, 
патријарху Арсешпју III Чарнојевићу. 
Умро је 29/10 1680 у Пећп. Р. Г.

МАКСИМИР, парк код Загреба, к шстоку 
од града., докле води електрични трамвај, 
од Јелачићева трга 3-2 км далеко. Тако га 
,је назвао бискуп Максимилијан Врховац, 
који га је васновао 1787 у француском 
стилу. Врховчев наследнпж Александар 
'Алаговић (1829—1837) променио је прво- 
битну основу и насгавио је уређење парка 
у енглеском стилу, у којем га је довршио 
кардинал Јурај Ха.Јтаиж (1837—1869), уре- 
дившп читави простор са путовима по ли- 
вадама и шјгмп у једну хармоничну цели- 
ну и тажо створио парк, којп се брзо про- 
чуо као један од најбоље уређених енгле- 
ских парк-ова на југу бивше хапсбуршке 
монархнје. Парк је лрозвао Хаулик по 
своме личном имену Јурјавес (што није 
превладало), и поставио је код портала 
споменик хришћанском витезу Св. Јурју 
(од Фернворна), којп је касније уклоњен. 
После се М. није обраћала довољна паж-
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н>а, па је много шт-ошта од Хаулнка- лепо 
см-ишљено и уређено, пропало. У М. су 
два главна језера (рибљака), која хранн 
поток Блнзнеп: горње и ра-зграљено веће 
дон>-е језерце са трн острвца, -на којим-а је 
садашља власница (од 1925) општина гра- 
да Загреба уредила зоолошки вртић.

Ј. М-н.
МАКСИМОВИЋ АВРАМ, свештеник и 

први српски пчелар-писац (9/9 1772, Сом- 
бор — после 1830, Сомбор). М. је 1790 по- 
стао ђакон и учитељ у Сивцу, 1794 по- 
стављен је за пароха лођен-ског, а 1803 
за. пароха сомборског • и наставника вере 
на основној, доцније и на лрвој српској 
учитељској школи у Сомбору. На свом 
имаљу М. је развио угледну економију, 
која је врло много утицала на развитак 
полдшривреде у сомборском крају. М. .је 
особиту пажњу обратио на пчеларство. По 
савету митрополита Ст. Стратимировића, 
који га је много ценио, написа-о је и 1810 
штампао квигу Нови -Пч-елар. То је први 
снстематски рад те врсте код -нас и био 
је на 'Висиљи ондашње науке о пчеларству 
у опште. Р. Г.

МАКСИМОВИЋ АКСЕНТИЈЕ, компози- 
то-р (3/2 1847, Долово, Вана-Т — 20/1 1881, 
Праг). Основну школу учио је у Д-олову .и 
Панчеву, гимназију, до седмог разреда у 
Кагрловцима, када је, због своје компози- 
ције: Где је српока Војводина?, истеран из 
школе. Јован Ђорђеви-ћ, тада управник 
Орпског Народног Позоришта у Новом Са- 
ду, сазнавши за М. музичке способности, 
лрим,но та -је еа капелника у позоришту. 
Капелник ј-е био М. 1865—1871, када. је, 
као питомац Панчевачке олштине отвшао 
у Праг, да студира -музику на оргуљској 
школи. Умро је пре него је свршио сту- 
дије. Штамнао је: Изучавање виолине по- 
моћу наро-дних пес-ам-а за постепено уче-ње. 
Ов. I (1870), Правила у учењу нотног по- 
јања и свирања на виолин-и. Књига I
(1871). Од њега су познате песме из Ма- 
ксима Црнојевића: Еј, пуст-о м-оре; Два се 
тића п-обратила, и Кад се дању више неће. 
Писао је музику за по-зоришне ком-аде: 
Миленко и Добрила, Српске цвети, и Смрт 
кнеза Добросава од М-атије Бана-, Милош 
О-билић од Ј. Суботића, Саћурица и шуба- 
ра од И. Округића. Од црквен.их песама 
израдио је М. Литургију, Песме за јутреље 
и т. д. К. М.

МАКСИМОВИЋ БОЖИДАР, министар 
Унутрашњих Дела (1/3 1886, Кнић). Гим- 
назију је свршио у Крагујевцу, а пр-авни 
факултет у Београду. После свршених сту- 
дија служио је као судски писар у Сме- 
дереву и Београду. За Оветског Рата слу- 
жио је у војсци као подофицир и официр. 
После Оветског Рата- био је пиеар Мини- 
старства Правде, адвокатски приправник 
и адвокат, секретар Министарства Грађе- 
вина, шеф одсека и шеф кабинета Мини- 
етарства Саобраћаја. Од'1919 чл-ан је глав-

ног одбора радикалне странке. 1923 и 1925 
изабран је у Београду за народнот посла- 
ника. Од 6/9 1924 министар је Унутрашњих 
Дела. Оарађивао је на- -политичким листо- 
вима. Д. П.

МАКСИМОВИЋ ДЕСАНКА, песник (3/5 
1898, Рабровица). Свршила1 је основну 
школу у -Бранк-овини, а тимназвју у Ваље- 
ву, где ј-е магурирала. 1919. Дипломирала 
је ва философском факултету у Београду 
1923. По том је рад-ила у трећој женској 
гимна-зији београдсвој. као супл-ент. 1924 до 
1925 је, као стин-енд-ист француске државе, 
слушала на Сорб-они естетику, нсторију 
француске књижевнооти и историју умет- 
ности. Сада- је опет наставни-ца- женске гим- 
назије у Бео-граду. Пе-сме .је почела- -да с-б- 
ј-ављуј-е 1919 у Мисли, затим -сарађује у 
свим угледнијим часописима у земљи. 1924 
издала- је прву књигу својих Песам-а, које 
су похвално оц-ењене. Објавила је досада 
неколико састава. и у прози, међу тима и 
две шрип-оветке. В. П.

МАКСИМОВИЋ ЈОВАН ДР,, књижев- 
ник, кљижевни пр-еводилац (2/1 1864, Ру- 
ма). Основну школу свршио ,је у месту ро- 
ђења, шест ра-зреда гимна-зи.је у Сремскин 
Карловцима, два последња. разреда. и ма- 
туру положио је- у Новом Саду. Слависти- 
ку и немачку књижевност студирао је две 
године на- будимпештанском Университе- 
ту, & дипломирао ј-е у Бечу, где с-е био 
одао лроучаваљу ру-ске жњижевности. Док- 
торска му је т-еза -била: Улога Пушкино-ва 
при стварању руског реализма, 1889 -сту- 
пио је у српску државну -службу, као на- 
ставник гимназиј-е у- Горњ-ем Милановцу, 
где ј-е скупљао нар-одне песм-е. 0 томе ма- 
теријалу, још нештампаном, али на- основу 
писама. М., реферисао је В. Јагић у овоме 
Ар-хиву. М. је ј-ош служио у гимназијама 
у Зајечару, Шапцу, Чачку, Кратује-вцу и 
Веограду. 1900—1902 био је школски над- 
зорник у Крагуј-евцу. 1912 је пенсионисан, 
а 1919 реа!ктивиран -за. инспектора Мини- 
етарства. Соци.јалне Политике, па- је преве- 
де-н за наставника у трећу мушку београд- 
ску гимназију, али ј-е са тога положај-а по- 
ново ненсионисан 1921. Живтг у Београду 
х-сао практични- учитељ језика,

М. ј-е почео да пише приче за децу 1882, 
,у Невену, под именом Брац-а. Јова. Тада 
се зближио -са Зм-ај-ем. До 1889 паписао је 
преко десет приповедака, од којих је се- 
дам штампао у -з-асебној књизи (1887), под 
насловом Невенч-е. Главни М. књизкевпи 
рад ј-е систем-атско превођење в-еликих рус- 
ких приповедача и пиоаље огл-еда о ру-ским 
писцима, Од Достојевског превео је (1886) 
Бедне људе, па Злочин и казну и Браћ.у 
Карамазо-ве, н-еколико мањих приповедака 
(Мали полаженшс, одломци из Мртвог до- 
м-а и т. д.); од Тургењева: Ловчеве записе, 
Животне успомене (о Бјелинском) и Пе-сме 
у прози (у рукопису); од Толстоја: Све 
народне приче (у четирл свеск-е Квига з-а 
народ Матиц-е Српске), Вас1хрсење, Испо-
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вест, Ђаво, Зашто? и т. д., и драме: Цар- 
ство мрака, Плодови просвете и јеванђе- 
ље; од Чехова: Три књиге новела, и драму 
Вншњеви сад; од ЈБермонтова: Јунак на- 
шет доба (још неиздат), и Демон (у нро- 
зи); од Гогоља: Ревизор и Женидба; од 
Островског: Бура, Шума, Пламено срце и 
текст опере Онежане. Сеј® овога, М. је 
превео много мањих прича од других рус- 
ких писаца, као и до 15 позоришних жо- 
мада за београдско Народно Позорнште. 
Од М. огледа из руске кљижевности знат- 
нији су: Положај српске књижевностн пре- 
ма руској '(Отражилово, 1891), 0 Чехову 
(Српски Књижевнн Гласник, где је изашла 
и Моја. посета Толсто.ју). Из српске књи- 
жевности написао је М. о Змају: Зма.јева 
лектира, Змајево Назаренетво, Змајеве 
Снохватице {све у Орпоком Кљижевном 
Гласнику) и Успомене на Змаја (у руко- 
пису), затим чланаж о Бори .Станковићу, 
поводом Божјих људи (у Колу). Нарочито 
место заузима М. кљига Песнички Зборник 
(1900), у'коме је М. песничком прозом пре- 
■вео скоро чнтаву руску антолотију Волна, 
поред превода и из других отраннх кљи- 
жевности н изабраннх српских оригинала. 
Тај Зборннк учннно ,је утисак на тадаш- 
ње ерпске песниве и песнички подмладак. 
Напослетку, М. је написао и превео велик 
број немачких н руеких педагошких чла- 
нака у Учитељу, Наставниву, Просветном 
Гласнику, већином на тему Гадна Школа 
(да се ручни продуктнвни рад узме за 
подлогу наставе). В. Лвтровић.

МАКСИМОВИЋ НИКА ДР. (1840, Сом- 
бор — 18/11 1907, Сомбор). Гимназију је 
учио у Карловцима, Буднму и Осеку, а 
правне науке у Пешти. Као студент био је 
оснивач и”та.јник Преоднице, а после свр- 
шених студија органлзовао је омладину у 
Сомбору. 1867 изабран је за великог бе- 
лежника у Сомбору, 1869 изабран је за по- 
сданика на орлском народном и црквеном 
сабору, а 1870 за посланика на. угарском 
сабору. Као првсталица и поматач Милети- 
ћее бпран је за носланика на утарском еа- 
бору 1872, 1878 и 1882, и био је члан готово 
свих српских народних и црквених сабора, 
а 1902 потпредседник -овога еабора. Уче- 
ствовао )е при оснивању српске народне 
странке и у изради кикиндског програма. 
Највише је учинио на. пољу народне и цр- 
квене аутономије. Пнсао је чланке из по- 
литике и лепе кљижевности.

Д. П.
МАКСИМОВИЋ ПЕТАР, адвокат (14/6 

1853, Пожаревац — 1/12 1922, Смедврево). 
Основну школу и нижу гимназију свршио 
је у Пожаревцу, вишу гимназпју у Крагу- 
јевцу, а правни факултет у Београду 
(1873). Постављен је за адвоката у Смеде- 
реву 1876. Био је предоедник смедеревске 
општине и члан Касационог Суда. За на- 
родног посланика нзабран је први пут 
14/9 1839. Био је миннстар Правде 9/4 
1893—12/1 1894. За време болести шефа

владе Др. Лазе Докића М. га је заступао 
као министра Просвете и Црквених Посло- 
ва. Био је председник уставогворног одбо- 
ра Народне Скупштине, која ј-е у јуну 
1903 извршила ревизију Устава од 1888. 
М. је био један од оснивача народне ра- 
дикалне странке и на прво) главној скун- 
штннн те странке (26/7 1882) био је изабраи 
за секретара. Био је и потпредседник по- 
•сланшчког кл.уба странкинот. Доцније је 
долазио у суко-б са главннм одбором ради- 
калне странке, а разншао се коначно са- 
странком 1901, кад је створена радикално- 
наиредњачка коалиција. Није ушао ни у 
самосталну радшкалну странку, која се 
почела те годнне организовати. 1912 осно- 
вао је М. привредну демократску странку 
и почео је стварати одборе, алп )е та ор- 
ганизација била спречена ратом. М. је био- 
председник управног одбора Омедеревске 
Задруге од љеног осннвања па до своје 
смрти. Радно је на Оамоуправи, Епоси, 
Балкану, Прогресу, Новостима н др. ли- 
стовима. Ј- В.

МАКУШЕВ ВИКТ. ВАС., славшста (11/11 
1837 — 2/3 1883). Био )е прво дипломат- 
ски чиновник, а доцније професор вар- 
шавског Университета, Изнео је драгоце- 
ног материјала о Јужним Словенима из 
тадијанских, дубровачкнх архива и др. 
Важнија су дела М. о Јужним Словенима: 
Казиваља лнастранаца 6—10 века о жжво- 
ту и обичајима Словена (1861), Преглед 
дипломатских односа Русије са дубровач- 
ком републиком (Московаска Чтенија, 1865). 
Прекодунавски и јадрански Словени (1867), 
Испитиваља о историским споменицима и 
историцима Дубровника {1867, Записки 
петроградске Академије Наука, 11), Тали- 
јанске архиве и материјал за словенску 
историју у љим-а (1881, Записки, 19, Прил. 
3 и 4), Историска- испитиваља о Словеншма 
у Албанији (Варш. Унив. Изв. 1871 и 
1873). А. В.

МАЛ ЈОСИП ДР,, историчар (21/12 18.84, 
Претрж, код Вача, Словеначка). Овршио 
је гимназију у Љубљани, а Уннверситет у 
Бечу, где је постао доктор. Од 1909 је чи- 
новник Народнот Музеја у Љубљани, ар- 
хивар Дежелног архива и од 1924 дирек- 
тор Музеја. — М. је писао из подручја 
старије историје Словенаца, псторије злмет- 
ности' и историје ускочких сеоба. Главна 
су му дела: К 'поглавју старејше згодови- 
не Словенцев (Час, 1909, 1916), К теоријн 
о словенских жупаних (Сатшо1а, 1910), Грб 
ин барве дежеле враљске (Час, 1913, као 
сепаратна књнга проширена изашла 1916), 
Кустос Фрајер мед слависти (Час, 1916), 
Нова пота словенске хисториографије? 
(Час, 1923), 'Згодовина Јчметностл при Сло- 
венцих, Хрватнх ин Србпх (1924), Ускочке 
сеобе и сло-вен-ске покрајине (Орпскн Етно- 
графски Зборник, кљ. 30, 1924).

М. Кос.
МАЛА КРАПИНА. В. Крапшшца.
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МАЛА КУРБА, острвце на Јадранском 
Мору, западно од острва Спта, 4-5 км се- 
вероисточно од југоисточног краја Дугог 
Отока, на 43° 55-4' сев. шир., 15° 15-9' ист. 
од Гр. М. К. ј-е неправнлног, дутуљастог 
оближа и пружа се од северозапада према 
југонстоку. Острво је виооко 40 м, дуга-чко 
Г7 км, широко до 0-5 жм, а заузима по- 
вршпну од 0-456 км2. На љеЈгу нема на- 
сеља. ‘ Л. В.

МАЛА РИЈЕКА, река у Црно.ј Гори, лева 
притока Мораче. И-звире под јужном стр-а- 
ном Морачког Градшпта и Рашковим Гув- 
ном (1.260 м), до Хана Подградина тече пре- 
ма југозападу, одатле кроз стрму и дубоку 
долину према ју-гу, доцније ка зададу, -а 
од села Кл-опота ка .југу-југозападу. Ушће 
М. Р. у Мора-чу је око 0-8 км низводно од 
Булина Моста, код села Биоча-. На го-рњем 
току прима оа деон-е стране Лнјеву Рнје- 
ку, са леве Брскугску. Дужина тока М. Р. 
је 25-2 км, а површина слива 137-8 км2.

П .  В .

МАЛА СРБАДИЈА, дечји лист. Власник 
је било Учитељско Удружење, а први 
уредник Мвх. Јовић. Излазио ј-е 1890 два- 
пут, а 1904—1912 једанпу.т месечно у Бе-о- 
граду. ‘ у . Џ.

МАЛА ТИЊА, река у Босни, лева при- 
тока Тиње. Извориште М. Т. гсредстављају 
потоци: Рајски, Зелињски и Међеђацка 
Река, који взвиру на источној- -отрани Зе- 
леника 534 м, Гребовца 651 м, Мрамора 
646 м и Студенца 639 м. Сви они, углав- 
ном, теку од запада према истоку, и -од 
њихова сутока око Грабовца и Керепа по- 
чиље М. Т. Она је врло вијугава, тече до 
половине тока према југоистоку, затим на 
североисток. Ушће М. Т. је -о-ко 2 км север- 
но-северозападно од села Бјел-а Орпска- 
Дужнна тока је ЗР2 км, а. површина слива 
176-4 км2. п. В.

МАЛА УСОРА, река у Босни, лева при- 
тока Усоре. Извире па северно.ј страни 
Бо-рје Планине (Руњавица 1.077 м). На гор- 
њем току утлавном тече према истоку-југо- 
истоку, а између с-ела Булетића и Теслића 
скрене у правац истока-се-вероистока. У 
Усору М. У. утиче југоисточно од села 
Ружевнћа. Главније шритоке с-а десне етра- 
не су Острунсница н Инова. Дулгина тока 
М. У. је 24-2 км, -а површина слнва 
138-3 км2. п. В.

МАЛАЛА ЈОВАН, византиски хроничар 
6 века, пис-ац .једне од првих простонарод- 
ннх хроника у византи-ској књижевности. 
Та хроника, која иам је -очува-на у једном 
једи-ном рукопису, крњем у почетку и на 
крају, ишла .је од постања света -па ваља- 
да до краја владе Јусгинијана I (565). 
Она ,је силно утицала на доцнију виза-н- 
тиску историотрафи.ју. Још за време бу- 
гарског цара Сим-еона (893?—927) пре-веде- 
на је и на словенски, па је и у словенској 
историографији извршила огроман утица.ј’

Д. А-н.

МАЛЕ АЛБЕР (Ма1е1), професор и пото- 
ричар (1864 — 1915). Као гувернер краља. 
Алексаидра Обреновића, М. је провео више 
година у Београду. Објавио је велики број 
чланака о нама. Писац историских уџбе- 
ника, М: је у њима увек гово-рио о нашем 
народу са. познавањем и одушевљељем. Са- 
рађивао је на. Општој Историји од Лависа. 
и Рамбода, са Стојаном Новаковићем (з 
кљиге: Без 51ауез Љ Бапиће е! Је ГАЈпа- 
И^ие јиздиа 1а сопдпе!е 1игдие) н сам 
(б књига: Ба (ЈиезИоп Ј'Опеп1). Погинуо 
је као добровољац 1915, у Артоа.

М. И.
МАЛЕ НОВИНЕ, политички дневни 

лист. Излазиле су 1888—1903 у Београду. 
Од 1891 вла-сник је био Пера Тодоровић. 
1893 имаде су М. Н. посебни месечни до- 
датак. У. Џ.

МАЛЕВАЦ ЈУРАЈ, песник (1734, Перу- 
дина код Впнице, Крањска — 29/1 1812, 
Вараждин). Ступившв у ред капуцина 
примио је име Гргур, па се на својим књи- 
гама потписује: ра!ег Сте$5шг Карист. У 
Загребу бжће да је учио богооловију, јер 
је ту примио ниже редове в  -заређен је за 
свештеника. 1780—1781 бво ј-е старешнна 
капуцвнског саш:остана у Загребу. Под крај 
жпвота повукао се у капуцински самостан 
у Вараждину, где је умро. — М. је у За- 
гребу издао у три свеске (1789—1791) Не- 
странчно в-ездашњега та-бора исписавање, 
цртајућн три године ратоваље Јосифа II 
и Катарине II с Турцима (1788—1790). То 
су у неку руку најстарије хрватске нови- 
не, у којима- се у стих-овима извештава о 
савременим догађајнма на бо-јишту. М. је 
н-ај-знатнији религиозни кајкавски песник 
18 века по сво.јим епско-лирским песнич- 
•квм делима: Небеск-и паствр погубљену 
овцу ишће (1795) в  Хорвацка од Крист.у- 
шевога нарођења витија (1800).

Л и т е р а т ,у р а: В. Дукат, Ра1ег Сге^иг 
Карист (Ју-рај М-алевац), кајкавскж књж- 
жевлик 18 вијека (Рад, 207, 19-15).

В. В.
МАЛЕВИЛА. В. Земун.
МАЛЕТИН ВИТОМИР, хаџија, сељак и 

мистичар, покретач верског покрета По- 
божни (1826 — 1873, Орпски Падеј, Банат). 
М. је написа-о две књиге, које су ,у руко- 
пису ишле од руку до рук.у и много су 
читане. Једна је апокалиптичког -садржаја, 
са описом утвара и привиђења, која су 
му се јављала у сну и на јави, а друга 
је опнс његова пута у Св. Зе-мљу. и зби- 
хија на трм путу. Р. Г.

МАЛЕТИЋ ЂОРЂЕ, књижевник, естети- 
чар и песник (13/3 1816, Јасенова, Банат 
— 13/1 1888, Београд). Осно-вну школу 
учио је у м-еоту рођења и у Белој Цркви, 
а гимназију у Оравици и у Сремским Кар- 
ловцима, т. зв. фвлософију -свршио је у 
Оегедину. У јесен 1838 прешао је у Ср- 
бију, и ступио је у државну службу. Пр- 
во је радио као помоћник секрета-ра у кра-
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гујавочком суду, затим као секретар при 
управи града Београда. 1841 био је пре- 
мештен за с.окротдра српске атенције у Бу- 
курешту. Приликом Вучшћеве буне М. се 
оријебтнсао за кнеза Михашга и, напу- 
стивши Букурешт, прикључно му ое у Зе- 
муну. После, када је Михаило оставио Зе- 
мун, М. је дозвољено да се вратн у Срби- 
ју. Али ту је само неко време радио као 
дневничар, уз Ј. Поповића-Стерију, начел- 
ника Мпншстарства Просвете. 1844 поново 
је емигрнра-о у Земун, где је трн године 
живео, радећн на књижевности и новинар- 
ству. 1847 опет се вратио у Србију, за при- 
ватног наотавника, уз децу Јеврема Не- 
надовића, а 1848 именован је за професо- 
ра у лидеју. По повратку кнеза Милоша 
у Србију (1859), М. је постао управнтељ 
београдске тнмназије. |Пенсионисан је 1878.

М. је бно вредан јаван радник. Он је 
деловао као поли1ичар, школски и позо- 
ришни човек, једно време (1874) вршио је 
и дужност управника Народног Позоришта 
у Београду,' и као многострукн кљижевннк. 
Он је писао .обилно и у стиху н у прози, 
лирске и епске песме, драме, прнне, исто- 
рнске, естетичке, драматуршке огледе и ре- 
ценснје, политичке и научно-популариза- 
тороке чланке, и много је преводно, ма- 
хом из немачке књижевноети.

М. .је почео стнховима, још 1837, као ђак 
у дружини сегедннске српске младежи, у 
Младом Јединству. Објављива.о их је у 
Летолису и после у Голубици и у додатку 
Орпских Новина. Своје лирске стихове нз- 
дао је засебно у две књиго (1849 и 1855). 
М. има трн епока покушаја: Трк побра- 
тима, из босанског живота (1844), Свато- 
ви (1855), н Божје правссуђе; 1858 напи- 
сао ,је М. и једну приповетку у прози, Не- 
природни син, у календару Зимзелену.

У драмском облику, за приказивање у 
позоришту М. је напиоао шеот ствари и 
једну непотпуну трагедију. То оу већином 
пригодне игре, за свечане прилике, као: 
Споменик Лукијану Мушицком, позорше 
духова у једном дјепству (1845), Апотеоза 
великом Карађорђ.у (1850), н Анотеоза Ву- 
ку Караџићу (1887), или трагедије, као: 
Преодница србске олободе илш Орбски оп- 
дуцн, жалосна игра у пет чинова (1863), 
Смрт цара Миханла, жалосно лозорие у 
пет дјелова (1866). Од последве трагеди- 
је, Цар Душан, објавио је М. у београд- 
'ско-.ј Србадији (1882) само предигру.

Много већи утицај ва књижевност има- 
ле су М. теориске ра.дње. Осим великог 
број-а критика, приказа и чланака по са- 
временим часописима и новинама, М. је 
саставио за школску употребу 1851 При- 
м-ере п-ојетски састава, 1854 и 1868 Т-ео- 
рију поезије и Реторику, 1855 и 1856. Од 
критика знатније су му: Критически пре- 
глед награда увјенчанот дјела. краљ Де- 
чански (1846) и оле н-а Јакшићев.у Сео-бу 
Србаља (1863 у Вид-овдану) и на Телечко- 
га Последњу десп-оти-цу смедеревску (у 22 
Гласнику). 1884 у Чупићевој -за-дужбини

шздао је Грађу за истор-ију српског Народ- 
ног П-озорншта у Београду, а 1847 зашао 
је и у историографију Историческо-кри-ти- 
ческим описанијем битке кооовопољске. 
Напослетку, М. је два пута. покушао и да 
уређује лист по својим народн-опросвети- 
лачким н-ачелима, Подунавку у Земуну 
(1856—1858 и 1858), с Владимирои Вуји- 
ћем у Београду Родо-љубац.

М. је уша,о у српску кљижевност као 
песник педесетих година, после Бранка, а 
пре Змаја и Јакшнћа, н уживао је глас 
велик-ог песника. Каоније је његова пес- 
ншчка репутација -саовим изблед-ела. М., 
за-иета, није им-ао поетског осећања. ни ма- 
ште, алн је бно верснфикатор од укуса, 
мере и културе. Прескочивши Бранка, М. 
је у присној духовној везн са дидактнч- 
ком, моралжзаторском и ра-цианалистичком 
поезијом нашег 18 века. Сматран је кла- 
снчарем, јер ј-е <5ж> шод непосредним утн- 
цајем немачкнх т. зв. псеудокласичара. 
Али као естетнчар М. зау-зима угледно ме- 
ото у -српск-ој књижевнооти. Он је бно 
строги естетичкн догматича-р, по герман- 
ском уз-ору, ал-и озбиљно образован, изра- 
ђен, доследан н савестан. При формирању 
модерног Срнства, и М. је био један од 
ваљаних законодаваца. Када се романти- 
чарска поезнја у нас извргла у расплиње- 
но-ет, реакција наших првих реалиота и 
нехотице се враћала -некнм начелима. и 
савегнма овог трезв-еног и умног класи- 
чара.

Л и т е р а т у р а :  Оветиолав Вуловић,
Прослава педееетогодишњице књнжевног 
рада Ђ. М. н М. Бана (Глаоник Српског 
Ученог Друштва, 1886, 65); Милан Кујун- 
џић, у Матици 1869 о Теорији поезије; 
Станко Враз, 0 Критическом прегледу 
(Коло, V). В. Пстровић.

МАЛЕЧИЋ ГАШПАР, павлин и генерал 
реда- од 1682, добар познавалац црквенога 
каноннчког права. (1646, Варажднн — 17/9 
1702, Лепоглава). М. заслугом пооталн су 
хрватски павлини, са оедиштем у Лепо- 
глави, саовнм независни од угарских и 
словеначкнх. Штам!пао је 1693 (у Бечу) 
опсежно дело батагПапив 5н е аеуегиз е! 
Беш(Ј.пи5 аиЈех ех шге сапопгсо Је1теа4и5, 
у коме се доказује, како је познавање пра- 
в-а потребно овештеннцима. Друго његово 
дело ОиаЈпрагШ ит ге^Дагш т штамнано 
је у Бечу 1708, после његове см-ртн, а треће, 
Е)е брКПиаИБиб ехегаШаб, сачувано је са- 
м-о у рукопноу. Био је, можда, најученији, 
а свакако најзаслужнијн павлнн у Хр- 
вата.

Л и т е р а т у р а :  Ткалчић. Рад, 93.
Ђ. К.

МАЛЕШЕВСКА ЕПАРХИЈА. В. Моро- 
звидска епархија.

МАЛЕШКЕ ПЛАНИНЕ, у Македонијп, 
на- границ-и наше државе еа Бугарском, 
источно од 'Пехчева, Берова и Ратева. Ове 
пла.шше су назване по жупп Малешу. Са- 
отављене су из кристадас-тих шкриљаца и
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гранита. Гребен М. П. пружа се, углав- 
ном, од севера према ј.угу, а највећи ви- 
сови су: Џами Тепе 1.801 м, Ченгине 
Кале 1.744 м. Караула Букве 1.568 м, 
Клепало 1.404 м, Собиница 1.315 м, Јалова- 
џик 1.298 м, Куклн 1.175 м. Од главног 
гребена одвајају се многи повнјарци н ко- 
се, као што су: Велики Требомир 1.615 м, 
Млечно 1.435 м, Стредаа 1.572 м, Сосна 
1.300 м. На. М. П. има неколико јаких из- 
вора, област је шумовита. и богат-а пото- 
цима-. Са М. П. извире Брегалница, испод 
врха Џами-Тепе.

Л ,и т е р а т у р а: Ј. Цвијић, Основе за 
географију и геологлју Македоније и 
Старе Србије (I, 1906). 77. В.

МАЛИ БУКОВЕЦ, село у Хрватској, 
област Загреб, срез Лудбрег, од Л. 10 км 
к североистоку, с десна потока Бедље,
2- 5 км .више њена утока у Драву. Има
1.421 становника, општинско поглаварство, 
пучку школу, пошту, телеграф и телефон, 
пољопривредну пецару жесте. — Од М. Б. 
3 км к западу, преко Бедље, је село Ве- 
лики Б. Има 1.079 становника, римокато- 
личку жупу, пучку школу, двор грофа 
Драшковића; а 5-5 км к- југозападу село 
Свети Петар, које има 1.080 становника, 
пучку шкоду, трагове већета места из ста- 
ријег доба. Ј. М-н.

МАЛИ ДРВЕНИК, острвце на Јадран- 
ском Мору, северозападно од острва Су- 
лета, западно од Великог Дрвеника, на 
43° 27' сев. шир., 16° 5' ист. од Гр. М. Д. је 
стеновито острво, неправнлног облика. 
Високо је 80 м, а заузима површину од
3- 4 км2. На њему су насеља Мали Дрвеник
и Плоча. П. В.

МАЛИ ЖУРНАЛ, политички дневни 
лист. Излазио .је у Беотраду 1894—1914. 
Први власник и уредник био му је Јован 
Живковић, а позније браћа Савићи.

У  ■ Џ-
МАЛИ ЈАСТРЕБАЦ, планина у Орбији, 

између река: Топлице-Јужне Мораве-Пеш- 
чаничке-Рибарске-Коренца, северно-северо- 
источно од Прокупља. М. Ј. је највећим 
делом еаграђен од кристаластих шкриља- 
ца. Пружа се од запада на исток, а нај- 
већи висови су: Новоселека Чука 952 м, 
Љутички Крст 1.001 м, Црни Врх 846 м, 
кота 771 м, Змијина Глава 721 м, Јасиков 
Лаз 625 м. Од главног венца одвајају се- 
повијарци и косе,- а највећа од љих је 
Голема Сушевина (Равњак) 693 м. Под- 
ножјем М. Ј. пролазе друмови: Прокупље 
—Ниш, Лесковац—Грејач—Сталаћ, а пре- 
ко планине воде друмови: Сталаћ—Вука- 
ља—.Прокупље, Вукаља—Грејач

П. В.
МАЛИ КАРЛО, кустос државног Музеја 

у Сарајеву, ботаничар (24/10 1874, Беч). 
Од оца бо.таничара М. је наследио скло- 
ност з.а флористику, којом се бави са љу- 
бављу и великом ревношћу. Отпочео је 
ботаничке публикације 1893 и дар је дб

сада преко четрдесет флористичких радова 
о флори Босне и Херцеговине. М. је један 
од најбољих познавалаца флоре и вегета- 
ције Босне и Херцеговине. Н. К.

МАЛИ ЛУГ, река у Србији, лева прито- 
ка Кубршнице. Извире на југоисточној 
страни. Варов.нице (413 м), северно од 
Младеновца. У торњем току тече, као по- 
ток Брестовнца, углавном према југоието- 
ку, а северозашдно -од Азање скрене у 
правац 'југа-.југоистока. Ушће М. Л. у 
Кубршницу је око 2-5 км запа.дно и уз- 
водно од села. Глибовца. (на Кубршницн). 
Дужнна тока је 21*1 км, а. жтршина слива- 
102-6 км2.. ' Л. В.

МАЛИН ИВО КСАВЕРСКИ ДР. (17/4 
1853, Загреб — 21/2 1907, Затреб). Право 
је студирао у Загребу и Бечу. 1879 име- 
нов-ан је судбеним приставом, и додељен 
је на службу земаљској -влади. 1887 име- 
н-ован ,је за владнног тајника. У то време 
израдио је основу завона о поступку у 
елучајевима сметања поседа, и налтисао је 
монографију 0 заштити поседа. Ка-сније 
се хабилитирао из римског права на Уни- 
верситету у Загребу. Предав-ао је римско 
право и пандекта на Университету и био 
председник правно-иовесних теорегских -ис- 
пита. 1892 именован је одсечним савет- 
ником земаљске владе код -одела за бото- 
штовље и -наставу, а 1897 банским савет- 
ником. Од 1896 до своје смрти руковао је 
лародно - тооподарским одсеком . з-емаљске 
владе, те- су се под његовим водством раз- 
виле све важне гране наше народне при- 
вреде. Посв-етио је нарочиту пажњу п-ри- 
вредној просвети и науци. Његовим радом 
поднтнута је у Загребу Шумарска Академи- 
ја, преустројено ј-е гоеподарско училиште 
у Крижевцима у .више гослодарско ј ш и - 
лкште, отворена ј-е винограда.рска и воћар- 
ска школа. у Илоку, виноградарски и во- 
ћарски те-чајеви у Божјаковини, п госпо- 
дарска по-стаја у Госпићу. Његовим суде- 
ловање.м усавршено је аграрно законодав- 
ство. 1906 приредио је М. као вла.дин ио- 
переник земаљоку гооподарску излоЈкбу у 
Загребу.

Л и т е р а т у р а :  Чланак Ј. Шиловића у 
Мјесечнику Правничкота Друшгва, 1907, 
232. С. Дежелић.

МАЛИНА ое гаји у баштама, али је има 
и дивље и подивљале, особито у .топли.јим 
и јужнијим крајевима. ’ И. Р.

МАЛИНСКА, село (онштине Дзгбашни- 
це) на западној обали отока Крка; насред 
полукружне к оеверозападу отворене ма- 
динеке ваде. Има малу луку, паробродску 
постају на линији Оушак—Бакар-т-Оми- 
пмљ—М.—Крк—Александрово, уређен-о ку- 
палиште, постојп и теле-граф, нешто трго-,' 
вине дрвима п кудељом. Становници (253), 
се баве п-оглавито риболовом. У околинн 
има винограда1 и воћњакц.

Ј. М-н.
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МАЛИЋ, планина у Херцетовинп, нз- 
међу горњег тока Тнхаљше на југозападу, 
понорнпде Мркастпне п Доњег Поља на 
североистоку, око 16 км оеверно од Вр- 
горда, односно 1” км; југонсточно од Имот- 
ског. М. ее пружа од северозапада према 
југоистоку, а 'највећн висовн су: Попо- 
гледало 522 м, Малн Малић 622 м, Малић 
558 м, Граджне 384 м. На северу се дижу: 
Врбина 465 м, Малн Велениковад 417 м, 
Зелениковац 403 м, а на југу: Орлов Кук 
412 м. Североисточним и источним под- 
ножјем планине води друм Имотски—Бо- 
банова Драга — Љубушки, југозападнлм, 
друм Имотски—Дриновди—Љубушки.

П. В.
МАЛИЋ (малик, малжчић, мачић, мае- 

малић, маљак) је неко демонско биће, у 
облику маленот, не впше од лакта, о-бесног 
дечака, са црвеном капицом на глави ж са 
чизмидама на ногама. Најраднје јаше на- 
пулету, које удара мамузама н тера у 
бесном трку -све дотле, док не цркне од 
умора. Ноћу баца пиљчиће, који звижде 
људим-а око ушжју, алп их никада неће 
ударити. Кадшто ће и претити људима ж 
с њима -се поречкати, само да жх дражи. 
Кад се мељу уљике (у приморским кра- 
јевима), М. сва-ки чао отвара врата, и при 
том запосленој чељади никада- не да ми- 
ра. М. плаши људе кад случајно заспе и 
ухвати их ноћ у пољу или у шуми. И ри- 
бари га виђају често како скаче по стена- 
ма на морокој -обали, и -који пут им и пр- 
коси и лакости -заплићућн им мреже. По 
негде се верује, да М. може људжма да 
донесе и новаца, па збот тога многи гле- 
дају да га- придобнју, мамећи га нарочито 
добром храном. 0 таквима се каже, да су 
»ђаволу запжсалк душу«. М. станује под 
земљом, где -обично пма много солн. Увек 
је добро располозкен в  насмејан, али за-то 
зна да буде и зао, ж то нарочито онда, 
кад се неко у њ-егову јаму -баца- каменчи- 
ћнма. -Оем у облику дечака, М. се ја-вља- и 
у облику телета ж зеца. 0 његову постању 
негде се прича, да се М. учжни кад жена 
побацн дете, другде да се излеже из ја- 
јета, које снесе црнд петао у седмој го- 
дини свога зкивота и др.

П. Б.
МАЛИЧ ФЕРДИНАНД, сликар (7/3 1820, 

Грац — 15/9 1900, Вилкомхоф, код Мард- 
бора). Студирао је- у Цртачкој Школи у 
Грацу. 1842 свршно је правне студије на 
Уни-верситету у Грацу и отишао- је- на 
Уметничку Академнју у Беч, где ј-е био до 
1848. 18-54 путовао је по Немачкој н до- 
шао је у Париз, где је -радио код Леона 
Жоњета.' 1855 преселио с-е у Вилкомхоф, 
жод Марибора, тде је зкивео до- смрти. — 
Радио је понајвише у уљеној техници. До 
1851 израдио је више портрета, а 1851 пр- 
ву зканрску слику Најденчек (у галерији 
покрајинског Музеја у Грацу). Идућих 
20 година израдио је више зканрских ра- 
дова, к-оји су му донели п-ризнање, тако

1852 Тешко решење, 1854 Дечја соба, 1855 
Мали регрут, 1858 Мала -злочинка, 1 8 6 1  

Пуна чнња, 1869 У дечјој соби. 1860 на- 
сликао је олтарску слику Св. Маргарите 
за цркву Св. Маргарите на Песници, у 
Оловенским Горицама. У Вилкомхофу је 
наслнкао мното покрајинских мотива из 
Западних -Словенских Горица. 1901 бнла 
је у Грацу посмрша изложба- његовнх де- 
ла, а 1920 изложба. У талеријн штајерског 
покрајинског Музеја налази се 14 његових 
уљених слика, у графичком кабинету паж 
48 графичких комада.

Л и т е р а т у р а :  Ј. ааПег, 51ејет.
Кип511ег1ех1коп, 95; К, 'ЧГигхћасћ, Вш- 
§гар!и5сћез БехЛсоп Јез Ка15. Оеб^еггеасћ; 
некролог у Огагег Та^ћ1аН-у 10 И 12/11 
1901; 0. ‘Малич, Ферд. Малич (1820 — 
1900, у биЈз^егегтатк, Прац, 1925. 267).

Ф. Стеле.
МАЛНАЗУНИ И. ДЕ (МаШћагоипу). Као

директор часописа К.емие 51аме, који је 
1906 и 1907 излазио у Паризу, М. је, под 
псеудоним-ом Иван Кориак, преводио у том 
листу наше народн-е песме и Мажуранићеву 
Смрт С-малл-ате Ченгића. Издао је и раније 
низ чланака под насловом ће Рапбкујбте 
е4 1а ОиебПоп ј'О пеа! (0 досељењу Јуж- 
них Словена на Балканско Полуострво, о 
Србији, Бугарској, Црној Гори и Македо- 
нији) и прештампао је 1907 превод Ба Ва- 
1а111е Је Коабочо, Герорее вегће.

М. И.
МАЛО ШКРЧКО ЈЕЗЕРО (МАЛО ЈЕЗЕ- 

РО), у Црној- Гори, на Дурмитору, западно 
од Великог. Шкрчког Језера, односно 
1'7 км западно од Ћирове Пећине (2.534 м). 
М. Ш. Ј. пружа се од северозапада према 
југонстоку, дугачко је око 220 м, -зау-зима 
површину од 0-0092 км2, п лежи на апсо- 
лутној висини -око 1.700 м. Језеро је гла- 
циј-алног порекла. П. В.

МАЛОБАБИЋ РАДЕ (18/10 1881, Мала 
Врановина, код Т-опускот, срез Вргинмост, 
област приморско-кра-јишка — 14/6 1917. 
код Оолуна-). Био је трговац, па затпм 
а.гент осигуравајућег друштва. У познатом 
загребачком процесу педесеттројице Срба 
»ћеленздајника«, н- М. је оптужен и осу- 
ђен као велпкосрпскп агитатор, који је 
имао недопуштених веза са Београдом. И 
■ак-о ј-е, доцније, помилован са. осталим осу- 
ђенима, пошто св пок-а-зало да је велеиздај- 
нички процес лажно инсцениран из Беча. 
аустро-.угарске власти су М. увек -сматрале 
као опасног велнкосрпског агитатора и 
београдског агента. Он је одиста. имао при- 
снпх веза са националистичким кругови- 
ма у Београду. На дан мобилизације 12/7 
1914 М. је прешао у Србију, али је у Бео- 
граду ухапшен и осумњичен као аустри- 
ски ухода. У Нишу је био у затвору више 
од годжну даиа, све до почетка евакуације 
из Орбије, у јееен 1915. Тада га је пуков- 
ник Д. Димптријевић пзвукао из затвора 
и повео са собом. Уз српску војску на со- 
лунском фронгу М. је осгао све до д-ецем-
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бра 1916, када је ухапшен под оптужбом, 
да је 28/8 извршио атентат на престоло- 
наследника-ретента, вада се овај на ауто- 
мобилу враћао нв Оотрова у свој логор. 
Суђен је, заједно са осталнм онтуженима 
у Солунском Процесу, осуђен на смрт и 
стрељан 14/6 1917. М. М.

МАЛОНШИЋИ, некада јако племе у зет- 
ској долини, које већ одавна не посто- 
ји. Седиште му је било у данашњим пле- 
менима Затарчу и Команима, и у Косовом 
Лугу, пољу између реке Зете и Загарча. 
Племенска планина се простирала на за- 
пад до Цуца. М. се у историскин записи- 
ма помнљу 1455 међу другим племенима 
Горње Зете. У повељи Ђурђа Црнојевића 
1494 набраја се неколико брастава ж име- 
на љихове влаетеле. М. су расељени у 
16 веку, вероватно од Турака, .јер су, прелга 
положају и нрироди земљишта, били из- 
ложени љиховом удару. На љиховом су 
земљишту доцније постала два мала пле- 
нена, Комани и Загарач, а Косови Луг су 
присвојили Бјелопавлићи. До данас су се 
одржали у Загарчу свега два мала бра- 
ства, које држе за остатке М. Име М. је 
арбанашког порекла. У Загарчу има село 
и брдо Маленза, који називи подсећају на 
име М. Првобитно је ово племе жзгледа 
било арбанашко, па је доцније посрбљено.

Л и т е р а т у р а :  Насеља и порекло ста- 
новннштва (кљ. 15). П. 777.

МАЛОША ПЛАНИНА, висораван у Бо- 
сни, између река: Бјелаве (притоке Дрине)- 
Дрине-Сутјеске-Буковика (шритоке Сутје- 
ске), око 10 км јужно-југозападно од ва- 
роши Фоче. Гребен М. -П. пружа се углав- 
ном од севера према југу. Највиши висови 
у томе правцу су: Тисовац 1.332 м, Ри- 
кало Ждријело 1.395 м, Козја Г.429 м, кота 
1.440 м, Малогпа 1.474 м. М. П. је сва под 
вегетацијом. Североисточним подножјем 
нролази пут Фоча—Брод—Маринковић, а. 
преко планине воде неколико стаза.

17. В .

МАЛПАГА (Ма1ра§а), В. Драчевац.
МАЛТ-БРЕН КОНРАД (МаНе-Вгип), гео-

траф и публициста (1775 — 1826). Данацшо- 
реклом, М. је био прогнат из Данске, због 
својих написа у духу француске револу- 
ције. Оснивалац и први секретар Географ- 
ског Друштва, М. је покренуо 1808 са 
Еупез часопис Аппа1ез Јез иоуа^ез, где 
су објављени многобројни путописи и о 
нашим земљама и прикази таквих путо- 
гшса. 0 нашем народу писао је М. у својим 
Аппа1ез (1809) и објавио је 1812 Писма 
■с шута у Молдавију, Влашку и Србију од 
Руса Каменског. Шеста свеска његове ве- 
лике Опште Географије посвећена је источ- 
ној Европи. М. И.

МАЛТЕМПО (рђаво време). Тако се та- 
лијански (хрватскога сталнога назива не- 
ма: Краљевачка Врата?) обично зове мор- 
■ски теснац између североисточног краја

отока Крка и суседнот хрватског копна. 
Најтеснијл је пред излазом у Речки Залив 
(само 0-7 км широк), где се од отока Крка 
отргао шжољ Св. Марка. На југоистоку, 
где се проншрује у Планинскк Канал, ме- 
ђом би се могао означити правац Селце—- 
Шило. Ј • М-н.

МАЛТСКИ ВИТЕЗОВИ. В. Хоспиталци.
МАЛУШЕВ ДУШАН ДР., научни рад- 

ник, хирург ж песник (18/1 1884, Ново Се- 
ло, Банат). Основне н -средље школе евр- 
шио је у Вршцу, медицину 1908 у Будим- 
пешти. Студирао је на клнникама, 1909 у 
Паризу, 1910 у Верлину. Од 1919 је шеф 
хируршког одељеља оуботичке болнице. 
Досада су у научним круговима запажени 
ови његови радови: Нћег Ааз УегћаНеп
с1ез В1и1ћгискез ћеа АсћзепсПећип^ с!ез 
МезелТеизтиз (2еп1гаЊ1а(:1 1иг Сћхгигј|1е,
1922), Е т  пеиез ОрегаНопзуеНаћгеп 1иг 
ВећапсИип^ ^гоззег Шегизрго1арзе (2еп- 
1га1ћ1а11: 1иг Супакок>ј51е, 1922), 8рћхпк1ег- 
ркзНк ћигсћ 1геае Ра8саеп1гапзр1ап1а1аоп 
ћеа НатткопФтепг (2еп1га1ћ1а1(1 1иг Су- 
пакок^хе, 1923), Риг ртатаге В1азегтаћ1 
ћеа зиргар. Ргозћаћејкћопае (2еп1гаЊ1а11 1иг 
Сћпгиг^ае, 1926). — М. ое у шочетку, још 
као студент (1905), почео јављати у кљи- 
жевним лвстовима, као шесник особених 
лирских песама, воје су биле запажене. У 
последљв време, радећи искључиво као 
пражтичан оператор и као м-едициноки 
научник, напустио је поезију.

В. П.
МАЉЕН, планина у -Србији, изм-еђу река: 

Крчмароке (лев-е еаставнице Рибнице)-Пла- 
ниничке (десне -саставнпце)-Буковаче-изво- 
ришта Каменице (притоке Западне Мора-ве)- 
Мионичке - Рожанске (прнтоке Кладрубе), 
северозападно одЧачка, а јужно-југоисточно 
од Ваљева. М. је саграђен од трија-ских 
кречљака, верфенскнх шкриљаца, серпен- 
тина и еуфотита. Пружа ее у облику ве- 
ликог лука од југо-запада на североисток, па 
даље на југо-исток, а. највиши врхови у то- 
ме правцу су: Мали Козомор 802 м, Велики 
Козомор 1.034 м, триангулациона тачка 
1.086 м, Краљев Сто 1.110 м, Стражара
1.000 м, Маљен 997 м, Риор 897 м, Бабина 
Глава 800 -м. Од гла.вног венца одвајају се 
многе косе и повијарци, на којима -оу и-стак- 
нути вис.ови, на. северу: Велико Брдо 
1.075 м, Клик 712 м, Дамјанов Камен 
684 м; на југу: Степанова Вода 969 м, 
Мали Маљен 901 м, Видови 921 м, Под-ови 
765 м. М. је доста богат водама и дели- 
мично је под вегетацијом. Североисточно 
од Бабине Главе је Мокра Пећина. — Под- 
ножјем М. и преко планине про-лазе дру- 
мови: Ваљево—Миониц-а—Горњн Лајковци 
—Пожега., Ваљево—Бачевци—Косјерићи— 
Ужице и Пожега, Горљи Лајковци—Теочин 
—Чачак. П. В.

МАМКА. Тако је н-аш народ анимистички 
прозвао неку в-рсту хроничне главобоље, за 
коју верује да се може измамити из гла-
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ве. Болесник иде баби, »која зна. да ма;ми«, 
т. ј. да бајањем лечн ту болест. При  ̂из- 
мамљивању упућује се М. обично у биљ- 
ни свет, и при том се изговара нарочита 
•бајаличка формула. Л. В.

МАМУЛА, тврђава на отоку Рондонн са 
светиоником (зз-8 м, 42° 23' 42" сев. шир. 
и 18° 33' 41" ист. дуж.) како се улази у 
Боку Которску. Надесно-валево остаје Ош- 
тро, од кога је 2-2 км далеко.

Ј. М-н.
МАМУЛА ЛАЗАР БАРУН, генерал топ- 

ништва, тагјни саветннк {1795, Гомирје — 
12/1 1878, Беч). Свршио је Инжињерску 
Академију, а 1815 је ступио као кадет у 
инжињерску чету, 1831 до 1839 истакао 
се као кашетан код утврђивања отока. Ви- 
са, Хвара и Тиролске, 1841 постао је ма- 
Јор, 1848 био је као пуковник шеф тлав- 
ног штаба у Хрватској, и бранио је гра- 
ницу протнв навала Мађара. 1849 напре- 
довао је М. од Осека до Петроварадпна, 
затворио је обе те тврђаве, те је Мађа- 
рима ;из Петроварадина спречио прова- 
лу у Славонију и Срем, а непријатељ- 
ске 'на-паде на Каменицу и Карловце ус- 
пежно је одбш}. За та.ј рад добио је 1849 
витешки ред Ма.рије Терезије и барун- 
ство. 1850 постао је генералмајор и на- 
месник Далмације, 1855 подмаршал, а 
1865 генерал топништва. В. Л.

МАНАСИЈА, трад и манаотир у Србији, 
уз реку Ресаву, поврх села Деспотовца. 
Големо је утврђење уокруг, а у средини 
је црква. Преко грабе, која опасује цели 
град, ооим дела према Ресави, улазак је 
у трад кро-з 'двери, заштићене с две куле, 
а десно и лево иде даље зид, појачан са 
еваке стране са 5 кула, све четвртастог 
тлоцрта, до оних двају на заокрету, којн- 
ма су углови одсечени. Ове су куле из- 
нутра отворене, само највећа (деспотова) 
на северу затворена 'ј.е потпуно, па има 
по 5 машикула на свакој странн у горњем 
делу. К јуту рушевнне су овеће зграде, по 
традицији књижнице, а  на супротној 
страни улаза к истоку, срушени зидови 
великога здања, можда конака. Све ,је то 
утврђење опасано понешто удаљеннм дру- 
гим зидом, који ое превија уз куле и пр- 
ви зид све до конака.

М. .је, саградио (1407—1418) деспот Оте- 
ван Високи. 1458 освојио је Махмуд-па- 
ша, и она је остала турска, са кратким 
црекидима, све до 19 века, када је конач- 
но од Турака отета.

Цо своме саотаву М. (коју споменици зо- 
ву Ресава) сродна је градовима. Раму и 
Смедереву, који су настали пред време 
дада је артилерија почела мењати начин 
утврђива/ва, Овако повезана црква са го- 
лемим градом, да буде боравиште влада- 
ру, монасима и учељацима, јединствен је 
споменик, ко.ји подсећа само на шпански 
Ескуријал, дело Филипа II, довршено 1580.

Ђ. С.
В. Ресава.

МАНАСТИРИ. В. Монаштво и манастири 
код православннх Срба.

МАНГАЛИЦА СВИЊА је производ на- 
ших крајева, те се често погрешно сма- 
тра, да је мађарског порекла, а- и у лите- 
ратурн се често крнво назива »нонгодица«, 
што би се могло тумачити као монголска 
свнња. М. је настала на подручју Србије 
и то укрштавањем примитивне шишке 
свнње, која је сеобом .Јужних Словена до- 
шла из северне Европе, и свиње средо- 
земног типа. (зиз теЈНеггапеиа), која је 
аутохтона на. Балкану. Данас М. представ- 
ља. пасмину у сточарском смнслу. М. се 
због својих одлика, нарочито због подес- 
ности за добро искоришћавање паше и 
крме код това, брзо распространпла. На 
тај начин М. је прешла преко Славоније 
у 'Мађарску, где је достигла леп степе-н 
узгоја, а из Мађарске се опет вратила у 
Славонију, где се .врло и брзо раширила. 
Кнез Милош је нарочитом пажњом дао 
узгајати М., те је тшме створио багру, која 
је била позната под именом Милошева 
свиња. 1830 даровао је кнез Милош шу- 
мадиске М. свпље надвојводи Јосифу. ко- 
ји ,је овнм основао пепињеру у Киш-Јене, 
у Мађарској, Овај узгој је ванредно напре- 
довао, *те су ове свнње стекле светски 
глас.

М. постоји у три варијетета по боји дла- 
ке, и то: бела, црна и ласаста (црно тело 
и бели трбух, као ластавпца), а све се 
одликују коврчастим четкама. М. има ве- 
лику и широку главу, чело је широко, део 
ллц-а фини и средње дужине. Ушн су ве- 
лике, шнроке и клопаве, врат је кратак и 
меснат. Трул је кратак и округао, хрбат 
је дуг и широк. Ноге су кратке и јаке, 
'бутпне добро развијене. М. не дозрева 
рано, те је 'са 1%. године израсла, У то 
доба се лрипушта расплоду и оотаје крма- 
ча до 5 година у расплоду, а онда ее тови. 
М. обично опраои код сељака двапут у 
години, у добрим узгојима трипут у две 
годнне, што је боље за расплодне животн- 
ње. ПлодНост је доста слаба, јер М. опраси 
само 5—6 младих на. једампут.

Тов почне код М. обично с другом годи- 
ном и траје 4—6, месеци. Од 100 кг куку- 
руза прнма М. лети 20—22 кг, а зимн
17—19 кг. Свега достилсе М. тежину од 
зоо—350 кг, те мртва тежина износи 85%, 
од чега 30% отпада иа месо, 56% на сало 
и 10% иа маст. Месо М. није прорашћено 
машћу, већ .је маст сталожена с унутарње 
стране, те тако несо код нечења знатно 
губн, а уз то и потамни. Под кожом се 
ствара јак слој масти, сало је зрнасто и 
некано.' М. је 'врло отпорна, те је врло 
нрикладна за иск.оришћавање шумске па- 
ше, нарочито у великим храстовим шума- 
ма, а исто тако врло је подесна. за прнмн- 
тивне економске прилнке. У напреднијим 
кра.јевима М. не може више да задовољава 
због мале плодно.сти и касног дозревања. 
Но како је нначе добрих врлина, наотоја-
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ва с.в сада, да се селекцијом побољшају 
ова својства. М. је врло подесна и за. укр- 
штавање. (В. Овињаротво.)

Л и т е р а т у р а-: 8. Ш тапзку, 51:иЈ1е
иБег сРе Аћб1аттип^ Лез бизказсћлметез 
(ХеНзсћг. Шг А. 1аЈи1-у/, Уегзисћз-игезеп ап 
Об1егге1сћ, 1911); 8. Ш тапзку, ТЈп1ег- 
зисћип^еп ићег с1аз ^ П Ј -  ип<1 Наиз- 
зсћлует ћ, Р1аћ1ћаиез 1т ћаЉасћег Моог 
ипс! пћег етш ^е уоп сНезеп 8сћм/ешел аћ- 
з1аттепс1е гегеШе Каззет (М111. Ј. 1амс1мг. 
ћећгкапгеЉ А. к. к. Носћзсћи1е {. ВоЈеп- 
ки1ћиг). 0 .  Улманст.

МАНГАНСКИ РУДНИЦИ. Манганских 
руда има код нас нарочито у Словеначкој, 
Босни, Херцеговини и Орбији у толикој 
количини, да је њихова екснлоатација рен- 
табилна. У Словеначкој је 1877 основан 
мангански рудник Бетуњшица у Бегуњу 
(срез Радовљица). Од најближе железнич- 
ке станице Јаворник (1.300 м над морем) 
удаљен је 11 <км. Овојина је Крањоке Ин- 
дустриске Дружбе Јесенице. Од 1915 не 
радн. Манган-ски рудник Мирна у Брезо- 
вици, срез Ново Место, основан је 1/2
1917. Од најближе железничке станице 
Мирна удаљен је 2 км. Својина је М. Што- 
ла (81оћ). Не ради. Рудници Јесеновец и 
Св. Николај уз манганску руду имају још 
и твоздену руду. (В. Гвоздени рудници.)

У Хрватској се вадила манганска руда 
у Петровој Гори, у оедамдеоетим годинама 
прошлога века. 1874—1876 извађено је 
931.950 кг манганске руде, која је -слата 
у Шлеску.

У Боони су важни М. Р. код Чевљано- 
вића (својина рударске задруте Возша), 
тде се развио највише пснломрлан у фор- 
ми груда. и сочивица. Негде ое појављује 
и у олојевима, који леже увек упоредо са 
слојевима јасписа. Дебљина им је од не- 
колико мм до више см. У црним пеиломе- 
ланима нађено је до 66% манганског -окси- 
дула, а у црноЈмодрима 69%. За вађење 
руде налази се у руднику један локомобнл 
са 120 НР и 2 компресора, један са 1-16, 
други са 6 м3 згуснутога ваздуха на ми- 
нуту. У Семнзовцима (околина Чевљано- 
впћа), камо се довози манганска руда, на- 
ла-зи се пралиште, у коме се руда дроби и 
чисти. Пралиште има један локомобил са 
65 НР и водену турбину са 25 НР. У руд- 
нику п пралишту запослено је око 100 
чиновника. 1895—1922 извађено је 187.278 
тона руде. Најача је ексшгоатација била 
1917 (радп потребе ратној металуршкој ин- 
дустрији Аустрије), кад је извађено 48-851 
тона, а најмања 1922 (само 165 тона). Већ 
1923 извађено је, у првих 6 месеци, 2.270 
тона. Рудник Чевљановић спаја са же- 
лезницом Сарајево—Брод рударска же- 
лезница, дуга 26 км; код станице Семи- 
зовци улази она у главну пругу Брод— 
Сарајево, а престаје код станице Иванчнћи, 
која је удаљена 3 км од села Чевљано- 
вића. Р.ударско друштво Т еП ипа има М. 
Р. на Криж-Брду, више цесте Мостар—

Јабланица. Тамо се налази 15 м дебели 
слој манганске руде, од које се, тако рећи 
на "отвореној површини, налази до 25.000 
тона. Руда садржи око 58% манганског 
оксида н 13% манганског оксидула.

У Орбији су познате велике количине 
манганоких руда на Копаонику (данас се 
не експлоатишу), и око Кратова, где ее 
цене на 25,000.000 тона.

Ф. Тућап.
МАНДЕКИЋ ВИНКО ДР., професор, 

обласни пољопривредни референт (3/10 
1884, Краљевнца). Ввсоко господароко 
училиште етудирао је у Крижевцима, Уни- 
верситет у Бреслави. Специјализовао се 
у Лосдорфу, Бечу и Бреолави и у Ова- 
лофу (Шведска). Осам то.джна је бпо про- 
фесор вишет господароког училишта у 
Крижевцнма, па .сушлент на гооподарско- 
шумарском факултету, а касније господар- 
оки референт код жупаније. Од 1924 обла- 
снп је пољопривредни референт у Кар- 
ловцу. Дела су му: Гнојидба или упута о 
упораби гноја (1913), Начин гојидбе жита- 
рица (1914),, Вапнени душик, његова упо- 
треба и деловање, Гнојидба ливада (3 из- 
дања), Наше житарице (две књиге), При- 
гој Сирбанове пшенице, Прилог гојидби 
кукуруза, Б ег  ћеиН^е 8{апс1 Је г  РД апгеп- 
гпсћћипЈ* т  КпоаНеп (ХеНасћгШ Шг РНап- 
гепгпсМ ип^), Крумплр, Изгој житаржца, 
Чштска салитра, њезина употреба и дело- 
вање и т. д. С. Д.

МАНДЕЛЦ ВАЛЕНТИН, писац (16/2 
1837, Краљ — 12/5 1872, Карловац). Свр- 
шио је тнмназију у Љубљани (1847—1855) 
и студирао ,је ■класичну н словенску фило- 
логију у Бечу (1855—1859). Олужио је као 
суплент у Вараждину (1859—1863) и Кар- 
ловцу (1864—1872). М. је као осмошколац 
сарађивао код ђачкнх Ваја (1855), чији о.у 
се сараднифи саста.јали у њетовом отаиу. 
У 'Словенском Гласнику објавио је исто- 
риску новелу Јела (1858) и оељачку при- 
новетку Цептец (1859). Доцније се посве- 
тио готово искључиво превађању. Превод 
Гетеовог Фауста, I, остао је додуше у ру- 
копису, али је изатпао у Словенокој Та- 
лији (1868—1880) већи број драмских пре- 
вода готово искључиво оа француског. 
Преводио је такођер песме и приповетке, 
које оу штампане већим делом код Мохор- 
јеве дружбе, нешто у Беседнику и Зори.

Л и т е р а т у р а :  Третењак, Зора (1872); 
Флегерич, Дом ин Свет (1900); Марн, Је- 
зичник, 28; Пријатељ, Летопис Матице 
Српоке (1907, IV, 30); Графенауер, Згодо- 
вина новејшега словенскега словства, II, 
420; Жнгон, К згодовини Гетеовог Фауста 
в словенскем преводу (Слован, 1915, 265).

И. Г.
МАНДРАГОРА (гаШх тап Д га^огае) је

један од ретких ботаничких објеката, за 
који су везана различна вероваља скоро 
свих европскнх, а и ваневропских народа. 
У нао тај корен долази под разним име- 
ни.ма: покрик, покрин, буновина, длисква,
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дрстлжвка, Адамова глава, мандрак, шко- 
чец, скоцељ, скочац, надлишек, надлиш- 
ка, телсти или тусти корен, веље или ве- 
лико зеље. М. успева на нашем шриморју, 
код Дубровника.

М. чини од најдавнијих времена. иозна- 
том и интересантном њен корен, који ово- 
1ом спољашношћу потсећа на тола чове- 
чуљка, а- по унутрашљим особинама спада 
у наркотична оредства шрвог реда. Човек, 
опијен мирисом тога. корена, коже заспати 
и више се не пробудити. Те две особине 
М. учиниле су, да су се 'За М. врло рано 
почела вези-вати најразноличнија прича- 
ља и веровања, нарочито с обзиром на. љу- 
бавнн и полни живот, а временом су се 
за М. везала и вероваља, која су жружила 
о неким друтим биљкама. М. се употребља- 
вала као лек против вубобоље и гнојења у 
очима, а у оредљем веку важила је више 
као нека чаробна 'биљка, него као шрирод- 
ни лек. — Из Грчке, где је ушраво на до- 
му, прешло је причање о М. на север н 
зашад (немачкн назив акаип, а1пша). — 
Наше жме шокрик за М. (слични назив по- 
отоји у чешком и пољском језику) настало 
је, вероватно, о-датле, што ое држи да М. 
корен шри вађењу из земље некако крнчн. 
Име Адамова глава, за. које се не зна си- 
гурно, да ли је од нас прешло Русима, нли 
смо та ми примили од Руса, има. свакако 
свој нзвор у легендарпом хришћанском 
причању о ,тој биљци. Поред наведених 
наших имена за М., многи држе, да. ое и 
под речју »околочеп« у народно} песми, 
има разумети М. У песмама се још поми- 
ље и као »коштрава«. На М. се вероватно 
мисли и кад се у љубавном ча.раљу код 
простога света, онако опште, помиље »не- 
какав корен«, а није искључено, да ое 
гдешто М. крдје и под оном »чудноватом 
травом« и њеним кореном, који се тако 
често помиљу у нашој простонародној ме- 
двциии н вероваљу. Д. Булат.

МАНДРОВИЋ АДАМ, глумац и управ- 
ник Хрватск01Г Народног Казалишта у За- 
гребу (5/9 1839, Нова Градишка — 12/12 
1912, Загреб). М. се без нарочитих студија 
подигао урођеним даром и великим тру- 
дом до првих места у позоришној југо- 
словенској- хијерархији. Учитељ читаве 
глумачке генерације, организатор, редитељ, 
артнстички ра-внатељ и најзад интендант 
загребачког казалишта. У 18 години сту- 
пио је (1857) у глумачку дружину једног 
немачког равнатеља у Славонској Поже- 
ги. До 1858 је с успехом играо у Загребу. 
На позив београдског позоришног одбора 
иреш.ао је -затим у Веоград, где је остао, 
као редитељ и управник иеколико година. 
Од 1874 био је равнатељ хрватске драме, 
а од 1879, са Зајцем, управник целога ка- 
залшпта. Две сезоне провео је у Софији, 
као организатор тамошњег позоришта, а 
касније је до смрти био у Загребу. Преко 
30 тодина. био ,је М. стогке.р загребачкот ка- 
залишта. Основао је Мировински завод

казалишннх чланова, и управљао је њиме 
готово до смрти. За казалнште је превео 
око 40 драма, а кроз дуги низ година вр- 
шио је и драматуршке послове. М. се 
с правомЈ уписује у главну заолугу, што 
,је изградио репертоар и стварао глумце. 
Главне су му улоге: Краљ Едип, Магбет. 
Људевит XI и Лир, а  исто је тако био 
добар и у карактерним комичним улогама.

Н. А.
МАНЂЕЛОС, село у Срему, у срезу ми- 

тровачком; на- јужном подножју (134 м) 
Фрушке Горе, у винородном крају, од 
Сремске Митровице 12 км к северу. Има 
1.448 становлика., општинско доглаварство, 
православну парохнју и основну школу. 
— У римско доба код М. је било место 
Будалија, или Ведулија, а у средњем веку 
Франкавнла. (помиље се 1096, кад су кроз 
Срем први пуг пролазиле крсташке вој- 
ске). Франкавила звала се мађарски Нађ- 
олас-Мађолас, а од тога је постало српско- 
хрватски М. Франци, Оласи, Власи, који 
су се пре 1096 населили у Срему и онде 
ПОДИГЛИ уШа аскепатит Егапсогиш-Ргап-
сауШа, билп су по свој прилици Францу- 
зи (првих Капетовића), а не Франци Кар- 
ла Великога.

Л и т е р а т у р а: Ј. МеМсћ, Е1уто1о^еп. 
2. Сћег ћеп вегћовсћеп ииЈ кгоаЉзсћеп 
Е атеп  Ргизка Сога, расправља И о имену 
Франкавила (ЕеНзсћпН 1иг з1ау1зсће Рћ1- 
1о1о^е, 1925, II, 39—51). Ј. М-н.

МАНОЈЛО I КОМНИН, византиски цар 
1143—1180, скн Јована. II Комнина и Ири- 
не (Пцрошке), кћери утарског краља Ла- 
дислава I. М. је бно последљи великн 
Комнип и последљи велики владалац на 
византиском престолу. Сачувао је оснаже- 
ну и увелпчану Византију. Као његов деда 
у време првог крсташког рата, и М. је, у 
доба другог крсташког похода (1147/43), 
мудро нзишао на крај са крсташким гоми- 
лама, које су, под запа.дним императорон 
Конрадом III Хохенштауфеном и под фран- 
цуоким краљем Лу.двиком VII, прошле кроз 
византиски Балкан, поред саме пресгонице 
Цариграда и преко малоазиске впзантиске 
територије, да би удариле на муслимане у 
Малој Азији. Залуд оу и под М. суседни 
народн у отарим византиоким земљама. (кр- 
сташки Латини у Оирији, Јермени у Кљ 
ликији, Срби у Рашкој) покушавали да се 
отргну од византиског суверенства, ко.је су 
им били поново наметнули Алексије I и 
Јован II. М. их је опет иокорио, терајући 
каткада њихове побеђене кљежеве, да га у 
ропоком ставу моле за опроштај и милост. 
Зло су од њега пролазили и ерпски велики 
жупани у Рашкој, Урош II (Првослав), 
Деса, па п сам Немања (1173), радгод су 
се дизали да стресу вљзантиски јара-м. За- 
луд су л  поједине суседне силе (пкониски 
Турци Селџуковићи у Малој Азији, Нор- 
мани у Сицилији и јузкној Италији. Угри 
у Угарској, Хрватској и Далмациј-и, Ку- 
манп с оне стране доњег Дунава) поиав-
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љале н под М. ово.ј-е насртаје на. Ви-зан- 
тију. Онн су крваво одбијани од визан- 
гнскнх територија, у које би пров-алили, 
или које би заузели.

М. је рашнрио дедину и очеву визан- 
тиску империју, повративши још неке из- 
тубљене земље. Он је од Угарске отео ста- 
ру византиску Далмацију {1165). Алн, на- 
супрот своме деди и оцу, у тим обнови- 
лачким предузећжма М. ннје имао ни ма- 
ло м-ере. Сујетан до крајности, он се занео 
импернјализиом у стилу Јустинијана I. 
Хтео је да опет васкрсне бившу огромну 
Византију из прошлих векова, да оствари 
сва територијална историска. византиска. 
права, чак и она у сасвим далеким земља- 
ма од тадашњих трчко-византиских база 
око Босфора: у целој Италији, у Угар- 
ској, чак у Русији, у Мисиру, у Палести- 
ни. Све тамошње новије народе- и држа-ве 
М. је жел-ео ирегворити у византиске ва- 
сале. Он је чезнуо да поново сједини за- 
падаи римски царски сгаштар, који су та- 
да држалп немачки Хохенштауфени, са 
источним римским царским скнптрон у 
Византији, да онет споји и латинско-рим- 
ску цркву са грчко-византиском, па да, као 
некад Јустинијан I, царује не само на 
хршпћанском исхоку, не-го и на хришћан- 
ском западу. На те своје фантастичке им- 
перијалистичке сањарије М. је страћио 
много крви, још више злата, и највећи 
део своје огромне дипломатске акгивности. 
Он је тиме прибавио и себи и Византији 
свога времена необнчан блесак у целоме 
свету. Али је при оствариваљу свога. стра- 
ховито увећанот имшеријаднстичког про- 
грама доживео готово сама разочарања. 
Византија, којој су Селџуци још држали 
половину њен-е некадашње Мале*Азије, ко- 
ју су све више трговачки исисавали Мле- 
чићи, 'Веновљани и Пизанци у Цариграду 
и у свима њеним на.јбољим пристаништи- 
ма, није имала снаге за такве империја- 
листичке полете. М. је изгубио игру и у 
освајачком рату против Нормана. у нека- 
дашњој византисвој Сицилији и. јужној 
Италији, и у борби против западног импе- 
ратора, Фрвдриха Барба.росе, за превласт 
у северној Италији, и у преговорима с пап- 
ством за поновно сједињење обеју импе- 
рија и цркава под византиским скиптром, 
и у заједничком ноходу са крсташком је- 
руеалимском краљевином против фати- 
мидског калифа-та у Мисиру, и у рату 
с Млечићима за ослобођење Византије од 
млетачког трговачког јарма. Једино је М. 
начинио византиском васалком Угарску и 
јерусалимску крсташку краљевину, па и 
то шрву због тога, што су у њој избили 
династички н-ереди, а другу због тога, што 
се она под ©ивантиским окриљем надала 
снасу од силног мосулског атабета, селџуч- 
ког Турчина Нуредина.

Пред крај сво.је владе М. .је напослетку 
и сам увидео неостварљивост својих им- 
перијалистичких амбиција на западу и по 
другим деловима некадашље Јустинија-

новске Византије, па је поново обратпо 
свој поглед на оближљи малоазиски исток, 
и то пре свега на икониске турске Селџу- 
ковиће. Но то је већ било прилично доц- 
кан. Остављени годинама на миру од М., 
икониски Оелџуковићи су се веома. осна- 
жилп, па су опет -загрозили византиској 
малоазнској граници. М. је онда, на челу 
силне војске пошао да их уништи. Но иза 
тврђаве Мириокефала, на путу ка Иконији, 
цара је у кланцима изненадио, разбио и 
принудио на сраман мир, икониски султан 
Килиџ-Арслан II (1176). Додуше, М. му се 
после неколико пута. за то осветио, али, 
пораз код Мириокефала ранио је дубоко 
царев шонос, па и само његово џиновско 
здравље. Он је ускоро умро.

Нестанак М. био је тежак удар за Вн- 
зантију, чију је он -снагу претерано на- 
прегао. После само 24 тодине Комнинска 
велика Византија срушена је од оних 
истих западљака, над којима је М. хтео да 
царује, и никад !се впше није подигла до 
старе силе и висине. Крсташи четвртог кр- 
сташкот рата, заједно оа својим ортацима 
Млечићима, освојили су византиску пре- 
стоницу Цариград и разделили су визан- 
тиске земље (1204).

Крај владе М. значио је епоху и у исто- 
ријл балканеких Оловена. Тек тада су се 
Срби, под М. васалом1 Немаљон, мотли за 
увек ослободитн од византиског суверен- 
ства, које су у прошлим вековима само 
привремено етресали. Тек после М. могли 
су н Бутари збацити двестагодишњи ви- 
зантиски .јарам.

Д. Анастасијевић.
МАНОЈЛО II ПАЛЕОЛОГ, византиски 

цар 1391—1425. Био је зет Константина Де- 
јановића по кћери му Јелени. Од времена 
од како је М. отац, цар Јован V Палеолог, 
пошао шо други пут у западау Еврошту, 
да поново тражи шомоћ против Мурата I, 
и да закључи унију цркава (у Риму 1369), 
М. је, као млађи а већ одрастао царев сии 
постао еолунеки деотот. М. је имао да чува 
Солун од Орба, чигје се царство тада про- 
стирало до 'самих кашиј-а тога' града. Ота- 
ри.ји син Јованов, савлаиар и престолона- 
следаик, Андроник IV, остао је да у одс-у- 
ству очеву, сам царује гу Цариграду. Јован 
.је, на повратку са тога пута., заустављен 
у Млецпма од тамошњих отбјих повери- 
лаца, жоји су тралсили да им ца.р, шре 
него што крене- даље, исплати дужне суме. 
Узалуд се Јован обратио свом стари.јем 
сину за новац. Андропик није хтео пмо- 
гућити оцу долазак кући. Јовацу се на- 
шао на невољи М. и довео га је на.траг у 
Цариград (1370). Љ ут збо-г тога на свога 
старијег сжга,, Јован је настао да та, у ко- 
ри-ст М., искључи вз престоловаелеђа. М. .је 
у Оолуну иавукао на себе гљев цара. Му- 
рата I, и умало није лропао. По погиби.ји 
његовот суседа, српског деспота Угљеше и 
брата лгу краља Вукашина на Марици 
(1371), М. .је шохитао да, шре Ооманлија,
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заузме Угљешину серсву област. Али су 
Османлије уграбиле Сер. На то ј-е М. у 
договору оа грчжнм лрвацина у Оеру сшре- 
нао османлиској посади локољ. Али је за 
ову заверу олаговренено сазнао Мурат. 
Његов славни врјврда Хајредин дојури у 
Оер и жазни М. саучеснике у завери. Он 
Се онда окренуо и на еамог М. у С-олуну. 
Солуљани су се лрадалн .надноћнои Хај- 
реднну -без отпора, а М. је морао отићи 
Мурату у Брусу, ша-сти му пред иоге, н 
молити та за мплост. Мурат га је шонило- 
вао, и вратио му Оолуи (1373?).

У том је цар Јован, ка меото омрзнутог 
Андроника IV, крунисао ва престолона- 
следника М., и задржао га код сеое у Ца- 
риграду (1373). Али, Андронш; -се побулио 
против оца И- брата, у 'заједници о  Мура- 
товшм сином Сауџијом, који ее такође ди- 
гао на- оца! у европској Турској. Но синови 
су били по&еђени, улв-аћени и ослепљени. 
По том је Андронпк, са сином му Јова- 
ном VII, ватворен у једну цариградеку 
кулу (1374). Али су -оба затвореника на- 
окоро побегла из затвора Мурату. Обе- 
ћавшн му шовишицу васалског данка и 
васалску војву служ-бу, онп су, с трупама 
добивеним од Мурата, -завладалп у Цари- 
граду (1376—1379). Јована V и М., које- су 
ири том заробили, бацили су у тамницЈС 
Али су и они ушели утећи, опет Мурату. 
По цени још већих васалскпх обавеза, он 
је онда и љима помогао. Јован V и М. 
дошли су ошет на цариградски шресто, а 
Андроник IV и Јован VII поново- у затвор. 
Најзад, видећи да -се свађа.ју само за Му- 
ратов рачун, противници су се погодили. 
Јован V је вратио старијем сину п унуку 
право престолонаслеђа, давшп им на упра- 
ву Силиврлју и још нека влза-нтиска места 
у Тракијл (1331). АНдроннк је тамо ускоро 
умро (1355). Тада је Јован V крунисао М. 
за. престолонаследншса п аа др.угог цара.

По погиблји Мурата I на Косову, а- за 
владе 1њешвот сина Бајазита (1389—1402), 
Јован V и М. још су јаче шритешњенн од 
Османлнја. Јован VII опет ;је прншао Осман- 
лијама, па је, са турском војском онсео 
свога деду у Цариграду. М. је отерао си- 
новца и његове иомоћнике од Цариграда, 
и ешасао оца (1390).

' У том је Јован V умро (1391). Да Ба- 
јазит не би довео на византиски престо 
Јована VII, М. је онда кришом утекао аз 
османлиске шрестонице у Мало.ј Азији, 
Брусе. Стигао је благовремено у Цариград, 
и наследио оца (1391). Солун је М, дао 
једном од шојих лшађих синова, деспоту 
Андронику. Но, Оолуга су опет заузеле 
Османлије -(1391), а Андроник се склонио 
код оца у византинску шресгоницу. Онда 
.је султан поставио М. нове, врло тешке, 
васалске услове, да би га признао за ви- 
зантиског цара. Овоје .је захтеве подртро 
и сед.момесечннм лустошељем цариградске 
околине. М. је морао на ове пристати. При- 
мио је сталног кадију у Цариграду, дао је 
чнтав један кварт царитрадским муслима-

нима за становање, одобри-о -је да се ту 
подигну две џамнје, обавезао ое на још 
већи васалскн д-анак н на још ревноснију 
васалску помоћ и т. д. После освојења Бу- 
гареке (1393), Бајазит је скупио (у зиму 
1393/94) све своје хришћанске балканске 
васале: Стевана Лазаревића, Константина 
Дејановића, деслота Тодора шелопонескот 
(М. брата), Јована \П1 од Силиврије и са- 
мог М. у !Сер, ваљада ради већаља о при- 
■преманом новом шоходу у Малу Азију. 
Султа-н се био решио да шобиј-е све при- 
сутне васале. Али се шреконоћ предоми- 
слио. Мсђутим је М., осетивши шта ое 
онрема, шобетао у Цариград.

Отварајућн себи пут у Пелопонез, Ба- 
јазит је прво заузео Тесалију, све до атин- 
ске војводине и деодотовине у Арти (1394). 
Тесалски Анђеловићи утекли су у Србију. 
У том је влашки воЈвода Мирча провалио 
у Бугарску. Бајазнт га је потукао у битци 
на Ровинама, уз шомоћ својих васала, 
краља Марка п Конетантина Дејановића, 
који су шогннули, и деспота Стевана Ла- 
заревића (1394). По шовратку султан је стао 
шритезати М. у Царитраду. Пошто се уза- 
луд обраћао за шомоћ западњацима, М. се 
спремао да бежи на зашад. Нешто -на ље- 
гова преклињања, адешто на пшске шозпве, 
а нарочито на заузнмање угарског краља- 
Жигмзшда, чија Је држазза такође стала 
отрадати -од османлиских најезда, кренуо 
се И13 западн-е Европе, под водством самог 
Жнгмунда, шрви велики крсташки поход 
протнв Османлија. Но у битци код Нико- 
ноља, Бајазит је страховито ра-збио Жиг- 
мунда (1396).

За М. и Тодора тек -су -сада настали црни 
данн. БаЈазит је још п-о ј-едан пут узео 
Солун, па*је Још енерги-чније обновио своје 
операцпје против Царнграда. Он је нре 
сшега- заузео и лоследњн остахак внзанти- 
свнх трачких градова у ца-ритрадској око- 
лини. Сем тога, Бајазит је -против М. опет 
употребио Јова-на VII. Овај се, шосле сер- 
ског сабора н сам заситио -охолог Осман- 
лиј-е, ла- се пр-едао стрнцу у Царигра-ду. 
Но М., не в-ерутућн му шослао га Је, под 
нзговором неког државног посла, у Ђе- 
нову, а тајно је умолио Ђеновљане, те су 
га они затворилп. Али је Јован и овај шут 
умакао из затвора, па Је опет отишао Ба- 
јазит.у, и добио је од њега пон-ово своју 
Силиврију. Јован с-е ту налазио- и кад је 
Вајазит, после победе код Никошоља, шо- 
шао на- Царнград. Тада је султан поново 
истакао Јована као овога кандидата на 
византиски престо, па га- је послао с вој- 
ском д-а- шокуша нродрети у цариградске 
зидине (1397).

Сада је М. -поново затражио шомоћ код 
заша-дњака. На то Је из Фран-цуске стигао 
у Цариград са преко 2.000 витезова н са 
30 талија (1399), храбри маршал Буеико', 
којн ј-е учествовао и у битци код Нико- 
иоља. Овбјом 'ом-елом контраофансивом нро- 
тпв османлиских традића ша малоазиском 
приморју, и своЈим 'победничким јуришем
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на суху н на водн против турских трупа 
и лађа код самог Царшграда, Бусико и ње- 
гови јунанд олакшалн су за часак кри- 
тични положај визавшско престонице. 
Али, у борби оа отромном Ба.јазитовом 
силом, та се јуначка дружина брзо замо- 
рила. Поред свих молби цара М., Бусико 
се решио да се са већии делом овог људ- 
ства врати у Француску. Пред полазак, он 
је еаветовао М.: да се пошто-пото измири 
са ивојим еиновцем Јованом УП, и да се 
и сам, по примеру свог оца, одмах крене 
на запад, да. код западњачких дворова та- 
ради нов крсташки рат против Османлија. 
М. ,је послушао оба савета. На то је Бу- 
сико отишао у Силиврију, па је и Јова- 
на VII приволео на измнрење са стрицем. 
Јовану је признато право лрестол-онаслеђа.. 
Он је пуштен у Цариград и остављен да, 
све до повратка М., царује сам у Цари- 
граду, и да га брани од Османлија. М. и 
Бусико укрцали су се заједно на пут 
(1399). М. је по-вео и своју супругу, Срш- 
киљу Јелену, као и своју децу, па их де 
оставио на чување код свог брата Тодора 
у Пелолонезу.

М. је посетио Млетке и јоап неке ита- 
лијанске државице, шолуделог Карла VI у 
Паризу, и енглеског краља Хенрика IV, 
али сем сјајних дочека и поклона, нвје 
добио нигде ништа. Бајазит ,је пак за то 
време довео Царитрад до очајаља. Залуд с,у 
се Цариграђани надали бољитку шод вла- 
дом турског штићеннка, Јована VII. Збот 
Јованова самовољног измирења са М., сул- 
тан се наљутио ш  њега, на му је затра- 
жио предају Цариграда. Кад је Јован то 
одбио, Турци су још јаче притетли град, 
не само ошсадом, него и глађу. Византиска 
престоница је бројала своје последље дане.

У то је монголски 'кан Тимур (Тамерлан) 
сатро Бајазитову силу у крваво.ј 'битци код 
Ангоре (1402). Ту ;је„ заједно са целом по- 
родицом, сем сина Сулејмана, који се опа- 
■:ао на европску страну, Бајазит заробљен, 
па је и умро у рошству код свога побе- 
диоца. Боље су од љега прошли његови 
•српски васали, Отеван Лазаревић са бра- 
том Вуком, и браћа Гргур и Турађ Бран- 
ковићи. Они су услели утећи у Цари- 
град. Цар Ј-ован VII дао је Отевану деснот- 
ску титулу, и верио га је својом сва- 
■стиком. Затим се Отеван са Вуком, пошто 
је своју оестру Оливеру, жену Бајазитову, 
откулио од Тимура, вратио кући,- морем, 
док су Бранжовићи, као Сулејманови при- 
јатељи, отишли у своју област сухим.

Тимур је прегавио цешу османлиску Ма- 
лу Азију. Втаа-нтнвци и Латини у грчким 
водама били су с-е већ препали да не пређе 
и у Европу. Они су брже боље склопили 
савез да то опрече. Но Тимур је одјурио 
наскоро натрат у Турк-естан, где је ускоро 
и умро (1405), а са љвговнм нветанком и 
његова је држава пошла низбрдо. Међу- 
тим, од његова- ударца код Ангоре, ооман- 
лиско се царство заљуљало из темеља. У 
једнбм великом делу османлиске Мале

Азнје, Тнмур је обновио пређашље -само- 
■сталне туроке емирате, ко.је је Бајазит био 
покорио. Осталу оснанлшску државу у Ма- 
лој Азијн и Евронн поцшали су Бајаш- 
тови синови, борећи се око престола. је- 
данаест година (1402—1413). Евроиске зем- 
ље Османлија притра.био је Сулејман, а 
малоазиске љетова браћа Мухамед са Му- 
сом, у ангорском крауу, и Иса, око Брусе.

За околне хришћане, па и за Визан- 
тију, ово је >била шоследња прилива да 
исгерају Османлије из Европе. Но хриш- 
ћани нису онда увидели значај те ирн- 
лике, а после је било доцван. Византинци, 
Млечићи, Ђеновљани и Срби задовољили 
-су се привременим уступцима, које су им 
у нужди учинила Бајазитова деца., па су 
оставили Осмаллије на миру. У борби из- 
међу Бајазитових оинова нест.ајао је, уз 
кратков1Идн.о садејетво и с-амих суседних 
хришћанских држава, један по један за- 
вађени брат, док најзад цела оеманлиска 
држа-ва није остала у  рукам-а последљега 
од љих. .Први )е пропао Иса. Затим је 
Муса, српском помоћу, уништио у  Европи 
Суле.јмана, византиског савезника, а срп- 
ског непријатеља, па је сам завладао еврал- 
ском Турском (1410). Но Муса се окренуо 
не само шротив Византннаца, већ и про- 
тив Срба. На то -су се они удружили про- 
тив љега са Мухамедом I, који је дотле за- 
узео сву малоазиску Турску. У крвавој 
битци код села Чаморлу близу Софије, Му- 
хамед је, .захцаљујући нарочито Србима, 
сатро Мусу, и ујединио поново европску 
и азиску Турску у једаој руци (1413). Из 
захвалности, а и из потребе за опорављ-е- 
љем Мухамед (1413—1421) се држао према 
Византији и Србији углавном мирно. Али, 
већ под љеговим сином, Муратом II (1421 
до 1451), османлиско је царство опет стало 
налетати на пограничне хришћане као и 
пре ангорске битке.

Када је узео влаот у европској Турокој 
Оулејман је са Јо-ваном VII, и са осталим 
члановима из савеза против Тимура, за- 
кључио мир (у Галипољу, 1402).' Ввзан- 
тшју је он при том не само ослободио од 
васалских обавеза, него јој је обећао вра- 
тити прилично велику територнју (трачко 
при-морје ,у Мраморлом и Црном"Мору, од 
града Паниона до Варне, са град-ом Ви- 
зом у унутрашњости Тракије, област до- 
ње Струме, Оолун са Св. Гором и оа те- 
оалским приморјем, и неколико острва јуж- 
но од еолунског залива). Сем тога, Визан- 
тија је, еадржала <жо,ј део Пелопонеза, у 
суседству тамошњих Латина. Цар М. је у 
Партау чуо за Вајазитову шропаст код 
Анго-ре, па је појурио кући (1403). Јо- 
ван VII морао је дати оставку на царство. 
Он је прво послан на Лемнос, као гошо- 
дар тота острва, а по Оулејманову извр- 
шењу галвпољског мира, имао је отићи у 
Солун, као цар Солуна. п Тесалије. Затим 
је М., на састанку са Сулејманом' у Цари- 
граду, одобрио синовљев' галипољски мнр, 
и Сулејман га је ускоро извршио, евакуи-
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савши утоворене земље. Ним је то учи- 
њено, Јован VII је свечано уведен у Со- 
лун, и тамо устоличен на ц-арство. Он је 
у Солуну и завршио свој бурни живот, 
пострвгавши се пред смрт као монах Јо- 
сиф (1410). На то је М. дао Солун свом 
трећем сину, деспоту Андронику (1410 до 
1423Х нао 'што је већ пре тоиа и овог 
умрлог (1407) брата Тодора, дешота пело- 
шонескот, заменио својшм друтим сином, 
Тодором II (1407—1443ћ

Ускоро по М. повратку у Цариград, за- 
почела је борба између Бшјазитових си- 
нова, уз учешће Внзантинаца и Срба, ко- 
јима се оно оветило већ и у самом току 
борбе. Сулејман се с Мусом гукао и пред 
самим Цариградом, нарочито у битци код 
Козмидиона (1410). Уз Мусу, који је гу 
претрпео пораз, налазили су се тада и 
десшот Отеван Лазаревић с братом Вуком 
и браћа Бранковићи. Овн последаи су, 
заједао са Вуком, изневер-или Муеу и 
прешли Сулејману. За то је Муса- мало 
после погубио Вука Лазаревжћа и Лазара- 
Бранковића, кад су му палж у шаке. Оте- 
ван је остао веран Муси и после пораза, 
Он је утекао у Царитрад цару М., који га 
је, Црним Морем и Дунавом, отлравио на- 
траг у Орбију. Сатревши Сулејмана, Муса 
је лостшо још тори бич и за Византинце и 
за Орбе. Оулејмановим пријатељнма Визан- 
тинцима он је заузео цр-номорске трачке 
традове, а опседао је и сам Цариград. За- 
ј-едно са Ђурђем Бранковићем, он је- при- 
теснпо Оиливрпју, радећи при том и Ђурђу 
о глави, тако да је овај морао побећи Гр- 
цима у град. Цар М. је затим послао Ђурђа 
у Оолун. Но Муса ј-е лровалио и на ту 
страиу, а опседао је и Солун. Исто је он 
тако оева.јао и пљачкао и по српским зем- 
љама.

За владе Мухам-еда I одахнули су по- 
ново и Ср-би и Византинци од Османлија. 
Нови султан вратио је М. трачке и маке- 
довоке градове, заузете од Мусе. К-орнстећи 
се шољним миром, М. се једва једаом мо- 
гао по-светитн другим државним носло- 
вима. Једнзгм доста дуготрајним путова- 
њем (1414—1416), он ,је лпчно -обишао своје 
егејске земље. Он је свратио свом сину 
Андронику у Солун, где је и презимио. 
Тада- -се баш (1414) кренула из Солуна у 
Србију Јерина Кантакузинова, -да се тамо 
уда за Стеванова сестрића, Турђа Бранко- 
вића. М., који је без -сумње и удееио то 
ново сродство између Србије п Византије, 
присуствовао је свакако п сам при Јери- 
нину испраћају. Затим је цар отишао у 
Пелопоне-з, сину Тодору II, -и остао је у 
Пелопонезу -око годину дана.

Под сином Мухамеда I, великим осв-а- 
.јачем М.уратом II, Османлије су стале опет 
давити В.ив-анти,ју. Непријатељства -су на- 
стала одмах, а сами су Византинци били 
криви за то. Према очеву завету, Мурат 
је имао да лродужи добре одаосе са М., 
да чак пошље своје синов-е на васпитаваае 
у Цариград. М. је -затражио од Мурата те

његове еинове. Но, султанов се савег ушро- 
тивио да се правоверни муслимански прин- 
чеви васпптавају код владаоца каурнна. те- 
је Мураг одбио царев захтев. Отари и ис- 
кусни М. је предлагао, да се од тота- не 
правн питање, док је његов најстаријн син 
и савладар, Јован VIII, на-в-аљивао да се 
Мурату не попушта. Онда је донесена од- 
лука, да се против Мурата таотреби то- 
божљи Бајазигов син Муетафа, који се не- 
када бунио и протнш Мухамеда I, али је 
морао побећи Византинцнма, па је прнтво- 
рен на византжжом острву Лемносу. Ви- 
зантинци су сада помотли Мустафн да се 
джгне на Мурата П. Он им је, за. случај 
шобеде, о-бећао ГаЛишољ и Дарданеле. Но, 
чим је претеидент сео на османлиски нре- 
сто у Ј-едрену, и чим се дочепао Гали- 
поља, он је погазио дато обећање. Тако 
су В-изантинци дошли у сукоб не само са 
Муратом II, него и са Мустафом. Овај је 
шочетка напредовао против Мурата. Али 
је убрзо потучен, ухваћен и -обешен у Је- 
дрену (1422). Овршивши с њим, Мурат се 
окренуо против његових сав-езшика. Визан- 
тинаца. Његова је војска упропастила ца- 
ритрадску околину и опседала је Цариград 
три месеца (1422). Мало затим Муратов је 
војвода Туракан шродро у византиски Пе- 
допонез (1423), а друга је турска војска 
нашала на Оолун, тако да га је болесни 
М. снн, деспот Андроник, продао Млечи- 
ћима (1423). Византија је опет завалнла 
за крсташки рат код западљака. Јован VIII 
је ради тога, скоро годину дана лровео у 
Млетцима, Милану н Будиму (1423—1424). 
Но све је било узалуд, он се са. запада 
вратио шраених руку. Пажгство је, као и 
увек, условљавало с-воју помоћ ВизантиЈи 
ноунијаћељем В.изантвнаца. Нем-ајући дру- 
мг изла-за, М. је морао закључити с Мура- 
том мпр (1424). Мурат му је вратио црно- 
1мороке трачке градове, Силивриј-у на Мра- 
м-орном Мору и Ов. Гору. У замену за то, 
М. ,је шоново, као и за Бајазнтово време, 
признао ооманлиску власт, обвезавши се 
опет на плаћаље васалског данка, и на 
војну слузкбу. Наскоро затим, остарели и 
болес-нн цар је умро, замонашившп се пред 
смрт (1425).* М. је био и добар -грчки 
писац. Д. Анастасијевић.

МАНОЈЛОВИЋ ГАВРА ДР., историк 
(27/10 1856, Задар). Основну школу почео 
,је учити у српској шравоолавној школи у 
Задру, а завршио је у Огулииу. Оредњу 
школу учио је у Сењу, Карловцу п Загре- 
бу, а унпверсптетске науке у Загребу и 
Бечу, где је 1882 положио професорски 
испит, а. 1895 докторат философије н-з оп- 
ште исторнје и класичне филологије. Од 
1380 служио је ка-о с.редњошколски профе- 
сор у Загребу, Ложези и Осеку, а потом 
опет у Загребу. Постао је доценат на за- 
гребачком Университету 1897, ванредни 
професор 1901, а. редовни 1902. Као члан 
српско-хрватске коалвције ш посланик на 
хрватском сабору био је М. 1908, из по-
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литичких разлота, пенсионжсан. Реактиви- 
ран је 1910 и предавао је до 1924. Исте го- 
дине .је изабран за председника Југоела- 
венске Академије у Затребу.

М. је у младости писао песме. Његова 
књига стнхова Млади дани Вељкови (1880) 
била је врло лепо примљена. М. је уре- 
ђжвао једно врен-е омладинскн лист По- 
братим, и дуто је био уредник Наставног 
Вјесника. Научни рад почео је М. са сту- 
дијом Аристотел прем-а Лајбницу с -гле- 
дишта метафизике (1881). Наставио га је 
с историскин радовима, који се односе на 
два ра-зличита подручја, на иохорију стае 
рога оријента и на рани средњи в-ек. Нај- 
знаменитије М. студије тичу се Византије. 
У љима је проуча-вао, на врло широкој 
основи, односе Виза-нтије према Јутосло- 
венима, унутрашше устројство византи- 
ског царства и његове -односе према ва-р- 
варима у 10 веку. Важнији М. радови су: 
Цариградски народ (демос) од године 
400—800 по Хр. (1904), Јадранско номорје 
у свијетлу источно-рим-ске (бизалтинске) 
повијести, I (Рад, 150), Студије -о спису 
Бе аЈтгш зЦапЈо 1треп-о цара Еонстан- 
тина. VII Порфнрогенита (Рад, 182, 186 и 
187), Повијест Отарога Оријента, I (1923); 
Це тШепаше Је Гапс1еп гоуаите сгоа!е 
(Зборннк Краља Томислава, 1925).

Н. Радојчић.
МАНОЈЛОВИЂ ДУШАН, директор фа- 

брике Ферум Д. Д. у Оуботици -(8/3 1883, 
Оуботшца). Алсолвирао је лрава, после до 
1918 био је банкарски чино-вни-к. 1918 осно- 
вао ј-е, уз ост-але, ерпеко-буњевачко н-ародн-о 
веће, био је члан делегат велик-е народн-е 
скупштине у Новом Оаду, која је изгласа- 
ла одц-ешл-ење Војводине -од Мађарске. 1920 
био је главни благајник града Суботице, 
касније велики капетан, а 1921 покреће 
фабрику ватона Ферум Д. Д. Суботица, те 
постаје један од љених директора и члал 
Јшраве. С. Д.

МАНОЈЛОВИЋ КОСТА, композитор (3/12 
1890, Крњево, округ смедеревски). Бого- 
•словску матуру положио је 1910 у Бого- 
словлји Св. Саве у Београду. Похађао је 
Српску Музичку Школу 1912. Ка-о пито- 
мац Архиј-ерејског 'Сабора отишао је на 
музичке студије у Мосвву, а -одатле у 
Минхен, где је на Музичкој- Академији 
остао две године, -све до иочетка рата 1914. 
Ученик је Фридриха Клозе и- Др. Рихарда 
Мај-ера Гшраја. 1917 ослобођен је војне дуж- 
ности у Солуну, и отишао у Енглеску. У 
Оксфорду на Университет.у, продужио је 
своје му-знчке -студије 1917, 1918 и 1919 
(код Бг. А11еп-а и Бг. Е. \^а1кег-а); по 
положеним испитима добпо је Је^гее Ва- 
сће1ог о! МуМк (1919). На Крфу, реше- 
њем Врховн-е Коман-де, образовао .је хор 
војничкн, који је певао у црквн, У Ок-с- 
форду је од теолошких студената образо- 
вао хор, и са њиме је концертирао у Лон- 
дону, Р-едингу, Оксфорду и Бирмингаму. 
М. је хоровођа Првог Београдског Певач-

ког Друштва, профееор Музнчке Школе у 
Београду и наставник за црквену музику 
-на теолошком факултету у Београду. Му- 
зички је сарадник у Орпском Књижевном 
Гласнику, Мисли, бв. Цецилији. Покретач 
је Библиотеке Музике и Му-зичара. Напи- 
сао је -Сломениду Стевану Ст. Мокрањцу 
(приликом преноса у Београд 1923), Исто- 
риски поглед на постанак, рад и идеје 
Музичк-е Школе у Б-еограду (1924), Му-зич- 
ке карактеристике нашега југа. -Превео је: 
Прости контралункт, Пал-естрина, у и-зда- 
љу Б. М. и Музичара.

Компоновао је: Жалне песме, Моравач- 
ку, Болну ми покри груд, Нашто страх 
(за велики МЈешовити четворогла-сни, нето- 
глас-нн н осмоглаони хор), Женске зборове, 
Футу Многаја љета (на народну црквену 
тему, за мушки хор), Литургију (за вели- 
ки мушки хор), Оче наш, Тебе појем, Јажо 
да царја, Канон Српским Оветитељима, за 
великн мешовити х-о-р и На рекама ва-ви- 
лонским за велнки оркеста-р, соло и два 
велика мешовита хора, -Соло песме: Сћап- 
з-оп, Дуж ријеке, Молба, Пастирче (дво- 
гласни канон), Тужна песм-а, Месечина, 
Народне песме уз пратњу клавира, За 
клавнр: Фантас-тичну игру. За виолину и 
клавнр: Игру удовица. Ради и на фол- 
клору. К. Манојловић.

МАНОЈЛОВИЋ МИЛА (ЕМИЛ), прав- 
ник (1823, Суботица — 14/4 1897, Субо- 
тица). Школе је свршио у Су-ботици и 
Пешти, а затим се настанио у Суботици, 
где је отворио адвокатску канцеларију. 
1865 -изабран је -за носланика у угарском 
сабору, те је -био - члан прве делегације. 
1867 поста-о ,је судија жасације, а 1887 
предоедниж куријалног -сената. Важио је 
као један од најбољих правника у Угар- 
ској, те је много учинио -на организацији 
судств-а и зажонодавства у Утарској. За 
заслуге на овом пољу добио- је племство.

Д. П.
МАНОЈЛОВИЋ НИКОЛА (РАЈКО), кљи- 

жевник, књнжевни пре-водилац и десник 
(децембра 1864, славон-ска Слатина — 11/6 
1897, Рајић, Славонија). Као даровито си- 
роче, нрво потпором добрих људа, затим 
као благодејан-ац, свршио је орпску гимна- 
зију и Богословију у Сремским Карловцн- 
ма, па је именован ва катихету у српској 
учитељској школи у Пакрацу, а пооле две 
године изабран је за пароха у месту ро- 
ђења. 1897, пре-д смрт, изабран је -за по- 
сланика у српски народно-црквенн -сабор 
у Ср. -Ка-рловцима. Слатињани су му ло- 
дигли надгробни -споменик, •— -М. је почео 
писати песме као ђак, у хектографисаном 
ђачком ли-сту Сло-га, одакле је после Змај 
пре-штампавао његове стихове у Јавору. 
Тада ј-е још испевао познату песму Српска 
Црква, 'К-оја ј-е до-сада више пута засебно 
издавана, М. је пева-о- потпуно у духу и 
по начину Змаја Јовановића. Знатнији је 
његов прев-одилачки рад. Ђа-ци Сло-гаши, 
поделивши' улоге између себе, ради учења
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страних језика и књижевности. М. одре- 
дише да ое прими пољскога. Тако је М. 
један од ирвих Срба, који је сиотематоки 
преводио добре пољоке писце. Од њега су 
повнати ови преводи: Црвени цветак и На- 
дежда Ниводајевна од Руса Гаршина. -За- 
тим из пољске кљнжевности: од Сјенкје- 
вића, Хања, Цртпце угљеном, И-з паметара 
поанањског учитеља; од Приборовског, 
Пехарникова кћерка; од Едизе Ожешкове, 
Простак; од Креловјецкога, Мрки вук, За- 
харјашевићи, Црвена капа; од Крашев- 
■ског, Песник н свет, Мушкобања н Јер- 
-■мола; од Рођевнчевне, Девајтис н Лотов 
цвет. М. преводи су пробрани, савесни, 
добро писани, те оу и данас у употребн. 
Једно време М. је био једини, који је Ор- 
-бе упо-знавао са добром иољоком књижев- 
ношћу. В. \петровић.

МАНОЈЛОВИЋ ПЕТАР, вилпг контро- 
лор железннчке дирекције.(30/10 1843, Ср- 
■бобран). Стунио је 1857 у војну школу у 
Каменици, ‘па је прешао у ннжињерску 
школу у Сант-Пелтену, а довршио .је вој- 
но образовање у Жени-Академији у Кло- 
стербургу код Знајма.. — Као потпоруч- 
ника послао га је Мнлетић 1876 Риетићу. 
Ристић је тражио преко њега од Лазе Дун- 
ђерског већу позајмпцу за рат. Дунђерски 
је  послао 100.000 фор. као поклон. Ускоро 
пбсле тога ступио је М. у српоку војску. 
Бпо је шеф штаба алекоиначке бригаде и 
учествовао је у операцијама. при освајању 
Ниша. 1878 је поотао капетан, а 1883 пре- 
шао је у финансиску струку, као секретар 
у  Министарству Финансија. 1886 постао Је 
вицеконсул у Скопљу. 1889 стављен је на 
расположење, а 1892 .је пенсионисан. Исге 
године враћен је у -службу, као контролор 
.у железничкој дирекцнјн, па је као вишп 
контролор, шенсионисан (1905). — М. је пи- 
сао мање чланке из природних наука (ве- 
ћином це аетрономиј-е), који су растурени 
по политичким и књинсевним листови-ма. 
Најважнији су: Месец као покретач плим-е 
(Трговински Гласник). У часопису С1шпа4 
изашл-и су његови чланци: Џегуд и Слу- 
чај или ат.ракција месечева. Засебна су му 
дела: Наша нова мера- (1875), Предвпђање 
промена у ваздуху (1888). Израдио је ви- 
ше метеоролошких календара на српском 
језику. М. Ш.

МАНОЈЛОВИЋ СВЕТОЗАР (1848, Доло- 
во, Банат — 28/5 1909, Долово). Основну 
школу учио је у Долову и Белој Цркви, вој-' 
ну школу у Бело.ј Цркви. Као иоруш-гак био 
је у бигци к-од Краљева Граца. 1876 постао 
.је професор на кад-етској школи у Темиш- 
вару, 1883 премештен је на. војну реалку 
у Киш-Мартон, 1890 као коњички капе- 
тан дошао је у Беч у краљеву телесну 
тарду. 1903 је као мајор пенсионисан по 
молби. — -Писао је песме на српском и 
немачком језику и преводио ј-е на немачки 
много наших народних и уметничкнх пе- 
-сама, више лриповедака и Змајева Н1а- 
■рана. На нашем језику песме -су му пза-

шле у Јавору, Стражилову, Бранкову Ко- 
лу, Нозој Иекри и календару Ооколу, и у 
збнрци Шароперке (1907). Преводи на- 
ших песама су објављени у збиркама: 
бегћгзсће РгаиепКеЗег (11882), бегБ1зсће 
ГКсћНицЈеп (1885), бегћгзсћ - кгоаНзсће 
ВгсћГипИеп, аиз^ешаћК ипЈ 4т Уегзтазз 
Јег Оп^та1е т з  Беи1зсће ићегНа^еп
(1888), — Осжм тога издао је М. на не- 
мачком језику још две кљиге песама: 
бсћмгегШКеп (у више издања, пооледње 
1896) и СизМа ипЈ Бетег (1898),

М. Ш.
МАНОЈЛОВИЋ ТОДОР, књижевник, пес- 

ник, књижевни и уметнички критичар 
(17/2 1883. Велики Бечкерек). -Овршивши 
основне и средње школе у родном месту, 
студнрао је права у Будимпешти и у Ве- 
ликом Варадину. Ту је ушао у књнжевну 
напредну групу чуве-ног мађарског пеони- 
ка Адија, те је напустио правне науке н 
прешао на. философоки факултет (нсторија 
уметности), који је овршио у Базелу 1913. 
Ради нзучавања ренесашже уметностн М. 
је пров-ео у Италији четири годиле. Том 
приликом упознао -се и с нталија-нском 
књижевношћу. У Фиренци га је затекао 
Светски Рат. 1916 огишао је на Крф, где 
је служио до краја рата, сарађујући у 
Српскнм Новинама и у Заба-внику, где је 
објавио много песама, огледа и рецен-сија. 
М. је један од пок-ретача Групе Уметности. 
1920—1924 бно је оекретар Одере у Бео- 
граду. 'Сарађује у многим књижевним 
српокохрватским ,часописима. 1922 нздао 
ј-е књигу п-есама Ритмови. У-окоро ће иза- 
ћи пз шгампе М.’ већн -књижевно-нсторис- 
ки оглед, Оонове и развој модерне поезије.

В. Л.
МАНОЈЛОВИЋ ЦВЕТКО, пијаниста (26/4 

1869, Оуботица). Пет разреда гим-назије 
с-вршно ,је у Оуботици, а у Грацу Трговач- 
ку Академију. 0 з  Граца је отишао на Кон- 
с-ерваторијум у Лајп-цпг, где .је остао четири 
године. Посл-е' Консерваторијума, отишао је 
у Берцин, и био је приватан ученик про- 
феоора Едварда Шнрнера трн и по годи- 
не. Пола годпне бпо је аеистент свога про- 
фесора. У Б-ерлнну је етудирао теорију 
музичку, нарочито инструментацију, код 
Макса Бруха две године. У Берлн-ну се 
упозна са' Мокрањцем, који га је довео у 
Бео-град, где су (1899), у договору са Бео- 
градским Певачким Друштвом и Ст. Би- 
ничким, -основалп Српску Музичку Шко- 
лу, чији је први наотавни-к клавира био 
М. У Београду је М. остао десет година, 
као наставник Српске Музичке Школе. Од
1919 је директор градске музнчке школе у 
Оуботицн. У- М.

МАНОВЈЕТОВА ЛИДИ ЈА, глумица сплшз- 
ског Народног |П-озоришта. Кћи .је чувених 
петроградских певача и ученица Јурија 
Озаровскога. Први пут је изашла на по- 
зорницу у Одеси. 1919 побегла је из Ру- 
сије, ла је са једном трупом гостовала у 
Београду и Загребу. Кад се трупа расту-
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рида, ангажована је у Београду, загим у 
Загребу, где је 1922 с успехом поучавала 
у тлумачкој школи. У Оплнту је била глав- 
на глумида и итрала Нору, Анфису, Госпо- 
ђнцу Малишевску и Катарину у Бури од 
Островскога. Н. А.

МАНТУАНИ ЈОСИП ДР„ директор и 
професор (28/3 1860, Љубљана). Учио је 
гимназију у Љубљани, историју уметности 
на Университету у Бечу, где је положио и 
доктораг, а музику у Љубљани (код Ан- 
тона Ферстера старијег) и у Бечу {код 
•Јос. Бема и Антова Брукнера). М. је тео- 
ретичар и историчар музике. Главна су 
му дела: Професор Јос. Бем {Воћт) (1895), 
Таћи1ае сосћсит тапшсгпрЛогит (2 св., 
1897, 1899), 'Каталог нзложбе приликом 
стогодишњиде Цимаросе {1901), 0 почет- 
цима нотне штампе (1901), Непозната му- 
зичка штампа (око 1500) (1902), Јакоб Га- 
луо (радовн, живот, библиографија, 1899 
до 1919), Исгорија музике у Бечу (I део 
до 1519, 1904), Грегоријански корал (1909), 
Историски ра.звитак словеначке црквене 
песме (1913). Осим тога, написао је М. и 
118 ‘других расправа у стручним ревијама 
и часописнна. М. је професор за- нсторију 
музике на Консерваторијуму у Љубљани 
и ннснектор органиста.

По својим студијам-а М. је историчар 
уметности. Служио је најпре у дворској 
библиотеци у Бечу. 1909—1924 био< је 
директор Народног Музеја у Љубља- 
ни. Напиоа-о је цео ред расправа из 
домаће и стране историје уметности и ре- 
ценсија публижованих у Словенцу, Часу, 
Карниоли, Дом ин С-вету и Словенском 
Народу. Дела из историје уметности: 
Таћи:1ае оосНсиш таииб-егљрћ ртае!ег 
Сгаесоз е! от1еп(:а1е5, 1п ћЉДоЊеса ра- 
1аНпа УшЈоћопешзЈ аабегуафогит (1897 ћо
1899), ТиоШо ипс! сНе ЕНепћетзсћпКгеге! 
а т  ЕуапјЈеЦит 1оп^ит ги 84. Са11еп 
(1900), ВНЈегћојЈеп 1иг 5сћи1е ипћ Наиз, 
одељки романски гра-д, романски само- 
стан, романска хинта-, романско место, гот- 
ски град ин тотска хнша (1898), АНа^ур- 
Нбсће ТехННеп у. М144. А. погћћбћт. Се- 
луегћетибеитв, XIX, 3, ВееЊоуеп ип<1 Мах 
КИп^егб Вее1ћоуеп54а4ие (1902), Баз Ше- 
зепЛог ги 84. 84е{ап т  ''ЛЧеп (1903), 
0 соцнологијн уметности (Час, 1911), 0 не- 
давно на-јдени вотивни роки (Карниола, 
1914), Останек празгодовинске ткалске 
технике на Крањскем (Карниола, 1915), 
Шубићи (Дом ин Свет, 1917), Сликарска 
уметност наших дежел (Дом ин Овет 
1922). Ф. Ствле.

МАНЧУН ПЕТАР (Мапстп), графичар 
(14/4 1803, Дубровник — 26/7 1888, Рим). 
1815 ступио је као питомац у рлмски 
О брто сН 5. М1сће1е, где су му били учн- 
тељи Танђакомо (цртање) и Доменико 
Маркети (бакрорез). Свршивши науке 
(1824), радио је све до своје смрти у Ри-му, 
већлм делом за Калкографију Роману, ре- 
жућн у бакру слике Ђота, Рафаела-, Сасо-

| ферата, Тнцијана, Доменикина, Реннја- и 
др. Ка-о графичар М. нема. нарочиту вред- 
ност, већ је вешт и поводљив изданак оне- 
римске бакрорезбарске школе, коју су осно- 
вали Волпато н Морген. Тако је и М. тех- 
ника н-ешто опора због укоченог лнн-иског 
сиотема, којим се служи. Има од М. још и 
једно десетак лортрета оавремених лично- 
сти. И ако је М. цео свој век провео у ту- 
ђини, сећао се ипак ев-оје домовлне и по- 
светио је бакро-рез Рафаелове Мадона дела 
Седиа »Народу словинскому, а. Дубровнику 
навлас-тито, свому родному мјесту урезитељ. 
Петар Манчнон дјелн, даје, дарива«. — И 
М. син Јосип исгакао -се као графичар. 
Израдио је низ портрета- савремених лич- 
ности, међу љима- н портрете кнеза Николе- 
и кнеза. Милана.

Л и т е р а т у р а :  Кукуљевић, Словник.
А. Ш.

МАЊИНЕ. Под М. се разумеју групе 
лица, ко-ја- ое по вери, језику или раси 
(на-родности) разликују од већине сталов- 
ништва ј-едн-е држ-аве. -Одатле' три врсте 
М.: верских, језичннх н расних, односно 
народносних или етничких. Када се говори 
о М., - обич-но се мислн еамо на ове по- 
еледње. Но поред ове три врсте, могу се- 
узети у обзир и друге М., као социјалне, 
економ-ске, нрофесионалне н т. -д. Међу- 
народни уговори за заштиту М., закључе- 
ни 1919—1920, говоре само о првим трима 
категоријама. — 0 појму М. посто-ј-е к-оц 
наших писаца углавном два схватања. 
По једнима (И. Пржић, Заштнта мањнна. 
према одредбама Уговора о Миру 1919 до. 
1920 и суверена права држава, Архив за 
правне и друштве-не науке, 1922), М. зна- 
че један бројни одлос и »оне су увен 
бројно слабије од већине«. По другима 
(др. Ив-о Кодбе, Мањи-не у Југославији, 
Нова, Европа 26/1 1926), појам- М. предпо- 
ставља »нз-веену подређеност нечијој си- 
ли«, макар подређена груиа била бројно- 
јача од господареће. Прво мишљ-ење пре- 
овлађује. Према- мањинскнм уговорима, М. 
се сматрају искључиво -као- -бројни однос 
једног нашег дела становниш-тва према 
другом већем: делу од кога се разликују. 
— С тачке гл-едишта једн-е државе, М. мо- 
же бити две врсте: 1. поданици те др- 
жаве туђег порекла, т. ј. туђе М. на ње- 
ној територији, и 2. лица исгот порекла 
која су страни поданици, т. ј. њене М. у  
туђини. Са међународне пак тачке гле- 
дишта, постоје сам-о М. прве врсте, т. ј. 
лица страно-т порекла, која су поданици 
државе, у којој су насгаљена. Стране пак 
пода-нике, стално или привремено наста- 
њене у једно.ј држави, ни у ком случају 
међународни уговори ле сматрају за М. 
Онп уживају -заштиту државе, чији су 
поданици, те им пре-ма томе ниј-е потреб- 
на нарочита м-ањинска заштнта од стране 
дрлгаве, у којој се налазе. Тако, с.а међу- 
народног гледшпта, -Словенац-аустриски 
поданик спада, у односу према Аустрији,
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у катеторију народнооних М., док је пре- 
ма Краљевини СХО само странац, а не 
члан М.

М. се најчешће стварају када се- после 
једног рата повлаче нове границе између 
зараћених држава, тако да на њиховој 
територији остану становници туђег по- 
рекла. Међународна -заштита. М. предно- 
ставља извесан ступањ расне и културне 
једн-акости између мањег и већег дела 
стано-вништва државне заједиице. Према 
томе, проблем заштнте колонијалног жив- 
ља не спада у установу заштите М., већ 
у сиотем међународних колонијалних 
мандата, којн се такође налазе под покро- 
витељством Лиге Народа. — Односно прав- 
ног полозкаја М., поста-вља се питање, да. 
ли су мањннске групе правне личности. 
Негативно мишљење преовлађује.

Права М. могу бити зајемчена на. два 
начина: 1. државним Уотавом и законима 
и 2. м-еђународнин уговорим-а.

Заштита М. пре Оветског Рата сводила 
•се углавном на заштиту верских М„ т. ј. 
на такозвану верску толеранцију. Пошто- 
ваље вероисповестн повлачи обично со- 
бом и трпељивост школских установа. — 
■У току 19 век-а неколико међународних 
уговора садрже нарочите гаранције у ко- 
рисх М. Завршни Акт Бечког Конгреса 
(1815) први је међународни уговор,  ̂ који 
изрично заштићује М. Он гарантује из- 
весна права Пољацима у Русији, Аустријп 
и Пруској. На. Берлинском Конгресу 
(1878)/ Бугарска, Црна Гора, Румунија, 
Србнја и Турока обавезале су се да ће 
свима својим поданицима дати верску 
слободу и пуно уживаље свих грађанских 
и шолитичких пра-ва. Букурешкнм Мпром
(1913), Србиј-а, Грчка и Бугарока шризна- 
ле су Куцовласима на својој територији 
.аутономију школа и цркава и стварање 
засебног епископата. — Ваља још споме- 
нути заштиту Хришћана, коју су вршиле 
Велике Силе у Турској и другим источнпм 
земљама.

Главни разлог увођеља заштпте М. ле- 
жи у жељи за одржањем мира. Желећн 
да »'оситурају мир и ред у Европи и да 
загарантују мањшнама праведно поступа- 
ње«, а како сам Пакт не спомиње М„ то 
су Главн-е1 Савезне и Удружене Силе за- 
кључиле -са -већином новостворених и ра- 
том увеличаних држава утоворе о -заш-ти- 
ти М. Ти су уговори стављени под покро- 
витељство и контролу Лиге На-ро-да. До 
-ствараља Лиге, заштита М. је припадала 
Великим Оилама. Од тада он-а припада 
међународној организацији, чија је- не- 
пристраност осигурана. Мањннских уто- 
вора има десет: 1. Уговор са Пољском од 
'28/6 1919. У-з овај уговор се налази писмо 
Кп-емансоа., председншка. Париске Конфе- 
ренцнје Мира, улућено министру Слољних 
Послова Пољске, Пад-еревском. У томе се 
писму налаз-е мотиви, на којима. с.у засно- 
вани и сви остали уговори о заштити М. 
2. Уговор са Краљевином СХО од 10/9

1919. 3. Уговор са Чехословачком од 
истог датума. 4. Утовор оа Гумунијом од 
9/12 1919. 5. Утовор Са. ГрчкОМ ОД 10/8
1920. 6. Уговор са Јермен-скон од истог 
датума. (Овај Уговор није ратификова-н. те 
према томе није стушио у важност.) 7. Пла- 
нови 62—69 -Сен-Жерм-енског Утовора са 
Аустријом од 10/9 1919. 8. Чланови 49 до 
57 Нејиокот Уговора са Бугарском од 27/11 
1919. 9. Чланови 54—60 Триј-анонског Уго- 
вора са Мађарскон од 4/6 1920; и 10. Чла- 
новн 140—151 Севрског Уговора од 10/8 
1920 са Турском, замењени члаиовима 
37—45 Лозанског Уговора од 24/7 1923.

И друге -су држав-е морале, при ступању 
у Лигу Народа, узети сличне обавезе, у 
фории изјава, датих лред Лигом, ^да ће 
унети у свој Устав и законе потребне од- 
редбе, којима се гарантују М. сва права и 
једнакост. Тако су Албанија и Финска на 
првој Лигиној Скупштини (1920), а Есто- 
нија, Летонија и Литва -на друтој Скуп- 
штини (1921), морале дати свечану изја- 
ву, д-а ће праведно поступати са- М. на 
својој територији. —■ Како обавезе о за- 
штити М. ннсу опште, т. ј. не постоје за 
све државе, већ само за оне, које оу пот- 
писале мањшнске уговоре, то ове државе 
теже у Лиги, да их пропхире на- све др- 
жаве-чланице Ј1иге Народа,

Уговори о заштити М. гарантују следе- 
ћа права: заштигу живота и слободе, сло- 
боду вероисповести; право на поданство; 
једнакост пред законима- у свима грађан- 
ским и политичким правима (на пр. право 
да буду државни- чиновници); слободу 
употребе матерњег језика; право на одр- 
жавање о свом трошку -версних, друштве- 
них, школскпх п добротворних усталова. 
Уговори з-атим предвиђају, да ни један 
закон не сме бити у опреци са њиховим 
одредбама. Они дају право сваком члану 
Лвгиног Оавета да може да »окрене паж- 
в у  Оавету на сваку повреду или опасност 
повреде горљих права«. У том случају Са- 
вет може да предузме потребне мере про- 
тив дотичне државе, да би је н-авео на 
поштовање мањинских лрава. Сходно чла- 

чну 14 Лигиног Пакта, мањинска се пита- 
' ња могу, као сва пнтаља међународног ка- 

рактера, изпетш, у случа.ју спора, пред 
Оталпи Оуд Међународне Правде. Жалбе 
(петиције) се упућују Лигином Секрета- 
ријату, у ком-е- се једно одељење искљј- 
чпво бави мањинским питањима. Секре- 
таријат нма прво за дужност, да исппта 
да ли жавба- одговара условима, ко.је је 
Оавет, одлуком од 5 септембра 1923, по- 
ставио за њен лрпјем: 1. Жалба мора да 
има за предмет заштиту М. засновану на 
одредбама мањинских уговора. 2. Жалба 
не сме имати за. тежњу раскид политнчке 
везе, која спаја М. за државу, којој при- 
пада, 3. Жалбе н-е смеју потицати из без- 
именог пли недо-вољно одређеног лзвора.
4. Оне ле смеју бити написане жучним 
изразима и 5. Не см-еју се позивати на чи- 
њенице, које су већ иедавно биле предмет
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■жалбе. —• Ако жалба одгова-ра горњжм 
уоловжма, Секретаријат је доставља држа- 
ви, против које је жалба подигнута. До- 
тична. држава има право, да у одређеном 
року или оспори да жалба одговара усло- 
вима за пријем, или да на. љу одмах да. 
свој одтовор. Председник Савета. затим 
образује, са још двојидом чланова, Одбор 
тројице, који има. да испита жалбу и да 
је изнесе пред Савет ако нађе за сходно. 
— Цео је постулак у Лиги инспирисан 
жељом, да се н>име односи између државе 
и М. не заоштре још више. Тежи се на- 
против, да се спор ублажи и интереси 
обеју страна што више приблмже.

Уговор, закључен у Сен-Жермену 10/9 
1919, између Главних Савезничких и 
Удружених Оила и наше државе, има. 16 
чланова, подељених у две главе. Прва 
глава. коју сачињавају једанаест чланова, 
посв-ећена је заштили М. на територији 
СХС. Чланом првим наша се држава оба- 
везу.је, да неће донети ни један закон, 
уредбу и т. д., која би била у опреци са 
обавезама, које проистичу из овог угово- 
ра. Члан друти осигурава свима становни- 
цима наше државе пуну слободу и зашти- 
ту живота, без разлике рођења, језика, ра- 
се или вере, а у границама јавнег поретка 
и морала. Члановн 3 до 10 регулишу 
право поданства и опције, право употребе 
језика и одржавања школа, право једна- 
кости пред законима и ужжваље грађан- 
ских и политичких права. Члан 11 ставља 
све одредбе овог уговора под заштиту Ли- 
ге Народа и одређује надлежност Лигиног 
Са.вета у мањинским питаљима. Исти члан 
сгипулшпе, да је за сваку њзмену овог 
Уговора потребан пристанак већине чла- 
нова Лигиног Савета. Друга тлава (чл. 12 
до 16) носвећена је регулисању трговач- 
ких, саобраћајних, поморских и др. пита- 
ња, која немају никакве везе са М. — По- 
ред заштите, која проистиче нз овог уго- 
вора, М. су у нашој земљи заштићене и 
Видовданским Уставом (1921), који про- 
глашава једнакост и равноправност свих 
грађана, а нарочито љеговим чланом 16, 
који М. гарантује основну наставу на 
љиховом матерњем ј-езику.

Бројно стање М. тешко је тачно утвр- 
дити. Оно ое обично, услед исељавања, 
претапања и т. д., меља у смислу опада- 
ња. Рачуна ое да данас постоји око 30 
м-илиона душа, које живе. као М. по раз- 
ним државама, које су узеле на себе оба- 
везе о заштити М.

Према званичним резултатима. пописа 
од 1921, у нашој држави има страних М.:
1. Немаца 375.000. 2. Мађара око 316.000. 
3. Арнаута и Турака у Јужној Србији око
450.000. 4. Румуна у Банату око 61.000.
5. Талијана у Далмацији око 12.000. — Вер- 
ских М. у нашој земљи има: Муслимана 
око 1,300.000; Протестаната око 216.000 и 
Мо.јоијеваца око 64.000.

■Према нодатцима, које даје Алманах 
Краљевине ОХС (књ. III, 192б), наших М.

има у иностранству: 1. У Италији око
450.000, са 13 новина и' чаоопиеа. 2. У 
Аустрији је оетало после плебисцита од 
1920 око 80.000 нашег жнвља у Коруш- 
кој, са. једним листом (Корошки Олове- 
нец). У Бургенланду се налазе комлактна 
насеља т. зв. Градишких или Водених Хр- 
вата, којих има око 45.000. Они имају је- 
дан лист (Хрватске Новине), који излази 
у Бечу. 3. У Грчкој. око 300.000. 4. У Ма- 
ђарској је остало после одлаека оптаната 
за нашу државу око 80.000 Орба, Буњева- 
ца, Шокаца, Венда и Градишких Хрвата.
5. У Румунији има преко 50.000 Орба у 
Банату, чији лист, Гласник, излази у Те- 
мшшвару, као црквено-школски орган те- 
мишварског епископског викаријата. По- 
ред тога, раштркано је по Румунији преко
15.000 печалбара из наших крајева. 6. У 
Цариграду има такође око 10.000 нашег 
живља.

Циљ заштлте М. није и не оме да буде 
у стварању :једне привилегисане групе 
становника у 'држави, већ у обезбеђивању 
потпуне једнакости у правима и дужно- 
стима свих лрипадника једне државе, без 
разлике њиховот порекла, вере, матерњег 
језика и т. д. Дужностима државе лрема 
М. адтоварају дужности М. према државн, 
чији оне имају да буду лојални грађани. 
Оа-мо се тако има шравилно схватити циљ 
ове нове установе међународнот права под 
заштитом Лиге Народа.

Ђ. Поповић.
МАОН (МАУН), оток у Јадранском Мо- 

ру, од отока Пага к западу, од кога је 
растављен Ма.онсклм Канаљом, правцем 
од северозапада к југолстоку 9 км дуг, 
Г5 км шлрок, 64 м висок. — 1069 краљ 
Петар Креслмир IV дарујући М., повељом 
изданом у Нину, самостану Св. Кртпевана 
у Задру, рече за љ, да се налази у »на- 
шем далматинском мору«. То даровање 
потврђује и задарска исправа од 14/5 
1190. Самостан Ов. Кршевала држао .је 
оток М. еве до 1/6 1315, кад га је продао 
прлватнику. Каслије је М. дошао у област 
пашке опћине (Паг), како се разбира из 
њене обзнане 13/12 1350 о забрани лова 
на М. Ј. М-н.

МАРА, турока султанија, кћи деспота 
Турђа Вранковића. Удала се за Мурата II 
4/9 1435, одневши му огроман мираз. У 
браку вије била нимало срећна, јер сул- 
тан није много м&рио за њу. То, у оста- 
лом, показује и сурови њетов лоступак 
према Мариној браћи, Гргуру и Стевану, 
које је дао ослепити (8/5 1441). Султан 
је 1444 помоћу М., преко деспота Ђурђа, 
дошао до мира са Мађарима. — М. је 
остала удовица у фебруару 1451, и врати- 
ла се у Србију своме оцу. Мухамед II 
испратио је с почастима, и дао јој је обла- 
сти Топлицу и Дубочицу. М. је одбила да 
се по друтн пут уда за византиског цара 
Константнна Драгаша. Отац је беше на- 
менио чешком заповеднику најамника у
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Угарској Јова.ну Зискрн, али тај план нн- 
је остварел. После смрти своје мајке, дес- 
потиц-е Јерине, 3/5 1457 Мара је побегла 
из Орбије, заједно са братом Гргуром и 
Томом Кантакузеном, својим ујаком. Пре- 
бегла је султану Мухамеду II, који их је 
све ледо прпмио, као представнике турко- 
филске н антимађарске политнке у Срби- 
ји. Од та.да је М. становала у Јежеву, у 
сереском крају, и вршнла је доста јак ути- 
ца.ј на Порти, а штитила свуда православ- 
не. Њеним утицајем дошла су на цари- 
градски патријарашки престо два Србина: 
Рафајло (1475) и Нифон (148б). — М. је 
умрла 14/9 1487, а сахраљена је у Бого- 
родпчином манастиру Косанпци, близу 
Драме. Орпски калуђери у Хиландару 
онували су врло живу успомену на њу.

Ј1 и т е р а т у р а: Ст. Новаковић, Бал-
канска питања (1906), 191—230; К. Јире- 
чек, Историја Срба, II, 199—201.

В. Ћоровић.
МАРАВИЋ ВИТЕЗ ЕМАНУЕЛ, подмар- 

шал (23/7 1824, Бриње — 7/1 1899, За- 
греб). Свршио је Војну Академију у Ви- 
нер Најштату, и отупио је 1842 као поруч- 
ник у 61 пешачку пуковнију. 1848 се у 
рату против Талијана истакао код Ммла- 
на и код напада на Виченцу. 22/10 по-стао 
је надпоручниж и додељен је главноме 
штабу. Војевао је против Мађарске, при- 
суствовао је битци код Мора. 1849 постао 
је капетан код 4 слуњске граничарске 
пешачке пуковније, 1854 мајор код 6 пе- 
шачке пуковније, 1859 потпуковник, 1862 
пуковник и заловедник 2 банатске пе- 
шачке пуковније. 1866 заповедао је њом 
у одбрани обале у рату против Талијана. 
1868 иоетао је бригадир, 1869 тенералма- 
јор, 1876 подмаршал и тада је пенеио- 
нисан. В. Л.

МАРАМА. У старије доба се веома мно-
го везло М. и пешкира. Тако има М. за 
бошчалук, за први биљег, ва. прошевину 
и т. д. Све те М. богато су извезене, ретко 
ће ее две са једнаким орнаментом наћи. 
Данас се то изобичајава и куповне мараме 
потпуно преовлађују. Н- 3.

МАРАНОВИЋИ. В. Мљет.
МАРАСКА, врста вишања, из ко.је се у

Далмацији прави мараскин. И. Р.
МАРАСКИН, ликер из вишања (марас- 

ка). Много ое взрађује у Далмацији, око 
Задра. Чувена Луксардова. творница. М. је 
у Задру. Ми немамо творнице М. на на- 
шем територију. М. се прави овако: веома 
зреле вишње стручају се, те се на 100 кг 
тог кљука дода 1 кг чистог, сасвим белог, 
меда. Када је то преврело, препече се и 
пуст.и да одстоји. После 6 меееца се рек- 
тифицира и уреди. 1 И. Р.

МАРАШЛИ АЛИ-ПАША. Родом ,је био 
из Мараша, у Малој Азији. Био је гушер- 
нер Кајсарије у Ападолу, одакле је кра- 
јен 1814, као стдрац, дошао на место ру-

мелиског валиса. Турци су га. звалн »ду- 
бараџи« (превртљиви). Кад је избио усга- 
нак Милоша Обреновића, М. је био одре- 
ђен од Порте, да. са истока, од Ниша пође 
на Орбију, али да гледа да дође до паци- 
фикације' мнрним начином, ради опште 
европске ситуације. Вешт и са мното- иску- 
ства, а желећи да изигра Куршид-пашу, 
босанског везира, коме је да.та иста- ми- 
сија на западу, М. се показнвао нрема Ср- 
бима као човек, који их у многоме разу- 
ме. Његова је реч »Будите ви цару по- 
корни, па носпте п топове за појасом, ако 
хоћете«. Недајући Србима ништа напис- 
мено, М. их је салетао и смиривао, и ус- 
пео је толико, да је постао њихов канди- 
дат за везира. Порта му је, ценећн тај 
уопех, дала изузетну част (у јесен 1815), 
поставив га 'београдским везиром и руме- 
лиским валисом и припојивши београд- 
ски пдшалук румелиском ■беглербегству. 
У Србији је доиста М. помогао искрено да 
се народу олакшају терети и поврати ред. 
Кнеза. Милоша је помагао доста срдачно све 
до 1820, док није постало јасно, да су у су- 
штини њихова- схватања за будућност раз- 
личита. М. је умро као београдски везир 
ноћу 20—2.1/8 1821. усред кризе настале 
због грчког устанка. В. Ћ.

МАРАШТИНА, врста винове лозе, која 
даје фина десертна внна. Ражирена је око 
Шибеника, у Далмацији. П. Р.

МАРБО ЕДУАР (Магћеаи). француски 
публициста и експлоратор. Објављива.о је 
брошуре и књиге о нашем на.роду, који је 
више пута обилазио, у Кечие сЗе  ̂Ггапсе 
(прештампано 1880 са нлустрацијама) _ и 
под псеудонпмом Душан у Кечие 1гап?аазе 
сЗе 1’е{гагфег е! је$ со1оше$, ЧИЈИ .је био 
днректор (1885 и 1886). М. је издао 1330 
илустровану брошуру Ба ЗегЗле сЗери1$ 
1'оссираНоп аи8{го-ћоп^г01бе и 1883 књигу 
51аие« е! ТеиЉопз, шо1е13 е! ЗтгргезМопз 
сЗе уоуа^е. И. Н.

МАРГАЛИЋ ЕДО ДР., професор Унп- 
верситета (17/3 1849, Загреб). Универси- 
тетске науке свршио је у Бечу и Паризу. 

'Био је прво професор у Ба.ји, затим ди- 
ректор у Сомбору, где је био и . секретар 
историског друштва за бачкободрошку 
жупанију. 1895 постао ј-е ванредни, а 1899 
редовни профееор српскохрватског језика 
на. Университету у Будимпештп. Превео 
је врло много са нашег језика на мађар- 
ски, и издао .је мађарско-хрватски и хр- 
ватско-мађарски речник. Наппсао је хр- 
ватски (1899—1902) и српски (1918) исто- 
риски реперторијум. Бавио се скупљањем 
и издавањем светских и мађарских посло- 
внца. Важио ј-е као добар познавалац при- 
лика код Срба у Угарској.

Д. П.
МАРГАН ВЛАДИМИР ДР. (23/6 1871,

Српска Пожежена, Банат). Богословију ,је 
свршио. у Карловцима, Черновицама и 
Берну, а правне. науке у - Буднмпешти и
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Колошвару. Од 1894 служио је у општин- 
ској, градској и жупанпској службн. Од 
1923 председннк је општнне у Панчеву. 
Написао је: Неколнко задатака наше др- 
жаве, I (1924) и већн број чланака о пи- 
таљима комуналне полнтике. Д. П.

МАРЕК ИВАН, хемичар (16/1 1863, За- 
греб). Све школе свршно је у Загребу. 
Служио је као средњошколски наставник 
у Земуну и Загребу. Од 1919 професор је 
органске хемије и предстојник лаборато- 
рије за органску хемију на Краљевској 
Техничкој Високој Школи у Загребу. Пр- 
ва и највећа његова радља је: ХЈећег Феп 
МКсћзаП "У1оп Азс1е:р1а8 зупаса (1903, у 
Јоигпа1 1. ргакЈ. Сћеппе), Најважннји ље- 
гов рад (1911) је у истом чаеопису: Ог^а- 
шзсће УегБгешхипјЈзапаБузе оћпе Заиег- 
зЉНиБегЉа^егз, који значн велики нашре- 
дак на подручју органске елементарне 
анализе. В. Њ.

МАРЕК МИЛАН, професор (26/5 1860, 
Винковци). Пучку школу и велику гим- 
назију свршио је у Винковцима, а испит 
зрелости положио је 1878. Студирао је 
повест, земљопис и немачки језик у Гра- 
ду (1878—1881). Од 1882 служио је у Ми- 
тровици, Госпићу, Реци, Осеку, Сељу и 
Винковцима. — Радови су му: Како би 
географска обука могла бити успешнија? 
(Наставни Вјесник, II, 1894), Како се нма 
употребљавати инднкациони глобус у гео- 
графској обуци? (Наставни Вјесник, IV, 
1896), ШсћП^е Рогш, Аиззргасће ипЈ Ве- 
1опип;Ј зегћокгоаКзсћег јЈеој|г. Кашеп 
(5еЉег1, 2еНзсћг1Н 1иг бсћи^ео^гарћхе, 
Јаћг^. XV, 1894), Географска имена 
(Школски Вјесник, 1898). Написао је око 
стохину чланака и расправица ловнога, а 
понајвише орнитолошког оадржаја, у ко- 
,јима обрађује поглавито сеобу птица се- 
лица (штампано у разним нашим и стра- 
ним чаеописима). Од ових, најглавннје су 
расправе: ЕтИизз моп бЈРшс! ипЈ Х7е11ег 
аи! Јеп лЈо&е\ги& (Тзсћиз!, ОгпНћоЉ^х- 
зсћез Јаћгћисћ, XVII, 1906), ЕхпНизз уоп 

ипЈ Х7еНег аи{ Јеп Уо^еНи^. Ете  
Ељ^е^пип^ (Гласник Хрватског Природо- 
словног Друштва, 20, 1908). Е. Р.

МАРЕНА је сок од вишње (марашкеј. 
Има око 50% шећера, а пије се помешан 
с водом. И. Р.

МАРЕТИЋ, село у Хрватској, област 
Загреб, срез Златар, општина Храшћина- 
Трговишће; у Загорју, крај воде Крапине, 
од Храшћине 2 км к југу. Има 324 
становника, угљенокоп лигнита (1922: 
14.602 1), чији је власник Маретићско 
Угљенокопно Д. Д. Ј. М-н.

МАРЕТИЋ ОД РИО АЛПОНА ЕРНЕСТ 
ГИДЕОН, барун, ђенералштабни пуковник 
(30/6 1771, Ново Место, Моравска' — 3/5 
1839, Загреб). 1788 изучио је Војну Ака- 
демију у Винер Најштату, те је ступио 
у 51 пешачку пуковннју. За време првих 
ратова са Фраицуском унапређен је до

сатника. У младим годннама назвали су 
га због војничких врлина ВауагД-ом. 1794 
као поручник заузео је непријатељски та- 
бор код ћапДгесу, 1795 јуршпем село 
СгоззКзсћНп^еп. 1800 присуствовао је бо- 
ју код Вадо и у битци Маренго. 1809 до- 
дељен је тлавноме штабу, успешно је де- 
ловао у боју Карако и Папа, а у битци 
код РаЈа постао је мајор, 1813 у боју 
Вилануова, на реци Алпона, добио је ви- 
тешки ред Марије Терезије, а 1822 ба- 
рунство. 1814 постао је шотпуковник, 1826 
је пенсионисан као пуковник. Био је и 
писац, и има на пољу војне књнжевно- 
сти особите заслуге. В. Л.

МАРЕТИЋ ТОМИСЛАВ (ТОМА) ДР„
професор Уннверситета (13/12 1854, Виро- 
витица, Славонија). Гимназију је овршио
(1875) у Загребу, а Университет у Загребу 
и Лајпцигу. 1879—1885 био је гимназиски 
шрофесор у Пожези (Олавонија) и у За- 
гребу, 1886—1914 професор словенске фи- 
лологпје на Университету у Загребу, а 
1919—1924 у истом Университету профе- 
сор индоевропске лингвистнке. — Вави 
се словенскон и српскохрватском фило- 
логијом и превођењем у стиховима вели- 
ких епских дела светске књижевности.

Главна су му дела: Граматика и сти- 
листика хрватског или орпског књижев- 
ног језика (1899; то је до данас најбоља 
граматика, са новим матернјалом, погла- 
вито из дела Караџнћевих, народних умо- 
творина и дела Даничићевих; има и екра- 
ћено школско издање), Псторија хрватског 
правопнса, Метрика народних пјесама
(1907), Наша народна ешика {1910), Хрват- 
ски или српеки језични оавјетник (1924). 
Од 1907 М. уређује велкки Гјечник хрват- 
скот или ерпскот језика (издање Југосла,- 
венске Академије). — Преводио је у сти- 
ховима: Омира (Илијаду и Одисеју), Вир- 
гила, Овида, Мицкјевича (Пан Тадеуш,
1893), Песму о краљу Налу (из староиндис- 
кот оригинала, 1924).

Сва се М. дела одликују особитом со- 
лидношћу. Писао је још много заоебвшх 
расправа о акценту, о именима и прези- 
менима, о језику далматинских, елавон- 
ских писаца и о другим с и т н и ј и м  дита- 
њима. Пздавао је и старије споменике врло 
брижљиво. А. Белић.

МАРИБОР, варош у Словеначкој, на 
Драви, у горњем. крају Дравског или 
Птујског 'Поља. Има 30.641, са предграђи- 
ма преко 40.000 становника. — Преисто- 
риске насеобине постојале су близу М. 
код Руша и на обронцима Похорја. М. се 
спомиње 1147, као град на данашњем бр- 
ду Пнрамида, у коме -су често становали 
штајерске или траунгауеке војводе, а 
ушрављаљи су њихови министеријали. Пр- 
во име за град и уз град посталу насео- 
бину било је Маг(к)Бигј5, Словенскж на- 
зив М. је створен тек после 1836. Шта- 
јерске војводе саградили су и мост преко 
Драве и основали утврђену насеобину,
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која је добила име од града. У другој по- 
ловини 12 века постојала је у М. већ па- 
рохија. Као варошица спомпње се М. 
1209, као варош 1254. Због осигуравања 
прелаза преко Драве помагали су штајер- 
ске војводе развитак вароши, која је увек 
остала пмаље земаљскпх кнезова. Град 
на брду Пирампда, Горњи М., пропао је 
сасвим. и данас нема од љета- трага. Че- 
сто су варош уништавале ватре, и због 
тота нема старијих зграда. — Од 1857 
М. је седиште бискупије, пренете из Ла- 
ванта у Корушкој. Поиоћу ауетрнске 
управе одржавала се у М. све до ослобо- 
ђења немачка већина, а 1921 било је, пре- 
ма званичном попнсу, у М. још 6.496 Не- 
маца, поред 20.916 Словенаца и 2.471 Ор- 
ба и Хрвата. — Данас је М. културно, 
политичко и евононско оредиште подрав- 
ског дела Словеначве п седиште Мари- 
борске Области. М. има права аутономног 
града, среско поглаварство за М. околину, 
окружни н срески суд, царинарницу, гим- 
назију, реалку, учитељску школу, средљу 
пољопривредну школу, трговачку школу, 
грађанске школе, Богословију, Глазбену 
Матицу, Згодовинско Друштво, стално 
позориште, више штампарија и т. д.

М. има као средиште врло богатог по- 
љопривредног предела живу трговину са 
пољопривредним продуктима и вилом. У 
околинн је много вннограда, који дају 
врло добра вина. М. је и важна желез- 
нпчка раскрсница. Ту се одваја од тлавне 
пруге Беч—М.—Љубљана пруга уз Дра- 
ву према Корушвој и нешто јужније, код 
Пратерског,- пруга ннз Драву према Ча- 
ковцу. М. има врло развијену индустрију, 
и у самој вароши и у предграђпма Сту- 
-денцима, Тезну п Лајтервшергу. У М. 
се налазе велике железнпчке радионице, 
фабрике за гвоздене производе, пшвара\ 
три фабрике кожа, два парна млина, фа- 
брика за израду разних теота, више пре- 
дузећа за прераду меоа, шилане и маља 
текотилна предузећа и циглане.

М. је после ослобођења погранични 
град. Лепо и доота правплно је оатрађен, 
шири се на север према Калварији п Пи- 
рамиди (виле), н а 1 .североистоку према 
Мељском Врху (радничке куће), п на ју- 
гу доред Драве. М. има благу климу са 
ванредном дугом и сунчаном јесени. За 
излете је омпљедо Похорје, где су две 
планинарске куће. 20 км над М. има ве- 
лика Влектрнчна Централа у Фали на 
Драви, која. даје М. електрнчну струју.

А. Мелик.
МАРИЈА БИСТРИЦА, село у Хрват- 

ској, у облаоти загребачко.ј, срезу стубпч- 
ком, у Знгорју, подно Медведнице (46° 
север. штгр.), у судолици {191 Л1) потока 
Крапдне; раскрснпца 4 друма (у Златар, 
Д. Отубицу, Ов. Иван Зелпну и Кашилу- 
Сесвете), од железничке стонице, Златар— 
М. Б., 6 км далеко. Има 699 етановника, 
општинско поглаварство, римокатоличку

жулу, 2 основне школе, пошту, телеграф 
и телефон. — М. Б. чувено је проште- 
ниште Мајци Божјој Внстричкој. 1883 об- 
новљена је лепа и пространа црква и 
ограђена сликаним тремовима. М. Б. жуп- 
нп двор увек је био станиште патриотиз- 
ма и културе. Особиту су успомелу осга- 
вили жупници опат Иван Кризманић 
(1818—1849) и др. Јурај Жерјавнћ (1872 
ДО 1910). Ј. М-н.

МАРИЈА ПАЛЕОЛОГИНА, друга (од 
1324) жена краља Стефана Дечанског, кћи 
паншгерсеваста Јована. сжновца византи- 
ског цара Андроника II Палеолога, и Ири- 
не, кћери великог логотета Теодора Мето- 
хита. Ова. поновна брачна веза- српског 
и византискот владалачког дома, у место 
да још боље него за- Милутина осигура- Ви- 
зантију од Србије, дала је Орбпји нове при- 
лике да се, мешајући се у византиске дп- 
настичке међусобице, шири и даље на ра- 
чун Византије. Стефанов таст Јован, же- 
лећп да српском помоћу оствари своје пре- 
тенсије на засебно солунско царство, до- 
шао је наскоро по кћериној удаји и сам 
на српскн двор, а. за љим и љегова жена 
Ирина. Заузимајућп се за таста, Стефан је 
заратво на Андронлка II, нроваливши у 
Македонију чак до серских капија. Али је 
између Византије и. Србије убрзо обновљен 
мпр, јер је паниперсеваст Јован задо- 
вољен од цара Андроника випшм доото- 
јанотвом ћесара, па је наскоро умро у 
Сколљу, а љегова се удова дала- натоворити 
од Андроникових посланпка, да се врати 
у Ввзантнју (у. Солун). Мало затпм, Сте- 
фан се, као муж М., и по другп пут уплео 
у унутрашње византнске ствари, сада још 
на већу српску корист него пре. То је било 
у последњем грађанском рату Андроннка II 
са унуком му Андрон-пком III (1327/28). 
Као год н лородица М., Метохити, тако је 
и Стефан стао у том рату на страну Ан- 
дроника II. Стефанов војвода Хреља оти- 
шао- је у град старог цара, Сер, да га- чува 
од Андроника III. Додуше, Андроник III 
је очистло Македонпју ©д Срба, но Србп 
чсу од једнога војводе Андронижа- II за увек 
'добидн тврди Просек. Међутим рат ое свр- 
шио победом унужа- над дедом. Андро- 
ник III је от-ерао н- Србе из заузетнх по- 
гранпчних византнскпх градова, па и од 
Охрида, који је српска војска- блла узалуд 
оисела. Шта више, нови византвски' цар, 
у савезу са бугарскпм царем Михаилом, 
покушао је да сасвнм скрха набујалу срп- 
ску силу. Но у битци код Велбужда (Ћу- 
стенднла), Отефан п син му, краљевпћ Ду- 
шан, уништили су најпре Бутаре (1330), 
а затим су стерали л Византинце из твр- 
ђава, кој-е су овн билн отели на јужној 
српској гранвцн.

Кад је Душан збацио оца с престола, 
н кад је, наскоро затпм, Стефан Дечански 
умро (1331), М. је и даље оста-ла у Србији. 
Она се заамнашнла, добившп нме Марта. 
Једно од деце коју је пмала са Стефаном,
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био је Душанов полубрат Оимеон (Ои- 
ниша).

Л и т е р а т у р а : М. Ласкарис, Византиске 
прннцесе у средњевековној Србији (1926); 
Ђ. Радојичпћ, Краљица Марија (Мисао, 21, 
1926, 89—91). Д. Анастасијевић.

МАРИЈАДВОРСКО ГОВЕДО (Мапаћо-
(ег) идентично је са лабудскин (Иауап- 
1ћа1ег), а оба имају сада заједничко име: 
корушко плаво говедо. Првобитна домо- 
вина била им је бенедиктински -самостан 
81. ћатргесћ! и његова иодружница Ма- 
риахоф. У тим местима укрштали су 1725 
домаће говече са фрибуршким и бернским, 
које су довели из Мурауа, у Горљој Шта- 
јерској. У средњој Корушкој зову ту пас- 
мину маријадворском (Матаћо1ег), а у 
доњој Корушкој лабудском (ЛауапЈћакгј, 
према богатом Лаванталу, где се ова пас- 
мина ванредно гаји. С. У.

МАРИЈАНОВИЋ СТЈЕПАН, босански 
фрањевац, писац и реформатор фрање- 
вачких -средњих школа у Босни (15/1 1794, 
Липница, код Кр. Оутјеске — 8/3 1848, 
Кр. Сутјеска). Хуманиорне и више науке 
свршио Је у Хрватској и у Угарској (1810 
до 1817). Одликовао се врло проницавим 
умом, великом благошћу, озбиљношћу, 
праведношћу, побожношћу и непорочнош- 
ћу живота, чиме је себи стекао љубав и 
поштовање, не само католичкога живља, 
него и православних и муслнмана. У фра- 
њевачкој босанској редодржави вршио је 
М. најнстакнутије службе; био је и редо- 
државник, и као такав је врло много ура- 
дио. Редодржави Босне Сребреничке је са 
сво.јим 8уз1ета 1е11егагшт рго сћгесНопе 
зсћо1агит (1835) препородио врло ниско 
пало школство. Зуз1ета је основана на 
Марије Терезије Н.а11о ећисаНошз, а 
можда н на А Н ^етете 8сћи1ог(1пип^. 
Је-згра одгојних М. начела находи се у 
Вгеуаз аЈитћгаНо рагаепеНса еЈисаНо- 
п1з јиуепит, Ова су начела већнном осно- 
вана на класичним педагогијама, те су 
с врло малим изузетком још једнако еа- 
времена. За прве разреде своје основне 
школе и тимназије М. је делом саставио, 
а делом приредио и главне уџбенике: Бу- 
квар илити почетак словства (1836), 1пз11- 
1иИопез јЈгаттаУсае 1а1апае (1822) И Зуп- 
1ах1з Пп^иае 1а1тае (1823), Уз Т0 Се М. 
много трудио и око усредоточења слу-ша- 
лаца философије и богословије Босне Сре- 
бреничке, али у томе нпје успео, као ни у 
раду за реорганизовање Босне Оребреничке, 
ни на осталом социјалном и просветном 
пољу. јер је већн део свога редодржавни- 
вовања (.3 године) морао провести у Ри- 
му, бранећн опстанак и права своје редо- 
државе, која је на концу конца, услед 
разних интрига, 1843 сусдендована.

Ли т е р а т у р а :  Ј. Јеленић, Култура и бо- 
сански фрањевци, II, 1915. Ј. Јеленић.

МАРИЈА-ТЕРЕЗИСКИ ТАЛИР, или ле-
вантински талир, ковала је аустриска

царица Марија Терезија по конвенционал- 
ном течају. На предњој страни је лик 
царице, на налжчју двоглави аустриски 
орао. Због рела.тивно доброг сребра (фи- 
ноћа 0-833%) нашао је одзива свуда на 
истоку, као једно од најбољих плаћевних 
средстава. Зато је и после смрти царице 
Марије Терезије кован све до данас са на- 
значеном годином 1780 (последње пздање 
1925). У Србијп је бпо М. Т. Т. у 18 н 19 веку 
веома тражен, док није кнез Мнлан 1873 
увео франачки течај. 1873 вредно је М. Т. 
Т. у Београду 25-20 грошева. Због своје 
омпљености био је М. Т. Т. впше пута пми- 
тнран, тако прво од млетачке, па и од ду- 
бровачке републике, која је хтела својом 
либертином конкурисати М. Т. Т., али ни- 
је успела. Б. С.

МАРИЈОВСКО-МЕГ ЛЕНСКЕ ПЛАНИНЕ,
планине у Македонији, између река: Вар- 
дара-Црне Р-еке, а на јуту Оа-риђолске Ко- 
тлине и Метленске Котлнне. Углавном им 
,је правац пружања -од јутозапада на се- 
вероисток, а лростиру -се -од Сариђола до 
ДемнрпКапије, на Ва-рдару. М. М. П. с-астав- 
љене су од палеозој-ских шкриљаца, кро-з 
које су на многим местима пробиле жице 
и сливови трахитоидних етена, .а гдетде од 
серпентина и мезозојских кречњака. За 
пробоје трахитоидних стена везана су на- 
лазишта аурипшгмента, реал-гара, у неких 
других руда код Мајдана (или Алшара), 
15 км ееверно-североисточно -о-д Доброг По- 
ља, односно 3-5 км јужно-јутозападно од 
места Рожд-ена. Н-ајв-е-ћи вл-оовв М. М. П. 
су Сталков Гро-б, Ннџе, Козјак, Бланац и 
Кожуф, -ок-о границе наше држ.ав-е -са Гр- 
чком. Североисточно од Дудице, највишег 
врха на Кожуфу, леже била и врхови Суха 
Рупа 1.520 м, Кечикај 1.766 м и Две Уши 
1.758 м, од којих се земљиште ка северу 
■п ист-оку доста нагло спушта, -а од села. 
Уме, око 15 км западно -од 'Бевђелије, пре- 
лази у ‘серпентинску и кречњачку зараван. 
Ка североистоку се земљиште опушта пре- 
ко Флоре 1.727 м, Рида Орлика 1.33-0 м, 
Пољане 1.292 м, Селигарника 1.111 м, и 
Студ-ене Главе 940 м до Краотавца 899 м, 
јужн-о од Демир-Капиј-е. Даљ-е на западу 
су већи виеови и бнла М. М. јП.: Ча/гена 
1.348 м, Старац 1.206 м, Гра-д 1.039 м, Ра- 
ков-ец 942 м, Оа-м-арџија 846 м, Гола- Гла-ва 
685 м, Локва 855 м, Глава 834 м, Липје' 
689 м. М. М. П. су јед-на од н-ајв-ећих пла- 
нинских ма-са у Македонији и Старој Ср- 
бији. Усред њих је корутина Ма-ријово, а 
остали део представљају висоравнн н махом 
ма-сивне, зарављене косе, и-зм1еђу којих су 
дубодолине. Све планине су нокривене ви- 
соким и- туотим шумама, -врло великот про- 
стора на северозападу, од прплнке од ли- 
није Рожден—Демир-Капија. М. М. П. су 
тешко при-ступа-чна област. У њој -н-ема пра- 
вих путева, само колово-за и путања.

Ли т е р а т у р а :  Ј. Цвијнћ, Основе за гео- 
графију и геологију Македонпје и Старе Ор- 
бије (књ. I. 1906, 320—341). Л. Вујввић.
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МАРИНДОЛ, брежуљаст крај у Хрват- 
ској, област приморско - крајишка, срез 
Карловац, општина Нетретић; на левој 
страни Купе, где се лочиње њезин завој, 
који ов на север завио до Метлике и Озља. 
Крај је населио у првој половини 16 века 
генерал Ленковић Ускоцима са Велебита, 
којих су половина били православни. Они 
говоре мешавину кајкавскога. и чававскога 
наречја, мало има. штокаваца (5%). Предио 
(пореска. општина) има три села: Ма.рнн- 
дол (157 становника, пучва школа), 276 м 
високо МилиЉсело '(99, парохија) и Пау- 
новнћ-село (48). — За врем-е Војне Краји- 
не М. је, заједно са Жумберком, припадао 
слуњској пуковнијп, ма да је од ње тери- 
ториски сасвнм растављен. Ј. М-н.

МАРИНДОЛЦИ (Антропологија и Демо- 
графнја). В. Жумберчани (Антропологија).

МАРИНКОВИЋ АНА, сликарка (7/4 1882, 
Београд). Овршжла |је осшовну и вишу де- 
војачку школу у Београду, где је учила 
цртање од Над. Петровићеве. М. је била 
међу првнм ученицима Вукановжћеве прн- 
ватне школе сликања, која се каоније пре- 
творила у шолу-државну. Свршивши ту 
уметничко-занатску школу, М. је учпла 
још једну годину приватно у атељеу Рнсте 
и Бете Вукановић. У два маха усаврша- 
вала се по пола године у приватним ака- 
демијама у ЈТондону и Парвзу. М. ј« први 
пут изљагала, као гост Удружења Ладе,
1910, а поставпгж рвдовни члан Ладин
1911, учествовала. је стално па њенжм друш- 
твеним шзложбама. Сем тога, имала. је ра- 
дова и на V Југо)Словенској Изложби у Бео- 
граду, а 'Излагала ф  и у Турину и у Оо- 
фији, пре Оветсжог Рата. М. слика већином 
мртву природу, ентеријере и пејсаже, у пр- 
вом реду непосредну околину Београда.

В. П.
МАРИНКОВИЋ ВЛАДИМИР, професор 

(9/3 1885, Ниш). Основну школу и гнмна- 
зију учио је у месту рођења, а. Универси- 
тет (у Беотраду, тде де 1909 положио ди- 
пломски иопит из географнје и геологнје. 
Од 1908 до 1910 био је асистент у Географ- 
ском Заводу Университета у Београду, за- 
тим суплент у Нишу. ;По положеном прс- 
фесорском испиту, 1913, био је професор 
III мушке беотрадске 1гимназије, 1924/25 
наставни инспектор за теографију у Ми- 
ннстарству Просвете и вршилац дужностн 
персоналног ннспектора, а од краја 1925 
професор I беотрадске- гимназије. — М. 
се лооветио взучавању ка.ртотрафћје и пу- 
бликоваоје42рада. Од њих су наЈбжвији: 
Карта културе Краљевипе 0X0, Географ- 
ски Атлас, Глобус (у две величине), затим 
школске карте Краљевине 0X0, Балжан- 
скот Полуострва, Ввропе и осталих кон- 
тинената и атласне карте за све разреде 
гимназпје. Од ре.шефних карата. нарочито 
ое истиче рељеф Града Београда. Он је ра- 
ђен аа председништво београдоке општп- 
не, у размерп 1 : 4.000, н изложен је бпо 
на паржжој изложби. П. В.

МАРИНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ ДР„ мини- 
стар на раоположељу (1/5 1876, Београд). 
Гимназију је свршио у Београду, а докто- 
рат права и одсек полнтнчких и економ- 
ских наука у Паризу. 1901 ступио је у 
државну службу у Минжстарство Фннан- 
сија. 1906 изабран је ва на.родног лосла- 
ника у пожаревачком округу, н од тога 
доба стално је биран (1908, 1912, 1920, 
1923, 1925). 1913 заступао је 'Орбжју као 
први делегат на финансиској конференпл- 
ји у Паризу, која је пмала финансиски 
да ликвидира балкалски рат, а 1916 на 
међусавезничкој конференцији у Паризу. 
Новембра 1914 ушао је, као представник 
напредњачке странке, у коалициони каби- 
нет Николе Пашића, као министар Народ- 
не Прнвреде. Од 1915, после смртн Стоја- 
на Новаковића, преузео је М. водство на- 
предњачке странке. Иступио је из каби- 
нета 1917. Учествовао је при стварању 
Крфске Декларације и женевскнм пре- 
говорима. Новембра. 1918 ушао је у коали- 
циони кабинет, али је већ у децембру иоте 
године иступио из њета. 1919 створио је, 
са Давидовићем, Драшковићем, Прибиће- 
вићем и Вељковићем, демократску зајед- 
ницу, која се затим претворила у демо- 
кратску странку. Од децембра 1921 до ју- 
на 1922 био је министар Унутрашњих Де- 
ла и спровео нзнену изборног закона. 
Учествовао је у стварању ширег опози- 
ционог блока, а у споразумном кабпнету 
Љубе Давидовнћа био је министар Пно- 
страних Дела. Д- П.

МАРИНКОВИЋ ВУК (1807, Нови Сад — 
7/8 1859, Београд). Гимназију је учио у 
Новом. Саду и Јегрп, а медицилу у Пешти 
и Бечу. Пооле свршенпх наука. живео је 
у Новом Саду до 1849, када је прешао у 
Београд, где је на лицеју, све до своје 
смрти предавао физику. Главли су му ра- 
дови: Начела физике и Јестаствена повест- 
ница. Ударио је основ научној термино- 
логији физике код нас. Д. П.

МАРИНКОВИЋ ДИМИТРИ ЈЕ, политл- 
чар (фебруара 1835. Параћпн — 17/6 1911, 

'Београд). Овршио је лицеј у Београду 
1855. Олужио је у судској струци. 1874 до 
1884 биојечлан КасационогаОуда, 1884 ми- 
нпстар Правде, 1885 министар Унутрашњих 
Дела, 1886—1887 опет министар Правде у 
Гарашапиновом мннистарству. Каоминистар 
Унутрашњих Дела имао је М. дасестара о ■ 
одржању реда за време бугарокога рата 
1835—1886. 1886—1889 био је државни са- 
ветник, 1894 ,је поново постављен за др- 
жавног саветника, а 1895—1896 био је ми- 
нистар Унутрашњих Дела. Тада. је енер- 
гично радио .на нстребљењу хајдучије. 
Имао је великог удела у издавању Устава 
од 1901 и у склапању напредњачко-ради- 
калне фузије, која је са тим Уставом ста- 
јала у вези. Био је' првп лредседник Се- 
ната 1901, али је 1902 одступио због не- 
слагања оа> краљем Александром, када је 
овај намеравао обуотавити Устав од 1901.
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Цењен је као правник и адмлнистратор. 
Учествовао је у изради мнотнх законских 
пројеката, нарочито закона. о судској неза- 
висности од 1881. Био је један од првака 
напредне -странке (Гарашанинова фрак- 
ција). С. Ј.

МАРИНКОВИЋ ЈОСИФ, композитор 
(1851, Врањево, Ваиат). Свршио је учи- 
тељску школу у Сом^бору, и отишао је у 
Праг на оргуљоку школу, на. којој је за- 
вршио музичке студије 1881. Ученик ј-е 
Скухарског. По повратку са студнја М. је 
изабрало Београдско Певачко Друштво за 
свота хоровођу, на коме је положају остао 
све до 1887. М. је после тога био хоровођа 
у Обилићу и наставник нузнке у II бео- 
градској гнмназији, на коме је положају 
пенсионисан, служећи предано и под ста- 
ре дане музичко.ј уметности. Правац на- 
ционализма, који је прокламовао К. Стан- 
ковић, прихватио је и М., и већ прве ње- 
гове композиције показују, да он своју 
инвенцију црпе на идиомима и каракте- 
ристикама на.родне музике. Његова Ото- 
јанке, која јо добу романтизма осамдесе- 
тих година бнла тако блиска, оадржи у 
себи карактеристике народне музике, као 
и Шано душо, Шано, Из град у трад За- 
риф иде и т. д. М. је понео први да води 
рачуна о језику, односно акценту, и оту- 
да је .језик у његовим композицијама чист. 
И ако не много разповрстан у ха.рмснис- 
ком смиолу, М. има у својим композици- 
јама тематских идиома, полета и инвен- 
ције. Отуда су његове патриотске песме, 
а нарочито Народни збор, затревале па и 
данас затревају, душу омладине. Од ње- 
гових хорских композиција најинтересант- 
није и најлешпе су: Молитва и Јадна. мај- 
ка, за мешовити хор и клавир; Српски 
оро, Полетала зора, за мешовити; Јуначки 
поклич, Лојмо песме, Боже светле зоре, 
Песмом срцу, за мушки, и Јадна Босна, за 
женски хор. М. је радио и Кола, која су 
прототип Мокрањчевих Руковети, а ком- 
ноновао је и оригинална Кола, на рснови 
народних мотива. М. је радио и на цр- 
квеној музици, народвој и оригиналној; 
у првој групи интересантне су хармониски 
песме: Царју небескж и Вечери твојеја 
тајнија, а у друтој Опело н Оче наш; ове 
две последње песме за мушки хор. — Са- 
свим у шумановском тону, интересантна 
је његова соло несма уз пратњу клавира 
Муњом опаљен грм. К Манојловић.

МАРИНКОВИЋ МИХО, сликар (13/4 
1883, Комижа, на острву Виоу). После 
гимназиске матуре (1902), учио је сли- 
карство у Минхенској Академији, тде је 
дипломирао 1910. Идуће тодине бавио се 
на студијама у Риму. 1912 примио је 
службу у Србији, прво у Крагујевцу, за 
наставника вештина. После рата постав- 
љен је за професора цртања и акварелског 
сликања у техничком факултету београд- 
ског Университета, на коме се положају 
налази и сада. — М. је као уметннк

Магг-ов и б1иск-ов ђак, и бави се углав- 
ном симболичким композицијама и пор- 
третима. Он је учествовао на свима. Јуто- 
словенским нзложбама од 1905. 1911 при- 
редио је у Београду колективну изложбу 
својих радова, а те године излатао је и у 
српском павиљону у Риму, приликом нн- 
тернационалне изложбе. М. слика. има ло 
Музејима и јавним зградама у Београду и 
Загребу, Сплиту п т. д. В. Л.

МАРИНКОВИЋ ПАВЛЕ, политичар (15/6 
1866, Београд — 11/6 1925, Врњачка Ба- 
ња). Свршио је права у Паризу. Служио 
је нспрва у судској струци, потом је по- 
стао адвокат. 1894 .издавао је политички 
лист Ред, као орган младих консервати- 
ваца. Исте године ступио је у дипломатеку 
службу, у којој је остао до почетка 1898, 
када је отпуштен од министарства Влада- 
на Ђорђевића. 1900 Оио ]е министар Про- 
свете у министарству Алексе Јовановића, 
затим 1901, с истим портфељем, министар 
у министарству Михаила Вујића. Имао је 
великог учешћа у еклапању напредњачко- 
радикалне фузије, и био је, са Милованом 
Миловановићем, један од главних редакто- 
ра Устава од 1901. Као министар Проевете 
установио је Втнографски Музеј, женску 
учитељску школу и Богословију Ов. Оаве. 
1901 дао је оставку и убрзо затим постао 
је послалик у Оофији, на воме је поло- 
жају остао до убиотва краља Александра. 
Потом је основао политнчки лист Правду, 
радио је на обнављању напредне странке, 
и био је народни посланик 1905—1915. Те 
године постављен је за посланика у Буку- 
решту. 1919 био је министар Шума и Ру- 
да у Протићевом, исте године министар 
Просвете у Давидовићевом, а 1920 мини- 
стар Вера у Веснићевом министарству. 
Као министар Просвете установио је по- 
зориште Мањеж, у Београду и Уметничко 
Одељење Министарства Просвете. Као ми- 
нистар Вера извршио је проглашење срп- 
ске православне патријаршије. — У ра- 
нијим годинама доста је писао у политич- 
ким и вњижевндм лиотовима, и био је 
познат са својих хроника и позоришних 
критика. С. Јовановић.

МАРИНКОВИЋ ПАЈА, глумац (1832, 
Панчево — 4/9 1871, Вршац). Почео је 
итрати по дилетантским позорнштима у 
Панчеву, а 1861 примљен је за члана Срп- 
СјК-ог Народиог Позоршпта у Новом Саду. 
Био је у публици веома омиљен као лри- 
казивач доброћудних људи, Главне су му 
улоге биле: Милер .(Слдетка и љубав), До- 
брић (Пуница), Букало (Стари Бака и његов 
син хусар), Мишел Перен, Пнјер (Париски 
кочијаш), Капелан (Госпође н хусари). По 
његовој смрти писала је савремена позо- 
ришна критика, да српска мајка неће скоро 
родити глумца који ће умети онако досто- 
јанствено приказивати цареве и краљеве 
српске. Поред глумачких улога, М. је успеш- 
но и савесно вршио и улогу економа н бла- 
гајника позоришног. Р. 0.
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МАРИНО БРДО, дланина у Босни, се- 
вероисточно од Грахова, северозападно од 
Ливаљског Поља. М. Б. се пружа од севе- 
розапада према југои-стоку, као непосредни 
наставак планине Једовника. Највиши вр- 
хови еу: Прокос 1.177 м, Кудерна 1.304 м, 
Тривуновлћа. Врх 1.431 м, Спије 1.457 м, 
кота 1.343 м, Марино Брдо 1.201 м. На се- 
веронстоку ое днжу: Црни Врх 1.269 м, 
Велики Камен 1,267 м. Под вегетацијом је 
само оевероисточна страна М. Б., а југо- 
западна је готово потпуно нага.

П. В.
МАРИНОВИЋ ЈОВАН <1821, Сарајево — 

30/7 1893, УШ егб-биг-Мег, Француска).
Школовао се у Србијн, у Крагујевцу. 1837 
до 1841 служио је у кнежевој канцела- 
рији. 1841/42 био је у Паризу као држав- 
ни питомац. По повратку у Орбију био је 
прво секретар Савета, па. је онда прешао 
у кнежеву канцеларнју, где је постао на- 
челннк. У томе својству препоручивао је 
за време кримског рата српској владн не- 
утралност, н тиме се замерио Русима. 1856 
до 1857 био је министар Финансија, прво 
у Симићевом, па онда у Марковићевом 
министарству. За време његовога мини- 
стровања донет је први закон о државном 
буџету. Под кнезом Мнханлом, М. је по- 
стављен за члана државног Оавета. 1860, 
а 1861 за председника тога тела. Познат 
међу својим савременицима као најбољи 
зналац францускога језика н днпломат- 
ских форми, М. је био стални саветннк 
кнеза Мнханла у питањима спољне полн- 
тнке, био је употребљаван у разним ди- 
пломатскнм мисијама и пратио је 1867 
кнеза на његовом путу у Цариград. После 
Михаилове погибије, М. је, као шеф при- 
временога намеснпштва, издао проклама- 
цију о сазивању Велике Скупштине ради 
избора, новога клеза, {1868). Када је мшти- 
стар Војни Блазнавац, насулрот тој про- 
кламацији, прогласио Милана. Обреновића 
■за наследнога кнеза, М. је одмах попу- 
стио Влазнавцу. Утврђен у положају пред- 
седника Савета, после уставне реформе од 
1869, М. је 1873 постао председник једно- 
га консервативног мшнистарства, са. порт- 
фељом нинистра Иностраних Дела. 1874, 
после пута кнеза Мнлана у Царпград, ко- 
ји ниј-е дао никаква резултата, М. млни- 
старство је одступило. Крајем 1876, после 
првога рата, Миханловнћево мпнистарство 
послало је М. у дипломатској млсији ,у 
Петроград. После тога пута, он је одбно 
понуду кнеза Милана, да замеии са кон- 
сервативцима лнберале на владн и изведе 
земљу из ратнога стања, али је дао жнезу 
Милану иде-ју о сазнвању једне Велике 
Скупштине, која је почетком 1877 доисга 
и држана. После Берлинског Конгреса по- 
стављен је М. за посланика у Паризу, и 
у том је положају остао до 1889. Основао 
је једну задужбину при Орпској Краљев- 
ској Академији за награду књижевних 
дела.

Л н т е Ж т у р а :  Милићевић, Додатак 
Поменнку, 84; Годшпњак Српске Краљев- 
ске Академнје, VII. С. ЈовановиН.

МАРИНОВИЋ МИЛУТИН, ђенерал (29/9 
1861, Велнко Граднште, Пожаревачкн). По 
свршетку 7 разреда реалке у Београду, 
стунио је у Војну Академнју 1880. За 
пешадиског потпоручннка произведен је 
2/8 1883, за капетана 22/2 1891, за
ђенералштабног потпуковннка 22/2 1900, 
за пуковника 6/3 1905, за ђенерала 1/10 
1913. Стављен је у пенснју 6/2 1921.
Као нешадиски офицнр био је до 1908 на 
свима положајима до закључно бригаде, 
1908—1909 био је командант дивизнске 
области (Шумаджже). 1884—-1886 био Је 
на вишој школи Војне Академије, а 1889 
до 1900 на. припреми у Главном 'Бенерал- 
штабу. Као ђенералштабнп официр бно је 
начелник дивизиског ђенералштаба, шеф 
одоека. Главнот 'Венералштаба (унутраш- 
њег), војни изасланик у Петрограду, пн- 
спектор пешадије, а 1909 био је мннистар 
Војнн. Бно је професор Војне Академпје 
1889 и 1901 (нешадиока правила- и ђене- 
ралштабна служба). — У рату 1885 бно је 
као пешадиски потпоручник командир че- 
те (4 активног пука). У рату 1912 био је у 
Врховној Команди и командант места у 
Скопљу. У рату 1913 био је командант 
дпвнзије (Шумадиске II).

Као мпнистар Војнн спровео је све рат- 
не кредите вотиране од Народне Скупшти- 
не за- наоружање и спрему народне војске, 
извршио је наоружаље пешадије митра- 
љезима и отворио пешадиску школу гађа- 
ња (1910). Као војни изасланик у Русији, 
издејствовао је код руске владе да цар 
поклони 10.000 Берданових пушака са по 
300 метака. на. пушку, као допуну тада- 
њег наоружања II позива. народне војске.

Од оригнналних дела штампао је: Сгре- 
љачка Настава у Пешадији (1897), Упут 
за обуку рекрута у гађању (1906), Упут за 
извођење наотаве у Пешадији (1907), Упут 
за обуку рекрута у стрељачкој борби
(1908).. Од превода са. немачког штампао 
је: Студије о ратној служби од Вердн дн 
Верноа (1899), Отудије о вођењу трупа од 
Верди ди. Верноа (1905), Блпско бојно 
извиђање од Шканцела (1910). Штампао 
је доста чланака и расправа у Ратнику.

В. Велик.
МАРИЋ ЉУБОМИР, днвизискн ђенерал 

(16/1 1878, Галовић, Црногорски. Ужички). 
По свршетку 6 разреда гнмназије у Ва- 
љеву, ступно је у Војну Академију 1/9 
1897. За пешадиског лотпоручника произ- 
веден је 30/9 1899, еа капетана 29/6 1906, 
преведен је у ђенералштабну струку 1909, 
за ђенералштабног луковника лроизведен 
је 1/10 1915, за дивизиског ђенерала 21/10 
1923. До 1903 био је водник у лешадији, 
1903—1905 био је на вишој школи Војне 
Академије, до 1906 командир чете у пе- 
шадији, 1906—1909 на принреми у Глав- 
ном Ђенералштабу, 1909—1910 командир
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батержје у пољокој артил-еријн, 1910—1911 
на служби у ђенералштабу дивизиске 
обла-сти (Моравске), 1911—1912 био је у 
лешадији у Француској, 1943—1914 на- 
челник шгаба дивизиск-е о-бласти (Бре- 
галничке, 1919/20 бпо је професор на ви- 
шој школи Војне Академије (географија), 
2/б' 1920—1/4 1923 био је начелник штаба 
армиске области (II), од 11/4 1923 је на- 
челник онеративног одељења Главног Ђе- 
нералштаба, од 16/10 1923 хонорарни про- 
фесор Војне Академнје (стратегија на ви- 
шој школи).

У рату 1912—1913 био је помоћник и 
начелник штаба днвизије (Моравоке II). 
У рату 1914—1918 био је до 7/2 1916 на- 
челник штаба Брегалничке дивизиске 
области п Брегалничке дивизије I позива,
1916—1920 шеф одсека за израду наређе- 
ња у оперативном одељењу Врховне Ко- 
манде, са прекидима 12/8—-9/12 1918, када 
је био начелник пгтаба дивизије (Дрин- 
ске) и 14/з—20/6 1919, када је био коман- 
да-нт Корушког Одреда.

Поред чланака, расправа, критнка и 
оцена из обл-асти ратне вештиие штамна- 
ннх у Ратнику, шта-мпао је Отрате-гију 
(1925). В. Белић.

МАРИЧИЋ ЈОСИП, карактерни глумац 
загребачког Народног Казалишта (28/3 
1884, Шаренград). Овршивши два разреда 
гимназије у Осеку, изучио је трговину. 
Први пут је изашао на позорниду 1903, у 
улози Андрије (Граличари) у босанском 
Брчком. До 1907 био је по малим вароши- 
дама, а од 1907 је у оеечком хрватском 
Народном Ка-залшпту. Нарочито се истакао 
као Фаун у Кноблоховој с-атири, као глули 
Јаков у Ритнеровој пољској драми и као 
Гуша Ригалнн у Косоровом Ш-ожару стра- 
стн. Од 1920 члан је загребачке позорнице.

0 . А .

МАРИЧКА БИТКА 25/26 септембра 
1371. За време слабе владавине цара Уро- 
ша, турски цар Мурат I заузео је Једрене 
(1369), п кз Азије тамо преместио своју 
престоницу. Ово је представљало велику 
опасност за све државе на Балкану, и њу 
су првп осетили српске династе у јужним 
крајевима, особито краљ Вукашин и дес- 
пот Угљеша. Отога су се они почели спре- 
мати за борбу. Окупивши доста снаге, они 
крену на Турке. — Битачну просторију 
чини равница на десној обали Марице, из- 
међу Деспот-Планине, Марице, Чирмена 
(Черномена) и К-ас-Оваси. У фортифика- 
циском погледу -бојиште није било при- 
премљено, сем што је Марица, остављена 
између противника, представљала за нана- 
дача препреку. У погледу снаге, Срби су 
били јачи од Турака, и вероватна. цифра 
је: Срба око 60.000, а Турака око 15.000. 
Српском војском командо-вали су краљ 
Вукашин и деспот Угљеша, турском Лала- 
Шахин-паша и Евренос-беј. — Концентра- 
ција Орба за битку и-зведена је ва пољу 
северно од Черномена (Чирмена), где је и

логор био постављен, веро-ватно двема ко- 
лонама: -једном (Вукашинова) нз околине 
Скопља лреко Дустендила, Дупнице и Са- 
мокова и другом (Угљешина) из околине 
Сера преко Драме и Арде, обе ка долини 
Марпце између Пловдпва и Једрена. Турска 
војека била је концентрисана у Једрену.

План Срба био је: да надм-оћном снагом 
нападну Турке, туку нх на главн-ом поло- 
жају у Једрену, и тиме заврше рат. План 
Турака био је, да. изненађењем допуне сво- 
ју бројну слабост, нападну -Србе ноћу еа. 
стране, са које се не надају, н да их гуку. 
Тако еу они и поступили, п ноћу 25/26 
септембра, прешав Марицу, распоредиди 
су своју снату у три групе: код Чирмена, 
код села Мезека и у средини између ових 
двеју. Пред -зору Турци су напали Србе, 
који су, погпуно неспремни за бој, делом 
били потучени, делом се под-авилн у Ма- 
рици, а делом почели одетупати.' Кад је 
свануло, Турци су гонили разбивене дело- 
ве. У битци су погинули и Вукашин и 
Угљеша. — Резултатп битке били су: ма- 
теријална победа Турака и дефинитивно 
учвршћивање љиховот господарства на 
Балкану. Последице су биле: релативно
иако покорење свих држава јуж-них срп- 
ских династа и њихово -васалство.

В. Белић.
МАРЈАН, брег од Сплита к заладу, на 

јужно.ј обали полуострва, што се пружа 
10 км према острву Чиову, од њега ра- 
стављено само 1-5 км широким морским 
вратима. 178 м је виеок, са дивним погле- 
дом према северу на Каштела, прем-а исто- 
ку на град Сплнт, према југоистоку -на го- 
ру Мосор (1.340 м) и у његово крило ло- 
ложена Пољица, према југу на острво 
Брач и Шолту. М. се протеже као камен 
гребен 3-5 км далеко од запада. к иетоку. 
На западном крају брега Римљани су ча- 
стили богињу Дијану, чији је храм био 
до саме морске обале, где је и данас Ди- 
јанина драга. Нарочито јужна страна М. бо- 
таничка је башта од природе, са значајном 
јужном вегетацијом (агава, олеандер, чем- 
прес, мограњ). Најдоњи део запремају вн- 
ногради, над њпма су м-аслиници, а даље 
према врху борици. На јужно-м подножју 
М., на једном избојку у море, налази се 
сплитско гробље код негдашњега. еамоста- 
на Св. Стјепана нод Боровима, где је по- 
следњи Трпимировић, Стеван III, чамио 
низ година пре него што је сео на Звони- 
миров престо. Обронак и подножје источ- 
не стране запрем-ил-о ј-е заграђе Велики 
варош, а виле и летњиковци све се више 
испињу. Северна страна М. више је кр- 
шевита, према мору засађена виногради- 
м-а. Оав М. није лод културом ни биљним 
сагом застрт. На њему има, нарочито код 
црквице пустиника Св. Јера, великих гро- 
мача и кршних етена, које -се истичу сво- 
јом стрмином л голотом. На М. је споме- 
ник пе-снику Л. Ботићу н уређен зоолошкн 
врт.
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Л н т е р а т у р а :  Д. Хирц, Из билнн- 
скога свијета Далмације; II Флора врха 
Марјана (1910). Ј. Модестип.

»МАРЈАН«, ПОМОРСКО ИНДУСТРИСКО 
И ТЕХНИЧКО ПОДУЗЕЋЕ Д. Д., Оплит.
Ословано је 1923. Капитал је 12,000.000 
Дин. Има бродоградилиште у Оплиту и 
машпнску радионицу. Запослено је око 
150 радника. С. П.

МАРЈАНОВИЋ АЛИМПИЈЕ, нуковннк 
(б/1 1875, Доња Шаторња, Јасенички, Кра- 

■ гујевачки). По свршетву 6 разреда гим- 
назије у Крагујевцу, ступпо је у Војну 
Академију 27/9 1893. За пешадиског пот- 
поручника произведен је 2/8 1896, за ка- 
петана 1906, за пуковника 1/10 1915. Став- 
љен је по молби у пенсију 17/4 1923, ре- 
актнвиран је 8/10 1923, па поново пенсио- 
нисан 13/11 1923. До 1899 био .је водник 
у пешадији, 1899—1901 бпо је на вишој 
школи Војне Академије, до 1910 био је 
командир чете у пешадији, у пешадиској 
подофицирској школи и у жандармерији. 
1910 био је на одсуству у Швајцарској (Же- 
неви), 1911—1912 бно је командант бата- 
љона у пешадији (2 пуку). 1912 био је ко- 
мандант граничне труле, 1913 поново ко- 
мандант траничне трупе, од новембра 1913 
био је ађутант Њ. В. Краља.

У рату 1912 бно је командант четничких 
одреда. У рату 1913 био је командант до- 
бровољачке бригаде. У рату 1914—1918, до 
1915 био је командант пешадиског лука. 
1915 био је командант добровољачких од- 
реда, од 1916 био је командант бригаде 
(Моравске). 5/2 1908—1911 био је шеф чет- 
ничке органпзацнје источног Повардарја. 
У лето 1912 до почетка рата, радио је са 
Арнаутима за време њиховог устанка. про- 
тив Турака. Пред рат 1912 извршио је 
припрему четнпчке акције, извео обуку 
четника (у Прокупљу) п нзвршио развој 
четника на граничном фронту. Као коман- 
дант Граничне трупе извршпо је реорга- 
низацију н израдио уредбу о устројству 
Граннчне трупе. В. Белић.

МАРЈАНОВИЋ МИЛАН, новинар (12/5 
1879, Кастав). Учио је основну тали.јанску 
школу у Пазину, гнмназију на Реци, у 
Карловцу и Загребу. Овршио је внши тр- 
говачки течај у Прагу. Неко време био је 
намештен у Загребу у Обртном Збору, а 
касније је постао публицист (Свијетло, Но- 
во Овијетло у Карловцу, Хрватска, Обзор 
и Покрет у Затребу, Црвена Хрватока у 
Дубровнику, Нови Лнст на Реци и т. д.). 
1912, пооле Јукпћева атентата на комесара 
Цуваја, протеран је М. из Загреба на 10 го- 
дина. Прешао је онда у Београд, радио је 
код пресбироа. 1913, за бана Шкерлеца, 
вратио се у Загреб. У почетку рата интер- 
ниран је у Каству и затворен у Загребу, 
па је опет пнтерниран, док није пребегао 
у Италпју. Одатле је ишао у Швајцарску, 
Француску, Енглеску и Америку. Радно је 
пропагандистичкп међу Југословенима, пи-

шући и држећи предавања. 1919 вратио се 
у Загреб, и радио је публицистички, орга- 
низаторски и политички. После је опет 
отишао у Америку.

М. је радио као новинар, крнтичар, бе- 
летрист, издавач, организатор. Као нови- 
нар један је од најпокретљивијих, нај- 
интелигентнијих хрватских новинара. Као 
литерарни кржтичар, М. је међу хрватским 
Младима почео у критику уносити мисли 
великих критичара залада. пишућн о њи- 
ма приказе (на шр. о Брандесу, Тену, 
Оен-Бефу и др.) и примењујући на наше 
нрилике њихове идеје (Иза Шеное). По- 
сле периода филолошке критике у Хр- 
ватској, М. гледа на. књижевност с љезине 
соцнјалне стране, оживљује и лропагира 
неке наше боље писце (Крањчевић, Кова- 
чић), руши старе величине (Прерадовић) 
и упућује на нове вредности (Лесковар, 
Назор). ■— Као културни радник М. је је- 
дан од најпокретнијих интелектуалаца у 
Хрватској. Започео је мноштво акција и 
издавао велкк број листова и ча-сописа. 
Већ као гнмназиста издавао је (с М. Не- 
хајевим п А. Милчнновпћем) Нову Наду 
(1897—1898), у Карловцу је реформисао Сви- 
јетло као Ново Свијетло (1900), у Загребу 
је покренуо ревнју Звоно (1907), у Оплиту 
Југ (1910), у Загребу Кљижевне Новосги
(1914) и Народно Једннство (1914), а после 
рата Обнову (која се касниј-е фузпонирала 
с Југословенском Њив-ом), -Слободиу Три- 
буну, п узео је са-свим у своје руке Савре- 
менпк. Што се ни једно од ових предузећа 
није одржало, бнће разлог у М. темпера- 
мелту; он показује разумеваље за сваку 
нову ствар и предаје ј-ој се с одушевље- 
вем, но не иде у ду-бину, већ носле првих 
корака иде за новим утисцима. Почевши 
као критпчар, -наставио је као белетрист, а 
пооле рата дао се на екон-омско-политичке 
проблеме. Нека-дањи идеолог реализма, М. 
ое у пооледњим годинама. дао на студи.ју 
окултизма. После- разочаравања у јавном 
животу вратио се литератури и критици. 
1926 давана је, са великим услехом, М. 
д-рама- Тлавата у Америци, а сам пише 
крптичк-е чланке у Вијенцу.

Белетристичка. су му дела: Фрагменти, 
цртице (1903), Каријера, роман (1905), дра- 
ме: Овагдашњост (1906) и Ивичнна- кари- 
јера (1910). Приповнјести (1911), критичка 
дела: Иза. Шено-е (1906), Књижевне етуди- 
је и прика-зи '(1911), Владимир Назор као 
националнп пјесник (1924), Публпцистич-' 
ка дела: Пораз и славље (о М. Нех-ајевим, 
1901), Хрватски покрет 1903 (1903), Вавре- 
мена Хрватска (1913), Народ који наетаје
(1913), Обнова (1919). После рата издао је 
дае књижице религиозно - философиеког 
смера: Религија релативи-зма, Окултизам 
и ееотерија. За време рата почео је писатп 
и лесме, од којих је нешто објавио у Са- 
временнку. Поред тога, напнсао је М. ве- 
лик број студпја, реферата и оцена ,у раз- 
лпчптим ревијама (Внјенац, Живот, Савре-
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Јменик, Српски Кшижевни Гласник, Југ 
и т. д.).

Л п т е р а т у р а с  Прохаска, Преглед са- 
времене хрватске књжжевности (1921); М. 
'Марјановжћ, Аутофрагменат '(Виенац, 1926).

А. Варац.
МАРЈАНОВИЋ СТЈЕПАН, кљижевник и 

■сликар (19/8 1802, Брод на Сави — 2/10 
1860, Брод на Сави). Учио је гимназију у 
Осеку, а онда је ступио у ђаковачко семе- 
тшште, где је свршио Богословију. Капе- 
лановао .је у Броду, па онда у Земуну, 
одакле је премештен у Осек. После је био 
управитељ жупе у Рачиновцима, а 1851 
постао је жупник у Старом Сланкамену. 
Последње године живота, тешко болестан, 
провео је код рода у Броду, где је и умро. 
— М. се јављао као песник од 1836 у Га- 
јевој Даницн, под псеудонимим-а Саво Ра- 
джслав Домородчевић и Олавидруг Мило- 
тласевић. Овој песнички рад издао је под 
именом Витије и игрокази, у седам све- 
зака (1839—1840). —■ М. је учио у Броду 
код фратра Децилијана музику, па је био 
и композитор. Поред тога био је и сликар, 
радећи слнке у боји н пером. Њетова је 
слика Св. Никола на главном олтару цр- 
кве у Отаром Оланкамену. У Музеју за 
умјетност и умјетннчки обрт у Загребу са- 
чувано је седам његових слика. Оставио је 
више рукописа, међу њима један о срп- 
ском преврату 1842, где је изнео своја за- 
намћења о пропасти Обреновића. У поро- 
дици Брлића у Броду чува се љешво ру- 
конисно дело Београд н његова страдања.

Л ж т е р а т у р а :  А. Ф. Б(рлић), Некро- 
лог (Народне Новиле, 26, 1860, 639); Ј. 
Пец, Стјепан Марјановић, илирски пес- 
ник (Наставни Вјесник, 26, 1918); Ј. Ма- 
тасовић, Сликарије Стј. Марјановића (На- 
родна Старина, 3, 259). Б. 'В.

МАРЈАШ (МАРИЈАШ). Две врсте новца 
зову се М.: 1. Мађарски сребрни новац 
17 века представља богороднцу Марију. 
Отуда н име М. Вредео је 17 старих крај- 
цара. 2. Др.уга врста комад од 10 турских 
(чаршиских) или 5 динарских па.ра.

В. С.
МАРКЕ ПОШТАНСКЕ (»биљези« у Цр- 

ној Гори, »знамке« у Словеначкој) ’ први 
пут су уведене у употребу 1840, прво у 
Великој Британији, а затим постепено у 
другим државама. У појединим покраји- 
нама Краљевине ОХО до 1918 употребља- 
ване су М. држава, под воје су те покра- 
јине онда потпадале.

У Србији су М. заведене са преустрој- 
ством пошта, по закону од 25/1 1866, а на 
основи Настављења о вршењу службе од 
13/3 исте године. Закон о М. П. за шиома 
и новине од 31/10 те године донео -је про- 
писе о издавању и пуштању у течај М. П., 
о њиховом облику и т. д. Прво су изашле 
1/5 1866 М. за новине од 1 и од 2 паре 
(чаршиске) са грбом тадашље Кнежевине 
Орбије. 1/5 исте године пуштене -су и оста- 
ле М., од 10, 20 и 40 пара чаршиских за

плаћање поштарпне за штампане ствари, 
за обична н за препоручена писма. На њи- 
ма је био лик кнеза Михаила Обренови- 
ћа III. У октобру исте године замењене су 
М. од 1 и 2 паре са грбом, М. исте вред- 
ности са лнком кнеза Михаида. Ове прве 
српске М. важиле су само за франкираље 
у унутрашњоеги земље. Пошиљке за ино- 
странство морале су и даље бнтп отправ- 
љене преко аустриске поште, која је у то- 
ме времену лостојала у Београду на осно- 
ви »капитулација« са турском царевином. 
Та је пошта употребљавала обичне аустри- 
ске М., док није укинута 1/7 1869, на 
основи поштанске конвенције, закључене 
између Србије и Аустрије. Тада је пуште- 
но у промет ново издање поштанских М. 
са ликом кнеза Милана Обреновића IV, 
које су употребљаване п за иностранство. 
Зато су, поред вредности, одређенжх за 
франкирање у унутрашњости земље, изда- 
не ћ вредности, које су одговарале пошта- 
ринп за Аустрију, у тадашљем новцу, на- 
име од 15 пара чаршиских т. ј. 3 аустри- 
ске крајцаре, од 25 пара или 5 крајцара, 
од 35 пара или 7 крајцара и од 50 пара 
или 10 крајцара. После општег увођења 
динарског теча.ја и услед измена у пош- 
танском закону од 1/5 1880, издане су 
1/11 те године нове М. са промељеним 
вредностима, од 5 пара до 1 динар ж са 
ликом кнеза Мнлана.

Лроглас Ераљевине у Србији није до- 
нео никакву промену у М. Тек после аб- 
дикације краља Милана, пуштене су 3/4 
1890 у течај нове М. до 1 динара са- ликом 
краља Александра. 5/11 1894 оне су заме- 
њене новим издањем са краљевим ликом 
у новом цртежу. — Од 1/1 1901 уведена је 
употреба поштанских М. и за плаћање те- 
леграма и новчаних писама. За то су по- 
стале потребне М. од 3 и од 5 динара. 
Оне су пуштене у промет тога дана, у не- 
што већем формату и новом цртежу са 
мањим краљевим ликом у већем оквиру. 
У истом цртежу изашле су после поступ- 
но и остале, мање вредности, по утрошку 
М. ранијет издаља.

Поеле убисгва краља. Александра 1903, 
повучене су из течаја М. са његовим ли- 
ком, а пуштено је у промет 25/6 1903 јед- 
но иривремено издање, за. које су узете 
М. раније поручене, али ;још неиздате но- 
ве емисије, само је .преко лика бившег' 
краља утиснут државни грб.

8/9 1904, на дан круннсаља краља Пе- 
тра I, пуштене су у саобраћај нарочите 
јубиларне М., издане за успомену на сто- 
годишњицу устанка под Карађорђем. Цр- 
теж је двојак: на вредностима у парама 
је медаљон са вождовим и краЉевим ли- 
ком, а на. онима у динарима алегориска 
слика устанка. Ове су М. биле у употре- 
бн до 1/1 1905, када су замењене редов- 
ним издањем са краљевим ликом, одштам- 
папим црном бојом у оквирима разне бо- 
је. — 0 Петровдану <29/б) 1911 изашле су 
М. у промељеном цртежу са нешто већим
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ликом кр-аља Петра, са капо.м на. глави.
— Поред њих оу 1/1 1911 пуштене у про- 
мет т. зв. новинарске марке, које су могле 
бити употребљаване само за франкирање 
пошиљака новина. Првобитно оне су биле 
лрнватно лздаље Српског Новннарског 
Удружења, и нису имале никакву поштан- 
ску вредност. Биле су намењене за про- 
дају публици у корист фонда тога удру- 
жења приликом »Тројинког Сабора«, све- 
чаности коју је оно прнредило о Духови- 
ма 1908 на Ади Цигаштији код Београда. 
Три године касннје, на молбу Удружеља 
одобрено је да се оне озваннче, како би 
могле добити значај поштанских М. Ради 
тога је као обележје на њима утнснут др- 
жавни грб.

У октобру 1915, за време Светскога Ра- 
та, издате оу М. са сливом краља Петра на 
бојпшту, -за успомену на борбе за ослобо- 
ђење Београда. Али због повлачења из 
земље, које је у то време наступило, од 
тих је М. дошао у поштанску употребу 
веома незнатан број, н то само од поједи- 
них вредности. У место тога, оне су у та- 
дашњој оскудици ситнога новца служнле 
као средетво за плаћање.

Портомарке уведене су у употребу у 
Србији 1/4 1886. У место краљевог лика 
на њима је био државни грб. Тај цртеж 
ни.је после више ни мењан.

За време окупације Србије (1916—1918) 
употребљаване су у оним крајевима, које 
је држала аустро-угарска војсжа, неко вре- 
ме босанско-херцеговачке М., на којпма је 
био утиснут натпис бегМеп, Алп су оне 
убрзо повучене, и замењене -су М. аустро- 
угарске војишне поште. У источним и јуж- 
ним крајевима Србије, које је држала бу- 
га.рска војска, вагкиле су |0бпчне бугарске 
поштанске М.

Црна Гора је добила своје прве поштан- 
ске М. 10/5 1874, На. њима је био лик кне- 
за Николе, а вредност им је била означена 
у новчићима н форинтама. — Приликом 
прославе четиристо - годишњице ободске 
штампарије утиснут је на те М. нарочитн 
натпис за успомену на ту прославу. При- 
ликом двесто-годишњице династије Њего- 
ша пуштене су (1/9 1893) у промет јуби-' 
ла.рне М. са сликом цетињског манастнра. 
12/7 1902 изашло је ново издање М. са лп- 
ком кнеза Николе, на којима, је вредност 
означена у хелерима и крунама. У децем- 
бру исте годпне на те је М. утиснут нат- 
пис за успомену на. Никољдански Устав.
— Ново издање црногорскпх М. изашло је 
1908, са вредностима означеним у парама, 
уместо хелерима. 1910, ва крунисања кра- 
ља Николе, пуштена је у промет .једна се- 
рија разноликих М. са ликовима краља 
Николе у разном добу старости и краљи- 
цом Миленом. Вредностп су на њима озна- 
чене у парама н перперима. Најзад је 1/4 
1913 изашло последње издање М. независ- 
не Краљевнне Црне Горе, у новом цртежу 
са краљевим ликом.

Прве Портомарке уведеие су у Црној 
Гори новембра 1894. На њима је, у место 
лика, број, који означује вредност, пзра- 
жену у новчићима. Следеће издање изаш- 
ло је 15/7 1902, у истом цртежу, али са 
вредностима означеним у хелерима и кру- 
нама. 5/12 1905, у ието време са- Франко- 
маркама, изашлс су п Портомарке, пре- 
штампане са- »Устав-Никољдан«. Кад су 
1908 пуштене у промет нове Франкомарке, 
изашле оу и Портомарке са вредношћу, 
изражвном у парама. Најпосле су 1/4 1913 
изашле Портомарке у истом цртежу као и 
Франкомарке тога издања, са лнком краља- 
Ннколе.

Под окупацнјом Црне Горе (1915-—1918) 
биле су тамо у употребн М. аустро-утарске 
војпшне поште.

У Босни и Херцеговини је Аустрија по- 
сле окупације завела војничке поште са 
нарочлтим М. Први пут су изишле 1/7 
1879, па- су издаване ћ даље после лзвр- 
шене анекснје. На првим издањима М. за 
те покрајине, сем цифре, која означава 
вредност, нпје било никаквог другог нат- 
писа све до пздања од 1906, са немачким 
натписима,

У Далмацијп и Словеначкој важпле су 
пре уједнњења аустриске М.

У Хрватској оа Славонпјом п Сремом, 
као н у Војводинл и Прекомур.ју биле су 
у течају мађарске М., откако су уведене 
1871.

По ослобођењу Србпје и Црне Горе н 
уједнњењу пуштене су у промет на терп- 
торији тпх ранијих двеју независнпх кра- 
љевина М. ерпске поште, пздане на- Крфу 
1918, са ликовима краља Петра л регента 
Алекс&ндра уједно. — На Портомаркама 
овог 'издања је место лика државнп грб.

У Босни н Херцеговини употребљаване 
су после уједињења неко време заостале 
М. пређашње војничке поште тих покра- 
јина, пошто је, по наредби покрајпнске 
владе у Оарајеву, на. њих утиснут наро- 
чити натпнс. Прво су крајем 1918 пуште- 
не у промет М. јубпларног издања од ав- 
густа 1910 са натппсом: Држава СХС Бос- 
на-Херцеговина 1918—1919. Затим су 1919 

'пуштене поједпне вредностп раннјпх из- 
дања од 1906, 1912 и 1916 са натписом: 
Краљевнна СХС. Исто су тако употреб- 
љене н Портомарке последњег издања од 
1918, као н ноједине вредностн ранијпх 
лздања, лошто је преко њпх утиснут од- 
■говарајући натпис.

У Загребу је, за успомену на прогла- 
шење независности, покрајинска управа 
издала 19/11 1918 нарочите М., на ко.јима 
је представљен роб, како кида ланце, са 
натписом: Хрватска — 29 листопада. Оне 
су биле у течају само тај .један дан. У 
исто време су у Загребу прештампане. са 
натписом: Хрватска СХС, заостале мађар- 
ске М. разних издања 1913—1918, п тако 
иуштене у употребу. Нсти је натпис утис- 
иут и на заостале мађареке Портомарке
1915—1918.
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15/1 1919 пустнло је поштанско равна- 
тељство у Загребу у промет посебно нзда- 
ње М., израђених у Загребу у трн разна 
нртежа: са анђелон слободе за 2 и 3 фн- 
лнра, са морнаром за 10, 20, 25 н 45 фи- 
лнра и са ооколом за 1, 3 и 5 круна. Нат- 
пнс на тим М. гласи: Државна пошга. Хр- 
ватска СХС. — М. за.требачког жздања 
употребљаване су у Хрватској са Олаво- 
нијом и Сремом и у Далмацији.

У Војводнни је према уговору о примир-. 
ју, закљученом са Мађарском, поштанску 
службу за време окупадије савезничке вој- 
ске, вршила мађарска пошта, употребља- 
вајући мађарске М. Када је, по демобнли- 
задији, пошта у Војводини прешла под на- 
шу државну управу, употребљаване су и у 
тим покрајинама М. љубљанског пздања.

У Словеначкој нису после уједињеља 
(1918) прерађиване заостале ауотриске М., 
већ је, по наредби покрајинске владе у 
Љубљани, приређено једно издање М., ко- 
је су касније употребљаване н у другим 
покрајинана. Прво су пуштене у промет 
3/1 1919 марке од 3 до 40 винара (хелера). 
На тим првнм М. представљен је роб који 
кида ланце, а натпис им је: Држава СХС. 
Затим су поступно изашле н остале вред- 
ности, но са натписом: Краљевнна ОХС. 
На М. од 50 и 60 винара је алеториска 
женска слика са три сокола; на онима 
од 1 и од 2 круне је анђео слободе, а на 
маркама од 5, 10, 15 и 20 круна лик краља 
Петра. На М. за новине од 2, 4, 10 и 30 
винара је анђео листоноша.

Са првим Франкомарвама издане су н 
Портомарке. На љима је број, који означа- 
ва вредност и натпис: Држава СХС.

21/6 1920 изашло је ново издање М., на 
којлма .је вредност изражена у парама и 
динарима. На М. у парама задржан је у 
основн надрт ранијих винарских М., а на 
М. у дннарима лик краља Петра. Натпис 
је на свима: Краљевство ОХС. За Порто- 
марке овог издања узете су Франкомарке 
од 15 и од 30 динара раннјег издаља, пре- 
ко којих ј-е утиснуто Портомарка и нова 
вредност.

На дан ГЈхасања у ■ Корушкој плебисцит- 
ној зони А, 24/10 1920, пуштене су у про- 
мет нарочите М., прерађене из М. ’за но- 
вине од 2 и од 4 винара, прештампане од- 
говарајућим натпнсом и новом вредношћу.

За време наше окупације Прекомурја 
утиснула је пошта у Белтинцима ручним 
жигом натпис ОХС на мађарске М., које 
су биле тамо у употреби, а пошта у До- 
бровнику утнснула. ,је на такве М. натпнс: 
Прекомурје ОХС. Ове прекомурске М. не 
могу се сматрати као службено издање 
наше државне поште, ма да су пуштен-е у 
саобраћај по одобрењу наше окупаторске 
војне власти. Тако зване »међумурске« 
М., мађарске М., на које је пошта у Пре- 
логу утиснула грубо израђеним лсигом нат- 
пис СХС, нису службеног порекла,

По наредби Министарства Пошта и Те- 
леграфа обустављено је даље издавање

М. за. поједнне покрајине и наређена ,је 
употреба М. љубљанског нздаља на целој 
територији Краљевине, ван Србије и Црне 
Горе. У Србији н Црној Гори, међутим, 
ост-але су у употребн М. српске поште 
крфског издања- до 16/1 1921. Тада су пу- 
штене у лромет нове М. општег издања за 
целу Краљевину којима су поступно за- 
мењена сва ранија издања. Те су М. из- 
рађене у Америцн, н обухватале су 14 
вредности, од 2 паре до 10 динара. На 
вредностн у парама је лик регента Але- 
ксандра, а на динарима лив краља Петра. 
Натпнс гласи: Краљевство Срба, Хрвата и 
Словенаца. — На вредностима пак од 1 ди- 
нара до 30 динара које су издане после 
смрти краља Петра, ветов је лик замељен 
ликом краља Александра, а натпис је: Кра- 
ље-вина Срба, Хрвата и Словенаца.

30/1 1921 пуштене су у пром-ет и инва- 
лидске М. од 10, 15 и 25 пара са сликама: 
Косовка- девојка, преко Албаније и -алего- 
РиЈе уједињења. Оне су продаване по дво- 
струкој- вредности {половина у корист ин- 
валидског фонда) и биле су у течају само 
три несеца. Касније, у недостатку М. вред- 
ности од динара на внше преправљене су 
заостале инвалидске М. у Франкомарке од 
1, 3, 20 и 30 динара, пошто је на љих утн- 
снута нова вредн-ост. Оне -су- тако упо- 
требљиване до дола-ска нових’М. одговара- 
јућпх вредности, израђених у Лондону.

Еајно1вија ем.исија наших М. П. израђена 
је у Београду у државној маркарницн, са 
краљевнм ликом у профилу на. десно. Пу- 
штене су у течај поступно, почевшн од ја- 
ну-ара 1926.

Портомарке ошптег издања. нзрађене -су 
са цифром у с-редини у вредности од 10 
пара до 50 динара, Е. Дероко.

МАРКО, епископ, -биограф. Био је вз све- 
штеничке породице. Рођен је око 1330 у 
Пећи, а 1346 ступио је у монахе. Провео 
је 23 године уз патријарха Јеврема, који 
га је напра-вио епископом. Умро је по-сле 
1411, вероватно у Пећи. Од њега је остало 
неколико м-ањих списа: Пом-ен оцу Гера- 
симу и мајци Јефимији (писан 1392), За- 
вештањ-е цркви Св. Ђорђа из 1411. Нај- 
важнији му ј-е спи-с -биографија патријарха 
Јеврема (пи-сана 1400). Оем тога, М. је 1399 
довршио и један минеј за месец-е мај— 
август. Биотрафија патријарха Јеврем-а, 
коју је написао М., даје драгоцених допу- 
на биографији Далилова настављача у 
познатом зборн.ику житија краљева и ар- 
хиепископа, нарочито о младостн и о жи- 
воту Јевремову после и-змирења цркава 
српске и грчке. Писана ј-е у традицији на- 
ших старих житија, али доста конц-изно и 
без реторске ширине п навода из Светога 
Писма.

Л и т е р а т у р а :  Д. Вук-сан, Ловћенски 
Одјек, бр/ 2—3, 1925. В. Ћ.

МАРКОВ ГРАД (МАРКОВО КАЛЕ) се-
верозападно од Врање. На хрпту кли-суре, 
коју оптиче Девотињска и М-ала. Река. На
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северу је 'бранич-кула, а увином хрпта бра- 
ни дугачак зид приступ до маленог пла- 
тоа, на жоме су зграде за боравак. Ту је 
и главни улаз. Други део града делом је 
на -антикним фундаментнна. Ђ. С.

МАРКОВ МАНАСТИР (код Скопља). Са- 
борна црква посвећена је Ов. Димнтрију. 
ТВу је ночео звдати краљ Вукашнн са си- 
новима', а довршена је после Вукашлнове 
смрти, за владе љегова сина Марка (Кра- 
љевнћа Марва). Манастир се спомиње у 
15 (1420), 16 (1570), 17 (1655, 1663, 1687) и 
18 (1701, 1771, 1792, 1799) веку. 1802 био 
је овде игуман Ћирил Пејчпновић, који се 
бавио кљижевношћу (иапиоао је »Огледа- 
ло«), а 1818 прешао је у манастлр Лешак, 
код Тетова, из чије је околине био родом.

Црква. долази у ред најзна>чајнијих срп- 
ских споменика средљета века. Архитекту- 
ра- њена чини снажан ефекат својом поли- 
хромијом. Живоиис се доста добро очувао. 
Еа жалоет ликовн ктитора (краља Вука- 
шина, краља Марка и др.) замвзани су 
1894 по заиовести тадашњег бугарског ми- 
трополита у Скопљу Максима маоним бо- 
јама, да би се уииштио траг српскот по- 
рекла ове цркве. Пре две године А. Сте- 
вановић је учинио локушаје, да .један део 
овнх замазаних фресака спирањем открије.

Л и т е р а . т у р а :  Л. Мирковић и Ж. Та>- 
тић, Марков манаотир (Српски Споменици, 
III; и,здан>е Народног Музеја у Београду).

В. П-ћ.
МАРКОВАЦ (МАРГИТИЋ) СТЈЕПАН,

Јајчанин, босански фраљевац, писац 
(— 8/12 1730, Фојница). Према Лекушићу, 
за Јурачићева провинцијалнога викарева- 
ља. (1667—1669) ишао је М. у име босан- 
ских католика и фраљеваца у Цариград, 
да тражи заштиту против грчкоисточног 
патријарха, ла је ради успеха именован 
већником '(ЈеПпНог) 'босансже редодржаве. 
На конгрегацији у Великој 7/9 1698 отавља 
се М. 1п1ег геуегепЈоб раНев ргоМпшае, и 
то као одавна заслужан (а 1ап1о Јетропз 
зраНо БепетегНиб), те се поставља за 
гвардајана у Фојници. На конгрегацији на 
Висовду 27/5 1703 био је М. проглашен 
аиостатом и огранпчен (сопКтаЉз) на на- 
шпчкн самосган, зато, што је ишао у 
Млетке без зиаља редодржавништва. На 
капптулу у Нашицама (18/10 1708) изабран 
је М. за дефинитора. На капитулу у Ђа- 
кову (25/6 1714) и на конгрегацији на. В.и- 
совцу (26/5 1718) и у Нашицама (18/6 1719) 
постављен је за гвардијана у Крешеву. На 
конгрегацији на Виеовцу (1/8 1724) име- 
нован је викаром у Фојници, & затим у 
истоме самостану гвардијаном на конгре- 
гацијама у Броду (24/6 1725) и у Наши- 
цама (25/6 1726). Издао је у Млецима 1703 
књигу под насловом: Исповест Карстијан- 
ска, која се у Босни много читала и про- 
звала ио писцу Стјеианушом, а 1708 та- 
кође у Млецима. издао је проповеди под 
насловом Фала от свети. Ослм тога, М. је 
п.исао и ЈБетопис. М. је евоја дела писао

бооанском ћнрилвцом, јер је то писмо би- 
ло и народу познато, не само у Боони не- 
го и изван Боене.

И-звори: ИЉег АгсћтаКз у Макарској; 
Лекушнћа Љетопнс на Висовцу.

Ј. Јеленић.
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР ДР., сани- 

тетски пуковник (1/3 1878, Беч). Гимнази- 
ју је свршио 1898, медицину у Бечу 1904. 
По свршетку 1медицине био је труиии ле- 
кар, с-екундарни лекар хируршког одеље- 
ња Војне Болнице у Београду. 1909—1910 
специјалисао се у рентгенологији у Бечу 
и Цириху, а по повратку основао .је ирву 
радиолошку станицу у војсци, у болници 
у Београду. У ратовима је учествовао као 
трулци лекар, дивизискн хирург и рефе- 
рент дивизиског санитета. 1917—1918 био 
је шеф рентгенове станице српске болни- 
це у Оолуну, а 1919 шеф рентгенолошког 
одељења I Армиске Болнлце у Београду. 
Писа-о је два ориглнална рада из >радио- 
логије на немачкем (1910), а. на српском је 
публиковао 10 радова о рентгенологијн и 
два о радиологији. В. С.

МАРКОВИЋ АМБРОЗ (1773, Ријека ду- 
бровачка — 6/10 1834, Дубровник). Поотао 
је 1791 фрањевцем и  том приликом место 
свога првашљега имена Марко прозвао се 
Амброз. У дубровачком манастиру бавио 
се теологијом и философијом, а донекле 
и кљижевношћу. 1826 издао је у Дубров- 
нику први пут Гундулићева Османа, с оп- 
ширним уводом и богатим, понајвише 
историчким, коментаром. За. тај посао уве- 
лике је употребио текст Османа с талијан- 
ским уводом и коментаром, што га је бпо 
приредпо дубровачки грађанин Иво Лука 
Волантић, са чега му је и прпговарано, те 
се је морао бранити броширом БеНега 
зи1ГОзтап1Је (Млеци, 1828). М. Р.

МАРКОВИЋ БОГДАН ДР., управник Др- 
жавне Хипотекарне Банке (28/1 1880, Бео- 
град). Студирао је економске науке у Мин- 
хену и Хале, где је положио докторат.
1905—1907 бж> је на служби у М.инистар- 
ству Финанслја, 1907—1912 био је секре- 

, тар’ Савеза Земљорадничких Задрута, 1912 
до 1918 начелннк трговинског одељења у 
Мннистарству Народне Привреде, а од 1918 
управник Државне Хипотека>рне Банке 
Љивше Управе Фондова). Учествовао је као 
експерт и делегат на конференцијн мпра 
у Паризу (1918—1919) и на економској 
конференцијп у 'Венови. Дела су му: 
Општинске финансије Краљевине Србије
(1905), Земљораднпчки кредит (1910 и 
1912), Земљорадничка' комора (1912), Бе 
Ва1кап есопотгдие (1919), Капацитет пла- 
ћаља Бугарске (1920), Скупоћа (1922). Др- 
жавне финансије и новчане реформе (1923).

Р. П.
МАРКОВИЋ ВЛАДА ДР., генерални ди- 

режтор Извозне Банке (22/9 1873, Смедере- 
во). Гпмназију је учио у Смедереву, Бео- 
граду и Крагујевцу, а права је свршно у
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Београду. Студирао }в потом у Минхену, 
Кенигсбергу, Лајпцнгу и Хајделбергу, где 
је положио докторат права. Био је адво- 
катски приправник, полициски писар, пи- 
сар и секретар Министарства Народне 
Прнвреде, секретар Министарства Финан- 
снја ж владин комесар при Извозној Бан- 
ци, са кога је положаја пенсионисан на 
Крфу. У међувремену био је секретар Срп- 
ског Трговачког Удружеља, Београдске Тр- 
говачке Коноре, уредник Трговинског Глас- 
ника. Данас је генерални директор и пот- 
предеедник Извозне Банкв и председник 
Удружеаа Банака у Београду. Сарађивао 
је, а и данас сарађује, на многим лнсто- 
вима, пишући чланже из области економије 
и фннансије, ослањајући се не само на 
георију већ и на дутогодишљу праксу. Из- 
дао је заеебно књиге: 0 јавним смести- 
штима, Моја одбрана, Дефлациона валутна 
политика. С. Д.

МАРКОВИЂ ДАНИЦА, песник (30/9 
1879, Чачак). Вишу женску школу сврши- 
ла је у Београду, затим је студирала фи- 
лософију у Великој Школи, али је после 
две године морала да прекине студирање. 
Почела је учитељску службу 1897, прво у 
Београду 5 годнна, па у Ресиику, Великој 
Иванчи и у Вранићу. 1910, због слабога 
здравља, пенсионисана је. — М. је по- 
чела тшсати стихове још у средњој шко- 
ли, а објавида нх је први пуг у Зве-зди 
Јанка Веселиновића (1899). Прву збирку 
песама, Тренуци, издала је 1904. Њоме је 
М. изазвала признање озбиљне критике, 
јер су шене несме одвојиле непосреднијом 
искреношћу од стихова тадашљих песни- 
киња. Уз новремене застоје, М. је настави- 
ла певаље до данас. Али многобројне сво- 
је песме, разасуте по свима српским књи- 
жевним часопиоима, још није сабрала у 
друту свеску. ' В. Л.

МАРКОВИЋ ЂОРЂЕ (КОДЕР) , књижев- 
ник, песннк (1806, Сремска Митровица — 
17/4 1891, Нови Сад). Гимназију је учио у 
Сегедину, а. права у Шарошпатаку. У Ба- 
хсво доба, после 1848, радио је као прево- 
дилац и тумач жод окружнот суда у Но- 
вом Саду. После је био у Темишвару, где 
је отворио школу за мачевање. Путовао је 
много и често, по Бвропи, Азији и Афри- 
ци, и говорио је, сем матерљега, једанаест 
језика. М. се почео јављати у Даници и 
у Јавору чланцима о језику и стиховима, 
а главио му }е дело Роморанке, Сан мате- 
ре српске, које }е нзашло 1862 у Новом 
Саду. После његове смрти неки су поми- 
њали, да је М. оставио још таквих састава 
у рукопнсу, а да је Сан грлице и у штам- 
ии издао. М. је, и хотимице и нехотице, 
подражавао Оими Милутиновићу Сарајли- 
ји. Као крајљи, до апсурдности, романти- 
чар, он је настојао н да живи и да пише 
на саевим свој и необичан начин. Он је, 
тако, и усиео да створи за себе један по- 
све нарочит песнички језик, делом од про- 
извољних кованнца, делом из локалних и

дијалектолошких специјалптета, али је ти- 
ме забраздио у чисту екстраваганцију и 
гротескност израза, и онемотућио свако осе- 
ћаље, уколико га. је можда и имао. Ма да 
је сам поменуо, да су Роморанке пнсане 
језиком старица, ваљда гаталица и врача- 
ра, у јовановском новосадском крају, оне 
су данас ансолутно неразумљиве. М. ни- 
када није био озбиљно ехватан, али је код 
савременика умео да побуди пажњу. Мно- 
ги оу жалили аегов застрањени таленат, 
а н данае -га радо назнва.ју футуристом 
свога времена, и хоће да у њему виде пре- 
течу неких најновијих струја у српској 
поезији. М. «е пред крај живота бавио кон- 
струиоањем |репре1ишп гпоћПе, што је ка- 
рактеристично за њега. В. петровић.

МАРКОВИЋ ЕДО, заменнк генералвог 
•директора Југославенске Банке у Загребу 
(15/7 1885, Ђаково). Апсолвирао је Трго- 
вачку Академију у Осеку, пољопривредни 
факултет у Хале. Био је организатор и 
ревизор задруга код Хрватско-Олавонског 
Господарског Друштва у Загребу. Од 1913 
био је шеф одела за задругарство и тајник 
Савеза Хрватских Оељачких Задруга. 1915 
додељен је од Хрватске Пољодјелске Бан- 
ке као директор Земаљској Опскрби Д. Д. 
у Загребу, ннституцији за прехрану ста- 
новнишгва Хрватске и Славоније за вре- 
ме рата, коју је установу основао п водио 
до враја рата. Народно Веће поверило му 
је ресор повереиика за прехрану. М. је био 
управник Покрета, Господарскот Листа, 
оснивач и први уреднив Коприва. Са.рађу- 
је у Задругару и Хрватској Њнвж.

С. Д.
МАРКОВИЋ ЗДЕНКА ДР. (10/1 1884,

Пожета, Олавонија). Отац јој је Др. Петар 
Маржовић, гимназиски директор и вњи- 
жевник. Пучку и средњу школу (женски 
лицеј) свршила је у Загребу, философски 
факултет (славистику) у Загребу п Фри- 
бургу (у Швајцарској), 1914 у Фрибургу 
је положила докто-рат фшгософиј-е. — Ра- 
дила .ј-е у пучкој и девојачкој школи у За- 
гребу. Сада је професор женске учитељске 
школе у Загребу. Књиж-евни рад отпочела 
је 1903. Фељтоне, скице, путописе и но- 
веле штампала ј-е у Оавременику, Дома- 
ћем Огњишту, Књижевном Југу, Јутосла- 
венској Њивн, Народним Новинама и На- 
шем Листу. ,1911 и 1912 била је сауред- 
ница Домаћета Огњишта уз Милку Пога- 
чићеву, о чијим је пе-смама. писала у Са- 
временику, VII (1912). Нарочиту је пажљу 
обраћала пољској књижевн-ости, и штам- 
пала је мног-е чланке о пољским нисцима. 
Докторску дисертацију, Појам драме у Вис- 
пиањскога, штампала }е немачкл (1915), 
прошнрену пољски (1924). 0 пољскога. .је 
преводила Оевера, Конопницку, Лигоцко- 
га и пољске народне приповетке. Ориги- 
налн су јој заоебно штампани: Лет (1920) 
и Кућа у снијегу (1922). М. Л1.

МАРКОВИЂ ИВАН, фрањевац редодр- 
жаве пресветог Откупнтеља (23/10 1939,
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Сиљ — 22/10 1910, Оињ). Основну школу 
и гимназију свршио је у Оињу, Заостро- 
гу и Макарској. У фрањевачкп ред сту- 
пио је 1857. Богословију је учпо у Шибе- 
нику, Макарској и у Задру. За свеште- 
ника је ређен 1862. У богословском учи- 
лишту у Шибенпку предавао је 11 годи- 
на дрквену историју. Оболевши, вратио 
се (1872) у Сиљ, и ту је остао до смрти. 
1879 путовао је у Свету Земљу п своје 
је доживљаје описао у БеОеге с!а1ГОпеп1е 
(1882, 1897 п 1899). Осим тога, издао је 
догматпчно-полемичку раеправу: Лео Ве- 
лики и Гргур Велики (1883), Паппно По- 
главарство (1883), Бе раггоссћје 1гапсе- 
ксапе (1885), Госпа Оиљска (1886, 1889), 
Цезаризам и Византинство (I—III, 1892), 
0 Еукаристији (1893 п 1894), ОН 81аУ1 
ес1 ј Рар1 (I—II, 1897; у преводу Пенковп- 
ћа: Олавени и Пане, I—II, 1903—1904),
Дукљанско - Барска митрополија (1902), 
Изабране посланице Св. Јеронима (I—II,
1908) и т. д. М. је био плодан писад, алн 
не увек критичан. 1886 напа Лав XIII 
прогласио је М. почасним доктором бо- 
гословије, а браћа су га у Сплиту 1888 
изабрала за свога редодржавника.

Л и т е р а т у р а :  Мишура, Живот п
рад Др. Ивана Марковнћа (Серафннски 
Перивој, 1910). Ј. Ј.

МАРКОВИЋ ЈОАКИМ, сллкар и кљижар 
у првој половини 18 века. Родио се у Бу- 
диму, где је и слнкарство учио. Затнм је 
живео у Петроварадину. На повиз хрват- 
ско-лепавинског епискола Симеона Ф.илл- 
повнћа, који је био енергичан заштитник 
православља у борби с унвјом, настанио 
се (око 1740) у љегово.ј ресидендији у Ое- 
верину, код Беловара- у Хрватској. Ту је 
отворио сликарску радионнцу и књижару. 
По бпвшем вараждинском генералату, да- 
нашњем беловарском протопресвитерату, 
сачувано је по срп-ским црквама неколико 
слика М., које по техници и комлозицији 
сведоче о његовим вишнм епособностима. 
Нарочито су значајне његове велике еллке: 
Сеоба Срба п Хрвата на Балканско Полу- 
острво и шримање повластлца од внзантн- 
ског цара, Хрватеки Срби пред аустрпскпм 
царем 1612, који им пружа нарочите по- 
властнце, Слике се налазе у цркви села 
Плавшпнца, задужбини фелдмаршала ба- 
руна Михаила Микашиновића. Исто тако 
велике слпке налазе се и у цркви -села 
Дишника, шод Мославином. На љнма ,је 
М., помоћу грбова из Жефаровићеве Стема- 
тографије,” означио национални и државо- 
правни шоложај Орба у Војничкој Крајани. 
Осим тпх слика националног карактера, са- 
чувано је и неколпко М. икона, које су 
строго православне по композицији, алл 
се у техници опажа знатан утицај западне 
сликарске школе нз почетка 18 века.

Р. Г.
МАРКОВИЋ ЈОВАН, шомоћнпк министра 

Иностраних Дела (7/5 1877, Веоград). Гим- 
назнју је свршио у Београду, а правне

науке у Паризу (1899). После свршених 
наука ступио је у диплонатску струку. 
као писар пооланства у Паризу. 1903— 1911 
био је шеф црквено-просветног одељења у 
Минпстарству Иностраних Дела, 1911 по- 
стављ-ен је -за првог секретара посланства 
у Цариграду, 1912 за консула у Битољу. 
За време балкалског рата био је поново 
шеф црквено-просветног одељеља, азавре- 
ме Оветског Рата шеф полнтнчког одељеља 
и затим начелнпк. 1918 именован је за 
послалпка у Брислу, азш је послат за ге- 
нералног секретара наше делетације на 
конференцији мира у Паризу. 1920 стуши-о 
је на посланпчку дужност у Брислу. По- 
четком 1923 премештен је за посланпка 
у Берлин, а 1924 за шосланика у Атину. 
Од децембра 1924 је помоћник министра 
Иностраних Дела. Налжсао је неколико 
чланака о индустрији наше земље у 
Г ’Ехрог1а1:еигнатрог1г11ег1г Ве1^е (1922/23) 
и неколико чланака у Новом Животу.

Д. П.
МАРКОВИЋ ЛАЗА ДР., инспектор Ми- 

нлетарства Здравља (4/3 1876, Томашевац, 
Војводина). Гимназију је свршио у Новом 
Оаду 1894, медицнну у Пештп 1900. 1900 
до 1909 био је на раду у разним болнич- 
ким одељељима, у Пешти и Немачкој. До 
ослобођења био је прнватан лекар, после 
шеф Здравственог Одсека за Банат, Бачку 
и Бараљу, од 1924 је на садаљем поло- 
жају. Организовао је многе социјално-хи- 
гијенске установе у Војводинн и рад на 
здраветвеној пропатанди. Писао је од 1899 
низ популарно-поучнпх меднцннских спн- 
са ћ чланака, од којих су многе драмати- 
сане у виду слика п прнзора, и прнкази- 
ване на позорннци. Писао је у Летопису, 
књнгана Матице Српске и у разним ли- 
стовима: Здравље, Гласник Министарства 
Здравља, Застава, Браник, Привреднпк 
п т. д. В. С.

МАРКОВИЋ ЛАЗАР ДР., политпчар (21/9 
1882, Београд). Основну школу и гимна- 
зију учио је у Београду, правни факултет 
у Београду и Берлину, где је положио п 

-.докторат. 1910— 1914 био је стални доцент. 
а 1914— 1920 ванреднн професор права на 
Университету у Београду. 1920— 1921 био 
.је мннистар за Уставотворну Скупштину, 
1 9 2 2 — 1923 министар Правде. Од 1920 бн- 
ран је стално за народног посланика, на 
листи радпкалне странке. Био је уреднлк 
Дела 1911— 1915, директор и оснивач Ба 
8егћ)е 1916— 1919 у Женеви, а ОД 1919 
уредник је н директор Самоуправе. Налн- 
сао је многобројне студнје из приватног и 
.јавног права. и политике, као и велик бро,ј 
чланака. на српском, немачком, францу- 
ском и енглеском језику. Д- П.

МАРКОВИЋ М ИКА-МИХАЈЛО ДР„ на-
челник војног санитета (1847, Крагујевац 
•—• 1911, Београд). По свршеној матури у 
Крагујевцу студирао је неко време техни- 
ку у Београду. на Великој ПЈколн, па. је 
прешао на медпцину у Бечу, коју је завр-
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шио 1872. П'0 повратку Сшо је пет годжна 
фнзикус рудничвог окрута. У рату 1876 
бжо је лекар Руднпчке бригаде, 1877 до 
1878 шеф лекара Шумадиске дпвизије. У 
оба рата се истакао својом енергијом и 
довитљивошћу. Посде ратова био је прак- 
тичан лекар у Београду, 1879 прешао је 
у војну службу, као капетан I класе. 1880 
пропзведен је у чин мајора, а 1885, пред 
рат, у чин потпуковника. У рату 1885 до 
1886 био је начелник санитета Морав-ске 
дивизнје, после Нншавске војске, а при 
крају заступник начелника санитета Вр- 
ховне Команде. По свршетку рата постав- 
љен је ва начелника војног санитета, на 
коме је положају остао до 1903, са преки- 
дима 1893 и 1901. Радио .је са много воље 
и енертије на унапређиванЈу војног саните- 
та. Писао је неколико стручних чланака 
у Ратнику, израдио је прву нашу ориги- 
налну Ратну Саннтетску Службу (1890). 
Штампао је своје мемоаре, под насловом 
Моје успомене (1906). В. С.

МАРКОВИЂ МИЛАН ДР., директор бан- 
ке (6/5 1874, Јагодина). Основну школу 
свршно је у Јагодини, а гнмназију и прав- 
ни факултет' у Београду. Докторат др- 
жавних наука положио је у Бону (Немач- 
ка). Као студент права учествовао је у 
великој демонстрадијн против повратка 
иа Велику Школу професора Андре Ћор- 
ђевића, члана владе, која је укинула 
У-став од 1888. За то је кажљен искључе- 
њем са Велике Школе на свагда. 1897 био 
је адвокатски писар, >а 1899 чиновник Вео- 
традске Задруге. 'Те године је осуђен пре- 
ким судом на шест година затвора због 
Иваљданског атентата. После помиловаља 
■био је писар Мннистарства Финансија, па 
је после у Бону завршио отудије. Почет- 
ком 1903 изабран је -за члана главног од- 
бора самосталне радикалне странке. От- 
пуштен 'Из слунгбе из партиских разлога, 
био ,је н-ајпре чиновник Извозне Банке, а 
1904 постао је управник Грађанске Бан- 
ке. У кабинету ЈБубе Стојановића био је 
министар Финансија (1-6/5 1905—1/з 1906). 
Изабран је -за народног посланика први 
пут 10/7 1905. Био је члан и предоедник 
Финансиског Одбора Народне Окупштине, 
члан управног одбора Управе Фондова. 
Написао .је: Б1е вегћгбсће Наизс-отшипмп 
(2аЈги$а) ипЈ Шге ВеЈеиГип^ т  Јег Уег. 
^ап^епћеИ ипЈ Ое^еп^аг!. Ј .  Л .

МАРКОВИЋ МИХАИЛО, глумац и упра- 
витељ позоришта (25/12 1869, Ужице).
Учио је четири разреда гимназије, а за- 
тим је почео глухмити (1885) по путничким 
позориштима Мих. Пешића, Мих. Рлсан- 
тијевића, Лаве (Попбвића, Мих. Лазића 
(Стрица), Ђуре Протића, Фотије Иличића 
и Петра Ђирића, са којим-а је обишао све 
крајеве нашег народа. 1889 био је анга- 
жован за члана Орпског Народног Позо- 
ришта у Новом Саду. После кратког вре- 
мена основао је своју труду, под именом 
Приморско Позориште, које је пропутова-

ло ДаЛхМацију, Босну, Херцеговину и оста- 
ле областп нашег народа у Аустро-Угар- 
ској. Завршивши рад сталног управника 
путничког позоришта, био је члан београд- 
ског, а затим новосадског позорншта-. 1894 
примио је ангажман у Загребу, гд-е је и 
данас на раду. После т. зв. загребачкпх 
протусрпеких демонстрација (1902) поно- 
во је дошао у Београд, где је о-стао три 
године. У овом времену управљао је и 
друштвом Оинђелић у Нишу. — Вративши 
се опет у Загреб, примио је управу филн- 
јале Хрватског Казалишта и водио је по 
наши-м крајевим-а. Због кризе у Осечком 
Позоришту радио ј-е у њему две године тсао 
управник. 1914 примио је понуђену упра- 
ву_ Земаљског На.родног -Позоришта у Са- 
рај-еву, алп после Вндовданског атентата 
бно је из Босне протеран п интерниран. У 
току ра-та пуштен је нз интернације, те је 
наставио свој глум-ачки рад у Загребу. 
Улоге су му из првог драмског репертоа- 
ра, нарочито ј-е добар у типовим-а и карак- 
терима, а у отраном реп-ертоару кулмнлира 
у градоначелнику Дмухов-ском (Ревизор).

Р. Одавић.
МАРКОВИЋ МИША, инжињер и начел- 

ник ж-елезничке дирекције (1845, Панчево
— 1901, Београд). Учио је реалку у Пан-
чеву, а Полнтехнику у Бечу. 1871—-1874 
био је у -служби Мађароких Државних Ж-е- 
лезница, а 1875—1878 општинотси инжи- 
вер у Панчеву. 1878 прешао је у Срби.ју, 
и радио је на трасирању железничк-е пру- 
ге Ниш—Врање,_ а доцније на трасирању 
пруге Ниш—Зајечар—-Прахово, Зајечар— 
Параћин—Ћићевац—Ов. Петар. Од тота 
доба стално је радио на наши.м железни- 
цама. Сва опрема и уређење за грађење 
нових железнпц-а углав-ном је његово де- 
ло. —- Пнсао је многе чланке у Српском 
Техничком Листу. Напжса-о је ручну књигу 
Инжиљер, пр-ву и једину те врсте у Ср- 
бији. Био је осни-валац и председник Срп- 
ског Инжињерског Удружења, дугогодиш- 
њи члан Грађевин-скот Савета ц иредсед- 
ник 'иопитне комисије за држав-не инжи- 
љере. М. ,је био необично вредан, скроман 
човек и један од најбољих инжињера у 
Србији. с. Б.

МАРКОВИЋ НИКОЛА (КОЦА), пред- 
седниж Управног С-авета (1795, Пожаревац
— 17/3 1836, Пожаревац). До 25/10 1821 
био је М. марвени трговац, а тога дана је 
постављ-ен за цариннка на дубравичкој и 
рамској скели. Доцније ј-е био срески на- 
челник: рамског, млавског и пожаревачког 
среза. 23/4 1834 био је постављен за ми- 
нистра Финансија, а- престао је то бити 2/2 
1835. —- 3/2 1835, постављен ј-е за пред- 
-седника Државног Савета, јер је овојим 
саветохМ спречио кнеза Милоша да не на- 
пусти земљу кад се подигла Милетина 
буна. Кад .је укинут Оретењскп Устав од 
2/2 1835, М. је постављен за- председника 
Управног Савета- у Крагујевцу.
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Ј1 и т е р а т у >р а: Мнлићевић, Поменик;
М. Петровић, Финалсије и уотанове обнов- 
љене Орбије; Куниберт, Друтн Орпски 
Уетанак. Ј- П.

МАРКОВИЋ НИКОЛА, новннар <9/5 1851, 
Фердин, Банат). Реалку је свршио у Пан- 
чеву. Био је кратко -време у банкарској 
струци, а ватшм се одао новинарству. На 
новинарству је почео радитп врло рано, 
као сарадник Панчевца и осталих вој- 
вођанских листова, а нарочпто Заставе. 
Из Панчева је прешао у Земун, где је 
био сарадник Граничара и уредник Брат- 
ства, првог соцнјалистичког листа у Вој- 
водини (1875). 1876/77 уређнвао је у Бечу 
илустровани лист Српску Зору. Из Беча 
је дошао у Новл Сад, где је сарађивао на 
Стражи. 1879 сарађивао је у Темишвару на 
Народном Гла-снику и уређивао је Смотру. 
1880 прешао је у Вршац, где је отворио 
канцеларију и издавао календар Банаћа- 
нин. 1889 преша-о је у Ниш, где је уређи- 
вао Слободу, а затим је, ,на позив Јанка 
Веселиновнћа, прешао у Шабац, где је 
био сарадник Радикала. 1893 био је шеф 
општинске статистике у Београду, алл је 
после три године отпуштен. У Београду је 
оарађивао на Београдским новинама, На- 
роду, Одјеку, Оамоуправи. Написао је био- 
графију Др. Лазе Пачуа (1923) и превео 
(1874) 'Суштину Устава од Лаеала. Био је 
дуго година извештач немачких соција- 
листичкпх листова о српским стварима.

д. П.
МАРКОВИЋ П АЈА-АДАМОВ, каижев- 

иик, приповедач (28/11 1855, Нови Карлов- 
ци, Орем — 24/1 1907, -Сре-мски Карлов- 
ци). Основну школу учио је у месту^ ро- 
ђеша, матурирао је у српској гимназији у 
Новом Оаду, затим је студирао права у 
Грацу, и, налослетку, свршно је филосо- 
фију у Бечу. 1880 постављен је за профе- 
сора у српокој гимназији у Сремским Кар- 
ловцима, на коме ј-е положају оСтао до 
смрти. — М. је почео да пише етнхове 
1874, преводио је доста из немачке лое- 
знје, а у оригиналним песмама се предста- 
вио као следбеник и шгигсн Змаја Јовано- 
впћа. 1877 издао је збирку својих стихова, 
Наданове пеоме, које су лепо примљене. 
Касније, 80-тих -година, -прешао је М. са- 
■свим на новелистпку. Прве М. приче, у Срп- 
ској Зори и Јавору, под псеудоннмом П. 
М. Јовановић, писане су под утицајем на- 
ших романтичара. Касније је М., по при- 
меру доброг аустрнскот реалисте Росеге- 
ра, почео уз ново књижевно име: Ада- 
мов, да пише своје ириповетке са села, 
по облику реалиотичке, -а у суштини идеа- 
листичке, оптимистичке идиле из живота 
сремских сељака. Радио је већином у Стра- 
жилову. Кад је Стражилово 1894 преста- 
ло, М. је крену-о 1895 Бранково Коло, ко,је 
је било у своје време једини и средишњн 
књижевни лист у Во.јводини, и које је М„ 
уз велико пожртвовање, са много оавитљи- 
вости и са доста књижевног укуса, одр-

жавао до смрти. М. је лочео и један ро- 
ман, Дух времена сад је таки. . . ,  а 1895 
Новосадско је Позоришге представљало М. 
озбиљну драму Пол Доброолав. М. је штам- 
пао три овеске прииоведака: Слнке и шри- 
лике из орпског живота и две свеске
(1883), На селу и прелу (1886 и 1888). 
Последњу прлчу, На- попиној клупк, лапи- 
оао је 1895. Српска Књижевна Задруга из- 
дала је пзбор из љегових последњих две- 
ју свезака у једној књизи (1901).

М. је последњи симшатични омладински 
писац, на кога је (већ, бар формално, де- 
ловао -победни реализам. У нарочнтој и 
угледној врсти српске сеоске п сељачке 
приповетке, М. је створно нешто своје,- 
што окладно употпуњује Глишићево, Ла- 
заревићево и Весединовићево дело. М. 
десетогодишњи рад на Бранкову Колу, 
што је бпло уистину једно национапно и 
културно прегнуће н мисионарство, не- 
сумњиво ће бити унесен у псторију југо- 
еловенске књиж-евности као конструктив- 
на. вредност.

Л н т е р а т у р а :  Бранково Коло, 1907,
5—6; Милан Будиоављевић, Књижевни 
рад Паје Марковића-Адамова- (Бранково 
Коло, 1907, 26—27); Јован Скерлић, Писци 
и књиге (5); Пејиновпћ, На- селу и прелу 
(Летопис, 162); К. Оуботић, Цртице из ле- 
пе књижевностп (1898). В. Петровић.

МАРКОВИЋ ПЕТАР, адвокат (14/10 
1877, Леоковица, срез и округ ваљевски). 
Основну школу свршио је у Ћелијама, 
шест разреда гимназије у Ваљеву, два 
последња гимлазиска разреда и правни 
факултет у Веограду. Као студент био је 
један од најактивнијих радника- у омла- 
динским организацијама. 1906 поотао је 
адвокат у Ваљеву. 1910 изабран је за 
окружног послан-ика и за- председника 
окрулгне скупштине и окружног одб-ора. 
Дао је оставку на звање цредседника 1919. 
28/11 1920 изабран је први пут за народ- 
ног пооланнка, затим је изабран н 18/3 
1923 и 8/2 1925. Био је члан главног од- 
бора самосталне раднкалне страике, а са- 

_да је то у демокра-тској отранцп. Радио је 
на политпчким листовима своје странке. 
Био је министар Пошта- и Телеграфа 27/7 
ДО 6/11 1924. Ј- п.

МАРКОВИЋ ПЕТАР, дивизискп ђенерал 
(16/4 1879, Крагујевац). По свршетку шест 
разреда гимна-зије у Зајечару п Београду, 
сту-пио је у Војну Академију 1/9 1895. 
За пешадиског потпоручника произведен 
је 2/8 1898, за капетана 15/8 1908, за ђе- 
нералштабног ма.јора 29/6 1910, за пуков- 
ника 1/10 1915, за дивизиског ђенерала 
21/10 1923. До 1901 био је водник у пеша- 
дији, 1901—1903 на вишој школи Војне 
Академије, 1903—1904 командир чете у 
пешадпји, 1904—1905 помоћник класног 
старешине у Војно.ј Академнји, 1905— 1907 
на припреми у Главном Ђенералштабу, 
1907—1909 ордонанс-офицпр Њ. В. Краља,
1909—1910 на служби у штабу дивизпске
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области (Дунавске). 1910—1912 био је у 
пешадији у Француској, у 1912 помоћник 
начелника штаба днвизиске области (Шу- 
мадиске), 1/2 1919—13/3 1920 начелник
штаба у одељењу за Морнарицу, 12/3 1920 
до 26/3 1923 начелник опште-војног оде- 
љеља Министарства Војске и Морнарице, 
26/3—17/9 1923 вршилац дужности ко-
манданта II кољичке дивизије, 17/9 1923 
до 30/12 1925 начелник обавештајног оде- 
љеља Главног Ђенералштаба, од 30/12 
1925 је председнив испитне комисије за 
чин мајора. У рату 1912—1913 био је на- 
челннк штаба дивизије (Дринска II); у ра- 
ту 1914—1918 био је начелник- штаба ди- 
визије (Тимочка I) у штабу II Армије, 
у 1916 био је командант I комбинованог 
пука код Француза, 1916—1917 био је шеф 
војно-друнског одсека п заступник начел- 
ника саобраћајнот одељеља Врховне Ко- 
манде, 1917—1918 био је помоћник начел- 
ника штаба I Армије. — Поред чланака у 
Ратнику цревео је од ђенерала Биа: Лу- 
дендорф (1924). В. Велић.

МАРКОВИЋ ПЕТАР ДР. (20/3 1856,
Каптол, крај Пожете — 6/8 1900, Најмаркт, 
ЈЛтајерска). Пучку школу учио је у Пле- 
терницн и Пожези, гимназију ,је свршио у 
Пожези, а класичну филологжју у Загребу. 
Служио је као професор, -затим као равна- 
тељ, на. Реци, у Пожези и Загребу. 1893 био 
је послат од владе, са Ђ. Арнолдом и М. 
Зтепићем, у стране земље, ради изучавања 
педагошких семинара и гимназиских веж- 
баоница. Огледао се у лесми и приповет- 
ки, а напиоао је и више хуморесака, неке 
под псеудонимом Петар Мијакић. У Лето- 
пиоу (књ. 138) написао је чланак: Змај- 
Јовановићеви 'Булићи увеоци и критика. 
Превео је Цицеронов говор -за Секста Рос- 
ција Америјца, саставио је уводе у Цице- 
ронова дела за школеку употребу и више 
чланака из класичне филолотије (наЈвише 
цељен: 0 синкретизму латинскога абла- 
тива). Уређивао је -Побратим, лиот -за сред- 
њошколску омладину. М. Ш.

МАРКОВИЋ ПЕТАР ДР., писац и сли- 
кар (25/9 1869, Земун). Свршио је осиовну 
школу и реалку у месту рођеља, гимна- 
зију у Осеку, а правни факултет у Беч.у 
и у Загребу, где је 1893 промовисан за 
доктора. Уз то је три године у Загребу 
учио сликарство у Умегннчкој Школн. По 
повратку са студија отворио ,је адвокатску 
канцеларију ,у Земуну,- али ое -уз то бавио 
писаљем и сликањем, а једно време је ак- 
тивно учествова-о и у политици. Пре рата 
је био изабран за начелника града Земуна, 
а 1925 опет је биран на то место. 1893 до 
1897 објавио. је у новоеадском Вранику око 
20 путописних црта из Италије, Немачке 
и Енглеске. Писао је и приче у Јавору, а 
запажена је љвгова Историја града Земуна, 
коју је 1896 издао. Као сликар понајвише 
је радио импресионистичке .пејсаже с п-ри- 
морја и из околине 3-емуна и Веограда, од

којих је н-еке излатао на петој југословен- 
ској изложби у Беаграду. В. П.

МАРКОВИЋ РАДОВАН ДР„ лекар (24/8 
1874, Кнегинац, код Вараждина — 1920, 
Загреб). Гимназнју је свршио у Загребу, а 
медицину у Бечу 1898. По овршетку сту- 
дија специјалисао се у дечјим болестима 
на клиницп професора Видерхофера у Бе- 
чу, 1900 вратио се у Загреб -за секундарног 
лекара болнице милоердних сестара. 1904 
■оеновао је у истој болници дечј-е одеље- 
ње, чији је шеф био до с-мрти. М. је ак- 
тивно учествовао и на раду око подизаља 
народног здравља: бжо је члан Повјерен- 
ства за су-збијаље туберкулозе, Друштва 
за заштиту деце, Средишног Земаљског 
Одбора за заштиту мобилизованих и у ра- 
ту погинулих војника, члан хрватскот са- 
бора (1906), П-ривременог Предотавништва
(1919) н Здравственог Внјећа. Налксао је 
више чланака и расправа стручно-меди- 
циноких и популарно-здравотвених у раз- 
ним часописима и листовима. Најзнатннји 
су му радови: Дечија нега (издаље Мати- 
це Хрватоке), Наука о здрављу (уџбеник 
хигијене -за средље школе), Народно здрав- 
ље у 3 свеске (издаљ-е- Друштва Ов. Јеро- 
нима). Уређивао је Лијечнички Вјесник 
1905—1908. В. С.

МАРКОВИЋ РАДОСЛАВ, прота (14/1 
1865, Мошорин, Бачка). Гимназију је свр- 
шио у Сремским Карловцима и Новом Са- 
ду, а Богословнју у Карловцима. Од 1889 
је свештеник у Инђији, где је оеновао сва 
садашља српска хумана, културна п еко- 
номска- друштва. Учинно је врло много, не 
са-мо за- снажењ-е нашег народа у својој 
парохнјп него у Војводини у опште. Био је 
посланик на српском народном и цркве- 
ном сабору и члан врховних аутономних 
власти. Најзнатнији му је рад на задругар- 
ству. Написао је: Срби у Срему и осеч- 
кој околини, по занимању и расподели 
земље у источном равном Орему, Инђија, 
Правоелавна српска парохија у Инђији, 
Садашње стање наше аграрне р-еформе у 
Војводннп, Како се врши и како би ва- 
љало вршитн? Осим тога написао је зна- 
тан број чланака, нарочито о економским 
тштањима по готово -свима знахнијим срп- 
ским листовима и календарима у Војво- 
дини. Д. П.

МАРКОВИЋ СВЕТОЗАР ДР„ лекар за 
женске болести у Београду (27/11 1860, 
Жупањац, колубарски срез ‘ — 20/12 1916, 
Београд). Гимназију ј-е свршио у Београ- 
ДУ, а медицину, као срески питомац, у Па- 
ризу (1894). Спецнјалисао се у гинекологи- 
ји и акушеретву у -Паризу, и био је две 
године у Паризу као практичан- лекар. 
Био је ,у Београду практичан лекар и оп- 
штински школски лекар. Основао је (1905) 
Д-руштво за Школску Хигијену и Народно 
Просвећивање, и његов орган Светлост. 
Држао је многа- популарна предавања о 
чувању здравља. В. С.
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МАРКОВИЋ СВЕТОЗАР, књижевнжк и 
политичар (9/9 1846, Зајечар нли Јагоди- 
на — 26/2 1875, Трст). Учио је технику у 
Београду. 1866, као државни пнтомац, по- 
слан је у Петроград, ради довршења сту- 
дија. У Петрограду је дошао под утнцај 
руских социјалиста, а нарочнто Чернишев- 
скога, н 1868 написао је чланак Певање и 
мишљење, у коме је препоручнвао омлади- 
нп реални правац. 1869 прешао је на ци- 
ришку Политехнику, упознао се са делима 
Карла Маркса. постао је присталица Оо- 
цијалнстпчке Интернационале, чија га- је 
руска секција узела ва свога дописника 
за Орбију и за српске вемље. Уверен, да је 
Орбији потребна нова етранка, М. је (1869) 
у новосадској Заставп, под насловом На- 
ше обмане, написао врло оштру критпку 
намеснпчког Устава, због које је и-згубио 
стнпендију. Како није могао да о свом 
трошку заврши заиочете студије, М. ее 
1870 вратио у Србију, и почео је ту свој 
политички рад. Прочуо се прво евојим на- 
падпма на либералне прваке, нарочито на 
Владнмира Јовановића, којима је замерао, 
што су хтели спојптн династијаштво и 
слободоумље, што су занемарили економ- 
ска пптања, и што оу били у своме нацио- 
налнзсгз7 сувише романтнчни. Критиковао 
је такође Омладину, што ннје нмала одре- 
ђенога правца. у унутрашњој политици, 
покушао је да је задобн.је !за. евоје соција- 
листичке идеје, п стварајући у њеноме 
крнлу једну социјалистнчку левнцу, до- 
прннео је њеноме распаду. 1871/72 изда- 
вао .је у Београду социјалистички лист 
Радник, у коме је политичка питања гото- 
во сасвим занемарио у корист економских, 
и доказивао нагло осиромашење Орбн.је, 
које је објашњавао бирократским систе- 
мом. Препоручивао је оснивање произво- 
ђачкпх и потрошачкнх дружина и огла- 
шавање земље за општинску својину. По- 
кушавао је, али без успеха, оснивање про- 
нзвођачких и потрошачких дружина у 
Београду. Када. је наотало гоњење Радника
(1872), М. је прешао у Нови 'Сад, -где је 
објавио Србију на нстоку, у којој је цео 
полнтичкн развитак Србпје у 19 веку лред- 
стављао као једну кобну заблуду. По ње- 
говом излагању, бирократскн систем довео 
.је српскога. сељака до просјачкога. штала. 
Да би се народ спасао материјалне беде ,у 
коју је пао, требало је пренети државне 
послове са бирократије на самоуправна те- 
ла, општину н срез, која би била уређена 
не само као политичке, него н као економ- 
не заједнице. Гоњен од угарскпх властп, 
М. се 1873 вратио у Србију, ступно је у 
в-езу са крагујевачком друштвеном штам- 
парнјом и покренуо лист Јавност, у коме 
се много више бавио политичким плтањн- 
ма, него економским, н углавном ое борио 
за сувереност Народне Скупштине и _ за 
западне -демократске установе. Због својнх 
члапака, М. је почетком 1874 осуђе-н на 
9 месеца -затвора, коју је ка-зну издржао у 
пожаревачком затвору. Ту -у затвору нисао

је социјалистичке расправе за часопнс 
Рад, покренут од Пере Тодоровића. По из- 
ласку нз затвора, и ако већ порушена 
здравља, покренуо је лист Ослобођење, али 
је, због туберкулозе, која се у њему заче- 
ла, морао прекинути сваки посао. Умро је 
у Трсту, на путу за Далмадију.

М. утицај на омладину био је врло ве- 
лики: он ју је упознао не само са начели- 
ма- социјалнзма, него и са начелииа мате- 
ријализма. Захваљујући његовим списима, 
код млађих људи појавило се интересова- 
ње -за природне науке. У књижевностн се, 
у место љубавне и патриотске поезије, 
стала неговати реалистичка приповетка. У 
политнци, М. је унутио млађе људе, да се 
не задовољавају агитацпјом само у круго- 
впма интелигенцнје, него да иду у народ 
и да шнроким -масама проповедају сво-је 
идеје. У везн с тпме, М. нм је отворио во- 
љу за проучавање евономскпх питања, ко- 
ја су ранијн нараштаји били занемарпли 
ради једне искључпво полнтичке идеоло- 
гнје. Јачина М. уверења, његова борбеносг 
и љегов велики дар вулгаризатора и по- 
лемичара, стеклн су му, још за живота. 
знатан кру* поштовалаца, који су неговалп 
његов опомен дуго годн-на после његове 
смртн, као једнога од највећих просвети- 
теља Србије у 19 веку. Оснивачи радикал- 
не странке и-здавали -су се за његове след- 
бенике. Његова главна дела, у којима је 
суштнна. његовога учеља, јесу: ■Орбија на 
истоку (1872) и Реални правац у науцн и 
животу (Летопнс, 112 н 113). Делокупнаде- 
ла М. нзашла су у 8 свезака (1888—1893).

Л и т е р -а т у р а: Ј. -Скерлић, Светоза р 
Марковпћ (II издање 1922); -Слободан Јо- 
-вановнћ, Светозар Марковић (II издање
1920); Драгиша Дапчевдћ, Пс-торија соцп- 
јалпзма- у Србијп, гл. III; Милпћевић, До- 
датак Поненпку, 85. С. Јовановић.

МАРКОВИЋ СИМА ДР., шрофеоор (8/11 
1888, Крагујевац). Гнмна-зи-ју је свршпо у 
Крагујевцу, а Универсптет у Београду 
(докторат математпчкнх наука) 1913. Бпо 
.је сзшлент н професор у Београду, па је 
V 'јееен 1920, због комуннзма, отпЈтштен нз 
службе, као а-систент за матем-атику на 
фплософском н технпчком факултету. 
28/11 1920 и-забран је за народног поола- 
ника. У мају 1921 отишао .је у Руспју на 
конгрес III ннтернацпонале и осгао је тамо 
до -септембра 1922. По повратку у земљу 
ух-апшен ј-е и осуђен- за комунпстичку 
пропаганду на 2 годнне затвора, које је из- 
држао у Пожаревцу н Л-епоглави. Био је 
генералнп секретар комунистпчке странке 
л њен главнп п најбољи говорнпк у Н-а- 
родној Скупштинн. Написао је .неколико 
ра-справа п студија: И-з науке и филосо- 
фије, Нацнонално пнтање у светлостн 
марксизм-а, Теорија релативитета, Бег 
К о т т и ш б т и з  1п Ји^оз1ау1еп, Ј ставно пп- 
тање и р-адничка класа Југославнје, Ва- 
лутно питање, и још неколи-ко мањпх бро- 
шура, Ј ■ П.
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МАРКОВИЋ СИМО, војвода првог устан- 
ка. Родом: је 'био из Великог Борка (бсо- 
градски округ). Уо устанак .је пристао од- 
мах из почетка, а од 1807 био је председ- 
ник Правитељствујушчег Совјета. При 
уставној променн 1811 постао је попечитељ 
финансија. Са Карађорђем је напустио и 
он Србију 1813, пошто је као врховни ва- 
поведник војске ирема Босни узалуд по- 
кушао да спречи турско надирање с те 
стране. Пре тог преласка био је сукоб из- 
међу њега и Милоша Обреновића, који га 
је корео ради млитава и невешта водства. 
У емиграцијп је М. играо доста видну уло- 
гу, као депутат српских војвода и избегли- 
ца руском цару Александру I. Почетком 
1816 прешао је у Орбију, п почео је да 
ради о повратку Карађорђеву. Ради тога 
дошао је поново у сукоб са Милошем. У 
новембру 1816 Милош га је хтео погубити, 
али му је, на заузимање многих лица, 
опростио живот. У фебруару 1817 М. је са 
Павлом Цукићем дигао буну у шест нахи- 
ја, алп је она убрзо угушена, а М. ухваћен 
п посечен 9/3 1817. В. Ћ.

МАРКОВИЋ СТЕВАН ДР., професор Уни- 
версптета (22/9 1860, Љуљацп, округ жра- 
гујевачки). Сврпшо је гимназију у Крагу- 
јевцу, природно-математички одсек Велике 
Школе у Београду, а Университет са док- 
торатом философије у Бечу 1892. Отуди- 
рао је -затпм електротехнику у Лијежу. Од 
1894 бпо је професор електротехнике на 
Университету у Београду. Главни су му 
радови: Ехрептеп1е ићег КеЉипЈЈ 2 И -  
зсћеп 01 ипД БиН (докторска дисертација, 
'$Оепег Вег., 1891), Лекцнје из теориске 
физике (I 1897, II 1907). Превео је дела: А.

Термодпнамика, Теорија термич- 
нпх машина, Дизелов мотор, од Жерара 
Електрпка, од ЈапеКа Основи електротех- 
нике и т. д. М. Поп.

МАРКОВИЋ СТОЈАН, професор шрава на 
Великој Школи (7/10 1833, Велико Гра- 
дпште — 7/5 1903, Беотрад). Гимназију и 
философију свршио је у Беотраду, ■студи- 
рао је права у Београду, а затим у Хајдл- 
бергу в Паризу. 12/10 1862 постављен је за 
суплента у Лице.ју у Београду, 26/9 1862 
за лрофесора права у Великој Школи. 26/9 
1875—24/4 1876 био је министар Правде у 
Каљевићевом кабинету, 23/3 1877 враћен 
је за професора у Великој Школи, на коме 
је положају остао до 9/5 1894, кад је по- 
стао државни саветник. Као државни са- 
ветник био је хонорарни професор права. 
1898 је пенсионисан. — М. је предавао 
административно правс, поред тога и трто- 
вачко право, а једно време и филооофнју, 
енциклопедцју права и шравну нсторију. 
Главно му је дело: Адмнвистрадија Кра^ 
љевине Србије с нарочитим погледом на 
науку о држави и државној ушрави (I, оп- 
штн део, 1893). Р. П.

МАРКОВИЋ ЦЕНЕ, четнички војвода 
(1864, село Јелошник, срез доњополошки,

округ тетовски). До своје 15 године М. је 
живео у своме родном месту, а тада је са 
печалбарима отишао у Бугарску, где је 
остао трн године. 1882 М. је из Бугарске 
отишао у Русију, и тамо је ступио, као 
добровољац, у кољичку подофицирску 
школу. По свршетку ове школе служио је 
М. више година, као подофицир, у руској 
војсци, па се доцни.је, као наредник, вра- 
тио поново у Бугарску. Када је Македон- 
ска Унутрашља Организацжја отпочела ко- 
мптеку акпију, М. се, као Старосрбијанац, 
заинтересовао за ослобођеље свога- родног 
краја. Међутим, када је уочио да цела та 
акција води лобугаривању и присаједиље- 
њу Отаре Србије н  Македоније Вугарској, 
он је пришао српској четничкој .организа- 
цији, и од 1905 поста-о је српскн четнички 
војвода. М. је четовао по свима крајевима 
Старе Србије, али највише на левој страни 
Вардара. Када је, у јееен 1912, Србија 
огласила Турској рат, М. ј-е са својом' че- 
том пошао као претходница. и порушио је 
турске пограничне карауле на Мердарнна. 
У почегку Светског Рат-а- М. је учествовао 
у борбама око Београда, а доцније је ло- 
сла-т да- са својом четом одржава ред и 
сузбија бугароке смутње у срезу поречком 
и галичком. При повлачењу у јесен 1915 
Бугари с-у га изненадно напали изнад са- 
мог Тетова и убнли коња под њим. М. је 
ипак спаса-о главу, и пешице прешао цео 
тежак пут преко Албаније. Као борац на 
солунскоме фронту М. је дочекао -ослобо- 
ђење. Тада се у Битољу оженио, п-а је 
осгавио жену, а он продужио наступање 
са војском. Када се, по завршетку војних 
операцнја, вратио у своје родно место, М. 
је затекао праву пустош. Бугарн су му 
били запалили кућу, -од које се пожар ра- 
шири-о, те је изторело готово читаво село. 
Да помогне својим сељацим-а М. се при- 
мио за председника. општине, на коме је 
положају и данас.

М. Миленовић.
МАРКОВИЋКА МИЛКА, глумица (17/4 

1869, Панчево). Кћи је Аксентнја Мамси- 
мовића, српског композитора и жене му 
Оофнје, кћери Луке Поповића-, свештеника 
из -Иванче (Банат). И по очевој и по ма- 
териној крви М. је право глумачко дете. 
Већ у својој 14 години добила је ангаж- 
ман за- Народно Позориште у Београду. 
Заједно са својом матером прешла је 188-5 
и-з Београдскот у Новосадско Позориште. 
Путовала је веома често -по Евроли, ради 
студирања итре в-еликих уметница. И ако 
је М. почела као певачица, брзо је пре- 
шла у драму и трагедију. 1900 (10/2) игра- 
ла је Маргарету (Фауст), а за тим су се 
ређале улоге: Корделија (Краљ Лир), Офе- 
лија (Хамлет), Јулија (Ромео и Јулија), 
Марија Стјуартова, Нора-, Јела (Тако је 
морало бити), Јованка (Пучина), Олга (Гол- 
гота), Анђелија (Омрт Ма.јке Југовића), 
Марта. (У ,долпни). Марлиз (Крадљивац).

Р. 0.
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МАРМОН (Аи^иЉРгеЈепс-ћошб с!е Маг- 
пилН, Нис Ае Ка^изе), војвода од Ратузе, 
француоки маршал (1774 — 1852). М. је по- 
стао ађутан-т Наполеонов 1796, а после 
битке на Маренгу ђенерал. Добио )е тп- 
тулу војводе од Рагузе пооле одбране Ду- 
бровника 30/9 1806, а пропзведен је за. 
наршала Франдуоке после битке на Ва- 
граму. Био је гувернер Илирских Провин- 
дија у Љубљани. Заменио је Масену 1811 
у Португалији, и борио се успешно у Не- 
мачкој 1813 и 1814. После заузећа Париза, 
повео је тајне преговоре ©а савезницима, 
што је допринело паду Наполеона. Као ко- 
мандант трупа, које су имале да угуше 
париску побуну 1830, М. је био принуђен 
да са Бурбонима пође у изгнансгво, где 
је и умро. — Поред путописа и- расправе 
Б'езргН Лез тзШиНопз тПНаћез, М. је 
објавио 1856 аутобиотрафске Мемоаре, који 
обухватају време 1792—1841, и у којима 
говори о француској управи у Далмацији 
и Боки Которској и о односима са Црнон 
Гором. М. И.

МАРН ЈОСИП, књижевни историчар 
(13/3 1832, Драговшко, вод Штанге, више 
Литије — 27/1 1893, Љубљана). -Свршио 
је гимназију и теолотију у Љубљани, слј'- 
жио је као капелан у Хорјулу и (1857) 
као катихета и професор словеначког је- 
зпка у гимназији у Љубљани. Пенсиони- 
сан је 1892. Лочео је писати још у ђачким 
годннама, као сарадник црковног часопнса 
Згодње Данице (1849), и омладинског Ве- 
дежа (1849—1850), п као уредник ђачког 
рукописног часописа. Даничида (1851). 
Доцније је сарађивао код Згодае Данпце 
и Учитељског Товариша и Олов-енца. При- 
редио је за ново нздање Св. Ппсма (1856 до 
1859) превод прве Јездрине, Јудитнне и 
Естерине књиге. Као професор словеначког 
језика. почео се бавпти старословенским 
језиком и словеначком књнжевном исто- 
ријом. Објавио је у протраму љубљанске 
гпмназије расправе Слованскега церкве- 
не-та језика право име, првотна. домовина 
ин размера проти седањим слованским јњ 
зпком (1860) и Словнпце словенскега јези- 
ка (1861). Написао је кратку старословен- 
ску грам-атику (1863), уредио ,је приликом 
хиљадугодишњице Ов. Ћирпла и Методи- 
ја, зборник Златн век '(1863) и Копитаре- 
ву споменицу (1880). — Главно су М. де- 
ло Језикословни и кљнжевноксторпскн 
поменки, које је почео да об.ј&вљује 1863 
у Учитељском Товаришу и на. крају годи- 
не у засебној књизи, Језпчнпку (30 годнш- 
та ,' 1863—1892). У прва осам годишта 
расправљао ,је М. ра-зна језикословна. пи- 
тања, код којих је, насупрот Левотику, за- 
ступао више консерватнвно становпште. 
Од 1871 прешао је М. књижевној нсторпји. 
Језичпик додуше није никаква права исто- 
ри.ја књижевнооти, пошто је материјал по- 
ређан без обзира на хронолошку н прагма- 
тичку везу, а и што се тиче садржаја ниј-е 
лотпуна; још је маље обрађена у извесном

размеру. Алн је она бнла до најновијих 
времена. најбогатија збирка разног био- 
графског и библиографског матерпјала, го- 
тово скроз поуздана, још данас у целини 
ненадоместива. — М. је сарађивао и као 
одборнпк Матжце Оловеноке од 1865, по- 
еледњих година. као председник (1887 до
1893). У младим годинама дао је са својим 
ускогрудим третирањем Прешернових пое- 
зија повод по-знатој Стритаревој полеми- 
ци у Словенскем Гласнику (1868). Допније 
је тај свој суд у Језичнику знатно убла- 
жио.

Л и т е р а т у р а :  Калан, Дом ин Свет 
(1891); Марн, Језичник, 30; Лесар, Дроб- 
тинице (1893); Торкар, Оловенец, 36—39: 
Карлнн, Програм љубљанске гимназпје
(1893) ; Левец, Летопис Оловенске Матипе
(1894) ; Гласер, III, 176. И. Графенауер.

МАРОДИЋ АКСЕНТИЈЕ, сликар, пор- 
третист и иконограф (20/2 1838, Суботица 
— 20/3 1909, Новп Сад). Био је спн сиро- 
машног занатлије, који је, приметивши у 
сину наклоноот ка сликању, дао га, после 
основне школе и два разреда гимназије, у 
мештанску нртачку школу, а 1851 послао га 
је у Сенту, у радионпцу Петра Пилића, ко.ји 
је тада. био познат као самоук молер и 
иконописад, и чији је шегрт био и Радо- 
нић. М. је радио код Пилића. четири го- 
двне. 1855, ради усавршавања, отншао је 
у банатско село Карлово, Николи Алексп- 
ћу, чувеном сликару, који је те године ра- 
дио иконо-отас у томе месту. 1856 вратпо 
се М. оболелом Пилићу, да му посвршава 
започете поолове. Исте године већ је по- 
чео самостално радити у Суботици. Осим 
ситнијих послова, тада ,је М. наслпкао и 
престолне иконе за цркву у бачком Марто- 
ношу. 1858 позван је М. у Старп Бечеј. 
где је сликао иконе и портрете -за српоку 
црквену онштину и за каиелу баруннце 
Јовићке, копира.јући већином слике Нова- 
ка Радонића. 1861 Ор-би у Старом Бечеју 
и у Оуботици, на заузимаве српског све- 
штенства, почели су скупљати прилоге 
ради продужења М. уметничких студија. 
1862 М. се упутио ,у бечку Академију, а 
1866 завршио ју је. 1867 отишао је први 
пут у Венецију. 1871 уговорио је о мана- 
стиром Ковиљем, да му наслика пконо- 
стас. 1371 М. је, као велик омладински на- 
цноналист, отншао на Цетпње, на крште- 
ње наследника Данила, а после тога у Мин- 
хен. 1872 отпшао је по други пут, и на 
дуже време, у Венециј.у. Идућу целу го- 
дину п-ровео је у Рпму, и путујући, ради 
■студнја, по Италпји. Пооледњих двадесет 
годииа живео је у Новом Саду, где се ба- 
вио -пољопривред-ом, пошто ј-е, због слабо- 
оти очију, морао да скоро посве напуети 
сликарство.

За врем-е од једва двадесет година пуног 
уметн-ичког делања, М. је урадио много. 
Он је оставио мното радова свуда н на 
свима. странама где-год ое кретао. Тако ње- 
гових радова има у Венецији, Минхену,
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Риму, Пешти, а доота их се налазе још у 
нашој земљи, у Ср. Карловдима, Загребу, 
Новоме Оаду, на Цетињу, по сремским ма- 
настнрнма и т. д. М. је највише сликао 
иконе, портрете и копије по италијанским 
мајсторима. У иконографији знатнији оу 
му радови: иконостас манастира Ковиља ,у 
Бачкој и на иконоотасу банатског села 
Иланде оедам слика, које Новак Радонић 
није ститао да доврши.

М. иконографија није изворна. Она чи,- 
ни добар део љеговог опсежног копиетич- 
ног деловања. Скоро без изузетка, све М. 
иконе су копије. Велики иконостао у Ко- 
виљу управо је низ и галерија ванредних 
копија по Рафаелу и другнм ренесанским 
великанима. Осим тога, М. је извршио ве- 
лики број појединадних копнја, као Рас- 
пеће по Ван Дајку у владичанском двору 
у Новом Саду, Леду с лабудом у породици 
Новић, Веру, Љубав и Наду у сали кар- 
ловачке гимназије и т. д. Биће да М. ннје 
осећао у себи опоообности за компонова- 
ње, те је стога прибегавао копирању, ј-ер, 
противно духу овога времена. у ошпте, није 
оставио за собом нжкакве иеториске ком- 
позпдије нити т. зв. жанр-слике из народ- 
ног живота. Најоригиналнији је М. био 
према томе као портретист. Добар број М. 
портрета има у Новом Саду, у Матнчиној 
галерији, у панчевачкој светосавској сали, 
ло старијим суботичким домовима, у кући 
његова сњна и т. д. Значајан му је наро- 
чито портре Светозара Милетића (у поро- 
дипп потоњега). У портретима као и у 
многобројним студијама, М. се истиче и 
међу тако добрим савременим уметницима 
као што су Данил, Н. Алексић, Ј. Попо- 
вић, Радонић и други, и то као несладуњав 
и строг колорист и цртач, под утицајем 
више класичних лине&раца, но бечких де- 
коративних романтичара и бидермајерова- 
ца. Са неколико својпх портрета М. улази 
у први ред орпских портретиста, а као 
кописта, несумњиво је, с Радонићем, нај- 
бољи. Његове копије, што је ретко и на 
страни, им-ају чар непосреднога стварања.

В. Петровић.
МАРОЈЕВИЋ ИВАН, пуковник (1772, Но- 

ви, код Госпића — 13/3 1831, Беч). 1787 
почео је са петпаест година служити као 
кадет код Оточалске граничарске пуковни- 
је, те је суделовао у Вукасовићевој експе- 
дицији .у Црну Гору. Као поручник успеш- 
но ое борио нротив Турака у кордунској 
пооади Фурцијану. 1796, као надпоручник, 
био је додељен морнарици на Гарда-језеру 
и помагао је у бојевима Десенаано и Сало. 
1798, као капетан постаје Рисано, помагао 
је много генералу Рукавини, при заузећу 
Албаније. 1809 славно се борио у Лици, у 
битци Перлево, код одбране Граба; код 
Билаја бранио је в&жни мост преко Лжке 
против многобројних Француза, којом је 
приликом био тешко рањеи. За заслуге 
добио је вихешки ред Марије Терезије и 
барунство. 1819—1830 бпо је пуковник и

заповедник Крижевачке гранпчарске пу- 
ковније, а 1830 је пенсионисан. В. Л.

МАРОЈИЧИЋ ДИ МАДОНА ДЕЛ МОНТЕ
ЈОСИП, генерал топништва, тајни саветник 
(6/4 1812, 'Овидник, Горња Мађарска — 
17/10 1882, Беч). Ступио је у 14 години 
као кадет у 60 пешачку пуковннју. Свр- 
шио је војничку школу у Грацу. 1830 слу- 
жио је у 1 босанској траничарској пуков- 
нији, 1834 додељен је главноме штабу у 
Милану, 1843 постао је капетан, 1844—1847 
бно }е при главноМ штабу у Бечу. 1848, у 
рату против Италије, присуствовао је боју 
код Привано, Удине, Мадона дел Корона, 
Гиволи и битци код Куогоце. За своје др- 
жање добио је витешки ред Марије Тере- 
зије и барунат, а маршал гроф Гадецки 
именовао га преко реда мајором у 1 бан- 
ској граничарској пуковнији. 1849 био }е 
М. шеф штаба против Мађара, одликовао 
се випге пута и постао је потпуковник. 
После рата постао је пуковник и заповед- 
ник 3 Огулинске пуковније, 1854 генерал- 
мајор и бригадпр у Земуну код српско- 
банатскот збора, са којим је суделовао 
1854/55 у окупацији Молдавије и Впашке. 
1859 војевао је М. протнв Пијемонта, 1860 
поотао је -заповедник дивизије у Љубљани, 
подмаршал и запов-едник на Геци. 1866 во- 
јевао је у Италији код Кустоце; заузео Је 
најглавније гачке Монте Торе и Монте 
Кроче и добио је командирски крст Марије 
Терезије. После склопљеног мира, преузео 
је М. врховно заповедништво у Будиму. 
1868 ностао је заповедајући генерал за 
Штајероку, Крањску и Тиролску и гене- 
рал топннштва, 1871 заповедајући генерал 
у Бечу, а 1881 је пенсионисан.

В. Лакса.
МАРОНИЈА. В. Приморје.
МАРОХНИЋ ЈОСИП (1870, Хрељин, Хр- 

ватск-а —- 28/1 1921, Питсбурт). Живео је 
дуже времена у Америци. Он је био ду- 
ша важне организације наших емиграната 
Народне Хрватске Заједниц-е, у којој је ор- 
ганизовао многобројне хрватоке раднике 
емигранте, тако, да је ова организација 
бројала 40.000 чланова, а исплатила је 
преко 6,000.000 долара унесрећеним члано- 
вима, удовама и сиротама. Писао је поуч- 
н-е књнге ва емигра-нте. С. Д.

МАРСОНИЈА. В. Славоноки Брод.
МАРТИНИ ПЛ. НОСЕДО, ЈОСИП ДРА- 

ГУТИН, подмаршал (6/3 1806, Нова Гра- 
дишка — 28/12 1868, Грац). Овршио је 
кадетску школу у Грацу. Студио је 1821 
као кадет у 14 пешачку пуковнију. 1824 
постао је поручник; после 20 година по- 
стао је мајор у 38 пешачкој пуковнији, 
1847 потпувовник. 1848 је учесгвовао про- 
тив Талијана, у бојевима Монте Бело, 
Торе ди Конфине, Санта ЈТучиа, Волта и 
Ноо-едо. За уедешно и јуначко држање у 
свима бојевпма, а особито код Монте Бело 
и Носедо, добио је витешки ред Марије 
Терезнје и барунство. Осим тога постао је
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преко реда пуковник. Каеније је био -за- 
поведник I пешачке пуковније, 1850 по- 
стао је генералмајор, те је заповедао 1851 
једном бригадом у бсМезмпЈЦНоЦТеш-у. 
На кра-ју своје службе именован је под- 
маршалом. В. Л.

МАРТИНИЋ ПЛ. МАРТИНЕГ ФРАЊО
(МагНшсћ), подмаршал (13/12 1795, Гали- 
њана, Истрија — 24/4 1871, Беч). 1813 
ступио је као кадет у талијанске добро- 
вољне чете. Исте године постао је поруч- 
ник и ађутант генерала 51агћепћег^-а. 
1814 присуетвовао је у боју на реци Таро, 
Ређо н Понте ди Нура, у битци Толенти- 
но и Мачерата против Француза. 1816 
премештен је у Тиролску ловачку пуков- 
нију. 1821 постао је надпоручник, 1832 
капетан, 1844 мајор, 1848 присуетвовао је 
код обране Сиево у боју Монтанара и Ви- 
ченца. За усиешно деловаље код_ Монта- 
нара добио је витешки ред Марије Тере- 
зпје и барунство. 1849 постао је потпуков- 
ник, затим пуковник и заповедннк ловач- 
ке пуковније, 1854 генерал и бригадир код 
3 Армије у Угарској. Касни.је је постао 
подмаршал. В. Л.

МАРТИНОВ ИВ. (7/10 1821, Казањ — 
24/4 1894, Саппез у Француској). Прешао 
је 1845 у католичку веру н ступио је у 
језуитскн ред. Био је много' година соп- 
8иНог 5. Соп^ге^аНошз ће р-г-ора^апЈа 
КНе рго пе^оШз огхеШаћћиб. Пратио је 
словенска црквено-књижевна испнтивања 
и давао је отоје прнлоге. Важнија су му 
дела: Бе8 тапизспрГз з1ауе8 Је 1а ћЉКо- 
1ћедие 1трепа1е бе Рагк (1858), Аппиз 
^гаесо-з1аШсив (1863, преглед оветаца пра- 
вославне цркве у календарском реду), Тп- 
1о1шт аегћ ти т  (Св. Сава, Св. Симеон и 
Првовенчани), Житије Св. Онмеона од Пр- 
вовенчаног (у Сшоменнцима старе књиж, 
Друштва љуб. слов. књижевности у Пе- 
трограду за 1880). А. Б.

МАРТИНОВИЋ ИВАН, учитељ (23/1 
1863, Велика Кикинда- — 22/4 1926, Панче- 
во). Основну школу свршио је у В. Ки- 
кинди, нижу тим-назију у Н. Саду, учи- - 
тељску школу у Сомбору. Би-о је учитељ 
у Вашахиду и Панчеву. Због нацпоналнога 
рада мађарске власти су га гониле и пен- 
сионисале 1908, За Оветског Рата био је 
неко време интернираа у Сегедину. После 
ослобођеља }е реактивиран (1919), п дата 
му је управа грађанске школе у Панче-ву. 
Пенсионисан је по молби 1923. Веома је 
жнво радио на политпчкин, књпжевним и 
педагошким листовима. Најглавнији му .је 
рад на дечјој књижевности. Уређивао је 
деч.ји лист Опоменак (1893—1914). Уз лист 
је издавао и Опоменкову Библиотеку. Пред 
смрт је покренуо Дечје позоришт-е, алн је 
изашла само I свеска. Издао је уједно 
песме о Ов. Сави (Свети Сава у песмама). 
Са Ј1. Лотићем уређивао је 1890 Посестри- 
му, лист за поуку и за-баву женскиња.

М. Ш.

МАРТИНОВИЋ ИГЊАТ, опат (20/7 1755, 
Пешта — 20/5 1795, Будим). Потомак је 
једне српске фамилије, која је у Угарску 
дошла 1690. Отац му се покатоличио вао 
аустриски официр. М. је био фрањевац. 
Постао је у Лавову професор Университета 
(за природне науке). 1791 послао га је цар 
Леополд II, који га је именовао за- опа.та-, 
у Пешту, да- шири слободоумне идеје. За 
време Фрање I, кад је опет превладао феу- 
далнн н клерикални дух, људи напредннх 
идеја мор-али су оснивати тајна друпива. 
М. је онда основао 1794 у Пешти тајно 
друштво, у коме се скупнло око 70 тален- 
това-них младнх људи. Али бечка нолиција 
убрзо је открнла ово М. друштво н уапсила 
га (23/7 1794). Доцније је полнција похва- 
тала још и друте неке његове друтове. 
Суд у Пешти осудио је петорнду, међу 
њима н М., на смрт, због увреде величан- 
ства, а много осталнх на вншегодишњу 
тамницу. 20/5 1795 М. је био убпјен на 
буднмсвој пољани.

Л и т е р а т у р а :  Шишнћ, Хрватска по- 
вијест, 3 (1913). М. П-г.

МАРТИНОВИЋ ЈОВАН, ђенерал и обдас- 
нн упр-а1витељ (20/8-1/2 1850, Бајице, крај 
Цетиња- — 15/8 1922, Подгорнца). Још као 
мало дете М. ј-е са- својим оцем и мајвом 
емигрирао из Црне Горе. Основну школу. 
гнмназпју и Вишу офпцпрску артплерпску 
школу с-вршио је у Аустро-Угарској. По 
свршетку школе дошао је (1873) у Прну 
Гору, где је, као офнцир, ступпо на рад у 
Мвнистарству Војном, н ту је остао до 
1879. Тада је о-тишао у Бугарску. Тамо је 
М. нримљен у војску, остао је пет годи- 
на, па- се 1884 вратио, на познв к-неза Ни- 
коле, поново у Црну Гору, са чином бри- 
гаднра (ђенерала). У исто време постављен 
је- М. за управитеља а-ртилерије за с-ву 
Црну Гору. '0 обзиром н-а његов великн 
углед у народу, кнез Никола та је додннје, 
када је дошао у сукоб са народом. поста- 
вио за обласн-ог управнтеља.  ̂ У априлу 
1907. внез је преместио М. из Колашина за 
обласног упра-внтеља у П-одгорицу. где су 
властн имал-е највећу невољу са народом, 
ко.ји је био листом приша-о опозицији. Алн 
пре нето што је М. примио дужност, нао 
је као жртва- а-тентата. 29/4 1907 упао је̂  у 
ка-нцеларију -обласног управитеља, у којој 
су седели' М. и жандармериски офицнр 
Газивода, опозиционар барјактар Рпсто 
Пејовић и из револвера извршпо атентат 
на обојицу. Официр Газивода- је био уби- 
јен, међутим М. само тешко рањен. алд за 
увек парализованих ногу. М. М.

МАРТИНОВИЋ МИТАР, дпвизнскп ђе- 
нерал (27/10 1870, Бањице, код ЦетиљаТ 
По заврш-еном школовању у интернату ма- 
настира Ов. Петра (1882), учио је кадетску 
школу V Милану (Италија), Вој-ну Акаде- 
мпју ' н' апликациону Артпдериско-пнжи- 
њерску Школут у Турину (Италија). које је 
завршио 1890. По свршетку школовања у 
Итали-ји, ступно је као официр у црногор-
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ску војску 1/7 1890. За брпгадног артидв- 
риског ђенерала' протаведен је 1902, за 
дпвпзпског ђенерала 1913. До 1907 био је 
на положајнма нижег и вишег офпдира у 
црногорској вој-СДИ, 4/4 1907—1/9 1910 био 
је министар Војни у Црној Гори, 1/9 1910 
до 1/8 1911 био је министар на расположе- 
њу, 8/8 1911—6/6 1912 био је ђенерал ађу- 
тант и шеф војне куће ЕВ. В. Краља Ни- 
коле. 6/6 1912—25/4 1913 био је министар 
председник, министар Војни и министар 
Иностраних Дела- у Црној Гори. — У рату 
1912—1913, поред дужностп у влади, ко- 
мандовао је- Приморским Одредом (црн-о- 
горским) при опсади Скадра, држећп Та- 
рабошки сектор. У рату 1914—1918 био је 
командант Ловћенскот Одреда 20/6—7/8 
1914, командант Херцеговачкот Одреда 
8/8—22/8 1914, командант Дринскот Од- 
реда ДО 1/2 1915. 1/4—15/12 1915 би'0 је у 
ванредној војно.ј мисији при руској Врхов- 
ној Команди. 25/12 1915—4/1 1916 'бно је 
командант Которског Одреда. М. је био 
главни оснивач Артилериске -официрске 
пжоле на Цетнњу (1896). Он је основао 
војну штампарнју (1907), реорганизовао 
в-ојне радионице за оправку оружја, оено- 
вао је фабрику ек-сплозива (макарита) на 
острву Лесендру у Скадарском Језеру. М. 
је био главнн покретач и иницијатор бал- 
канског рата 1912. Велики и искрен -побор- 
ник народног и државног једпнства, М. је 
играо велику улогу у питању Уједињењ-а 
(1918). — Написао је и штампао дело: 
Војни дух и дисциплина у војеци.

Б. Белић.
МАРТИНЦИ, село у Срему, у срезу ми- 

тровачком, железничка сталица од Срем- 
ске Митровице 13 км к западу-северозапа- 
ду, од Саве 4 км к северу. Имају 4.315 ста- 
новника, цпштинско поглаварство, пррво- 
славну парохију, основну школу, пошту и 
телеграф. Ј. М-п.

МАРТИНШЧИЦА, место и најсевернија 
драга Јадранскога Мора у нашој Краље- 
винк, од Сушака 2-5 км к југоистоку. На- 
врх драге на обалн налази се зграда (нег- 
дашњега) морскога' лазарета, где су лађе, 
долазећи из окужених крајева, издржава- 
ле карантену. Тамо недалеко избија из 
живе стене -поток, који утиче у драгу; те- 
ра млинове. Ј. М-н.

МАРТИЋ ГРГА, босански фрањевац, пес- 
ник (22/1 1822, Растовача, код Посушја, 
Херцеговина — 30/8 1905, Крешево). Гим- 
назију је учио у Крешеву и у Пожеги, фи- 
лософију у Загребу, а Богословију у Стол- 
номе Биограду, у Угарској. Прву мису ре- 
као је 14/1 1845. Поеле две године постао 
је капелан у Жепчу. Затим ј-е жупниковао 
у Сарајеву (1850—1854), у Понијеву (1854 
ДО 1856 и 1860— 1863). 1856 боравио је у 
Сарајеву као католичкп агент. Идуће го- 
дине премештен .је у Крешево за лектора 
у фрањевачкој гимна-зији. Одатле је оти- 
шао у мисије у Бугарску и у Румунију, 
али се одатле брзо вратио. 1863—1878 бо-

равио је у Сарајеву, као- католичкн жуп- 
ник и као агент. Као агент је заступао не 
само католике, него и птравославне и му- 
слимане. 1893 заступао је у Риму Словене 
н.а Колумбовој прослави,

М. ое, као и Недић и Јукић, рано -загре- 
јао за- илирски покрет. Уз то је ј.шого уна- 
пређивао школство и много ј-е пева-о. Нај- 
више се прославио са Осветницима, које је 
издао у седам свезака (1 Обренов, 2 Лука 
Вукаловнћ, 3 Бој турскн и црногорски 
1862, 4 Кико и Зелић, 5 Устанак у Босни 
и Херцего-вини 1876—1878, 6 Хаџи - Ло- 
јина крајина, 7 Посједнуће Б-осне и Хер- 
цеговине по цесарск10-жраљевској војсци 
1878). Ових седам је скупа о-белоданила 
Бооанска Пошта у Сарајеву 1893, док оу 
пре били штампани напосе. Осветницима 
је М. одушевљавао свој потиштени народ 
за ослобођење. М. је држао, да му ,је била 
још успелија Османида (у којој је, око 
1867, описао босанског твезира Осман-па- 
шу), али оу му је миши изгризли. Мање 
су му вредности: Посветници (1895), Бој 
на Косову (Виенац, 1884), Обрана Биогр-а- 
да тод. 145-6 и т. д. М. је за свој рад био 
више пута одликован. Хуршид-лаша му 
је поклони-о свој прстен с монограмом, 
Висока Порта одликовала га редом меџи- 
дије, Фрања Јосиф -1 својим витешким ре- 
дом и редом иселезне круне III степена. 
Исто га је тако фрањевачки ред прогласио 
јубиларним лектором, а Југославенска 
Академија својим почасним чланом.

Л и т е р а т у р а :  Шурмин у Виенцу
1895; Шестић у Фрањевачкоме Гласнику 
1895; Дујмушић у Школскоме В.јеснику
1900—1901; Милаковић, Фра Грго Мартић
(1906); Кохарић, Фра Грго Мартић, Запа-м- 
ћења. (1906); Јеленић, Култура и босански 
фрањевци (II, 1915). Ј. Јеленић.

МАРТУРИНА (реч терманстсог порекла 
— МагЈег — куна, латинскн таЛигапа) 
бно је земљарински порез, који се плаћао 
једино у области средњевековне Олавоније, 
т. ј. у земљи изме-ђу Драве, Саве и Гвозда. 
М. ое није плаћала- ка-о ошптн земљарин- 
ски порез у Хрватској, ии у Угарској. Та 
се тгореза подмиривала у раније доба у 
кожицама куне, одакле је и назнв. Од 
16 века даље те порезе нестаје, те је заме- 
њу.је ратна даћа.

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, 'Мартурина, 
славонска даћа у оредњем вијеку (Рад, 
157, 1904, 114—213). М. К.

МАРУЛИЋ МАРКО (1450, Сплит — ,ја- 
нуара 1524, Сплит). Своју је младост, као 
и други илемићи тога д-оба, обестго 1гоов-о- 
дио, али се рано уозбиљио и »обратио све 
своје мисли Богу«. Кад му је било 60 го- 
дина, повукао се на острво Шолту, где је 
у манастиру Ов. Петра ,у Нечујму прово- 
дио свет пустн-њачкв живот. Отвривши и 
у редовника »зла хотинства, несклада до- 
воље«, оставио је 1512 манастир, па се 
вратио у Сгшит, где је живео до своје 
смрти.
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Рад М. је највећим делом на латинском. 
Највећа и најважнија су му дела у прози 
морално-религнозног и философско-етич- 
ког садржаја. Бе тзШиНопе ћепе угуепН! 
(Мледи, 1506) доживела је у 16 и 17 веку 
двадесетак издаља. Преведена су п на та- 
лијанскп (12 издања), немачки (6 издања), 
португалски и француски. Друго му је де- 
ло ЕуапЈ5еИв1агшт (прво издање између 
1504—1510, додније још 11 издања), пре- 
веден на талијански. Мање онатна М. про- 
зна дела те врсте, преведена на талијан- 
ски, јесу: Ошпдиа^т1а ,рагаБо1ае (1510), 
Бе ћигш1На4е е! јДопа Сћг1б1а (1519) И 
В1а1ој|и8 ће 1аш11ћиБ НегсиНб а СћпзНа- 
&13 зирега1о {1524).

М. је п нсторик. Превео је на латинскн 
хронику попа Дукљанина, под насловом 
К.еј5ит БаЈтаНае е! СгоаИае ј|ез4а. Уз 
тај нревОд штампао је ћиошз у својој 
НСТОрији Бе ге^по БаЈтаНае е! СгоаНае 
и његову расправу 1п еоз, ди! ћеа!ит 
Ш егопутит На1ит еззе соп1еп(1ип1. Дело 
Марулићево 1п ер1^гатта!а рпзсогит 
соттеп1аг1ит је збирка старнх натписа, 
највише нз Рима и осталих талијанских 
градова, а гдешто и из нашнх крајева. Важ- 
нија. му је збирка. солинских натписа 
КпзспрНопез 5а1оп11апае апНдиае, објав- 
љена. у Луднјеву делу. 1пзспр11опез Е)а1- 
таН ае (1873),

У рукописном зборнпку у књижницп 
Св. Марка у Млецима -сачуван је један део 
М. латннске поезије, а највећн се део из- 
губио. Фр. Наталио у животопнеу песнико- 
вом спомиње РоетаГшп Пћп VII, Бе расе 
НаНае сагтеп ћегоасит и велики рели- 
ГИ03НП еп Ба^ШаНоз сагтеп Нћп XVI 
(сачувано само прво певање).

Прво М. песничко дело на. хрватско-срп- 
ском језику је Исторнја Св. удовице Ју- 
дпг у версих хрватски сложена еиска- пе- 
сан у 6 певања (спевана 1501). То је нај- 
старији еп и лрво хрватско штампано де- 
ло. Прво издање издао је Петар Срићић 
Сллићанин (1521), друто задарски књижар 
•Јеролим Мпрковић (1522). треће дубро- 
вачки књижар Јасошо <Н ИејЈп (1523). Од 
осталих М. дела најважнија је еиска. несма 
Истори.ја од Сузане, библиска прича о чп- 
сто.ј Сузанп, и овећа дидактична песма 
Добри науци, у којима песник прекорава. 
пороке свога времена. М. је пноао п у 
прози. Превео је мистнчно делце Бе 1Ш11- 
1аИопе СћгЈзН, под насловом: Од наслп- 
довања Исукрстова. Поред тога написао је 
Жив-от Св.и Јеролима и Науке Св. Бернар- 
да. Сва дела на хрватско-српском језпку 
нвдала је Југославенска Академпја (Стари 
писци, књ. I, 1869).

Као латински писац п хришћански ми- 
слилац М. је био познат по свој Европи. 
У распу средљовечне сколастике М. је, 
као нротивник ренеоансе и хунанизма, 
једна од последњих љених величина у очи 
реформацпје, а утпсак његових дела био 
је још јачи зато, што није бпо свештенпк 
већ световњак. М. је енцнклопедиста. прак-

тнчне хришћанске философије; тражио је 
обнову хрншћанскот живота, коју је спро- 
вела тек противреформација.

М. рад на народном језику пада у кас- 
ни(е доба његова живота. Јудиту је напи- 
сао 1501, а Сузана је од ње млађа. Јудп- 
та има и своју песничку вредност. Слико- 
внтост н пластнчност у једноставном реа- 
листичном проматрању природе и људи, 
снага у цртању људских страсти, а од 
класика стечена вештина композиције, 
тлавне еу њене одлике.

Л и т е р а т у р а :  П. Касандрић, Марко
Марулић. Живот и дјела. Предговор изда- 
њу Јудите (1901). Б. Водник.

МАРУН ВЈЕКОСЛАВ (СТЈЕПАН), ар-
хеолог (10/12 1857, Скраднн, Далмација). 
Школовао се у Скрадину (основну школу) 
и у Снњу (гимназију), а Богословпју је 
слушао у Шнбеннку п Макарској. У фра- 
њевачки ред ступио је 11/10 1875, свеште- 
ник .је постао 18/4 1880, жупски помоћник 
у Дрнншу 1881, жунни декан у Книну 
1885—1888, еамостански старешина у Кни- 
ну 1890.

М. је заслужан за археолошку науку ти- 
ме, што је основао у Книну Хрватско Ста- 
рпнарско Друштво (3/7 1887). Неуморнпм 
радом око прпбирања старина, археолош- 
ких предмета нз преисторије, римске епо- 
хе п средњега века, могао је М. већ 24/8 
1893 отворитп први Музеј хрватскпх спо- 
меника, у Книну, те је од тога доба не- 
прекидно председннк заслужног Отаринар- 
ског Друштва н управниж Музеја. Као ду- 
ша Старинарског Друштва покренуо је М. 
стручан часопис, Старохрватска Просвјета, 
којп је нзлазпо 1895—1902, у редакцијп 
Франа Радпћа, па је н ту сарађивао. Сара- 
ђнвао је и у Виесннку Хрватског Архео- 
лошког Друштва (0. 0. 1889—1892). Не- 
процељнве оу његове заслуге као вреднота 
сабпрача и консерватора старнна. Та.ј ње- 
гов рад био је плодоносан, п многн до- 
маћи н страни научницн црпу из тих, на- 
ђених, и чуваних опоменика грађу. М. нни- 
цпјативом извецена су ископавања код Бен- 
ковца (Аззепа), те су добивени великп ре- 
зултати из рпмског доба н из хрватског 
средњег века. Исто тако је његовом заслу- 
гом изведено н ископавање у Бурнуму. Ве- 
лику заслугу стекао је М. открићнма на 
Врибиру (Ућтуапа), која ће без сумње дати 
сјајних резултата. В. Новак.

МАРУШЕВЕЦ, село у Хрватокој, област 
загребачка, срез пванечки. на ивици По- 
дравине, подно Халоза, од Варажднна 
12 км (правац) к западу-југозападу. Има 
451 становнпка, општпнско поглаварство, 
рпмокатолпчку жупу, пучку ппколу, по- 
шту и телеграф. Властеоски двор саградпо 
је 1618 Балтазар Вратовић. Касније су га 
држали Патачићи. Велика је кула подит- 
нута у 19 веку. Ј- М-н.

МАРУШИЋ МИЛОВАН ДР. (5/1 1859,
Вражегрмци, Бјелопавлнћи, Црна Гора —
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МАРЧА

з/б 191б, Косовска Митровица). М. је от- 
почео учити богословско-учигељску школу 
на. Цетињу, али је 1875 прекинуо школо- 
вање и отишао као добровољац у Херцето- 
вииу. Дотгије је дошао у Београд, и овде 
је, послужујући, свршио учитељску шко- 
лу (1884). Служио је у Подгорцу и Злоту 
(окрут тимочки, тада црноречки). У српско- 
бугарском рату 1885 био је добровољац са 
својом четом, па је после тога отишао у 
Русију, да учи медицину, коју је свршио 
1893. После кратког службовања у Орбији 
вратио се у Црну Гору. Али како је ње- 
говом слободоумљу било немогуће да- се по- 
мири са ондашњим приликама, вратио се 
поново у косанички срез. Доцније је оти- 
шао опет у Црну Гору и био је физикус у 
Даннловом Граду. За време руско-јапан- 
ског рата учествовао је М. као добровољац 
у Манџурији, па је затим провео извесно 
време у Паризу. Када је кнез Никола дао 
Црној Гори Устав, М. се обележио као 
крајње слободоуман човек и, изабран за 
народног посланика, -пришао је омладинп. 
У бомбашко.ј афери М. је осуђен на 10 го- 
дина робије, и робовао је у подгоричкој 
Јусовачп све до опште нолнтичке амнестж- 
је, у пролеће 1913. М. је одмах затим пре- 
шао у Србију и у лето 1913 учествовао је 
на Брегалници у рату са Бугарима. После 
рата М. је постао срескц лекар у Косов- 
ској Митровици, и ту је, као управник 
болнице, ум-ро од пегавог тифуса.

М. Миленовић.
МАРХИСКИ ЈАКОВ ДР. (Бе МагсМа,

Бе11а Магса), проповедник, викар босан- 
ских фрањеваца (око 1391, Монте-Прандоне, 
Мархија Анконска — 28/11 1476, Напуљ). 
Положивши у 'Перуђи испите, постао је 
М. доктор државнога права. Ступио је 25/7 
1416 у фрањевачки ред. Оспоеобивши се у 
богословији, носветио се проповедаљу и 
мисионарству. Зато је пропутовао Итали- 
ју, Норвешку, Данску, Русију, Баварску, 
Угарску, Пруску, Пољску, Седмоградску, 
Аустрију. Чешку, Албанију и хрватске но- 
крајине. У Босни је проповедао против 
патарена 1432, а 1435 био ,је именован ви- 
каром фрањевачке босанске викарије. Ви- 
карску част у Босни задржао је све до 
1440, а вршио је уз њу и дужност истра- 
живаоца кривоверја. Био је врло строга 
живота (проглашен је светим 1726), а код 
римске курије и светских владара врло 
угледан. Папе су га. чешће питале за са- 
вет, а петорица их га је употребило за. сво- 
га изаоланика. Био је такође ватрен про- 
поведник крсташких војни и обновитељ 
дисципдине у фрањевачкоме реду у опште. 
У Босни се сачувало више предања, која 
подсећају на љега. Ј. Ј.'

МАРЦЕЛОВИЋ ЈУРАЈ ДР., историк (по 
једнима 1696, а по другима 7/4 1701, За- 
греб — 13/4 1741, Беч). Школе је изучио 
у Загребу (основну и тимназију), Бечу 
(философију) и Риму (теологију, 1720 до 
1727), где је нромовисан за доктора тео-

лотије. После повратка у домовину, по- 
стављен је за жупника. у Дрњу (код Ко- 
привнице), а 1729 постао је загребачки ка- 
ноншк. 1733—1734 био је ректор хрватског 
колегија у Болоњи. Озбиљно ее спремио, 
да напише историју загребачке бискупије, 
и велики део, који је свршио, дао је мла- 
дом Б. Крчелићу са жељом, да то доврши 
и и-зда. Тај рукопис није данас познат, па 
се не зна колико је М. труда у Крчелиће- 
■вој историји. Оставио је вредну збирку 
преписа листина и повеља, под на-словом 
бупорвјз Љр1ота1ит а11огитдие топи- 
тепГогит СгоаПае гезрАИепПит аћ ап, 
1232 из^ие а<Ј ап. 1693 сћгопо1о||1се Љ ро- 
з11а. Орнгинал рукописа налази се у за- 
гребачкој метрополитанекој библиотеци, а 
препис у архиву Југославенске Академнје.

Л и т е р а т у р а :  Ф. Шишић, ЕпсћтЉоп, 
70—71, Знаменити Хрвати. В. Н.

МАРЧА. 1 . Манастир на рецн Глоговнпци, 
у Славониј.и, близу Иваннћа. Црква, је по- 
свећена Ов. Архистратизима Михаилу л 
Гаврнлу. Мавастир су подиглж око сре- 
дине 15 века српски емигранти из Маке- 
доннје и из- Босне. 1526, после битке код 
Мохача, Турци су опустошили М. Око 1564 
дошли су нови емитранти, а нарочито јаво 
досељавање нз Восне бнло је за владе цара 
Максимилијана и цара. Рудолфа, кад је ту 
из манастира Хрмња (близу Бихаћа) са 
седамдесет монаха дошао н митрополит 
Гаврпл. Овај митрополит сазидао је цркву 
од дрвета. 1609 основана је епископпЈа 
Вретањска са седиштем у М. 1634—1657 
владика Сава Отанисављевић сазидао је 
цркву од камена. Са доласвом лгумана 
Павла Зорчића настала је за М. велика. 
опасност од унијата, јер је овај обећао, да 
ће помагати унију, ако поотане митропо- 
дит. 1670 .заузели су унијати М. Наелед- 
ници поунијаћенога епископа Зорчића били 
с.у Исаија Поповић, Гаврил Турчиновић 
(1701), Ђорђе Југовић, који се |Поунијатио, 
те су га лротерали, затим Рафаел Марко- 
вић. 1735 изабран је ради умиреља на- 
рода за њеунжраног епископа Симеон Фи- 
липовић, али су у М. послали унијата 
Силвестра Палковића, коме су монаси от- 
казали послушвост, те је 1737 побега-о у 
Загреб; заменио та је нежи Пашић, који .је 
тако исто морао побећи. Најзад је 1753 М. 
одузета од неунираних и предата уннја- 
тима, а монаси и манаетирске ствари пре- 
сељене су у манаотир Лепавнну.

В. Петковић.
2. Село у Хрватској, област Загреб, срез 

Чазма, општина Иванић-Клоштар, од Чаз- 
ме 10 км (правац) к западу-северозападу; 
на северном подножју Иванићскнх Го- 
рица; које прати канализована Глоговни- 
ца (к Чазмн). Има само 263 становника. 
Позната је по манастиру Ов. Михајла, који 
је саградио затребачки бискуп Пета.р До- 
митровић. У њему су седели свидничко- 
марчански гркокатолички (унијатски) би- 
скупи 1612—1735, кад је манаетир изгорео.
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МАРЧАНОКА ЕПАРХИЈА

Они су променилн затим маше ресиден- 
ције Прпбић, Пресеку и Ткалећ, а од 1801 
стално седе у Крижевцима, п-о којима је 
бискупија већ пре (1777) названа криже- 
вачком. Ј. М-н.

МАРЧАНСКА ЕПАРХИЈА, дрквена об- 
ласт, ко.ја је у 16 веку обухватала све 
лравославне Србе под аустро-угарском 
влашћу, од сењског прпморја до Ђура и 
Коморана на Дунаву. — Већ од половнне 
15 века, а нарочито носле битке на Мо- 
хачком Пољу (1526) и пада Лике и Крба- 
ве под Турке (1528), почело је снажно 
исељаваље Срба, турских крајишнпка и 
кметова, у слободне кра.јеве Хрватске, а 
помало и у Краљску п Штајерску. Прве 
знатније сеобе биле су 1530 и 1538, из 
Србије, Босне, Херцеговине н Црне Горе 
у сељско примор.је, Крањоку и Жумберак. 
Главне с-еобе биле су крајем 16 и током 
17 века, из разних српских крајева на 
Балкану, преко Славоније, Босне и Дал- 
мације. Ти Срби настанили су се око Се- 
ња, Огулина, Карловца, Иванића, Криже- 
ваца, Копривнице и Ђурђевца, као глав- 
них градова на Кра.јини према Турцима. 
Њпхови вођи обично -су већ -пре прелаза 
на аустриску страну склапалн утоворе. 
са аустрискнм војним заповедницима: да 
ће увек остати војници на. Крајинн, да 
ће бити слободни од епахија н да. ће не- 
сметано моћи исповедатн православну ве- 
ру. Са тдм Србима, које су највише звали 
Власима п Ускоцима, а ређе Рашанима и 
Србима, подигла је Аустрија два сво.ја нај- 
знатнија крајишка генералата, карловачкп 
и вараждински.

Са народом су обично прелазнлн и ње- 
гови свештеници и калуђери, те су они, 
чнм се населило довољно народа по хр- 
ватоко.ј и славонској Крајинп, прнступалн 
црквеном уређењу. У хрватској Крајпни, 
између Сења п Огулина, подигнут је 1602 
манастир Гомирје, а у славонској Краји- 
ни, око 1609, манастир Марча код Ива- 
нића, и манастир Лепавина, око 1636, из- 
међу Крижеваца и Колрпвннце. Ти су ма- 
настпри убрзо постали главна црквена н 
просветна средпшта свих Орба. под та-' 
дашњом Аустро-Угарском. Марча .је, по- 
што је имала централан географски поло- 
исај, изабрана за ресиденцију нове српске 
епархије, коју је- 1609 основао пећски па- 
тријарх Јован за све православне Србе по 
западнпм -странама у Хрватској, Славо- 
нији, Крањској, Штајерској и западној 
Угарској, уколико су те земље потпадале 
под власт аустриских царева. Патријарх 
је тој епархији у западнпм странама дао 
име Вретаниска (в. Вретанија), те .је она 
тако називана све до почетка 18 века, али 
су је звали и марчанском и ускочком. 
Први љен епископ био .је Симеон (1609 
до 1630), а затим: Максим Предојевпћ 
(1630—1042), Гаврило Предојевић (1642 до 
1644), Василпј-е 'Предојеви-ћ (1644—1648),

Сава Станпславпћ (1648—1661) п Гаврило- 
Мијакић (1661—1671).

Свп еппскопи, наотањени у Марчн. на 
земљишту загребачких римокатоличких би- 
скупа, поред пећског патрнјарха, формално- 
су признавали н папу за врховног цркве- 
нот поглавицу. Али су сви они примил-и 
посвећење од патријарха и православних 
еппскопа, стадно одржавали најгешње ве- 
зе -са њима н нису ништа- мељали ни у 
в-ер-оваљу, ни у православним облчајима. 
Поред иавива "вретаниски, аустриски ца- 
реви давали су овим епископина п име 
свидннчки, а римски папа Павле V дао- 
је првом епископу Снмеону и назив -пла- 
тенски. Међутим сви су се он-и потписи- 
валн увек на српским актим-а само: епп- 
скоп Орбљем вретаниским. Тек када је 
после Мпјакића- (којн је оптужен за уче- 
сништво у побунн Зринског и Франко-па- 
на, затворен у тамницу - и тамо умро) по- 
ста-вљен за М. епис.копа Павле Зорчић 
(1671—1685), прекпнута је свака веза из- 
међу М. епископа и пећских патри.јараха. 
Зорчић је, наим-е, био васпптанпк рим-ске 
пропаганде у Болоњп н постао .је уверен 
унпјат. Такови су билп и остали еписко- 
пи, које није више, као раннје, сам народ 
бирао, него Ностављао аустрискн цар, а 
рукополагали русинскн униј-атскп епи- 
сконн. Стога. .је од Павла Зорчнћа насту- 
пила- тешка унутрашња борба пзмеђу по- 
унијаћених епиокопа и по неког њиховог 
калуђера са народним предота-вницпма, па- 
рохиским свештенством и осталим калу- 
ђерима, којп су, готово без пзузетка, осталн 
вернн православљу и најзад победпли. У 
тој борбн спаљен је 1753 манастпр Марча 
и унијатски -епи-скопи морали су се укло- 
нити из вар-аждинског генералата. За 
Орбе у том генералату п-остављен је ве-ћ 
1732 посебни православни елископ, коме 
је званична- ресиденција имала бити ,у 
манастнру Ле-павини, али ју је он см-е- 
стио усред својих крајишника. у с-ело Се- 
верпн. код Беловара.

П-осле смрти првот северинског еппскопа 
Симеона Филиповнћа (1743) укинута је та 

^православна епархија, и народ је у њој 
био п-одвлашћен православном- еппекопу 
костајиичко-зринопољском, а  када је н та 
епископнја укинута 1771 н здружена оа 
горво-карловачком, бивши дентрални део 
М. Е., данашњи беловарс-ко-северпнсви 
протопресвитерат, прндружен је дефпни- 
тпвно пакрачкој епархпјп. Део М. Е., којн 
се налазио у карловачком генералату, већ 
је крајем 17 века, после оелобођења Хр- 
ватске од Турака, здружен са кардовачко- 
сењском, доцнијом горњо-карловачком.епар- 
хијом. У том је делу унпја-тска пропа- 
ганда успела, око 176-1, да- цео Жумбе- 
рак поувијати, и Жум-берчани су данас 
главнп део унијатске или грчко-католпчке 
епископије, која .је 1777 установљена, по- 
што је покушај са уни.јаћењем целе- бив- 
ше М. Е. лропао (в. 57нија Срба с- рим- 
ском црквом).
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Л п т е р а т у р а :  N. №11ез, 1Љег <Не
^песћшбсћ-каНто&бсће Птосеве бМЛшса 
(1884); Р. бсћ-тскег, 2иг СебсћтоћЈе ћег 
кћгсћНсћеп ТЈпдоп 1п ћег сгоаНзсћеп М1- 
Шаг^гепхе {АгсћМ 1иг оз4еггеасМзсће 
СезсМсМе, 52); М. Грбжћ, Карловачко 
Владнчанство, I; Ђ. Рајковнћ, 0 мана-стнру 
М-арчн (Летопис, 123); Р. Грујић, Пропаст 
манастира Марче (1908); А. Ивић, Из 
историје цркв-е хрватско-славо-нских Срба; 
Ј. Шимрак, Повијест марчанеко-свидничке 
епархије и црквене уни.је у јутославенским 
земљама (Бого-словска Смотра, 1924 и 
1925). Р. Грујић.

МАРЧИ НИКОЛА (Магсј), песник (1718 
Дубровачка Ријека — 30/8 1806, Дубров- 
ник). 1743 постао је М. свећеником, те је 
дуго времена -био жу-пник у ду-бровачкој 
околици. 1768 склонио се у Дубров-ник, и 
тада је наставио свој деснички рад, што 
га је бно 'започео у младости и после пре- 
кинуо. Од свега тога остало нам је једино 
М. епска пе-сма Живот и покора евете Ма- 
рије Еџи-пкин,е, коју је сам издао 1791 у 
Ду-бровнику. То је прави еп у шест -пева- 
ња, • од којих је прва -два М. са-ставио три- 
десет година раније. У љему се, у објек- 
тивном тону и са доста. песничке инвен- 
ције и снаге, приказује живот ове грешни- 
це покорнице. Особито је лепо четврто пе- 
ваље, где се опи-сује паклено веће, које хо- 
ће да омете о-браћење негдашње -блуднице.

Л и т е р а т у р а :  М. Решетар, Дубровач- 
ки пјесник Никола Марчи (у Јагићеву 
•Зборнику). М. Р.

МАРЧИЋ РУДОЛФ ЕРНСТ, сликар (21/2
1882,, Литија). Учио је нижу гимназију, 
кадетску школу и три разреда Уметничке 
Академије у Прагу. Био је офнцир, а живи 
од 1921, као пенсионар, на Бледу. М. ради 
слике покрајина. Излагао је у Прагу, -Со- 
фији, Бечу, Будимлешти, Берлину, Бео- 
граду, Загребу, Љубљани, Ходонину п т. д. 
Главна су му дела: Битка. код Колина 
(Градски Музеј у Бечу), На Адрији (у Бе- 
чу), Пролеће на Бледу (у Оуво-бору на 
Бледу). Израдио је већ преко 1.000 дела,

Ф. С.
МАСЕЉ ФРАН-ПОДЛИМБАРСКИ, при- 

поведач (23/11 1852, Спо-дње Локе, код
Крашње, Љубљанска Област — 19/9 1917, 
Пулкава, Доња Аустрија). Студирао је од 
1865 у љубљанској гимна-зији, али је из 
сед.мог разреда иетупио (1872) и отишао у 
војску. 1879 положио је официрски испит, 
1884 постао је поручник,, и напослетку ка- 
петан. После пенсионисања (1905) живео 
је у Љубљани. За време рата узели су 
му 1915 официрски чин и 1916 ннтернира- 
ли у Пулкави збот -србофилске тенденције 
романа Господин Фрањо. — -Први М. поку- 
шаји у литератури, чланак о Петру Вели- 
ком и нека песма, и-зашли су у Зори 1872 
и 1874. После тога јавио се он тек 1886 у 
Љубљанском- Звону.' Сарађивао је у Сло- 
венској Матици, Словенскои Листу, Друж- 
би Св. Цирила и Метода, -Словенском На-

роду, Словану.. У с-војим приповеткама 
ограничио -се М. на оне кругове, у којима 
се кретао, зато превлађују у њима војнич- 
ки (Крокарјев П-етер 1886, Пла-зник ин 
киразир Мартин 1889, Това-риш Дамјан 
1902, аутобиографска Повест Ивана Пола- 
ја 1909 и др.) и с-ељачки мотиви (Потрес- 
на- пове-ст 1903). Ос-обито -су му по-стали 
мили иосле боравка у Доњој Тузли (1885 
до 1890) босански крајевп и становништво 
(Ханџија Мато, Маркпца 1888, Сеница 
1897, Војвода Перо пн перица 1906, Из ста- 
рих записков 1908). Из ове средине узето 
ј-е такођер М. главно дело, роман Гооподин 
Фрањо (1913), који црта прилпке у Босни 
у прво доба аустржске окупације п ставља 
непоквареност и понос босанских Орба са 
очитом тенденцнјом насупрот пропалости 
п егоизму њихових цивилизатора. Пра-в-ац 
М. рада као п-исца лежи у -смислу е-вроп- 
сжо-г либерализма, у коме је био васпитан, 
готово -скроз праћен оа- из-весном тенден- 
цијом, са. истицањем! слободољубља, про- 
свећења, словенско-г родољубља, са мрж- 
љом према аустриском милитаризму и би- 
рократи-зму и са. жељом за пропагирање 
својпх политичких и културних назора. У 
борби нзмеђу уметничке инспирације и 
мисаоне тенденције трпела. је пишчева 
концепција, пошто већинп списа фали 
снажнија концентрација и природна за- 
округљеност.

Л и т е р & т у  ра : Илешич, Љубљански
Звон, 1917 н 1918; Врховник, Коледар 
Дружбе Ов. Цирила ин Метода за 1919; 
Фр. М.-Подлимбарски, Збрани списи, пзд. 
Шлебингер, 1 св. 1923, увод и примедбе.

И. Графенауер.
МАСИЉ, МАЈАСИЉ зове се нека опас- 

на кожна болест, од које испуца и одебља 
кожа по рукама и грудима. Како из самог 
им-ена излази (болест ко.ја има силу), овде 
се ради о једној из -великог броја анимис- 
тички представљених болести у простона- 
родном веровању. То потврђује још и 
околност, да -се за о-ву болест, норед дру- 
гих, као успешно средство у м-еднцини нро- 
стога света препоручује исто тако на ани- 
мизму грађен лек помоћу траве девесиља, 
деветосиља (девет сила ,јаче од једне), кој-а 
тр^ба да се истуца., од ње да се направи 
мелем и то привије на болесно место.

П. Б.
МАСКЕ. На Горјанцпма (Ускочкпм Пла- 

нинама) у Краљској био је обичај да 
пред спушта.ње мртваца у гроб, з-астру 
му лице платном, на кој-ем исеку рупе 
за очи, нос и уста — да би шокојник 
могао видети и дисати. Ово платно на 
лицу без сумње је шримптивна М. са 
задатком, да преминулот зли дусп пе 
би могли позна-ти и светити му се, него 
да он у миру пође на онај свет. — У Ду- 
бровнику су биле нетда машкаре чувене. 
Чороје, вила и турица ишли су ло граду 
уз меоојеђе. Чороје је имао чупаву хаљину 
са испрешиванпм кој-екаквим реповима, на
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лицу образину, а у руци ведену гранчицу 
или киту цвећа. — Вила је била обучена 
у белу хаљину, а опасана. црвеном траком; 
на глави је имала бело покривало, и венац 
од цвећа, а преко лица, на ком је била 
образина, црвеном пангљиком наоколо по- 
шивен комад еуре чохе, који је подизала 
кад је играла, а кад би пошла опет би та 
спуштала. У руци је носила као лук и-оки- 
ћен цвећем. — У турице, која- је била на-ј- 
главнија међу свима, ниј-е се људска глава 
ни видела, него је више ље на дугачком 
чулавом врату била коњ-ска тлава са великим 
зубнма, која је тако начињена, да су се 
уста- -одозго могла лако отворпти и затвори- 
тн, те је клоцала; ноге је нмала чупаве а 
на дну као у тнце. Иза њих је ншао један 
човек о бубњем, ге је у њ једнако уда.рао. 
Онп су први пут излазили на Сретење, и 
по том сваког -свеца до часног пост-а. Први 
пут -су пролазили н кроз саборну цркву, а 
на Св. Влаха излазили су и пред кнеза. — 
У Дубровнику излазио је 1 маја и тако 
звани Бембељ, чељаде с М. Сав је био ис- 
кићен цвећем и лишћем. Око њега су се 
вили бловори (змпје); једнога је у руцн 
носио и с њиме -се играо. Ишао је онај дан 
и к манастиру Св. Јакова.

И у Црној Гори уз белу недељу иду 
машкаре, па п свуд по нашим крајевима, 
само различно наскиране. — Клоцалнда 
је доскора била особита. М. код наш-ег на- 
рода обе вере у Банату. Од дрвета напра- 
ве ка-о коњску главу, на чело јој придену 
две гране, које, изгледају као једенски ро- 
гови с парошцима. Доња вилица је уде- 
шена да може помоћу канапа потезаљем 
клоцати. Млађарија се још .убунда и на 
Бадње в-ече и Ново лето с -овим клоцали- 
цама иду од куће до куће и проигравају 
да им се што поклони. Вук ово наводи и 
додаје, да је овака клоцалица 1807 играла 
и у двору кнеза Мнлоша. — У врањском 
окруту коледари турају М. на лице од ти- 
кве. Кад игра »Краљица« о Тројичину-дне 
она само белом марамом лице забунда, што 
се може упола за М. рачунати. Турицама 
се забављају и Руси, Пољаци и Словаци.

Л и т е р а т у р а :  М. Решетар, Ота-ри ду- 
бровачки театар (Народна Отарина, 2); Вук 
Караџић, Живот ,и обичаји; С. Тројановић, 
Маске код нашег народа (Булић-ев Збор- 
ник, 1924). С. Т р о ја н о ви ћ .

МАСЛЕНИЦА, морско ждрело (теснац) 
у северној Далмацији, 4 км дуго, 0-2 до 
0-4 км широко, нма изглед јаке реке, којом 
отиче су-вишна вода Новоградскога. мора 
(залива, у којн се излива Зрмања) у Пла- 
нински продор (канал подно планине Ве- 
лебита). М. плове, осим мањих лађа, и па- 
роброди линије Оушак—Паг—М.—Обровац 
на Зрмањи. На ју-жном крају М. је превоз, 
којим се везује цеста Задар—Поседарје— 
М.—Јесенице—Обровац. Ј. М-н.

МАСЛЕНКЕ, врсте веома финих п од- 
личних крушака, које су увезене делом и-з 
Француске (Веигге), а делом из Немачке

(ВииегН гпеп). Највише су се рашириле: 
Аманлисова, Филипова двострука, Гелер- 
това (Веигге Н агЈу) дрвобојна, бела јесељ- 
ска (Кагбегћигпе, В оуеппе Н апс), Колома- 
сова јесењска, префнна (Веигге зирег&п), 
Харденпонтова, Боскова, Н-ова Поато, Клер- 
жо-ова, Наполеонова, Блуменбахова (5оИа1 
Баћоигеиг), Снксова, Лжглова зимска (8и- 
р г е т е  С о К таа) , Дилова, Регентица (Раззе 
Со1таг), Малинка ( Ј о з е р ћ т е  Је  МаНпез), 
Зимска декантица, и још неке друте.

И. Р.
МАСЛИНА, врста воћака, која, се гаји за 

производњу уља. Број стабала у држави 
износи 3,460.214, а од тога у самој Далма- 
цији 3,220.798. Остатак је у Хрватском При- 
морју, на отоку Крку, Херцеговини и Цр- 
ној Гори. Укупна. је ггроизводња. 64.274 д 
уља, које се потроши у држави. Врста ма- 
слине нма много, с крупним и са ситним 
плодом. Најраширенија је врста облица 
или тргоња. М. се консервирају, те се тро- 
ше зелене (а 1а РгсћоНпе) или се суше и 
соле, или се гњеч-е, да се произведе уље.

И. Р.
МАСЛИНИЦА. В. Шолта.
МАСЛО. Масларска нндустрија још је на- 

ннском степену у ОХО, а развнјена је је- 
дино у зони северно од Оаве (пра.ви ма- 
олац), док се у Орбији вади из овчег мле- 
ка топљено масло у две врсте: из делог 
млека, т. ј. из 8 кг 1 кг, и из сурутке од 
качкаваља. Ове две врсте се производе у 
Јужној Србији, до 25 вагона годишње. Из- 
воз је у Турску и Грчку, где посгиже де- 
таљну цену и преко 100 динара по 1 кг. 
Правог се крављег маслада произведе у 
СХС до 100 вагона (државна млекарна Бе- 
ље до 12 вагона). Извоз је овог маслаца до 
30 ватона тодишње.

Л и т е р а т у р а :  Филпповић, Млекар-
ство (2 изд. 1923); Фплнповић, Опрарство
(1925); Јовановић, Млекарство (2 изд.,
1920). 0. У.

МАСЛОВНИК, мало острво на Јадранском 
Мору, 2-5 км југозападно од места Прн- 
моштена, на 43° 34-3' сев, шир., 16° 54-Г 
ист. од Гр. М. је стеновито осчрво, високо 
40 м, и пружа се од северозашада првма 
југоистоку. Дугачко је п  км, пшроко 
0'6 км, а површина му је 0-376 км2. Нема 
шгједног насеља, П. В.

МАСУРИЦА. В. Врањска Област.
МАТАВУЉ СИМА, књижевник, прнпо- 

ведач (14/9 1852, ШибеНЛК — 20/2 1908, 
Београд). Био је снн угледне, али осиро- 
машиле трговачке породице, која ,је имала 
огранака и католичке вере. У месту рође- 
ља свршио је о-сновну школу, односно, две 
основне, талијанску државну и православ- 
ну српоку у исто време. Затим је -прешао 
у реалну гимназију. Носле четвртог разре- 
да, мати га је послала у манастир Крупу, 
где му је стриц био нгуман. Изгубивши 
вољу за манастирски живот, М. је после 
четири године ггрешао у задарску учитељ-
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ску школу, где му је оеобито омилио по- 
знати песник Стјепан Бузолнћ. 1871 свр- 
шио је нрепарандију и почео је учитеље- 
вати до далматинским оелима, на Ђевре- 
кама у Буковидн, где се спријатељио 
с каснијим вођом Срба у Далмадији, Са- 
вом Бјелановићем, и на- Исламу. Бавећи 
се у том месту, на дому последњега Јан- 
ковића, дроширио је евоје образовање, по- 
ред осталог, и научивши француски језик. 
1874 прешао је М. за наставника талијан- 
ског језика, аритметике и гимнастике у 
наутичку школу ,у Хердег Нови. У почет- 
ку невесињског устанка провео је и М. 
кратко време с Љубибратићевим уеташа- 
ма, али се одмах вратио на своје место. У 
Новом се упознао с Др. Јовановићем Бом- 
бајским и много је читао. 1877 за време 
рата провео је у Никшићу, у руској бол- 
ници као добровољац.

1881, пред нови бокељеки устанак, засн- 
тившн се службовања у Ау-стрији, и да не 
би био компромигован блиским покретом, 
прешао је на- Цетиње. Ту ,је прво добио 
службу у гимназији и у женској школи за 
наотавника француског језика и матема- 
тике. Уз то је и о-вде зав-ео- гимнастику. 
Затим је постао надзорник школа, а једно 
време је уређивао елужбени Глас Црно- 
горца и поучавао престолонаследника Да- 
нила. 1882 поверио му је књаз једну групу 
црногорских младића, да их одведе и сме- 
сти у Милану у Војну Академију и у ли- 
цеј у Паризу. Том нриликом је М. провео 
неколико месеца. у -Паризу.

На- Цетињу је М. етека-о многа познад- 
ства, која су користила његовој књижевно- 
сти, Ту је он обогатио галерију својих ти- 
пова. и 'карактера, затека-вшн још у живо- 
ту читаво коло старих црногорских војво- 
да, сердара и .јунака, и посматрајућн како 
се пред његовим очима диже ново црно- 
горско поколеље. Ту је М. имао прилике 
да се нарочито удуби и у руску књижев- 
ност, која. је знатно помагала формираљу 
његова својственог реализма. На- Цетињу 
се М. спријатељио 1884 с Лазом Костићем, 
с којим је остао у срдачним односима до 
смрти. И ако је волео Црну Гору и Црно- 
горце, М. шири и слободнији дух одвео га 
је из кнежеве близине у Србију (1887), 
где је постављен прво за- учитеља језика у 
зајечарској, -а 1889 у трећој београдско.ј 
гимназији. У међувремену М. се био још 
једном вратио на Цетиње за учитеља кне- 
жевима Данилу и Мирку. Једно време ра- 
дио је и као чиновник пресбироа. 1909 се 
захвалио на положају, са кога је вршио и 
дужност шефа преобироа, пошто се иоте 
године по други пут оженио. Пред крај 
жи-вота живео је М. само за књижевност. 
Угледан и опште поштован М. је био први 
нредседник тада-шњег Орпског Књижевног 
Друштва.

М. .је наследио ,у свом родном кр-ају, а 
,у првом реду од овоје -матере дар усменог 
»фабуловања«. Ипак, почео је писати при- 
че сразмерно у зрелијим годинама. Оно

мало стпховања у младости ни сам није 
сматрао озбнљно. По нарави трезвен, опре- 
зан и аутокритик, М. је н свом таленту 
постепено пуштао слободнијег маха, уко- 
лш-со се ширнло његово образовање. Први 
његови објављени напи-си, Наши просјаци 
(1881) у Бјелановићевом Српском Глаеу 
и једна. историска лрича, к-оја .је изашла 
на уводном меоту Гласа Црногорца 1883, 
поводом веридбе кнеза Летра Карађорђе- 
вића о кнегињицом Зорком, ннсу праве и 
изворне новеле. Прва .је низ опазака, свр- 
станих ради указиваља на- једно друштве- 
но зло на лриморју, а друга је писана по 
казивању оамога књаза. Прва- М. ориги- 
нална приповетка. је Милош од Поцерја у 
Црног-орцу 1883, коју ,је после (1890) раз- 
радио, на-звавши је Ново оружје. Одмах 
после тих почетака, М. је стао на снагу 
као потпуно зрео и израђен писац.

Од 1883 до смрти М. је радио без пре- 
станка и веома вредно. Шта.мпао је до се- 
дамдесет новела, у свескама под разннм 
насловима, као: Из Црне Горе и Прнморја 
(две књиге, 1888 и 1889, у издању Матице 
Хрватске), Из приморског живота. (1890), 
Са- Јадрана (1891), Из београдског жнвота 
(1891), Из разнијех крајева- (1893), Примор- 
ска -обличја (1893), Три приповетке (1899), 
С мора и пла-нине (1901), Београдске прнче
(1902), Живот (1904), Немирне душе (1908). 
Засебно су пзашле новеле: Ново оружје 
(1890), са Лазаревићевом Он зна све за- 
једно. То ј-е једнна М. прича- с патриотском 
тенденцијом. Затим: На прагу другог жи- 
вота (1894), Пошљедњи -витезови (1903) и 
Цар Дуклијан (1906).

Осим ових дриловедака М. је дао нашој 
литератури два класична романа: Ускок 
и Бакоњу Фра- Брна. Први ј-е изашао 1892, 
па проширен, у Задрузи (1902), а други је 
штампан четири пута, два-пут ћирилицом 
(1892 у Задрузи) и двапут латиницом (1897 
и 1918). Први је одржан у мрком, херој- 
ском тону, други у ведршш добродушне 
поругљивости ћ хумора, а оба оу савршено 
складни збир М. искуст-ава о животу цр- 
ногорских горштака и приморских мало- 
грађана, већином католика- — М. је напи- 
сао још и неколижо свезака уметничке 
прозе, путониса и усп-омена, као што су 
Бока и Бокељи (1891), У Мавританији, у 
којој су успомене нз Црне Горе. Путописп 
По Леванту у Бранкову Колу, и Бпљешке 
једног ниоца, воје, нздане засебно 1923, 
им&ју не само знатног историског значе- 
ња, већ и по начин.у излагања стоје на ви- 
синн његових -најбољих прича.

М. је покушао и да пнше драме. При- 
казане су му драм-е 1897 Завјет, нз дубро- 
вачког, и 1904 На Слави, из београдског 
живота. Првд ,ј-е • изашла- и као 43 књига 
Српске Књ-ижевне Задруге. — Напослетку, 
М. је прев-одио с француског, Мопасана: 
На води (1893), Вогиеа: Знмске приче
(1894), Золу: Оан и Молиера: Пучанин као 
властелин (1906) и Мизантропа, с енглес- 
ког од Дпкенса: Сеновита кућа (1894). Нај-
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зад с разннх језика превео је збирку за 
децу Вилнна књита (1894), а у рукопису 
му је остао превод Угдедања на Христа.

М. припада засебно место међу српско- 
хрватским прозним писцима. Он је јединл, 
а овојствен и расан, представнпк најчи- 
стијег реализма у нашој књижевности, 
уједно и писац н-ајширега интереса п за- 
маха, који нам је дао највећи број нацио- 
налних тппова и карактера. И ако веома 
уздржан, нефантастпчан н неромантпчан 
до хдадноће, М. накнађује то реткпм вла- 
дањем предмета п језпка, укјлном н не- 
наметљивом |ПИторескношћу п хуманнм 
разумевањем човечјнх слабооти, отрасти и 
порока. М. је нзузетак п по томе, што је 
свој дар систематскн и енергпчно пзрађи- 
вао, те је .један од књнжевно најобразова- 
нлјнх. >'најевропскнјих« пвсаца у нас.

Л и т е р а т у р а :  М. Цар, Моје снмпатпје 
(II, 1913); Љуб. Јовановић, Симо Матавуљ 
о двадесетотодишњицп (Дело, 1898, 19); 
Бранково Коло (1908, 13—14, посвећена 
смртн Оиме Матавуља); Бошко Деснпца, 
Матавуљ, првн књнжевни покушајп (Срп- 
ски Кљпжевнп Гласнпк, 1909, 22); Ј. Скер- 
лпћ, Писци и књиге, I (Некролог у Орпском 
Књижевном Гласннку, 1908, 20); У. Џонпћ, 
Бпблиографија о Снми Матавуљу (Српски 
Књпжевнп Гласник, 1908, 21); Оима Мата- 
вуљ, Биљешке једнот пнсца (1923); Авто- 
бжографнја. (Летопис, 1909, 267); М. Оавић, 
Онма Матавуљ, Из орпске књпжевности, 
II, 1910; М. Савић, Оима Матавуљ у Заје- 
чару, Књижевни Јут, 3 (1919); Ј. Грчић, 
Портретп е нисама, I (1923).

В. Петровић.
МАТАПАН, име млетачког сребрног гро- 

ша. Први М. кован је од дужда. Енрика 
Дандола (1192—1205), оа тежином од 
2-178 г. На једној странн је Христос на 
престолу, а на другој Ов. Марко, којп пре- 
дај-е дужду заставу. М. су бнлн кованп у 
великим количинама до 1400. Нашли оу 
одзнва л изван граница млетачке репуб- 
лике, нарочито у Орбији и Бугарској, где 
су билп имптирани. Име води порекло од 
рта Матапан на полуострву Морејп.

Б. С.
МАТАРУГЕ. 1. Врло старо племе. Поми- 

ље се 1318—1393 у оволшш Грахова, у 
Црној Гори. Име М. шгје српског порекла. 
Поотанак му се различно тумачи. М. су по 
свој прилпцн билн амалгам балканских 
староседелаца и старих Срба. Сем у Гра- 
хову, М. су становали некада и у другим 
кра.јевима Црне Горе п Херцеговпне. Би- 
ло нх је у ндеменима старе Црне Горе, 
Кривошнјама., Бањанима, Пиви, Дробња- 
ку. Народ за њпх тамо казује да. је то бно 
»с-тари свијет«, »стари народ«.' У некима 
су од ових племена ускоци, ко-ји су дошлн 
лз околнпх српских земаља. по Косову, за- 
текли М., пастанили се и развпли међ.у 
њима, на их постепено потискпвали или 
асимиловалн. Честа су тамо, као и у дру-

гим нашим земљама, породична и тоио- 
графска имена- изведена- од нмена М.

Л н т е р а т у р а :  Гласник Географског
Друштва (св. 11). П. Ш.

2. Извор еумшоровпте воде (41° С) на 
Нбру, у чачанском окруту. Ново купатп- 
ло. Пма басене и каде, блато. Лечи: рев- 
матпзам. невралгију, женс-ке, венеричне 
и кожне 'болести. Својина. је А. Д. Желез- 
ничка станица ј-е Краљево. Л. Н.

МАТАСОВИЋ ЈОСИП ДР., нсторик (18/8 
1392, Врпоље, Олавонија). Основну школу 
свршио је у родном месту, гимназију у 
Винковцима, а Университет у Загребу, 
Цириху и Бечу. Промовисан је за д-октора 
фнлософпје у Бечу 1915. До 1919 био је 
наставнлк у гимназпји у Винковцима. а 
до 1924 чиновник Музеја- за уметност и 
уметни обрт у Загребу, када је изабран за 
доце-нта на- философском факултету у Окоп- 
љу. 1925 постао је ванреднн професор. У 
свом раду М. је нарочпто пооветно пажњу 
нстраживањима нз области псторије кул- 
туре, н дао је лепнх резултата. Истакао 
се и као редактор угледног историског ча- 
соштса Народна Старина. — Главнији су 
му радови: Чини од урока (1918), До Озо- 
ре 1848 (1919), Огледи пауликијанске хи- 
сториографије- (1920), Из галантног сто- 
љећа, I (1921), Пучки експресијоннзам
(1921) , Олнкарнје Отјепана Марјановнћа
(1922) , Животопнс Мпје Брашнића (1922),
Ш е Вг1е!е Јег  Сга1еп бегш а^е аиг Јеш  
81ећеп јаћг 1^еп К п е^ е  (1923). В. Н.

МАТЕЈ. В. Матијашевић.
МАТЕЈИЋ. В. Богородица Црногорска.
МАТЕРИНСКО УДРУЖЕЊЕ, хумано 

друш-тво. 'Основано је 6/12 1904 у Београ- 
ду, иницијатшзом Др. Јована Јовановића, 
еа циљем, да у свом дому прима п гаји 
сироту п напуштену одојчад, од рођења 
до навршене седме године, на да их затим 
предаје другим установама на даље ота- 
рање. 1924' М. У. сазндало је свој велики 
дом у -Београду. . В. М.

МАТЕТИЋ ИВАН, музичар (10/4 1880, 
Св. Матеј, Кастав, Естра). Свршио је учи- 
тељску школу у Копру, па је учитељевао 
по Иетри, а највпше у Опатији. Сабирао 
је пучке попевке и текстове по Истри п 
Приморју. 1914 учио ,је- музпку у Бечу, 
али га је у томе прекннуо рат. 1918 на- 
ставпо је науке на Консерваторију у За- 
гребу, где је учио композицпју п положно 
исппт за учитеља певања за ередње шко- 
ле. У том својству 'био је именован на гнм- 
назији у Сушаку. Оада је тајнпк Музпчке 
Авадемије у Затребу. Његова је заслуга 
да је на основи пучкпх мотпва теориски 
дефпнитввно одредио карактер истарске 
лествице. Осим тога у Трдма песмама из 
Нстре, у преради за мушки хор, покушао је 
и практнчно да покаже, како се у жомио- 
зицнји пма да схватн истарска лествица.
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МАТИЈАШЕВИЋ АНТУН (познат под 
им-еном Сагашапеив), 01Пат п латпнскж пес- 
пнк са острва Впса, под крај 17 и у по- 
нетку 18 века. Латинске је песме штампао 
1686 и 1687 у Мледима, где је 1733 издап 
и његов коментар уз неке Овидијеве песме. 
У доколиди се бавио понешто и археоло- 
гијом, епиграфижом и нумизматиком, а на 
матерњн је језик превео прва два певања 
"Тасова Сегиза1етте 1Љега1а. В. К.

МАТИЈАШЕВИЋ ЂУРО (МаИеа), књп- 
жевник (1669, Дубровник — 1728, Рим). 
Поставши свећеником живо се бавио на- 
родним језиком и народном литературом. 
Учено друштво Академија дангубних (Аса- 
Јегша о-Иозогит), којој је био на челу Иг- 
њат Ђурђевић, поверила је М. задаћу, да 
састави речник и граматику пародног је- 
зика. Он је био и почео сакупљатп мате- 
ријал за обоје, али када је иао у немилост 
дубровачког ардибискупа, преселио се у 
Рим, где је постао каноник Ов. Јеронпма. 
Имао је интереса и за народну песму, те 
је први међу Дубровчанима записао и не- 
колико јуначких народних песама. Оаста- 
вио је н лелу збирку штаљшаних и руко- 
писних дубровачких књига, коју је оста- 
вио истеовачкој гимназдји у Дубровнику.

М. Р.
МАТИЈАШЕВИЋ ИВАН МАРИЈА ДР.

(МаНеђ, књижевник п научник (1713 — 7/1 
1791, Дубровник). Постао је у Риму док- 
тор права, па је етупио у исусовачкн ред, 
променивши своје пређашње име Матија 
у Иван Мариј-а. Уокоро затим вратио се у 
Дубровник, где се неуморно бавио народ- 
ним језиком, народном литературом и ду- 
бровачком историјом. У рукопису је оета- 
вио граматику и речник нашега језика и 
неколико кљига пзвадака из дубровачкога 
.архива и бележажа о ■ дубровачкој ирош- 
лости. ° М. Р.

МАТИЈЕВИЋ ВЛАДИМИР (3/8 1854, Гор- 
љи Карловац). Основну школу и реалку 
свршио је у Карловцу, а Високу Трговачку 
Школу у Бечу. После свршених наукапре- 
дао се проучавању практичних трговачких 
послова, те је радиб по разним великим 
тртовачким канцеларијама. и био је пут- 
ник великих трговачких фирми. 1882 по- 
стао је ортак свог последњег шефа у За- 
гребу. Под М. је ова радња знатно проши- 
рена и подигнута на високи степен у сва- 
ком погледу. У српско-турском рату 1876 
учествовао је као добровољац. 1894 био је 
међ.у првим покретачима- и оснивачима 
Српеке Банке у Загребу, те је његовим за- 
узимањем она постала први српскн нов- 
чани завод у бившој Аустро-Угарској. За- 
узимањем М. и његових пријатеља и пома- 
гача основано је око 450 српеких земљо- 
раднпчких задруга. које су чжниле Савез 
Братских Земљорадничких Задруга. Наро- 
читу је пажњу посветио М. оснивању и 
ра-звијању листа Привредник и слању си- 
роте српске деце у завате и трговине; ље- 
товом је заслугом смештено хиљаде српске

деце на разне занате и трговине, од којих 
су многи постали угледни и богати људи.

Д. П.
МАТИЈЕВИЋ ПАВАО, композитор и ге- 

е̂пз сћог1 (1866 —  6/6 1901, Стариград, 
острво Хвар). Свршио је гимназију и Бого- 
еловпју у Задру. Био је нево време при- 
вагни учитељ, а затим подуправитељ ма- 
лога семеништа у Дубровнику. Као музи- 
чар био је самоук. Дубоко .је ушао у су- 
штину старе вокалне лол.ифоније п цркве- 
не музике у одште. Са великим интересом 
је пратио развитак савремене црквене му- 
зике. У Дубровнпку је у катедрали увео 
дела старих зн>аменнтијих мајстора вокал- 
не полпфоније. У задарском Народном Ли- 
сту написао је неколико критика и ра- 
справа из области црквене музике. Превео 
је нежа Хаберлеова теоретска дела и на- 
писао је кратку науку о хармонији и кон- 
трапункту. . Компоновао је доста дела из 
области црквене музике п еветовну ком- 
позицију Млада Хрватнца. за женски збор 
и хармонијум. У своје доба М. је био један 
од наших јачнх музичара. А. Д.

МАТИЋ АМБРОЖА, босански фрање- 
в>ац, књижевник (24/3 1795, Блажевац, ко- , 
тар Градачац — 24/7 1849, Гарево, код Мо- 
дричеј. У ред 'је ступио 14/4 1814 у Кр. Оу- 
тјесци, одакле га је редодржавништво 1816 
поелало у Пожегу, на хуманиорне науке. 
Када се, после 7 година, е наука из Угар- 
.ске вратио, постао је у Толиси духовни 
помоћишк, а 1826 учитељ фрањевачких но- 
вака у Кр. Сутјесци. Радио је, као фра С. 
Маријановић око унапређења фраљевачког 
школства. у Босни, те у ту сврху из 
»латинског у боеански језик принесе« Ра- 
чун за перву и друту годину шкулску 
(1827). Касније (1832) је обелоданио и Кпр- 
х>1си гисапи ... га шЉЉсће 1аН>пз>к1 јеик 
исзесће. У исто време бавио се и латин- 
ским песништвом, те је две (чеотитке фра
0. Маријановићу и бискупу фра Габри Ба- 
ришићу) и штампао. Њему се има припи- 
сати и ПШг.Љп, који својом форм>ом пот- 
сећа на Платонот Симпосион, а посвећен 
је у име босаншшх фрањеваца бискупу 
фра Г. Баришићу, када је ова.ј вза своје 
посвете у бискупа (1826) у ЈЂешу похо- 
дио браћу у Бос-ни. Редодржава Босна Сре- 
бреничка .један пут му је поверила своје 
већништво (1835), а једном му (1847) иоту 
част предаде Свети Збор за ширење вере. 
Осим тота, једном је (1829— 1831) вршио 
дужност тајника Босне Сребреничке, а оста- 
ло време (1831— 1849) провеојекао жупник 
у Тремошници и генерални викар бискупа 
Баршпића (1832—1846). Том приликом са- 
градио је н«упнички ста>н и цркву у Тре- 
ношници, жупнички стан у Улицама. Ка.да 
је стављао темељни камен жупничкоме 
стану и у Гареву, удавио се при купању‘у 
Босни.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Јеленић, Култура и 
босанскл ■фрањсвци, III, 1915.

Ј . Је л ен и ћ .
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МАТИЋ ДИМИТРИЈЕ ДР„ политичар и 
кшижевник (18/8 1821, Рума, Срем — 17/10 
1884, Београд). Овршио је лидеј у Крагу- 
јевцу 1841. Као млад чиновник, отишао је 
из земље еа. кнезом Михаилом 1842. Од 
1843, када се вратио из емиграције, до 
1845 био је адвокат у Београду. 1845—1848 
учио је, као државни питомац, права и фи- 
лоеофпју у Немачкој, и лромовисан за док- 
тора философије у Берлину. 1848 био ј-е 
члан народног одбора у Карловцима. По- 
том је постао професор грађанског и др- 
жавног права- у београдском лицеју. 1851 
бпо је секретар Апелацпоног Суда, 1855 на- 
челнпк кнежеве канцеларије, 1858 члан Ка- 
сационог Суда. После повратка кнеза Ми- 
лоша постављен је 1859 за министра Про- 
свете (Министарство Просвете је први пут
тада. одвојено од Министарства Правде). 
1860—1862 био је члан Касационог Суда, 
1862—1866 главни секретар Оавета, 1868 
до 1872, под Намесннштвом, мпнистар Про- 
свете и заступник мннистра Иностраних 
Дела, прво у Ценићевом, па онда у  Мило.ј- 
ковић-евом министарству. Као ' министар 
Просвете, у-становио је учитељску школу, 
ловећао учит-ељске плате, увео модерне 
методе у основну наставу, донео закон о 
Народном Позоришту и о новом устројству 
Српског Ученог Друштва. 1872 постао је 
члан Државног Савета. Поол-е првог тур- 
скога рата (1877) био је М. један од иза- 
сланика Орбије за закључење мира с Тур-
ском. 1878 био је председник Скупштпне, 
која, ј-е примила Берлински Уговор и про- 
глаеила независност Орбије. 1878/79 био 
је м ш ж ст р  Правде у Ристићевом мини- 
старству. Главна су му дела: Објашвеве 
грађанског Законика (1850/51), Јавно право 
Србије (18-51), Начела умног н државнога 
права (1851).

Л и т е р а т у р а :  Гласннк, 69; Милнће- 
вић, Поменик, III, 332.

С. Ј о ва н о ви ћ .
МАТИЋ ЂЕРАСИМ. В. Хаџи-Ђера.
МАТИЋ СВЕТОЗАР, помоћник управни- 

ка. Народне Виблиотеке у Београду (20/1 
1887, Зајеча.р). Оредњу школу и философ- 
ске на.уке свршио је у Београду. Ради сту- 
дија био ,је годину дана ,у Москви. Био .је 
наставник у Зајечару и Београду. За вре- 
ме -Светског Рата био је интерниран у Ма- 
ђарској. После рата. поста-вљен је за профе- 
еора у Београду, а 1923 за иомоћника 
упра-вника Народн-е Библиотеке. — Вави 
се нарочито нашом версифпкацијом и на- 
шим епским песништвом. Написао је већи 
број историско-књижевних и критичких 
чланака и бележака у разним књижевним 
и стручним часописима. Превео .је Кодкара 
од Достојевског и неколико приповедака 
и песама од ра-зних руских писаца.

Д. П.
МАТИЋ СВЕТОМИР, дивизиоки ђенерал, 

ко-мандант IV армиске области (24/10 1870, 
Краљево, руднички округ). По свршетку 
гимназије, ступио је у Војну Академију 1/9

1888. Свршио јевишу школу Војне Акаде- 
мије 1894—-1896 н виши течај Артилериске 
школе гађања у МаШу (Француска) 1908. 
Произведен је за артилерпског потпоручни- 
ка 15/9 1891, за капетана II кл. 6/12 1897, 
пуковника 14/1 1913, дивизискоћ ђене-
рала- 2.1/10 1918. Водаик и слушалац
више школе Војне Академије био је до 
1896, командир батерије и члан Коми- 
сије за пријем артилериског матернјала 
у Француској до 1901, командант ди- 
визиона, стажнјер у француској артиле- 
рнји и наставник Артилериске школе 
гађања до 1909, команда-нт артилериског 
пука, наставник Артилериске школе га- 
ђања, чла-н -Комнсије за набавку рагног ма- 
теријала у Франдуокој и командант Арти- 
лериске школе гађаља до 1912, помоћник 
команданта Дунавске дивизиске области 
од демобилизације 1913 до мобилизације 
1914, инспектор артилерије у два. махаШО 
до 1922, уиравник Војне Академије 1920 
до 1921, помоћнпк М1и-нистра Војске и Мор- 
нарице 1922, предеедник сталне нспцтне 
комисије за чин мајора и помоћник коман- 
дант-а II армиске области. — У ратЈ- 1912 
н 1913 био ј-е командант Дунавскот пољ- 
ског артнлериског пука. У Оветском Рату 
био ,је команда-нт Браничевског одреда, 
Шумадиске дивизије II позива, Дунавске, 
Дринске дивиз-ије, начелник артплерије 
Врховне Команде, 14/1 1919—23/5 1920 ко- 
мандант Оавске дивизиске областп (на чн- 
јој је територији био »Корушкн фронт«).

В. Б е л и ћ .
МАТИЦА, лист за књижевност и забаву. 

Излазио ,је три пута. месечно у Новом Оаду 
1866—1870. Издавач ;је била Матица Срп- 
ска, а уред-нпк А. Хаџић. У своје време 
М. је бнла угледан и добар кљлжевнп 
лист. У. Џ.

МАТИЦ.А ДАЛ.МАТИНСКА, књижевно 
друштво. Основан-о је у Задру 27/7 1862. 
Основао та је Др. Божидар Петрановнћ, 
један од најглавнијих препородптеља на- 
родне мисли у Далмацији, уз прнпомоћ 
Кл-аића, Па-влиновића, Оундечића, са за- 
датком, да уз -политичкп препород народа 

'  прнпреми е  културни. М. Д. нарочито ,је 
дел-овала издаваљем кљига. за народ, н ус- 
певала је да ув-ек сто.јп на челу сваког 
књижевног локрета у Далмацнјн. На ње- 
ним издањима сарађивалп су сви умнији 
Далматинци, Србн и Хрватл. Књпге М. Д. 
су штампане и латнницом и ћприлпцом. — 
1862 М. Д. почела је рад издавањем На- 
родног Календара (уредио га Јован Оунде- 
чић), кога је издавала стално, преко 40 го- 
дпна. 1901—1904, издала је у 12 свезака 
Гласнпк М. Д. Поред тога, до 1913, издала 
је ј-ош 14 књига, научних и књ-пжевних.

Л и т е р а т у р а :  П. Карлпћ, Матипа Дал- 
матинска (I—III, 1913). Б. М.

МАТИЦА НАПРЕДНИХ ЖЕНА, културно 
друштво. Основано је у Новом Саду 1919. 
као секција Матице Орггске, еа задатком, 
да ради да и жене узимају учешћа у раз-
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ним хуманим п кулгурним покретима. М. 
Н. Ж.. основала је Народни Уннверситет у 
Новом Саду, н приређује вечерње курсеве 
за учење срнског и стоаних језнка.

Б .  М .

МАТИЦА ПРПСКА, књижевно друштво. 
Основано је у Пешти 14/1 1826, са задат- 
ком: »распрострањеније књижевства и лро- 
свешгеније народа српског«, и да се »књи- 
ге рткопизне српске на свет нздају и ра- 
спрострањују«. Инжцијатор и главни осни- 
ван М. С. био је Јован Хацић, коме еу 
помогла шесторица богашх и добронамер- 
них трговаца Срба из Пеште. М. С. је од- 
мах прнхватила чаеопнс Летопис, који је 
1825 покренуо био Ђорђе Магарашевић. До 
1835 М. С. издавала је но 4 кљиге Лето- 
писа, и окоро сваке године још по коју 
књигу. 1835 М. ,0. била .је забрањена, због 
денундијација, свађа и интрига у њој. 1836, 
заузимањем Теодора Павловића, М. 0. је 
поново потврђена. Од 1845 М. С. примила 
је велико наслеђе, које јој је оставио до- 
бротвор Сава Текелија. Поред тога, заве- 
штали су М. С. још неки добротвори нз- 
весне суме, те је могла да развије живљи 
рад. До 1864 М. 0. је у Пешти нздавада 
стално (изузев 1848) свој Летопис, потпо- 
магала штамиање књига појединих писаца, 
помагала пнтомце. За. то време стално се 
борила за свој опстанак. Од 1851 М. С. ра- 
дила је енергично на томе, да се пресели 
у Нови Оад. Одобрење је добила тек 6/7 
1863, а 1864 се преселила. Том приликом је 
променила свој устав, по коме је од тада 
•задатак М. С.: издавање и прештампавање 
књижевних дела, изворних и преведених, 
саветовање о потребама нобољшавава срп- 
ске књижевности, расписивање награда за 
књижевна дела, издавање чаеописа, раепро- 
стирање књига по народу, оснивање би- 
блиотеке. М. С. је тада поделила своје де- 
ловање на управни одбор и жњижевни 
одбор.

До 1914 М. С. деловала је према своме 
задатку у два правца: помагање књижев- 
ника издаваљем њихових дела, помагање 
еиромашних ђака стипендијама, и изда- 
вање Летопнса. Тај њен рад био је великог 
значаја и од велике користи по целокупан 
живот Срба у Војводини. 1914 рат ,је пре- 
кинуо љен рад. Књижевни рад је био у 
опште сасвим прекинут. М. С. је била под 
непрестаном истрагом и надзором власти; 
њена имаовина је великим делом морала 
бити уписана у принудни државнн зајам; 
поједини њени чланови оу прогоњени.

Поеле рата делатност М. С. морала је да 
се ограничава, према смавеним средстви- 
ма, којима је располагала. Према измење- 
ним приликама покушавала је М. 0. да 
одреди своје деловање. 1920 реорганизо- 
вала се у Средишно Културно Удружеље, 
са задатком, ла духовно и материјално по- 
маже сваку иницијативу за дизање кул- 
т.уре. Та.ј задатак је: свестрано проучавање 
Војводине (географско, етнолошко, економ-

ско, хигијенско н  историско), осннваље н 
регулисаље јавних читаоница, приређивање 
предавања и течаје.ва, издавање научних 
и књнжевних дела, приређивање умет- 
ннчких изложаба и т. д. Ради- извођења 
овога задатка М. С. се поделила у научни, 
просветни и управни одбор. — Просвеши 
одбор је деловао у три правца: оснивао 
је књижнице и читаонице, приређивао 
јавна предавања, издавао књиге.

Издања М. 0.: 1 . пре рата, до 1914: 300 
књиг-а Летописа, 149 књига за народ, 46 
књига М. С., 6 календара, н око 50 књита 
самостално издатих и помогнутих од М. 
С. — 2 'После рата: од 1924 Летопис 
стално, календар Просвета (заједно са 
друштвом Просвета из Оарајева), и 4 по- 
пуларне књите.

Л и т е р а т у р а :  Рад и нменик М. С. 
(до 1913); Годишњи извештаји о раду М. С.

В . М и љ к о в и ћ .
МАТИЦА СРПСКА У ДУБРОВНИКУ,

културно-просветно друштво. Основано је 
у Дубровнику 7/4 1909, са циљем: ширење 
српске наставе (искључиво ћирилицом), 
издавање изворних, посрбљених и преве- 
дених дела српских писаца, издавање пе- 
риодичних листова, куповање рукописа и 
старина ради издавања, прештампавање 
важних српских дела, расписиваље и до- 
дељивање награда за дела и чланке (ћи- 
рилицом), оснивање. библиотеке и пома- 
тање српских ђака. М. С. основана је пре- 
ма завештању трговца Константина Вуч- 
ковића (— 14/10 1893). Он је своје велико 
имање оставно општини српске цркве у 
Дубровнику. М. С. је отпочела свој рад 
1908 (после исплате наследства).

Издања: 16 кљ. {приповетке, литерарно- 
историске расправе, драме, песме, пољо- 
привредна дела). Б. М.

МАТИЦА ХРВАТСКА. Мисао о оснива- 
њу књижевнога друштва у Хрватској ја- 
вила се већ на почетку илирскога покрета. 
1836 донео је хрватскп -сабор закључаж, да 
се осну.је друштво за- неговање народног 
језика и литературе у Загребу. Но много 
је тодина прошло, док се та мисао и 
остварила. 7/3 1839 закључено је у На- 
родној Читаоници загребачкој, да ее оснује 
друштво Матица Илирска, са задаћом: 'да 
издржава хрватске новине, штампарију, да 
издаје научне, поучне и забавне кљиге и 
да сагради зграду, у коју би се оместио 
Музеј и народна књижница. У нацрту пра- 
вила, која су послана краљу на потврду, 
добило је друштво име: Друштво за језик. 
илирски и словесност у Загребу. Но по- 
тврда правила никако није долазила, а по- 
треба за издаваљем жњнга била је хитна. 
Зато су дошли на мнсао, да. се у кол.у 
саме читаонлце сабере засебна главница, 
која ће служити за издавање књига (за- 
кључак је прихваћен 10/2 1842).

Матица Илирска нспочетка није била са- 
мостално друштво, већ само назив за глав- 
ницу. Ни њен први одбор (Гај, Деметер,
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Штос, А. Мажуранић, Вукотиновнћ. Ба- 
букић, Ванраш) није био саносталан, него 
је зависно од одбора Читаонице. Потребна 
главница скупљала се добровољннм прн- 
лозина (кнез Милош дао је на, нр. 100 ду- 
ката). — У том је раду Матица Илирска 
проживела неколшко фаза; каткад је жи- 
вела бујним жлвотом, а каткад није кроз 
више година дала од себе гласа. Разлога 
је за  то било више. Један је, што Матини- 
ним љу.дима није од почетка. било јасно, 
да ли ће М. битн нека врста Академије, 
или само издавачко друштво. Развоју ње- 
знну сметала је донекле н зависност од 
Читаонице, а и политичке промене, које 
су се у Хрватској збивале.

Све до 10/7 1847, када су коначно одо- 
брена- правила -за књижевно друштво, М. 
Илирска зависила је од Читаонице. Кад је 
могла постати самосталном бпле су већ 
прнлике у држави тако заоштрене, да ни- 
ко вије нн мислио на издавачки рад. 1850 
престала је функционисати Читаоница, и 
М. Илирска постала је тако самосталном. 
Но међутнм се 1854, на основу правила, 
одобрених 1847, основало друштво, које је 
прасвајало М. главницу. Тад су дошлн спо- 
рови економоке природе. Кад је 1867 осно- 
вана Југославенска Академија, М. ое с њо- 
ме фузионисала на овој бази: Академија 
ће водити кљижевни рад М., само ће мав- 
ницом М. засебно управљати. Но 1873 фу- 
зија се разрешила, правила су донекле из- 
мељена, а 29/11 1874 изабран је нов од- 
бор, који је еамосталну М. повео одређе- 
ннм правцем. — Рад у М. Илирској запи- 
њао је и за. то, што она није имала. одре- 
ђенот програма рада. Испочетка су сма- 
трали њезином главном задаћом издавање 
старих дубровачких писаца, па је као прва 
књига лздан Гундулићев Осман, са Ма- 
журанићевом допуном (1844). 1850, после 
пропасти Читаонпце, одређена је М. за- 
даћа, да издаје корисне кљиге, а старе 
писце само толико, колико допуштају еред- 
ства. Дешавало ое да је М. хтела издавати 
књиге, али није имала рукописа, чак ни 
јавни натечаји, да се преводе одређене 
књите, нису пмалп успеха. — Плодније су 
године М. Нлирске биле прве године ње- 
нога живота, кад је издала Османа (1844) 
и Теуту (1844). Затим је нздала 3 свеске 
Вразова Кола, а 1847—1849 еамо Дробни- 
ћев Илирско-немачки речник. 1850 издане 
су 2 свеске Кола и две књиге Игњата Ђор- 
ђића.

За време апсолутизма стекла је М. за- 
слуге тиме, што је шокренула Невен (1852), 
и ‘што га је преузела у своју режију, кад 
је ' материјално страдао (1854). Иначе су 
издаване књиге без одређеног програма: 
Палмотићева Криетнјада (1852), Матпје 
Бана Дубровннк (1852), друго издање Ос- 
мана (1853). Издавало се оно, што је слу- 
чајно дошло нод руку: Вразова дела, Шу- 
лекова Цвјетана, Качићева Песмарица, Мар- 
тићевп Ооветници, Тисућница словенских 
апостола. — Пооле фузије оа Академијом

стали су од М. новца издавати Виенац, 
који је морално уопео, но материјадно нпје. 
Тек реформирана М. 1874 стала је сасвим 
на своје ноге и етекла је велике заслуге 
у хрватском књижевном животу.

Језгро М. правила остало је и у рефор- 
мжраној М. исто, које је бнло у почетку. 
Радом управља књнжевнн одбор, а нмет- 
ком господарскн одбор. Поред чланова уте- 
мељача, који једном за свагда уплаћују 
50 форинти и добнвају бесплатно све кљп- 
ге, уводе ое сад и члановж приноенипи, 
који плаћају годишље три форннта. Име 
М. Илирска промењено је у М. X., с обра- 
зложељем, да је оно прво извршнло своју 
улогу, но у новим шрилпкама оно је 
изгубило привлачну енагу. Уведен је си- 
стем повереника. Протрам је прецизиран: 
М. X. шириће поучне кљиге, које не носе 
превише научни карактер и подупираће 
белетристику. У, обновљеној М. држе се 
од почетка стални књнжевни саетанци, где 
се диокутује о задаћн књижевности, какве 
би књите требало преводити и др.

1875 п 1876 издавала је М. већ по 3 
књиге на годину. 1879 обухватао је љезин 
»књижевнн дар« већ 9 књига, и од тада 
се број редовних издаља кретао између 
7 и 9 књига. Временом је М. X. издавала, 
поред редовннх, н изванредна издаља, по- 
кренула је преводе класвка грчкнх и рим- 
ских и т. д. Имегак се њезин увећавао 
тиме, што су шојединци (Драшковић, Ко- 
тур, Ткалчевић и др.) остављали закладе 
за издавање и награђивање књига.

Од 1874 до данас М. X. је издала више 
стотина књига; у Ној је нзлазило готово 
све, што ое у Хрвагској од вредности нро- 
дуцирало. Она је много учинила и за по- 
пуларизацију науке, јер се за дела те вр- 
сте поготову не би био нашао приватан 
издавач. Тек последњих деценија, када се 
и приватна наклада нешто почела развп- 
јатл, губи М, X. донекле свој значај. Ото- 
јећи на принципу, да не сме битн само 
израз једне жњижевне струје, него да мора 
служити опћим народннм ннтересима, М. 
X. је увек настојала, да нађе 'компромисна 
решења, због чега је било у њој и трза- 
вица. — Њезини су председницн откад се 
реформирала бпли: Кукуљевић, Смнчпклас, 
Арнолд, Кучера, Павлетић, Тућан, Домја- 
нић. 0 девалвацијом новца М. X. је ма- 
тернјално страдала и уј-едно нзгубила базу 
за издавање књига. Зато је утемељитељнп 
принос повећан на 1.000 Дин, а уједно је 
уведен систем пододбора, чија је задаћа, 
да друштвеном раду прибави ону попу- 
ларноет, коју је имао пре рата.

Л и т е р а т у-р а: Т. Омичиклас, Повијест 
Матице Хрватске (Опомен-књига Матице 
Хрвагске 1892); Л. Мразовпћ, Матнца Хр- 
ватска п љезин будућп рад; Годишња из- 
вешћа. Матице Хрватске. А . Варац .

МАТИЦЕ (узгојне, запатне књиге, књите 
о пореклу) су систематски сложени пописи 
расплодних животиња, које прш адају јед-
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ној и 'И-стој гојидби. Циљ је: селекција, хо- 
могенезација. и уеавршавање паомина, а 
постиже >се еисгеиатским регистрираљем 
свих за сточарску производњу важних да- 
та о екстеријеру, економским способности- 
ма, пореклу, здрављу и т. д.

1923 основао је министар Пољопривреде 
п Вода званичну матичну кљигу: 3. П. К. 
(Званична пореклописна књига) за све па- 
смине коња, које се гаје у нашој држави. 
У 3. П. К. прима.ју ое кољи и кобиле, које 
су навршиле трећу годину, а које по ексте- 
ријеру и својствима одговарају пасмини, 
и за које се, барем за две генерације, да 
установити порекло.

За говече уведене оу код сваке сточне 
задруге М., у које се, на сличан начнн, 
уносе сви податцн о грлима задруге, као 
код М. за коље. Вођеље ових М. још није 
на оном степену како бн требало, те је 
реортанизација потребна. М. на властелин- 
ствима тачно се воде, те су уређене по 
узору напредних земаља. Крај ових М. 
воде ое код властелинства и родословља.
— За друте врсте домаћих животиља у 
СХС још нису уобичајене М. С. У.

МАТИЧЊАК ЛОЗНИ, је површина зем- 
ље, посађена трсовима америчке лозе (тр- 
сови-матице), на којима се гајн дрво за 
размножаваље лозе. Из това се дрва режу 
кључићи или резнице. У СХС већнна )е 
матичљака државна евојина, те се одга- 
јена лоза даје виноградарима. уз повољну 
цену или бесплатно. И. Р.

МАТЈАЖ КРАЉ је лице, о коме певају 
словеначке народне песме. Заправо .је то 
угарски краљ Матија Корвин (1458—1490), 
ко.ји је због свог мудрог владања, правед- 
ности и ратоваља нротив Турака осгао у 
доброј уепомени код простог народа. Сло- 
веначке народне песме и приповетке при- 
чају, да М. није умро, него да опава са 
евојом војском у некој гори, коју разлн- 
чито локализира.ју. Кад буде М. брада по- 
расла девет пута око каменитог стола, про- 
будиће се, изаћи ће нз горе, победиће све 
прохивнике н започеће једно златно доба. 
Фурлански историчар 'Николети '(ГЖсокШ
— 1596) пише првн, да словенски народ 
у Тодминској нева песме о М. краљу Угар- 
ске. Неке словеначке народне песме пе- 
вају и о оцу (краља М. Јанку Хуњадију.

' М. Кос.
МАТКОВИЋ ПЕТАР ДР,, професор, гео- 

граф и статистичар (18/6 1830, Сењ — 25/3 
1898, Беч). Свршио је гимназнју у Сељу, 
од 1853 био је годину дана капелан у Ра- 
ковици. Свеучилишне је науке слушао у 
Бечу, Прагу, Берлину (као ђак професора 
Карла Ритера) и Гетингену. Олужио је као 
професор на гимназији у Грацу (где је 
1860 добио докторат философије)’ и Вараж- 
дину до 1883 на реалци, и касннје на Уни- 
Еерситету у Загребу, све до пенсионвсања 
1393. Писао је испрва (1859—1863) искљу- 
чиво географске радње, нарочито из исто- 
рије географске науке, већим делом не-

мачки. 1860 отпочео је уз геотрафију пи- 
сати и статистичке кљиге, у прво време 
за средње школе, а касније (1864) је обра- 
ђивао питаља више статистпчке науке, као 
Статистички нацрт троједне краљевнне 
(1864), Хрватска и  Славонија у својим фи- 
зичким и душевним одношајима (1873). 
М. има заслуга за осниваље Земаљског 
Статистичког Уреда у Загребу (1875). Од 
огромног броја М. статистнчких радова за- 
ннмљива је раслрава: Службена статисти- 
ка у Орбији. Прибирао је расправе о Бал- 
кану из старијих .времена и тиме мното 
донринео географском и топотрафском упо- 
знаваљу југословенских земаља.

Р. С.
МАТЛ ЈОЗЕФ ДР., професор, лублици- 

ста (10/3 1897, Апаче [Абстал], Оподња 
Штајерска). Свршио је славистику и исто- 
чноевропску историју код Јагића и Иберс- 
бергера, у Б-ечу. Професор је за југо- 
словенске језике на Трговачкој АкадемнЈИ 
у Грацу, и лектор за исти предмет на Ви- 
сокој Техницн у Грацу. Држао је низ пре- 
давања у Аустрији и  Немачкој о Ју- 
гославији, о љезину постанку и развит- 
ку, култури, савременој литератури, на- 
родној прнвреди л т. д. Писао је као 
референат о Југославији у великом не- 
дељном чаоолису О.з! шк! 5и Ј много нн- 
формативнжх чланака. Пнсао је за Немце: 
ГгакПзсћез Безе- ипЈ Бећгђисћ Јег зегћо- 
кгоаНзсћеп бргасће, Бавн се југословен- 
ском културном, књижевном и социјалном 
историјом. Гадови су му: Б ег Ве^шп Јез 
паНопа1еп бсћгШ Јитз ће! Јеп ,оз1з1еаг1- 
зсћеп 5,1оуепеп (1921), Проблем југосла- 
венског културног развнтка, од социолош- 
вог стајалишта (1924), Југославенска би- 
блиографија 1922/23, у ОзЊигорадзсће В1- 
БКо^гарМе, Главне струје у југославен- 
ској модерно) лнтератури <1900—-1924), у 
Јаћгезћепсћ! 1иг Оезсћјсћ1е ипЈ КиНиг 
Јет 51ауеп. В. Пр.

МАТОШ АНТУН ГУСТАВ, новинар, 
књижевник (13/6 1873, Товарник — 17/3 
1914, Загреб). Овршивши шест разреда 
гимназије, учио је ветеринарство у Бечу. 
Немајући матуре, узет ,је као редов у во.ј- 
ску, а онда је пребегао у Орбију. Живсо 
.је у Београду, затим у Паризу, па олет у 
Београду. Амиестиран је 190б'и вратио с'е 
у Загреб, тде је живео од новинарскога 
и кљижевног рада. Био је именован п,уч- 
ким учитељем, затим учихељем виших 
пучких школа, али је био на сталном од- 
суству.

М. је издао за живота неколико кљига 
новела (Иверје 1899, Ново Иверје 1900, 
Уморне приче 1909), еоеја и фељтона 
(Огледи 1905, Видици и путови 1907, На- 
ши људи н  крајеви 1910, Печалба 1913). 
После смрти нзашла му је још кљига фељ- 
хона и есеја (1917). Песме су му из ревдја 
сабране п штампане тек 1923 (Пјесме), а 
пзбор најпопуларнијих саставака издао му 
је 1925 брат, под натпиоом: И док је срца
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бит ће и 'Кроације. Написао је и дра.му, 
Мало па ништа, но она није штанпана.

Поред рада, еабранот у књигама, М. је 
написао велики број одена, критика, по- 
лемика, фељтона, козернја, студија и др- 
тица у различнтим ревијама (Нада, Зора, 
Бранково К-оло, Савременик, Хрватска 
Омотра п др.), и у равличитим београдаким 
и загребачким листовим!а. Као фељтонист, 
под шифром А. Г. М„ он је био један од 
најчувенијих квижевника у Хрватокој, и 
имао је н много оледбенжка и много про- 
тивника. Он је, вшпе него и један кљн- 
жевник његова доба, етворио у Хрватској 
школу, која се дивила ње.гову стилу, и 
наследовала његове експерименте у стихо- 
вима.. У прози М. је волео више дјшови- 
тост и лепу реч од оадржаја и језгре, а у 
стилу је пропагирао култ форме, по узору 
францускнх Парнасоваца. 'По својим назо- 
рима праваш, обожавалац Антуна. Отарче- 
вића, М. се у својим чланцима борио за 
традицију, историски коитштуитет, и зато 
је био обожавалац уже Хрватске, уно-сећи 
у своја дела љубав према загребачком и 
загорском пејсажу. У првом реду бохен 
и новинар, М. је био велики шротивник 
професорске литературе и критике. Напа- 
дао је Скерлића, а највшпе је волео скуп- 
љати око себе младе таленте, па. је и исту- 
пао с њим,а у ревијама краиког века (Мла- 
да Хрватска, Стеклиш, Грабанцијаш, Хр- 
ватски Ђак, Сутл1а). У критикама и много- 
бројним полемикама остао је подругљив и 
заједљив, но несталан по назорима и снм- 
патијама, више човек момента него крити- 
чар одређених погледа.. Према ј&ким не- 
мачким утицајима. у Хрватокој, М. је био 
пропагатор романскот, спецнјално фран- 
цуског духа, елегалције и отмености. Због 
оваквнх својстава у М. су једнп гледалн 
великот писца, песника и духовног вођу, 
а други су та, збот несталности симпатија 
и антипатија, држали негативннм п де- 
структивним тилом књижевника.

Л и т е р а т у р а :  А. Венцелидес, Књи- 
жевне студије (1918); А. Барац, Кљига 
есеја (1924); Д. Прохаска, Преглед савре- 
мене хрватско-сриске књижевности (1921); 
А. Ујеви.ћ, Вм смо Хорвати (Савременик, 
1914). А. Варац.

МАЂЕДОНИЈА, недељни нолитички лист. 
Као орган Старо-Орбијанаца и Маћедонаца, 
М. је излазила у Београду 1895—1912 и 
вршила је национашгу пропаганду.

У. Џ•
МАЋЕХА је јед-но од на.родних имена за 

уго1а 1г1оо1ог. Еаш народ о М. прича, да 
се у љу нретворила нека маћеха са своје 
две кћери и две паоторке. За то своје ве- 
роваље налази народ објашвење у самом 
о'блику М. Доњи крунични листић пред- 
ставља М„ средља два су њене кћери, а. 
већа два горња листића, то су М. пастор- 
ке. Чашпчни листићп представљају столи- 
це, и окрен.утп су два доле, уз маћехпн 
лиотић, десно и лево по један уз њене

кћери, а један листић горе уз пасторке. То 
значп: М. оеди на. две столице, свака њена 
кћи има своју столицу, а обе пасторке мо- 
рају да седе на једној столици. — Народна 
карактеристпка обнчног типа М„ с обзирон 
на. њено поступаље, с једне стране према 
рођеној деци. а с друге према. пасторчади.

П. Б.
МАУКОВИЋ СПИРИДОН И КАТАРИНА,

народни добротвори (М. С.: 10/10 1838,
Шид — 20/7 1912, Белегиш; М. К : 1840, 
Ковпљ — 16/6 1911, Белегиш). М. С. је 
свршио гимназнју у Винковцима и Кар- 
'ловцима, а Богословнју у Карловцима. Био 
је свештеник у Иригу и Белегишу. Са сво- 
јом женом К. оставио је 64 јутра на пома- 
гаље сиромашних ученика, Орба. право- 
славне вере. Закладом управља великн 
управни савет у Карловцима. 13 јутара и 
кућу оставио је српској правоолавној пр- 
квеиој -општини у Белетишу. Д. П.

МАУН. В. Маон.
МАУРОВИЋ МИЛИВОЈ ДР„ професор 

опште правне иоторије, права трипартита. 
и методологије и енциклсшедије права. на 
загребачком Универеитету (5/7 1859, Виро: 
витица — 21/1 1926, Загреб). Свршио је 
гимназију и правне науке у Загребу. 1885 
промовпеан је за доктора права. Ступио је 
најпре у админнстративну струку, као 
пристав у Крижевцима, затим је премеш- 
тен, у својству перовође (1890) земаљској 
влади, оделу за богоштовље и наставу. 
Желећи да се хабплитпра за доцента на 
Университету, одобрено му је одсуство, те 
је пошао на студије (најрочито у Беч п 
Праг). 1894 хабилигирао се, а мало после 
тога именован је за ванредног лрофесора. 
1896 постао је редован професор. Главни 
је део рада посвећен Университету п Ака- 
демпји. — Главни су му радови: Ба 1оа Је 
УтаДо! ЈгаАиПе е! аппојее раг Ј. Ргеих 
(Мјеоечник, 1897), критичкп приказ са са-- 
мосталнпм погледима. У Мјесечнику, 1903 
н 1904 публиковао је опсежну критику на. 
дело Т1топ Акоз, Ма^уаг а1ко!тапу ев 
јо$1бг1епе1, која почива и на самосталним 
'испитивањима извора, те значи стварно 
обогаћење наше правноисториске литера- 
туре.

Последњих година М. ое нарочито много 
бавио истраживањем управе Хрватске п 
Ола.воније у 16—18 веку, на основу руко- 
писног дела тога времена ИоМ а Је ргае- 
сгршв оШсп8 ге^погит СгоаПае, 81атошае 
е,1 БаЈтаНае. Под тпм, је насловом и обе- 
лоданио један део својих студпја. у Раду 
(222, 1923). Издао је део својих предавања 
Олћа правна повијест (I дио. Увод: По- 
вијест јавнога. права франц.уске државе). 
—• Много се занпмао и пптањима- студнја 
на правнпм факултетима, те је у том прав- 
цу написао: Нека питања о реформи пра- 
во- и државословног студија (Мјесечник,
1909). Своје искуство по том предмету 
употребио је, кад ое 1921 израђивала осно- 
ва за Уредбу правних факултета. — М. ни-
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ј-е обелоданио холико научннх радова, ко- 
лико бисмо очекивалн према љеговој спре- 
ми н ошсежном знаљу. Разло-г је, пгто је 
био врло скептичан и критичан, и лре- 
ма својим -и прена туђим резултатима, и 
увек ваново настојао да их провери. Зато 
је био у своме раду спор и врло онрезан. 
Али је оно, што је износио, било ситурно 
и д-обро промишљено. Нарочита је одлика 
М. научне личности оштроумноет и крити- 
цизам. М. 1Костренчић.

МАХИНИ (МАИНИ), горски крај (Махиг 
ни Врх 1.315 м) у области Зети, срез бо- 
кокоторски, општина Будва, од Будве к ое- 
вероиогоку. Има раштркана села: Доње
или Кратље М. са 312, Средље М. са 326 
и Подострат (парохија М.) са 366 право- 
славних становника. М. се помиљу од 
18 века. Њима еу на северу Лобори, на 
истоку Брајићн, а на југу Паштровићи или 
Паштројевићи. Ј. М-н.

МАЦ РУДОЛФ (Ма1г), музичар (1901, 
Загреб). Основну школу и тимназију овр- 
шио је у Загребу. На Музичкој Академији 
у Загребу апсолвирао је комшозицију и 
дириговање. Основао је у Загребу Глазбе- 
но Друштво Шлтелектуалаца, чији је био 
хоровођа. Хоровођа је и члан артистичког 
одбора Савеза Хрватских Пјевачких Друш- 
тава. — Комп-оновао је неколижо хорова 
за мушки ж мешовити хор, од којих му је 
највећи циклус Фаун, један гудачки квар- 
тет, увертира Долазак Хрвата, и још неке 
мање радље. Као композитор је технички 
неизрађен еклектик регресивно-г смера.

А  Д.

МАЦЕЉСКА ГОРА, брегови у Хрват- 
ској, северно од Костељског Горја и Стра- 
хињчице, између река: Сотле-’Путковеца и 
Золтнице (саставница Крапинице)-Шаше- 
Бедње - Жаровнице-нзворишта - Рочице-Ро- 
гатнице. М. Г. се пружа углавном од за- 
пада према истоку, а највиши брегови из- 
дижу се од прилнке до 700 м. Од запада 
ка истоку највећи су висови: Њивицаб77 м, 
Превој Гили Козји Хрбет) 715 м, Мацељ 
622 м, Камена Гора 489 м, Сток 524 м, 
Липни Врх 459 м, Чрнила 382 м. Источ- 
није је Равна Гора, на к-ојој су истакнути 
висови: Три Краља 680 м, Дуги Врх 505 м. 
Од венца се лрема југу одвајају веће косе 
и доста се благо спуштају, док је северна 
страна планине етрмија. Скоро цела М. Г. 
је покривена гу-стом вегетацијом. — Се- 
верозападним подножјем планине пролази 
друм Птуј— Горенца — Рогатец, јужним 
друм Цеље—Рогатец—Ђурманец—-Бедља— 
Беденец—Вараждин, источнпм друм Доња 
Вишњица—Веденец, а. преко планине воде 
друмови Птуј—Горенца—Ђурманец, Лтуј и 
Ормуш—Доњи Лесковец—Бедња.

Л и т е р а т у р а :  X. Храниловић и Д. 
Хирц, Зенљописни и иародописни опис 
Краљевине Хрватске, Славоније и Далма- 
ције. I Лице наше домовине (1905).

П .  Б .

МАЦУН ИВАН, писац (23/1 182,1, Тр- 
новска Вас, близу Песнице, код Птуја — 
27/10 1883, Гра-ц)., Свршио је тимназију у 
Марибору, а философске и правне студиј-е 
у Грацу. Служио је, од 1845, као гимна- 
зиски учитељ у Цељу, Трсту, Загребу, 
Љубљани и Грацу. Пиоао је немачки, хр- 
ватски и словеначки. На немачком језику 
н-звештавао је -о словен-ачким националним 
и културннм приликама (51аУ1есће Јаћ г - 
ћ и сћ ег / 1844— 1845), о хрватској књижев- 
ности и о педагошким пигањима (0«1ег- 
гејсМ асће В1аПег 1иг БИегаЊ г, Кип84, 
1847/48, ОМеггеГсМзсће Сутпаз1а1геИ:ип^, 
1858). Напнсао је раеправу о Макијавелжју 
(Програм I градачке гимназије, 1874) н при- 
редио је н-ово издање Фрелихове О га т ш а - 
Пк Фег Ш упзсћеп  б ргасће (1865), Па хр- 
вагском је језику написао, односно прире- 
дио, читав -ред уџбеника (Словница језика 
грчкога, 2 дела, 1853, Кратк-а еловница је- 
зика немачкога, За-даће еа вежбаљ-е у језн- 
ку немачком, 1854, Кратко красословје, 
1852). У различитим листовима ,је сарађи- 
вао са путописним, књижевним цртицама 
и са прев-одим-а (са руског). Из чланка за 
Ригеров Научнн Словник настала му је 
књижица: Кратак нреглед словеначке ли- 
тературе (Народн-е Новине, и засебно, 
186-3). Са-рађивао је такођер ко-д различи- 
тих словеначких лиотова, покренуо је пи- 
тање о словеначк-ој језижословној термино- 
логији (Словенеки Гласник, 1862), издао 
је антологију Цветје еловенскега песнич- 
тва (1850) и књижицу Књижевна Згодо- 
вина Словенскега Штајерја <1883).

Л и т е р а т у р а :  Мацун, Кљижевна Зго- 
довина Словенскега Штајерја., 132; Ј. Мај- 
цигер, Крее (1883); Флегерич, Дом ин 
Овет, 1899; Гласер, Дом ин Свет (1901).

И. Г раф енауер .
МАЦУРА-МАРОВ ЛАВ ДР. (М аггига), 

адвокат (7/1 1876, Загреб). Студнрао је 
Университет у Загребу и Прагу. Од 1919 
правни је застулник -града Загреба. Један 
је од -оснивача уједињене хрватске и срп- 
ске омладине (1896). Био је посланик на 
хрватском и угарском сабору 1910— 1913, 
градски заступник 1910—1921. Оарађивао 
је о иолитичжим, господарским и стручно- 
правннм питањима у Хрватској Мисли, 
Покрету, Обзору, Речком Новом Листу, Хр- 
ватоком Соколу, Мјесечнику. — М. ј-е био 
оснивач и одговорни уредник Хрватске 
Мисли и Покрета у Загребу. С. Д.

МАЦУРА ШИМЕ ДР. (М аггига), полшги- 
чар и публициста (31/10 1840, Тијес-но, на 
отоку Муртеру — 14/12 1918, Загреб). Учио 
је гимназију у Оплиту, Дубровнику и За- 
дру, и Правословну Академију у Загребу. 
Још као студент бавио се много новннар- 
ством. М. је новинарски рад нарочито био 
уперен против Шм-ерлинговог централн- 
стичког парламентаризма. Због тога свога 
рада био је М. искључен из Академије. 
Потпором владике Штроснајера наепавио 
је М. онда правне науке у Грацу, где је
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положно доктор&т (1871). 1873 отворпо је 
М. у Загребу адвокатску канцеларију, про- 
дужујући свој публицистички рад у Обзо- 
ру. 1871 основана је, веговом ннжцнјати- 
вом, Дионичка Тиокара, у којој се штанлао 
Обзор. М. се није слагао са радом народне 
странке за време Мажуранићева банова- 
ња, па је 1880 с Мразовићем, Рачким, Вој- 
новићем и др. основао неодвисну народну 
странку. 1884 био је М. биран за послани- 
ка на хрватском сабору. На идућим избо- 
рима био је олет биран, али је Куенова са- 
борска већина његов мандат поништила. 
М. је дошао опет у сабор 1897 и његов пар- 
ламендарни рад трајао је све до 1903. По- 
сле више није био биран у сабор, али је 
активно учествовао лриликом стварања 
Речке резолуције. У велеиздајиичком про- 
цесу (1909) одликовао се М. као сјајан бра- 
нилац Отеве Калем'бера. У парламентарном 
н публицистичком раду бпо је М. нарочи- 
ти ауторитет у државо-правним питањпма 
између Угароке и Хрватоке. Али је много 
радио и као 'заступник града Загреба и 
градски адвокат. У том својству стекао је 
велике заслуге,

Л и т е р а т у р а :  Из моје младости (од- 
ломци недовршенога дневника. Мацурнна 
(у Обзор.у од 15/12 1918). У истом броју и 
некролог Мацурин. М. Прелог.

МАЦУРЕ, старо становништво у горњем 
току реке Мораче, које оу Орби затекли 
он.де. За многе гробове по планинама око 
Мораче народ казује, да су остали од М. 
Снатрају пх за матарушко племе и говоре, 
да су били иеобично крупни људп. Неста- 
ло их је давно. Највише су ое одржавали 
у Доњој Морачи и Братоножићима. М. су, 
изгледа, били арбанашког порекла.

Л и т е р а т у р а :  Насеља и порекло ста- 
новништва (књ. 6); Гласник Географскот 
Друштва (св. н). П. Ш.

МАЧВА, област у горњем делу Посави- 
не, на крајњем северозападу Оеверне Ср- 
бије, између Дрине и Оаве. (В. Подрннска 
Област.) Б. Д.

М., са мађарским нменом Масћолу, била 
је вероватно још од 7 века насељена Ор- 
бима, као и суседне области Ооли и По- 
дриња, Али у саставни део српске дримве 
ушла је доста касно. Њу су, углавном, кроз 
читав средљи век држали Мађари, којв су 
1247 образовали првн мачвански банат, 
који је обухватао подручје од Дрине до 
Цера. и са Савом као границом на северу 
до Београда. Орби су почели војничка 
освнјања у том лравцу тек за. владе Уроша. I, 
али су 1268 претрпели тежак пораз. 1284 
до 1316 Мачва је, са. Сремом н Ооли, била 
под влашћу краља Драгутина као мађар- 
ског васала. После Драгутинове с.мрти по- 
челе су честе и дуге борбе Срба и Мађара 
о поеед Мачое, у ко.јнма су Мађари чешће 
остајали победиоци (1319, 1359, 1389). Србтг 
су ипак уопевали с времена на време да 
обладају том облашћу нарочпто за време 
цара. Душана. Ту је‘ ж>кушао 1386—1388

да. се учврсти и кнез Лазар, искоришћа- 
вајући династичке смутње у Мађарској. По- 
сле ангорске битке, кад је напусгио турко- 
фжлску лолигику, деспот Стеван је добио 
М. као лено мађароке државе. После ње- 
гове смрти (1427) деспот ТЗурађ морао је 
вратити М. Мађарима, задржавши само је- 
дан њен јужни део. У 16 веку Турци су, 
заузевши Шабац (7/7 1526), поетали госпо- 
дарж целе области, и држали су је све до 
19 века, сем од 1716 до 1739. У области М. 
се налазила и једна тврђава Мачва (Масзб, 
Мачевград), ади њен положај још није утвр- 
ђен. У М. се исгакла. мађарска. породила 
Гара (Гаревић, Горјански), од којнх је бан 
Ннкола П (1386— 1392, у Мачвп) био зет 
кнеза Лазара. В. Ћоровић.

МАЧЕК ГРЕГОР, архитекта. Радио је у 
првој половини 18 века. Био је палир при 
подизаљу столне цркве у Љубљанн, сагра- 
ДИО је 1713— 1716 цркву У Доброви, 1717 
до 1718 нов магистрат у Љубљани, 1723 
до 1725 жугшу цркву у Локама, код Тухи- 
ња, 1732— 1734 жупну цркву у Камнпку, 
1726— 1727 жулну цркву у Коменди, сара- 
ђивао је при изради цркве Св. Петра у 
Љубљани и манастира и цркве у Велесо- 
вом.

Л и т е р & т у р а :  В. Отеска, Зборник за 
уметностно згодовино, III, 5—6.

Ф. С.
МАША АЛЕКСИЋ МАРИНКО, четннчкп 

војвода и пешадискп потпуковник (1876, 
заселак Делилово, опшгпна војковнћска, 
■срез дежевски, окрут рашки — 9/5 1923, 
Великн Бечкерек, Банат). Као дечко од 6 
годпна М. је оа својпм родитељима. пребе- 
гао у Србп.ју, у Куршумлију. Овршио је 
подофицнрску школу и 1905 као наредннк, 
пошао у чету са доручннком Оретеном Рај- 
ковићем. У периоду анежсионе кризе. М. 
је, са Војом Танкосићем и војводом Жив- 
ком Гвоздићем, у Ћупрнји неуморно спре- 
мао чете за Босну. Истакао се личним 
јунаштвом и у ратовима 1912— 1918 под- 
носећи, и покрај нарушенога .здравља, нај- 
веће напоре. Умро је на служби у пуков- 
ској команди. М. М.

МАШАНЦИКА, врста ј-абука, раширена 
веома у Словеначкој, а има је доста и у 
вараждпнокој жупанији. Помолошко ј-е име 
К -етеИ е с1е ВогзФогГ Изврсна је, не круп- 
на јабука. Доспева у зиму. П. Р.

МАШЕК, БОСНОДОЛСКИ ВИТЕЗ, ИВАН 
ДР,, лекар (8/11 1821, Загреб — 1886, За- 
греб). Гимнази.ју је свршио у Загребу, ме- 
дицину у Бечу, Јосефинску Академи.ју 
1844. Служио је као војни лекар у Ита- 
ли.ји и учествовао је у вталијанско-аусгри- 
ским ратовима. После је служио у гарни- 
зонима у Затребу, Осеку и Трсту, а 1878 
је учествовао као лекар у окупацији Бос- 
не и Херцеговине, где је за успешан рад 
одликован и добио племство. После окупа- 
ције био је са службом у Сарајеву, па је 
1879 пенсионисан због болести очију. 1881
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изабран је за заотупника града Загреба н 
заоновао је градско здраветвено веће, ко- 
ме ј-е 1885 био председниж. Бн.о је агнлан 
члан Збора Лнјечннка п његов предоед- 
нпк. Написао је на немачком1 Бје НеЈ- 
\уШј§5е КгапкепрНе^е т  КпејЈе, ж превео 
је на хрватски. В. С.

МАШЕК ГАШПАР, композитор и дири- 
гент (6/12 1794, Праг — 13/5 1873, Л>уб- 
љана). Учио .је му-зику код свога оца и на 
Консерватори-јуму у Прагу. Од 1820 анга- 
жован је у гледалишчу у Љубљанп. Бно 
је уј-едно и хоровођа филхармониског 
друштва, а од 1822 учитељ му-зике у глав- 
ној школи. 1854 је пенсионисан. — М. је 
компоновао много црквених п-есама, с-ве- 
товних пес-ама. за један глас и клавир, хо- 
рове, оркестралне композиције, особито за 
играље, варија-циј-е, једну онерету, две опе- 
ре и т. д. Ј. М.

МАШЕК КАМИЛО, композитор (11/7 
1830, Љубљана — 29/6 1859, Шчавница, 
Штајерска). Учио је му-зику у Љубљани 
код свога оца-, -а од 1850 у Бечу на Кон- 
серваторијуму. 1854 вратио се у Љубљану 
и постао је учитељ музике на музичко.ј 
школи и хоровођа филхармониског друш- 
тва. Напиеао је велику и малу певачку 
школу и музички катихизис. 1857 поч-ео 
.је издавати музички часопис Цецилија. 
Компоновао .ј-е око 80 -световних песама, 
затим мисе, црквене хорове, један- орато- 
ријум, више оркестарских ствари, као и 
.једну увертиру и кла-вирске и коморне 
композиције. Ј. М.

МАШИН АЛЕКСАНДАР, ђенералштабни 
пуковник (12/5 1857, Београд — 5/4 1910, 
Београд). 'По свршетку 6 разреда реалке 
у Београду ступио је у Артилериску Школу 
18/10 1871. За пешадискот потпоручн-ика 
ироизведен је 5/2 1876, за капетана 1/1 
1885, преведен је у ђенералштабну струку 
22/3 1885, за пуковника 2/8 1898, -стављен 
у пенсију 9/10 1900, реактивиран 29/5
1903, понова стављен у пенсију 16/5 1906.

Као млад пешадиски официр био је вод- 
ник и ком-андир чете, 1881—1883 'био ј-е 
као државни питом-ац у Бечу (Аустро- 
Угарска) на студијама. Као ђенералштабни 
официр био је командант батаљона, пука, 
начелник дивизискот ђенералшт-а-ба, војни 
изасланик у Бечу 1895—1896, посланик' на 
двору црногорског краља 1897—1898, у 
1899 био је изасланик Србије на Хашкој 
Р/онференцији, 1903 био је министар Гра- 
ђевина, од 1904 био је командант диви- 
зиск-е области (Дунавске), 1905—1906 био 
је начелник Главног Ђенералштаба, од 1/9 
1885—10/2 1888 био је лрофеоор Војне 
Академије (географија).

У рату 1876 био је у штабу доброво- 
љачког кора на Дрини. У рату 1877—1878 
био .је командант пешадиског батаљона. У 
рату 1885 такође је био командант бата- 
љона. В. В.

МАШИРЕВИЋ ИВАН, протопресвитер- 
катихета, црквени писац (8/8 1871, Кула — 
11/1 1912, Срем-ски Карловци). Гимназију и 
Богословпју свршпо је у Оремским Кар- 
ловцима, а пра-ва у Јегри. Од 1895 до 
своје смрти био је професор и кахихета 
на карловачкој гпмназијп. Главни су М. 
радови: Ексорте у недељне и празничне 
дане (1905), Слике из историје хришћан- 
оке цркве, уџбеннк за ниже разреде ги- 
мназија <1907). М. је издавао и уређив-ао 
лист 'Бачки Пријатељ (1911), намељен 
средљешколској омладивн. Нарочито је 
М. много радио на пчеларској кљижевно- 
сти. Од 1896 издавао је, са Јов. Живано- 
внћем, Српскн Пчелар, и штампао је ви- 
ше популарних нчеларских дела. у изда- 
љима Матице Орпске. Р. Г.

МАШИРЕВИЋ САМУИЛО, архиепископ 
и митрополит карловачки и српски патри- 
јарх (14/1 1804, Сомбор — 7/1 1870, Кар- 
ловци). М. је 1853 постао епископ -темиш- 
варс1-си, а 1864 ј-е изабран за. п-атријарха. 
Под М. председништвом одржан је 1865 
народно-црквени сабор, који је донео ново 
устро|сгв-о за карл-овачку мнтрополију- 
То уређеље потврдио је -дар Фраља Јо- 
сиф I 10/8 1868, и познато је под именом 
царски Рескрипт. По том Рескрипту 
управља се, бар углавном, још и данас 
црквени живот у бившој карловачкој ми- 
трополији. Р. Г.

МЕГЛЕНСНА ЕПАРХИЈА,црквена-област 
охридске архиепископије. Обухватала је 
крајеве -између Вардара,- Црне и Остров- 
ског Језера. Помиње се у повељн визан- 
тиског цара Василнја II (1018) са местима: 
Ме-глен, који је био гла-вни град, у бли-зини 
данашхвег градића Нот-ија, и имао истоиме- 
ну област источно од Битоља и планине 
Ниџе, а северно од Водена; Просек, град 
и област на вардарском теснацу (углавном 
данашњи Тикв-еш); Марихово, крај око 
средњег тока Црне; Оетина, област источно 
од Метлена; Острво, крај рко истоименог 
језера, н Заодра, облает јужно од Остров- 
-ског Ј-е-зера. Већ кра.ј&м 11 века М. Е. на- 
зивана је- и Воденском. У то доба одвооен 
је од ље крај око Јениџе-Вардара и на-зи- 
ван је сланичком епархијом. Доцније су 
обе епархије поново спојене, а седиште је 
епиекопа постао Воден. Отога се- воденски 
митрополит још п 1714 потпису.је п сла- 
нички. У 12 веку вођена је у М. Е. велика 
борба с Богомилима. Најзнатнији њен епи- 
скоп био ,је Ов. Иларион Мегленски (у 
половини 12 века), а .за тим епиокоп Ни- 
фонт (у почетку 14 века). Р. Г.

МЕГУШАР ФРАНЦ ДР. (8/12 1876, Кам- 
на Горица, на Горенскем — 3/8 1916, Руд- 
ка Миринска, Пољска). 1889—1897 учио је 
гимназију у Љубљани. 1905 ,је у Бечу 
промовисан за доктора философије (при- 
родне науке, зоологнја). 1904—1913 био је 
асиотект у Прзпбрам-овом Вш1оДзсће Уег- 
зисћзап51а11 у бечком Пратеру, где је ра-
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дио на експерилентаљној зоологији, 1912 
студнрао је на терену екологкју пећин- 
ских животиња у Крањској. 1/8 1913 до- 
шао је у ' Горицу на агронолско-хемпску 
експерпменталну станицу. Од 1912 (прва 
морфолошка публикација у зоолошком 
Ап2е1^ег-у) па до 1914, нубликовао је 17 
расправа и најзад неколико словеначких 
чланака у Горици. Дисертацнја- му је би- 
ла: ОБег <1. Апа1. с(, СепН. Огф
Б. НуЈгорћИиз р1сеиз ћ. 1907. Неколпко 
се радова тпче регенерацнје у пужева п 
пнсеката (Ке^еп, с1. Со1еор1., Агсћ. I, 
Еп1\у. Месћ. (Ј, Ог^. 1907, XXV), други 
оојења (Ехрег. иБег с1. ЕагБеп\уесћзе1 с1. 
Сгиз1асееп, Њ1сЗет, 1912, XXXIII). Пећин- 
ских животиња тиче се: Оеко1. б!тдс1. ап 
Нбћ1епНегеп, Сагп1о1а (1914).

Л и т е р а т у р а :  Сајовпц Гв., Некролог 
у Сагп1о1а, VII, 1916. Ј. X.

МЕДАК, село у Хрватској, област при- 
морско-крајишка, срез Госнић; на север- 
ном подножју Велебнта, крај воде Лике 
(579 -м); железнлчка станица- од Госпнћа 
14 км к југозападу. Има 451 становника, 
општпнско поглаварство, православну па- 
рохпју, пучку школу, пошту и телеграф. — 
Код М. нашло се предримских гробова, 
грчки н-овац оа отока Хвара, и римских 
бакрених новаца из з века. Миљоказ с нат- 
шнсом сведочи, да ое- »римока цеста« гра- 
дила илн поправљала- у доба- цара Макои- 
мпна Трачанпна (235—238) ж његова сина 
Максимлна. — Код М. на каменој тлавпцп 
развалине су -старога града, а »в Лици 
на Гори« -самосган -Св. Ивана, коме су 
1433 »хрватскп Власи« издалн слободшћи- 
иу »нпједнога зла учиннти, нп гајев пастп, 
ни жит ни сенокош трти«. М. .је био прва 
отолида карловачко-зринскопољ-оког епи- 
скопа Атанаса Љубовнћа (1696—1712).

Л и т е р а т у р а: Ј. Бруншмпд, Архе-
олошке билешке из Далмације и Пано- 
ннје: Медак (Вјесник Хрватскога Археоло- 
шкога Друштва, 1898, 177); Ђ. Шурмпн, 
Хрватскп споменици, 132; Р. Лопашнћ, По- 
впест Карловца (1879), 160.

Ј. М-н.
МЕДАКОВИЋ ДАНИЛО ДР., новинар 

и исторш-с (17/12 1819, Зрмања, Лика
— 5/11 1881, Загреб). Основну и сред- 
њу школу учио је у Грачацу п За- 
дру. 1837 прешао је у Србију, и слу- 
жно је у разиим звањима до 1842, ка- 
да је, заједно с кнезом Мпхаилом, оста- 
вио земљу. Вио је секретар кнеза Мшло- 
ша, који му је дао прилике да свршн уни- 
верситетске науке у Берлину (1847) као 
доктор фнлософије. У буни 1848 пмао је 
М. важну улогу. Почео је издаваш орган 
српске омладине Напредак, који је изла- 
зио од новембра 1848 до маја 1849. Кад 
.је Напредак забрањен, уређивао је Јужну 
Пчелу (1851—1852). У доколици, коју 
му је као политичару и новннару на- 
метнуо Бахов апсолутизам у Аустрији, 
написао је своју Повјесннцу србског

народа од најстаријих времена до го- 
дине 1850 (I—IV, 1851—1852). М. Повје- 
сннца је састављена с много претенсњја, 
али не с великим знаљем; лисана је веома 
развученим стилом, пуним фраза, те није 
-могла заузети у српокој науци положај, 
којн јој је он намењивао. Сам је писао о 
љој у Седмпци (1852, 12-Н72), а ЈованСу- 
ботић ју је подвргао оштрој, али тенден- 
цио-зно.ј критици у овојој великој Рецен- 
сији (Летоппс, 87, 116). 1852 је М. покре- 
нуо у Новом Саду Орпски Дневник, а уза 
њ ш: Седмицу, у којој је и он писао пото- 
рпске расправе, али слабе. Продао је оба 
листа 1859, и нрешао је у Орбију, где је 
оотао до 1862. Тада ое вратио и обновио 
у Новом Оаду Напредак, али га- је 1864 
нрода-о и повукао се у Загреб.

М. новинарски -и издавачки рад је много 
важнији -од историског. Његове л-епе нови- 
нарске способности ннсу достајале да по- 
стане н добар иоторнк. М. ј-е ипак успео 
да ерпску историју популарише, као што 
је умео о необичном вештином продирати 
о новннама, календарима н кљигама у 
народ.

Љ н т е р а т у р а :  Е. Чакра, На гробу 
Даннла Медаковића (Јавор, 1881, 1493); Ђ. 
Поповнћ, Др. Данило Медаковић (веома 
добро написано), Отаџбина, 9, 1881/82, 594); 
Српске Илустроване Новине, 1882, 207.

Н. Радојчић.
МЕДАКОВИЋ МИЛОРАД, новннар и 

нсторнк (1824, Звоннград, Лика — 14/3 
1897, Београд). Гимназију је учио у Кар- 
ловцима- и Задру. Почео је још као гимна- 
зиста писаш. У Црну Гору га је упутио 
Ћорђе НпколајевИћ, тада парох -дубро- 
вачки. Там-о је добио олужбу код владике 
Петра II. Окупљао је народне песме у Цр- 
ној Гори. Пратио је владику на путова- 
њима и бжо је с њиме у Бечу, када је 
штампан Горскн Вијенац.' Буна 1848 по- 
вукла га је у Војводину, где је бно уз 
свога брата- Данила М. Из Војводине је, 
као новинар, отиша-о у Загреб, а 1850 је 
прешао у Београд, где је преузео уред- 
ништво Шумадпнке. Када је њу угушила 
цензура, почео је у Земуну издавати Вој- 
вођанку, која је бнла исте судбнне. 1854 
постао је секретар, па војвода код црно- 
горског кнеза Данила. Ту је службу брзо 
оставио и постао чиновн-пк код руског по- 
оланства у Београду, где је и умро. — У 
новинарском поолу бпо је М. спретан. Исто- 
рискп радовн му нису тако читкп као 
брата му Данила. Сметао им је већ његов 
чуднн језик и правопис, на средини из- 
међу српског и руоког. Пису нн без тен- 
денција; на сваком кораку се осећа да лх 
је писао новинар-полит-ичар. Најважнпји 
су у њнма онп одељцп, који имају мемо- 
арскп карактер. Знатнијп су му радовп: 
Исторнја Црне Горе (1851), Живот и оби- 
чаји Црногораца (1860), 0 улији у Далма- 
цијп (1864Д П. П. Његош (1882), Хрпстп- 
јани на Валканском Полуострву и њихова
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судбина (1835),, Калај на Истоку (1887), 
Првп срнски устанак и његов жалосни свр- 
шетак (1893), Владика Данило (1896).

Н. Радојчић.
МЕДАЉА ЗА ВОЈНИЧКЕ ВРЛИНЕ уста- 

новљена је- 21/12 1883. Облика је округле 
ндочице, нзрађене у позлати. На гораем 
крају плочпце утврђен је лаворов полу- 
венчић, за који се притврђује пантљика из 
наизменичних белих и плавих пруга. На 
предњој страни медаље стоји натпис: 8а 
ревносну сдужбу, а на задњој двоглави 
орао. Овом медаљом се одликују они, који 
се истакну вршењем службе, било ,у рату 
или у миру. П. Л.

МЕДАЉА ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
установљена је 7/4 1902, за- одликовање 
грађана, који се истакну у вршењу гра- 
ђанскпх дужности. Два су реда ове медаље: 
сребрна и златна. Медаља има на челној 
страни натпис: За грађанске заслуге, а на 
зачелној двоглавог белог орла.

П. Л.
МЕДАЉА ЗА РЕВНОСНУ СЛУЖБУ је

одликовање, које се даје онима, који се 
истакну својом м-арљивошћу и позкртвова- 
њем у вршењу службе. Облика је округле 
плочице, која на једној етранн има наг- 
пис: За ревносну службу, а на другој је 
двоглави бели орао. М. је сребрна или 
златиа. Установљена је 19/4 1913. Додељи- 
вана је као одликовање за ревносну службу 
само у рату. 20/5 1922 измељена је прво- 
битна уредба, те се ова М. додељује не само 
као одликовање за ревносну службу у ра- 
ту, већ и у миру. ' П. Л.

МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ је одликовање, 
које се даје за личну храброст и пожртво- 
вање у рату. Има два ступња: сребрна. н 
златна. Облика је округле плочице, на ко- 
јој је са једне стране био израђен алего- 
рички рељеф Србије, која стоји са шлемом 
на глави и штитом на прсима. На штиту 
је било оцило са амблемом Само олога 
Србина спасава. На супротној страни био 
је натпис: За храброст. 18/7 1913 ова је М. 
измењена, те је место рељефа Србије став- 
љен рељеф попроја Милоша Обилића.

П. Л.
МЕДАЉА КРАЉА ПЕТРА је установ- 

љена 8/8 1903, као успомена доласка краља 
Петра Карађорђевића на орпски престо. 
Додељена је свима официрима, који су се 
у то доба затекли у српској војсци. Ме- 
даља је облика позлаћене округле пло-
ч-ице, на чијој је челној страни рељеф по- 
прсја краља Петра у ђенералској одећи. 
Око рељефа ,је натпис: Петар I, краљ Ор- 
бије. На зачелној страни је у зракама сун- 
ца, које се рађа, натпнс: За успомену на 
избор краља Петра I 1804—1903. Око тога 
је венац од лаворове н храстове гранчице, 
на чијем су саставку укрштени мач и за- 
става. П. Л.

МЕДВЕД (ћЈгзиз агс1оз), највећа п наја- 
ча наша звер. Напредовањем културе број

М. је и код нас јако опао. Ипак је још доста 
рашнрен као карактерпстпчан становник 
наших горских крајева, особито у Србији, 
поглавит-о у Македонији, Босни и Херце- 
говнни, Црној Гори, Хрватском Кршу (Гор- 
ски Котар, Мала Калела, Велебпт) и у Дал- 
мацији, а има. га још и у Оловеначкој, осо- 
бито у околини Кочевја. Е. Р.

МЕДВЕД АНТОН, песник (19/5 1869,
Камник — 12/3 1910, Турјак, Доленска). 
Свршио ј-е гинназију (1880—1888) п теоло- 
гију у Љубљани (1892), служио је као ка- 
пелан у Семичу, Чрномљу, Шмарју у До- 
ленској, Бохињској Бистрици. Био је (1898) 
неко време бискупски тајник, па после тр- 
новскн капелан у Љубљанн, али је морао 
због болеоти да буде привремено пенсио- 
нисан. Од тада је служио, са прекидима 
због болести, као капелаи у Вачама, експо- 
зит на Коњшчици, испод Куна, капелан у 
Прески и на Брезници. 1908 постао је жуп- 
ник у Турјаку. — М. је био водилни ли- 
ричар Дом ин Света уочи наступа сло- 
веначке модерне (Жупанчича, Цанкара, 
Кете-а, Мурна). Његов облик је додуше још 
сав традиционалан, делимице и садржина, 
уколико је еуштински пригодничка и ре- 
флексивна. Ипак је М. дао традиционалном 
облику са озбиљном ритмиком и са богат- 
ством рима своје кнтачке песме (песме у 
китицах), са технички још неупотребље- 
ним новим језиковним нзразом, са епи- 
гр-аматичном афористиком стилизације, свој- 
ски значај. Што се тиче садржине, М. се 
истиче са горком дисонантношћу евоје ли- 
рике, и са сарказмом своје сатире веома 
од епигонеких лирика, код ко.јих је учио 
као младић (Јос. Цнмперман). Избор евојих 
песама нздао је М. 1906 и 1909 (Поезије, 
Т—II). — М. се много бавио и драматиком, 
и ако се није могао, због сувише малог до- 
дира са бином, - подићн до правог драмат- 
ског гледава п цртања лица. Написао је у 
.јамбима сцену Савел (1891), средљевеков- 
ну романтичку трагедију Виљем Островр- 
хар (1894), историску трагедију у два де- 
ла Кацијанар (1В95), прерађену доцнпје у 
трагедију у пет чина Иван Кацијанер 
(1910), и тратедију лз доба еељачких буна 
За правдо ин срце (1896,1907). — У про- 
зи .је налисао историску драмску слику 
Песар Фридерик на Малем Граду (1908), 
неколико модерних р1есе Је  тоеигз (На 
одру живљења 1902, Посестрими 1905) и 
шаљивих представа. Јаке су концепције 
М. сељачке драме, постумнп Старн и млади
(1921) и још не објављени Чрношолец. 
Приредио је за Дружбу Св. Мохорја из- 
бор Грегорчичевих Поезија (1908) и збир- 
ку Словенске легенде (1919).

Л и т е р а т у р а :  Финжгар, Коледар Мо- 
хорјеве Дружбе (1911); Робпда, Час (1910, 
332, 1911, 351, 128); Прегељ, Дом ин Свет
(1923). И. Графенауер.

МЕДВЕДГРАД код Загреба. Оаградио га 
је 1244—1250 загребачки бискуп Фпле, на 
земљишту добивеном од краља, Рушевина
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је од 1642. Сачувано је нешто бранич-куле, 
нешто зпдова налаче, шодоста околних зи- 
дова. Главнн су му господари бнли: кра- 
љеви, па Бабонићи, кнезови Цељски, Ива- 
ниш, сш  Корвинов, Иван Карловић, Зрин- 
скн, Чикулини, Оермажи. — Данас је М. 
својина грофа. Кулмера. Ђ. С.

МЕДВЕДНИК, планина у Србији, између 
река: Љубовиђе-Завојшнице-Велике Реке, 
северозападно од Јабланика и Повлена, око 
13 км југоиеточно од Пецке. М. се шружа 
од' северозапада према југоистоку. Било М. 
саграђено је од мезозојских кречњака. Нај- 
виши су му висовн: Медведник 1.246 м 
п Мали Медведник 998 м. Северозапад- 
на страна М., лрема долинп Завојшннце, 
одликује се високшм одсецима, које зову 
Војинова Стена. На. М. им-а жица бакарне 
руде, као и даље на североиетоку, код села 
Врагочанице. П. Б.

МЕДВЕЂА, река у Орбији, лева састав- 
ница Јабланице. Извире на северној странн 
Гољак-планине у источној страни Нзвора 
1.191 м, Малот Врајинског Виса 965 м и 
Оикирачког Крша 1.148 м. Лева п важнија 
саставница М. је Туларска Река, која на 
изворишту прима неколико потока, тече 
на исток и од сутока са Мркољском Реком 
на исток-североиеток, а десна је састав- 
ница Вањска Река, кој-а са изворишта. тече 
ка. североистоку, а набрзо скрене у правац 
северозапада. Од њихова става ниже села 
Врапце, на виоини од 385 м, река тече 
под пм-еном М. у врло вијугавом току пре- 
ма северу-североистоку, а од 4 км узводно 
од Руњковца почне тећи на исток-северо- 
исток. Суток са Шуманском Реком, де- 
сном са.ставннцом Јабланице, нешто .је 
узводно од Лебана. Главнпје притоке М. 
са леве стране су: Љепаштпца и Грабов- 
ничка Река, а оа десне: Каппћ и Рафун- 
ска Река. Дужина М. тока је, од пзвори- 
шта Туларске, 49 км, а површина слпва 
564'5 км2. П. Б.

МЕДВЕШЂАК, најзнатннји п најпозна- 
тпји поток у загребачкој горп Медведнпцп. 
Извире више Медведграда и Краљичина 
зденца, члју кристалну воду прима; тече 
од Шестнна, под Медведградом, красном 
Ксаверском долином (црква Ов. Фрање 
Ксаверскога са самостаном п у спомен 
1000 годпшњпце хрватскога краљевства 
сбновљеним крижним путем), па кроза 
град Загреб (каналом) у Саву. — Још се 
половином 14 века звао Цпрквеник или 
Цирквеницд, а тек крајем тога века М. У 
средњем .су се веку на њему више пута 
сукобпли Гричани с Каптолцима; алп 
»Крвави Мост« (сада улпца) у граду не 
зове се по пролпвеној крви, већ што је 
био црвено обојен, раније Писанп Мост. 
Поток тера више млинова. Од несталих 
приточица М. спомена је вредна Илпца 
(што је текла по илу), чије је ине сачу- 
вала загребачка најживља улица. 1899 
прелоЈкено је корито М. У његовом старом

кориту нађено је рлмских новаца и пред- 
мета, чиме се потврдила чпњеница, да је 
Загреб био насељен већ у римско доба; 
ваљада је било село, које је припадало- 
општинн Андаутонпји (Шћнтар1ево).

Ј. М-н.
МЕДЕЊАК, обичан прстен од медп, који 

сељаци радо носе. (В. Столоват.) Н. 3.
МЕДИЋ ДАНИЛО, песнпк (1844, Доља- 

ни, Лика — 28/6 1879, Земун). Отац му је 
био граничарски наредник, а после се- 
љачкп адвокат. М. 7 година учно основ- 
ну и повторну школу у Доброселу. затнм 
је ушао у трговину. Несталан и с другим 
амбицијама у глави М. .је непрестаио ме- 
њао газде, док (1857) није напустпо трго- 
вину, ц, још готово дете, ушао у војску. 
1859 ратовао је у Нталпји и дотерао је 

, до подофнцира. Изћледа да је дезертирао- 
из војске, јер му од 1860 нема трага, све 
док се 1870 ннје вратио кућн из Русије, 
где је, тобоже, учио неке внше школе, н 
где је већ почео да пише и да преводи 
са руског језика. Из М. кљиге о рускотур- 
ском рату види се да је пропутовао скоро 
целу Русију, да је бпо на Кавказу н у 
Транскавказијл, да је био три године прн- 
ватни учитељ, по свој прплпцп странпх 
језика, у кући једног ђенерала, и да се 
дуже време задржао у Кијеву. За то вре- 
ме М. је научио неколлко језика и на- 
чптао сс књига. 1870, учествовао је на 
петој омладинској скупштини, потписавпгп 
предлог Светозара Марковнћа с 15 дру- 
гова. Иоте годпне населио се М. у За- 
гребу. 1871 превео је с пољског Мпцкје- 
вићев спев Конрад Валенрод, који је 
штампао ћирилицом. У Загребу је допао 
затвора поводом Кватерникове буне у  
Раковици. 1873 писао је у Загребу, већ 
као хрватскн књижевник, многе песме, 
већином у немачкнм п Буњевачкпм п 
Шокачкпм Новннама.

Једно време држао се М. Старчевића, 
али је онда одједном пришао мађарошша 
п постао сараднпк полуслужбене А^гатег 
2еНш1Ј*-а п повереник бана Рауха. Народ- 
њацп су му предбацнвалп, да је Раух пла- 
тио п издање прве књиге његових сти- 
хова, које су изашле латнницом: Разлп- 
чите пјесме првог доба Данила Меднћа
(1873). Песме другог доба треба да су опег 
латиницом угледале света у Бечу. У то 
време М. је ж,учно нападао народну 
странку, ланслависте, Србе и Русе, а кад 
је отишао за дописнпка некога листа у 
руски главни ратни стан 1878, напречац 
се преобратио у русофила и свесловена.. 
Одушевљене чланке са Шипке и пслод 
Плевне надао је у књизи У руско.м табору, 
1877—1878, ћирилицом. Вративши се са 
Балкана М. се опет нашао на краће вре- 
ме у Загребу,, па је 1879 огишао у Бео- 
град. У поменутој књнзи тврди, да му је 
овде био ментор Љуба Ненадовић, песник. 
Разболевпт.и се оасвим од сушине прешао 
је у Земун, где је и умро.
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Осим поменутих песама и допнса, М. је 
издао још: Конр-ада Ваденрода. (поправље- 
но, друго пздање, латиниром) и превод 
с рускога, Слово о Полку Игоревом (ћи- 
рилицом 1870 у Петротраду и латиницом, 
поправљено, 1875 у Бечу). —- М. је био 
даровит човек, нретрпан разнпм несређе- 
нпм знаљима, имао је силан темперамент 
и бујну машту, алл ни једном том својом 
врдином није могао да влада, због несо- 
лидног карактера. Претерано и болесио 
амбициозан, прави мегаломан и монома- 
нијак, љега нису задовољила друга места 
у политицн и у кљижевностж, па је зато 
врдао на све стране, мељао средине, на- 
чела- и правце, и падао у екстреме и у 
особењачке алире. Као песник М. није био 
оригиналан, али је био можда најспособ- 
нији следбеник Змаја Јовановића и Ђуре 
Јакшића. Његови стихови су реторички 
и декламаторски, али често веома крепки 
и сликовпти, а версификација му је ван- 
редно звонка и вештачка. Због тих овојих 
преимућстава, поред националне помуће- 
ности за време његова. детиљства, М. се 
и намамио да се уврсти у спеЦифичну 
хрва.тску, регионално загребачку кљижев- 
ност, јер ту је имао више изгледа да из- 
бије у први ред, дећ због савршеног вла- 
дања језиком, који је понео из очинске 
куће.

Л и т е р а т у р а :  Иво К.рниц, Данило 
Медић, први правашки пјесник (Хрватска 
Омотра, 1907); Мо.јо Медић, Застава, од 
28/8 1923. В. Петровић.

МЕДИЋ МОЈО (18/10 1855, Личко Добро- 
село). Средњу школу учио је у Госпићу 
и Раковпу, природне науке и хемију у 
Бечу на Внсокој Техничкој Школи. Од 1876 
био је средњешколски наставннк на сред- 
њим школама Хрватске и Сдавоније (у 
Земуну н  година, у Загребу 13). По- 
времено је бивао пенснонисан, а од 1912 
био ,је управитељ п дпректор гимназије у 
Руми. Пенсионисан је 1921. Обилан, чи- 
стим народним језиком и о темпераментом 
писанн квижевно-научни рад једним де- 
лом је популарно научни (од 1880 даље 
у Јавору, Стражилову, Бранковом Колу, 
Народним Новинама). Многи се од тих 
написа баве рибама, а има их преко 20. 
Важнији су: Отровна голубача мува (1893), 
Чокотова уш нлп филоксера (1884). По- 
ред тога има М. и тридесетак стручних 
расправа, од којих се половина баве их- 
тиологијом и рибарством и најзнатнији су: 
Ихтиолошке биљешке (Рад, 126), Бодорка 
(Рад, 135), Друго коло ихт. биљ. (Рад, 147). 
М. је много допрннео народној номенкла- 
тури и терминологији јестаственнчкој. Ве- 
лики број 'стручних написа објавио је у 
Наставном В.јеснику и Летопису. Веома је 
позната и дењена М. Зоологија за више 
разреде средљих школа. За већн број кич- 
мењака М. је први утврдио, да иринадају 
хрватско-славонској фауни и где долазе, 
на пр. за птицу: саџа киргиска, буггћор-

1еб рагаПохиз, за рнбе: Ооћ1иб т а г т о -  
га1иб, ГЈтБга сапта, А Бгат1б 1еискаг111 
н т. д. По М. је добила име тракавица из 
несита (Таеша тесИс1 51озб1сћ), коју ,је он 
поред нове глисте (Азсапз т1сгорарШа!а 
81обз,) нашао. Ј. Хаџи.

МЕДИЦИНА. Х и р у р г и ј а  к о д  Срба.  
До 1889 у Србнјн није у болнпцама било 
хируршког одељеља на модерној основи, 
до тога доба народни видари и видарнце 
лечили су ране, повреде, преломе, отоке 
и све оно, што се дало руком опипатн и 
очима видети. У Београду је један жан- 
дармериски нареднпк бно- чувен намештач 
сломљених костију и ишчашених зглава- 
ка, а у Параћпну и Лесковцу била су два 
очна видара, који су путовалп и »ски- 
дали бело с очнју« и, мора се признати, 
често су пута имали успеха. — Ратови 
1876—1879 против Турака и 1885—1886 
против Бугара утицали су' код нас на 
убрзање око отварања хируршких одеље- 
ња у нашој земљи, јер су упознали наше 
меродавне чиниоце у санитету, са сјајним 
странама и изванреднпм резултатима код 
нашпх рањеника, које је X. постнгла на 
тадашњим хируршким болницама проф. 
Мостига (мнсија малтеског немачког ор- 
дена) и Др. Суботића старнјег, те је уско- 
ро Др. Суботић иостављен за првог шефа 
хнруршког одељења у Општој Државној 
Болници у Београду (1889). Окоро у исто 
време отворено ,је хируршко одељење и у 
Дунавској Сталној Војној Болницп у Бео- 
граду (Др. Роман Оондермајер). Ускоро за- 
тим отворена су и друга хируршка оде- 
љења у Србији: 1891 у Грађанској Бол- 
ницн у Крагујевцу, 1896 у Војно.ј и Гра- 
ђанској Болници у Нишу н наскоро затим 
у војним болнжцама у Зајечару, Крагујевцу 
и, најзад, у Ваљеву. — Оем у Београду 
и Кратујевцу, у свима осталим местима 
војни хирурзи били су у исто време и 
хирурзи у грађанским болницама. И ако 
је са радом у почетку ишло тешко, јер је 
свет еа неповерењем гледао хируршки окал- 
пел, ипак су сја.јни резултати Суботиће- 
вог одељења као и истрајан и солидан рад 
наших војних хирурга, оа Др. Ром. Сондер- 
мајером на челу, у току од 20 година ус- 
пели тако, да- данас на свима тим одеље- 
њима има тслико разноврсног оператив- 
ног М'атеријала, да он олужи- за стручно 
обршзовање нашим младим лека-рима, .јер 
лредставља драгоцену добит за практичну 
X. и љену наставу, којом се с уснехом 
користи и наша млада медицинска- школ-а.

Што ,је опера-тивна меднцина, н поред 
многих незгода, као што су биле: лоше 
смештајне прнлнке, одсуство по кадшто 
сваке стручне асистенције, ииак непре- 
кидно вапредовала, било ,је и стога, што 
,је на свима тим одељењима X. пресађена 
из исте школе, те су она у истом смислу 
и правцу и истим системом радила.

X. је у Србију пресађена махом са бечке 
клинике. Оамо хируршко одељење Војне
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Болнпце у Београду било је расад са кра- 
ковске хируршке клшшке, а хируршка оде- 
љења у Нишу имала су дубоког корена у 
хируршком одељењу 'Оуботићево-м, јер је 
један Суботићев ученик та одељења осно- 
вао и подигао, те је према томе нишка X. 
резултат нашег .рада у Србији. Ми смо X. 
добили у већ разрађеном облику, тада када 
је она, блатодарећи а-септици, учинила. та- 
ка-в напредак, као ни једна од медицинских 
дисциплина до тада, а пренели смо је са 
бечке клинпке у времену, када је бечка 
школа стајала на највшпој својој тачци, и 
када је нарочито X. имала своје сјајне 
представнике у Билроту и Алберту.

И по своме изузетном шоложају и по 
својој енергији и у томе нравцу, Суботи- 
ћдао је одељење узело вођење у своје руке 
и задржало га је све до његове смрти. На- 
ставнц рад тих одељења утицао је да су 
се многи нлади лекари решили да се ода- 
ду тој струци, и већ је крајем деведесетих 
година и почетком новога столећа отворено 
још неколико нових одељеља од стране гра- 
ђанског санитета, и то у Ваљеву, Зајечару, 
Чачку ц Шапцу. Тако је Србија већ у пр- 
вој десетини овог века жмала 10 хирур- 
шкпх одељења, која су сва сарађнвала на 
изградњн практпчне хирургије, тежећи да 
бар прате својпм радом рад старијих оде- 
љења. Она су у томе потпуно успела тако, 
да за време наших ратова ми видимо ве- 
ћину нашжх лекара и из унутрашњости, 
да врше дужност хпрурга не само са во- 
љом, но л са разз^мевањем, јер су сви они 
или прошли као војници кроз војне бол- 
нице, где су се са X. упознали, или су 
прошли као свршени лекари кроз Оубо- 
тпћево одељење у Београду.

Док је X. у Беотраду у Општој Држав- 
ној Болници' обухватила свуколику оне- 
ративну медицпну, ночев од гинекологије, 
па до очних, ушних, носнпх и грлених бо- 
лести, дотле је војна X. раднла. у дрзтом 
правц.у, нропатирајући лечење н оперисаље 
килавих војника и војних обвезника у вре- 
менз ,̂ када се у страним војскама није на 
то ни помншљало. Тим начином оперисано 
је у Орбијп у војгшм болницама најмање 
око 20—25.000 војника до рата 1912 и осио- 
собило их се не само за војнике, но н за 
пореске главе, згчинивши пх способвим за 
тежачкн носао. Кад би се срачунао број 
тако оепособљенвх обвезника, попео би ое 
број н преко 50.000 оперисанпх, јер има 
одељења, у којима се тај број пење до 
блвзу 7.000 случајева. Што је X. могла 
да 3'чини ову услугу народу пма. да се 
захвали тадашњем начелнику војног сани- 
тета Др. Мпки Марковићу, санитетском пу- 
ковнику, и Др. Роману Оондермајеру, пр- 
вом војном хирургу у Београдској Војној 
Болннци, који су свом својом енергијом 
заступали гледпште бесплатног оперисања 
килавих обвезнвка у војним болнидама. 
И тако је смлшљен рад наших хнрурга, 
у току 20—25 година д.ао тај резултат, да 
је X. за време наших ратова 1912—1920

била увек на висини свога позива и да је 
свој задатак потпуно извршила, и стекла 
нризнаље и страних стручних ауторитета.

М. Еетровић.
МЕДИЦИНА НАРОДНА. Као све друге 

науке, н М. се почела развијати пз врло 
скромних почетака. Олику гих првих по- 
четака лекарства најбоље пружа т. зв. про- 
стонародна М. Далеко од аналитичког по- 
знавања анатомије или физиологије чо- 
вечјег тела с једне, а ботаничког и мине- 
ралног света и њихових хемиских особина 
с друге стране, примитивнн је свет на- 
пр-ечац п еасвим субј-ективистички гледао 
и на болестн и на средства за оздравље- 
ње од њих н у таквом гледаљу на те по- 
јаве изградио свој систем Н. М. И нначе 
читавом својом психичком стрзгктуром склон 
анимистичком гледању и расуђивању свих 
природних појава око себе, таксво, на анн- 
мизму основано, гледаље као да је нала- 
зило нарочнти ослонац у расуђивању и 
испнтивању узрока. б-олести и пронала- 
жењу успешног лечења, тим више, што су 
колико болести толико и лекови против 
њих тангирали најнедосредније и најаче 
баш његов дух и уобразнљу, одакле је, 
због недовољне рефлекспје н емпирпје о 
појавама у човеку и изван њега, и ство- 
рен-о анимпстпчко тледаље и тумачење 
свега у животу и свету. Тако је на пр. 
врло природно да је примитиван човек не- 
када-, а и данас, рецимо, приликом главо- 
боље, грознице, падавпце, несвестиде и др., 
у пуном незнаљу правих природних уз- 
рока и тенезе тих бол-естж, а још потпуно 
у оковима анимистичког схватањ-а, у тим 
болестима- тледао и као -осећао некакве 
више тајанств-ене силе (демоне), који по 
његовој унзгтрашвости шврљајз' и проуз- 
рокују поменуте болове. Пошто су дакле 
узрочници болести неке више силе (де- 
мони), прнродно је, да се оне могу и укла- 
њати само другим вншим демонскпм си- 
лама, па отуда и прибегавање чарању, 
бајању н врачању, као најуспешнијем 
средству за огдрављење. Као потврду та- 
ког схватаља и натприродним узроцпма 
болести пмамо на пр. у врло раширеном 
веровању нашег народа, како је свака 
болест што ухватн човека »дошла од 
Бога«, да му је »суђено«, »ннсано«, »ре- 
чено« да лежи па ако има века пма п 
лека. Даље, многе болести долазе »ве- 
тром«, »на ветар«, »аријом«. То су обнч- 
но заразне и друге теже болести. као ку- 
га, колера, осиице, грознпца и др., које 
се чак антропопатичкп често представљају 
у облику женских бпћа, и жоје добијају 
имена »куме«, »стрине«, »тетке«, »женке«, 
»д-обрињице«, да би им ое уласкало и да 
тако не би направиле великога квара. Оне 
се јављају и долазе у село, ако се тамо 
н-ешто теже згрешило, ако је човек згбио 
човека, ако је нека ж-ена побацила или 
удавила дете, ако су сељаци радили у 
пољу на неки већи празник и др. Демон-
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око порекло шрипнсује ее и оним боле- 
стима, које се, према народном веровању, 
добијају преко урока, чина, елих очију, на- 
мета, нагаза, вештица, вила, вадина и др., 
па се п те болесхи најуспешније могу ле- 
чити опет натприродним путем бајаља, мо- 
литве, завета и др.

Врло се често у М. Н. различне болести 
називају именпма извесних животиња, што 
у многим случајевима потиче такође из 
горе истакнутог схватаља о демонпма као 
узрочницима болести, а то је на пр. онда, 
када болести носе имена т. зв. демонских 
животжња, међу које, поред других, спа- 
дају: жаба, гуштер, вук, јарац, коза, штене 
и т. д. Некада је болест прозвана живо- 
тиљским именом на основу оличности из- 
међу болног осећања болеснжкова н изве- 
сних особпна, које су уочљиве код дотпч- 
них животиља, чије се име отавља за на- 
зжв болести, као: изедаље, подтризање, гло- 
даље, уједање, убадање, а то је случај са 
болестима, које се зову на пр. црв, рак, 
жнвина, звјеринац, мрави, паук и др.

Познато је даље, да је у животу при- 
митивнога човека нарочито биљни свет од 
вајкада играо и још данас- игра врло важну 
улогу с обзиром на лечење болести или 
изазивање опојености н екстатичног ду- 
шевног стања, које често свршава смрћу 
(отровањем). И данас се често чује од про- 
стота света како је »свака. трава од не- 
чега добра«, за неку бол-еот, али »ко би то 
све упамтио?« и сл. Према томе, није ни- 
мало чудновато, ако прости свет, код сво- 
га и иначе анимистичког гледања на биљ- 
ке, особито због њиховог очевидног и не- 
посредног утицаља на живот или на смрт, 
гледа у биљкама или у-теловљене неке 
више силе или љихова седишта.

Изазивање душевне узбуђеностн и екста- 
тичног ,етања, као резултат наглијег опти- 
цаља крви н интенсивнијег рада у орга- 
низму, укиања. обично мање иоремећености 
у њему (лечи од болестп), а о друте стране 
сачињава и један од важни.јих м-омената 
у религиозном животу. У природној рели- 
гији постизавало се • то екетатично визио- 
нерско стаље, поред ритуалних мимичких 
кретњи и нгара, утлавном, употребом опој- 
них мирођиј-а и напитака, који су се пра- 
вили од различних биљака. Они, који су 
припремали та опојно делу.јућа пића и 
мирођије, били су и лекари и свештеницн, 
и врачи и пророци уједно. Трагове тога 
односа човека према биљу видимо, поред 
осталога, и у навици нашега народа, да. 
гдешто и данас на -пр. жену, која се ра- 
зуме у леков-ите траве, назива биљарицом. 
И у нашим народним песмама има по- 
тврде за то. Оама реч биље има у нас 
кадшто значење »опојно, отровно сред- 
ство, отров«.

Веровање да су демони узрочници бо- 
лести и да су биљке оедишта демона, до- 
вело је до веровања, да се болести (у при- 
митивних хришћана путем заклињања) 
шалзу у поједине биљке. Карактеристично

је да се при тим нстерпвањнма у највнше 
елучајева болести упућују да пређу у 
биљке одн. д-рвета, која еу уочљива са. своје 
шупљикавости, у врб-у, базу (зову) н др. 
Поред обичаја заклињања речима, често 
игра улогу и сам дотицај болесникова тела, 
или чак једнога дела његових хаљина са 
дрветом, што ое сматра довољним да демон 
болести може да променн и пренесе своје 
с-едиште из човечјег одн. животиљског тела 
у дрво. Отуда у многим нашнм крајевима 
обичај, да се о липе, врбе и брезе, које 
расту над водом, вешају врпце, марамице, 
делови хаљина бпло од болесника самнх 
било од стране њихове родбине, да бл 
болест оа болесника прешла на та дрвета,- 
док се други не усуђују у то дирнути, ве- 
рујући, да би и они онда моглн оболети.

Више чисто природни карактер у М. Н. 
носл лечење помоћу превијања. илн узи- 
иања у организам различних, по народном 
схватаљу, лековитих предмета, као: слеза, 
кострича, зечјег сала, дуванског листа, зин- 
та, мокраће, купусова лнста, блитве, зејти- 
на, кокошјег, свињског, овчјег, гушчјег, чо- 
вечјег, псећјег, мачјег ђубрета, креча, листа 
од липе, чађе, ооли, коприве, штављева 
корена., говеђе и коњске балеге-, црна и 
бела лука, сланине, ланена семена, кунице, 
оувих шљива, -ракије, вина, таране, спрежа, 
ораха, орахова листа, бибера, паприке, леш- 
њика', шуљиве траве, меда, катрана, пе- 
пела, барута, хр-ена, сирћета, конопљина 
семена, разн-е вроте гљива, кадуље, траве 
иве, босиока, смокава, млека, шећера, ма- 
сти, крви, кестена, бршљана, рузмарнна- 
и т. д.

За лековите и успешне радње око бо- 
лесника сматрају ое: пуштање крви, па- 
рење, лизање, испирање, облоз-и, припи- 
цање, неспавање, купање (у обичној води, 
дочим купање у изворима, потоцима, је-зе- 
рима, рекама, неначетој води, нарочито кад 
је то везано за извесне дане, доба дана 
или празнике у годигш, носи обично ка- 
рактер натприроднога лечења), трљање, го- 
рење и др.

Лекари су обично старија искусннја че- 
љад обојега. пола, мушкарци претежно за 
спољашне (ране, озледе, ншчашења), а 
женске више за унутрашље болести.

П. Булат.
М. Н. лежи на т. зв. народним лека- 

рнма, који су одувек и код свнх народа 
обично били жене. Оне су знале прпби- 
рати лековито бпље по пољу, кувати га 
и справљати мелеме, а потом њиме ле- 
чити. Интерна медицина, радње и опе- 
рације, које нису крваве, намештање уга- 
нутих удова, завијање »одрешеног пуп- 
ка«, потласивање кад ое ко »струни«, тр- 
љање и друго слично, обично је пооао 
жена-лекара, Радње и операције, окопчане 
са крва-вљењем, посао је гото-во искључиво 
мушких народних лекара. Сем лекова, на- 
родни лекарн често употребљују и пси- 
хичка средства. Они стварају тајанствену
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атмосферу, замрачују собу, огрћу какав 
плашт или огртач и говоре нејаене и не- 
везане реченице. У Србнји су били нознати 
ови народни лекари: 'Бира-Мана. и љен син 
Ећим Томо у време кнеза Милоша, после 
њнх и доцније чувена у Београду и Шу- 
мадији Баба-Отанија, затим Чича-Дими- 
трије из Параћина, којн је вршио катарак- 
томије, »Жандар«-Алекса. У другим нашим 
крајевима еу бпли познати ови народнн 
лекари: Јевто Дучић из Надлуга у Хер- 
деговини, Марко Гиљача и Андрија Жива- 
љевић у Боци, Крсто Медиговић из Паш- 
тровпћа, Марко Иличковнћ из урмннчке 
нахије, Манда Перовићка у Требшву, Лазо 
Горокућа у Будви, Митар Петров-Мерџано- 
вић из Рисна. Од лекара стране народ- 
ности, у нашим крајевима су најчешћи 
били Грци п Турци. Грцп пз Епира -су 
били највише на гласу и звали су се »ка- 
лојатрима« (добрим лекарима). 1813 био је 
на тласу некакав Грк из Омнрне, Антониј 
Делинн »лекар и житељ београдски«, доц- 
нпје су се прочулн још и некакав Капа- 
рнс, Грк нз Епира, п Рабаков.

М. Н. се , обнчно предаје усменим путем 
и тако прелази с колена на колено. Од 
овога чини изузетак Босна, јер тамо фра- 
три пмају народно-лекарске књиге, лека- 
руше. Сем записаних левова и начина ле- 
чеља ови католички свештеницн' имају и 
све потребне траее, јер их самц негују у 
нанастпрокој баштп. Међу травама су обич- 
но: авдисалатина, кадуље, метвице, овна- 
ка, љуте, коморача, нелена, пчење, љубице 
и др."

Етиолошки моментп, узроцп болести, су 
по М. Н. најразличнтији. Због овога су и 
тераписка средства, лечење, најразличитије 
врсте. Народно незнање по примању хрнш- 
ћанства је целокупно своје гледаље на свет, 
ствари и појаве у њему тумачило на. вер- 
ски начин. Отуда у М. Н. схватаље, да су 
болести »од Бога«, као казна за лекакав 
грех, и да ое могу излечитп еамо ако човек 
нешто учини, те да му Бог »опрости«. Оту- 
да су чести лекови од болести »велика мо- 
литва« и »мала молитва«, прва за цван- 
цнк, друга за два гроша; отуда веровање, 
да је »Василијева молитва« једпни лек од 
суманутости, отуда фаталистичко верова- 
ље кад неко оздрави у речнма: Тако му је 
Бог рекао, илп кад неко умре: Није му 
било суђено. Муслимани у Босни у болести 
често не узпмају лек, јер вер.ују, »да је то 
протпв Божје воље«. »Ако ми је суђено да 
умрем, шта/ће мп плач помоћи.« По М. Н. 
болести често долазе »од урока«, код де- 
це најчешће зато, јер је »вештпца. нешто 
учинила« (»Поклапна као вјештпца на ђе- 
ц.у«). Болеоти могу доћи и од »мађија« 
или од »еутреба« (Оплеле је мађије, На 
сугреб је стала). Вештица може човека за- 
мађијати на бевбро.ј начина: срезаним нок- 
тима са прстију, седом длаком из главе, 
пглама без ушиј.у, испрекиданнм жонцима 
од пређе, трновом драчом, љуском од ја- 
јета и т. д. 'Баволски дух пзлази из вешти-

це обично у 1 сну, претвори се у лептира, 
кокош или што друго, па- лети од човека 
на човека и децу, те им отвара груди и 
»једе« или »пије срце«. Ако им срце много 
поједе, болесници одмах умру, ако мање, 
они живе п даље онолико, колико им је 
остало срца. Еад у селу стаие много уми- 
рати деце или људи, онда ухвате »вешти- 
цу«, баце је у воду, ла. ако потоне, изваде 
је, јер нпје крива, ако не нотоне. извуку 
је, па је убију. Узрок болести је по М. Н. 
често и крв. Чим се крв »опогани«, »угре- 
је«, »згусне«, »разводни«, одмах ее јавља- 
ју многе болештнне, а пре свију разне 
»оспе по кожи«. Ове красте, ране и оспе 
избијају зато, што се крв чисти, и њих не 
треба дирати, или лечити, јер онда »не- 
чиста« и »погана крв« јурне »на срце«, те 
човек умре. Баба.-Манда Перовићка је то- 
ворила, да »може излечити змић (рапап- 
Иит), али неће, јер би се зор змића морао 
окренути у крв, па би настале много опас- 
није болести«. Друти чест узрок болестп је 
»назеб«. »Назепсти« може сваки орган за- 
себно, а може и цело тело и онда је то 
»грозница«. Ако грозница траје дуже, то је 
»врућица«.

Лрогноза болеоти по М. Н. такође већим 
делом има. верскн карактер: »Како је су- 
ђено«, »Каво је Бог рекао«, тако ће се бо- 
лест свршити. Празноверице су такође че- 
сте: ако заурлнче пас, ако наступи олакша- 
ње болеснику у очи недеље, онда је смрт 
сигуран овршетак болести. Празноверице 
су јако укорењене у нашем народу. Вук 
Карацић шгше: »Код Орба, кад ое који 
разболи, слабо тражи лекара, него попа 
пли калуђера, да му чита молптву малу 
или велнку: мала се м-олитва чита од гла- 
ве, од грознпце п од другпјех којекакијех 
малијех болести; а в-елика кад човјек није 
при себи, него бунца и плаши ое. Мала је 
молптва. доскора била у Орбији за марјаш. 
а велика за грош, а сад ваљада су и оне 
поскупљене«. Кнез Милош је наређивао 
калуђерима- по свима манастирима, да 
»бденија дрзке и моле Бога о исцеленију 

-  здравља Миланова«. Кад је 1836 боловао 
Амиџа, кнез Мплош је препоручио. »да га 
народ .у цркви опрооти, не би ли Бог дао 
да се исцели или да умре.« Ради исцеле- 
ља, болесннци се носе покаткад на »свете« 
изворе и воде, тде се купају, кропе или 
умпвај.у, где им ое баје п т. д.

Л и т е р а т у р а ;  Владан 'Борђевић, На- 
родна Медицина у Срба; Мих. 'Борђевић. 
Медицпнске прилике у доба кнеза Мн- 
лоша. В. Стапојевг/ћ.

Као свуда, тако је и у Хрватској од 
увек постојала и постоји М. Н.. која се 
подједнако брпне за здравље људн и з е и -  

вотиња. На томе раде извесни људп, којп 
пмају признато право на лечење, већином 
старе зкене и старп људи. а и они само 
онда, кад се зна да су примнлп своје 
знаље од старнјих народннх лекара. То 
су траварп п траварице, врачаре, зми-
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.јари и т. д. (у сваком крају имају друк- 
чије име).

Угпавном су лекарнје М. Н. свуда јед- 
наке. Понајвише се производе од биља: 
разне траве, плодови и т. д., често узбране 
ј  извесно време (на пр. за време младог 
месеца, сушено пред сунде н т. д.). Зна- 
дан број ових лекова употребљује се и у 
медицпни од искона. Даље се употреб- 
.љују мпнерали (на пр. сумпор). За живо- 
тиње исто тако постоје разни лекови, го- 
тово за сваки део тела.

За одбрану од болестп чине се записи 
(амајлије). и ту се често употребљавају 
речн Св. Писма, редовно у неразумљивом 
облику, а понајчешће пуке бесмислице.

Посебна су врста они народни лекарп, 
који лече људе својом вољом, сугестијом 
и симпатетичким начином. Што је кул- 
љура виша, то је лекарица и змијара ма- 
ње. У удаљенијим и осамљеним краје- 
нима, нарочито у горским пределима још 
их и данас има веома много, чак н та- 
квих, којима се спомен сачувао кроз ге- 
церације. Пропнси п лекови М. Н. сабрани 
'СУ У рукописним сдисцма, званим љека- 
руше, од којих су неке и публиковане.

Л и т е р а т у р а :  Разни чланци у Гла- 
■снику Земаљског Музеја за Босну и Хер- 
цеговину, Етнографскон Зборнику Југо- 
славенске Академије, Зборнику за народ- 
ни живот и обичаје Југославенске Ака- 
демије; НоУогка-КгогНеМ, Уег^еЈсћешЈе 
Уо1кзте<Лгт (1908/09). Ђ. Сабо.

МЕДО АНТУН, философ (око средине 
16 века — на почетку п  века, Дубров- 
ник). Још као млад заволео је математику, 
■астроноиију и нарочито метафизику, те је, 
следећи Св. Тому аквитанскога бранио чи- 
стоћу Аристотелове науке и у ту сврху 
издао је 1599 у Млецима три, на латин- 
ском .језику написане, расправе. Неки дру- 
ти његови философски и математички ра- 
довн остали су у рукопису.

Ш. Р.
МЕЂУГОРЈЕ, планина у Босни, источно 

од јужног дела Гламочког Поља. Сагра- 
ђено је претежно од мезозојских креч- 
њака, чији се слојеви пружају од севера- 
•северозапада према југу-југоистоку, а у 
истом се правцу пружа и планинекп ве- 
над. На њему су највиши висови: Скучан- 
ека Коса 1.339 м, Вучје Врдо 1.575 м, Ме- 
ђугор.је 1.506 м, Галова Коса 1.338 м. Даље 
на североистоку од два последња врха диже 
се Велика Греда, на којој су истакнуте 
тачке: Црни Врх 1.815 м, к’ота‘ 1.836 м, Ве- 
лика Греда 1.851 м. М. је доста оскудно 
водом, мањи му је део покривен вегета- 
цијом, а остало ,је наго, стеновито зем- 
љиште. Преко плашше воде неколико ста- 
за и пешачких лутева, као и југозапад- 
ним подножјем. п. В.

МЕЂУДНЕВИЦЕ је време од три неде- 
ље, између Велике и Мале Госпође. Ле- 
ковдте траве (срчаник и друге) беру се

уз М., јер су тада најзрелије и најлеко- 
витије. Народно веровање вели. да се 
змије уз М. пењу на дрва, а крајем М. 
слазе и завлаче се у земљу на зимовање. 
Отуда изрека: уз М. не пењи се на дрво.

С. Т.
МЕЂУМУРЈЕ (у народу Међпмурје), 

крај између Драве и доње Муре, налик 
на троугао, коме су јужна и еевероисточна 
страна оштро обележене поменутим река- 
ма, док му западна страна од прпроде 
није одређена, већ се држи полнтичке 
границе (вегда између Аустрије и Угар- 
ске, сада и-змеђу наших срезова чаковач- 
кога, птујскога и лутомерскога). Драва 
дели М. од Хрватске (области загребачке), 
Мура у најдољем току од Мађарске (жу- 
паннје заладске), а у вишем току од на- 
шега Прекому-рја. М. међу своје две глав- 
не реке изгледа као полуострво. Странци 
га зову острво: тако га Немцп зову Миг- 
т зе ђ  а Мађари М игаког, у историским 
споменицима- долази и латиноко име Ин- 
сула Муро-Дравана,

М. запрема 880'9 км2. У западном крају, 
камо улазе нз суседне Словеначке Сло- 
венске Горице (339 м), бреговито је, па се 
зове Горље М., док је даље ка иетоку, 
Оредље и Доње М., отворена равница, која 
се простире све до утока Муре у Драву 
код Летрада (130 м). Кроз М. тече поток 
Трнава вијугавим током; извире у Словен- 
ским Горицама, до Чаковца тече југо- 
источно, даље иајпре североиоточно, као 
да ће ое излитп у Муру, затим крене опет 
к југоистоку и утиче у Драву више утока 
Муре. Друго је поток Трнава, којп чини 
донекле западну границу, а утиче у Драву 
на тлу птујског среза.

М. је на прелазу алпске у континенталну 
климу. Зима је оштра, а лето благо и . по- 
годно растлинетву. Земља. је црна, масна 
п прхка, и тако родна, да се жито некада 
двапут <на годину сеје. Роде (осим риже) 
све врсте европског жита, нарочито лше- 
ница, раж, јечам, зоб, кукуруз. Воћарство 
није напредовало,. а поврће се сади само 
за домаћу употребу. Виноградарство Је 
знатно, особито у Горљем М. (винородне 
Словенске Горице). На некпм се местима 
сади дуван. Шуме има мало, и све се 
даље сече. Лпва.де се простнру поглавито 
дуж Муре, где се обично зове »берек«. 
Сточарство је знагна грана иародне при- 
вреде; тимаре се коњи, товеда, овце и 
свиње. Има доста домаће перади. Гајп се 
и пчела, док је свилена буба занемарена. 
Индустрија је незнатна, п што је има, 
оснива се потлавито на пољопривреди (мли- 
нови, пецаре жесте). Чаковац, на сред М., 
главно је трговачко, индустриско и са- 
обраћајно место, раскршће цеста и же- 
лезница.

За последњега пописа (31/1 1921) М. је 
имало 96.945 становннка т. ј. 125 на 
1 км2. По том М. спада у најгушће насе- 
љене крајеве наше држ-аве, далеко над
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средљом густжном (48 на 1 км2). Мушкарци 
се- (47.968) односе према. женскињама 
(48.977) као 100 : 102. Народносне су при- 
лике у М. врло повољне. Оно је од наших 
најчистијих народних крајева: има. 94.000 
Хрвата и 617 Оловенаца т. ј. 97-6%, а 
само 2-4% друге су народности (највише 
Мађари 1.800, па Немци 310 и др.). И у 
погледу вере М. даје једнолику слику: 
католика има 94.534 т. ј. 97-5%, даље има 
1.127 православнпх, 736 нзрајлићана, 474 
протестанта и др., т. ј. само 2-5%. У М. 
има 57 пучких школа (1 виша): 1 школа 
на 1.701 становника, а на 13-6 км2. У Ча- 
ковцу има учитељска школа.

М. Хрвати говоре кајкавским наречјем, 
чиме се приближују Словенцима. Баве се 
ратарством и сточарством; побожни су п 
веселе ћуди, радо иду на. зборове и воле 
песму (међумуреке попевке). У неким се- 
лима доњега М. има. »златара«, људи, који 
испнрају 'злато из дравског песка.

Административно М. припада марибор- 
ској области, а чини два. среза: чаковски 
(158 км2, 48.853 становника), са 13 општина 
(158 лместа), и прелошки срез (356 км-, 
48.092 становнпка), са 13 општина (36 ме- 
ста). У црквеном погледу М. је архиђа- 
конија бекшпнска (В ех т , 22 жупе) над- 
бискупије загребачке. Осим среских места, 
Чаковца и Прелога, знатна. су општинска 
и жупна места: Белпца (1.837 станов- 
ника). Мурско Оредишће (1.630), Неделишће 
(2.291), 'Подтурен (2.169), Доља Дубрава 
(3.500), Горичан (6.099), Коториба (4.735), 
Св. Ма.рија на Мури (2.412), Штригова (444), 
Леград (3.406), и негда. јака тврђава Нови 
Зрињ.

У рнмско доба М. је прппадало локрајини 
(Горњој) Панонији. Првобитно илирско- 
келтско становништво тада се нороманнло. 
Обе реке: Драва (Бгауиа), п Мура (Мигиз), 
које ивиче М., биле су већ Рнмљанима по- 
знате. Помињу се и насеља. АКсапо или 
НаНсапо (Мурско Оредиште или Поморје), 
са траговима римске цесте, н С агћоН ш ш т 
(Прекомошће код Леграда). Знатније рим- 
ско место близу М. био је Р о ећ о у ш т (Птуј), 
колонија цара Клаудија, главни стан рим- 
ске летије, са царским палатама, храмо- 
вима. и са другим споменицима.

За велике сеобе народа М. су прега- 
зили: Хунп, Готи, Лангобарди, Авари, којп 
су затрлн римску културу, алп су п самп 
нетрагом нестали. Одржалп су се, око 
600 досељенп, Оловенп-Хрвати (ако их 
већ раније нпје тамо бнло). Онп су уда- 
рили М. словенски биљег: сва су месна 
имена у М., сем ретких изузетака, сло- 
венска.—-Господство Авара у средњем По- 
дунављу сломили су Франци. За њнхових 
војни протнв Авара, крајем 8 века, по- 
миње се, као франачкн помоћник, нанон- 
ско-хрватски кнез Војномир. Он је ваљада. 
владао и М., а исто тако и чувенп кнез 
Људевпт. У доба између 840—880 веро- 
ватно су М. владали панонско-блатенски 
кнезовп, франачки клетвеници, Прибина

па Коцељ, чија се власт на југу проте- 
зала до Саве (код Јасеновца).

М. је подручје колебања, што се п ка- 
сније види, када се оно колебало између 
вараждинеке (словенске или хрватске) и 
заладске (угарске) жупаније. Навале Ма- 
ђара, у првој четвртини 10 века, ништа 
нису промениле словенски карактер М. 
Њихов.у ,је најезду према југозападу сло- 
мио далматинско-хрватскн кнез Томисдав. 
који је својој држави придружио посав- 
ску Хрватску, па се прогласио краљем Хр- 
вата (925). Да лн је п М. припадало Томи- 
слављевој држави, не знамо. Има вест, да. 
је први панонски (мађарски) краљ (Кех 
Раппошае на сребрним динарима) Војко 
Степан I Свети (997—1038), син кнеза 
Гојца, на Мурн постављао граннчне страже. 
Али има и друга вест, да је љегова жена, 
краљица Гизела, даровала веспримској би- 
скупији Визмић у М. (То је имање бискуп 
Бартол 1239 продао грофу Михајлу, брату 
бана Бузада, за 100 марака сребра). Када 
је п угарски краљ Владислав, брат Зво- 
ннмирове удовице Лепе, задобио Славонпју 
(северну Хрватску до Гвозда), није је сје- 
динио са Угарском, већ је тамо поставио 
за краља свога снновца Алма. — Тада је 
оенована загребачка бискупнја (1094), која 
непрекидно, од свога постања до далас, 
врши духовну паству и у М. Када је Хр- 
ватска признала за владаоца угарског краља 
Коломана (1102) њом су, као посебнпм по- 
дручјем од Драве и (Муре) до Јадранског 
Мора, владали чланови краљевске поро- 
дице, као војводе славонске или некра- 
љевске крви банови чптаве Славоније (Хр- 
ватске). Под њихову су власт кадшто сла- 
дале и суседне (нрекодравске) жупаније,. 
заладока, шомоћска и барањска.

На.јстарија повеља, која се тиче М„ пи- 
сана .је 1226 у Загребу. Млади краљ Бела, 
првенац угарског краља (Андрпје II), су- 
дио је као олавонски војвода, 1225 у За- 
гребу у па.рници између међумурских пле- 
мића Павла и Мутимира. 1226 досудио је- 
Мутимирова имања Оток и Бистрпцу међу 
Муром и Дравом загребачком бискупу Сте- 
пану. 1239 заладски жупан Арнолд, по за- 
повеети бана чптаве Славоније, Опоја, 
расправио је парницу између магистра Ми- 
ханла, властелина имава Неделишћа, и 
тројице другпх међумурскпх властелнна„ 
због поседа између Драве п Сратке (прн- 
тока Трнаве код Горичана, оада. сухо ко- 
рито).

Међу међумуроким племством у 13 веку 
одлично је место заузимала породида Чак 
(ићи). 1267—1268 Димптрија Чак бпо је 
славонски бан н заладски жупан. По њему 
се зове Чаковац, главно место М.

У архиву загребачког каптола чува се- 
рукопис горичкога архиђакона Пвана, ко.јн 
је најстаријп извор за историју католпчке' 
цркве у М. Рукопис садржи статуте загре- 
бачког' каптола, проглашене 9/8 1334, н 
међу њима попис жупа загребачке биску- 
пије. Пописане су дакако и жупе у М.
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Тачно и потпуно су именоване само 3 жу- 
пе: Штригова, Суботица н Прелог; затим 
8 жупа само пменом жупне цркве, од 
којих се 6 може одредитп средиште: међу 
љима Неделишће и Чаковац.

У другој половши 14 века била су вла- 
стела у М. Лацковићи (Апор). Ердељски 
војвода Степан Лацковнћ добио је 30/10 
1350 М. од краља Лудовика као награду 
за велике заслуге, -стечене у напуљском 
рату, и постао је баном читаве Славоније, 
Хрватске и Далмације. М. је изгубио Сте- 
ван Лацковић (син), 1383 бан хрватски, 
кад је нршпао хрватским устаницима про- 
тив краљице Марије, кћерн Лудовикове, 
и љезина мужа, краља Оигисмунда. Исте 
године (4/3) краљ је даровао М. браћи Ни- 
коли, Ивану и Степану Канижају, али га 
је већ 24/5 1405 заложио за 48.000 дуката 
грофу Херману Цељскоме, чију је кћер 
Барбару узео за жену (15/2). У власти 
Цељских и уједно загорскжх грофова, којн 
су се као рођаци краљеви уздигли на наЈ- 
видније место у Хрватској, остало је М. 
све до насилне смрти последњета грофа 
Цељскога, Улрика (9/11 1456, у Београду). 
Н>егова удовица, Катарина Бранковићева, 
продала је ц-ељска имаља 8/5 1461 хрват- 
ском бану Ивану Витовцу, али краљ Ма- 
тија Корвин није то потврдио. Он је М. 
прогласио својином краљевеке коморе, па 
га је 1464 заложио за 24.000 форжната ва- 
радинском бискупу Ивану Витезу и Фер- 
динанду Ламбергу, раније капетану града 
Чаковца, а мало затим (20/11) продао га 
је Ивану Ернушту, кога је именовао баном 
Славоније. Тако је М. дошло у руке по- 
родице Ернушт, која је узела придев Ча- 
ковски (изумрла је 1540). М. је хтео тада 
присвојити барон Петар Кеглевић, ,али га 
је краљ Ф-ердинанд I прогласио својином 
краљевске комор-е, јер је породица Ернушт 
изумрла без мушких потомака. — Кроз 
све то време М. је припадало краљевини 
Славонији (северној Хрватској), а не Угар- 
ској. За то има потврда у краљевским по- 
вељама и у 34 чланку трећега декрета, 
што га је створио сабор, а 1498 потврдио 
краљ Владислав II ..

1546 краљ Фердинанд I даровао је М. хр- 
ватском бану Николи Зринскоме, да му 
се одужи за 20.000 форинги, што их је 
Никола био дао краљу за издржавање вој- 
ске. Отада су у М. била властела Зрински, 
све до 1671, када је у Бечком Новом Ме- 
сту погубљен бан Петар Зрински, или тач- 
није до 1682, када је његов син Иван Бал- 
тазар бачен у тамшшу, где је и умро, а 
градачка је комора присвојила његова има- 
ња. Бана Николу I Зринскога (— 1566, 
Си-гет) насл-едио ,је у М. његов син Јура.ј I, 
који је примио протестантску веру и про- 
вео реформацпју у М. За шдрење нове вере 
основао је он 1574 у Неделишћу хрватску 
штампарију. која је 1586 пренесена у Ва- 
раждин. У Хрватској дшје могао као про- 
тестант постићи никакве части, нарочито 
не части жунана вараждинскога, јер су

трофови Ердеди били наследни жу-пани 
вараждииоки, те је, да постнтне част за- 
ладскога великога жупана, настојао н 
успео, да се М. оделн од вараждинске 
жупанпје п припоји жупанијп заладској. 
1608 био .је заља1дским жупаном Јурјев син 
Никола II. Другж син Јурјев, Јурај II, од- 
рекао се 13/4 1613 протестаитске вере, те 
је одмах почео из М. терати протестантске 
проповеднике и намештати каталичке све- 
штеннке. У томе су га помагали павлини 
и загребачвш каноник Бенко В!Пнковић.

1622 постао је Јурај Зрински хрватским 
баном. Одликовао ое у рату с Турцима, 
ос-обито 1624 код Костајнице и Јаоеновца. 
Умро је већ 18/12 1626 у Пожушу, навр- 
шивши једва 30 година, отроваш, веле, на 
го-збн, коју је пржредпо царски генераи 
Валеншгајн. Иза Јурја остала -су дв-а не- 
дорасла сина, Никола (II) и Петар. Никола 
се угледао на свога нстоименога прадеда, 
сигетског јунака. Већ се као младић од- 
ликовао у рату протшв Шведа и иротив 
мађарских бунтовника.. 27/12 1647 имено- 
ван је баном хрватским и инсталирао се 
(14/1 1648) у Вараждину. Бан Никола бра- 
пио је Хрватску од турскнх провала п од 
њемачкога насиља.

1659 основан 'је у чаковачком тртовншту 
фрањевачки самостан са црквом Ов. Ни- 
коле. Изван трговишта био је Зрински 
град {дворац), којп описује холандски на- 
учењак Јаков Толиус (1660), кад је тамо 
по-сетио Николу Зринскота'. За одбран-у М. 
од Турака- почео је ба-н Нпкола Зришски 
(1661) градити на реци Мури велику твр- 
ђаву, коју је прозвао Новн Зрињ, као спо- 
мен на стари град Зрињ. Оабор је у За- 
гребу 27/2 1662 закључио, да прж градљи 
Новога Зриња морају бесплатно радптп 
кметови вараждинске и крижевачке жу- 
паннје. Тај закључак доказује, да је М. 
тада припадало Хрватској, а то сведочи 
и банска конференција, одржана 7/1 1664 
у Чаковцу. Слику Новога Зриња објавио 
је немачки бискуп Мартин М ауег, у делу 
0 г1е1газ гесћупгаз ас сопНпиа1из (1665) са 
напоменом, да се Нови Зрнњ налази у 
Хрватској, на реци Мури, недалеко од. 
Кањиже.

У великом рату са Турцима 1663 одли- 
ковао се Нпкола Зринскв у Угарској тако, 
да је постао генералисим Задунавља (ју- 
гозападне Угарске). Осим тога одбио је 
13/8 од Новога Зриња 6000 Турака, а 17/10 
2000 Татара. На почетку 1664 четовао 'је 
он у ут-арској Подравини све д̂о Осека, где 
је запалио чувени мост на Драви, што га 
је био подигао султан Оулејман II, па се 
са великим пленом вратио 15/2 у М. За 
освету велики је в-езир 19/6 1664 оисео 
Иови Зриљ, заузео га и разорио (7/7). Још 
исте године (18/11) Никола је- Зрински 
страдао у лову: у куршанском га је лугу 
раадерао вепар.

Бан Никола оста-вио је вза себе удовицу 
Софију и двогодншљега сина Адама. 
Улраву М. преузео је Николин брат, Пе-
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тар Зриноки, (;<]• ко.јим је дошла у Чаховац 
и љегова жена Катарина, рођена Франко- 
лан. Обоје су волели књигу, па је тако Ча- 
ковац постао оеднште хрва.тске литературе. 
Бан Петар је био и еам пееник, како еве- 
дони њетова Адријанокота. мора Оирена 
(1660), у којој слави свога лршдеда Ни- 
колу, сигетскога јунака. Катарина Зрнн- 
ска саСтавнла је (1661) молитвенив Путнп 
товаруш (друг) п Снбилу. Њима је у Ча- 
ковац долавио Катаринин брат, Фрањо 
Крсто ФраЈНконан, који је своје лирске 
несме саЈбрао у вбирку Вртнћ. 2Ј/1 166-5 
поста'0 је Петар баном, управо у доба, 
кад је у Утарској в  Хрватској кипело не- 
задовољство против бенкота двора, што је 
након сјајне победе над Турцима учнњен 
с њима сраман мнр у Вашвару (10/8 1664). 
Незадовољницима је (уз ннке утарске ве- 
лнкаоле) би-о -на ч-елу бан Никола, а по 
њаговој смрти бан Петар Зрински. У то 
је коло ттрисгао и Петров шурак, Фрањо 
Крсто Франкопан. Та1ј- је покрет пшнат 
као Зринско-Франкопанска урота. Завршио 
с-е на -губилишту у БенкоЈМ Новом Месту, 
где су 30/4 1671 пале њихове главе. По 
њиховој катастрофн поробљена су и за- 
пљењена зринско - франкопанска имања. 
Тако је половнну М. присвојио себн краљ 
Леополд, а другу је половину оставпо Ада- 
му Зринском, сину бана Николе II. Кад је 
Адшм Зринскн 19/8 1691 ПОГПНуО Ј  биТЦН 
код Сланкамена, присвојио је- краљ и ње'- 
гову половину М. Испрва је М. управљала 
дворека. комора у Грацу. 1-6-95 продао је 
краљ М. маркизу Ае Ргуе, ко-јн га је већ 
1702 за исту цену вратпо градачкој ко- 
морн. 1715 градачка комора дала је М. 
у закуп трофу И-вану Чикулину, а 25/5 
1719 краљ га је Карло III ноклонио грофу 
Махаилу Ивану Алтану.

У то је време М. било чиого хрватски 
кршј-, каво' с-в-едоче искази међумурских 
жуиннка 170-1. Кад су -се 1701 хрватски 
павлнни оде-лижи од уга-рских, ла1влин;ски 
сам-оетан -Св. ЈелеЈне код Чаж-овца уврштен 
.је у хрватоку пшвлввеку покраЈЈ-ину. Од 
све-тојеленоквх павлнна знатан је бно 
нсторик Јосип Бедековнћ, којн је 1752 
издшо у Бечу дело ХаЈ1а1е з-сЈшп ша^ш 
е сс 1ез 1ае Јос1ог18 запсН Ш егоп ут! јп 
гиЈегЉ и« бНЉопгз 10-соиНа4ит (Домовшна 
велнког црквеног учнтеља Св. Јероннма 
у равваливама- Стрндона сакривена). У 
пр-вом делу ове раснраве вма -знатнвх 
земљоНисних, и-сторискпх културних беле- 
) ш а  о М. У другом делу пстнче писац 
и брашг хипоте-зу да је родно место Св. 
Јероишма Стридо, данас Штришова у М. 
Међу оеталим раотравља Бедек-овић ту н 
питање: када п како је М. отргнуто од 
варажЈдш-гске жупанп.је (Хрватске) п при- 
појепо заладско.ј жупанпјп (Угарској). Од 
времена грофа Јурја Зринскога (концем 
16 века), М. је впртуално припадало за- 
ладоко.ј, док је реално н даље прппадало 
вараждииској жуланији.

Впртуално у реално припадање М. 
Угарској хтели с-у Мађари провеств на 
почетку 18 века,. кад су, -за уотанка Фра- 
ње II Ракоција, њетови -генерали Алексан- 
дар Ницкп п Снгпсмунд Генни, продрлп 
с војсвом у М. и -заузели га (фебруара 
1704). Али је, по закључку хрватскога са- 
бора у ВараЖдпну, 20/2 ушао у М. са 
јаком војском (15.000) бан Иван Палфи н 
лротерао Мађаре. Већ 10/3 хрватоке су 
страже- опет чувал-е мост на Мури код 
Средншћа. Сједнњење М. за заладском 
жупанијом утврђено је тек 12/2 1720, када 
се троф Алтан дао увест.и у -свој посед по 
каптолу суботичком (52отБа1ће1у). Отада 
је М. све до 1848 припадало заладској 
жупани.јп, а по њо(ј краљевшшг Угар»ској. 
У то су доба М. задеснле две несреће. 
15/5 1723 изгорело- је трговиште Чаковац. 
Тек што се н-ошто било обновило, кад су‘ 
опет страдале куће од земљотреса (30/4 
1738). Тада су се срушнле у М. многе 
цркве. Зешљотрес је ра-звалио такође-р 
Зрлњаки град у Чакдацу ц самостан у 
С-в. Јеленн. Гршд ј-е поправио и преуредио 
гроф Алтан. — 1791 продали су грофови 
Алтан М. грофу Ђури Фестетићу де Толна, 
за 1,000.000 форшнти. Пошто су Фестетићи, 
по смртл генерала Впнка Кнежевлћа (11/3 
1832), прикупили -и ње-гова имања 1782 
укинутога самостана у Св. Јелени (осим 
Стригдае н Леоковца, што су остали 
Кнежевићима), постали -су они готово је- 
дина властела- у М. Тако су оотали све 
до недавна.

За- мађарске буне (1848) бал је Јелачић 
освојио М. п прогласио -га дел-ом Хрватске 
(п/9). Када -с-е о-н касније са глаањо-м 
хрватском војском налазно под Бечом. 
продрла је (17/10) у М. мађарска војска, 
лод генералом Ма-вром Пе-рцелом, али су 
је већ 12/ и  -истерали граничарл, -под нод- 
маршалом Даленом. Попгто је мађарека 
буна угушена (1849), читава је Угарска 
раздељ-ена на неколико окрута, којпма су 
упра-вља-лп комесири, М. је требало да 
потпадне под оуседн-о сто-лнобиоградско 
окружје, али је на молбу- бана Једачића 
аустриско мпнпстарство 19/12 1849 одре- 

- днло, да М. остане сједињен-о -са, Хрват- 
ском, док се ,о томе не створп коначна 
одлука државнот законодавства. Међутим 
је дошло доба ансолЈИЈгзма (1851—1860), 
па, се и питаЈње о законитој- прппадности 
М. -затегло. Кад -је Устав враћен (октобар- 
ском дипломом 20/10 1860), бан Јосип 
Шокчевлћ сазва-о је у Загреб бансжу кон- 
ференцију, да се шреми све1 што ,је п-о- 
требно 'За хрватски сабор. На> конферен- 
цијп с-е скупило 56 угледшгх Хрвата, ме- 
ђу њима је био и ђаковачки биокјјф 
Штросмајер. Одмах са прве седннце (2б/и 
1860) послана је краљу представка са мол- 
-бО'М, да се Хрватокој припоц-е Далмација 
и хрватскп' део И-етре. Мађари оу -међутим 
захтевали, да се М. вратп Угарокој. Угар- 
скп министа-р Антун Сечен пзјавно је 
у бечком министар-ском већу, да ће се од-
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рећи своје части, ако се М. не припоји 
заладској жупанијн. Да се не изазове 
крвза, миннстарство је у Бечу одлучило, 
да се реши питање о М. Писмом од 7/1 
1861 краљ је позвао хрватску баиску 
конферендију нека »изведе право, које 
Хрватској припада на М.« 0 томе је по- 
зиву расправљала банска конференцшја 
15/1 1861  те је, по предлогу Мирка Бото- 
впћа, коме се придружио и бискуп Штрос- 
ма!јер, заЈКључиша, да 01дговори посебном 
представком, у којој ће напоменутн, да она, 
немајући никаква мандата од народа, није 
власна, да ишта одлучује о целокупности 
домовине, а још маље да се уплеће у та- 
ква питања, која раде о тоше, да се од 
домовине откине који љезпн део; зато не- 
ка се замоли цар, да се рашрава о прав- 
ним насловима Хрватске на М. остави 
оабору, као закоиитом- оргаиу Троједне 
Краљевине, а у М. нека се одржи садашње 
стање. Мађари међутим нису чекали да 
Хрвати дожазују своје право на М. У беч- 
ком мвнистарском већу навалио је угарскн 
министар Антон Сечен на Ивана Мажура- 
нића, којв 'је био председник дворскота ди- 
кастерија. ф. Хрватску и Славонију, да 
пристане, да се М. правно и фажтично оце- 
пп од Хрватоке. Мажуранић се онда одре- 
као своје службе, јер није хтео да при- 
•отане на тај вахтев, који су додупирали и 
други министри. На> то је министарско 
веће учиннло по мађарском вахтеву, те је 
М. отргнуто од Хрватске и припојено Угар- 
-ској. — Последњи хрватскк упраиник М. 
био је Словенац Антон Глобочник, котар- 
ски председник у Чажовцу. Сд љега има 
занимљив извештад о тим дотађајима у М. 
(у 8 књизи Иввештаја Музејокега1 Друшпва 
за Крањску). Фажтично оцепљење М. од 
Хрватске, а сједињење са Угарском, извр- 
шено је 12/з 1861, када је Глобочник по 
налогу хрватске владе предао свој уред 
за то састављеној комисијк. — Отада је М. 
било саставни део Угарске, док није на 
саму бадњу ноћ 1918 у њ ушла војкжа 
Краљевине СХС.

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Опис земаља 
у којих обитавају Хрвати (III, 179— 185); И. 
Кукуљевић - Сакцински, Панонија рпмска 
(Рад, 23); Р. Хорват, Повјест -Међумурја
(1908); Р. Хор-ват, Међумурје (Даница, 1912, 
108-^-134); Ф. Бучар, Повест реформацпје и 
протуреформације у Међумурју и суседној 
Хрватској (1913). Ј. Модестип.

МЕЂУНАРОДНА БАНКА А. Д. Основана 
је 1921. Централа Загреб, филијала Бео- 
гра-д. Капитал је 5,000.000. Фошдови 1,190.000, 
улози 13,275.062, -ПОВдриОЦШ 6,774.286, Г0Т0- 
вина 3,451.824, потраживања код новчаних 
завода 2,770.729, дуидавци 17,205.321, вред- 
носни папири 839.835, непокретности; 333.106. 
Чиста добит је 632.043 Дин. Дивиденда 
11%, или 5-50 Дин по акцији од 50 Дин. 
Председник је Др. Милан Ројц, директор 
■Отон 111-ик. Н. С.

МЕЂУНАРОДНИ КОМИТЕТ ЦРВЕНОГ 
КРСТА У ЖЕНЕВИ. Идеја о Црвеноме Кр- 
сту поникла је на бојном пољу код Сол- 
ферин-а. (24/6 1859). После борбе, и са једне 
и са друте стране остало ј-е на ра-збојишту 
на хиљаде рањеника, који су на жези, без 
воде, без пр-ве номоћк и неге, вапнли за 
помоћ. Запомагање тпх несретнпка побу- 
днло ј-е учесника у борби, племенитог Швај- 
царца Н&пгу Бипап1-а, да ортанизује ам- 
буланте и  службу прве помоћи. Доцније, 
н-овембра 1862, Дина-н је објавио брошуру 
Уепомена на Солферино, где је оцртао 
страхоте битке и ужасну патњу н муке ра- 
њеника, упућујући на крају топао апел це- 
ломе св-ету: да је настала неодложна по- 
треба осниваља сталних друштава оа за- 
датком, да се указује помоћ ратним жртва- 
ма, и д-а се рањеници неутралишу.

У Женеви је у то време већ постај-ало 
слично друштво. Оно је позвало Динана 
на своју седницу 9/2 1863, ради договора. 
по том питању. На седници се дошло до 
закључка, да ,је потребно у будуће свакој 
зараћено.ј војсци придодатн на службу н 
гго једно одељеље добровољнпх болничар- 
ки. Одмах је им-енована комиоија за спро- 
вођење те идеје. Њен је секретар био Ди- 
нан. Октобра 1863 комисија је већ имала 
израђен предлог нарочитог утовора, за ко- 
ји би се имале придобити све државе, у ци- 
љу образоваља сталних њотпорних друшта- 
ва за рањенике .и неутралисаља раљеника. 
болничког особља и материјала за негу н 
лечење-. Динан је одмах обишао тотово све 
владе ,у Европи, износ-ећи им тај предлог, 
што је свуда најтоплије прихваћено. 26 д-о 
29/10 1863 -одржана је у Женевн конферен- 
ција стручњака и представника 16 држава 
са 36 делегата, на којој је прихваћен изра- 
ђен иредлог и одлучено оснивање М. Ц. К. 
За његово седиште пза1брана је Женева, а 
главни му је задатак: да подстнче органн- 
зовање националних друштава Ц. К. и да 
саображава њихов рад основно} идејл уота- 
нове, то јест, да Друштво Ц. К. -буде уста- 
нова, која се у свом раду'руководп искљу- 
чиво побудама милосрђа, а као таква она 
је непристрасна и верски н економски пот- 
пуно неза-висна. М. К. одржао ј-е од свога 
оснивања до краја 1925 дванаест међу- 
народних конференција уз присуство пред- 
ставника држава и националних друшгава 
Ц. К.

Идеје М. К. Ц. К. и Женевске Конвен- 
ције у-брзо су продрле- и код нас. Црно- 
горско и Српско Друштво Ц. К. основана 
су у време устанка у Босни н Херцегови- 
ни, на неколико м-есеци иред српско-турски 
рат 1876—1878.

Влада Кнежевине Црне Горе потнисала 
је Женевску Конвенцију 29/11 1876. Десет 
дана доцнп.је, 25/1 основано је и Српскб 
Друштво Ц. К., а влада Кнежевине Србије 
иотписала .је конвенцију 24/3 исте године. 
Ревидирану Женевску Конвенцију од 6/7 
1906 српска влада ,је пошисала 9/10 1909. 
И српска и црноторска влада потпи-сале
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Хашку Конвецију од 19/7 1899, која је за- 
снована на одредбама Женевоке Конвен- 
ције, а која ставља- под ваштиту рањенике 
у поморском ратоваљу, н то Црна Гора 
16/10 1900, а Орбија 11/5 1901. Ревизију 
ове Конвенције од 18/10 1907 није ни једна 
ни друга држава потписада. Сем тога, Цр- 
на Гора потписала је 26/3 1907 и посебну 
Хашку Конвенцнју о заштити зграда за 
лечеље ратних рањеника и -болесника, која 
је усвојена 21/12 1904.

Црногорско Друштво Ц. К. раднло је у 
врен-е мира н у ратовима као самостално. 
Било је пожртвовно и спровело .је органн- 
зацију одбора у свима већим местима. Г1з- 
државало је и помагало резервне болнице 
у ратовима, обилно помагано од руског 
и српског Ц. К. 'Под председништвом ми- 
трололита Црне Горе, Митрофана Бана, 
управа црногорског Ц. К. одпучила је 24/8 
1920 да -сиојп црноторскн Ц. К. са српскнм 
Ц. К., и одм-ах је по правилима- српског Ц. 
К. продужен рад у Црној Горн.

Другнх наших друштава Ц. К. није мо- 
гло бити, јер по статутима ‘М. К. Ц. К. н 
по -одредбама Женевске Конвенције у .ј-ед- 
ној држ-ави признаје се само јед-но Друш- 
тво Ц. К. Према томе, Хрватн и Словенци, 
као и крајеви под Ау-стро-Угарском, нису 
имали своје Друштво Ц. К. Али, у свима 
покрајлнама под Аустро-Угарском оа на- 
шим живљ-ем, у-станова Ц. К. нжј-е била 
сасвим нешозната-. И ако до-ста. доцннје по- 
стојало је Друштво Ц. К. и у Хрватској н 
у Оловеначкој, али само као фплијала ма- 
ђарског, односно ау-стриског Ц. К. Далм-а- 
ција је била готово подчиљена централи у 
Бечу, а- Војводина- је остала подручје де- 
латности м-ађарског Ц. К. Босиа и Херце-- 
говпна нису у опште пмале установу Ц. К., 
већ сличну организацију у Восанско-Хер- 
цеговачком Друштву -за н-ом-оћ и добро- 
творну санитарну негу, које је по решењу 
земаљске владе од 21/5 1920 распуштено, 
-а- имовина њетова предата тамошњем здрав- 
ственом одс-еку на ра-сполагаљв. Остата-к 
неутрошене имаовине предао је овај одсек 
обдасном Одбору Друштва Ц. К. СХС у Са- 
рајеву 26/11 1924, којп је тих дана о-бра- 
зован но новим пра-вилима Друштва Ц. К. 
за целу Краљевину.

У Словеначкој је Слов-ен-ски Рдечи Криж, 
одмах по распаду Аустро-Угарске, -одржао 
ванредан з-бор својих чланова 27/11 1918, 
који је раскннуо везе са аустрпскпн Ц. К., 
обуставио слање процента од пршгоса и из- 
јаснио се за уједињење са Српским Ц. К.

У Хрватској је Ц. К. о-сно-ван 14/2 1897, 
а  тек -за врем-е Ов-етскота Рата показивао 
је већу делатност. Пре рата пмао је 25, а 
на његову завршетку 50 подружница. Од 
ових је у ра-ту 35 лздржавало своје вл-а- 
пите -бо.шгице, разуме се, уз потпор-у ау- 
стриских и м-ађарских одбора. На главној 
ванредној скунштини 24/8 1919, одлучено 
јв раскидање савеза са мађарским Ц. К. 
и изабрана је делетација, привременн од- 
оор Хрватскот Друштва Ц. К. под лредсед-

ништвои Др. Јосипа Антолковића, да спро- 
веде уједињење с-а Српским Ц. К. Овај при- 
временн одбор одржао ј-е овоју последњу 
седницу 4/11 1923, јер је доношењем пра- 
вила ј-единственог Друштва Ц. К. у целој 
Краљевини престала његова функција. (В. 
Друшгво Црвеног Крста.)

В. Станојевић.
МЕЂУРЕЧ, речица у Црној Гори, десна 

дритока Бојане. Изв-ире на 'западној страни 
Румиј-е, под /Кафа Минчицом 1.186 м, котом 
1.087 м н Осојшгцон 1.003 м. С-а изворпшта 
тече према југоистоку и југозападу, а од 
Мрковпћа на Југонсток и југ - југоисток. 
Код Клесне скрене у правац истока, про- 
тпче кроз Шаско Блато, а по излазу пз 
њега тече на југ. У Бојану утиче око 
1 км узводно и ееверно од места Шујерћа. 
Једина већа притока М. је Карннџнца. Ду- 
жина М. тока је 25'4 км, а површина сли- 
ва 100-1 км2. Д. В.

МЕЂУРЕЧЈЕ. 1 . Крај пзмеђу Драве, Ду- 
нава- н Оаве, од словенске (штај-ерске) гра- 
нпце на западу (Сутла, Мацељска Гора) до 
саетава Саве и Дунасва на истоку. Сре- 
дишом су се наншзали алпски огранци, 
ближе Драви -и Дунашу него Савн, па су 
онамо доога стрми, а овамо положнтн п 
разграњенп; зато им је јужнн (савски) 
слив рашптијн и потоцнма обила-тнји. Пре- 
теже терцнјарна и квартерна. грађа, али 
језгро је неких гора грађеао од пракамења 
(Медведница, Мославачка п Фрушка Гора, 
Папук), а другпх од грађе мезозојске (Иван- 
чпца). Од шуме највнше расте белогорица 
(храст, буква), Насеља, па ратарств-о, во- 
ћарство и виноградарство ретко где доннру 
преко 300 м ввоине. Алзлже огранке (Хр- 
ватско торје оку-пљено око Загорја и Сла- 
вонско горје око Пожешке долнне, обоје 
везано Бпло-Гором, па самачке горе, Мо- 
сла-вачку и Фру-шку Гору) обрубљују ни- 
зине, које се стеру уз обе главне реке: По- 
савина уз -Саву и Подравнна. уз Драву. Те 
су низине у опште житородне и шум-овите, 
само гдешто мочварне (Лоњско Поље, доњн 
Срем), мање песковпте (код Ђурђевца »Пе- 
оки«, Хр-ватс-ка. Сахара), Отворенн и у оп- 
ште родни крај1, особито у свом источном 
делу (доња Подра.вина н Срем) пма нема- 
чких, мађарскнх п чехословачких коло- 
нија. Дуж- целе Посавнне, а замало п По- 
дравине, пде железнпчка пруга са више 
попречкпх спојева. М. спада, у погледу 
матерпјалне и духовне култуле, међу нај- 
напреднпје крајеве наше Краљевине.

2. Крај при састави Таре- в  -Ппве у обла- 
сти зетс-кој (Црна Гора) са градом Соколом, 
коЈЈи се невда можда зва-о М. У залеђу јуж- 
но двже се Дурмптор (2.534 м).

Ј. Модее.тин.
МЕЂУРЕЧКА ПЛАНИНА, у Црној Гори, 

између речица: Међуреча-Мидије, ју-гоисточ- 
но од Р.умије, око п  км источно-југоисточ- 
но од Старог Б-ара, односно 15 км северно- 
североисточно -од Улцпња. М. П. је састав- 
љена претежно од палеозојских -стена,
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дру^жа се углавном од запада. према истоку, 
а у томе правду су највлши виеови: Ме- 
ђуречка. 1.178 м, Мерокс 962 м, Строжалик 
893 м, Бојка 970 м, Пет У!6ала 950 м. Пла- 
дина је скоро цела покрнвена вегетадијом, 
али је доета. сиромашна водом. П. Б.

МЕЂУРИЋ, село у Славонпји, област 
Осек, срез Новска, у крају међу Иловом и 
њедом тгржгоком Пакром; железничка ста- 
ншда на прузн Банова Јаруга—Пажраш;. Има 
957 становника, општинско потлаварство, 
римокатолипку жушу и пунку школу.

Ј .  М-н.
МЕЖА, река у Словеначкој, лева при- 

тока Мислиње. Извире близу граниде наше 
државе са Аустријом, између Сњеженина 
1.566 м н планине Олшеве 1.930 м, око 
8‘5 км источно-јутоисточно од Железне 
Капле. Од изворишта М. тече према исто- 
ку, покрај места Копривна према Солнцу 
и Чрне, одатле на север, покрај Мижице, 
до Пољане, а на доњем току гече ка истоку 
и близу ушћа ка сев-ероистоку, протичући 
крај Преваља и Гуштања. Ушће 'М. у Ми- 
слињу је око 2 км југоисточно од Драво- 
града. Дужина М. тока ј-е 37-2 км, а повр- 
шина слива 302-5 км2. П. В.

МЕЖАКЉА, висораван у Словеначкој, 
између река: Горењске Саве-Радовнне-Би- 
стрице,' северозападно од Бледског Језера. 
Пружа се од запада-северозапада. према 
истоку-југоистоку, сас-тављена је од мезо- 
зојских творевина, претежно кречњака, 
а просечна висина заравни је 900—1.000 м. 
Са ње се на крајњем западу диже Репи- 
ковен, 1.593 м, а на североистоку је нај- 
виши врх М. кота 1.299 м. Планнна је 
већнм делом под вегегацијом. Северним 
подножјем планине пролазе железничка 
пруга и друм Трбиж—Јесенпца—Љубља- 
на, источним железнпчка пруга и друм 
Јесеница—Бохињска Бистрица, а преко 
планине води колски пут Еорошка Бела— 
Крница. П. В.

МЕЗИЈА (ГОРЊА), у античко доба име 
■области, која се налазила од прилнке из- 
међу линије Београд—Шар-Планина и ли- 
није Лом-Паланка—Пирот—Ћустендил, и 
између Дунава и Велеоа. До цара. Доми- 
цијана (96 по Хр.) М. није постојала као 
засебна нровинција, него је била део шро- 
винције Мезије, која се пружала све до 
Црног Мора. Може бити да је М. Г. при- 
падао н данашњи Баснат. На крају 3 века 
по Хр. М. Г. подељена је на 4 мање про- 
вннци.је: 1. Прва Мезија (која се нвала и 
Горња), од Београда до Ћуприје и до До- 
њег МилаЕовца; 2. Прибрежна Дакија, из- 
међу Д. Милановца и реке Вида у Бугар- 
ској; 3. Унутрашња Дакија, са Софшјом и 
Нишем; 4. Дарданија, са Окопљем.

М. су освојили Гимљани у 1 веку пре 
Хр., али је она организована као провин- 
ција тек првих година по Христу. М. Г. 
■била је за владе римске увек добро вој- 
нички поседнута. Њена посада износила је

две лесије ш још толшко друте војске. Ове 
две легиде становале су најшре, до 15 шо 
Хр., на јуту (јамачно у Сксшљу), а шосле 
су преведене на. Дунав. У другој половини 
1 вева по Хр. легија IV била је у Бео- 
граду, а легија VII у Впминациуму; оне су 
ту остале еве до краја римеке државе.

У М. су живели Мези и Трибали на ее- 
веру, два трачка. племена, келтскн Скор- 
дисци, такођер на северу, од Београда до 
Мораве и шреко Мораве, а на југу Дар- 
-данци, коди су бшш цлирског порекла. 
Помжњу се на северу и нека мања шле- 
мела, као Тржкорњанш, код Рнтопека, Пин- 
кензији, на Пеку, Тимахи, на Тшмоку. 
Главне варошн у М. Г. биле су: Сингиду- 
нум, М аг^ит (на ушћу Мораве), У хтта- 
т и т  (на ушћу Млаве), Ноггеи-т МагД 
('В.упрнја), Насааиз (Ннш), ШЈмата (Лип- 
љан), 5сира (Сжошље), Е.етеа1апа (Бела. Па- 
ланка) и т. д. Један добар пут ишао ,је 
поред Дуна.ва, а дрјн и  је из Београда иреко 
Ввминациума водио у Плш, а одатле се 
рачвао за Царитрад и Окопље (шреко Про- 
купља, Приштшне и Качашшка.).

П. В у л и ћ .
МЕЈА, село у Хрватској, област примор- 

ско-крајишка, срез !Оушак, спштиша Пра- 
путњак, уз цесту Бакар—Хрељнн. Има 160 
стан-овника. Железничва је станица (444 м) 
нруге Оушак—Карловац, 2 км од места, 
позната са јаке бу-ре (7/12 1873 отршнула је 
од воза н бацила у дубок долац 5 вагоиа 
са 24 путника). Околшна М. им-а винограда.

Ј. М-н.
МЕЈЕ АНТОАН (МеШе! А,), француски 

лингвиста, професор на СоПе^е Је  Ргапсе 
(1866, МоиНп, АШег). Ученжк је М. Бреала 
и Ф. де Ооснра. Од 1891 предаје у Есо1е 
Јез ћаи1ез Е1иЈез упоредну граматпку н 
ирански језик. 1899—-1900 замењивао је М. 
Бреала у СоПе^е Пе Ргапсе, од 1902 пре- 
давао је јерменски, стари н модерни у 
Есо1е Пеб 1ап^иез ог1еп!а1еб, 1906 постао 
је професор Со11ејЗе Пе Ргапсе, за општу 
лштгвпстнку и упоредну граматику индо- 
европских језика. — Научно М. најбоље 
познаје од француских научника словен- 
ске језике. Нарочито му се истичу радови: 
Испитнвања о употреби генит.-акузатнва 
у старословенском (1897, на француском), 
Студије о етнмологији и речнику старо- 
оловенског језика (1902—1905), Прасловен- 
ски језик (1924), Српскохрватска грама- 
тшса, у друштву .са А. Вајаном (1924). — 
М. је инднвидуалан научник, који обу- 
хвата врло велико поље науке (в. Увод 
у упоредно проучавање нндоевропских је- 
зика, V издање 1922, Преглед историје 
грчког језика, 1913 и др.). М. је најистакну- 
тијн француски лингвиста.' Одликује се 
иеобичном плодношћу и оштроумљем.

А . Б.
МЕКИЊАР, село у Хрватској, област 

ггриморско-крајишка, срез Удбнна, општн- 
иа Понлапац; на јутозашадној ивнци Кр- 
бавскога Поља (745 м), уз цесту Удбина—
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Госпнћ. Жма 1.058 становннка, православну 
нарохи.ју, пучву школу. Помнн.е се 1166. 
На Градпни се налазе остагци предримског 
утврђења, а путем у Удбину, на Црноме 
Врху, проОтрана Ребрићка градина.

Ј. Ш-н.
МЕЛЕНДОРФ ОТО ДР. (МбПепНогН Рг.

V,), консул и приватнн доцент Тргованке 
Внсоке- Школе у Франкфурту на Мајнж, 
малаколог (— 17/8 1903). Испитлвао је на- 
шу фауну, кад је био придељен турском 
посланству у Оард.јеву. Већ у овојој. дисер- 
тацији (1873) обрађивао је нашу фауну (ва 
колеоптере Босне ту су првн нздашннји по- 
датци). Панчпћев малаколошки матернЈал 
обрадно је М. 1883 (свега 85 врста од којих 
15 карактеристичних за Србију). М. је опп- 
сао ту 7 нових врста рода СДашзПАа, а први 
пут Је обЈавио слику Целеборо-ве С1. |рап- 
стсА. Осим тога написао Је: ВгиМпах Раипа 
у о п  СгоаНеп (1871), 2иг Раипа иоп 81аио- 
пЈеп (ГГ В. Ма1ак. Сез., III, 1875). Ј. X.

МЕЛЕНЦИ, местО' у Банату. 31/1 1921 
имали су М. 9.456, а 1910 8.939 становнпка, 
од којих Орба 8.511, правоелавних 8.546, 
а католика 352. — М. су 1723—1725 бнли 
Још пустара. М. су насељеин Србима поеле 
раввојачења поморишке и потиске границе. 
1774 пршгајени су М. слободном кшкпнд- 
СКОМ •дистрикту. 1775—1778 'СИШЛО је 115 
српскнх породица у  аојну границу у јуж- 
ном Банату, јер нису билн задовољнп са 
новим ста&ем. 1778 населжпо се у М. 32 
породице из Србије. 1873 страдало је мно- 
го становника од колере. 1876 с-појени су 
М. са торонталском жупанијом. М. спадају 
међу наша највећа сеоска насеља. Станов- 
ииштво се бави претежно ратарством, алп 
је и сточарство знатно. У М. се налази 
неколико лросветних и хуманих српоких 
друштава. У пољу код М. налази се Ру- 
санда, лековита бања. Д. П.

МЕЛИК АНТОН, професор тимназије у 
Љубљани (1/1 1890, Чрна Вас, код Љуб- 
љане). Учио је гвмнави.ју у Љубљанп (до
1910), а Университет у Вечу (до 1914), где 
је положио професорски испит из исторнје 
и теографпЈе!. Почео Је пиоати мање беле- 
тристичке ствари за Домачег Пријатеља и 
Слована (1909—1912), објавпо је впше на- 
ционалпо-полнтичких чланака у Љубљан- 
ском Звону, Књнжевном Југу и другим ли- 
стовша, н писао .је за. политичке дневнике 
чланке ив сполже лолитике. М. је наппсао 
и више школских књига за теографију л 
историју у оренњим школама, а за серлју 
Пота ин Цељи книге: Згодовина Србов, Хр- 
ватов ин Словенцев (1920), Југославииа, 
зе.мљописшц гооподароки нн статистпчки 
преглед <1923). Са пута по Јужној Орбији 
написао је: До Охрида ин Бшгоља (1925Ј.

М. Кос.
МЕЛИОРАЦИЈА је трајло паправљање и 

лреудешавање тла за ироизводњу култур- 
нога биља. Она може да а) необрађено тло 
пршаде култури, иши б) да култивирано

тло поправж Шуме се крчењем, вађењем 
наљева, претварају у ораће тло. У шумо- 
витим и планинскпм пределима нашнм се, 
као у Северној Амервци, шуме често про- 
сто нале, да с-е дође до зиратне земље. У 
некнм краЈевима Оловеначке шуме се у 
редовном размаку од 80 годнна секу, остат- 
ци грмља крче п дрвља пале, паљевине ее 
засејавају зоби, кроашшром л хељдом, док 
коров не преотме толико маха, да се не 
исшгаћује даља култура. Тада се оставља 
тло да- 01пет обра-сте грмљем и шумом (Ло- 
гарска долина). Краш се прпводи шумској 
култури пошумљнвањем (в. Поштмљава- 
ње) а пољопрнвредној, вађељем камења, и 
дакупљањем земље, где Је од пре не би 
било. Повађено камење слаже се у зндове 
на међи земљишта, чиме ти крај-еви доби- 
јају свој типпчан пзглед. Овп зидови дају 
еклонншта за гајење осегљивнх биљака 
(смокава, маслпна, бадема, зимског цвећа). 
Вриштине, т. ј. поља, обраела туето вре- 
сом, ирацама, маховинама и лншаЈима, на- 
лаве ее у Лици, Херцетовини п др., увек 
сшо на врдо снромашном тлу. Вриштина 
се гули, односно са ње се кида зомља са 
билжама. заједно, па се слаже у томиле и 
запали пли ко'Мпостира. Пепео или компост 
равбаца се по отуљеном п, колико могуће. 
преораном тлу, а о>во се онда засејава уз 
додавање кречнпх и фосфорних гнојива, 
коруном, ражп, кукурузом плп зоби.

Поправљање већ обрађенога или за об- 
раду већ олособнога, тла обухвата. довод- 
њавање (исушивање), наводњаваље (ната- 
пање) и одорану обала од поплава.. Одаод- 
њавање се спроводи на тлима, на којима 
вода не може да нропада у доње слојеве, 
па онемогућује зраку прдатуп у тло до 
жилица биља, спречава органскп жпвот и 
растварање окоонице тла. Побољшање хе- 
миских н физичких даојстава. тла. о-ситу- 
рава бољу обраду тла, које се за 14 дана 
или више, у пролеће раннје., у јесен доц- 
није, Још може обрађивати; чува боље од 
мрава, тло се боље загрева, плодовитост се 
диже за 100 и више %. Нарочито у јужним 
нашим крајевнма се одводљавање врло брзо 
исплаћује, јер се редовно могу од до тада 

'несигурнпх поља добивати по 2 до 3 жетве, 
а. тло одводњених поља већином је врло 
пдодно (Попово Поље у Херцеговини. Пмот- 
око Бијелопоље у Далмацији, Врањско По- 
ље у ДалмациЈи н т, д.). У крашким по- 
љима понори, којн одводе воду, редовно 
се морају проширитн или вода одводпти 
тунелима (пројекти Мостарскога Блата и 
Поновог Поља у Херцеговнни, Гацке у 
Лпци). Одводњавање поља у отвореном те- 
рену обавља се каналима, јарцима и дре- 
нажом. Натапање ое с.проводн «а разне 
начине. Оно треба да доводн поду за .време 
суше, да у рано пролеће греуе тло, да му 
доводи биљна хранпва. и др. Код нас се 
натапаље спровода већином оамо на лива- 
дама1. Дотерано је натапање вртова (башча, 
бостана) у Бугарској и у Јужној Орбији. 
Натапаљем се може род умножити. Заштита

726 —
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од иоллава обухвата ншосредну одбрану 
прохнБ водотока, који поплављу.је околни 
1ерен, наеипима, и уредбе, ко’је ће зашти- 
тити насипима одбрањено подручје од па- 
да -властитог лонруија. Ове воде се морају 
редовно, нарочитнм оправама,, одводити 
или пжрковима дизати преко одбранбених 
наомта (југоиеточнн Срем, Бељ, водне за- 
друге уз Дунав и Тису). Површина- у ОХС 
већ проведеннх одводља и од поплава 
заштнћених земљшпта обухвата 1924: 
1,026.002 ха, а у иројекгу се налази још 
1,097.076 ха. 0. Франгеги.

МЕЛИХ ЈАНОШ (МеМсћ), мађараки сла- 
виста-, професор Уншверситета у Пешти 
(Д6/9 1872, Сарва-ш). Пшсао је о словенским 
елементима у мађарском. Издаје (заједно 
са Сошћосг 2о11ап-ом) мађарски етимо- 
лошки речник. Написао је међу другим 
стварима: Словенске поза.јмпце, ћ—II (1903 
до 1905, 1910), Наш језик у словенским 
позајмицама, Библиографија књижевности 
мађарских Словена (1903), Мађарска у до- 
ба освојења (на основу топографпје 9 и 
10 века, 1925) н доста других ситнијпх 
расправа. А. Б.

МЕЛОДИЈЕ НАРОДНЕ. Многи нашл му- 
зичари и скуиљачи М. Н., у општем оце- 
њивању наше народне музике, још и да- 
нас, према свом одтоју и индивидуалном 
укусу, дају предност народној музици по- 
јединих наших крајева. Факат је м-еђу- 
тим, да на. селу у сваком нашем крају има 
безброј М. Н., које п естетскн и музичко- 
теоретски могу једнако да интересују. Ва- 
ља истакнути, да је против ових музичко- 
регионалних назирања већ Ф. С. Кухач, 
сву наш.у народну музику, збирком Јузк- 
но-славенске народне попијевке, практички 
ставио у јединствен оквир, док је чешки 
музички етнограф Л. Куба у том погледу 
ишао и даље, и у бЉчапзГуи уе куусћ 
зреуесћ то јединствено практички спро- 
вео за цело Словенство.

Јефинствен музичко - етнографски садр- 
жај југословенске лучке музнке је теорет- 
ски установио А. Дсбронић студијом Ој- 
кање. На основу ретроспектпвне аналпзе 
пучке попевке из -свих наших крајева и 
аналогијом са општим развитком музике 
констатовао је, да у генези и естетском 
оцењивању југословенске пучке музике 
ваља разликовати три битно ра-зличита м-о- 
мента, три фазе, које, у нашој народној 
музици још и данас м-ожемо приметити 
једну поред друге.

I. Најпримитивнији елеменат музике у 
опште, а наше пучке попевке напосе, са- 
чуван је у певу слога »ој..,« , ојкања дал- 
матинског Загорца. Тај је »ој. . .« нека -вр- 
ста мувичке прастанице, која. у себи укла- 
па све елементе читавог развоја историје 
музике од најпростијег до најсложенијег. 
Јер у том »ој...« , кроз .најлримитнвнији 
муаички систем '(акустлчки неодређен), из- 
бија принцип апсолуше мелодије. Стога 
певаље тога »ој. . .« заступа иајпримитив-

нију, дакле и прву фазу наше народне му- 
зичке уметности.

II. Музички је много форм.иранији о-нај 
део ојка.ња, који ое извија над текстом и 
у оним, углавном сеоскпм попевкама, ко- 
је не обухватају велики гласовни опсег, и 
у којнма је нскључен елеменат латентне 
хармонпје. Битна карактеристика народне 
музике у овој фази је принцип деклама- 
ције текста. Ова је друга фаза развоја 
наше народне попевке слпчна развоју оп- 
ште музнке из старогрчког до углавном 
средњевековног доба.

III. У последњу, трећу фазу, убрајамо 
најновију нашу пучку попевку изразите 
мелодике н тонског дур- и мол-спстема. 
Попевке ове фазе у нашим западним зем- 
љама су по форми снметрпчније, а по 
тонском систему дијатоничније, док су по- 
иевке у нашим источним крајевима у фор- 
мп већином асиметричке, а у тоналнтету 
далеко од дијатонике, егзотичне. Ова фаза 
н ате  народне музике у нашим нсточним 
земљама подсећа на прву (рнтмиско-моно- 
диску), а у западном делу најновију (ме- 
триску) периоду општег развоја музике.

Тимн је наша народна. музика, као ре- 
зултат засебног музичког лзрабд наше ра- 
се, у везн са нашим географским полонса- 
јем и развојем у историји примила карак- 
тер самоникле споне, која је у простору 
спојила исток са западом, а у врем-ену са- 
дашњицу са- најстаријом пр-ошлошћу.

Не-завпсно од ових истраживања до лстих 
је резултата дошао касније п чешки му- 
зички _ етнограф Луд-овик Куба, у студи.ји 
Р1зеп Ј1ћоз1оуапзка, само је он јаче нагла- 
сио првенствен једногласни карактер ју- 
гославенске пучке попевке; осим тога, он 
је доказао, да су у тим мелодијама дур- и 
мол-схеме готово редовно испремешане са 
многим другим натуралистичким тоналп- 
тетима, од којих неки подсећ-ају на тона- 
литете, које налазимо у историјл музике 
древних ближих народа, док су некп са- 
моникли, чисто нашл. Осим -тога, Куба 
тачно констату.је, да се поједина народна 
лопевка на путу из једног краја у другп, 
тонално и рнтмнски мен3а, такб, да тиме 
прима готово нову физиономију. И у по- 
гледу архдтектонпке он подвлачи, да се 
народна музика .увек подудара са апсо- 
лутном форм-ом 'б-ило епског било л-ирског 
текста, и то увек на прпнципу једног ста- 
ва за цели текст. На том наједноставшг- 
ј-ем прннцнпу је у нашим народним попев- 
кама спров-едена лепа разноликост.

Из овога излази, да југословенске народ- 
не, дакле не варошке М., по сво.јо.ј -апсо- 
лутној муаичкој н музичко-егнографекој 
вр-едности спада.ју у ред најинтерееантни- 
јих појава у- еветској литератури народне 
музике.

Л и т е р а т у р а :  А. Добронић, Ојкаље, 
ггрилог за нроучавање генезе наше пучке 
поппјевке (Зборнпк за народни асивот и 
обичаје Јужнпх Олавена); БиЈу1к Кића, 
Рјзеп Ј1ћоз1оуап5ка, се1коуу ргећЈес! з ћ!е-
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сНМа ћиЈећшћо (1923); 2а рНш јЈћо51оуап- 
5кот (ДагосЈт 1лб{у, 1890); Ни51а?{, Де- 
ко1а1к туДепек о р15п1 и паб а и Ј1ћо»1о- 
уаии (батозЛаксов!, 1913).

А. Добронић.
К о д  Ол о в - е н а ц а .  В. у Додатку.
К о д С р 6 а. Доселившн се на Ба.пканско 

Полуострво, нашн претцн су дошлп у до- 
дпр са хрпшћанском религијом и визан- 
тиском културом, Утицај нове средине 
ускоро се осетио, и то прво у релишском, 
па онда у културном правцу. Ови нови 
утицаји дошли су у додир са урођенпм, 
словенским, што су нх наши претци из 
евоје постојбине донелн. На тај се начин 
почела да израђује духовна и политпчка 
физиономија нашега народа.' Византиска 
култура, п ако је била од великог ути- 
цаја на духовни живот српскога народа, 
није била у 'сташу да у њему затре етаре 
њетове словенске особине, које су баш као 
такве типпчније од грчких. И доцније, када 
је на Марици и Косову решена судбина не 
само Орба него ж великог дела хрпшћана 
западне Евроне, оријентални утнцад, који 
се и данас оссћа у наш ш  народу, ннје био 
у  стању да угуши онај наш словенски дух, 
који полако, све више в  више долази до 
израза, жако у соцвјалном тако и културно- 
.уметничком жнвоту.

И мувика нашега народа, као' део њетове 
културе, показује ове мене 'полптпчко-со- 
цијалних стасња народа и сираних утицаја. 
Алш кад се ти страни утицаји елимшишу, 
онда се јасно у музичжим делима нашета 
народа оцртава- њихова словенска линпја и 
карактеристика.

Најстаријн исторвскш податци, који1 нам 
говоре о мувичким си0'собно-стима Словена, 
а који се, по свој прилицп, односе на Србе, 
налазе се код грчког ппсца Оимокате. Он 
прича, да је 592, када је цар Маврикије 
опремао поход на Аваре, царсва телесна 
етража ухватила трц Оловена, жоји уза се 
ншсу носнли нпкажзо' оружје не-го >само гу- 
■сле (сИћагаз). Кад их је Маврикшје вапи- 
тао, коме народу прппадају, пз које су 
■земље и зашто обнлазе римска места, од- '  
товорише му, да су Оловени, да станују 
поред северног Океана п да се баве свир- 
ком, јер у љнховој земљи нема гвожђа, те 
да се зато не знају борити оружјем, да 
живе у миру и покоју, и да певају уз 
гуеле, јер не знају да свпрају у трубе. 
Овај цитат служн као доказ псконских 
музнчких способности нашега народа, које 
је он, у току векова, сачувао и развио.

После стварања Немањп.ћске држане, ду- 
ховни лпгвот у Орба је агочео да се развшја, 
и то под шуном влашћу цркве. Ов. Оава 
је имао утицаја на цео жшвот народа, као и 
иа његову културу. У Жпвоту Ов. Симеуна 
од Св. Саве“ прича се, да су покрај одра 
Немањина, на нрају, певали и Орбш, што 
нам даје пра,во да закључимо, како су се 
српсжи црквени напеви већ у то доба раз- 
ликовали од грчких. Из цркветшх спнса

тога времена видимо, да су и побожни 
људи у то доба радо слушали гусле и пе- 
вање уз њих. Доментијан, у Жпвоту Св. 
Саве, помиње свирање уз гусле. Истн пи- 
сац на другом месту прича, да се уз' тр- 
пезу свирало и певало уз гусле. Да је у 
то доба било људп, нарочнто млађих, који 
су, осим богуугодних молитава и верских 
несама, тражилп и друга светска ужива- 
ња, као н светске песме, о чему најбоље 
сведоче оне речи из Живота Св. Оаве од 
Доментијана, у којима се описује снер- 
ност и смиреност младога Растка, који се 
клонио младића, који певају песме »мла- 
дићских жеља, шго слабе дупгу«. — Све 
ово доказује, да се у то доба, поред цркве- 
не, неговала и развијала и световна иа- 
родна музика, мање подложна грчком ути- 
цају од црквене.

Од искона је у нашем народу постојао 
велики музнчкн ннстинкт, и музпка је била 
његова душевна потреба. Зна се од како су 
великог утицаја на буђење нацпоналне све- 
сти у доба лет-веконног робовања биле гу- 
сле са својим пршгушеним јецајем, којн 
је дрхтао под сенком столетнпх растова. У 
Србшјш је од увеж бшло најбољшх гусла.ра, 
а доказ су зато епске песме. Пољскп писац 
Мјаковски говортг са оеобитом нохвалом о 
српским гусларпма у песми штампаној 
1622. У јпољском делу 5»ш1о«а говкозх 
1624, прича неки непознатш писац, да су 
српски певачи путовали по Пољској, и на 
дворовшма пољских племшћа, а нарочито 
код малоруекпх Козака, певалн о јунаштву 
својик ш пољских .јунака.

Неоспорно је, да се и данас могу запа- 
зктш равни угица{јн, као на пр. нрекомерна 
секунда, што је карактеристика оријентал- 
не музике, п која није у словенском духу, 
Јер је нема код Руса и других Оловена, али 
која се данас налави у нашој. музшци и са 
којом -се мора, као са. једним мелодиским 
интервалом, рачунатп. Ако преЈкомерну се- 
кунду сведемо на велгику, ми смо ближи 
словенском духу ншше музике, шсто као 
што .је у духу словенском и .прпроднн VII 
ступањ то11-ске скале, који је типкчнијп 
од хармонсжог VII ступња (Заплакала стара 
мајка; Краљу Петре, жив тп био Ђорђе; 
Булбул шше, море, не пој рано). Преко- 
мерна се секунда налази и нзмеђу III и 
IV ступња, што је случај н код оријен- 
талне и циганске музпке.

Полазећи са гледншта ритма, српске -на- 
родне песме, као и народне песме друтих 
народа, смншљене су, у већини случајева, 
у дводелном и троделном такту, као нај- 
иростијем. Али оно што ритму наших на- 
рслдних песама даје особигЈ- драж, јесу по- 
луритмичке комбинацнје, које су врло лн- 
тересантне. Нарочито несме нз Јужне Ср- 
бије, у којој је наша музичка будућиост, 
нзобилују интересантним рптмичким ком- 
бинацијама. Тактовн: (Што се месецврло
млади; Еј, кад .ја пођох у ђул-башчу ру- 
жама), ап (Лепа Тода над водом сеђаше; 
Борјано, Борјанке), 7Д (Мома Митра џан’м
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болна лежи), 3/а (Синоћ побеже Ђурђа де- 
војка; Цвето, мори, Цвето), 51а (Ајде Гроздо, 
потурчи се), в/а (Први даде жуту дуњу; Лег- 
нала Ђурђа на равно гувно), 9/в (Камбана 
бије, нане), су у Јужној Србији тотово 
обична сгвар. Али оно што нарочито буди 
музички интерес то је, да се поел-е ј-еднота 
такта јавља други у сасвим другој ритмич- 
кој подели (Камбана бије, нане 9/в +  8/в), и 
сим-етрично подељенн тактови кро̂ з целу 
песму (Која беше мома на вода 3/в +  2/в +  
3/в, Јелке тамничарке зи  +  *!*). Ово потвр- 
ђује већ створено мишљење, да су сло- 
венски народи ритмом најбогатији.

Обим мелодиских кретаља народннх ме- 
лодија је, углавном, кварта (Цвето, мори, 
Цвето; Бричило се бегче Сарајевче; Разболе 
се, мајко, лудо базрђанче; Крстоноше Бога 
моле; Заспа задрема, сас девојче под ора; 
Невесто око калешно мори), квннта (Дели- 
Дима- Радуг има; Ој, девојко бела перунико; 
Сунце јарко не-сијаш једнако; Ко опомене 
славе божје; Чеврљала чеврљуга око глог- 
чета; Ела сонче од Солуна) и секста (Ћеро 
м-жта, тде си синоћ била; Ој, -девојко душо 
моца; Море Иво каурине; Равболе се, мајко, 
Јеврима девојка; Што је. полепше од лета 
Нине; Морп Цвето бре; Ајде, Кито русе косе 
имадл; Пијан идем од -града, Велико). Но 
и-ма мело-дија, чијл обим иде до септиме 
(Ој, Јелена, Јелена; извор-вода извираше; 
Девојче танжо виссжо; Мома М-ивра цан’м; 
Булбул-пиле не пој рано; Синоћ побеже 
Ђурђа девојка; Катарино девојко; Излего 
да се прошетам; Ај, везак везла Адем-када), 
•октаве (Попи чашу па загрли снашу; По- 
ранила кумрија бела була; Еј, кадјапођох 
у ђул-башчу ружама; Ат му седи, нане; 
Борјано, Борјанке; Татко, питај Рагка -за 
Веља убава-; Бог да бије Бугарите буда- 
лите; Пооади ми дедо рамен бел босиљак; 
Пилето пеји на пат ће одам), ноне (Писаше 
ме, Стано мори; Џаи-ум на сред еело; На 
врата сеђаше Јефка Занфирова; Разг-рана. 
се грана јоргована; Оздол иде млада мома; 
Моју Ванку заболела глава), дециме (Ранио 
сам јутрос рано), ундециме (Биљана платно 
•белеше), в  које су -баш због тога интере- 
сантније.

Наше народне мелодије, у највише слу- 
чајева завршавају II ступњем скале, али се 
налаве, и то ређе, али утолико инт.ересант- 
није, и оврше-тци на I ступњу. Почетак пе- 
-сама је на I, II, IV, V и VII ступњу. Са I 
етупњем почиљ-е и- оврлгава на пр.: Ај, 
везак везла Адем-када; Разграна се грана 
јоргована; са I ступњем почињу а II ступ- 
њем свршавају: Горависока; Игралисече- 
творица; Што је полепше; Ајде, Кито, русе 
косе имаш; са V ступњем почињу, а свр- 
шавају на II ступњу; Зашто Като; Лепа 
Тода над водом сеђаше; Имала сам брата 
јединака; са V почиње а првим овршава: 
Мома Митра џан’м; Оздол иде млада мома; 
са II стулњем почињу н на II свршавају: 
Разболе се -бећар момче младо; Продава се 
нино, нино; Еј, кадјапођох у ђул-башчу 
руж.ама; Ела сонче од Оолуна; са IV по-

чпње а II свршава; Пођо под ноћ; са VII 
малом септимом почиње а свршава II ступ- 
њем: Паша пад-е Дено.

Код песама, које се крећу у тоИ-ск-ом 
тонском роду, од пнтераса је, да их има 
које, у своме мелодиском кретању на ниже, 
додирују природни VII стун-ањ, што дај.е 
овим песмам-а је-дну архајичну драж, и тп- 
пично је за слов-енску -мелодиску варакте- 
ристику. ОваЈј, и овако схваћен, 1прир-одни 
VII ступањ -сугерира- сасвим другу харм-о- 
нију. Од интереса је утврдити, д-а је народ 
-водао врл-о много ралун-а о -0|ДН-осу тегаста 
према м-елодији, и да мелодиде потпуно од- 
говаршју поихолошк-ој- садржини теиста. 
Овај природни VII ступаљ пру-жа, дакле, 
могућноет да, не схватајући га ка-о I дур- 
■скале, а тон >за њим као II, са којим мело- 
дије, често пута, почињу, схватимо, но до- 
садањем схватању II ступањ, којнм мело- 
дије почињу, као I ступањ шоИ-ск-е скале, 
и добијемо 'Саовим нову хармонску основу, 
кбја је куд и »амо блиежа нама, Словени-ма, 
и интересантнија у хармоноком омислу. На 
тај би се начин спа-сли досад-ањет сх-ватања 
да мноте ме-лодвје с-матрамо да почињу са 
II ступњем у Пиг-у и 'са њиме, односно на 
доминантној хармонијн свршавају, док оне 
стварно почињу -са I стуињем у т'о11-у, и 
у своме мелодисжом покрету на ниже доди- 
рују и -природни VII ступаљ тоП-ске скале. 
Прим-ер за ово пружају на-м песм-е: Занла- 
кала стара мајка Џафер-бегова; Краљу 
Петре, жив ти био Ђорђе; Славуј пиле, 
јаље моје, не пој рано; Еј, кад ја пођох у 
ђул-башчу ружама.

Друга карактеристика у нашем певању, 
која ј-е оријенталног поракла, јесте преко- 
мерна. секунда између IV к III ступња, 
односно између III и IV. За први случај 
примери су у песмама; Одлетела два го- 
луба; Бог да бије бугарите; Ој, девооко Гига; 
Ој, невене, невене; Механци море; Паша 
паде Дено; Им-ала сам брата јединака; Дал 
немам, џанум, дал немам; а за други: Ела 
сонче од Солуна; Рлзболе се бећар момче 
младо; Мори Цвето бре. Аши овај оријен- 
тални утнџај ннје био у стању да одстрани 
ону нашу, словенску, карактеристпку, која 
се оглвда у неповшпеном (алгерираном) IV 
ступњу. Ми и данас имамо мно-го несама, 
у којшма се интервал прекомерне секунде 
■не налази између IV и III ступња. Пример 
је у песмама: Розболе се леи Иво; Високо 
ми соко лети; Зора зори, петли поје; За- 
плакала стара мајка; Булбул-пиле, јагње 
моје.

Народне песме, врло чеото, у своме- мело- 
диожом крета.љу на -нвЖе, из тонжже ид.у 
у игриродни VII отушањ, на из ње-га у -дор- 
ску оеноту или повишен VI ступањ (у 
песми: 0), девооко, ашито). Често пута, у 
мелодиском кретању на впше, иду из дор- 
оке сеисте (алтериран на више VI -ступа-њ) 
у природни VII -ступа.њ (песме: Каранфиле 
пле-ме моје; Девојче танко ввсоко). Исто 
тако, врло често, је дорска секста највиши 
интервал у мелодиској линаји (Песме: Ела
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сонче од Солуна; Пођо по путу по каме- 
ниту; Зашто Кнто, зашто ћеро мила; Ћеро 
мпла, где си синоћ била).

Познато је, колико на нарави, обичаје и 
фгаиономију утичу геотрафоки услови. То 
се да утврдити и у народни.м песмама. Дож 
у приморским Ш0смао.1а има много светлосги 
и сунца (Возпла се шајка мала барка), дотле 
у оннм низбрдскнх крајева лма више ваз- 
духа, а мање широког мелоджжот замаха 
(песме нз Црне Горе: Пољем се вија ој, зор- 
делија; У Ивана гошподара), а у крајевима 
брда и равни дубоке .шсихологнје, широке. 
мелоднске линије н необузданих ритмова 
(Бнљана платно белеше; Мома Митра џ-ан'м; 
Јелке тамничарке; Пушчп ме; До три ми 
пушке пукнале; Сунце јарко не сијаш јед- 
нако; Летнала Ђурђа; Марије, бела Марије).

Све. ово чини, да у нашем народу но- 
етоји једна. музнчка. ризница, ботата и 
ритмом и мело:дијам, а хармонија, она. та- 
јанствена. и наша, крије се' у интервалским. 
скожовима и бујноме ритму. Наш народ 
чека С1Вога хармоничара, који ће нз нарош- 
них мелодија пронаћп нашу музпчку хар- 
мо!Нију. Тај који ће да нам открије му- 
зичке наше двери, треба. да. иде на југ, у 
Јужну Србнју, јер је у њој наша музичка 
будућност и неисцрпнп кзвор- надахнућа- п 
етваралаштва. У нашим јужнпм крајевима 
родиће се -наш му-зпчки. -геније.

Наша народна ннструментална -музика 
ол-ичена је у колу, које има рптмичке -и ме- 
лодиске жа-рактерис.тике народних песама. 
Кола немају о-нај -савршени облик уме-т- 
ничке игре, алп се у њпма налазе и идпоми 
трија. Има нгара, ко-је имају -по два- става- 
од по четир такта, који се понављају, илл- 
паж од 3 та-ктова када се не п-она.вљају- 
(Острољанка, Ресавк-а, Секуричанка, код 
којих је став од 4 та-кта; или Проломка, 
Сит-ниш, од по 8 тактова). И-ма игара, које 
вмају три става. Као и мало -пре, ако с.у 
ставови -оактављени од 4 такта п-она-вља.ју 
се, а ако имају 8 тактова не понављају се 
(Кокоњеште има 4 такта у ста-ву, а Про- 
ломка 8); у Бољанци се на-нлази на облик 
итре, и у њој -се- назире трио. — Ка-о што 
се 1ВИДИ код кола посгоје услови да -се из 
њих стилизује наша уметничка игра.

Л п т е р а г у р - а :  Кухач, Прилог за по- 
вест глазбе јужно-словјенске; К. Манојло- 
вић, Опоменвца Стевану Ст. Мокрањцу; 
Нсториски поглед на развитак југословен- 
ске музи-ке српскота -дела (Миоао, 1924); Т. 
Бушетић, Ст. Мокрањац: Орггске народне 
лесме и нгре с шело-дијама из Левча (Етно- 
графски Зборник, 3). К. Мапојловић.

К о д X р в а т а. У развитку уметничке 
музике хрватског дела нашег народа се, 
много јаче иего код словеначког н српског 
дел-а, одавно примећује тенденција. амал- 
гамисања нашег пучког музичког пзраза 
с технички-м п архитектонским тековина- 
ма европске музичке уметностн, тенденцлја 
стапања наше-г музичког садржа-ј-а са 
европском музичком културом, укратко

тенденција ствараља наше расне више му- 
■зичке културе.

Историски, а нарочито релн-гиски момен- 
ти су деловали, да су М. *Н. у нашим хр- 
ватским странама примнле обележје засеб- 
ног типа у општем склопу југославенске 
народне мЈгзике. Ове је карактернстике 
првн покушао да теоретскн установи Фр. 
С. Кухач, поглавжто у своме делу: Особнне 
пучке музике нарочито хрватске. Он ту 
истиче, да се у орптиналној народној му- 
знцп пева по т. -зв. лриродној температу- 
ри, да је наиме у тој нашој музици квнн- 
та нешто ситн-ија, а септима знатно крул- 
нпја, него у темперованом музичком си- 
стему. Опсег .интервала, у којима се крећу 
хрватске М. Н. врло је узак, н редовно до- 
ппре највише до сексте. М. се миче само 
у размацдма велике и мале секунде. Овај 
се тож прекида само малом терцом н чи- 
стом квинтом. Мала је терца особнто ка- 
рактеристнчна, јер хрватској народној му- 
знци даје мекан и нежан пзраз. Хрома- 
тика је врло ретка. Редак је п помак по- 
већане секунде. У архнтектонском погледу 
истиче се прннцпп епметрије и лравилнот 
пзмењиваља статнчких п дпнамскпх мо- 
мената. Отавак је врло кратак. Узмаха 
(АиНа-кЦ у хрватској народној музлцп го- 
тово и нема. Многе М. почиљу с латентном 
доминантном хармоннјом. Потгављање истог 
Осднотактног) м-отива је врло ретко, а ако 
га и има, онда' је оно увек у везп с по- 
нављањем у самом текоту. У опште. ар- 
хитектура М. се покрива са унутарњом 
садржајном и снољашном формом самог 
текста. Укратко дакле, по Кухачу је у 
хрватско.ј народно.ј музици сједпњен прин- 
цип чисто вокалног става са прпнципом 
симетрпчне апсолутне мелодпје. Међутим 
.је факат, да се обележја у погледу ка- 
рактера пнтервала, која Кухач прнпнеује 
нскључпво хрватској пучкој музицп. могу 
у много већо.ј мери наћи у М. Н. наших 
јужних и источнпх крајева, а псто тако 
да је принцип симетрпје у архитекто- 
нпцп-М. још јаче спроведен у М. Н. у сло- 
веначким крајевнма. Ово сведочп, да смо 

'  л у погледу пучке попевке етнографска 
целина, и да се у поједпнпм нашнм пре- 
делима може говоритп само о нашим раз- 
лнчитим музичким дијалектпма. У тој раз- 
ноликостп нашег музнчког израза је наше 
богатство н могућност, да прнмењујући 
карактеристике наше пучке музнке у 
уметничкој музпчкој продукцији не упад- 
немо у једнолнчност. Зато се пз целе Ку- 
хачеве теорпје као у пстпну засебне ка- 
рактеристике народне музике по нашим 
хрватскпм странама може истаћп само 
краткоћа става, мален атБНиз (опсег ин- 
тервала), честа употреба мале терце. п оп- 
шти сетан пзражај.

Карактернстично је, да је пучка по- 
певка у хрватском делу нашега народа, 
напретком у опште, а напосе музичке 
културе, све више заокупљала интелн- 
гентне појединце. Од Хекторовпћа до да-
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нас запнсане су многе М. Н„ јер се нн- 
стннктивно осећало, да пучка музнка 
има да буде израз и нашег уметнпчког 
музнчког стварања. Међу записнвачнма М. 
Н. ваља споменути: СаНпеШ-а, Обрадовпћа, 
Станка Враза, Мплана Ланга, Шандора Во- 
сиљевца, Богомира Качеровскога, Златка 
Шпољара, Ивана Матетпћа и Антуна До- 
бронића. Нарочито ваља подвући велпке 
зборнпке пучких напева Фр. С. Кухача, 
Винка Жганца и Лудвпка Кубе-а. Сва ова, 
већпном макар и некритички сабрана грађа 
деловала је да су интелитентнијп хрватски 
музичкп кругови увек били донекле у до- 
диру са пучком музиком, да је ндеја ства- 
рања наше уметничке музике на основу 
засебних одлика наше пучке музике ник- 
ла баш у хрватском делу нашега народа, 
н да је та идеја у на-јновијим хрватскпм 
композиторима нашла најискреннје и нај- 
јаче браниоде п реализаторе.

,Л и т е р а т у р а : Ф. С. Кухач, Особпне 
пучке музпке нарочито хрватске (Рад); 
Лзудевнт Куба, Народна глазбена умјет- 
ност у Далмадијп (Зборник за народнп 
живот н обичаје Јужннх Славена, III 1. 
2, IV I. 2, 1898 И 1899); Еш1ј|еб иђег <3аз 
Шго-с1а1таКшзсће 1лес1, НауЗп'2 2ел1епаг- 
1е1ег, III. КопјГгезз Јег 1п1егпаНопа1еп Ми- 
зЈк^езеНзсћаП (Вег1сћ1 УогјЈеЊјД уот Х̂Че- 
пег Копф-еззаиззсћизз, 1909); Чланцп К. 
Басћа о пучкпм н дрквеним копевкама б. 
осорске дијецезе (5аттеЊапс1е <1. 1п1егп, 
Миз1к^езе11зсћаВ); Чланци Ивана Мате- 
тжћа о истарској пучкој музици (Годиш- 
њак, 1925 и 1926 Св. Цедилије); Винко 
Жганец, 0 Међумурју и о међумурској по- 
пијевци (Св. Цецилија, 1919), и предговор 
његовој збирци међумурских пучких по- 
пјевака (Издање .Југославенеке Академпје).

А. Добронић.
МЕЛТАЛСКО (МбШа1), БЕЛАНСКО ГО- 

БЕЧЕ има евоју ширу домовину у доли- 
нама река Мел, Драве, Гаил и Ј1и'сер у 
Корушкој. Углавном ј-е мањи и по грађи 
тела финији пинцгауски тип. Боја је тамно- 
црвена илн кестењаста, уздуж хрпта има 
белу пруту, која се према 1сапима проши- 
рује; нсто тако је и трбух бео. Глава ,је 
обично једнобојна. Тежшна права ;је 400 до 
500 кт, а млечност је до 2.200 л годишње. 
М. Г. је добро II за рад, а искоришћује 
крму, у којој је и чедно, добро. М. Г. уве- 
дено је у наше крајеве због укрштавања и 
оплемењивања, односно чистот узтоја, и то 
1896 у Хрватску и Босну-Херцеговшгу (Бу- 
гојно, Купреш). С. У.'

МЕЉИНЕ, место у Боци Которској, наврх 
мељинске морске драге, од Херцег Новога, 
чијој општшги припада, 3 им к иетоку. 
Лучко је поглаварство 2 поморске областн; 
има, лазарет. Крај М. ш а  бујну медите- 
ранску флору. ’ Ј. М-и.

МЕМЛЕ (МЕМЛИЦЕ, МЕМИЦЕ), ситне 
чипкпце 1По ивици веза. Назив је из Старе 
Србије и жрушевачког округа. Н. 3.

МЕНЗУЛАНЕ. Док су Турцн 'владалш Ср- 
бијом, на царитрадоком друму, као и на 
свшма главннјим друмшнма у Турској, биле 
су рашоређене, на извеона растојања, ста- 
ннце за. о<дмор и иромену јахаћих коња 
весника, који су носшлн вваничну прениску 
нзмеђу београЈДСкот вевира, Порте у Цари- 
граду н гувернера турских провинција. Те 
су се станице звале’ М. (мензул-хане). М. 
су биле у државним зградама. Насхојници 
М. (мензулџије) били су приватни преду- 
зимачп, нојима је београдски везир давао 
М. под закуп, уз обавезу, да за одређену 
награду у овако доба држе на јаслама од- 
ређен број добрих коња, са потребном ја- 
хаћом опремом и нрибором. за трансиорт 
писама, новаца и других дрдсакних поши- 
љака: торбе, зобнице, бисаге, улчеве, му- 
ше.ме и т. д. У служби су морали држати 
и одређен број сурукџија н сеиза. Мношм 
мевзуланама припадале с,у нростране ли- 
ваде за исхрану коња, које је народ ку- 
луком морао сређивати. Мензуланским во- 
њима, сем Татара, путовала су н друга 
званнчна лица, али само државним послом, 
затим страни емисарв, угледнп странци, 
којк су кроз земљу путовали и повлашћена 
лица, по нарочнтом одобрењу политнчких 
властп. Доцније су (1824) једнпм ферманом 
учнњене измене у »ца.рским« М. На место 
мензулџија постављеии су 'кириџибаше, 
који су морали давати коње и под киржју. 
Од тада су са Татарима могла путовати и 
приватна лица. За коња н два Татарина, 
који лрате пугннка, плаћало се до Цари- 
.града 80 форината сребра. Пут је трајао 
десет дана, а јахало се по 18 часова дневно. 
Као пратиоцп, Татари су били брижљиви 
и верни.

М. су, н као сртгске установе, бкле за- 
ведене још ;ш. време првог устанка. Прве 
српоке М. нису биле државне него нахвске. 
После катастрофе 1813 сриске су М. уни- 
штене, а- турске опет заведене. По приват- 
ним податцима српске су М. опет заведене 
»кад ее било лримирило«, взгледа 1821 или 
1822, али бе-з нарочитог устројства. Прве 
су М. биле. на царитрадоком друму, у .Ја- 
годвни, Багочини, Палаиди н Коларима, а. 
доцније у Гроцкој и Београду. Држали су 
их ме-нзулџије, који су по уговору морали 
држати .одређен бро) коња, а за сваког 
коња примали су ш  д.ржавне касе најире 
по 80, а доцније по 40 талира годишње. Где 
је било државних (»пра.витељствених«) лн- 
вада, уживали су вх бесплатно, а народ ггх 
је кулуком косио и сено преносио. Мензул- 
џије су плаћали сурукџије као своје слуге; 
они >су, поред плате, имал® на еат по један 
грош од коња. Било ш  је допуштено., да 
држе и већи број коња, које су, за свој ра-
ч.ун н по потодби, издавали под најам при- 
ватним путницима. Доцнпје су поступно 
устано-вљаване М. у целој земљи. 0 њима, 
као оргапизованој државној установи, до- 
несено «је 1838 Височајше Решеље. Другом 
уредбом (5/5 1839) установљене су М. и у 
Кратујевцу, Јагодинн и Ражњу. Установом
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поште као сао-браћАјне установе -за јавну 
■службу, уредбом Устројеније Поштанског 
Заведенија од 15/9 1843 Г. К. В. Бр. 1066 
С. Бр. 1049 и М. су добнле свој одређен ка- 
рактер. Тада их је установљено 36, н то: 
ла првој гла.вној поштансжој линнји: у Бео- 
траду, Гроцко.ј, Пожаревцу, Крушевнци 
'Шучеву), Д. Мнландацу, Фетисламу (Кла- 
дову), Брзој П|аланци и Неготину; на. дру- 
гој: у К-оларнма, Паланци, Баточини, .Јато- 
дини, Шупељаку (Јовановцу) и Ал-ексинцу. 
На »сојузннм«, нзмеђу ове .две линије: у 
Кривом Виру, Зајечару, Гуртусовцу (Кња- 
жевцу) и Соко Баљи; на трећој: у Крату- 
јевцу, Брусннци (Гор. Милановцу), Чачку, 
Ложеги, Ужицу и Мокрој Гори; н на »со- 
јузним пзмеђу ове н вторе (друге) лшшје«; 
у Крушевцу, Трогенпку, Карановцу (Кра- 
љеву), Студеннцн н Рашкој; начетвртору 
Палежу (О-бреновцу), Шанцу п Л-озници, 
»а на сојувним гачжам-а ових двеју послед- 
љих главних линија«; у Убу, Ваљеву, Љу- 
бовији и Рачи.

М. на цариградском друму пма.ле су по 
20 коља (укупно 160), 1 настојника и 5 -су- 
рукџија, а ове друге -по 1 наетојника, 2 су- 
рукције и 4 коња, сем Пожар-евца, Него- 
тина, Крагујевца, Чачка, Ужица, Обреновца-, 
Шапца и Ваљева, које -су имале ио 6 коња. 
Коњи су били државни. За њихову је ис- 
храну одређено: »За сваког коња преко го- 
дине по 3.650 ожа, -или 6 кола сена, и по 
1.460 ока зоби«. Сем тога, »за велике М. на 
друм-овима но 80, а. -за проче шо 50 кола 
дрва; и за оне по 20, а еа ове по 10 ока 
свећа«. Остале потребе »такум мензулан- 
скп«, као пале, покровце, колане, сама- 
ре, зобнице н проче, добијале су из »смје- 
стишта« (депоа), којпх је било за М. на 
цариградском друму у Београду, Јагодини 
л Алексинцу, а за остале код окружннх 
начелства.

М. су служиле за пренос поште и пут- 
ника- који -луту.ју -пошто-м, и биле су лад 
државнпм реталом. За употребу потптан- 
ских коња, путницп с.у плаћали по 2 гроша 
на један сат -за .једног кова.. Мавсимална .је 
тежина поште за једног жоња била »25—30 
ока новаца, било бјелн било златнп, а другњ 
ствари не вшне од 60 ока«. Дужност је на- 
■стојника бпла, да у службу прима.ју сурук- 
ције, да воде бриту о сену и осталој храни, 
опреми и другом посуђу мензулансжом и 
арском, -и о реду у М.

М. с.у прво укинуте. на цариградсД-сом дру- 
му, кад су саграђене железнице (1884), па 
затим поступно и на осталим иоштансжтЕ 
линијама, тако да их почетком 1885 втппе 
није било. Од тада се пренос поште ван 
желевнице врш-п закупним превозним сред- 
ствима. Д. Димитријевић.

МЕНИНА ПЛАНИНА, заравњена пла- 
нина, ,у Словеначкој, нзмеђу река: Дрете- 
Невљице-Мотн-ице. ј.угоисточно од Камни- 
шких Алпа, сепероисточно од Љубљане. 
Пружа се од загтда-ееверозапада према 
истоку-југоиотоку, и у то.че иравцу су нај- |

већп висови: Толстн Врх 1.190 м, Јаворшчак 
1.343 м, Виводник (нлн Курјн Врх) 1.508 м. 
Шчавнице 1.426 м. М. П. је прилнчно бо- 
гата водама, са ље тече повеликн број по- 
тока. Већим делом је под вегетацијом, алп 
јој је површина скаршћена. Северозапад- 
ним подножјем планине пролази колски 
пут Камннк—Горњи Град—Љублија—Ве- 
лење и Деље, а јужним, друм и пут Кам- 
ник—Шмартно—Лочица—Цеље.

П. В.
МЕНИЧНА СУД5ЕН0СТ. В. Судови тр- 

говачжи.
МЕНИЧНО ПРАВО скуп је правних пра- 

внла, која везују одношаје, настале због 
менице. Меница ј-е вредностни палир, за- 
коном прописаног облнка; садржи обвезу 
на -исплату одређене своте новца, Два тила- 
меничних закона постоје у СХС Краље- 
вннн. Један је тпп романски (представник 
Сос1е Зе с о т т е г с е  ОД 1808), ГБему ОДГО- 
варају, не сасвнм, трговачки закони срп- 
скн од 26/1 1860 (§§ 76—168) и црногорски 
ОД 22/2 1910 (§§ 68—170). Другп је тпп 
германски (представник Б1е А 11§етеш е 
ЈеЉ зсћ е  Х ^есћзеД гЈгш п^ ОД 1849). ГБе- 
му одговарају меннчнп закон хрват- 
скп (угарски) од 1876 (зак. чл. 27 од 
1876 некад заједничког хрватско - угар- 
•скот сабора), словеначко-дадматпнски од 
'23/1 1850 (цесарски: патент) н босанско-хер- 
цето-вачки од 1/11 1883. Од каенијнх зажона, 
који долуњуј.у или м-ењају поменуте гл-авне 
законе, истичу с-е: царска уредба. од 31/7 
1852 (Л. Држ. Зак. Бр. 138), уредбе мнни- 
стра Правде од 29/10 1852 (Л. Држ. Зак. 
Бр. 218), од 6/10 1853 (Л. Држ. Зак. Бр. 
200) П ОД 2/11 1858 (Л. Држ. Зак. Вр. 198), 
закон од 19/6 1872 (Л. Држ. За.к. Бр. 88), 
закон од 9/3 1903 (Л. Држ. Зак. Бр. 60), 
П 0 Д 30/11 1912 (Л. Држ. Зак. Бр. 215) — 
којн важе у Далмацнјн н Словеначкој; 
затнм босанско - херцеговачкн закон од 
5/12 1911, најзад хрватскп (угарскн) за- 
кон чл. 14 од 1912 (некад заједнпчког хр- 
ватско-угарског сабора).

У Хрватско>ј и Олавонијп. може се сважо 
дел-атно сп-особно лице .меницом обвезати. 
У Србији нису менично-ира1Вно способни: 
а) еељаци, ако с-е баве ратарскнм послом, 
т. ј. ажо од тога издржавају себе и поро- 
дшц.у; б) редови и нижи чинови сталнога 
кадра; в) удате жене, нетрговкнње, ажо не- 
мају одобрење муж-а. То важп и у Црној 
Гори, сем ажо су се лица под. а.) и б) обве- 
зала код неког новчаног завода. У Далма- 
цији и у Словеначкој не могу се менично 
обавезати активгш п умиро-вљени официри 
нп војннци бореће се војске (ннтп оруж- 
илштво, но могу ауднтори, војни лекари 
н војни чиновнпци); у Босни и Херцего- 
вини жене нетрговкиње односно оне, ко- 
Је не воде самостално некп обрт.

Како менпца може бити или трасдрана 
(вучена, тезица), т. ј. у облпку асигнацнје 
(трасант, трасат, ремитент) или сопствена 
(властита) т. ј. у облику обвезнице, деле се
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по тоие и законскн пропнси. Ипак се и на 
сопствену меннцу протежу сви онп про- 
писи' о трасираној меници, који нису у 
опреци са пражном приро!дом сопсгве-не ме- 
нице. У трасираној меници могу трасант и 
ремитент бити иста особа (меница на соп- 
ствену наредбу) или трасант и трасат 
(сопствена траснрана меннца). И тра- 
сирана меница, као и сопствена, мо- 
ра нмати одређени облик и садржај 
(битни састојци). Прва треба да садр- 
жи: означење менице или слнчни из- 
раз, своту новаца. име ремитента, пме 
трасанта, нме трасата, рок доспелооти, 
место исплате, место, дан, месец н годину 
издања менице. Сем тога, у Србнји и Цр- 
ној Гори: вредност, примљену у новцу, 
еспшпу, рачуну или на д рјте  начин. И 
друга треба да садржи ове састојке, сем 
имена трасата и означеља места плаћаља. 
Ако је трасирана меннца платива у дру- 
гом месту, нето што је озиачено уз име 
трасата, онда је она домицилирана ’(са или 
без означеља домицилијата). Меннца се 
може индосаментом (налеђем, жиром, ме- 
ничним преносом) пренети на друто лице 
(новога веровника, својински пренос, злас- 
ника налеђа). Индосамент је пун (име 
индосанта и вредност примљена за преносЈ 
или бели (бланко, само име индосанта). Ако 
се нндосаментом даје само пуномоћје, зове 
се тада прокура — индо-самент. Менична се 
права могу и цедирати, иа и у форми индо- 
самента (меннчна цесија). — Трасирана ме- 
ница се може, али не мора, презентирати 
ради авцептовања (пригјем, прихват), изу- 
зев два случаја, а то су рочна меница по 
виђељу и домицилирана, ако је код ше од- 
редио ту презентацију трасант. По прихва- 
ту постаје трасат меничним дужником 
(акцептант), и то безусловним (не тре- 
ба за њега протест). Прихват се може 
ограничити на део своте. Прпхват је 
неопозиван.

Ако се презеитира меница ради ак- 
цептовања па је трасат не акцептира, 
или ако је акцептант постао несигуран 
-за исплату (стечај, обустава плаћања, 
безуспешна конкретна оврха), пма ме- 
ста регресу на сигурност (поруци, за- 
лога, депоиираље своте код оуда). Ажо ак- 
цептант, одаосно трасат, неће меницу да 
плати, има м-еста ретрееу збот нетасплате 
(ретресна даота т. ј. мендаиа са каматом 
и провизијом; па и средством повратне 
менице). 0 овом случају мора ималац 
обавестити (нотификација) свога непосред- 
ног претходника, а тај опет свога и т. д. 
Регресни су дужницн 'трасант и индосан- 
ти као и авалисти (поруци) љихови, за- 
тим почасни прихватници' т. ј. они, којн 
су меницу прихватиоти за којега од ре- 
гресних дужника, да отклоне регрео (ако су 
позвани на то у меници: нуждна адреса, 
адреса .за част). Обвеза ретресних дужника 
је условна. Условљена. је подпгнућем про- 
теста (просведа). И чињенпца прихвата за 
част мора се установити протестом. Про-

тест је свечано искључиво доказно ередство- 
одређеног облика за одређене меничне чи- 
не. Посредује код дигнућа протеста. јавни 
бележник (где постоји) пли суд; у Орбнјљ 
и полициска власт.

Меница се може умножити или као -ори- 
гинал (дупликат рнша, зесишЈа, '(епИа 
н т. д.) или као препвс (ко(шија). Умно- 
жење се може тражити од пздатника. Док: 
дуплвкати служе повишењу свгурности за 
случај губитка менице, па и олакшавају 
кружеље љено, коивја има само друту за- 
даћу. — Сви мендани дужнпци јамче соли- 
дарно. — Менична обвеза застарева; у 3 го- 
дпне прихватнпкова (у Србији н Црној 
Гори у 5 годнни); у 3, 6, 18 мес-еца обвеза 
издатиикова и обвезе индосаната. — При- 
хватник и нздатник менице могу бити по- 
з-вани на одтоворност због неоправданога 
обогаћења.—-Меница се може амортизира- 
тп. — Залож.но право н право придржаља 
(ретенције) за. менвчну тражбину реали- 
зира се 'Посебнвм начином (важе посебни 
прописи у Хрватској, Славонијп и Војво- 
дини).

Л и т е р а т у р а :  А. Ђорђевпћ, Менвчно 
право, II (1905); Е. Чимић, Менично право- 
у Краљевитгв СХС (1925); С. и В. Деж-елић, 
Менично право (1923); Г. Карајовановић, 
Менично шрашо (1901); Ђ. Неотороввћ, Ме- 
нично право у теорпји и судској пракси
(1909), М. Стражннцки, Предавања из 
меничног права (нацрт 1924); М. Шкерљ, 
Менично право (1922); М. Туцаковнћ, 
Менично право (1896); Ф. Врбанић, Ту- 
мач меничном закону (1882); Ј. Врба- 
нић, Менично право, IV изд. 1923; В. Вин- 
тер, Тумач меничном закону (1882).

М. Стражницки.
МЕНТОРИДЕС. В. Либурни.
МЕНЦИНГЕР ВАЛЕНТИН (Мепот^ег, 

М.е4'2т;|ег), сликар (23/2 1702, Бохвњска 
Бвстрица — 12/3 1759, ЈВубљана). Први 
нут сенојавио као сликар 1727 у Љубљанв,. 
где је радио д-о- своје смрти. Радво ј-е у шр- 
вом реду слвке у уљеној техншци -за цркве. 
Љегове се елике налазе у свима већим цр- 
квама Крањвке, потранидае Штајерске и 
Хрватск-е. Оачувано их .је -око 300. Главна- 
дела чувају -се у Љубљани у Народаом 
Музеју и у црквп Св. Петра, у капели би- 
скупског -града Го-ричане и црквама у Кам- 
ннку. Оачува-о ее у галерији елика Штрала 
у Старо.ј Локи и одличан портрет Леополда 
грофа Ламберта.

Л в т е р а т у р а :  В. Стеска, Младика (V,. 
219, 259, 297 И 344). Ф. С.

МЕНЦИНГЕР ЈАНЕЗ ДР., приповедач 
(26/3 1838, Брод, код Бохиљске Бнстрице — 
12/4 1912, Кршко). Свршио је гнмназију у 
Љубљани (1849—1857), а правне студије у 
Бечу. Био .је -адвокатокв конципв.јент у Бре- 
жицама, адвокат у Краљу (1871), а од 1882 
до смрти у Кршком. М. је био један од 
ослввача еловенеке новелвстике у доба Сло- 
венскот Гласника (1858—'1868); био 'је први-
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словенскп приповвдач, каји је дрпео махе- 
ријал и из грађансжшх кругова, тако у при;- 
поветкама Јерида(1859),ЈВетрогончпч(18бОЈ, 
Скушњаве и скушље (1865). Чисто из се- 
љачких кругова су новеле Злато пн снр
(1860) , и Чловек толшко веља, кар шлача
(1861) . Покушао је такођер са историском 
новелом (Боре миадост, 1862). Већ у омла- 
дикским шисшма' иоказују се главне дрте 
М. гшдивидуалности, који воли шалу в  са,- 
тиру. После Гласничког доба настао ,је у 
М. лнтерарном раду најире дугачки одмор. 
Поаветгао се тада ире свега студији еко- 
номских и надионалнонполнтичких питања, 
те ое- јавио поново тек у Љубљанотом Зво- 
ну. Напвсао је у њему хуморвстичку дри- 
поветку Мешана. гоштода (1881), сатиргачшу 
пар-одгају на шретерану суровост оељачких 
приповедака некојих Јурчпчевнх имитато- 
ра (на пр. А. Кодра) Цмокавзар ин Ушпрна 
(1883), 'сатнричнга говор Водников Вршад, 
потлеј па ше некај (1885) и своје највеће 
дело, философскш роман Абадон, бадка за 
старде (1893), у коме се бори шротив шеса- 
мизма свот доба га против комунпстичког 
друштвеног реда. Посдедње, можда н-ајзре- 
лвје његово дешо, је Моја хоја на Тршглав 
(Кнезова књижница, 4, 1897). То је умет- 
ничко дело .посебнот реда, шрвповетка, пу- 
тошгас к  културно-историски есеј. Особито 
се истичу одељци, у којима је говор о. 
пвшчево) младости и његовим домаћнм кра- 
јеиима.

Л г а т е р а т у р а :  И. Графенауер, Згодо- 
вина новејшега словенскега словства (II. 
429); Кратка згодовина словенскега слов- 
ства (209, 248); Пргајатељ, Летонис Матице 
Орпске (1907, 4); Ј. К., 0 вприх М. Аба- 
дона (Љубљанскп Звон, 1920, 396); Пир- 
нат, Слован, 1913; Кол. Мох. Др. 1915.

И. Трафвнауср.
МЕНЧЕТИЋ ВЛАДИСЛАВ. В. Мпнчетнћ.
МЕНЧЕТИЋ ШИШКО (Мепге), песнпк 

(1457—1527, Дубровник). Од отаре је вла- 
■стеоске куће и  гамао је 'бурну младост, јер 
се врло радо свађао ® тукао, та-ко да' је у 
19 грднни био осуђен на шест меседа там- 
нице. Ипак је прошао целу карнјеру др-- 
жавне службе, до кнежевске частп. Умро 
је од куге, која је шоморила шола Дубров- 
ника, па га М. га оба њетова сина. — М. 
је, уз Џору Држпћа, најстарији дубровачкн 
песнгак,, за које знамо да су певали српско- 
хрватсжи, и ако је сва прилика, да је било 
и старгајгах шожушаја. М. је осташио велгаку 
збирку љубавдгах песама, која. је најка- 
сниј« 1507 углавном -биша већ готосва, и у 
којоЈ он имитује талгајагаске петраркисте 
15 века, особито неке, коди еу се обазирали 
га ша ташгајанске народне шесме. Како су 
талгајанскш песни'ци, ва којима. се је М. 
поводио, бгали средње руже, а он сам није 
гамао јажог талента ни финог укус-а, го .је 
његова поезгаја афектгарана и претерана, 
неискрена и хладна, јер он не изрансава 
збиља осећајну љубав него саовим фганги- 
рану, иа зато тражга да доскочга оскудгацл

осећаја употребљујућга претеране, неискре- 
не фразе, а оно мало мотнва, што се на- 

■ лазе у његовој поезији могу се свести на 
лепоту и друге врлине његове драгане 
(која. често мења име), на његово ужива- 
ње, кад му је драгана добра, и на његову 
жалост, кад му није склона.

Л п т е р а т у р а :  Стари ппсцн хрватскп. 
2; К. Јпречек, Бег гајЈиаатзсће БјсћГег 
Шпшко Менчетпћ (Јагићев Архпв, 19).

М. Решетар.
МЕРДАРИ, гранпчна караула на српско- 

турској граннцп до 1912. В. Б.
Б о ј  к о д  М е р д а р а  2—6 октобра 1912. 

Пре отласа рата, у току страгетпског раз- 
воја III сршске Армије, турски шргаште®- 
скга одред, ојачан лашским Арнаутима, на- 
пао је газненада Моравску дивизгају II по- 
зпва н тпме изазвао бој. — Бојиште чнни 
грангачна зона. између ирума Куршумлгаја— 
Подујево и Вулпног Брда. Впсоки гребени, 
са којшх се пуштају ка северо-истоку и југо- 
западу, дЈдачке и доста благе косе. Терен 
је.доста пролазан и употребљив за све ро- 
дове војске. У пнжињерском смнслу боји- 
ште је било спремљено: са српске стране, 
сем гранпчних караула, цео положај (мер- 
дарска коса) бпо је утврђен пољском фор- 
тификацпјом. Са турске стране, поред нпза 
караула и позадп љпх мерћеза, бпли су из- 
рађени стрељачкп ровови око сваке ка- 
рауле. Са сргаске стране учествовала је Мо- 
равока дивизида II шозива га 12 шешадгаски 
пук, око 16.000 људга ш1 16 лољсжих оруђа. 
Са турске стране шрнштевсжв одред, са
5—6.000 лапских Арнаута, 4 пољска п 4 
оруђа тежег калгабра, сне1га1 ожо 12—13.000 
људга. — План Турака био је, да газненад- 
нгам нападом почасно туку ову трЈЛ1}г срп- 
ске војске (III Армпју) и појаве се у бок 
главне српске групе (I Армије).

Морашска II 'имала. је у току стратетвског 
развоја задатак за 2/10, да се прикупи 
ближе границн, и у том цпљу изашла је 
са 2 пука п 1 батеријом на одсек Мердарска 
Коса—Васпљевац—Булпно Брдо. Четнпцп 
и граничари напали су тог дана у вече п 
заузели караулу Дубницу, а Арнаутп су 
одмах прешли у напад на целом одсеку 
II шука. Бој се водгао га преко ноћш И' 3/10 
се шрошприо и на деено кргало Моравске II. 
Тада је цела. дивнзгаја., са два пука у првом 
борбеном реду и једним у резерви, изашла 
из свога утврђеног положаја. на Мерда- 
ргама. и шрешла гранпцу, алга на газричну 
заповест комашданта III Армије, пошто је 
одбила Арнауте; вратнла се на подазни 
положај,. Ноћу 3—4/10 Арнаутга су заузели 
караулу Васгаљевац, га око 6 часова газ- 
јутра напалга Моравску II на целом фронту, 
са тежњом обухвата левог крнла у правцу 
Боровца. Код I шука наетдла је шаника и 
лочело је повлачење у нереду. На свом од- 
секу II пук је контранападом одбпо арнаут- 
ски нашад, а 12 лук I шозива. по инкцгаја- 
тиви комагаданта. лука лрешао.јо у напад 
ка Подујеву, што се осетило код I шука

— 734 —
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II позива, којп се повратио на свој попо- 
жај и на љему адржао. Пукови су о-стади 
на 'заузетшм положајима и добро се утвр- 
дилн, пушкарајући се целе ноћн са Ар- 
наутима.

5/10 ожо 6 часота турски прнштевски од- 
ред н Арнаути нападн су лево крило Мо- 
равске II, заузели и запалиди село Васн- 
љевац и пошли у дубину терпторије, па- 
лећи засеоке, Ј1ешо крило Моравске II из- 
вршило је контранапад, потнсло је Турке 
и заузело целу косу. На фронту су српске 
трупе потпсле Арнауте, али се преко ноћп 
оп-ег вратиле на полазни положај. Турци 
су држали о-бе карауле Васиљевац (туроку 
и срлску). У току ноћи Орби су заузели 
караулу Турски Васиљевац, а 6/10 изјутра, 
општим нападом левог крила Моравске II, 
заузета је и караула Српски Васиљевац. 
Око 13 часова Турцн и Арнаути одступнли 
су на целом фронту. Гољеље није вршено. 
Труне су остале на својвм меетима,

Губитци Моравске II били су 209 шогн- 
нулих, 686 раљених и 51 иестао. Резултати 
боја су били: решена је била судбина Ко- 
сова, расгројена снага лапских Арнаута. и 
приштевског одреда. Последице су биле: 
даље операције III Армздје имале су ка- 
рактер екшлоатације овог боја.

В. Велић.
МЕРЕ. Од најранијет и најпри1Митивнијет 

доба човечанспва, ови свстеми мера и те- 
гова, па и најмодернији (метареки систем), 
воде сноје порекло из прираде, т. ј. засни- 
вају се на појединим велнчинама нађеним 
у њој. Мере су, дакле, по своме пореклу, 
махом из нрироде узете оиређене велинине, 
које служе да се њима, њиховим мното- 
кратницима или деловима, сравњују и од- 
ређују разне друге'величине. Потреба м-е- 
рења, у економоком животу, осетила се још 
ад праста.рог иоба, нарочито) при размени 
добара, чија се вредност, на-јвише, одређује 
г^рема величини (дужини, површини, -за- 
премини или тежини). За ту сврху слу- 
жнле су првобитно-, извесне, од саме шри- 
роде створене величине, које, и ако су 
биле несавр.шене, шпак су, за тадаље при- 
лике, представљале довољну једнакост и је- 
динсгво мерила. Танве лриродне мере нала- 
зио је човек најпр-е на своме телу у .дужини 
стопала и руке. ГБима се, после, прикљу- 
чнше и такве мере, на вдје се наилази при 
свакадневном раду, као абим рада једног 
човека на пољу за једно -пре подне (јутро), 
или цео дан (дан орања). Називи за ова- 
кве прнродне јединице употребљавају се у 
нашем нараду од давнине, па и данас, као 
на пр. за дужнну: стапа, стопало, табан, 
корачај, корак, педаљ, шед, палац, лават 
(аршин, евдезе, риф), затим хват, ват, се- 
жањ (растојање између раширених руку); 
за површине: дан орања (у Србијн), плуг 
земље (=  дан орања), рало земље (=  деа 
дала орања) или рал (у Хрватској) и мно- 
ги друти, као шака брангиа или шака ви- 
на, шака круха (на острву Мљету у Дал-

мацнји), прегршт. Овим последњим фра.за- 
ма нарад се служи, када хоће да изрази 
неку малу количину.

Али оеавва- несавршена- и- примигивна 
мерила нису могла да. 'Зддовоље све потре- 
бе трговачког саобраћаја, које су се све 
већма развијале. Како саобраћај, сам по 
■се-би, није бко у стању да, из природе узе- 
тих јединвца, шзраци савршен си-стем М., 
морала је тај за1датаж. шримитп1 врховна 
државна ушрава. То )е, још у старом веку, 
најпре учвњено кад културних на-рада 
предње Азије, у тгрвом реду код Вавилона- 
ца. Они су вмали разређен сисгем М., из- 
грађеш у вези са ранијим природншм ме- 
рилима.

У средњем веку владало је, у европоквм 
државама, велико шаренило у свстемима 
М. и тегова. Окоро свако веће место има- 
ло је евој, од стране општинских власти 
(аутономија) декретовани систем јединица 
за. м-ереље. То је биио донекле сношљиво 
док је саобраћа), утлавном, текао у трани- 
цама појединих општина. Алп чим се са- 
обраћај разграна-о, показало се да је таква 
неједнакост јединица за мерење недовољ- 
на, и да 'омета развиј.енжју трговину. Др- 
жавна управа ретулисавала је то шитање, 
одређивањем једнаких једвница мерења за 
целу државну област. У навије вреаге, 
огромно ширење саобраћаја довело је  до 
закључења- међуна.родних споразума ’о М. 
и теговима.

И наш народ шроша-о .је кро-з све фазе 
ствараља једшшца за М. У првнм зачетци- 
ма своје културе унотребљавао је са.сввм 
просте, из ирироде узеге, .мере. Касниде је 
усво-ЈИО системе друтих народа, било услед 
продирања страних тртоваца у наше обла- 
сти и трговачких веза, које су с њима. по- 
државана, бнло да су му страни овстеми 
силом наметани ад стране туђинске вла- 
сти Гна пр. турске или у но-воослобођеним 
крајевима, аустриске и мађарске мереЈ. 
Најзад је дрнсавна упрааиа, када се, први 
пут озбиљније, заинтересовала за питање 
о М. и мерилима, завела интернационалнп 
метарски систем. Тако наш народ није, 
услед веће културе или екоиом'С(ке над- 
моћности суседних држава, нн ос-етио по- 
тРебу да, у току свога развијања, «во.је 
примитивне природне м-ере сведе у неки 
специфично национални систем јединица. 
Он је, било из еконамских било ив лоли- 
тичких разлога, просто примио савршеши- 
је м-ере друтих народа, које су, по своме 
пореклу, биле и онако врло блшскв' њего- 
вим шриродним мерама.

У Србнји и Црно) Горн употребљавале 
су се у средњем и почетком новога века 
понајвише турске мере, а, поред љих, збот 
трговачких веза, аустриске (Орбија), а до- 
некле н итали.јанске (Црна Гора)! У Јуж- 
ној Србији (Македонији) биле су у упо- 
требп тададђе турске мере, које још нвсу са- 
свим укшнуте. У таввим приликама, у Ср- 
бијИ' ж у Црној Горн, ши'је ни- м-огло бнти 
речи о неком јединству и .једнакости' ,мера,
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алн оле су, ко.гико толико, ипак задовоља- 
вале погробе тадашњега времена.

Овашво неодређено стање м-ера остало је 
у Србији ове до 1873. Тада је донет вакон 
о М., којвм је, као и у већинв европских 
држава,, узакољена употреба М. но десе- 
тичном метарском систему. У Црној Гори 
у том погледу није ништа- урађено.

У осталим крајевнма. наше државе вла- 
дале су такође донекле сличне прилике. У 
Босни и Х-ерцеговини употребљавале су с? 
турск-е мере до 1912, а у областима бивш-е 
Аустро-угарске монархпје аустриске и ма- 
ђарске, све док и: т-амо није 'Заведен метар- 
ски систем.

Метарски систем -има такође подлогу у 
величини, уветој из природе, пошто .је 
главни услов за утврђшвање доброг и со- 
лидиот еистема. мера то, да му основ буде 
.једно поуздано и ншроменљвво мерило. 
Француска влада- сазвала је 1870 специ- 
јалну међуна-ро^дну конференцпју, са за- 
датком, да реши шитање о М. Метарску 
коввенцију потпвсали су у Паризу 20/5 
1875 17 европских и -америлвих држава. 
Овом конвенлхнјом обавезале су се државе 
потпвсиице, да ће узаконити, било факул- 
тативно било облитаторно, искључиву упо- 
требу метарокот оистема-. Краљевина Ор- 
бија., по ко.јо.ј је и држ.ава СХС ушла у ту 
конв-енцију, прнступнла јој је 1889, алн је 
још раније (1873), увако-нила употребу ме- 
тароког 1система.

Утоворне државе основале су међуна- 
родни биро за мере н тагове. На основи 
прихваћене конвенције израђена. је нова- 
(међународна) прамера метра и килограма 
од летуре платине и иридиума; чува се у 
међународном бироу. Осталим државама 
коцком еу раадељене прамере од исте ле- 
гуре, под имен-ом: националле прам-ере. 
Србија ‘је до-бнла прамеру метра- бро.ј 30 и 
прамеру килограма број 11. Оне се чувају 
при Министарсиву Трговине и Индустрије.

Међународни биро за мере и тегове по- 
стоји још и данас. Задатак му је, д-а води 
све' послове око учвршћивања, обезбеђења 
и проширења м-етароког система и прециз- 
ног одређивања јвдиница за мерење у' 
области науке. Црема последњем извешта- 
ју бироа, чланови међународне метарске 
конвенцнје су -свега 29 држава, а метарскж 
систем заввден је као облитатан у 49 др- 
жава-, а у 9 држава сам-о факултативно.

У Срби-ји .је шроглашш м-етарски оистем 
обавезшим законом од 1/12 1873, а од 1/1 
1883 смеју се само метарске мере употре- 
бљавати.' У осталим крајевима ступио је 
м-етарски систем, у целжни, на снвгу од 
1/1 1876, а у Восни и Херцеговини тек
1912. Ц. Каргачин.

У натпој држалзи п-остоје рапне М.
I. С т а р е М. М. за дужине:
1 хват =  6 стопа =  1-896484 м.
1 стоша =  12 шалаца =  0-316081 м.
1 палац =  12 црта =  0-0263401 м.
1 дрта =  12 тачака =  0-002195 м.

Мернички лана-ц садржава 10 хватж, 
100 десетичних стопа, 1.000 десетичних ша- 
лаца или 10.000 десетичних црта.

Л ак а т  =  2-46 стопа =  29 п ал ац а  =  6-25 
црта. =  0-777558 -м.

Једна ш ак а  (мера за коњ е) =  4 п а л ц а  
и л и  16 шоте-за =  10-53602 см.

Једна п о ш тан ск а  м иљ а (мера за  иутеве) 
м ер и  4.000 х в ати  =  7-585935 -км.

Једна- поморска- м и љ а  (м ера за вож њ у 
бродова  па! м ору) =  еквато р ско га  стун- 
њ а =  976-3982 х в аги  =  1-85174 КМ.

Јвдна геотрафска миља =  V« екватор- 
скога стунња, дакле мери 3.912-74 хвата =  
7-420439 ВМ.

М. за површине:
1 П  х в ат  =  3 6 П  стопа =  3-596652 м*.
! □  стопа  =  144П  палаца- =  0-09907 м2.
! □  л а л а ц  =  1 4 4 0  цр та  =  6-937937 см-’.
1 П  цр та  =  144П  тач ак а  =  0-04818046 см г.
Једно јутро =  1.600П ' х в а т и =  0-5754642 

ха =  57-'б462 ари.
Јвдан лана-ц (Војводшна) =  2 .400П  хва- 

ти =  0-86325 ха.
Једна квадратна. миља- =  16,ООО.ОООП 

хвати =  10.000 јутара =  0"574642П ми- 
риаметара-.

М. за запремину:
1 кубни хват =  216 кубних стола- =

6-8206992 М3.
1 к.убна ст-оиа =  1.728 кубних палаца =

0- 03157867 М3.
1 кубни  п ад ац  =  1.728 к у бн и х  црта =

18-1746994 СМ3.
1 к убна цр та  =  1.728 кубни х  тачака  =  

10-575636 ММ3.
Шупље М. за течности:
1 боца =  2 п о л и ћ а  (1 п о л и ћ  =  0-707362 

литре) =  4 мериц-е (1 м ерица =  0-353681 л) 
=  77-414 кубни х  п ал ац а  =  0-0448 кубних 
стопа =  1-41474 л.

1 ведро =  40 боца =  1-792 к у бн и х  сто- 
па =  0-56589 хл.

Шупље М. за- сухе ствари:
1 в-аган =  2 половњ ака  (1 лоловњ ак  =  

30-74341 л) =  .4 ч е т в р т а к а  (1 ч ет в р т а к  =  
15-37171 л) =  8 ОСМажа) (1 ОСМаК =  7-68585 
л) =  3 вели ка  м аслића (1 вел и ки  маслић 
=  1-92146 л) =  64 м ал а  м асл н ћ а  (1 м ал н  
м асл и ћ  =  0-96073 л) =  У947 к у б н н х  сто- 
па. =  0-6148682 хл.

Товар в н н а  =  32 ведра.
Једно ведро =  40 полића по 4 мерице 

(са.јтлике).
Једна- ока =  0-70685 л.
М. за тежине:
1 бечки ф у н т  =  32 лота (1 лот =

1- 750187 декаграм а) =  128 квинтела  (1квин- 
тел  =  4-3754675 граада) =  33-6 ц ариж ж и х  
и ли  л о тт а н сш гх  лоти  =  0-560060 кг.

1 беч-ки ц ен т  =  100 ф унти =  112-012 
царинокш х ф унти  =  1-2012 царинских
центи  =  56-0060 кг.

Једна аустриска бачва (мера за бродо- 
■ве) =  20 центи =  1 .120-12 кг.

1 царински  ф упт =  30 цар и н ски х  или 
н о ш тш ск и х  лоти '(1 лот царш-гски =

730 —



МЕРИНО-ОВЦА

0-9523 бечкшх лоти =  16-666067 грама) =  
28-569 бечкжх лотж =  0-5 вг,

1 царински цент =  100 фунти =  0-89276 
бечких центн =  50 кг.

1 ашотекарокн фунт =  0-420045 кг.
1 бечка- унча- =  35-003750 грама.
1 драхма =  4-3754688 грама.
1 скрупел =  1-4584896 грана.
II. М е т а р с к а  ме р а .  М. за. дужине:
1 метар =  0-5272916 хвати =  з стопе.
1 палац =  11-58 црта =  1-286077 лаката.
10 метара =  1 декаметар (двм).
100 метара =  1 хектометар (хм).
1.000 метара =  1 кнлометар (®м) =

0- 131823 Миља =  527-29 хваш .
10.000 метара =  1 мириаметар (шуш) =

1- 31823 миља.
1 децимета-р (дм) =  Цк, метра =  0-1 м =  

0-316374 стопа =  3-7965 палаца =  45-558 
црта.

1 сантиметар (см) =  Цкм м =  0-01 м =  
0-03164 стопа =  0-37965 палаца =  4-556 црта.

1 мнлиметар (мм) =  Цшоо м =  0-001 м =
0- 037965 палаца =  0-45558 црта.

М. за (површине:
1 квадратли метар (м2) =  0-278036П хва- 

ти =  10-09931П стопа.
1 квадратни декаметар (дкм2) или ар =  

100 м2 =  27-80364П хвати.
1 дунум (Босна) =  1.000 м2 =  10 ари.
1 квадратни хектометар (хм2) или хек- 

тар (ха) =  10.000 метара- квадратиих =
1- 737727 јутара =  100 ари.

1 квадратни километар (км2) =  1,000.000 
м2 =  100 ха =  173-77 јутара.

1 квадратни мириаметар (шут2) =
100,000.000 м2 =  1-737727 квадратних миља.

За мерење шума и иоља служи квадрат- 
ни дежаметар или ар (а); затим ввадратни 
хектометар или' хектар (ха).

За мерење целнх земаља служи квадрат- 
ни мириаметар.

1 (Један) нвадратни десиметар (дм2) =  
3/100 м2 =  0-01 м2 =  0-100093 ввадратне 
стоше =  14-4134 квадратна палца.

1 квадраши сантиметар (см2) =  ЦцЈ дм2 
=  0-0001 м2 =  0-144134 квадратних пала- 
ца =  20-7553 квадратних црта.

•1 квадратнп милиметар (мм2) =  Цмо см2 
=  0-000001 м2 =  0-001441 квадратних па- 
лаца =  0-2075553 квадраших црта.

Кубна М.:
1 кубни метар (м3) =  0-146606 кубни-х 

хваги =  31-66695 кубних стопа, или једна 
коцка, која нма по 1 м дужине, впсине н 
ширине.

1 кубни декаметар (дкм3) =  1.000 м3.
1 кубни хектометар (хм3) =  1,000.000 м3.
1 кубни километар (км3) =  1.000,000.000 м3.
1 кубни десиметар (дм3) =  Ц1000 м3 =  

0-001 м3 =  0-0316669 кубних стопа =  
54-72052 кубних палаца.

1 кубии саитиметар (см3) =  Шооо дм3 =  
0-000001 м3 =  0-05472052 кубних палаца =  
94-557058 кубних црта.

1 кубни милиметар (мм3) =  Ц^оо см3 =  
0-000000001 М3 =  0-00005472 кубних пала- 
ца =  0-0945571 кубних црта.

Шупље М. за течности:
1 литар (л) =  1 дм3 =  0-001 м3 =  

0-7068515 боце =  0-01626365 вагана.
1 декалитар (дкл) =  10 л =  0-01 м3.
1 хектолитар (хл) =  100 л =  0-1 м3 =  

70-68515 боца. =  1-767129 ведара =  1-626365 
вагана.

1 килолнтар (кл) =  1.000 л =  1 м3.
1 десилитар (дл) =  Шо л =  0-1 л =  

0-0001 м3 =  0-070685 боце.
1 оантилитар (сл) =  Шоо л =  0-01 л =  

0-00001 м3 =  0-007065 боце.
1 милилитар (мл) =  Ц1000 л =  0-001 л =

0- 000001 м3.
М. за тежину:
Јединицу сачињава килограм (кг) =

1- 785523 фунте.
1 фунта и 25-137 лоти =  2 царинске 

фунте.
1 мириаграм =  10.000 грајма.
1 килограм =  1.000 грама.
Цхектограм =  100/грама.
1 декаграм =  10 грама.
100 килограма чине метарски цент 

(цит1а1 те!тц и е  =  д),
10 метарских цента =  1.000 кг =  1 то- 

на (1).
1 вагон =  10 тона,
1 трговачка цента =  100 бечких фунтл.

Ђ. Ненадић.
МЕРИМЕ ПРОСПЕР (Ргоарег М ептее),

францушн књижевнпк (1803 — 1870). М. 
је писац Кармене, Коломбе, Кронике Кар- 
ла IX, и књиге Ба Оиг1а, ои сћо!х Јеа 
роевае.5 Шугациев гесиеЗШез Јапз 1а Ба1- 
таЦе, 1а Вовше, 1а СгоаИе е! ГНегхе^о- 
мјпе (1827), у којој ое, поред измншљених 
песама, тобож шо угледу на нашу народну 
поезију, налазе и преводи Хасанагинице, 
и Качнћевог Мила Кобилића и Вука Бран- 
ковића.

Л п т е р а т у р а :  V. М. УоуапоиИсћ, Ба 
Сиг1а Је Ргоарег М егјтее (1911),

М. И.
МЕРИНО-ОВЦА ,је пасмина оваца с нај- 

фшигјом вуном. М. је настала у Шпанвјн, 
мутацијом и даљим узтојем из облика, ко- 
ји је близак нашој нраменци. М. је врло 
дотерана у узгоју и одликује се релативно 
великом количином најфиније вуне за. лро- 
изводњу најфишијих сукна. Из Шпаније 
се М. рашространила по Немачкоф Ау- 
стрији и Француској, у којим земљама су 
настали аклиматизацијом и шосебним сме- 
ром узгоја, специјални типови, под име- 
ном Електорал, Негретп и Рамбује. — Ца- 
рица Марија Терезија, настојећи да опле- 
мени домаћу оазцу у Хрватској, Олавонији 
и Војводини, иаредиша је 1769 имшорт 
шпаноких М. у Мркопаљ. Ово је био први 
импорт у наше крајеве, а доцније су сле- 
дили још и друти. Увезене овце држале су 
се у чистом узтоју, нарочито на великим 
поседима, од којих су онда прешли и у 
народ: Први импорт М. у Србију вршен је 
на. дрлсавно добро Добричево. Укрштавање 
са М. извршено је у већој мери у току по-
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следљпх 150 годжна, а потомци пз тогукр- 
штавања добили су у народу (Олавоннји 
и Војводини) нарочпти назив »бпрке«. Чп- 
сти узгој М. -се, збот природнкх и економ- 
скнх прилика у нашим крајевима, није 
могао одржати, сем на неколико великих 
посе!да, и данас је гот-ово саовим иестао. 
Исто тако ни укрштавање није довело до 
жељеног цпља, због компликованог насле- 
ђиваља финоће вуне. Према томе М. има 
данае само споредну улоту у нашем сто- 
чаротву. (В. Вуна, Овчарство.)

С. У.
»МЕРКУР«, хрватско трговачко друштшо. 

Основано је у Загребу 1873. Из рада. око 
номагања болеоних и оскудних тргавачжих 
помоћника развило је дрјчптво своје ху- 
манитарно деловање и на приватно чинов- 
ништво индустрије и новчаних завода. 
Друштво је основало г. 1880 своју посеб- 
ну приватну школу, Меркур, у којој се на 
стотине и хиљаде привредног подмлатка 
васпитало за разне прнвредне инстнтуци- 
је. Друштво је издавало школске књиге, 
а стално издаје своје гласило »Меркуров 
Вјесннк« (прије »Хрватски Трговачки 
Лист«). 1904 уређена је у друштву Болес- 
ничка благајна, која за време болестп 
потпомаже чланове М. у новцу, лековнма 
и беоплатном лекарском помоћу. 1926 М. 
је имао око 10.000 чланова. 1923 проши- 
рило је друштво рад на целу Краљевину 
ОХО н отворило своје подружнице по чи- 
тавој држави. С. Д.

МЕРОПАХ. Меропси су били у српској 
држави средњега века, од 13 века даље, 
земљорадницн, који су обрађивали туђу 
зенљу. Према влаенпку земље налазпли су 
се у завионом шоложају, те су му били 
обвезани на разне службе ® дажбине. Зем- 
ља коју су држалн М. звала се и мерош- 
штина. Оинониман назив за М. је парнк.

М. К.
МЕРОШИНСКА РЕКА, река у Орбији, 

лева притока Јужне Мораве. Извире на 
јужној страни Малог Јастребца, под Но- 
воселском Чуком 952 м, Љутнчкпм Кр- 
стом 1.001 м, и Цргшм Врхон 846 м. Де- 
сна саетавница М. Р. је Крајковачка, која 
са ггзворишта тече према југу, п набрзо 
скрене у правац .југоистока, а лева ј-е Ј1е- 
пајска Река, кој-а тече на југонеток и -иоток. 
Од њихова сутока впше еела Мерошине, 
на виснни од 240 м, река тече под именом 
М. Р., углавном прем-а иотоку, али врло 
вијугавим токо-м. Утиче у Јужну Мораву 
око' 4-5 км низводно од села- Бала-јинца, 
одн-осио 1-6 км југозападно од Доњег Ме- 
ђурова. Десна притока М. Р. је Бреснички 
Поток. Дужина тока- М. Р. је 26-5 км, а по- 
вршнна слива 132-7 км*. 17. В.

МЕРСИ КЛАУДИЈЕ ФЛОРИМУНД (1666. 
Лотарпнгпја — 1734, Крочета [СгосеЧа], 
Италија). Учествовао је у ратовима против 
Турака (1683— 1690) у Угарској, затлм у 
Италији и- на Р-ај-нп. У ратовима- је постао

генерал артилерије. 1716 учеетвовао је, по- 
ред Еугена- Савојског, у боју код Варадина 
и нри заузимању Темижвара ® Београ-да. 
1717 поверена му је управа Баната. али је 
већ 1719 послан у Сицилију. 1720 постао 
је -гроф и поново агу је поверена управа 
Баната.. Стекао је огромних заслута око ор- 
ганизациј-е управе, регула-ције река, ису- 
шаваља мочара, дизаљем привредне ин- 
дустрнје, као и отвараљем рудника. Ње- 
говим заузимаљем насељено је у Банату 
много Немаца, који су добили врло знатне 
повластице. Поред Немаца населио је М. п 
нешто Француза, Талијана и Шпањолаца. 
Одомаћио је свилароку и ткачку инду- 
етрију. 1734 погинуо је у боју код Кро- 
чете, у близини Парме. Д. П.

МЕРСУЊА, речица у Славони.ји, лева 
притока Саве. Извире на западном крају 
Дпљ-Горе, са јужне стране, пспод Капоље 
(353 м). Са 'изворишта тече на југ, у По- 
савину, а овде скрене у правац истока, и 
текући у врло вијугавом току улива се 
у Оаву више града Брода- на Сави. Са ое- 
вера прпма више поточића. Дужнна М. то- 
ка је 26-6 км, а површина слива 248-6 км2.

77. В.
МЕРХАР АЛОЈЗИЈ ДР. (СИЛВИН САР- 

ДЕНКО), песник (15/6 1878, Јежица, код 
Љубљане). Овршио .је гимназију и теоло- 
гију у Љубљани (1902), студирао је -на 
Грегоријани у Риму римско и црказено пра- 
во и положио је 1906 докторат. Служио је 
као капелан у разним крајевпма и као сто- 
ни викар у Љубљани, од 1908 као кате- 
хета у 2 гимназији, од 1921 у женсжој учп- 
т-ељекој школи у ЈБубљцни, од 1924 јељуб- 
љански- стонп каноник. М. се -вежбао у 
истој Задрузи, којој су припадали такођер 
Зупанчич, Цанкар и др., али је објавио 
прве песме тек 1899, као теолог, у Дом ин 
Свету и Ангелчку, шосле н у Вртцу. Сара- 
ђивао је код Помладаих Гласова и написао 
је, н уредио омладннску књпжицу Марје- 
тице (1902). У Дом шн Св-ету постао ,је бр- 
зо, поред Медведа, главни песнпчкп сарад- 
ник; увео је у њему модерни облик, који 
је Дом шн Овет до тада отклањао. М. је 
песник мирног, идиличног, религиозног 
осећања; својствен му је детињекп на- 
иван, неприметно васпитни тон. Уколико 
је његова лирика лична, изражава она пре 
свега љегова свештеничка, релпгиозна оое- 
ћања, већим се пак делом показује у њој 
саучешће са туђим патњама и радостима. 
Формално, М. је д-оста учио код модерних, 
а карактерише га наклоност ка цпклпчном 
стварању. — Изда-о ј-е до оада ове лирске 
књгокице: У младем јутру (1904), Рома 
(1906), Небо жари (1916), Деклпшке песми
(1922), Роже (1923), Матери Марнји (1924). 
М. је писао такођер религиозне или ле- 
гендарне песме (Матер Долороса, Дом ин 
Овет 1908, Шотор миру 1918) и драматске 
сппсе (Матер Долороса 1910, Слованска 
апостола 1910, Мати светега весеља 1912, 
Јасње 1919, Недељске уре на друштве-
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нпх одрих 1920, Свети -Јожеф 1926). У 
прози је М. сарађивао са дртжцама у Дом 
ин Свету (псеудонпм Канцијан, 1900/01) и 
у Словенцу, доред тога у Богољубу, Вртцу, 
Ангелчку и др. Засебно је издао историске 
цртице Маријино тсраљевство на јутровем 
(Взходу) (1910), Муз1егшш Мап1иае (сту- 
дија о Ов. Алојзију, 1926) и књиту о Ма- 
рији (Збрани говори I слов. Маријанскега 
конгреса, 1925). Био је уредник Дом жн 
Света (1923) а уређује Богољуб (од 1924) 
и Водитеља Маријиних Дружб (од 1926). 
Много је радио као вођа верских друштава 
и организатор религиозних представа.

Л п т е р а т у р а :  Из. Цанкар, Обисш 
(Дом ин Овет, 1911 и засебно); И. Прегељ, 
Ментор (1918/19); А. Петровић, Треће оту- 
дије и портрети (1917); Умберто Урбани, 
II р1ссо1о Је11а аега (1926); И. Графенауер, 
Кратка згодовина словенскега словства, 
297. И, Графенауер.

МЕСАЉ, изобичајена врста капа, коју 
су нека-да носиле Влахиње у Крајинв.

Н. 3.
МЕСИЋ, манастир у Банату (источио од 

Вршца). Црква ј-е посв-еЈћ-ена Св. Јовану 
(рођењу). М. су основали деспоти Гргур 
и Ј-оваљ Спомиње с-е често у 18 веку (1700, 
1777, 1787, 1792, 1796). 1777, Када је, при- 
ликом редуцирања манастира, укинут ма- 
настир Шемљут, браство овога- манастира 
нреведено ј-е у М. В. П-ћ.

МЕСИЋ МАРКО ПОП, народви борац 
против Турака (око 1640, Огулин (?) — 
2/2 1713, Карл-обаг). Учво је шриправне 
школе у ф-рањевачком или павлинском ма- 
настиру, а више код всусоваца у Загребу 
н у Италији. Био је жупник у Брињу, а 
1678 архи-ђакон и к-аноник -сењскога кап- 
тола. Већ као жушниж четовао је са Бри- 
љанпма и Оточанвма нротив Т.урака, а 
1683 је -са Сењанима и Брињанима ишао 
у п-омоћ уст-ашама у Котаре, који су се бо- 
рили под Илијом Митровићем. У борби за 
осл-обођењ-е Лике и Крбав-е М. је био -војни 
капелан и проводић. Ва-зд-а је био у првим 
редовима, са -крстом и -сабљом у руци 
(1689). После ослобођења Лике, -М. је би-о 
управитељ теих војних, управних и цркве- 
них дела у Л инји, -и вршио је мисионарску 
уло-гу међу Турцима, који су онде остали. 
Одлучно је утицао на развит-ак. Крајине, 
којом су самовољно управљала немачка 
господа градачкога и бечкога ратаога већа. 
Пре смрти дочекао је М., да су Лика и Кр- 
бава одузете вз руку простих с-пекуланата 
и спо.јене с карловачком Крајипн:о1М. По- 
следње године живота боравио' ,је у Кар- 
лобагу (в. Лика).

Л н т е р а т у р а: Р. Лопашић, Два хр- 
ватска јунава Марко Месић е Лука Ибри- 
шимовић (1888). М. П-г.

МЕСИЋ МАТИЈА, историк (19/2 1826, 
Брод на Сави — 6/12 1873, Загреб). Овр- 
шио је основну шволу у Броду, а вимна-

зи-ју у -Пож-еги и Загребу. У бискупоком 
с-еменишту бво је 1842—1844, и ту ј-е свр- 
шио 7 и 8 разред. 1344 послали -су га, 
збот нарочитог дара, у Беч, те -је у Па-зма- 
неуму студирао теологију. За време шко- 
л-ОЕања научио је- све словинске ј-езшке, по-д 
дубоким утицајем илпризма. 1849 постао 
је М. ов-ештенвк, и послан је -за капелана 
у Св. Брцко, крај Божјаковине. 16/1 1851 
наименован је -за -намеснот учитеља у за- 
гребачкој тимназ-ији за географију и игсто- 
рију. Отишао је потом у Б-еч, да слуша 
философнју в  марљшво је радво код 
Грауерта, Симонија ш Миклошића (1851 
до 1852). После ј-е отишао у Праг, где је 
за три сем-еетра слушао Хефлера, Томека, 
Воцела и Челаковеког, а унознао се и 
спријатељнр са Павлом Шафариком и 
Палац-ким. Професорскн исп-ит положио је 
1853. Када се вратио у Загреб, наста-вио 
је предавати у шмназији. 16/1 1854 име- 
нован је за редовнот учитеља, а 1856 за 
ванредног проф-есора правословне Акаде- 
мије у Загребу. 1859 постао је редован про- 
фесор у истом заводу за аустрвску -всто- 
рију, а касније је предавао и црквено 
право. 1871 изабран је и за- ректора те 
Академије, те је био на челу завода све 
до краја правословне Академије, јер је 
1874 отворен Универеитет у Загребу. М. је 
27/4 1874 именован за редовног ' профе- 
сора тог Университета на философском фа- 
култету за хрватску историју.

У својим рашравама М. је солидан испи- 
тивач свпх минуциознпх детаља, којих 
истраживаље и пр-ика13ивање често смета 
прегле1ду целине, те Рачки с правом кажв, 
да је М. историк до скрупулозности паж- 
љив »и у тој сдулшооти мислио је (М.) да 
не смије ни преко ситница првј-ећи, па му 
се стога гдјешто у појединостих цјелина 
гу-би«. — М. је арх1ивал-ним пстражива- 
њима свстематскн осветлио нарочито доба 
хрватске -историје 1490—11526. За то доба 
М. су списи још и ианас од вре-дности. 
Најважнији су му ови радови: Живот Ни- 
коле Зрннскога, сигетскога јунака (1866), 
Хрватп на измаку 15 -и на ночетку 16 вве- 
ка (Кљнжевник, I 1864, II 1865), Бано- 
вање Петра Бериславића за краља Људе- 
вита II (Рад, 3), Крсто Франкопан у ту- 
ђшшг (Рад, 13), Хрвати након бана Б-ерн- 
сла-вића до Мухачке битке (Рад, 18, 22), 
0 жввоту и дјелих кнеза Крста Франко- 
-пана (Рад, 31), 0 Крчелићу и његових Ан- 
луах (Рад. 37), Дмитар Звонимир краљ 
хрватски (Рад, 39). У Кукуљевнћевом ар- 
хиву в-здао је Пољвчки Штатут (Архив, 5) 
а у Старинама, 5, Грађа мојпх расправа у 
Раду: Листине и Извраве, Кореотонденција 
Крчелићева и њешто грађе из љегове ве- 
лике правде (Старине, 8).

М. се за врене -свога слузкбсшања у гим- 
назији бавио и школском литературом, те 
је отремио неволшко добрих уџбеника за 
сво.је ђаке, т  историј-е в географвје.

Л и т е р а т у р а: Ф. Рачки, Академик
Мато Месић (Рад, 47); Т. Омичиклас, Ма-
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тија Месић (Опомен-Књпга Матпце Хрват- 
ске, 1892); Ф. Шишић. ЕпсћтсКоп, 97, 98,

В. Новак.
МЕСОЈЕЂЕ је време од Мапога Божића. 

(Нове Године) до Месних Поклада. Дужшна. 
М. 'завнси од Ускрса, ако је Уекрс раније, 
М. су краће и обратно. М. су мртво доба 
зиме и наш се сељак, наронито у сточар- 
ским н брдским; крајевима, уз М. одмара. 
Изузевши нобана, који хране и пазе стоку, 
остали мушкарци мало раде. Жене дању, 
поред кућњега посла, преду, плету и чу, 
а људи иду од комптије до комшије на 
разговор. Увече аг 'је.дни и други иду на. 
села (сијела, шосела), где младеж шгра. и 
шева, а. старији разговарају, шграју разне 
друштвене итре, највпше се прстенају. и 
пева им ;:о неко уз гусле, * С. Т.

МЕСТВЕ, врста цшпела од беле коже, 
искићене ђинђуфима. Носе се у Отарој 
Србвји. Н. 3.

МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА једна је од 
најотаријвх индустрискнх грана у нашој 
земљш. Метали су вађени нз наших бога- 
тих рудника још у најстаршја времеша, а 
у нашим старим народннм државама М. 
И. достигла је била велику внсшну н пред- 
стављала ,је најразвијенију грану инду- 
стрије (в. Индустрнја н занати). За време 
робоваља Турцима М. И. 1је постепено про- 
ладала, тако да се одржала само најшри- 
митивнија занатска шрерада метала за за- 
довољеље најшречих нотреба и нешто ку- 
јунџиског, казанџисвог п пушкарскот за- 
ната у варошима,

0.д половине лрошлог века почело се об- 
нављати рударство и шрерада метала, и то 
нарочито у Оловеначкој, Босни и Хрваг- 
ској, када су основана ве-лшка предузећа 
за топљење твоздене руде и за. шроизводњу 
сировог гвожђа. И шоред (велике колжчине 
шоздене н других металних руда, које се 
налазе у нашој земљи, М. И. се још ни из- 
далека није развила у мери, која би од.го- 
варала и количини руде и нашим потре^ 
бама, тако да се и данас још ув-озе не само 
савршенији производи М. И.„ него у ве-^ 
лжкој; 1мери и само сирово гвожђе. Узрок 
томе је сскудида жапитала за оснпвање 
високих пећп п фабрика за израду си- 
ровог гвожђа, недостата« домаћег кокса, 
еаобраћајних средстава и стручног рад- 
ништва. Највећа сметња је недостатак 
кокса. Док се то питаље не реши лровз- 
водљом вокса из домаћег утља или заме- 
ном љеговом електрицитетом, дотле се 
иеће моћи развити М. И.. чак н ажо се от- 
клоне друге- сметље. Данас се с једне стра- 
не извози руда, а. с друге стране се увози 
сирово гвожђе, чиме 'се наша М. И. до- 
водв у зависност од пностранства и ло- 
скупљује пронзводња. Друга незгода је, што 
су нека назвећа лрвдузећа за шрераду ме- 
тада врло близу граннце пли и на самој 
граннци, тако да постоји опасност да ће 
она престати да раде онда када бп за од-

брану земље њихова што јача лроизводња. 
била најпотребнија. И из тога разлога. као 
и из ошнх нашред наведених, шитаље раз- 
вигка М. И. једно је од најтежих шитаља 
наше индустриске шолитике, од чијег по- 
вољног решења зависи и развитак леле 
наше индустрије и одбрана земље.

М. И. заступљена ј-е у нашој земљи у 
свима. ©војим о-блицима: од топионица шоз- 
дене,- -оловне,, бакарне и других руда до 
израде мотора и других сличних шроиз- 
вода. Најосновни.је тране М. И. најелабије 
су развијене, а- најбоље су развијене оне 
гране, које представљају удаљеније врсте 
шрераде.

Внсоке пећи имамо трн: у Бешлинду, 
Петровој Гори и Варешу. Прва (са још 
једном у Трговина) својина је Друштва- 
3"дружени Рудницн п Талионице у За- 
гребу; друга је својина Друшгва Жељезнн 
Мајдан и Талпонпца Топуско, а трећа Ва- 
решке Жељезне Индуетрије. Прве две још 
не раде стално, једшно ‘је она у Варешу у 
раду. Поред сировог гвожђа, којс највећим 
делом шрерађује даље фабрика у Зеницп, 
у Варешу се израђују н пећи, лпвена гвоз- 
дена. роба и т. д.

Ковно гвожђе и челнк производе: 1. Краљ- 
ска Индустриска Дружба у Јесеницама. 2. 
Јекларна на Равнах грофа Јурја Турнскего. 
3. Дионичко Друштво за Иждустрију Же- 
љеза у Зеници. 4. »Шторе«, Д. Д., Товарна 
Железних Изделков, Шторе. — Сва та 
предузећа, сем онот у Зеници, имају геш- 
коћа око набавке сировина, које морају 
једним делом да увозе из иностранства. 
За даљу прераду бакра и олова такође још 
немамо у -земљи шредузећа, те се бакар из 
Борског рудннка и олово из Межнце п Лл- 
гије шаље у иностранство на даљу пре- 
рад.у.

Од предузећа, која се баве израдом ме- 
талших предмета, а- којих у целој земљи 
има око 400 већег обима, највећи је број 
лпвтгнца и механичких радионица. Њпхов 
се број повећао нарочито после уједиљеља, 
када' је ствараље нове нацноналне инду- 
стрије и оправка шнсталација. оштећенпх 
ратом дала маха. оснивању многпх новнх 
л проширењу старих предузећа. Ливнине 
с,у по шравилу спојене са механичк^им ра- 
дионнцама, машинскпм фабрикама п дру- 
гим (столарскпм и т. д.) радионицама, и 
распрострте су но целој земљи, а иајвеће 
су у Словеначкој и Хрвагској. Оне изра- 
ђу-ју све предмете, који сладају у ту стру- 
ку, од машинскнх делова, звона,, турбина, 
млинова до уметннчиих нредмета. Најтлав- 
није лпвнице п машинске фабрике су: 1. 
Прва Хрватока Лворница Стројева и Ље- 
ваоница Жељеза у Загребу. 2. Стројне То- 
варне шн Ливарне у Љубљанп. 3. Лпвница 
»Ферум«, Д. Д. за Звона, Метал, Меко и 
Оиво Гвожђе у Суботици. 4. Ливница 
»Балкан«, Попсшића, Перишнћа в Комп. у 
Београду. 5. Ливница »Југ« у Веограду. 6. 
»Омвв«, Твориица Стројева у Бјеловару. 7.
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»Снла«, Љеваоница Жељеза и Мједи у За- 
гребу. 8. Осјечка Љеваоница Жељеза и 
Творница Отројева у Осеку. 9. Жељезарна 
Мута у Мути. 10. »Тнтан«, Д. Д., Творница 
Жељезне и Браварске Ро'бе у Камнмку.

Звона лвју око 15 шредузећа, од којих 
је уједно н најстарије предузеће у нашој 
државн, Љеваоница Звона и Умјетних Ко- 
вина Антун Блазина у Загребу, које по- 
стоји од 1457 годшае.

Ексере и завртље шзрађују некодижа 
предузећа, од којих су најважнија: 1. 
Прва Југославенска Творница Шарафа Д. 
Д. у Затребу с Фабриком у Копривиици.
2. Метална Фабршка Н. Трифуковића и 
друта у Земуну. 3. »Ферум«, Жељезарска 
Индустрија у Сарајеву. 4. Лрва Жебљарска 
ин Железнообрша Задвуга у Кроли.

Турније израђују, норед неколико ма- 
њих предузећа: 1. Југославенска Икду- 
стрија Челика и Турлија Рудолф Шмит 
и Ко. Д. Д. у За.гребу. 2. Карл Ашенбренер 
у Новом Саду,

Алате израђују, поред доста занатских 
предузећа 'у Словеначко.ј, и неколико фа- 
брика, од којих вреди нарочито поменути 
»Алат«, Нндустриоко Д. Д. у Загребу.

Гвоздени н оетали металнн намештај 
почео се нарочито после уједиљења мното 
израђшвати у нашој земљи, тжо да ее том 
врстом производље данас баве, било искљу- 
чиво било уз остале врсте прераде метала, 
око 50 преиузећа, од којих су најважнија:
1. Индустрија Жељезног Намештаја и Ме- 
тала Д. Д. у Суботицж. 2. »Змај«, Инду- 
стрија Жељезне Робе Д. Д. у Загребу. ’з. 
Прва Бродска Творница Ковинских Пред- 
мета Д. Д. у Броду на Сав.и. 4. Фабрика 
Гвозденог н Металног Намештаја Мирко 
Ротман (КЈаИтап) ,у Суботици. 5. Фабрнка 
Гвозденог Намештаја М. Граовац и М. Ста- 
нојевић у Београду.

Браварску робу,, окове, штедњаке и т. д., 
поред занатских предузећа, израђују 
око 50 индустриских нредузећа, од којих 
су најважнија: 1. Прва Хрватска Творница 
Лимених, Бакарних Производа и Поцвн- 
чаона Д. Д. ,у Загребу. 2. Творнвца Ли- 
мених Штвдњжа, Враварске п  Жељезне 
Робе Игнац Јеленц Д. Д. у Карловцу. 3. 
»Титан«, Д. Д., Творница Железне ин Бра- 
варске Робе у Камнику. 4. Кукар и Јовић 
у Лесковцу. 5. »Бистра«, Ковинска ин 
Лесна Индустрија у Домжалама.

Емаљирана роба још се не израђује ни 
издалека у оној мери, која је потребна за 
■задовољење наших свакодневних потреба. 
Њеном израдом баве се свега око 5 пред- 
узећа. Од њих је најважнше: А. Вестен 
(\*7ев1еп), Товарна за Емаљиране Посоди 
у Габерју лри Дељу (700 НР, 1.500 рад- 
ника) и  Прва Хрватска Творница Емаљи- 
ране и Лимене Робе у Кутини.

Ваге и кантаре израђују лреко 20 пред- 
узећа, већином у Оловеначкој и Војводини, 
а најважнија су: 1. »Вата«, Д. Д. за Про- 
изводњу и Трговину Вага и Утега у За- 
гребу. 2. Иван Ребек у Цељу.

■Плетиво од жице израђују преко 10 
предузећа, од којих -су најтлавнија: 1. Хр- 
■ватска Индуетрија за Строзно Пдетиво од 
Жице Шаидор Хајош у Загребу. 2. Прва 
Међимурска. Творнлца Плетене Жице и 
Жељезног Покућсгва Д. Д. у Чаковцу. 3. 
Глиша Јослповић и Оин у Београду.

Ланце израђују неколико предузећа, од 
којих ћемо поменути: Товарна Вериг Д. 
Д. у Лесцу.

Косе, српови, мотике, ашовп, лолате 
и т. д. израђују се нарочито у Словеначкој 
и косе и ерпови ужввају светски глас. Из- 
рађују се делом у кућеаној индустрији, 
делом у занатским задругама и фабрикама. 
Пајважнија фабричка предузећа ове врсте 
су: 1. Хенрик Кифер (КаеНег), Товарна 
Кос вн Српов у Ов. Лоренцу. 2. Карол 
Келнер (КбИпег), Товарна за Косе у Сло- 
вевем Градцу (постоји од 1773). 4. Јеклар- 
на Колумбус-Фужине у Рушаша.

Пољопривредне справе производе све на- 
веден-е ливнице и друте фабриже, али се 
љиховом израдом баве и шецијалне фа- 
брике, расејане по целој држави, од којих 
су најважније: 1. К. и Р. Јежек, Товарна 
за Пољоделкже Строје у Марибору. 2. »Ора- 
ница«, Творница Пољопривредних Строје- 
ва Д. Д. у Броду на Сави. 3. Творница 
Отројева И. Кулханн '(Ки1ћауу) у Херце- 
говцу. 4. Цикмунд (ХИкшгтН) и друг, Твор- 
ница Машина и Ливница Бвожђа у Но- 
вом Саду. 5. Торонталска Индустрија По- 
љопривредних 'Стројева, Ливница Бвожђа 
и Метала Д. Д. у Великом Бечкереку. 6. 
Јулије 'Сајдл :(5еМ1), Творница Пољолрш 
вредних Стројева у Вршцу.

Казане и бакарну робу израђују у пр- 
вом реду многа занатсжа предузећа, из 
којих су се временом развила неколика 
већа фабричка предузећа, као што је Прва 
Творница Модерних Ракиских Казана и 
Пероноопорннх Прскалица Милан Т. Јова- 
новић у Новом Саду, и друга предузећа.

Прерадом олова баве се 3 предузећа, од 
којих је најважније:: »Плумбус«, Д. Д. за 
Талење Олова и Кемичку Индустрију на 
Сушаку.

Поред наведених врста прераде м-етала, 
израђују се данас у нашој држави и многи 
други метални производи, чији се број сва- 
кога даиа повећа.ва. Али све те тране <ме- 
та.лне индустрије илв оу тек у зачетку или 
с,у њихови производи шецијалне природе, 
те чвне готово. изузетаж у сиотему паше 
металне индустрије. Ту спадају: шиваће 
машине, ролеше, мртвачки сандуци, жи- 
чани конопци, штанбиљи и т. д.

Једна трана металне индустрије, која се 
нарочито јако развила после рата, заслу- 
жује нарочиту пажњу, и но своме зна- 
чају, као део наше индустрије, и по ана- 
чају за онпгти развитак нашег привредног 
живота. То су фабрике вагона и локомо- 
тива, које нроизводе в ове врсте гвоздених 
конструкција. Дск је до рата у нашим 
крајевима било само државних радионица 
за оправку вагона, после рата основано је
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још пет, векшном великлх, фабрика за из- 
раду и олравку вагона и локомотива. То 
су: 1. »Сартид«, Фабрика Срдоког Авцио- 
нарског Рударско-Топионидко-Индуотриског 
Друштва у Омедереву, у којој је узела 
з-натнот учешћа и велжка ентлеска фнрма 
Викеро, поред друштва из Решице. 2. Пр- 
ва Југославенска Творница Вагона, Мо- 
стова Д. Д. у Броду на Са1ви. 3. »Ферум«, 
Фабрнка ва Оправку Старих и Прављење 
нових Вагона у Оуботици. 4. Орпско А. Д. 
за нзраду Машина и Вагона у Крушевцу.
5. Јасеница у Паланци. (За бродогради- 
лшпта. В. Бродоградилишта.)

Л и т е р а т у р а :  В. код чланка Инду- 
стрија и занати. С. Предић.

МЕТЕОРИ, чувени манастири у Тесалнјн, 
у којима је остало мното српских трагова. 
За владе Душанова полубрата, Симеона 
подигнут је велики број цркава око Ка- 
лабаке и Трикале. Нарочито је на поди- 
зању и потпомагању М. манастира радио 
син Оимеонов, Јоасаф, који је добио име 
»отац Метеора«, уз припомоћ своје се- 
стре »царице« Ангелине. Најзначајнији 
М. манастир, Преображење, подигао је 
Јоасаф 1388. У цркви овога манастира на- 
лазн се једна икона, на којој је пред но- 
гама Богородице насликана »царица« Ан- 
гелина. Јоасаф је исто тако на месту, на 
коме се налазила испосница чувеног Св. 
Атанасија Метеорита, подигао храм Хри- 
сту Спасу. — М. манастири нису још испи- 
тани. Према ономе, што се зна о њнховон 
живопису, може се поуздано рећи, д а јету  
утицај српске средњевековне уметности 
био велики. В. Л-ћ.

МЕТЕОРОЛОГИЈА. У нашим крајевима 
почела су метеоролошка посматраља око 
половине прошлога века, као и у већини 
осталих држава, Тај рад се углавном са- 
стојао у скупљаљу метеоролошких пода- 
така, на основу 'инструменталних опажаља, 
а много маље у љиховој научној обради.

Први посматрач у Србијл био је Влади- 
мир Јакшпћ, професор у лицеју и доц- 
нији начелник статистичког одељења у 
Минпстарству Финансија. Он је дуг низ' 
година брижљиво и савесно бележио по- 
датке о времену, од 1/1 1848 па. до своје 
смрти (1899). Прве три године, Јакшић је 
имао само максимум и минпмум термо- 
метар, од децембра 1850 кишомер, а од 
октобра 1855 и психрометар. Не.што од тих 
посматраља штампао је Јакшпћ у распра- 
вама: Грађа за державопис Сербије, 1, Кли- 
матпческа отношенпја земље (Гласник 
Друштва Србске Оловесности, 3, 1851),
Климатична. одношења земље у половини 
деветнаестог века (Гласнпк, 6, 1854), Кли- 
матична одношења. земље у годнни 1854 
(Гласник, 7, 1855), Климатична одношења 
земље (Гласник, 8, 1856). Међутим, најве- 
ћн део Јакшићевих посма1трања. није до са- 
да публикован. Следујућп примеру обра- 
зоване Бвропе, Јакшпћ је организовао п 
мрежу метеоролошких станица у Србијп

1856 (Метеорологијско Заведеније у Сер- 
бии, Державопис Сербие, втора свеска, 
1857), које су бпле у овим местима: Топ- 
чидер, Шабац, Лознпца, Уб, Ваљево, То- 
пола, Неменикуће, Паланка, Пожаревац, 
Мајдан Пек. Неготин, Јагодина, Крагујевац, 
Брусница, Чачак, Ужице, Рашка, Карано- 
вац, Крушевац, Алексинац. Посмаграчн су 
највећпм делом били учитељи, три теле- 
графисте, и по један лекар (Стефан Ма- 
чан), управнтељ гимназије (Ћпра Мирко- 
вић), рударскн земљомер и правитељстве- 
пи економ (Владимпр -Јовановић). Упут- 
ства за рад била су штампана. 1857 под 
насловом: Наставлење за осмотритеље по- 
годописни бележења у Сербии (Державо- 
пис Сербие, 1857), која су потписали пред- 
седник Друштва Србске Словесности. по- 
дечитељ просвештенија и правосуђа, пот- 
пуковнпк, кавалер Стеван Марковић, и 
члан друштва Владимир Јакшић. Али та 
посматрања на. станнцама вршена. су само 
неколико година, а после је рад пресгао.
1857 м̂ режа. је бројала 27 станица, а 1862, 
када је престала да функционнше, било 
их је 10. По Јакшићевој смрти, посматра- 
ња у Београду вршена су до краја 1899, 
што је вероватно наставила. његова кћи.

У унутрашњости су М'естимично поново 
отпочела посматрања. у 80-тим тодинам а. У 
Шапцу је 1883—1885 вршно посматрачку 
службу Мнхајло Рувидић, предавач у гнм- 
назији, у Крушевцу, 1885—1887 Вел. Ви- 
торовић, цртач, а у Александровцу је 1887 
вршио посма1траља Мнлан Матић. Сви ти 
п о д атц и , делом  у и зво д у , штампани су у 
Тежаку 1884/88.

У исто време (1885) Министарство Про- 
свете образовало је комиснју за израду 
пројекта и организацију мреже метеоро- 
лошких станпца у Србији. Она је усвојнла 
пројект суплеита Велике Школе, Мнлана 
Недељковића, као известиоца. Али је срп- 
ско-бугарски рат омео даљп рад по овом 
питаљу, као и осниваље метеоролошке 
службе на шпрој основи. Из тога је раз- 
лога - посматрачка служба у прво време 
била ограннчена само на Београд, а рад је 
почео Мшган Недељковић 1/5 1887 у про- 
визорној Опсерваторијн, на Врачару, која 
је била у прпватној кући. Она. је постојала 
до 1/5 1891, од када је почео рад у стал- 
но.ј Опсерваторији, близу провизорне, на 
њеном сопственом земљишту, ко-је је до- 
бијено од општине 1889, и у сопсгвеној 
згради, која је сатрађена 1890/91. У прови- 
зорној Опсерваторијп предузета је и орга- 
низација мреже М'втеоролошких станица, 
чије је осннвање 1888 одобрио министар 
Просвете и дао пз буџета најпотребннја ма- 
теријална средства за љено оствареље. Та- 
ко .је 1888 основана станида. у Нилгу 1889 
у Пожаревцу, Крагујевцу, Ужицу и Пиро- 
ту, а 1890 у Шапцу ж Крушевцу. Од тада 
се мрежа овако развијала: 1898 било је у 
Орбији 78 станица (I реда 1 ,  II реда. 14, 
III реда 18, IV реда 45). Врхунац у органи- 
зацији достигнут је 1903, када је .постојало
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220 станпца (I реда 1, II реда 21, III реда. 
47, IV реда 151). После тога. је станична 
нрежа почела бројно опадати, те је крајем 
1905 било 55 станица (I реда 1, II реда 18, 
III реда 11, IV реда 25), крајем 1909 бкло 
је 74 станнце (I реда 1, II реда 20, III реда. 
6, IV реда 47), а 1912 било’ је свега 19 ме- 
теоролошких стаии.ца I, II и III реда. Уз- 
рок тога опадања био је о једне стране не- 
довољни буџет, који је варирао од 18.000 
до 10.000 динара, а с друге чести преме- 
штаји чиновника, који су вршнли посиа- 
трачку службу, што је знатно снетало кон- 
тинуитету посматраља у одређеном месту. 
Са тога је разлога било преко 50 метеоро- 
лошких станица, на којима је рад трајао 
свега 2 до 5 година па је носле престао.

За врем-е ратова 1912/13 само су три ста- 
нице имале пошуна посматрања, а на. свк- 
ма. осталим фалио је по који месец. Још 
горе је било 1914, када је од јула месеца 
сав посматрачки ра.д престао. У Београду 
се, на Опсерваторији, нешто радило до сеп- 
тембра 1915, али у прекидима. Једино се 
непрекидно посмаграло у Крагујевцу, где 
је још и сада руковођа те етанице Михаи- 
ло Илић, директор гимназије у пенсији.

Поред Београда, најдуже серије посматра- 
ња имају станице у Крагујевцу (26 година, 
до 1914), Нишу (25), Пироту (24, од којих 
су 11 непотпуне), Шапцу и Вукову (22, 
од којих су неке непотпуне), Врању (21), 
Ужицу (20) и Врњачкој Бањи {19, од којих 
су 4 непотпуне). Ово је бнла. једна од нај- 
бољих станица у Орбији.

За време Светског Рата нзвршио је про- 
фесор Конрад, шеф аустриских метеоро- 
лошких станица на Балканском Полуостр- 
ву, поновну организацију службе, која је 
трајала до септембра 1918. У Веограду су 
периодска посматрања почела октобра 1915, 
у тадашњој покретној станици, а сталан 
рад вршен је од фебруара 1916, у Ужицу 
од априла 1917, а у Шапцу, Лозвици, Ва- 
љеву, Паланки, Јатодини, Горњем Мила- 
новцу и Крушевцу од септембра и октобра 
исте године.

После ратова гребало је изнова почети 
посао око подизања Опсерваторије, где ни- 
је остало нн једнога инструмента, и понов- 
не оргашгзације мреже метеоролошких ста- 
ница. Нешто инструмената. враћено ј-е из 
Беча половином 1919, те су од тада почета 
посматрања на Опсерваторији, али без ба- 
рометра. Управник Опсерваторије М. Не- 
дељковић заузео се да се на рачун репа- 
рација добију сви инструменти за научни 
рад на Опеерваторијн и за метеоролошке 
станице. Министарство Пољопривреде и 
Вода поручило је на рачун репарадија ме- 
теоролошке инструменте за пољопривредне 
школе н расаднике у Орбији н Јужној 
Србијн, хндрографско одељење Генералне 
Дирекције Вода кишомере, а Министар- 
ство Народног Здравља. набавило је, преко 
Опсерваторије, потребне лнструменте за 
државне бање, од којих је већина била 
упропашћена. Поред чека.ња на пријем ин-

струмената из Немачке, организација је 
била јако отежана ,и тиме, што се од глав- 
них предратних руковођа метеоролошких 
станица готово ниједан није одазвао, да се 
поново прими тота посла. Из тнх су раз- 
лота прве станице подигнуте тек у лето 
1924, када је управу Опсерваторије примио 
П. Вујевнћ. Организација је напредовала 
врло споро, а материјално и особљем су је 
помагали Министарсгво Пољопривреде и 
Вода-, Министарство Народног Здравља, Ми- 
нистарство Шума и Рудника п Управа 
Државних Монопола. У јуну 1926 раднло 
је 57 станица, од којих су 1 станица I ре- 
да (Крагујевац), 6 станица. II реда, 6 ста- 
ница III реда, и 44 кишомерских станица. 
Даља је органпзација готово онемотућена 
због опште несташнце кредпта у свим за- 
интересованим Министаротвима, а Опоер- 
ваторија није у стаљу да је сама изводи, 
јер располаже врло малнм средствима 
(70.000 дннара годишње), која су потребна 
за њено издржавање.

Ради специјалних потреба авнјатике, 
организовало је ваздухопловно одељење 
Мннистарства Војске и  Морнарице своје 
станице у Нишу, Великом Градишту и Ко- 
виљачи, а хидрографски одсек је поставио 
66 кишомерских станица.

У Хрватској и Ола.вонији, колико је ло- 
знато, почео се међу првима бавити пред- 
сказивањем времена Томаш Миклоушић 
(27/10 1767, Јаска — 7/12 1833), жупник' у 
Отењевцу и књижевник, који је 1813 издао 
у Загребу Зтољетнн Коледар илити Днев- 
ник зтолетни хорватски до лета 1901 ка- 
сухи. Ова је књига доживела више изда- 
ња, од војпх је загребачко лздање од 1849 
прерађено н поправљено од три анонимна 
аутора за периоду 1840—1940. Миклоуши- 
ћев вечити календар им-а тнм више исто- 
риску вредн-ост, што је он међу првима по- 
чео писати народним језиком, у кајкавском 
наречју, а с друге стране, што је веровао 
у периодске промене климатских прилика. 
Доцније је податке о врем-ену скоро 40 го- 
дина бешежио жупник Рандић у Краље- 
вици (приближно 1830—1870), али су му 
белешке изгубљене. — Прва инструмен- 
тална бележења у Хрвапској вршио је Да- 
ниел Станисављевић, финанспски савет- 
ник у Загребу, који се 1849 обратио мол- 
бом бечкој Академији Наука да постави 
неколико метеоролошких отаница у Хр- 
ватској, а сам да преузме посм-атрања у 
Загребу. Алп је потребне инструменте прн- 
мио од Централног Завода за Метеороло- 
гију у Бечу тек почетком 1853, а посма- 
трачки рад је почео у октобру исте годи- 
не. Та посматрања ,је 1857 наста-вио настав- 
ник Цајтхамер (2 е К ћ а т т е г )  у горњем гра- 
ду, у бившој горњоградској тимиазији, и 
вршио их је до краја јуна 1859. Скоро у 
е с т о  време, када су почета у Загребу, вр- 
шена су опажања (од 1853) у Сга.рој Гра- 
дишцн и Заваљу (кореничкп срез), а од 
1854 у Земуну, али су трајала тек неколи- 
ко година, па је после рад престао.
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Први се у Хрватској озбиљно латио ле- 
теоролошког рада професор Жван Стожир, 
ко.ји је 1/12 1861 почео у Загребу садаш- 
ву  серију посматрања и вршио их је до 
краја 1891 на Гричу, на првом спрату та- 
дање реалке, где се п данас налази Гео- 
физички Завод. Нека од својлх посматрања 
Стожир је публнковао у Извештају загре- 
бачке реалке 1863 и 1870, а 1888 почео је 
пздавати Мјесечни Извјештај. Иницијати- 
вом Стожпра н пристанком Централног 
Метеоролошког Завода у Будимпешти, на- 
бављенн су 1876/79 најпотребнијн ауторе- 
гистрерп, те је од 1/1 1880 станнца у За- 
гребу почела функционисатп као Опсерва- 
торпја. Крајем 1891 преузео је управу Оп- 
серваторпје Андрија Мохоровичић, профе- 
сор, где је остао до краја 1921. Мохорови- 
чпћ је мрежу метеоролошких станица знат- 
но проширио, нарочпто од 1900, када је 
Опсерваторпја у Загребу постала неза- 
висна од Централног Завода за Метеоро- 
логију у Будимпешти и <Је јиге претво- 
рена у централу за Хрватску п Славо- 
ннју.

Органнзација м.етеоролошке службе у 
Хрватској и 'Славонији напредовала је до- 
ста споро. Од краја 50-тих година прошло- 
га века мрежа метеоролошких станица по- 
стелено се повећавала, али су станице ве- 
ћином радиле са краћим или дужим пре- 
кидима, а неке оамо пет па и мање годи- 
на. 1859 почела су посматрања у Осеку и 
Вараждњну, 1860 на Реци, 1863 у Карлов- 
цу, а 1866—1869 у Крижевцима, Госпићу, 
Сењу, Винковцима, Броду на Сави и Зве- 
чеву (орез слатштски). Даљн је развитак 
био овакав: 1880 било је 25 станица (II ре- 
да 12, IV реда 13), 1890 било је 42 станпце 
(II реда 13, IV реда 29), а 1904 било је 109 
станлца (II реда. 21, III реда 8, IV реда 80). 
Доцнијв је основано 6 станица. I реда (Сље- 
ме, Јоснповац-Загреб, Црнквенпца, Оењ, 
Брод, Илок), и ове са осталима правнлно 
су функционпсале до почетка Светског Ра- 
та. Најдуже серије посматрања пмају: Река 
(51 тодина, 1868—1918), Беловар и Сењ 
(по 38, са неколико дужих преквда), Осек- 
горња варош (36, 1883—1918), Впровптица 
(34, 1889—1917), Госппћ, Осек-тврђава, Кри- 
жевцн (по 30, свп са неколпко прекпда). 
Метеоролошки податци посматрања налазе 
се у споменутим Мјесечним Извјештајнма, 
који су излазшш до 1900, и у Годишњим 
Извјешћпма 1900—1917, која су се делила на 
4 дела. Поред тога. се за в-ећи број хрватско- 
славонеких станпца налазе сви метеоро- 
лошки податци у првом делу будимпештан- 
СКИХ А та^уаг каг, огзха^оз те1еото1б$|1а.1 
ев {бМта^пеззе^! кЦеге! еукопууе!,
1870—1914, а за мањи број станица до 1918.

Оада је број метеоролошких стандца у 
Хрватској знатно смањен, и потребна је 
поновна оргаиизација олужбе, која -захтева 
знатно внше материјалнпх средстава. 1922 
преузео је управу иад овим радом В. Тру- 
хелка, а почетком 1925 заменио га је С. 
Шкреб, професар. Крајем 1925 бнло је у

Хрватској и Олавонији, осим Загреба, 63 
станкца (П реда 12, ПГреда 7, IV реда 49), 
а ваздухопловно одељеље Министарства 
Војске и Морнарице има сво.је станице у 
Загребу и Петроварадину.

У Оловеначкој и Далмацији почело је 
вршење метеоролошких посматраља поло- 
вином прошлог века, у времену око осни- 
вања Централног Завода за Метеорологију 
и Геодинамику у Бечу. У Љубљани су пр- 
ва бележеља. почета марта 1850 и, сем пре- 
кида пзмеђу 1861—1863, непрекидно су вр- 
шена до 1918. Први посматрач био је Ј. Цај- 
лингер (2еШпјЈег), телеграфски чпновннк; 
1855—1889 врпшо је опажања заслужни К. 
Дешман (Безсћпгапп), а по његовој смрти 
наставнла их је његова сестра, до 1896. Од 
тада је преузео станицу М. Водушек, про- 
фесор, и савесно је водио до шочетка 1919. 
Непос.редно по почетку посматраља. у Љу- 
бљанп, подигнута је 1851 метеоролошка 
станпца у селу Лисце, близу Цеља, а 1852 
у Цељу п у Згорњем Горју (срез радов- 
љвшкв), где је посматрано свега две годи- 
не. Доцнпје се мрежа метеоролошких ста- 
ница врло споро повећавала. Тако је, по- 
ред ранијих, 1858 основаиа станица у Но- 
вом Месту, 1863 у Марибору, 1864 у Пту- 
ју, а седам година доцашје, 1871, почетасу 
посматрања у Кочевју, Краљу, Камнпку, 
Градацу (черномељски срез) и Снежнику, 
на којој су станици -посматраља прекинута 
крајем вдуће године, па настављена тек
1889. Највише је мегеоролошких стадица у 
Оловеначкој било 1895, када су вршена 
посматраља у 25 места, а 1910 бнло је, 
без кишомерсклх, 18 метеоролошких ста- 
њпца. За оснивање н функцпонисаље тих 
станица бринуо се Централни Завод за 
Метеоролошју и Геодинамику у Бечу, док 
су кпшомерске, као и кишомерско-термо- 
метарске станице биле иод управом бечкот 
Централног Хпдротехнпчког Уреда, којпје 
основан 1893. Таквих је станнца. 1918 било 
86. За Оловеначку је нарочито карактери- 
отично, да доста велики број метеоролош- 
ких .станнца пма дугу н континуалну серију 
посматрања. Најдужа непрекпдна посма- 
трања вођена су, поред Љубљане, у Кра- 
њу, Кочевју (по 49 годпна), Хермсбургу, 
Лесковој Долнни, Жабјој Васн (по 30), Ма- 
гауну (29), а најдуже нспрекидане серије 
посматрања пмају Добрна (43 године, са 
ирекидом у 1879), Цеље (40, са два дужа 
прекида), Камннк (39, оа једним дугачким 
преквдом), Марибор (34, са неколико пре- 
кида).

После уједињења љубљанска је метеоро- 
лошка станица, заузимањем професора 
Сајдла (8е1сП), претворена у Завод за Ме- 
теорологијо ин Геодпнамико, који је пре- 
узео станпце и обавезе бечког Централног 
Завода. Крајем 1920, када је за управнлка 
постављен Артур Гавацп (СауагМ), про- 
фесор Университета, бнло је у Словеначкој 
свега 4, доста несразмерно распоређене 
метеоролошке станице: у Љубљанп, Ма- 
рибору, Цељу п Грму (срез новомешки).
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Гавацп је однах прнступио оргшизацији 
нреже, реактнвираљу старпх и оснивању 
нових станица, што је, уз тадаљи кредит 
од 9.000 динара бишо окоичапо са веона 
великпн тешкоћама. Гаваци је ипак успео 
да до почетка 1925 оонује 121 станиду 
(I реда 3, II реда 1, III реда 36, IV реда 81) 
и да публикуј-е Преглед метеоролошких 
опазоваљ в Словенији лета 1917 ин 1918 
(1925), која су У бечким ЈаћгБисћег јег 
2еп1га1аи51аН 1иг Ме1еого1'О^Је и, ОеоЈу- 
патгк публиковапа до 1916 закључно. Ста- 
ншце Ценгралног Хидротехжичкот Уреда 
преузео је после уједнњења хидрографски 
одсек Генералне Инепекције Вода у Љу- 
бљани. Та установа је почетком 1925 шм-а- 
ла 62 станице, и то 27 кишомерско-термо- 
метароких л 35 кишом-ерских станица.

У Далмацији ј-е прва метеоролошка ста- 
иица основана у Дубровнику 1851, где су 
са велнким прекиджма вршена посм-атра- 
ња до 1914. Н-еколико тодина доцннје (1878) 
почео је рад у Оплиту, са врло великим 
прекидима, и на Хвару, где је од 1/3 1858 
до краја 1899 м-етеоролошка опажања врло 
савесно вршио Грегор Бучић, бивши шеф 
телеграфске станнце, личност заслужна за 
М. Од 1900 до краја 1912 био је руковођа 
те станице Марино Маро.јевић, учитељ -гра- 
ђанске школе, а доцниј-е, до слома аустро- 
угарске монархије, Јозефина Бучић, Хвар 
је, поред Љубљаше, Загреба и Београда, 
место са најдужом серијом непрекидних 
посм-атрања. Инач-е ј-е у Далмациј-и мрежа 
метеоролошких станица бнла врло ретка. 
Тако је 1888 било свега 10 ст-аница (II ре- 
да 3, III реда 2, IV реда 5), 1900 било је 
9 метеоролошких -станица (II реда 6, III ре- 
да- 3), а- 1915 свега 7 станица <11 реда 1, 
III реда 6). Поред Хвара најдуже серије 
посм-атраља имају -Дубровник (43 годин-е, 
са 3 велика прекида), Вис (37), Вр-горац 
(30, са прекидом), Сплит (28, са виш-е пре- 
кида), Дркви-це (27), Котор и Космач (п-о 
26). Податци о метеоролошким посматрањп- 
ма штампани су у бечки-м Јаћгћисћег.

После рата- у Далмациј-и није за М. ии- 
шта рађен-о, са изузетком -неких станиц-а 
при дуванским режијама, које су и даље 
вршиле посматрагња, али за личну употре- 
бу. Поновну ортанизацију мреж-е метеоро- 
лошких станица у Далмацији лзвршили су 
Метеоролошка Опрерваторија у Беогр-аду 
1925/26 -и Одељење за Морнарицу Мини- 
старства Војске и Морнарице. Београдска 
Опс-ерваторија у-ступила ј-е све потребн-е 
инструменте за Градски Метеоролошки Оп- 
серваториј на Марјану, у Сплиту, осно- 
вала је станицу I реда на Хвару, станице 
II реда у Шибенику и Вргорцу, и 6 ста- 
ница III реда. Октобра ове годште основана 
је станица II реда у Книну. Одељење за 
Морнарицу подигло ј-е прошле године 7 ме- 
теоролошких станица, већином на- острви- 
ма, са централом у 'Веновићу, а ове године 
основало ,је још неколико станица. Кншо- 
мерских станпца има у Далмацији 38, од 
којих је 8 поставила београдска Опсерва-

торија, а остале хидрографски одсек Гене- 
ралне Дирекције Вода.

Доста је -ретка мрежа м-етеоролошних 
сганица била у Во-јводинн. Тамо су лрва 
ивструме-нтална посматрања почела 1859 
у Панчеву и Новом Саду, али је рад у 
другом месту престао већ крајем идуће го- 
днне, па поново настављен тек 1874. 1866 
основане су станнце у Вршцу и Вели- 
кој Кнкпнди, али су и оне, као и Пан- 
чево, ж друге, имале краћих или дужих 
прекида у вршењу посматраља. 1880 било 
је у Војводпни свега 7 станица: (II реда 
4, III реда 3), 1900 било их је 41 (II ре- 
да 6, III реда 4, IV реда 31), а 1915, 34 
(II реда 3, III реда 7, IV -р-еда 24). Нај-дуж-а 
посматрања пма-ју П-анчево (42 године, са 
прекидим-а. 1870—1878 и 1902—1910), Нин- 
чићево (Пардањ, 33 годин-е), Вршац (31, 
са три дужа прекида), Паланка (28) л  Кра- 
љ-ев Брег (27). Цео матернјал посматран>а, 
у изводима, публикован је у будимпештан- 
скнм А тајЈуаг кпг. огзга^оз те!еого1о- 
^1а1 ез 1б1с1та^пеззе^1 тЊ ге! еукопууеј,

После рата почела је нова организациј-а 
мреже метеоролошких станица од стране 
Метеоролошке Опсерваторије у Београду, 
и у току 1924/25 основано је 44 станице. 
Од њнх су I реда 2 станице (у Брестовцу н 
Вршцу), II реда 1, III реда 8, а IV реда 
33 станице. Хидрографски одсек Генералне 
Дирекције Вода има у Војводини 27 кишо- 
мерских станица.

Ои-стема-тска и редовна опажања у Босни 
и Херцеговини почела су тек после оку- 
пације (1878). У прво враме постојале оу 
само во.јне метеоролошк-е станице, у Оара- 
јеву од 1878, Дољој Тузли, где је посма- 
траЈњв п-очето 1/4 1879, и Мостару, где ј-е 
почето 1/11 1879. Њих је осно-вал-о М-ини- 
старство Рата-, на иницијат-иву Централног 
Метеоролошког За-вода у Бечу. 1880 о-сно- 
ване су цивилне станице у Бањој Луци и 
Травнику, али је у бележе-љима бил-о -н-е- 
тачности и прекида, те је после три -године 
рад на љима прекинут, а поново настав- 
љен тек 1888, односно 1887. Нарочито се 
мрежа метеоролошких станица поч-ела ра:з- 
вијати, када је бнла у пројекту мелиора- 
ци,ја неких крајева, осо-бито у Херцето- 
внни, за коју ј-е било п-отребно тачно зна- 
ње о подели атмосферски-х талога и -о оста- 
лим климатским условима. То је разлог 
што се од 17 метеоролошких станица у 
почетку 1888 (II реда 4, III реда 1з), њихов 
број до 1895 повећао на 77 (I реда з, II ре- 
да, 6, III реда 68), а 1906 било их је 95 
(I реда 4, II реда з, III реда 88). Оснивач и 
управник метеоролошке службе у Босни 
и Херцеговини био је заслужни Филип Ба- 
лиф, инжињер. Балифовом заслугом осно- 
ване су у Босни и Херцеговини и три оп- 
серваторнје: на Бјелашнпцн (1894), у Мо- 
стару (1898) и Сарајеву (1902). После смрти 
Балифа (новембра 1905), настао је донекле 
застој у побољшању метеоролошке службе. 
Њоме је и дотл-е управљала Грађевннска 
Управа, коју су у првом реду руководили
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практнчнк цвљеви. Док је Балнф нашао 
златну средину да задовољн и праксу п 
науку, његови наследнпцп су потпуно за- 
немарилн научне потребе, и главну брнгу 
око вођења метеоролошке службе препу- 
стпли су подређеним органима, са недо- 
вољном стручном спремом. Зато су, по ква- 
литету рада, станшце из тога периода ло- 
шије. Ипак се мрежа и даље развијала, 
тако да је крајем 1913 било 125 метеороло- 
шких станица (I реда з, II реда 4, III реда 
118). Од 1912, када је основа.н мелиора- 
цнони уред, и њему придодат метеоро- 
лошки уред, био је на чешу овога 0. Харпш 
(Нагаасћ), а  1914 додељена су му и два 
стручњака, као научнн сарадници.

Светски Рат је на метеоролошку службу 
утолико утпцао, што се број станица знат- 
но смањно, алп самом раду није много на- 
шкодно. 1918 је дотадањп метеоролошки 
уред претворен у самосталан Завод за М„ 
чиЈУ Је упра-вУ! услед дуже болести Ха- 
риша, провизорно преузео М. Мараковић, 
а 1922 постављен је он за упра.вника. Од 
1919 су на 12 станпца упоређенп постојећи
и.нструнентн са нормалнима н одређене су 
корекцнје. Поред тога основане су мете- 
оролошке станице у Бјељини и Стамбул- 
чићу. Крајем 1925 било је у Боснн и Хер- 
цеговини 70 станица (I реда 3, II реда 4, 
III реда 61, IV реда 2). Најдуже серије по- 
сматрања шмају места, где су најраније 
постављене станпце. Ваздухопловно оде- 
љење Министарства Војске и Морнарице 
има своју метеоролошку станицу на аеро- 
дрому у Раиловцу. Податцп о ”посматра- 
њима до 1912 штампани су у Бечу, под 
насловом: Ег(Јећш55е Јег те4еого1о(Ј15сћеп 
Веоћасћ1ип^еп Јег БапЈеббЈаПопеп 1п 
Возтеп-Негсе^оујпа, а за 1913 у књпзн: 
Податци метеоролошких станица у Босни 
и Херцеговпни у години 1913.

У Црној Гори, Старој Србији и у Ма- 
кедонији нвје било мреже метеоролошких 
станнца, него су иосматрања1 вршена ме- 
стдмице, ,и у разним пернодима времена. 
У Подгорпци је посматрање вршио Др. П. 
Миљаинћ 1/9 1882—31/8 1883. У Бару и 
Улцињу чињена су лосма1трања од 1882,' 
искључнво за потребе морске пловидбе, а 
податци су једампут недељно штампани 
у Гласу Црногорца. На Цетнњу је Валтер 
Баринг, енглески консул, са малим пре- 
кидом, ‘бележио свакодневно максвмалну 
и мшим.а.лну темнературу од августа 1887 
до краја јуна 1890, а посматрања на мете- 
оролошкој станпци у гимнази јп вршили су 
професори Ф. Јерговић и Ј. Љепава, од по- 
четка 1889 до новембра 1891, али са пуно 
прекида, нарочито код посматрања темпе- 
ратура. Несистематска оиажања вршио је 
и П. А. Ровински у разним местима, у то- 
ку седам година. За периоду 1879—1885 
дао је за сватш месец податке о броју 
ведрих и облачних дана, о броју дана са 
кишом, снегом, непогодом и мразом, а за 
перподу 1880—1884 честину ветрова из 
осам главних пра.ваца.

Систематско и инструментално вођеље 
посматрања почели су за време Светског 
Рата Аустрнјанци на Цетиљу, у Подгорици 
и Колапшну. Алн су она тра.јала доста 
кратковреме, одјуна. односно августа 1917 
до августа, односно септембра 1918. Нову 
организацнју мреже метеоролошкпх ста- 
ница почела је изводнти Метеоролошка 
Опсерва.торнја у Београду 1925, када је 
основано 7 сганица (I реда 1, на Цетињу, 
II реда 1, III реда 2, IV реда. 3). Хидро- 
графскп одсек Генералне Дирекцпје Вода 
има у Црној Гори 7 кишомерскпх станлца.

Потпуније н мното. дуже серије посма- 
траља имала су нека места у Македоннјн. 
СНарој Орбији н Гашкој. Овде су, у Прије- 
пољу н Пљевљима, у војним болницама, 
основане метеоролошке станпце 1883, и 
радпле су до краја септембра 1908, ма да 
са прекиднма у неким месецнма. У При- 
зрену је, са. бечким инструментима, аустри- 
ски вицеконсул Г. Хикл (Ш ске1) почео по- 
сматрања 24/11 1884, и вршно нх је до 
краја априла 1887. Она су настављена по- 
четком 1888, алн су трајала свега. још че- 
тири меееца. У Скопљу су са малим пре- 
кидима, чпњена опажања 1891—1899. а 
поематрачп су били чнновннцп аустриског 
консулата. Доцније (1896) почела"су мете- 
оролошка опажања у Битољу, у манастиру 
Лазарпта, н настављена су до краја 1911. 
Овн су податцп публпкованп у Аппа1еб Ји  
Вигеаи С еп1га1 М е1еого1оЈрдие 6е Бгапсе, 
за Пржзрен и Скопље у бечким Јаћ гћ и сћ ег 
Је г  2 еп 1гД ап в1а11 1иг М е1еого1о^1е и п Ј 
О е о Ју п а т јк , за Пљевље п 'Прнјепоље до 

,1897, у истом годишњаку, а 1899—1908 у 
Ег(5ећшз5е Ј е г  т е !е о го 1о ^ . В еоћасћ1и п- 
(Јеп Је г  Бапс1е551а11опеп јп Возп јеп-Н егсе- 
^ о у т а ,

За. време Светског Гата постоја-де су рат- 
не аустриске метеоролошке станице у Но- 
вом Пазару и Косовској Мптровици; оне 
су радиле од децембра 1917 до автуста, 
односно септембра 1918. После рата (1925) 
почелп су органпзовати мрежу метеоро- 
лошких стасница у тим крајевима Опсерва- 
торпја у Београду п ваздухопловно оде- 
љепве Министарства Војске п Морнарлце, 
а нешто раније поставио је већи број ки- 
шомерскнх станпца хпдрографски одсек 
Генералне Дирекције Вода. Опсерваторија 
је основала 27 станица и то, 3 I рвдао у 
ПрнлепЈр Штипу и Струзи, II реда 1, III 
реда 5 п IV реда 18, док је ваздухоплов- 
но одељење подигло станице I реда у 
Скопљу н Косовској Мптровнцп, а хидро- 
графскп одсек је поставно 50 станица 
IV реда.

Л и т е р а т у р а :  М. Недељковпћ. Опсер- 
ванорнја Велике Школе и њене метеоро- 
лошке стације (1898); М. Недељковпћ, Из- 
вештај Опсерваторпје Ведике Школе и 
њених метеоролошких стацпја 1899—1903
(1904) ; М. Недељковић, Извештај Опсерва- 
тори.је н метеоролошкпх стација 1904
(1905) , 1905— 1906 (1907), 1907 (1908). 1908
Д0 1909 (1909), 1910 (1910), 1911— 1912
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(1914); М. Недељковић, И-звештај Оноерва- 
торије за годнне 1919—1920. 1921—1922 И 
1923; О, бсћеп21, ВечегеЊз (А ше!еого1о- 
21ај ез ШЈсШејебзе^! тафу. кћ. когропН 
т!е2е1, 1871, 1—37); А. Мохоровичић, Увод 
(Годишње извјешће Загребачког Метеоро- 
лошког Опсерваторија за годину 1901, I до 
XVI); А. Гаваци, 0 метеоролошких поста- 
јах в Словенији (Географски Вестник, 1925, 
I); Р. Ва1Ш, Уогмтг! (Ег^ећшззе Ј. те !е - 
ого1оф ВеоБасћ1ип^еп Ј, ЕапЈеззШИопеп 
т  Возшеп-Негсе^оута, 1894, V—X); М. 
Мараковић, Извјештај о раду Завода за 
Метеорологију у Оарајеву (Податци мете- 
оролошких опажаља у Босни и Херце- 
говини у години 1913, 1924, V—XI).

П. Вујевић.
МЕТЕОРОЛОШКИ ОБСЕРВАТОРИЈ У 

ЗАГРЕБУ. Постоји од 1880, када је, иници-
јативом Ивана Стожира, и пристанком 
Централног Метеоролошкот Завода у Бу- 
димпешти, метеоролошка станица II реда 
у Загребу претворена у Опсерваторлју. Од 
тада су, поред осталих посматраља, врше- 
на и бележеља термографом и барографом 
конструкције Ндрр и анемографом кон- 
струкција КгаН. Под управом А. Мохоро- 
вичића (1891 до краја 1921) набављени су 
и друти инструменти, међу осталим инсо- 
лацлони терм'0метар, омбротраф Ш«1е«- 
Ке1пасћег, анемограф бопт;Ј-1:',и:?8 и нор- 
мални барометар конструкције 'ШМ-Риезб. 
Почетком овог века почела су ж сеисмо- 
лошка проматрања. Од 1906 врше се ре- 
тистрираља сеисмографом УшепНш-Коп- 
ко1уГ, а доцније су набављенп мали Ви- 
хертов сенсмограф за хоризонтална кре- 
тања земље, и велнки са масом од 1.000 кг. 
— 1900 М. 0. постао је независан од Цен- 
тралног Метеоролошког Завода у Буднм- 
пешти, и од тада је у правном погледу 
централа за Хрватску и Славонију. 1910 
М. 0. назван је Краљевским Земаљским 
Заводом за Метеорологију и Геодинамику. 
1922 преузео је управу Б. Трухелка, а 
установа је поново променула име у Гео- 
физички Завод. Почетком 1925 преузео је 
унраву завода С. Шкреб.

М. 0. вздавао је 1880—1900 Мјесечни 
Извјештај, 1900—1917 редовна Годшпња 
Извјешћа, која су се делиша на 4 дела,
1913— 1918 добро уређене Зе181Ш5сће Аи1- 
2е1сћпипј|еп. После рата издавао је завод 
у прекидима Месечни преглед метеороло- 
шких посматрања и Извјешће о потресима.

Д. Вујевић.
МЕТКОВИЋ, трговиште у Далмацији, у 

области дубровачкој, близу херцеговачке 
међе. Проогире се подно брега Гладавца 
(247 м) на левој обали Неретве, ,10-5 мор- 
ских миља од љезина ушћа. До М. плове 
уз Неретву морски пароброди (до 3-5 м 
газа); тамо слази љеном долином желез- 
ница т  (Сарајева)—Мостара, од које се 
код Га-беле (у Херцетовини) одваја пруга 
у Груж (Дубровник) п Боку Которску. М. 
има паробродску везу са свима нашим

знатнијим лукама, и са Задром и Трстам, 
а преко Гружа са светским лукама западне 
Европе и са Америком. 1923 укупни му је 
саобраћај био 2.552 лађе са 401.874 тоне.

М. је по своме положају знатно трговачко 
место, нарочито за суседну Херцеговину, 
али ни издалека онако сјајно, као што је 
била за онај крај у римско доба знаме- 
нита Нарона. И у ередњем веку долина је 
Неретве била природна веза с унутарљом 
земљом. У М. је данас знатна тргоиина 
дрвима. и вином, али главно је занимаље 
житеља ратарство и рибарство. Околина М. 
је родна, али трпи од маларије. За мелио- 
рацију земље много је учпњено, и необуз- 
дана Неретва. стегнута у уређено корито.

М. има 2.067 становнжка, општинско по- 
главарство, среску област, котарски суд, 
порески уред, среску унраву финансиске 
контроле, царинарницу, земљарпнско-ката- 
стрални уред, уред за откуп дувана, лучко 
одаеланотво, ком-есаријат железничко-паро- 
бродске граничне полиције, рнмокатоличку 
жупу, православну парохију, две шучке 
школе, пошту, телеграф и телефон, два мли- 
на, пољопривредну станицу с матичњаком, 
Оеоску благајннцу и филијалу Љубљанске 
Креджтне Банке. Ј. Модестин.

МЕТЛИКА, варош у Словеначкој., на Ку- 
пи. Има 1.365 становника. М. је средиште, 
односно тлавно место, Беле Крајине, т. ј. 
предела између Горјанаца и Куне, који се 
овако вероватно зове по белој ношњн ста- 
новништва. Становници говоре прелазни 
словеначко-хрватави дијалект. Вероватно 
је до 13 в-ека М. са Белом Крајином при- 
падала Хрватској. Била је затим у рукама 
мераљских грофова, од којнх су је добили 
горичш грофови, а од овнх 1374 Хапсбур- 
говци. У ово доба је М. бнла средишге 
Оловенске или Метличке Крајине, која је 
напоолетку обухватала доњи део Крањске. 
У 15 и 16 веку, за време турских улада и 
Војне Крадине, подигло се аначеље М., коју 
су Турци више пута нападалн и палили. 
У 15 веку добила је М. градска права и 
јака утврђења, и била је главна станица 
на путу нз Крањске у карловачжу Вој'ну 
Крајину. У новије доба остала је М. не- 
знатно место, али је ипак економ'око и тр- 
говачко средиште Веле Крајине. Од 1908 
оподена је М. т. зв. белокрањском желез- 
■ницом са Новнм Местом и Карловцем. Око- 
лина М. је богата винотрадима, али је ста- 
новништво сиромашно и много се исељује у 
Америку. У М. има срески суд. А. М.

МЕТОДИЈЕ, беотрадскн митрополит (1791 
— 1801). Био је изузетак међу Грцима 
епископима у Србији. Народ му је веро- 
вао, па му је поверен на чување и чувени 
хатишериф од 1793 за београдски паша- 
лук. М. је савесно штитио народне интересе 
и био је саветндк српских кнезова у свнма 
знатнијим пословима. Њега је дао удавити 
београдски везир Хаџн Мустафа-паша, да 
би довео на престо свога штпћеника Леон- 

| тија Ламбровића. Р. Г.
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МЕТОХ. У прво време т-им је именом 
означавана монашка земљорадничка кодо- 
нија једнога манастира, у којој оу живелж 
сами монаси и бавжли се обрађивавем 
земље. Таковнх монашких колонија има 
и далас у Светој Гори. У средљевековној 
Орбији М. је прво називана обично само 
мала црква и поред ње нешто земље за 
обрађивање, уз стан за монахе, који су 
слани и-з манастнра да управљају мана- 
стирским жмањем по зенљама и селима у 
једном црквеном властеоско-м срезу-мето- 
хији. Доцније је М. називан и сваки ма- 
настир, који су кти-тори или владари лри- 
ложили друтом ком већем ианаетиру и 
потчинили га њетовој власти. Најзад, М. 
се даиас нааива свако имање (куће, дућа- 
ни и т. д.) једно-га манасти-рд, које лежи 
подаље од манастира по разним градовима 
или селима. Р. Г.

МЕТОХИЈА. 1. Пространа тектонска кот- 
лнна, испод Мокре ж Копривника до пред 
'Ваковиду. Изворишна је челенка Белог 
Дрима. Ограђена је са севера високим пла- 
нинама. Ту су прво деловн Проклетије, 
Кожљел с Богнћевпцом н Копривннком, 
затим Мокра Гора. Од Косова је одвајају 
ннже планине, Чнчавнда, Голеш, Црно- 
љева, у којпма су многн превојн. У М. је 
главно место Пећ. М. се дели у четпри 
дела. Оеверни брежуљкастн, испод Отуде- 
нпчке Планпне, Жреба и Мокре, зове се 
Подгор. Има шездесет села; централно је 
село Исток. Источнн део захвата Преко- 
рупље. Лежи на левој страни Белог Дрима 
у главном сливу Глине, притоке Белог Дрп- 
ма. Југозападни део, нзмеђу Пећске Бн- 
стрпде н Белог Дрима, алувијална је ра- 
ван н зове се Преководе. Ту је око дваде- 
сет н пет села. Западни део, око Дечанске 
Бистриде, назива се Река. У њој има око 
четрдесет и пет села.

М. има средњее-вронску климу. Закло- 
њена је од северних ветрова; у њој се осе- 
ћају утидај-и м-ора. Наводњена је многим 
река-ма. н потоцнма. Земљнште је врло 
плодно. По правилу се добијај.у две жетве, 
а ли-ваде се по три пута коее. У М. ј-е раз- 
вијено воћарство, внноградарство, свилар- 
ство н неговање дувана. На гласу је мето- 
хиско -поврће, особито па-суљ; чувене су 
јабуке бузлије, које су провидне да им се 
и семе виДи. Равни делови М. су обрасли 
жбуњем и ситном ш-ум-ом. У одолним пла- 
нинама су велике четинарске шуме, изнад 
којнх су пространп сувати.

За врем-е средњевековне српске државе 
М. је била добро на-сељена. То -се види по 
многим селпма, која се често домињу у 
нашнм споменнцпма, нарочнто у дечанској 
хрисов.уљи. Ви-ше се може извести оо без- 
бројнвм раз-валинама цркава н кућа. Од 
старпх задужбнна на.јзначајнвје су: мана- 
стнр Дечани и патријаршија код Пећп, где 
је било седиште српсклх патријарха. Оа 
исељавањем Орба М. је насељавана Арба- 
насима.

У М. преовлађују мања села.~ Највеће је 
село Истинићи, са 150 кућа Арбанаса и 
поарбанашених мухадира из Орбије. Ова 
су села основана на крчевинама, и по то- 
ме ое влдв, да је после културне епохе, у 
којој је М. бнла густо насељена, део овај 
кра-ј подивљао, па су поново оснивана ма- 
ла насеља. по крче-винама. У новије се 
време М. све више култивише и насељава 
нашнм живљем. п. Шобајић.

2. У средљем веку М. су се звали у Ср-
бији земљишни поседи манастира н др- 
кава (нзузетно и икононија), Ти су по- 
седи чннилн посебну категорнју непокрет- 
не имовине, за коју су важиле по начелу 
сталешког државног уређења п посебне 
норме. М. К.

3. М. се звала област једног дрквеног 
властелинства, ко-ја је обухватала по не- 
колико села, каткада и преко двадесет. 
Оредиште М. било је у Метоху, и обично 
је на-зивано по имену светитеља или праз- 
ника, коме је цржва. у метоху била поове- 
ћена, алн и -по месту, у  коме је метох био. 
На челу сваке М. био је каљуђер-и-коном. 
Он ,је био потчиљен веллко-м -иконому, и 
имао је овоје »дворане«, којп су били ове- 
товњади и по-магали му у вршељу ушрав- 
ннх, судских, фннанспских и војннчких 
дужности у повереној му М., као админи- 
стративној 'јединицн дрввеног властелин- 
■ства. У -средњем веку свн већи манастири, 
нарочито владалачке задужбине, имали су 
по неколико М. Ако црквена села нису 
бпла на окупу, већ разбадана по разним 
крајевима, тада је за сваки крај обично 
организована пооебна М. Али је бивало 
случајева, да су поједнни манастпрн н у 
једаој облаетн пмали по две и више М. То 
је би-вало оида, када је манастнр, као вла- 
стелин, у ј-едној области имао много села, 
па је ради лакше управе било потребно, 
-да се у том крају образују два или више 
мањих црквених властелинстава.

Р. Г.
МЕТОХИЈА илн ГАЦКО, варош у Хер- 

цеговини. В. Гацко.
МЕТОХИЈАЦ СТЕВАН, бачки елископ 

и управник крушедолске мптрополпје 
(— 27/4 1709, Карловцн). Прешао је под 
власт аустриску са патријархом Арсени- 
јем III Црнојевићем п помагао му је прш 
организацл1Ји цркве у новпм областима. 
4/8 1695 постављен је М., дшпломом цара 
Леоиолда I, за ешископа горњо-карловач- 
ког, али- га је -патријарх задржао као срем- 
ског мнтрополита. Када је народно-цркве- 
ни сабор у Крушедолу 1703 одредио Орем 
за архидијецезу врховног митрополита. 
Исаије Дијаковића, М. је премештен за 
епиекопа. бачког. После смрти Исаијеве 
упра-вљао је М. целом ми-трополијом до 
своје смрти. Р. Г.

МЕТОХИЈСКА БАНКА. Основана је 1922 
у Пећи. Калитал је 1,000.000. Фондови 
265.854, улог 221.222, менице 433.220, -зај-
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мовж на залоге 402.790, кешжретности
20.000, дужннци 1,310.408, хартнје од вред- 
ностн 61.600, добит 215.665 Днн. Дивнден- 
де нема. Председннк је Тодор Н. Марко- 
вић, директор Матеја П. Синадиновић.

Н. С.
МЕТРИКА. К о д  С л о в е н а ц а .  В. у До- 

датку.
К о д С р б а. Стих (или везани олог), 

насунрот про-зном (нли невезаном) слогу, 
јесте начин изражавања по нарочитим пра- 
вилима. Скуп тих правила зове се М., или 
версијЈшкација. Та правила су одр-еђена 
духом самог језика. У класнчним кљижев- 
ностима- (трчкој и латилокој) владао је ме- 
трички (или квантитетски) систем, т. ј. 
правилност се у стиху добијала лравилним 
распоредом дугих и кратких слогова. Дру- 
ги систем је тоничкн (или акценатски), 
код кога се нравилност стиха добија пра- 
вилним распоредом наглашених и иена- 
глашених слогова. Тај систем влада у пе- 
сннштву руском и немачком. Трећи систем 
је силабички. Код љега се правнлност 
стиха добија тиме што узастопни стихови 
имају нсти број слогова, илн лравилне 
варијације тога броја. Тај систем влада 
у песништву пољском и франдуском. Си- 
лабички систем влада и у нашем песни- 
штву, али су и она друга два система, 
квантнтетска и нарочито, акцентски, има- 
ли код нас својих заступника у књижев- 
ној теоријн и у самом песнпштву. Заступ- 
ници тих система у нашем лесништву 
ннсу имали ни много успеха нн много 
ученика.

Правила нашег стиха су следећа: 1. Уза- 
стопни стиховн имају одређен број сло- 
гова. 2. Оваки стих чини засебну целину 
синтактички, т. ј. он .је засабна реченица 
или реченнчни део. Тако се добија на 
крају стиха одмор, паува, која и чини да 
уво прима стихове као засебне целине. 3. 
Сваки стих је, опет једном сличном пау^ 
зом, краћом од оне на. крају отиха, поде- 
љен на- два приближно или потпуно јед- 
нака деша. Тај однор се назива цезура (или 
усек). Код стихова дужих од шест слогова 
цезура је увек на утврђеном месту. Пре- 
ма положају цезуре и 'броју сл-отова у сти- 
ху разликујем-о врсте стихова. 4. Акценат 
је у нашем стиху слободан, скоро- исто 
онолико као и у прози. Једино је правило 
за акценат у стиху: слог пред цезуром 
је редовно ненаглашен, а последњи слог 
у већини стихова није наглашен.

Ова правила владају врло строго у ла- 
шем наролном стиху. Она владају и у умет- 
ничком стиху. Било је у уметничком пе- 
сништву покушаја одступања од тнх пра- 
вила, али су ти покушајн ретки. Прво од- 
ступаље ј-е било код Мушицког и Стерије. 
Њихов покушај да уведу у наше песни- 
штво елегичан дистих није успео. Тек је 
Војислав Илић претворио елегични днстих 
у свој познати дугп стих од шеснаест сло- 
гова, али између Илићевог стиха и елегич-

ног днстпха је остала само сличност у ти- 
пографској дужпни. Стеријин покушај са- 
фнске строфе (претходнпк му је Везнлнћ) 
успео је такође само спољашном слпчнош- 
ћу. Још је Јован Оуботнћ, у својој Науци о 
српском стихотвореннју (1845) рекао да су 
>;напш стнхотворци, вођени увом, место 
Сафиног наш народни стих узелн«. Зна- 
чајна је, затим, дојава такозваног јамбског 
стпха код Лазе Костпћа. За' њега се често 
каже да је успео увести јамб у нашу пое- 
знју. Утврђено је, међутим (В. Ћоровић и 
Б. Поповић) да је Костићев јамб врло често 
неправилан н у орпгиналннм драмама, п, 
још впше, у преводнма из Шекспира. Стих 
његов, кад се апстрахује нзвесна крутост 
(која долази <баш од јамба), има, ипак, звуч- 
ности и правилности. Та правилност је 
отуда што је Костић пазио на правила 
нашет, силабичког стиха. Он је у ствари 
писао старим и познатим стихом, т. зв. 
лирским дес-етерцем, који је обпчан у на- 
родним женским песм-ама, и који и у на- 
родном песннштву има често јамбски ра- 
според акц-ената, што долази з-бог доло- 
жаја цезуре и због ненаглаш-е-ног слога пред 
цезуром. Ни идеја да се тај стнх употреби 
у драми није Костићева. Двадесет година 
пре њега предлагао је то Јован Суботић у 
својој На.уци о српском стихотво-ренију. 
Значајно одступање уметничког стиха од 
народног јесте појава слободног стиха. Пс- 
јава та има давнашње почетке (Јован 
Илпћ), алн је тек у послератном, најно- 
вијем песништву увела. већега маха. Али 
та нојава, нзгледа, већ у велико пролази, 
остављајући трагов-е само још у спора- 
дично.ј појави разлабављеног стиха.

Важније су, јер су општ.ије!; друге но- 
вине, које разликују уметнички стих од 
народног. То је, прво, слик (потпуно сла- 
гање у изговору завршетака узастопних 
стихова). Слик, поред естетичке пма и из- 
весну метричку вредност, јер јаче и ја- 
сније обеотежава завршегак стиха. Слик по- 
чиње са првим појавама нашег уметничког 
стиха (у т. зв. пољском тринаестерцу у 
нашој старој књижевно-сти), добијајући, код 
доцнијих иесника, све више разновр-сно- 
сти и звучности. Друто, ум-етничко пеени- 
штво донело је неке нове (п-о броју сло- 
гова) стихове: пољски трин-а-естерац <на пр. 
у химни Ускликнимо с љубављу), који нам 
је и-з пољ-ске вњижевноотл дошао -преко 
Ру-са. Важнији је стих 'од једанаест сло- 
гова, ј-ер са њим улазимо у право, умет- 
ничко песништво. До Бранка. Радичевића 
једана-естерац је био у малој употреби, н-ај- 
впше у сафиекој строфи и у сличним псеу- 
докласичарским нмитацијама. Бранко Р-а- 
дичевић је, под ут.ица.ј-ем те поезије, као 
и под утицајем петостопног немачког јам- 
ба, пнсао у много већој мери једанаестер- 
цем. Војислав Илић, у свом враћаљу на 
»узоре старе«, продужује и утврђује из- 
раду једана.естерца. Шантић, Дучић и Ра- 
кић одомаћују га потпуно. Једанаестерац 
се тако рано појавио а тако споро одома-
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ћно зацело због мале разлике, која по- 
стоји између љега и лирског десетерца, 
поменутог код Лазе Костића. Трећн нови 
стих је деветерац (од 5 +  4 слога), који ,је 
створно Војислав Илић по угледу на ру- 
скн четворостопни јамб, и који су после 
њега -употребили Ракић, Петровић и Пан- 
дуровић, али који је ипак остао у малој 
употреби, и ако се, као и једанаестерац, 
потпуно прилагодио правилпма силабп- 
чког, српског стиха.

Новнна. друте врсте, коју ј-е донео умет- 
нички -стих, јесте спорадична лабавост од- 
мора у средпни и на крају стиха, кој-а јв 
дошла збот пуније и развијеније реченице, 
к-ојом с-е изражава песник ум-етник. У те- 
сној ј-е в-ези -с тиме опкорачеље, т. ј. пре- 
лаз ј-едне исте речениц-е из једног сгиха. у 
идући. Народ-ни песник тај случај избе- 
гава помоћу епског понављ-аља:

Бјеше бане у маленој Бањској,
У маленој Бањској крај Косова.

Бранко Радичевић и Зм-ај су иравили 
прелаз ка. опкорач-ењу -са употребом полу- 
стиха:

Зеленога ја никада више 
Внд-ет нећу.

Дучић и Ракић тек употребљавају пот- 
пуно опкорачење:

Држж н чита мо.је »Песме« . . .  Јадни
Песник већ сто лета лежи н-а дну гроба.
Наведенж стиховн су пример најасннјег, 

али в ретко употре-бљеног опкорачења.
Важнији стихови нашег народног и умет- 

ничког п-есништва јесу: 1. Епски (или гу- 
сларски) десетерац, са. цезуром посл-е че- 
твртог слога (схема: 4 +  6), с-тих јуначких 
(еп-ских) н-ародних песама краткога стиха 
и многих женских (лирских) народних пе- 
сама. У у-метничком- песништву употребио 
га ј-е Његош, затим и Бранко Р-адичевић. 
Доцнпји песници га све мање употребља- 
вају. Само вод уметника песника тај стих 
је најчешће са сликом, без епског понав- 
љ-ања као у народној песми, н са пунијом 
речениц-ом. Осим тога, тај стих у народној 
пеоми имао је врло често претпоследњи 
слог дут п наглаш-ен (Ој давори, ти, Ко- 
сово ра-вно), што долази в-е-роватно од ме- 
лодије, којом је тај стпх био праћен уз 
гусле. Ту особину је такође изгубпо у умет- 
ничкој песми. 2. Женски, или лирски де- 
сетерац, са цезуром после петог слога 
(5 +  5), стнх многих жен-ских (лирских) 
народних песама, У уметничком песни- 
штву .је употребљен, почевши од Лазе Ко- 
стлћа, у драми и стиху, због могућности 
јамба у љему (што дола-ши. од положаја. це- 
зуре). Изван драме, употребљавао га је Ђ. 
Јакшић у лирским песмама. И у драми (у 
лпрској песми потпуно) тај стих је с-ачу- 
вао своје силабичке особине. 3. Осм-ерац, 
с цезуром у срединп (4 +  4), поред епског 
десетерца најизрађенији народни стих, ,у 
уметничко.м песништву употребљен наро- 
чито код Бранка, Змаја, Јакшића, Костића, 
Шапчанина; у доцнијем п-еснпштву је ређи. I

Од -овог осмерца гре-ба разлнковати један 
ређи осм-ерац, са. цезуром п-осле петог 
слога (5 +  3), који је, -са седмерцем (4 +  3) 
и петерцем, једини стих у народној песми, 
који може да има последљн слог нагла- 
шен (Колико ноћце ноћас би). Ови ти сти- 
х-овн још су ређи у уметничкој песми, н-его 
у народној. 4. Дванаестерац, са цезуром 
у средини (6 +  б), јесте стварно најдужл 
наш стих (ј-ер су дужи стихови у ствари 
комбинације краћих стихова употребљених 
и лначе као таквих). У народнон неени- 
штву, лирском, д-ванаестерац је, у доба Ву- 
кова бел-ежења, још у стварању свом нз 
шестерца. Зато се, зацело, и у уметничкој 
песми тај- стих споро одом-аћивао. Први 
наш песник који ппше дванаестерцем је 
Његош, вероватно под франиуским утица- 
јем. За. љим долазл Љуба Ненадовић, са 
дванаестерцем у својпм епским покушаји- 
ма из педесетих година, који је највпше 
урадио на одомаћнваљу дванаестерца, и 
који је отпочео употребу тог стиха у епу 
(за љпм употребљавају дванаестерац у еп- 
ским песмама: Суботић, Змај, Јакшпћ, Јо- 
ван Илић, Шапчанин). Од Змаја и Јак- 
шнћа дванаестерац постаје обнчан лнрски 
стих. 5. Једанаестерац. са цезуром после 
петог слога (5 +  б), чнју смо кратку исто- 
рију већ изложили.

Л и т е р а т у р а :  Вук, -Песм-е, I (предго- 
вор); Јован Суботић, Наука о србском сти- 
хотворенпју; Свет. Вуловнћ, Глас, 13 и 14; 
Н. Вулпћ, Дело за 1898, фебруар-март; Т. 
Маретић, Метрика народних наших пје- 
сама (Рад. 168 п 170); Лаза Костнћ, Исто- 
рија једнот превода (Летопис, 243); Влад. 
Ћоровић, 0 српском јамбу (Годишњпца. 
28); Павле Поповић, Бранкова Туга и Опо- 
мена (Алм-ан-ах српско-хрватски за 1911).

С. Матић.
К о д X р в -а т а. В. у Додатку.
МЕХ, учињена овнујска жожа, у коју се 

сипа вино. У мношим јужним крајевима 
Краљевпне ОХС служе М. место бачава. 
Како је М. гибак прилагоди се облику те- 

'ла животиње, која га носи, ге је пренос 
врлетним шутевима лакшж него у бачвама.

И. Р.
МЕШЕТАРСКИ ПОСАО грговачки је по- 

сао (в. Пословп трговачки). Може га обав- 
љати једино мешетар. Мешетар (посред- 
ник, сензал) -се бави обртнлчкнм посредо- 
вањем у трговачким пословима. Не суде- 
лује ни у оклапању нп у из-вршеву трго- 
вачких послова већ само лоередује. Он је 
или приватна личност (у Хрватекој, Ола- 
вонији, Војеодини, -Босни и Херцеговнни) 
или нма службени карактер (у Орбиј-п, 
Црно.ј Гори, Далмацији п Словеначкој).
У потовем случају бива намештен на 
основу испита, положеног на берзи или 
у Трговачко-Обртничкој Комори, натеча- 
јем и полаже заклетву код управне 
власти (у Далмаци.ји и Словеначкој), плп 
га бнра Трговачка Комора, а суд потврђује 
(у Орбијп п Црној Гори); потпада под дис-
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цнплинарну власт берзе, обртне власти 
или суда. — Њетове су дужности: чуваги 
тајн}т носла. чувати Ј*зорак, водитидневник, 
сверен од суда, берзе илп обртне области. 
У дневнпк, који мора бптп уредно вођен, 
уноси имена уговорника, време, кад је по- 
сао склопљен, означеае предмета посла, 
услове, уз које је носао склопљен и рок из- 
вршења; затим врсту, количину и цену 
робе. Дужан је издати клијентима потаги- 
сани жзвод из дневника (мешетарсви лист; 
закључншца; авизо). Мешетарски је днев- 
ник трговачка књита. Има онагу непотпу- 
ног доказа. Мешетар има право на прови- 
зију (натраду; сензарије, сошЧа^е). Њу 
установљују или клијенти, или трговачкж 
закон (у Хрватској, Славонији, Војводини, 
Босни и Херцеговини %% односно И%) 
илн управна власт (Министарство Фи- 
нансија у Србијн, Црној Гори, у Далмаци- 
ји и Словеначкој). Провизија се даје ре- 
довно за склапање посла. (§§ 50—57 срп., 
§§ 42—49 црног., §§ 34—548 хрв., §§ 447 
до 461 бос.-херц. трг. з.; слов. и далм. 
з. од 4/4 1875). М. Стражницки.

МЕШКО КСАВЕР, писац (28/10 1874,
Св. Томаж, више Орможа, Мариборска 
Област). М. је свршио гимназију у Птују и 
Цељу, а теологију у Марибору и Целовцу. 
Свештеник је од 1898. Служио је као ка- 
пелан у Шкоцијану, у Подјунн и на Ви- 
шарјама. Дошао је 1900 као жупни улрав- 
ник у Гнезав код Фелдкирхна, 1901 у Гре- 
дињски Клоштер и Шт. Данијел више 
Преваља, где је пос-тао крајем године жуп- 
ник. 1906 добио је жуду код Мар.ије’на 
Зиљн, одакле су га 5/1 1919 протерале не- 
мачке руље. За време плебисцита служио 
је у Тињама, у јулу 1921 дошао је као ка- 
пелан у Дравоград, а 1/8 1921 као жушга 
управник у Села, код Оловентрадца.

М. се .још у тимназиским годинама рев- 
носно бавио књнжевношћу, упознао се 
с руским, француским, енглескдм реали- 
стима, у првом реду са Толстојем. Слао је 
песме у Весну, фељтоне у цељску Домо- 
вину. Са песмама је донније сарађивао та- 
кође у Љубљанском Звону, Мохорјевој 
Дружби, Дом ин Овегу, Словенки и др. 
/Као песник није нашој поевији показивао 
нових путева. Друкчије .је у приповеткама. 
М. је са Цанкаром увео у нашу књижев- 
ност модерну лирично-нсихолошку новелу 
н помагао је победити словеначки псеудо- 
натурализам. У првим новелама Храст, 
Трње нн ловор (Љубљански Звон, 1896), у 
роману Кам пловемо (Љубљански Звон,
1897) и у Сликама ин повестима ЦСн. кљ. 
Матице Словенске, ов. 5—6, 1898—1899) 
показује ое додуше утицај натуралжстичке 
приповедне технике и мотивног извора, 
алп пдејни п етпчки идеализам, психолош- 
ка дубина чина и симболичка употреба 
■слољних догађаја показују пут нове књи- 
жевности. Све се впше истиче интересова- 
ње за унутарњи живот, и ако ,је стлл још 
у многом реалистичига, ишак је већ пун

сим'болично-нсихолошжих и лирпчно - су- 
бјективннх елемената. Тако .је дошао М. 
већ у Сликама. ин шовестпма (Моје- поти,
1899) до управо лпчне лирике иоповедних 
и успоменеких новела, у којјима кулмини- 
ра М. уметносх: Изгубљена душа, Живље- 
ља вечерна молптев (Из мојега дневника,
1900) , Разне поти, Сен полетне ночп (Цр- 
тице, 1901), 06 тихнх вечерих, 0 чловеку 
ки ое је врачал, Мнр божји (Дом ин Свет, 
1902), Ко со звонови плакали, За девето 
горо (Чртице, Забавна кљижн. Матпце Сло- 
венске, 15, 1902), Чловек, кн стоји об гро- 
бових ин плака (Дом нн Свет, 1903), Пот 
спокорников (Забавна књижњ, 17) и др. Ду- 
бока психолошка анализа, непримегаа ли- 
рична. оагласност, коуе }е усвојио у тим 
новелама, дошле су до изражаја. у осталим 
М. новелистичким списима, те су им дале 
нежну елегичност, која је значајна за. ве- 
ћину М. описа. Написао их је читав ред, 
на‘јвише у Маткци Слрвеначкој, Дом ин 
Свету, Мохорјевој Дружби, Љубљанском 
Звону и др.

Као кљиге изашле су ове- М. збирке: 06 
тихих вечерих (1904, 2 издање 1923), Мир 
божји (1906), Две олики (Ј1еон. дружба, 
1916), Слиже (Заб. књ. 27„ 1918), Наше жи- 
вљење (1922), омладини су упућене књите 
Младим срцем (I—III, 1911—1922), Волк 
спокорник ин друге повести за младино, 
1922, Нашим малим, 1925. У штампи: Ле- 
генде о св. Франчишку (у Горнци). Одлич- 
но место међу М. спвснма заузима његова 
песма домовинп, симболични роман На 
Пољани (Кнез. књижн. 14, 1907). М. је та- 
кође написао патриотске драме, На смрт 
одеојени (1907) и Мави (1914) и натура- 
лнстичко-снмболичну драму При Храсто- 
вих (Дом ин Свет, 1922).

Л и т е р а т у р а :  Гривец, Квишку, Като- 
лишки Обзорник (1898); Из. Цанкар, Обиски
(1920); Л. Петровић, Четврте штудије и 
портрети (1923); Урбаназ-Урбани Умбер- 
то, ЗсгШоп ји^оз1аУ1 (у штампи). Списе о 
М. приликом педесетгодишљице в. Часопис 
за словенски језик, кљижевност ин згодо- 
ВИНО, 5 летн. (1926), 174—175.

И. Трафвнауер.
МЕШТРОВИЋ ИВАН, вајар (15/8 1883, 

Врпоље, Славонија). Родио се додуше у 
славонском Врпољу, где су случајно бо- 
равили његови родитељи радећи на над- 
ницу, али је његова породица старином 
нз сеоца Отавнце крај Дрниша-, у северној 
Далмацији. Чувајући као чобанин стадо, 
М. је у завнчају до своје петнаесте године 
изрезивао кустурицом преслице, тиквице 
и штапове. Читати и пнсати научио је од 
оца, који се и сам као млад човек бавио 
прављењем дрвених кућа и дрворезбар- 
ством. Читајући народне песме из збирке 
Вукове у М. су машти искрсавали и у њу 
се усекли историски и легендарнн јуна- 
ци наше народне епопеје, која је после 
увек остала непресушним врелом његове 
пнспирацпје. Режући у дрвету и камену
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лнкове (неђу њима поред Јелачића, 
Штроснајера п Рачкога и лпк распетога 
Христа са »рукама које би обухваћале цн- 
јели свијет«), обратио је на себе пажњу, 
па је задарски Народнп Лист донео бе- 
лешку о даровптом младићу, а начелник 
његове општпне покренуо је акцнју, да се 
М. пошаље на науке. Пошао је најнре у 
Загреб, али га овде нису принили, па је 
у Сплиту учпо занат код неког клесарског 
мајстора. Неко је време ту радио п у 
Рендпћеву алелијеу. После многих недаћа 
дошао је најпосле у Беч професору Ке- 
нигу, који га је спренао за пријем у Ака- 
демију. Отрадавајући много лримљен је, 
најпосле, у Акаденију (професори ВШег- 
Нсћ и Не1тег), ла је већ прве годпне из- 
ложио у бечкој Сецеснји. Али ни ово ретко 
прпзнање његова талента није побољ- 
шало љегово матерпјално стање. Тек две 
године после поделило му је далнатинско 
Земаљско Веће малу стнпендију. Зацело 
су бечке галерпје и изложбе (међу овима 
нарочито она Роденових дела) знатно утн- 
цале на развој његове уметности. Најра- 
нија су му дела: Младић, Посљедњп цје- 
лов, Мајчнна брига и студија за Ботићев 
споменик, која- су сва од реда посведо- 
чавала М. жилаво настојање око личног 
уметшгчког изричаја. Читајућн много М. 
је почео у својим скултурама решавати н 
фплософске проблеме, као на пример, у 
групама: Типог Беђ Чесма Живота (у За- 
гребу на Вилсонову Тргу, пспред каза- 
лишта), Врело Живота (у ШШ^епзГеш-овој 
палати у Бечу). Поткрај свога боравка у 
Бечу М. је израдио Зидање Скадра, првп 
мотив из народне епопеје у његовим ра- 
довима, дело које већ чинп прелаз у дру- 
гу фазу његова ствараља. Из Беча пошао 
је М. у Париз. Ту је засновао и почео из- 
рађивати своју голему концепцију Видов- 
дански Храм, посвећен »величању судбо- 
носне Косовске битке, величању јунака, 
којп су тамо бојевалп п Отаџбине, којој 
њихова јуначка дјела и љихова смрт иску- 
питељица спремаху Васкрсење«. Ту су 
настали најпре фрагненти: Каријатиде, 
Сфинга, Милош, Срђа н глава Маркова,' 
споредни лнкови Јунака, Рањенпка, Бо- 
раца, Робова и Пастнра, па Удовпце (»у 
којпма су садржани основни мотпвп пси- 
хе југословенскога народа«), Мајка, Сјећа- 
ље 'и  рељеф Косовке дјевојке. Касније је 
М, за свој Впдовдански Храм израдио и 
дрвени архитектонскп модел. После дво- 
годпшњег боравка у Паризу (где је много 
друговао с Роденом и Боардле-ом) и кра- 
ћпх путовања по Италпјп и Енглеској, 
приредно је М. колективну нзложбу својих 
радова у бечкој Сецесијн 1910. Том је при- 
ликом најисправније оценпо суштину ње- 
гов,е уметности Јосип Отржиговскн. 1911 
прнреднло је ново основано Југословенско 
Уметничко Друштво Медулић у Загребу 
пзложбу Вндовданских фрагмената (попу- 
љеннх, међутим, великнм кппом Марка на 
Шарцу) под лозпнком: »Нејуначком вре-

мену у пркос«. 1911 изложио је М., уз срп- 
ске, хрватске п словеначке уметнике, своје 
радове у ннтернацноналној изложби у Ри- 
му и то у павиљону Краљевине Србггје.

За време Светскога Рата живео је М. у 
Риму, Лондону, Женеви, Кану и Паризу, 
радећн у заједницп са својим друговнма 
емигрантима нез7морно н збором н твором 
око ослобођења своје домовине. У самој 
Енглеској приредио је М. 1915—1918 осам 
нзложаба својих радова, које су побудиле 
највећу пажљу (нарочнто она у лондон- 
ском ШсЧопа апс! АЊег! Мизешп, коју је 
јуна 1915 отворно Лорд Роберт Сесил). У 
те четирн годпне настао је читав низ 
новпх радова М.. (најважнији међу њнма: 
Домагојевн стријелцп, ЊпосепПа, Млади 
пастир, Весталка, Молитва, рељефи Пле- 
сачица, Мојсије, МКз ЕШе 1п^Нз, Нван 
Крститељ, Салома, рељефн Навјештење, 
Богородица, Христос и Самарићанка, Хрп- 
стос и Мандалена, Молптва на Маслинову 
Брду, Полагање у гроб и најпосле велики 
Распети Христос). Већи је део тих дела пз- 
ложен и у Загребу 1921. 1920—1922 изра- 
дио је М. као архнтект и вајар гробну 
цркву породице Рачнћ у Цавтату, досада 
најопсежније своје изведено дело. Исто су 
тако последњих година настали великп 
споменици Марку Марулићу (Оплит), би- 
скупу Ј. Ј. Штросмајеру и краљу Петру 
у Дубровнику. 1925 п 1926 боравпо је М. 
у Амернци и лрнредио у многпм градо- 
вима нзложбе својих дела, примившп онде 
н наруџбпну за велики споменпк М7а- 
5ћт$Поп-у. 1923 нздао је М. мапу својнх 
литографиоаннх цртежа. М. је пзлагао још 
у Прагу, Београду, Софнјн, Мпнхену, Дре- 
здену, Млецнма. Парпзу, Сплнту, Љубља- 
ни, СИазЈЈо^-у, БееЈз-у, Вгасћогс1-у и Есћп- 
Биг^ћ-у. М. жнви у Загребу. Ректор је 
Уметнпчке Академије.

Л н т е р а т у р а: К. Страјннћ, Иван Ме- 
штровпћ (1919)- I. МеМгоујс, А Мопо- 
^гарћ (1919), МЧШатз апс! ћЈог^а!е (до- 
сада најопсежније дело о М., са чланцпма 
М. Ћурчина, И. Војновпћа, Ј. Вопе-а, В. 
Поповпћа, Н. К. Со1Нп^$-а п К, беаЊп- 
\>Са1зоп-а, са гготлуном библиографијом 
чланака о М. и са критичким попнсом М. 
дела до 1918, свега 279); Ј. бЊгу^ошзкј, 
Е т е  СгаћкНсће у о п  1чап Мез4гоу1с, Б агт- 
з1ас11 (1923). А. Шпајдер.

МИДЕН ПЛАНИНА, планњна у Хрват- 
ској, пзмеђу Дувнањског и Рашког Поља, 
око 14 км јужно од варошн Дувна. Пла- 
нина је састављена од кречњака, изднже 
се са карсне внсоравни, високе око 1.000 м, 
и пружа се од северозапада. према југо- 
пстоку. У томе су правцу највећи висовп: 
Стрбина 1.198 м, гсота 1.183 м, Миден 
1.221 м. . П. В.

МИДЕНО ПЛАНИНА, планлна у Далма- 
цији, око 9 км јужно-југозададно од Др- 
нпша, односно 18 км источно-оеверонсточно 
од Шибеника. М. П. се пружа од северо- 
запада према југоисгоку, упоредо са Мо-
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сећом, даље на североистоку. Највећим де- 
лом }е без вегетације, а виеока је 466 м. 
•Југозападним додножјем планине пролази 
друм Шибеник и Книн-—Покровник—Ми- 
риловнћ у Заторју, а преко планине и око 
ње воде неколико пешанких путева.

П. В.
МИЈАКИЋ ПЕТАР. В. Марковић Петар.
МИЈАЛКОВИЋ САВА, књижевник, пре- 

водила.ц страних песника. (7/1 1864, Кру- 
наљ — 25/8 1926, Београд). Основну школу 
унио је у Арнљу н Ивањицн, нижу гимна- 
зију у Књажевцу и Зајенару, а вишу је 
завршио у Нншу. Потом је почео да сту- 
дира на философском факултету београд- 
ске Велнке Школе, али )е, збот матернјал- 
них околностн, морао напустнтн студије н 
примити се службе у телеграфу. Поред те 
слЈгжбе свршио је права- 1892 у Веограду. 
Поеле тота је, као државни питоман, три 
године унно поштанску адмннистрацију у 
Берлину и Женеви, похађајући узгред и 
университетска предавања о римеком пра- 
ву, немачкој књижевности и психофвзици. 
Готово цело време служио је М. у поштан- 
ско-телеграфској струци, а био )е дуго на- 
ставник и управник струнне школе. Неко- 
лико је година провео и у полнциској 
служби, као срески и окружни начелник. 
1919 пенсионисан је, као начелшгк Мини- 
етарсгва. Пошта.

Књижевнн преводилачии рад почео је 
М. 1887, преводом Шилерова Поликратова 
прстена. Потом )е, кроз две деценнје, са- 
рађивао у часо-писима: Отаџбина, Босанска 
Вила, Мостарска Зора, Стражнлово, Искра, 
Звезда и т. д. Уз преводе М. је писао и 
орнгиналне 'стихове. Орпока Књижевна За- 
друга издала му је, у Колу, преводе у сти- 
ху: Из немачке лирике. Од М. већих пре- 
вода треба напоменути: Хофмансталову
трагедију Електру, либрета за опере Ба- 
стиен и Вастиена, То бејах ја од Штрауса. 
1890 издао је М. свеску дотадашљих ори- 
гиналних песама: Јесење лишће. Превео 
је н стпхове с енглеског, који се налазе у 
Векфилдском свештенику у преводу Љ. 
Недића. М. је лревео и велики број при- 
поведака и стручних чланака, а у засебној 
књизи издао је: Пољубац од Каролине 
Овјетле. Био је од почетка. сарадник пош- 
танско-телеграфског Гласника, а уређивао 
је Бродарски Гласник. В. Петровић.

МИЈАТОВИЋ ЧЕДОМИЉ1, државник, 
историчар, књиже-вннк (6/10 1842, Веошрад). 
Школе )е учио у Беотраду. По свршеном 
лидеју (1862) добио је држалзну стшпенди- 
ј,у и студирао је политичко-економске нау- 
ке у Минхену, Лајпцигу и Цириху. Вра- 
тивши се у Србију постао )е 1865 сунле- 
нат, а 1866 професор Велике Школе. Три 
године доцније (1869) напустио )е школу 
и постао је начелник Министарства Фи- 
нансија. Као виши стручни чиновник М. 
је дола-зио у ближи додир с намееником 
Јованом Ристићем и ова) му .је поверавао

неколике дипломатско-стручне мнсије, као 
1869 у Бечу, ради питања отоманских же- 
лезница и 1871 у Лондону, ради питања 
саобраћаја на Дунаву. 1872 М. је незадо- 
вољан напустио Орбнју и отишао у Ен- 
глеску, али се вратио већ идуће године, и 
2/4 1873 постао је први пут министар, до- 
бивши портфељ финанснја у Ристићевом 
кабинету. Кад )е Ристић дао оставку, М. 
је у истом својству ушао и у владу Ј. Ма- 
рнновића. Опочетка лнберал, истицан од 
Ристића, М. је после све више прилазио 
консерватнвцнма, односно доцнијим на- 
предњацима. Ужива-о је велику милост код 
краља Милана и важио је као један од нај- 
ближих дворских људи.

Као министар М. је био у влади 1873 до 
1875 (сем за време председништва А. Чу- 
мића), и после, по паду Ристићеве владе, 
19/10 1880—20/9 1883, најпре као министар 
Иностраних Дела, а после Финансија. 1886 
поново је био минпстар Финансија, а 1888 
до 1889 министар Иностраних Дела. Као 
повереник кнеза Милана М. је суделовао у 
преговорима за склапање тајне конвенције 
са Аустро-Утарском и потписао )е (28/6 
1881). Незадовољан тнме, председник вла- 
де М. Пироћанац узео је сам портфељ ми- 
шнстра Иностраних Дела-, а М. д-е добио 
финансије. М. је био главни преговарач и 
са групом за грађење железнице после 
слома Бонтуоаза- предузећа, као и министар 
Финансија за време тот у-дара. Поеле сри- 
ско-бугареког рата (1885) М. је био главни 
делегат за мир у Букурешту. После абди- 
кације краља Милана, М. се ни)е више 
-враћао за активнот министра у Србију, али 
је био дуже времена посланик у Лондону 
и -кратко време у Цариграду. После убиства- 
краља Александра Обреновића пенсиони- 
сан је. Данас живи у Лондону.

Рад М. је обилат и многострук. Још као 
ђак, у почетцима наше књнжевне романти- 
ке, М. се почео бавити кшижевним шосло- 
вшма. Писао је понаЈвише романтичне при- 
шоветке, од којих му је Зека буљубаша
(1862) створио леп глас. Занимљиво је, да 
се -он каониј-е, у педесетим годинама свога 
живота, пон-ово вратио на те за-баве мла- 
дости и написас је четири веће прпче истог 
рода; Иконија везирова мајка, Рајко од 
Расине, Кнез Градоје и Сиромах Марко 
(1890—1901). У тим приповеткама роман- 
тика је врло наивиа, позадина недовољно 
всториска и без пра-ве локалне боје, при- 
чање са много троњавања. Код широке 
публике те су приче биле углавном лепо 
примљене, али нм је књижевна критика 
оспорила већи- уметнички значај. Са тим 
романтичарским оклоностима- нашисао је М. 
и једа-н сво) опис Цариграда- (Цариградске 
слике и прилике, 1901), коне је с правом 
замерено, да у њему није истакнуто оно 
што је најважније и највише локално, а 
сувшпе је усхићавања и фраза непошуног 
укуса.

Као наста-вник и финансиски -стручњак 
М, )е шездес-етих год-ина дао пнформативне
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књжге: Извод из полштичке економије, На- 
ука о државиим финансијама. Касније је 
за београдску трговачку омпадину дао спис 
о Условпма успеха (1893). И прве његове 
самосталнпје студије нз српске нсторије у 
вези су са финансиокнм питањима: Финан- 
сије српског краљевства, Пзвори за финан- 
сиски доходак у 13 и 14 веку, Студије за 
историју орпоке трговпне 12 п 13 века, 
Трговачка политика орпских краљева и ца- 
рева- (све 1864—1875). Те студије ни данас 
нису без интереса, и ако оу, наравио, не- 
потпуне и једностране.

Од седамдесетих годпна М. се све више 
обраћао генеалошким студијама и политич- 
ким. Он је и ранпје, као врло млад човек, 
писао о Отевану Високом, Немањи и др., 
али то су (мање-више ђачки покушајп. 
Главнн интерес посветио је М. нашој про- 
шлости 14—17 века. Из те области су му 
понајбоље самоеталне студије, поред вели- 
ког дела о деопоту Ђурђу Бранковићу (две 
књиге, 1880, 1882), студије о Балшићима 
и о Јели Балшићки (академека беседа), 
док су више комтшлативиот карактера: 
Пад Царитрада 1453, Шта је- желео и ра- 
дио српски народ у 16 веку, Пре триста 
година, Из млегачке плаве књпге н др. Не- 
колико раслрава му је саевпн промашеио, 
као о краљу Вукашину и цару Урошу или 
о краљицп Јелени. У свом главном, нај- 
већем н најбољем спиоу М. има. ширшне и 
замаха; први је од наших историчара сво- 
га времена дао је;дно пвбпуно дело, обу- 
хватајућп у целннп једну крупну личност 
и њено доба, са већом позадином. У дру- 
шм студијама он је прошприо крут исго- 
ржжог интере-са и на привредна питања- 
Од деведесет-их година у Опоменику Ака- 
демије он је о-бј-авио п нешто нове грађе 
енглеског порекла за исторпју Орбије у 
првој половини 19 века. Али, М. као исто- 
ричар има великих мана. У осно-ви роман- 
тичар, он нма јаку машту, која у исторпјп 
може да буде опасна; не вршп довољно 
критику извора (на пр. студнј-а о Вукаши- 
ну) и не нскоришћава- све потребне подат- 
ке за расгараву пзвеснот питања. Сем тога, 
М. с-ве своје -ствари пише једапм -сладуња- 
вим романтичарским ст-илом, који рђа-во 
утиче -на трезвена читаоца.

Као државник М. нвје имао овсје изра- 
ђене идеолошје. Од либерала- прешао ј-е 
консервативцима- више по личним везама, 
него по начелима. Попустљпв и шбак често 
јебио само оруђе краљаМилана. У фпнан- 
сија!ма је оставио иза себе врло несређено 
стање, нешто ради Бонтуове афере (1882), 
а нешто збот срп-око-бугарског рата (1888). 
У широким круговима- највише је запам- 
ћен п осуђиван ра-ди сарад-ње на тајној 
конвенцпји с Аустријом. М. је у тим пре- 
говорпма био, пстина, мек п сувнше под 
утицај-ем кнеза Милана, али треба имати 
на уму, да је та кошвенција- дошла иза 
Светостефанскога Уговора п Берлпнског 
Конгреса, када је Србија била без нрав-их 
пријатеља код великих спла.

• М. је н један од најактивнијих српских 
преводилац-а о енглеског. Од тих превода 
вредп пстаћи нарочито Боклову Историју 
цивнлпзације у Енглеској (1871), која је 
имала велик утнцај на српску генерацију 
се-дамдесетпх и осамдесетих годана; затжм 
Путовања по словенским -земљама Турске 
од Макензијеве н Ирбијеве; Ленпулову 
Исторпју турске царевине и Франклннову 
Аутобиографију.

Л и т е р а т у р а ;  М. аутобиотрафија Тће 
Мето1Г5 о{ а ВаЈкап Е)ј|р1отаИ®1 (1917); 
П. Поповић, Ч. Мијатовнћ као путописац 
(И>з књижевности, I, 1906); Н. Антула, Ч. 
Мијатовпћ као иршповедач (Српски Књи- 
жевнп Гласнпк, 21, 1908). В. Ћоровић.

МИЈАЦИ су српско племе на средњем 
току реке Радике, кода утшче у Црни Дрпм 
пспод Дебра. Њихов крај захвата долину 
Раднке, од кланца Барпча до испод села 
Дољни Мелничани. Делж с-е на Долну Реку 
(доњи ток реке Раднке) и Малу Реку, збот 
чега се М. често зову Река.пије илп Ре- 
канци. У Доњој Рецн су села; Лолно Мел- 
ннчанп, Горно Мелничанн, Долно Косо- 
врастн, Скудрнње, Прнсојнпна, Јанче, Аџн- 
јевцн, Ростуше, Велебрдо, Бнтуше, Тре- 
биште, Вндуше, Болетин п Жерноница. У 
сливу Мале Реке, нритоке Радикине, ио 
чему ј-е крај добно и-ме Мала Река, налазе 
се нај-чиотија и права м.ијачк.а се.та; Га- 
лнчнвк, -СЈТПица, -Оелц-е, Росокн, Тресонче, 
Лазаропоље, Гарп, Осој п Могорче.

Област М. је планинска са дубоко усе- 
ченим речнам долннам-а. Гла-вне су пла- 
шгне на истоку Бпстра и Јама, а на западу 
Кораб (Дешат) са мпјачкпм внсовнма; Кр- 
чнн га Шкртец. Доњи слојеви ових гала- 
нина су палео-зојски шкриљци, а. горњп 
дебелп трпјаскп кречњаци. На Вистрн лма 
свих појава гаравога карста. Ту су: вргаче. 
обле главнце од једрога кречњака, пећнне, 
сува поља (Чаушица са понорнпцом Тонн- 
вода). н терасасто повезан низ плитких 
вртача, ко.је -су на кпшама естав-еле' п које 
дају дугачку влаку и зову је Корита. Изт- 
зев високе површи, крај је врло богат 
водом. Кроз М. протиче-Радпка са својпм 
прнтокама: 'Винеицом нспод Галичннка п 
Малом Реком с леве, Битушком и Жерно- 
ничком реком с десне стране. Свако село 
пма чесама п извора у изобиљу. У атару се- 
ла Д. Косоврасти налазн се јак. топал (42° С) 
сумпоровитн извор (Косоврашка Баља).

Клима |је у м-ијачком крају континен- 
тална, само је долнна Радике блажија, а 
на површпма врло оштра. Снег пада ве- 
лпкн п -задржи се на -земљп лет и више 
м-есеца. Има -два тодишња доба: дивно п 
свеже лето, када села и планине брује од 
ЖЈгвота, и дута -оштра зима, када је све под 
сне-гом и када су и села и галанигае потпу- 
но мртве. Ове што је мушко отиде, било сд 
овцама на зимбваље било у шечалбу. Глав- 
но занимање М. ,је од увек сточарство п то 
номадеко. Са својим стадпма они летп пасу 
по Впстри, Јами, Карабу и околним планп-

— 754



МИЈОКОВИЋ

нама, а -знмн су нх некада гонили у Теса- 
лију, Оолунско Поље, Мусакију, па чак и 
у Малу Азију, а данас у Тнквеш, Велешки, 
Схрумички и Ђевђелиски крај. Крајем 18 
н шочетком 19 века М. су били врло бо- 
гати слтном стоком. Сан Галичиик је имао 
нреко 200.000 оваца; 1899 имао је око 
90.000; поједини домаћини су нмали по 
8, 10 до 12.000 оваца. Данас зе сточаретво 
у неколико опало, алп се подиже. Овце 
два пута годишље стригу; у априлу, пред 
изднг на планину п крајем августа, када 
се крећу на зимоваље. Прва се вуна 
зове цела а друга престрижена. Од млека 
по бачплпма израђује се сир кашкаваљ и 
помало урде, кајмака и масла. Санередима 
у бившој Еврошској Турској сточарство 'је 
оладало и народ се почео одавати: онај 
из нижих села земљорадљи, а онај из ви- 
соких шечалбарству. У тућмни су М. нај- 
више зидари (мајстори), терзије, зографи, 
трговци, кујунџије, млекаџије, бозаџије, 
ретко када механцнје п артати иросш рад- 
ници. Никада М. жита не роди толико да 
подмире домаћу потребу, а жене н деца 
тадичанска не анају на чем жито, на чем 
впно раете.

М. су српско плем-е. Оно се пом;иље од 
најстарнјих времена упоредо са Врсјацлма 
у -Јужној Србији. Много су малобројннји 
од ових, али су данас куд и камо компакт- 
нији и етничш очуваннји од Брсјака. М. 
насељавају напред побројаних 23 -села и 
4 насеља взван Радике: села Ореш и Па- 
прадиште у Бабуни, Смиљево у 'битољском 
крају и половину варошице Крушева. М. 
на Радици има 13.925 душа, од којих су
3.630 православни, а оотало муслимани. 
Православни су богатији, отреситијн и фи- 
зпчки развијенији. Муслимани, који су при- 
мили ислам од шре 180 до 220 тодина, из- 
губили су доста од својих етничких осо- 
бина; кржљави су и сиромашни. Њих шра- 
вославни често називају Курки, а понеки 
пут и Торбеши, због тога, што нису чисти 
ни Турци ни Арнаути ни Срби.

II једаи и други говоре мијачким на- 
речјем, у коме је  старо носно а (он) заме- 
њено са о: рока место рука, пот м. пут, 
мока м. мука. Личну заменицу ми изго- 
варају мије (мнје се собрале, мије се на-
брале до три пашове ........) збот чета су
■се молсда и прозвали М. На М. муслимане 
утицала 'је вера и слободно мешаље са 
Арнаутима, те у своме говору имају по 
коју арнаутску реч. Презимена код М. се 
свршавају на ски као код Пољака: Ђн- 
носки, Аџиески, Бундалески, Дурузовски, 
Тоиески. У она четири насеља нзван Ра- 
дике сви су М. православни; говоре чи- 
стим мијачким наречјем и носе уочљиво 
мијачко одело, те се одмах познају да су 
Рекалије.

Главла су мијачка насеља: Галкчник 
(2,799 душа), Лазаропоље <1.821) и Тре- 
сонче (761). Ова три села и још Селце, Ро- 
соки, Сушнца, Гари и Осој немају ни јед- 
нога муслиманина у својој средини, а Ск:у-

дриље, Присојница, Аџијевци, Вндуше, 
Болетич и Жерноница чисто су мусли- 
манска села. Села православних М. су 
збијеног типа, а куће су им куле на два 
н трн опрата, те изгледаду као варошице. 
— Мијачки је манастир Св. Јован Бигор- 
ски, с-тара срнсжа •задужбина, са. стари- 
нама и иконостасом, изрезаним у ораховом 
дрвету велике уметничке вредности. Да- 
нас је среско место Галичник.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Основе гео- 
логије и географије Старе Србије и Маке- 
доније; Ст. Протић, о Македонији и Маке- 
донцима; П. Драганов, Известија, 1887; С. 
Томић, ЈЗраство, XVIII; Тома Смиљанић, 
Насеља, 20. С. Томић.

МИЈЕ ГАБРИЕЛ (МШе1), француски ви- 
зантолог, професор Француског Колежа 
(1875). М. је један од најбољих познава- 
лаца византиске иконографије. Издао је 
дело: Несћегсћез зиг Псопо;Јгарћ1е ће
ГЕмап^Пе аих XIV, XV е! XVI ®1ес1ез, 
Ј'арге13 1ез шопитепЈз Је Мк1га, Је 1а 
М асеЈоте е! Ји МопЈ АЉоз (1916). Пу- 
товао је у внше махова по нашој земљи 
и издао је 1918 прву свеску великог илу- 
сгрованог дела о нашшм старим црквама 
(П'апс1еп аг! зегће, 1ез Е^Пзез), чнји ће 
други део, поовећен живопису, иотаћи зна- 
чај нашег старот сликарсгва у историји 
уметности. М. је објавио и један синтети- 
чан чланак о нашој старој умешооти у 
чаеопиеу Г'аг1 е! 1ез агНз1ез (Ба 8егћ1е 
§1ог1еизе, 1917). М. И.

МИЈЕ РЕНЕ (МШеЦ, француски динло- 
мат и кљижевник <1849 — 1919). М. је 
био посланик Француске у Београду 1885 
до 1888, доцније амбасадор и ресидент у 
Тунису. Поред осталога, уз сара-дљу мар- 
киза Н. Не Тогсу, издао де 1889 књигу: 
ћа бегШе есопотадие е! со.ттегс!а1е И, 
1891, боиуешгз Јез Ва1капз, Бе 8а1ош^ие 
а Ве1јЈгас1е е! Ји Бапиће а ГАЈпаНхЈие 
(прештампано нз Кеуие Јез Беих МопЈез 
за 1888—1890).

Л и т е р а т у р а :  Вл. Ђорђевић, Отаџ- 
бина, 1891, 28 и 29, 616 и 297. М. И.

МИЈИЋ КАРЛО, сликар (7/2 1887, Биле- 
ће, Херцетовина). Учио је сликарство у 
нриватној Шеферовој школн у Бечу (1905 
до 1906), .затим годину дана у Академији 
Умешости у Прагу, ша четири тодине у 
Минхену (до 1911). Напослетку радно је 
1913 и 1914 у бечкој школи ва уметнички 
занат. Учествовао .је досада на многим из- 
ложбама у Сарајеву, Загребу и Београду, 
као и на пето.ј Југословенској у Веограду, 
а на страни, у Келну 1914 н '1921 у Жене-
вп. Своју колективну изложбу приредио је 
у Загребу 1920. М. слнка већином лижове 
и пејсаже, а бави се и графпком. Живи у 
Сарајеву, где је средњешколскп наставник 
•вештнна. В. П.

МИЈОКОВИЋ МОЈСЕЈ, горњо-карловачки 
епископ <23/8 1770, Јозефово, Банат — 
14/12 1823, Плашки, Хрватска). М. је 1785
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принио монаштво у манастиру Раковцу у 
Срему. 1786 ступио- је, жао ђакон, у службу 
код горњо-карловачкот епископа Генадија 
Димовића. 1798 поетао је јеромонах, а 
ускоро затим и архимандрит. Од 1803 био 
је М. старешина манастира Бездина у Ба- 
нату. За епискоша горњо-карловачког по- 
свећен је 16/6 1807. М. де увео ред у сво- 
јој епархији и гшото де радио на отварању 
српских основних школа. 2/10 1809—14/8 
1813 његова је епархија била шод францу- 
ском влашћу и чинила 'је саставни део 
Илирске Краљевнне. М. је умео да се снађе 
са новим гошо1дари,ма, и знатно је кори- 
стио српском народу у овојој епархнјп. 
Исто тако вешто се понео и после поновног 
прелаза љегове црквене области подаустрп- 
ску власт, те је задобшо поверење и цара 
Франца н одликован је насловом и правом 
тајног саветника. М. ;је 1820 основао у 
Плашком Богословнју. Био је, уз то, доста 
вешт сликар, те је сликао сам мноте иконе 
н поклањао пх црквана у свом владпчан- 
ству. Р. Г.

МИЈУШКОВИЋ ДРАГИША ДР„ прав- 
ник слависта (12/5 1859 — 22/9 1903, Бео- 
град). Сврпшо ј-е права 1878 у Београду. 
1880—1886 студлрао је као државни нито- 
мац исторпско-правне науке у Мннхену, 
Паризу, Варшавл и Прату. У Прату је по- 
ложио довторат права. 21/3 1887 поотављен 
је за сугнлента правнот факултета, за иото- 
рију словенсвих права, 24/11 1887 за шро- 
фесора. нстог предмета до 1/6 1899, када. је 
постављен за судију Касационог Суда, а 
19/6 1903 за. државног саветника, али је 
све до смрти предавао историју словенских 
права као хонорарнн професор. — Поред 
више чланака п реферата у Браничу н 
Просветном Гласнпку, наиисао је расправу 
0 Оистему Душанова Законика у Српском 
Прегледу, 1895, где то питање хоће да ре- 
ши ондашњим социјалним поретком. Оста- 
вио је у рукопнсу предавање нз исторнје 
словенских права, која се одликују ш.и.ри- 
ном погледа, као и наведена монотрафнја.

Л и т е р а т у р а :  Некролог у Просвет- 
ном Гласнику (септембра 1903); Таранов- 
ски, Увод у историју оловеноких права
(1923). ’ ' Р. П.

МИЈУШКОВИЋ ЛАЗАР, бившн мини- 
отар председннк и политичар црногорски 
(24/12 1867, село Повија у Пјешнвцпма, 
Црна Гора). Учио је гнмназију на Цетињу 
и у .Паризу, тде је завршио и рударску 
технику. По свршетку школ-е шостао .је цр- 
ногорскн консул у Окадру, а 1902 члал 
новоустановљене Државне Контроле за Цр- 
ну Гору. Наименован је нотом за држ-ав- 
ног саветника-, на за нредседника Дрлсав- 
ког Савета. Пенснонлсан је 1909. 1913 по- 
стао је посланик Црне Горе у Београду, и 
у то је време са Н. Пашићем радпо на пер- 
соналној унијп између Србнје н Црне Горе.1. 
Пред саму евакуацију Црне Горе М. је по- 
следњн пут постао нредседник владе кра- 
ља Николе. Са- краљем Ннколо.м евакуисао

се у. Француску, где је, после кратког вре- 
мена, у Бордоу стављен на расположење, 
у коме је својетву н данас. М. се сматра 
за најспремнијег финансијера, кога је Цр- 
на Гора нмала. Радно је много на уре- 
ђењу црногороких финансија. Био је бн- 
ран за народног посланика у своме пле- 
мену Пјешивцима. М. М.

МИЈУШКОВИЋ МИРКО (МАРКОВ), про- 
фесор (29/8 1875, Повнја, Пјешпвци, Црна 
Гора). Гнмназију .је свршио у Крагујевцу, 
а фнлософски факултет у Београду. 1899 
постављен је за предавача, а 1900 за 
професора на Цетнњу. 1906 постављен је 
за тлавнот еекретара. Државног Савета, а 
шотом за начелника Мжнисгарства Уну- 
трашњнх Поолова. 1907 претао је директор 
гимназије на Цетињу. У ашрилу 1913 ушао 
је, као мннистар Просвете, у кабинет ђене- 
рала Јанка Вукотића (до 11/4 1914). По од- 
стушању са министарства био је обласни 
управитељ ннкшићске, затпм приморске 
области, а 13/3 1915 шоетављен је за члана 
Државног Савета. Августа исте годпне по- 
стао је министар Финансија, а за време 
одсуства председника кабинета Вукотића 
заступао је министра Иностранпх Де.ла н 
председника владе. До 28/2 1921 био је на 
расположењу, па је тада стављен у шен- 
сију. М. је председник црногорске феде- 
ративне странке. Ј. П.

МИКАЉА ЈАКОВ (МЈсазЈЈа), лексико- 
граф (30/9 1600, Пеша, Резсха, Тоскана — 
1/9 1654, Лорето). По-сгавши исусовцем. М. 
је осам тодина био мисионар у Темншвару, 
али де сигурно познавао и Далмацију, на- 
рочито и Дубровник, јер је као темељ за 
свод речниж узео дубровачки штокавскп н 
далматински чакавски говор, те је пзреком 
за своје дело казао да се нада, да ће ње- 
гов шосао бити користан »дјеци од Далша- 
ције«. М. је наиме шрви саставно бољи 
речник сриокохрватског језика, којн је про- 
тумачен талијанским речима, те под нат- 
ниоом Благо језика словинокога шдан 1651 
у Јакину. Пред речником има и мала гра- 
матика нашега језика.

Л и т е р а т у р а :  М. Решетар, Мхса^Иа 
ипЈ зет  \Ј7бН:егБисћ у 33 кљ и зи  Јагиће- 
ва Архива; X. Кребс, Мхса^Иа ишЗ аехп 
\>Гбг1егћисћ у 34 кљпзи нстога журнала.

М. Р.
МИКАНОВЦИ. В. Отари Микановцп.
МИКАЦ МИХАЉЕВИЋ од племена 

Акуш, ваљда пореклом Малорус пз северо- 
источне Угарске-, баш »цијеле Славоније« 
1325—1343. Већ 1314 истакао се М. као 
веома ревностан присташа Карла I Анжуј- 
ца, а прославио ое нарочито у борби с Ма- 
тијом Чаком Тренчинским и Гиспнговци- 
ма, који су се одметнули од краља. Кар- 
ло I га је управо обаоуо частима и посе- 
дима. 1322 шозвао та је Карло I на двор, 
где је М. вршно најпре службу дворског 
краљичиног судца, а 1323 магистра краљи- 
чиних таверника. 1325 именовао га Карло
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баном, са нарочитом задаћом, да успоста- 
ви краљев ауторитет у Хрнатској. Посеб- 
ним дисмом лодвргао је краљ онда хрват- 
ске велшкаше банском суду, само да дигне 
банов углед. М. је отео Гискнговцима по- 
следње остатке њихове властш, приморао 
је кнеза Ивана Бабонића, да се покори и 
и-змдри с краљем Карлом. Али кад је хтео 
да локори клеза Нелишића доживио је те- 
жак нораз (1326). Последице овога лорава 
биле су пресу.дне-, јер је сва јужна хрват- 
ска. земља, од Лике и Крбаве даље до Це- 
тине, остала ван домашаја краљевске вла- 
сти. Млечани су онда завладали чнтавом 
обалом од Зрмање до ушћа Цетине, а Отје- 
пан Котроманић, босаноки бан, откинуо је 
Хрватској сав крај између Цетлне и Не- 
ретве, затим Имотски, Дум-но, Ливно и 
Гдамоч.

М. је ћ даље у Олавонији имао борбе, 
нарочито са синовцима Ивана Бабонића, 
којима је најпосле одузео за краља њихову 
угврђе-ну отолицу Отењичњак (1327). Бор- 
бе о Бабонићима наставиле су се, са пре- 
кидима, све до 1337, и свршиле су се ра- 
сулом државине кнезова Бабоннћа. 1334 
почео је М., по краљеву налогу, да тради 
на брду Градцу (Загреб) краљевску пала- 
ту, и то на јужној страни брда Градца, та- 
мо од прилике, где даиас, уз Штросмајеро- 
во шеталиште, стоји кућа барункце Бура- 
ти. У исто доба уредно је М. и оеби п-а- 
лату близу краљевске, ваљда о друте -стра- 
не малених враташца (двераца), можда- он- 
де, где је данас ватрог-асни тораљ. Бан М. 
боравио је редовно или у Загребу или у 
овојим град-овима у Подравини, нарочито 
Копривници и Продавићу (данас Вирје). 
По Продавићу прозваше се његови потом- 
ци Продавићима. Краљ Карло је го-тово 
саовим препустио М. владање на југу од 
Драве, а- то је поверење М. уживао и за 
његова сина и наследника Лудовнка I до 
сво.је смрти (пооле 23/3 1343).

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Пов/јест Хр- 
вата, II, 1900, 48—76. М. Прелог.

МИКЛАВЕЦ ПЕТЕР, преводилац (8/4 
1859 — 5/11 1918, Орлица, код Рибнице, 
Похорје). М. је био мали поседник, те се 
запим-ао као самоук превођењем са пољ- 
ског, руског, чешког, српскохрватског јези- 
ка. Са преводнма је сарађивао у разним 
политичким лиотовима и књижароким пре- 
дузећима, највише у Крајчевој Народаој 
Библиотеци и у Габршчковој Слованској 
књижници. Главни М. преводи су: Ојен- 
кјевич, За крухом (1884), 3 огњ-ем и м-ачем 
(1892/93), Потон (1904/05, Малн витез 
(1902/03), Оио УасПз (1901), Крнжарјн 
(1902/03), Писма с пота (1903/04), Родбина 
Поланешких (1904), Брез догме (1905), За- 
ман (1911), Толстој, Родбинска срећа (1889). 
Издао је такођер Описје, 1886. Псеудоним 
му -је био Подравски. И. Г.

МИКЛОУШИЋ ТОМА (27/10 1767, Јастре- 
барско — 7/1 1833, Јастребарско). У За- 
гребу је свршио философију, а богословиј-у

у П-ештн. П-ооле школе био је капелан под 
Окићем и на Пљешивици, доцније профе- 
сор загребачке тимназије {1795—1805). 1831 
поста-о је жупншк у меету рођења где је и 
умро. — М. ј-е' пучки кајкавски писац. 
Прва му је књига Отолетни Календар (1819), 
где, поред календара, има: упутство у до- 
мазлук, домаћи лечник, прорицање вре- 
мена и белетршстички прилози. Плагијат је 
немачког календара Нг, V. НеЊђЈа. Књига: 
Избор дуговањ всаковрснех (1821) мала је 
народаа енциклопедија. Ту уе кратка сло- 
венска и хрватска хроника, прика-з хрват- 
ских штампарија, писаца и књижница, а 
највећи део запремају упуте о привреди 
и лечник. М. је издао више књига сга- 
ријих кајкавских писаца. — М. је но- 
следњи стуб кајкавске кљижевности. Као 
пучкн писац М. је водшо мало или нн- 
мало рачуна о шзворностн својих књпга. 
Њему ј-е главно да буде кориотан. М. је 
хтео да буде пучки просветитељ, али је 
био реакдионар и традиционалист. Припа- 
дао је више отаршни него своме просве- 
титељском времену. В. В.

МИКЛОШИЋ ФРАЊА ДР„ лннгвиста 
(20/11 1813, Радомершчак — 7/3 1891,
Беч). Школе је учио у Вараждину, Мари- 
бору и Грацу, где је 1837 постао доктор 
философије. 1837/38 предавао је фнлосо- 
фију. Не добившн могућности да се ода 
предавању философије на Университету, 
отншао је у Беч, учио је права и добио 
.је докторат права (1840). И поред тога 
што је отпочео адвокатску каријеру, у 
канцеларнји адвоката Баха, М. се, под 
утицајем Копитаревим, посветио словен- 
ско.ј филологији и љеговом помоћу дошао 
је у Дворску Библиотеку у Бечу (18441- 
После Копитареве смрти постао је М. цен- 
зор словенских, грчких и румунских књи- 
га. 1848 Јужна Штајерска га је изабрала 
за свога представника у Уставотворној 
Скупштини. Као представник политичке 
групе »Словенија«, М. је отишао у Љуб- 
љану. 1849 постао је ванредни, а 1850 
редовни професор за словенске језике н 
кљижевности у бечком Университету, и 
био је то све до 1886.

Цео живот посветио је М. проучавању 
еловенских језика. Одликовао се необич- 
ном плодношћу и многостручношћу. Нај- 
већн је интерес био код њега лексички, 
што је долазило од тога, што је он мо- 
рао прво класификовати материјал. У 
одређивању узајамннх веза међу словен- 
ским језицима, у одређивању њиховнх 
заједничких особнна, М. није гледао свој 
прави задатак, већ у тачном описивању 
њихову и класифпковању. Старословен- 
скн језик сматрао је М. језиком Панон- 
ских Словена, српски (штокавски) и хр- 
ватски (чакавски) као два засебна јези- 
ка, ма да их никада није засебно обра- 
ђивао. М. је био у блиским везама са 
Вразон, Мурком и др., и учествовао је у 
књижевним скуповима. Доцније (1850) је
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био п један од учеснпка књижевног дого- 
вора брба и Хрвата.

М. је значај за развитак науке о словен- 
скнм језицима код свих словенских на- 
рода врдо великн. За љега се може сло- 
бодно рећи, да је највећи до данас сло- 
венски филолог. Његова Упоредна Гра- 
матнка била је у своје време монунен- 
тално дело, које још није изгубнло свој 
значај. М. је пзнео језичку грађу свпх 
словенских језика у великом обпму, објас- 
нио је на свој начпн и учинио присту- 
пачном целом цивнлизованом свету, тако 
да се нико са љнм од словенских науч- 
ника у том правцу не може поредити. — 
М. .је нарочпто знатан као класифнкатор 
и систематизатор словенске језичке гра- 
ђе. Његова се класификацнја у језпчким 
кљигама многих словенскнх народа до 
данас одржала. Он је творац упоредне 
граматике словенскпх језика; наравно, 
његова објашљења била су у завнсностн 
од тадашље лингвистике, која је тек бпла 
у стварању, али љегов материјал пма 
још своје вредностп. — Од свих делова 
граматике он је најоригнналннји у син- 
такси, која је и за европску сннтаксу у 
опште била од значаја. — М. је пружио 
врло много новога и свежега материјала 
и индоевропској лингвистпци. Цео сло- 
венски матерпјал, којим је она извесно 
време располагала, потицао је од М.

Сва се М. дела одликују свежином и 
поузданошћу. У њима има каткада пре- 
теране сажетости и лапидарностп, али 
богатство материјала и поузданост ана- 
лизе задивљују увек. М. својим радом п 
својим делима представља сам целу епо- 
ху словенске филологпје и лингвпстпке. 
После Добровскога, који је отац савреме- 
не словенске филологпје, и Копптара, 
који је љегов први помоћннк п оштар 
критичар свега, што се у љегово време 
појављивало, долази огромна творачка 
снага М., који је словенску лингвистику 
ставио на модерну основицу и применпо 
резултате европске науке на словенскп 
језички матерпјал са доследношћу и ло- 
гпчношћу, коју само необично даровпти 
п јаки људи имају. За нас је од великог 
значаја п то, што су љеговп најнстакну- 
тијп и најдаровнтијп ученици билп Ђ. 
Даничић и В. Јагић, којп га је 1886 п за- 
менио у бечком Университету, по жељи 
и по предлогу самог М. Из М. су. школе 
и целе генерације словенскпх филолога 
нзмеђу 1850—1886.

Најважније М. дело је Уег^еЈсћепЈе 
СгаттаШ с Јег з1ау. Зргасћеп. Од ље је 
изашла ћаи11ећге (1852), Рогтеп1ећге 
(1856), ЗупГах (1868—1874, 2 нзд. 1883), 
51аттБПс1ипј551ећге (1875), Рогтеп1ећге 
(2 ИЗД. нроширено 1876) п ћаиПећге (у 
другом издаљу 1879). Речнпчка дела су 
му, после ВасНсез Нп^иае з1очешсае (1845), 
ћех!соп ра1аео- в1оуешсо- ^гаесо- 1а!тит 
(1862—1865), врло значајан н пунији од 
свих дотадашњих. Готово без вредности

му је ЊсИоппаћге аБге^е Је 51х 1ап^ие5 
з1ауе5 (1885). Застарео је већ у време сво- 
је појаве и недовољан Е1уто1о^5сће5 
^бгШгБисћ Јег з1аУ15сћеп Зргасћеп (1886),
али још увек врло користан за многа 
пптаља.

0 узајамним речничким односима бал- 
канскпх језнка написао је М. у ЗИгиа^а- 
Бег1сћ1е п БепкбсћгШеп бечке Академи- 
је много студија, ко,је још нису изтубиле 
своју вредност: 1862 о словенскнм елемен- 
тима у румунском, 1867 о туђим елемен- 
тнма у словенским језпцпма, о албанском 
језику (1—3, 1870), о лутаљима Румуна 
по Далматинским Алпима п Карпатнма
(1879), о нстро-македо-румунском (1881 до 
1883), о турским елементпма у грчком, 
албанском, румунском, бугарском, срп- 
ском, малоруском, великоруском, пољ- 
ском (1384—1890), о словенским, мађар- 
ским н румунским елементпма у турском 
језпку (1889), п о утпцају турског језика 
на граматпку тих језика. Израдио је, пз- 
међу 1872 п 1880, дванаест расправа о 
Циганпма и љнховом језнку. Пнсао је још 
о постанку пмена места (1864, 1872, 1874), 
о назпвнма месеца у словенскпм језпцп- 
ма (1867) н о хришћанској термпнологпји 
(1875).

0 различним питањима словенске гра- 
матике напнсао је М. много студија у 
ВепЊсћгШеп п ЗПгип^зћепсШе бечке 
Академнје. Жздао је житија 'Блрила п 
Методнја (1847, 1870), са латинскпм пре- 
водима, п Клпментово житије (1847). На- 
штампао је старословенску граматпку 
(1850), АИз1оуеш5сће Еогшеп1ећге (1874), 
издао је старословенскп великп ћпрпл- 
ски споменпк Супрасалски зборнпк (1851). 
Писао је о епосу српском (ОбЈегг. Кечие, 
1863), словенском (1870, 1890), о митоло- 
гнји (1864), о Асан - Агиницп Гетеовој 
(1883), 0 крвно.ј осветп код Словена (1887). 
Издао је чувенн српскп шпшатовачки 
апостол (1853), МопшпепЈа ЗегБ1са (1858), 
најбољу и иајвећу досада збирку српскнх 
новела, издао је К1етеге ЗсћгШеп Копп- 
тара (1857), две књнге своје 51ач. ВЉНо- 
1ћек (1851—1852), затим мање студпје п 
српске текстове п др. (Старине, 3, 4. 8; 
Рад, 12), П1е 5егБ, Бупаз1еп СгпојеуЈс! 
(1886) И т. Д.

М. је утицао необично јако на све сло- 
венске граматичаре друге половште 19 ве- 
ка, код нас на Данпчића, А. Брлића, Буд- 
мана,, Пацела, Јанежића, Маретпћа, Но- 
ваковића и многе друге.

Л и т е р а т у р а :  Т. Маретпћ, Рад. 112.
А. Белић.

МИКОЦИ ЈОСИП (МЉосху), историк (фе- 
бруара 1734, Загреб — 22/3 1800, Загреб). 
Учио је прве школе у Загребу код језуита, 
и у 17 тодпни (1751) је етупио у јевуитски 
ред. Истакао се у реду, јер је 1762 постао 
профеоор на Университету у Трнавн. Кад 
је 1773 укинут језуитски ред, врагио се 
М. у Хрватску, у Затреб, где је именован
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за гикназискот професора реторике и грч- 
кога језика. 1792 постао је М. библиотекар 
пра1вословне Академије ж члан школскога 
савета, а од 1793—'1797 и гимназиски ка- 
тихета. Служио се лсеудонимом Алојсије 
Блументал (А^оузшб В1отеп1ћа1), — По- 
ред теолонпшх расправа писао је и неке 
историске -студије. Међу љима се особито 
истиче: Јозерћј МЈкосг! оКт зотеЈаНз Је- 
зи, роз!еа (Ноесезјз Ха^гаћЈегШз ргегћу- 
1 ег1 , ОИогит СгоаВае Кћег ипиз. Ориз 
роз!итит (1806). То је дело у читавој ста- 
рпјој Хрватској историографпји, после Лу- 
цијуса, светао појав. У њему се опет јав- 
ља кржтжчки дух, који се задовољава са- 
мо испитиваљем извора, и једнако опрезно 
употребљава податке старије литературе. 
Осим тога дела, још су му важна ова: 
Ј. МЈкосгу, Вапогит Ба1таНае, СгоаНае 
е! 31амошае аЈ зеси1ит XIV издие рег- 
Јис1а зепез аппо Ј о т т ј  1792. То је пр- 
вп део љегове пстори.је хрватских банова, 
а штампао га је тек И. Кукуљевић у свом 
Аркиву (11, св. 1—206, 1872). У рукопису 
се налази Бехјсоп ћ1з1ог1сиш е! 1оро- 
^гарМсит, ОћзегуаИопез диаеЛат аЈ Ј1- 
р1ота!а ес!На заес, XIII 1п {ауогет есс1е- 
з1ае УафгаМепзгз, ОеојЈгарћта Језсг1рПо 
СгоаИае е! 51ауошае. Све су то важни 
рукоппси, у које ће радо и модерни исто- 
рик загледати. Онп се - чувају у архиву 
■Југославенске Академије.

Л и т е р а т у р а: И. Кукуљевић, Увод у 
банологију (Архив, п ); Ј. Барле, Нешто 
о животу Јосипа Мижоциа (Просвјета, 15, 
1907); Ф. Шишић, ЕпсћћпсКоп, 82—83.

В. Еовак.
МИКУЛИЋ АЛЕКСАНДАР ДР„ загре- 

бачки бискуш (око 1650, Брокуновац — 
1694, Загреб). Хуманнорне науке је учио 
У Загребу, философију у Грацу у Штајер- 
ској, а ботословију и право у Болоњи. По- 
сле тога био. је, као доктор и загребачки 
каноник, надбискуп :у Илиричком Колегију 
у Болоњи. 1687 постао ‘је ининским, а 1688 
загребачким бжжупом. Покушао је постати' 
и хрватским примасом, али када је увидео, 
да бн то било неугодно сплптскоме надби- 
скупу одустао је од тога. Бпо је врло паж- 
љив лрема књиж-евницима. Највишесе про- 
славио на унапређењу књижнице своје 
столне цркве, за коју је откупио и Валва- 
сорову жњижницу.

Л и т е р а т у р а :  Ткалчић, бепез ерј- 
зсорогит ЕајЈгеМеиаит (1893),

Ј. Ј.
МИКУЛИЧИЋ МИРОСЛАВ ДР., профе- 

сор п предетојник инстптута за општу 
експерименталну патологију н фармаколо- 
гију Университета у Загребу (20/5 1883, 
Бакар, Приморје). Гимназију је свршио на 
Реци и Сушаку (1901), студирао је при- 
родне науке у Загребу, Вирцбургу, Мин- 
хену и Јени, где је добио' степен доктора 
фплософпје 1905. Доцније је учио меди- 
цинске науке у Грацу, вде је лромовисан 
1912. По свршетку студаоа био је одређен

на службу у Задру, у новооснованом Др- 
жавном Бактерполошко-Хнгпјенском Заво- 
ду. 1914 отишао је у Немачку, ради усавр- 
шаваља у експерименталној меднцпнп. Пре- 
кинуо је рад за време рата, јер је био на 
војној дужности за све време до 1918. По 
свршетку рата изабран је на садањи поло- 
жај. Оеновао' је и уредио поверени му ин- 
ститут. 1925 је био пенснонисан, а 1926 је 
реактивиран. Написао је неколико научних 
расшрава по немачким часописима о глико- 
зурији, хемолизи и т. д. В. С.

МИКУЉСКА РЕКА, понорница у Куча- 
ЈУ, У Источној Србији. Извире на северо- 
истоку од Јаворишта, испод Крље Јеле, 
утлавном теч-е према истоку-јутоистоку, а 
поннре 7-5 км западно од варошпце Злота. 
Дужина. М. Р. је 10-4 км. П. В.

МИЛАДИНОВИЋ ЖАРКОДР. (16/6 1862, 
Ердевик, Срем — 26/7 1926, Београд).
ТМмназнју је учио у Новом Саду и Осеку, 
а права у Бечу. После свршених наука 
бпо је адвокат у Мптровици, а затим у 
Румн. Ушао је рано у политичку борбу, 
као присталпца радикалне странке. Због 
националног рада био је прогаљан и за- 
тваран п пре Светског Рата, а тада је 
оптуживан ради велеиздаје, као да је 
скупљао војску п слао оружје у Србију. 
Био је дугп низ година народни посла- 
ник на народном п црквеном сабору у 
Карловцима, а касннје и у Народној Скуп- 
ШТИНИ И 24/12 1921—16/12 1922 био је МИ- 
нистар Пошта и Телеграфа. Написао је: 
Тумач народне црквене автономије (1897), 
Најновпјн црногорски закон, н знатан број 
правних расправа. Сарађивао је на разнпм 
политичким листовима. Д. П.

МИЛАДИ НОВИЋ ПРОКОПИЈЕ, проћвет- 
ни добротвор и парох (1816, Даљ — 1894, 
Бобота). Гимназију и богословију је свр- 
шио у Карловцима, а философију у Сеге- 
дпну. Шест година, као ђакон, учитеље- 
вао је у Даљу, а од 1850 био је свеште- 
ник у Боботи. Матици Орпској у Новом 
Саду оставио је 20.000 К, за стппендије 
гимназистима н медицинарима Србима из 
Славоннје и Хрватске. Био је н добар 
хумориста. У усменој литератури љегове 
околпце познате су и цењене биле »поп 
Прокине приповетке«. Р. Г.

МИЛАКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, књпжевник 
п историк (Јасенпца, у пределу Шуми, 
Херцеговина — 28/8 1858, Дрезден). Учио 
је гимназНј-у у Карловцима, а философију 
у Бечу. На Цетиње је дошао 1831, п по- 
стао је секретар вла.дике Петра П. Неко 
време иза његове смрти био је секретар и 
кнеза Данила, али је оставио то место п 
отишао брату у Дубровник. Покушао се 
сместити у Београду, али се није могао ту 
свићи. Много је путовао, и на путу га је у 
Дрездену сгигла. и загонетна. смрт. Бавио 
се филологијом, историјом и иадавањем ал- 
манаха Грлица (1835—1839). Најважннји
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му је рад Исторпја Црне Горе (1856), која 
делимично има вредаост историскот извора.

Н. Р.
МИЛАН ОБРЕНОВИЂ, кнез и краљ Ср- 

бије (10/8 1854, Јаш, Румунија — 29/1 1901, 
Беч). Оин је Мнлоша Јеврема Обреновића 
и Марије Катарџи. Остао је 1860 без оца. 
Погибија кнеза Михаила (1868) затекла- га 
је као лицејца у Паризу. Проглашен од 
београдскога гарнизона за кнеза, он је до- 
шао у Београд 11/6 1868. Велнка Скуп- 
штина признала је његова нрава на на- 
следство преетола 20/6. Потом му је и 
Порта даропала берат наследнога кнеза, 
какав је од ранијих кнезова добио 'био 
само кнез Милош 1830. Намесницн су му 
бнли Блазнавац, Ристић и Гавриловпћ, а 
васпитачи прво Француз Хует, па онда 
Дубровчаннн Медо Пуцић. За време мало- 
летства, кнез Мплан је, у октобру 1871, 
посетно рускога цара у Лнвадијн, и све до 
Берлинскога Конгреса сматрао се као ру- 
ски штићеник. Када је 10/8 1872 узео влает 
у своје руке, шоверио је састав свога пр- 
вога министарства Блазнавцу, а после н>е- 
гове смрти, у марту 1873, поставио је за 
председника. 'миниотарства Ј. Ристића. У 
току исте године учинио је прву своју ио- 
сету аустрискоме цару. У октобру 1873 
оборио је Ристића, коме није могао да 
опрости, што де за време његова малолет- 
ства (1869) намеснпштво са Великом Скуп- 
штином издало нов Устав.

После Ристића, кнез Милан је довео на 
владу консерватнвце, којима је кроз целу 
овоју владавину поклањао много вгппе по- 
верења него либералима. 0 пролећа 1874, 
пшао је, у пратњи мпнлстра Мариновића. 
у Цариград, да се представн султану. Алп 
овај његов пут, којн нпје донео никакве 
политичке добити за Орбпју, био је крп- 
тпкован у -земљи. Између консервативаца, 
којн су били на влади, и либерала, који 
су ималп већнну у Народној Скупштини, 
постојала су непрестана трења, која су 
изазивала честе министарске кризе, и до- 
вела, почетком 1875, до првог распуштања 
окупшхине у парламентарној исторцји Ср^ 
бије.

Херцеговачки устанак, којн је убрзо за- 
тим избио, изазвао је ратоборно располо- 
жеље у земљи, које се осећало и у ново 
изабраној екушптини, у којој су оиет ли- 
берали пмали већину. Кнез Милан је био 
принуђен, да састави једно либерално ми- 

'нистарство (августа 1875), али га 'је обо- 
рио већ идућег месеца, јер није одобравао 
његову ратоборну политику. Онда. је са- 
стављено једно нрелазно министарство, од 
млађих либерала и млађих консервативаца. 
Кнез се венчао 5/10 са Наталијом, кћер- 
ком рускога пуковника Петра Кешко. Под 
притиском јавнога мњења, клез Милан је 
предао апрнла 1876 наново власт либера- 
лима, а 20/6 огласио свој дрви рат Тур- 
ској. У току самога рата (2/8) родио му се 
син Александар.

После првога рата, којп се свршио рђа- 
во, кнез Милан је намеравао да обори ли- 
берално миннстарство, да доведе на владу 
консервативце, и да с њима укпне Устав 
од 1869. Али, како за овај план није на- 
шао потпоре код Руса, он је задржао ли- 
•берално министарство и даље на власти, и 
ушао је с њиме 1/12 1877 у други рат с Тур- 
ском. После овршенога рата, руска дипло- 
мација покушала је да Ниш, Пнрот, Врање, 
које је наша војска била узела, да Буга- 
рима, али томе се одупро кнез Милан, ре- 
шен да војском брани оно што је војском 
и добио.

После Берлинског Конгреса, који је до- 
:нео Орбији независноет и 4 нова округа, 
кнез Милан, који се дотле држао Руса. 
у опољашњој политици, почиње се обр- 
тати ка Аустрији. Када је либерално ми- 
нпстарство дошло у сукоб с Аустријом 
на питању трговинскога уговора, он је про- 
менио владу, саставио једно консерватив- 
но, односно иапредњачко министарств-о, п 
дао нашој спољашњој политици аустро- 
филскн правац. Не само је закључпо тр- 
говински уговор са Аустрнјом, него је за- 
кључно с"љоме н једну тајну конвенцнју 
(1881), по којој се српска влада обвези- 
вала, да неће трпетп на своме земљншту 
никакву радњу противу аустриеких власти 
у Босни, докле се олет Аустрија- од своје 
стране обвезала, да ће потломагатн унвр- 
шћпвање династије на престолу' и шпре- 
ње Србије, у правцу њене јужне границе, 
пзван Новопазарскога Оанџака. Конвенцп- 
ја од 1881 бпла је лично дело кнеза Мила- 
на, који је у преговоре о њој посветпо са- 
мо једнога члана кабинета. Када. је њен 
текст био утврђен, показао га је само још 
двојици другпх министара.

Сигуран са пошором Аустрије, кнез Ми- 
лан је 22/2 1882 ирогласио Орбију за Кра- 
љевину и узео краљевску титулу. Исте 
године, у октобру, на њега је пуцала из 
ревопвера, алн га је нромашила, Илка, 
удовпца пуковника Јеврема Марковића, 
којн је 1878, новодом једнога војног бун- 
та, био стрељан. Под напредњачким мннп- 
старством, краљ Милан се много више ме- 
шао у државне послове него под ранијнм 
либералним министарствима: 1881 заложио 
ое сав, да се концесија о грађењу железнн- 
це да Бонту-у; 1882, за време борбе између 
напредњака и радикала, стао је отворено 
на страну напредњака, и предузео је једно 
велико путоваве по земљи, радп сузбијања 
радикализма. На скупштинскнм изборима 
1883, поред свега његовог залагања за на- 
предњаке, већину нпсу добилн напредња- 
ци, него радикали. На овај радикални ус- 
пех краљ Милан је одговорно тиме, што је 
иозвао на владу Николу Христића, позна- 
тог још из доба. кнеза Михаила са своје 
строге полициске управе.

Убрзо затим, поводом разоружавања на- 
родне војске, избила је у Источној Србији 
т. зв. Тлмочка буна, ко'ју су срганизовали 
локални радикалии одбори у тим крајеви-
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ма. Краљ Милан, с шомоћу војске, брзо је 
утушио буну, и цео главнн одбор раднкал- 
не странке ставно под преки суд. Мислећн 
да |је тиме коначно победио радикализа-м, 
он је довео напредњаке наново на владу, 
и засновао свој лични режим. Политичке 
слободе које је дало напредњачко мини- 
старство од. 1880, биле су сада или -сасвим 
укинуте или јако сужене. За време прве 
н друге напредњачке владе, нзвршена је 
коренита реформа пореског система и уста- 
новљена Народна Банка. Приступљено је 
и реорганизацнји војске. Са ранијом сн- 
стемом народне војске потпуно је пре- 
кинуто н тежиште наше војне снаге пре- 
нето у стални кадар.

1885 краљ Милан је уј-едињење Бугарске 
и Рум-елњје схватио као поремећај балкан- 
ске равнотеже на нашу штету. Када није 
успео добити с помоћу аустржже дипло- 
мације ннкакву накнаду за Србију, он је 
огласио Бугарској рат 2/1.1 1885. Тај рат, 
у коме је српска војска >била сузбијена- од 
Бутара код Сливнице и изгубила Пирот, 
окончан 'је 5/3 1886 -једним уговором М1ира, 
који је повратио стање ствари пре рата и 
није наметнуо Србији не само никакве те- 
риториј-алне жртве, него ни плаћање ратне 
отштете.

Под ирвим утиском неуспеха на бојном 
пољу, краљ Милан ј-е хтео дати оставку. 
Доцније, он је, у место оставке, покушао 
споразум с радикалнма, и био је вољан 
дати им власт, али не самима, него у друш- 
тву са на-предљацима. Када у овоме удру- 
живању радикала и напредњака није успео, 
он је вадржао нанредњаке на влада, свс 
докле се они, у њ-еговој размирици са кра- 
љицом Наталијом, нису ставили на страну 
ове последње. Јуна 1887 он је предао вла- 
ДУ удруженим либералнма и радикалима. 
У децембру исте године, дао је владу са- 
мим радикалима, али, пун неповерења пре- 
ма њима, он их је априла 1888 уклонио 
с власти, и саставио једно чнновничко ми- 
нистарство са Николом Хрнстићем. Под 
овим министарством извршен је развод 
брака између њега и краљице Наталије. 
Уверен, да је после тога постао немогу- 
ћан на престолу, он се коначно одлучно 
на оставку, али, да би осигурао престо 
•своме налолетном сину, он се претходно 
споразумео с радикалном странком и из- 
дао децембра 1888, у сагласности са Ве- 
ликом Окупштнном, један врло слободо- 
уман Устав.

22/2 1889 одрекао се престола. и наста- 
нпо у Паризу, под именом грофа од Тако- 
ва. Одмах по његовом одлаоку ,из Србије, 
дошла .је краљица Наталија, али на њего- 
во наваљивање намесништво ју је (1891) си- 
лом лротерало. Због финансиских тешко- 
ћа он се, те исте године, за два мшшо- 
на динара, добнвених од Русије, одрекао 
свих својих права члана владалачког до- 
ма, иступно пз српскога држављанства, и 
обећао да неће више долавити у Србију.

Како је ова његова изјава узакоњена 14/3 
1892, то је у ствари над краљем Миланом 
било пзречено прогонство. Ипак зато, по- 
сле државног удара од 1/4 1893, који је он 
прилремио, краљ Милан ое вратио у Ср- 
бију, добио натраг своја права члана вла- 
далачкога дома и окуражно свога сина 
на укидање Уетава од 1888. 1895 краљ 
Алевсавдар ое подао утицају евоје мајке, 
и краљ Мнлан је опет отишао из земље, 
алн се вратио 1897. Тада је постао коман- 
дант активне војске, али се, поред војних 
послова, мешао и у политичке, тако да је 
изгледало да је он прави краљ, а не њетов 
син.

На Ивањдан 1899, на њега је покушан, 
без успеха, један атентат  ̂из револвера-. 
Тај атентат дао је повода задварању и осу- 
ђпвању великог броја радикалних првака. 
1900 он је прекинуо са својим сином, због 
његове женндбе са Драгом Машин. После 
тота настанио се у Бечу, где је идуће го- 
дине и умро. Сахрањен је у манастиру 
Крушедолу.

0 личности и политици краља Милана 
мишљења су била међу његовим савреме- 
ницима подељена. Његове оу приоталице 
хвалили његов лолитички дар, његово 
реално -гледаље на ствари, његову енерги- 
ју, његову вештину опхођења са људима, 
његов утицај на масу, њагове говорничке 
способности. Њетови противници товорили 
су -о његовим слабим живцима и оскудици 
моралног осећања, о његовој болесној не- 
поверљивости, превртљивости, и напраси- 
тостж. Што се тиче његове политике, ње- 
гове присталице су тврдиле, да је он до- 
био- пресудан утица',ј на -државне послове 
тек 1880, после Ристиће-вога пада,, да је 
тада показао велижу увиђавност, што |е 
напустио Русију, ратом изцрпену и буга- 
рофилоки- расположену, и тражио ослонца 
код Аустрије, тада на врхунцу љене ди- 
пломатске моћи, да је 1885 један од првих 
осетцо бутарску опасност, да ј-е ослободио 
српоку политику 1панолаовистичких саља- 
рија, да је »европеисао« Орбнју, која се до 
његове владе налазила у патријархалном 
стању, и да је поотавио вдраву оонову ње- 
ној во.јно.ј организацији. Њетовн против-ни- 
ци замералп су му, да ннје умео да се при- 
лагоди положају уотавнога владаоца, да .је 
без потребе довео Круну у сукоб са ради- 
калима, најачом странком у земљи, да је 
интересе Орбије -стављао више интереса 
Српства -а интересе династије више инте- 
реоа Србцје, и да је >за њетове владе углед 
Србије ниско пао, вбог љене потчињеностн 
Аустрнји и њеиога неуснеха у бугарском 
рату. Али и присталице и противиици 
његови слагали су се у томе, да је он био 
необичан човек, и да је био један од наја- 
чих политичких темпера-мената- свота -доба.

С. Јовановић.
МИЛАН РЕНЕ (Кепе МКап), француски 

књижевник (1882).' Вао марннски официр 
М. је учествовао у операцијама на солун-
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ском фронту п писао п о нашем народу у 
својој књнзн Иез У а^аћ о п Јз  с1е 1а ^1о1ге, 
објављеној најпре у К ечие Не Рагјз, 1917.

М. 11.
МИЛАН-СИМЕОНОВИЋ НИКОЛА, глу- 

мац н редитељ Народног Казалншта у За- 
гребу (6/12 1843, Будим). Већ као ђак гпм- 
назнје ступио је у једну немачку дружшну 
п као глумац обилазно је маља и већа. 
места, од Гмундена до Темишвара и Осе- 
ка. 1875 постао је на кратко време члан 
београдскот позоришта. Годину дана кас- 
није дошао је у Загреб, где је остао све 
до умировљења (1902). 1917 жзашао је још 
једампут на позорнжцу, као Подкољесин у 
Гогољевој Женидби, а 1923 прослављена 
је његова ЗО-годишњица представом, у ко- 
јој је старац тлумио главну улогу. Играо 
је бонвпване у француским салонским ко- 
медијама н комичаре у немачкпм лакрдп- 
јама. Написао ,је неколико маљих драма 
(Аманда, Без бркова, Ветеранац, Два Лео- 
полдовца, Тврдоглавац), а Зајчевој опере- 
тн Афродити наппсао је лнбрето.

Н. А.
МИЛАНИТ, мннерал, нађен код Мајдан 

Пека у Орбији. Развио се у густим масама 
попут гллне. По х-емиском саставу то је 
алуминискп силижат са водом из мпнерал- 
не груле халоизита. Проучио га је бечки 
мннералог Тице (1870), и наввао га је М. 
по кнезу Милану. Ф. Т.

МИЛАНКОВИЋ БОГДАН ДР„ професор 
и музичар '(12/1 1885, Даљ). Овршио је 
гимна.зију у Осек.у, зчгнверсптетске студи- 
је у Вечу, Паризу и Фиренци. 1909 про- 
мовисан је у Бечу за доктора философије. 
Учио је музику прнватно у Осеку 1895 до 
1903, а 1904—1908 у Паризу. 1910 постав- 
љен је 'За наставника у реалној гнмназнји 
у Земуну. Од јеоени исте годнне ша до 
1912 био је у Оарајеву, 1912—1919 у Бања 
Луци, а од 1919 на пуно1ј гимназији у Оа- 
рајеву. Један је од главних оснивача сара- 
јевске филхармоније и њен први шредсед- 
нпк. Наппсао је теориско педагошко дело: 
Б 1в СгипсПа^еп Дег т о Ј е г п е п  .рааШЈзМбсћеп 
К ипзђ у коме тражп решеље пијанистпчкбт 
проблема у осниваљу рацпоналне техиике, 
која види циљ у владању тоном свпх ква- 
литета, а уважава тодједнако механичко- 
физиолошка као и естетска гледишта. Стра- 
на и наша се жритика о делу изразила 
повољно.

Л и т е р а т у р а :  Нозеп1а1 (М изЈкраба- 
^о^јзсће 2еЈШзсћга11, 1923); Личар (Света 
Децнлпја, 1924); \^е1ге1 (2еНзсћгН1 1иг 
Ми1811к‘»'113зеп.3'сћа11, 1924); Маканец (Срп- 
ски Књилсевни Гласннк, 1925).

А. Д.
МИЛАНКОВИЋ МИЛУТИН ДР„ профе- 

сор београдског Унпверситета (16/5 1879, 
Даљ, Олавонија). Основну школу учио је 
у очевом дому, а реалку у Осеку. Свршпо 
је Политехнику у Бечу, где је 1904 промо- 
висан за докторш техничких наука. М. ,је

први Орбин доктор техннке. -Још као млад 
инжиљер постао је познат у техничком 
научном свету тиме, што је извео основне- 
једначине за одређнвање арматуре бетон- 
ских ноеача. ГБегови техничкн проналасци 
в пагенти у области армираног бетона 
представљају велнкн успех у технпци. По- 
сле анекснје Босне п Херцеговине (1908} 
М. је сматрао да впше не може радпти у 
Аустрији. Зато је напустпо Беч и дошао у 
Београд, кад га .је 1909 на нредлог Др. Мп- 
хапла Петровића и Др. Јована Цвнјића 
философскн факултет нзабрао за ванред- 
ног професора прпмељене математике. Прн- 
ликом објаве рата Србпји 1914 затекао 
се М. у своме родном месту, те је отеран 
у заробљенпчкп логор у Нежидеру.

'М. је објавио цо сад преко тридесег 
научних радова. Њнхов списак налазн се 
у Годишњаку Српске Краљевске Академп- 
,је. До 1908 радовп су му пз областп тех- 
нике, а од тога доба -жз областн примењене 
математпке, климатологије и астрономије. 
Писао је, нзмеђу осталога, о температури 
месечеве површнне, о постанку планетних 
љусака, о климатологпји Марса. Сви ти ра- 
дови примљенп су у научном свету п од 
њих се врше даља истраживања..— Главно 
му је дело Тћеогае т а !ћ е т а Њ } и е  Је з  рће- 
п о т е п е з  1ћегтадиез ргоЈиПз раг 1а г а Л а -  
Иоп зо1а!ге (1920). Основна лдеја овога де- 
ла је, да се нз ннтенснтета сунчевих зра- 
кова. (који је, шоеле педесетогодишњих на- 
пора, благодарећи амерпканским иснитпва- 
њима био тачно одређен) рачунским путем 
одреде температур-е земље и 'планета н њи- 
хове временске промене, дневне, годпшње 
и в-евовне. М, теорпја била је предмет рас- 
прављања на велпком конгресу научника- 
природњака септембра 1924 у Пнсбруку, 
где је наишла на најлепши прлјем. Прове- 
равање резултата до војнх је дошао М. 
теориским путем изв-едено је врло брзо по- 
сле појаве самога М. д.ела, в  резудтати аме- 
ричкнх астрономсвих посматрања потпуно 
се слажу с М. теоријом. — М. је 1923 био 
послат у Ц-ариград од стране наше државе 
ка-о наш представник на календарској кон- 
ференцијп и његово је дело царпградска 
календарсва реформа. .1/. Нсдић.

МИЛАНОВАЦ ГОРЊИ, варош у Србији 
(Шумадиска Област). Има 2.186 становнп- 
ка. На реци је Деспотовпци. На желез- 
нпчкој прузн Лајковац—Чачак; економ- 
ски центар за околину. Раније се звао 
Деспотовица. Има гпмназнју, првостепени 
и срески суд, пошту. Б. Д.

МИЛАНОВАЦ ДОЊИ, варошица у Ср- 
бијп. Има 2.597 становника. Впше ушћа 
Поречке Реке у Дунав. На овоме је месту, 
у Србији, Дунав најшири. Привредно је 
средиште сточареког краја Пореча. Ореск-о 
.је место. Има пошту. Ранпје се М. звао 
Пореч. Б. Д.

МИЛАНОВАЦ ПЛАНИНА, планина у 
Јужној Србији, -изм-еђу река: Семе-тишке
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(притоке Топлуге)-Топлуге-Велог Држма- 
Ђигоје-Римнжка, северно од Прнзрена, а 
источно-северонсточно од Таковице. Било 
М. П. пружа се од северозапада- нрема југо- 
истоку, и у томе правцу су највиши висо- 
вп: Троје 852 м, Заногина Крста 883 м, ко- 
та 852 ж, Гумниште 810 м, кота 708 м, Ха- 
мада 682 м. М. П. нзгледа као пространа 
таласаста зараван, са које се издижу по- 
јбдини врховн. Југозападна падина плани- 
не је стрма, а даље од ње пружају се 
ка .југозападу, према долини Белога Дри- 
ма, три велике и широке косе, на којима 
су истакнути висови: кота 473 м н Амовад
454 м, Бајдол 452 м, и Гропа-Гупшњац 
450 м, Мамушко Поље 460 м. Југоисточни 
крај М. П. зове се Граб, на коне је, поред 
споменуте Хамаде, нстакнут врх кота
455 м. Источна падина Граба спушта се
стрмо према долнни Оеметишке Р-еке, а 
заладна је блажија. Врло малп део М. П. 
је под вегетацијом, а све остало је голо 
земљиште. — Оеверним и западаим кра- 
јем плаиине пролази колски пут Пришти- 
на—Коморан—Малишево—Ораховац—Ђако- 
вица, југозападним, друм Пећ—Ђаковица1— 
Призрен, а преко планине воде колски пу- 
теви Орах-овац—Оува Река, Ораховац—Ве- 
лика Круша, као и некодико пешачких пу- 
тева. П. В.

МИЛАТОВИЦА, речица у Србији, десна 
притока Великог Лута. Извире као поток 
Олиничар са Космаја под Лупотлавом 
(440 м), око 3 км ееверозападно од Велжсе 
Иванче. У горњем току М. тече на јуто- 
исток, у средњем и доњем току на исток, 
у доста великим вијугама. Ушће у Велики 
Луг је 5'5 км источно-југоисточно од Ме- 
ђулужја, односно 7 км југоисточно од же- 
лезничке станице Младеновац. Веће при- 
токе М. су: Мисача и Кошарна, обе са де- 
сне стране. Дужина М. тока је 23-3 км, а 
површнна слнва 117-6 кн2. П. В.

МИЛАЧ, понорница у Босни, у Купреш- 
ком и Риљићском Пољу. Извире са Лупо- 
глава (1.448 м), из Лупоглавског Језера, 
источно од села Кукавица, а његова извор- 
на челенка су многобројна јака врела под 
Стожером, на додару верфенских шкри- 
љаца и кречњака са доломитима. Од њих 
иостају изворни краци М.: Јурковача, Ка- 
динац и Отиновачки Поток. М. у горњем 
току тече према западу-оеверозаиаду, а кроз 
поље у внјугавом току према југозападу и 
југу, држећи се северозаладног п западног 
краја Риљићекот Поља. Понире кроз поно- 
ре алувијалних вртача у Питомим Лива- 
дама, на југозападној ивици поља. Ду- 
жина М. тока је 22-8 км.

Л и т е р а т у р а: Ј. Цвијић, Карсна по- 
ља заладне Босне и ХерцеЈговине (Глас, 
59, 1900). П. В.

МИЛАШ НИКОДИМ ДР., задарски епи- 
своп и црквени писац (4/4 1845, Шибеник 
— 20/3 1915, Дубровник). Гимназију је евр- 
шио у Задру (1863), а богословију у Орем-

ским Карловцима (1866). На бечком Уни- 
верситету слушао је философију (1866/67). 
Затим је отишао у Русију, где је (1871) 
свршно кијевску духовну Академију, као 
магнстер. Одмах је постао професор Бого- 
словије у Задру, а 1890 епископ далматин- 
ски. — Главнп научни рад М. био је кано- 
ничког садржаја. Он је важио као један 
од најбољих канониста свога времена. На 
науци је почео радити 1872. Многи његови 
чланци и расправе разасути су по разним 
стручним и научним часописима. Важннја 
су му дела: Историјско-канонички поглед 
на установљење српско-рунунске митропо- 
лије (1873), Достојанства у православној 
црквп (1879), СоЗех сапопиш есс1ез1ае 
аћисапае (1881), Крмчија Савинска (1884), 
Зборник правила, која су примљена право- 
сланном црквом (I 1884, II 1886), Баз 5у- 
пос1а1-51а1и1 Дег ог!ћ. опеп1а1, МеПороНе 
Јег ВикомАпа п. БаЈтаНел тП Ег1аи1егип- 
2еп (1885), Правеславно Црквено Право 
(1 нзд. 1890, 2 поправ. ®зд. 1902. На руски 
преведено 1879, на немачви такође 1879, а 
на бугарски 1903), Правила (Канонес) пра- 
вославне цркве с тумачељима (I 1895, II 
1896), Православно Калуђерство' (1902), 
Источно црквено питање и задаћа Аустри- 
је у ри.јешењу тога питаља (1899. Немачкн 
превод 1900, а румунскв такође 1900), Про- 
патанда, њезин постанаж и данашња уред- 
ба (1889. Руски превод 1889, а бугарски
1901). М. је још издао: БоситегКа зрес!ап- 
На ћЈз1ог1ат огШоЈохае Љоесезеоз Ба1та- 
Нае е! 1з1г1ае а XV издие а<1 XIX заеси- 
1ит (I, 1899), а наппсао је: Православна 
Далмација, историски преглед (1901) пдр.

Р. Грујић.
МИЛАШИНОВИЋ ФРАЊО, загребачки 

каноник и угледан латински песннк и го- 
В0'рник (2/12 1808, Тракошћани — 1/7
1883, Загреб). Дуг је низ година био на- 
■ставник у сем&нншту, а од 1852 каноник. 
У младости и последњих тодина живота 
био је ватрен противник Мађара и љихо- 
В'Их присталица међу Хрватима, У једној 
јеткој сатири (1835) нарутао се »Мађаро- 
цима« у Хрватској. Та се лат.инска песма 
тад-а много читала. ИздаО' је приличан број 
латшских притодних песам-а и говора.

Ђ. К.
МИЛЕКЕР СРЕЋКО, археолог л истори- 

чар (14/1 1858, Вршац). Пошто је сврши-о 
учитељску школу (1877), био је прво учи- 
тељ у Белој Цркви, а, затим је отишао ,у 
Вршац (1883) где је убрзо постао библиоте- 
кар и кустос градске библиотеке п Музе.ја, 
и ту дузкност и данас врши. Његова је за- 
слуга да је Музеј обогаћен са врло много 
ретких примерака, нарочито из преисто- 
риског доба. Од 1879 написао је М. зиатан 
број чланака т  преисторије н лсторије 
Баната, као и већи број мо-нографија о по- 
јединим насељима у Банату. Знатнији с,у 
му радови: Бе1-Ма$Јуагогз2а(Ј ге$1зеДе1е1еј 
а ћоп1 о^1а1 а15 е1бШ Мбкћб1 (I—III), По- 
весница вароши Вршца, Прошлост грчко-
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источног српскоправоспавнот владнчанства 
вршачког, Бе1 - Ма^уагогзга^ Кбгерког1 
{бМгајга, Историја града Панчева (1925), 
Исторнја банатске војне гранпце (немачки,
1926). Д. П.

МИЛЕНКОВИЋ ДОБРОСАВ, дивизиски 
ђенерал (12/8 1874, Отењевац, Деспотовач- 
кп, Моравски). По свршетку 6 разреда гпм- 
назжје у Београду, етупно је у Војну Ака- 
демнју 16/9 1892. За пешадиског потпоруч- 
ника про|Изведен је 2/8 1895, за капетана 
6/з 1905, за пуковника 1/10 1915, за диви- 
зиског ђенерала 21/10 1923. До 1898 био је 
водник у пешадији, 1898—1900 ађутант 
пука у пешадији, 1900—1901 командир 
чете у пешадији, 1901-—1903 иа вишој 
школи Војне Академије, 1903—1907 ко- 
м.андир чете у 'пешадији и полициској 
жандармерији, 1907—1908 у комисији за 
пријем иушака у Аустрији, 1908—1912 ко- 
манд-ант батаљона. у пешадијп, 1913—1914 
номоћннк команданта пука. Од 2/4 1944 
до рата био је командант пука у лешадији, 
1919—1920 командант жандармериоке бри- 
гаде (5), 1920—1922 помоћник команданта 
целокулне жанда.рм.ерије, 1922—1923 сгал- 
ни члан испитне комисије за чин мајора, 
1923—1924 вршилац дужностн команданта 
дивизиске области (Дунавске). Од 1924 је 
командант дивизиске области (Шумадн- 
ске). — У рату 1912—1913 био је коман- 
дант батаљона (у 13 пуку). У рату 1914 до 
1918 био је командант пешаднског пука 
(19 п II српско-хрватско-словеначког).

В. Б.
МИЛЕНКОВИЋ СТЕВАН (9/3 1836, Ор- 

шава. — 12/з 1945, Медлинг, код Беча). 
Оставио је Оршаву врло малп, када му је 
отац, официр, премештен у Винковце. По- 
сле тога био је непреетано у нем&чким 
градовнма, тотово је заборавио српски, и 
само је једном походио рођаке у Банату. 
Отишао је у војеку и неко је време радио 
у географском институту у Бечу, ал-и је 
већ 1870, као капетан, због болеети, пен- 
сионисан. Тада се сасвим предао књижев- 
ности под псеудонпмом Отефан Милов. 
Писао .је песме, приповетке и драме. Нај- 
више су му на ценп песме (скупљене 
под натпжсом СесПсћ1е, 1882), у којима 
се показује дубоко чувство. Збпрка ње- 
гових приповедака пзашла је под натпи- 
сом Рга.иепНеће, Од свих својих дела М. 
је сам највише ценпо своју приповетку 
АпТоп Ргапск. Од наших песника позна- 
ва-о св с Трнским и са Л. Костићем. И 
Трнски му ј-е помогао лри .преводу на пе- 
мачки Г1ре1радов.11ћева. Путника, а Костић 
при преводу Кнеза Николе песме Мору. 
М. су песме преводили Змај, Паја Ма.рко- 
вић Адамов, Јован Оимеоновић-Чокић.

М. Ш.
МИЛЕНОВИЋ МИОМИР, уредник Поли- 

тике (17/3 1882, Злот, срез бољевачки, 
округ тимочвп). Учпо ј<е основну школу 
у Лукову, Бољевцу и Грлишту. Овршио 
је гимназију у Зајенару, а правни факул- |

тет у Београду. Од јесенп 1904 до про- 
лећа 1905 нздавао је не-дељни национали- 
стички лист Ослобођење, који је преста.о, 
јер је цела редакција отишла у четнике. 
Радио је на четничкпм пословима 1905 до 
1907 и учествовао је у борби на Чело- 
пеку. Постао је еталнн сарадник Политике 
1908, а њен уредник 4912. -Још као студент 
почео је да ради на националистичкој 
пронаганди и одржавао је живе везе са 
националним радницнма, нарочито у Јуж- 
ној Србији и Црној Горн. За. време Свет- 
ског Рата издавао је Политику и кад је 
било бомбардовање Београна, чак и без и 
једно<г сарадника. П-овукао се у Ниш за 
13 дана аустриске окупацијв, а вра.тио 
с-е у Б-еоград на сам дан уласка војске, 
2/12 1914. Напустпо је Београд 26/9 1915, 
кад су Аустријанци већ били ушли у град. 
За време избеглиштва радио је у Паризу 
у црногорском -одбору за народно уједп- 
њеље и на листовнма Уједињене и На- 
фодна Воља, а затим у делегацији за мир, 
одељење за. штаашу. М. је први новинар, 
којц ое са дипломом о свршеном факул- 
тету стално одао новинарству. Ј. П.

МИЛЕР ЕРНЕСТ ДР„ професор Универ- 
ситета. (25/5 1866, Пакрац, Хрватска). Гим- 
назију је учио у Пожеги, а Университет 
у Бечу, Берлнну н Паризу. По-сле добије- 
но(Г докто-рата, био је државни одв-етннк 
у Загребу, а 1906 постао је редовни про- 
фесор за- криминално право и соцпологпју 
на Ун-нверситету у Загребу, коју функцнју 
и данас врши. Радио ј-е на криминално- 
правном н социолошком пољу. Оарађивао 
је у разннм стручњачким ревпјама и ли- 
стовима (33 рада из криминално-правног 
подручј.а, 13 из социолошког подруч.ја).

С. Д.
МИЛЕР ЈОСИФ ДР. (Ми11ег), професор 

и чувар прпродњачког градског Музеја у 
Трсту, штомолог (1880, Задар). Гнмназнју 
је учио у Задру, прнродне науке у Грацу 
(1898—1902), г,де је 1903 промовисан. Био 
је средњошколски професор у Трсту, а 
1912—1914 радио је у бечком дворском 
Мувеју. За време рата био. је бактериолог, 
а лоел-е кустос у Трсту. Веома је много 
урадло 'за упознавање ентомолошк-е фауне 
нашега Крша. Нарочито се бави ислитива- 
њем нашпх пећинских колеоптера, Пу- 
бликовао је око 100 радова, од којих 31 о 
колеоптерама Истре и Далмације, а 29 о 
пећинскнм колеоптерама. Описао је 15 но- 
в-их родова. п 80 врста. н подвр-ста. Дао је 
у -своме предавању на VIII интернацио- 
налном конгре-су у Грацу (1910) најбољу 
до сад слику зоотеографлје и енгомолошк-е 
карактеристике нашега- читавога Примор.ја. 
Географског је садржаја рад: Зи11е А1рј 
ЈаГтаНсће (1907). Описао је и прву срп- 
ску пећинску бу-бу из Ча.чка. Ј. X.

МИЛЕТИЋ АУГУСТИН, босански фра- 
њевац, даулискп бискуи и апостолски ви- 
кар у Босни, писац (16/2 1763, Фојница —
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18/7 1831. Впдоши, код Лнјевна). Гимна- 
зпју је учио у Грацу (Штајерска), а- фило- 
еофију и 'ботооловију у Италији. Појше 
свршених наука предавао је у Бреши и 
Падови девет година философију и бото- 
сдовију. 12/5 1803 папа Пије VII именовао 
га је даулиским бискупом и помоћником 
апостолског викара фра Грге Илијића, 
с правом наследства. Наследивши фра Гр- 
гу у апостолском викарству, М. се сав по- 
светио просвети и управи поверених му 
душа. У ту сврху написао је и у Сплиту 
1815 О1белоданио Почетак словства (II из- 
даље Сплит, 1822). У уводу је опоменуо 
све, који знају читати, да у томе и неуке 
поуче. Као наставак Почетка словства има 
се сматрати М. Истомачење ствари потре- 
битпх наука карстјанскога (1828; II изд., 
приредио бискуп Краљевић 1867). Његове 
су Наредбе и управе намисника. апостол- 
ских све до успоставе хнјерархије сачиља- 
вале главна правила, према којима се 
управљала католичка црква у Босни.

Л и т е р а т у р а :  Шуљић, Е)е чИа Шп- 
81г18 т т  Аи^изНш. МШеНсћ (1835); Бави- 
нић, Животопис фра. Аугустина Милетића 
(1883); Караула, Животопис фра Аугустина 
Милетића, рукопис у Фојници. Ј. Ј.

МИЛЕТИЋ РАДОВАН, ђенералштабнп 
пуковник (12/1 1844, Пожаревац —- 6/1 
1925, Београд). По свршетку 4 разреда 
гимназије у Београду, ступио је у Арти- 
лериску Школу 3/9 1860. За артилериског 
потпоручника произведен је 1/10 1865, за 
ђенералштабног поручника 1/8 1868, за 
капетана 1/10 1875, за ђенералштабног 
пуковника 2/8 1883; поднео је оставку и 
уважена му је 6/5 1891. 1865—1866 био је 
командант Ћуприског моста,, 1867 управ- 
ник понтонирског радилишта, 1868*—1873 
ђенералштабни официр при окружној 
војсци Ћуприског логора, 1875 био је ко- 
мандир чете (2 пука), 1877 био је при 
Главном Ђенералштабу, 1878—1884 и 1888 
до 1889 био је редовгш и хонорарни про- 
фесор Војне Академије (математика н 
виша геодезија), 1880 био је шеф одсека 
II одељења Главног Ђенералштаба. — У 
рату 1876 био је шеф штаба Шумадиске 
дивизије, заступник команданта Бањског 
корпуса и помоћник начелника штаба Ти- 
мочког корпуса. У рату 1877—1878 био је 
шеф штаба II Шумадиске дивизије. — По- 
ред чланака и расправа, написао је: Тео- 
рија инструмената више геодезије, Путо- 
вање по Голији, Мерење висина и опре- 
дељавање географске позиције, Пројект 
за триангулацију Србије, Знаци тригоно- 
метриских функција, Теорија тахиметра.

В. Б.
МИЛЕТИЋ СВЕТОЗАР ДР. (10/2 1826, 

Мошорин, Шајкашка — 22/1 1901, Вршац). 
На крштељу је добио лмс Аврам, али му 
је мати задржала име Светоза.р, добивено 
на знамењу. Нижу основну школу свр- 
шио је у Мошорину, а вишу у Тителу. 
Гимназију је учио у Новом Саду, Модри

и Пожуну (1838—1846). Свршпо је правни 
факултет у Бечу н промовисан је за док- 
тора 1854. Адвокатски је непит положио 
крајем 1855. Пошто је неко време бно суд- 
скп чнновник, 1856 постао је адвокат. Иза- 
бран је за подначелника Новог Оада 1861. 
Исте године суделовао је врло активно 
у раду благовештенског сабора. Првп пут 
је нзабран за посланика српског црквеног 
сабора 1864, а за посланнка на хрватском 
и на угарском сабору 1865. Одрекао се 
убрзо посланичког мандата на хрватском 
сабору, због велике заузетости у другим 
политичким пословима.

И у црквеним еаборима. и у угарском 
државном сабору био је главни представ^ 
нпк и вођ српског народа. Први свој го- 
гор у угарском оабору одржао је 10/2 1866, 
а последњи 10/2 1882. Кад је организована 
српска народна слободоумна странка, М. 
је бно творац њеног програма и њен шеф 
све- до 1883, кад се тешко разболео. 18/3 
1870 осуђен је на годину дана затвора. и 
500 форинти новчане казне, -због штампар- 
ске кривице. 4/6 1876 затворен је због ве- 
леиздаје, држан је у пстражном затвору 
више од годину н по дана и 6-18/1 1878 
осуђен на пет година тамнице. Помилован 
је 15/11 1879. Разболео се опасно 1883, и 
од тога доба, и ако се био опоравио, ннје 
више активно учествовао у полптичком 
раду.

М. је радио у три цравцас као органи- 
затор српског народа, као тсгоорник на са- 
борима и као писац уводних чланака. Још 
као студент 1848, писао је слободоумне 
чланке револуционарног духа п републи- 
канских тежњи и учествовао је у знаме- 
нитој Мајској Окупштини. Остао је до 
смрти велики нацпоналистпчки апостол, 
сјајан борац за либералне реформе и не- 
помирљиви противник клерикализма. Ово- 
.ју књнжевну каријеру почео је песмама. 
У Славјанци 1847 нма неколпко М. пе- 
сама, оц којих је највећа Опасова ноћ, у 
три дела (вече, глухо доба, зора). Најпо- 
знатија му је народна химна: Већ се срп- 
ска застава свуда вије јавно, испевана 
1848 у славу српскога војводе Стевана 
Шупљикца и његових бораца.

Новшнарскв рад почео је М. на Српском 
Дневнику, и његови су чланци заинтересо- 
валн не само политичке кругове, него и 
ширу читалачку ма-су. 1866 покренута ,је 
Застава у Пешти, и М. јој је бво првп уред- 
ник. У ма:ју 1867 лист је лренесен у Нови 
Оад. Око њега су се прикупили најбољп 
књижевни и политички радницп тога до- 
ба: песници Змај Јован Јовановнћ и Лаза 
Костић, и политичари: Др. Полит-Десан- 
чић, Г. Гершић, Милован Јанковић. Вла- 
днмир Јовановић, Илија Вучетић и др. На 
Застави је доцније радио и Светозар Мар- 
гсовић. Застава се бавила српским нацио- 
налним питањима у смислу задобијања 
аутономпје српскога народа и проширења 
његових права и слободе. Али је М. писао
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у слободоумном духу н о прилнкама у 
слободним српскнм државама. Нарочито 
је нападао лпчни режим кнеза Михаила 
Обреновића, и због недовољне слободе у 
земљи и због његове неодлучне спољне 
политике. М. је у Застави писао крнтику 
на српски Устав од 1869, а у Летопису 
1872 (књ. 114) штампана је његова опшир- 
на студија о Уставу п установама у Ср- 
бији. Посебно је штампана и његова бе- 
седа о Питању народности, држана у 
угарском сабору 14/11 1868.

М. је 'био човек врло борбена карактера, 
одважан и смео, енажног талента, снлне 
енертије, п-остојан у ндејама, готов на жр- 
тве за своја начела, ауторитативан, оштар 
и одлучан, -пра.ви велики вођ српског на- 
рода, кога је само теопка болест могла 
спречити у његовој великој борби за пра- 
ва и слободе српског народа. Као онај 
храст о коме песник пева, њега је полп- 
тичка олуја скршила, али га није са- 
вила . . .

Л и т е р а т у р а: Засгава за 1901 и 1906; 
Ј. Скерлић, Исторнскн преглед српске 
штампе; Г. Гершић, Др. Светозар Миле- 
тић (Нова Искра, 1901, 2—5, 7—9, 12); 
Ј. Продановић, Др. Светозар Милетић (С. 
К. Гласник, 1901, 2); В. Стајић, Свето- 
зар Мнлетић (1926); Ф. Ннкић, Светозар 
Милетић и појава радикализма у Војво- 
дпнн (С. К. Гласник, 1/5 1926); Д. Попо- 
вић, Светозар Милетић (Браство, 20); Ст. 
Деднћ, Др. Светозар Милетић (Новн Жи- 
вот, 26, 1926, 4—6). Ј. Продаповић.

МИЛЕТИЋ СВЕТОЗАР, учитељ (12/3 
1852, Српски Падеј — 31/5 1886, Српски 
П-адеј). Основну је школу свршно у Па- 
деју, 6 разреда гимназије у Темишвару, 
Сегедину, Н-овом Саду,. Вашархељу, јши- 
тељску школу у Оомб-ору. Од 1873 до 
смрти био је учитељ у Земуну. М. је био 
први наш учдтељ, којп је у мно-гобројн.им 
уџбеницима за- -основну наставу обухватио 
готово све предмете основношколске Сје- 
зик, рачун, земљолис, математичкн зем- 
љонис, физику, познавање и његовање чо- 
вечј-ег тела). Некл су М. уџбенпцп штам^ 
панп много пута. Најдуже му се одржао 
у употреби земљопис за. 4 разред.

М. Ш,
МИЛЕТИЋ СЛАВКО ДР., мпнистар На- 

родног Здрављ-а (10/3 1869, Новш Сад). 
Гнмназију је свршио у Новом Саду и Осе- 
ку, а Университет ,у Прагу, Грацу и Бечу
(1895). 1896—1920 живео је у Вршцу, где 
је радио као практпчан лекар. Учествовао 
,је у политичко-ј борби као члан раднкалне 
странке. Од 1897 стално је биран за на- 
родног посланика на народни и црквени 
сабор. 1918 изабран је за председнпка Во.ј- 
вођа.нске велпке народне скупштине, која 
.је 25/11 1918 прогласила уједпњење Вој- 
водине оа Орбијом. Вио је шзабран за по- 
сланика у привремено Народно Представ- 
ништво, и од тога доба је стално народнн 
посланпк, и, са малим прекидима, м.ини-

стар Народног Здравља. 1921 био је ми- 
нистар Пошта и Телетрафа. Сарађивао- је 
на. политичкжм часописима и написао је 
неколико популарних чланака из хигнјене 
и социјалне медицине. Д. П.

МИЛЕТИЋ СТЕВАН, дивизиски ђенерал 
(24/12 1873, Чачак). По свршетку 6 разреда 
гнмназије у Крагујевцу, ступно је 1/9 1891 
у Војну Академију. За нешадискот потло- 
ручника произведен је 2/8 1894, за капе- 
тана 29/6 1903, за пуковника 1/10 1915, за 
дивизиског ђенерала 5/1 1923. До 1899 био 
је водник у пешадији, до 1908 командир 
чет-е у пешадији, у пеша.диској иодофицир- 
ској школи и класни старешвна у В ојној 
Академијн. 1908—1943 био је командант 
батаљона у пешадији и ађутант Њ. В. 
Краља (1909—1911), 1919—1920 поиоћник 
команданта дивизиске области (Дунавске), 
1921—1924 командант дшввзиске области 
(Моравске и Дринске). Од 1925 председник 
је војно-дисциплинског суда, привремени 
судија велнког војног суда н прпвременн 
суднја суда за офнцнре. — У рату 1912 до 
1913 био је командант батаљона (18пука)н 
командант пешадиског пука (5). У рату 1914 
до 1918 био )е командант пешадискот ну- 
ка (5), 1916—1917 командант пешадиске 
бригаде (Дунавске) и од 14/2 1917 привре- 
мени судија. великог војног суда.

В. Б.
МИЛЕТИЋ СТЈЕПАН ДР„ књижевник 

и реформатор Хрватског Народног Каза- 
дишта (24/3 1868, Загреб — 3/9 1908, Мин- 
хен). Први васпнтач М. био му је чешкп пу- 
блшциста Јосип Холечек. Богат н амбицно- 
зан, М. се рано дао на књвжевнн ра.д. 1884 
штампан је у Вијенцу првп његов лпте- 
рарнп рад. Трп године касннје издао је 
скупљене своје фељтоне под нменом Пз 
разних новина, и прву своју комедију Дп- 
летантн, сатиру на књижевничке прнлике. 
Из тога доба су му и комедаје: Забашу- 
рене карнјере п За носом, драматнзацпја 
Шеноиног Диогена, и драматска песма За- 
борављени људи (1891). 1889 нздао .је своје 
Гробне нјесме, поводом смрти нријатеља 
Младена ТЈДЈића. Из Загреба .је М. отпшао 
у Беч, где је на философском факултету 
специјално проучавао естетику, -исторнју 
уметностп и Шежспира, ш 1893 промовп- 
сан је за доктора философије (са дисерта- 
цнјом: Б1е абГћеНзсће Рогт Јез аћбсћћеб- 
зепЈеп АизДејсћез јп бћакевреагјзсћеп 
Огатеп), У Бечу, Прагу, Парнзу, Бајрајту 
и Италији проучавао је М. позоришне ин- 
ституције. У то доба написао је исторпске 
драме Грофа Палижну и Болеслава (1894), 
а годину дана касније постао је ингендант 
Хрватског Народног Казалншта. Загреб ,је 
у то доба стајао пред отварањем нове ка- 
залншне зграде, у коју се унишло после 
једногодншње приправе у старој згради, у 
октобру 1895, с Милетшћевом Славом умјет- 
ности.

Три године Мишетићеве управе у новој 
згради (до 1898) сматрају се најживљим
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и  најбогатијим пешодом у веторијп за- 
требачкога казалишта, којим су ударени 
чврсти темељи данашњој модерно.ј хрват- 
окој' позорници. Главна обележја тога пе- 
риод-а оу: внсценацжја, репергоар, умет- 
нички стил н чист штокавски језнк. Од- 
.лике Милетићеве управе су: класичка тра- 
тедија, модерни веризам, балет, оиера, тех- 
ничка страна позорншце, историски верно 
костимирање, оснивање глумачке школе, 
тостовања најчувенијих светских уметника 
и подстицање на рад млађих домаћих дра- 
матинара. Према Шекспировим краљевскнм 
драмама, замислио је М. да напнше Пен- 
талотију хрватских краљева, од кој-ик му 
је првн део (Тонислав) ивдала 1903 Ма- 
тжца Хрватска. Прибина му је изашао у 
Внјенцу, 1903. М. је о свом трошку поди- 
гао у Загребу споменик Петру Прерадо- 
вићу, писао је либрета за Зајчеве опере 
(Краљев хир и Армида), као и радњу .за 
Албини.јев балет На плитвичка језера. Пре- 
вео је Бајронова Манфреда. Био је неко 
време председннк Друштва Хрватских 
(Књпжевника п старешина Хрватског Оо- 
псолског Савеза.

Л и т е р а т у р а: Ј. Пасарнћ, Стјепан Ми- 
летић (Саврененик, 1908).

Н. Андрпћ.
МИЛЕТИЋЕВА СТРАНКА. В. Српска 

народна слободоумна странка у Угарској.
МИЛЕЦИЈЕ (МЛеНив), легендарни ана- 

листа, за кога ое нагађа, да је живео у 12 
шли_ 13 веку, н да је био свећеник. Под 
М. 'именом сачувао нам је Никша Ра- 
њина у својим аналима око 90 латинских 
гхексаметара из тобожњпх његовжх дубро- 
вачких анала.

Л и т е р а т у р а :  А. Матас, № 1ев уег- 
зиз (Дубровник, 1882). М. Р.

МИЛЕШЕВА, манастир код Пријепоља 
на рецн Милешевки (жупа Црна Стена). 
Црква је посвећена Вазнесењу Господњу 
■(Св. Спас). Манастир је подигао краљ Вла- 
дислав (1234—1243), који је ту 1236 пренео 
тело Св. Саве нз цркве 40 мученика у Трно- 
ву у Бугарској. И краљ Владислав сахра- 
њен је у М. Манастпр М. је био ставро- 
пигиски и уживао је велики углед. Ње- 
гов пгуман заузимао је међу игуманима 
друго место (одмах иза .студеннчког). 1377 
Стеван Твртко, бан босански, венчао се 
за краља Србије и Восне на гробу Ов. 
"Саве. У 15 веку господар Хума, Степан 
Вукчић. узео ,је титулу »херцег од Св. 
Оаве« (Лих бапсП бађћае), а за сведока 
свога тестамента (1446) узео је мптропо- 
лита М. Давида. У М. су у 15 веку' ста- 
новали дабарски епископп. 1459 Турци 
су попленпли и попалпли манастпр. Ма- 
настир се у свима столећима много спо- 
.миње. У 16 веку се ту налазила штампа- 
рија <1544—1557). у којој су штампане 
црквене књнге. Многи путници спомнњу 
М. 1550 пропутовао је туда Италијан К. 
-Зен, који вели, да у М. има 50 монаха

са пгуманпма п да 20 манастира из те 
области стоје под овим игуманом. И Пав- 
ле Кантакузен, опнсујући свој пут од Ве- 
неције до Цариграда спомнље1 1581 М. 
1626 посланство де ла Хеја нашло је у 
М. 400 монаха и велико богатство. Ве- 
лпки везир Мехмед Ооколовић учно је у 
М. школу. 1595 однели су Турци из М. 
тело Ов. Саве, да би пресеклн српску на- 
цпоналну пропаганду у том крају, и спа- 
лнли га у Београду (на Врачару).

М. је још у 16 веку имала додира са 
Русијом. 1558 рускн цар Иван приложио 
је манастиру једну чашу. Монаси из М. 
веле 1587 у једноме писму руском цару, 
да у њихову манастнру почивају моштн 
Св. Оаве н српских краљева Владислава 
и Давида (по свој прилици се мисди на 
оснпвача манастира Давидовице, сина 
великог жупана Вукана, монаха Давида), 
и та се фраза скоро увек понављала и у 
позннјим писмима монаха из М. Наро- 
чнто су у 17 веку монаси пз М. често до- 
лазили у Русију по милостињу н помоћ 
у књигама н оделу. — И румунски госпо- 
дари слали су помоћ М. 1567 Алексан- 
дар IV Лапушнеану, молдавски војвода, 
и Роксанда (унука деслота Јована) обда- 
рили су богато М. 1604 војвода Јован 
Шербан, а 1633 Јован Матеј, влашки вој- 
вода, обећали су М. по 10.000 аспрн го- 
дишње. Исту толику помоћ одредио .је 
М. и Василнје Лупу, господар Молда- 
вије 1643 и Радул, војвода влашкп 1665, 
а тако исто н једна румунска повеља од 
1706. Наредбом султана Оелима <1566 до 
1574), да се манастнри откупљују нов- 
цем, М. је била дошла у тежак положај. 
1688/89 М. је доживела тешке дане. Ма- 
настир је тада од Турака попаљен п опу- 
стео је. Исту судбину нмао је и 1782, али 
је убрзо опет обновљен.

Црква М. својом архитектуром прп- 
пада кругу цркава 12—13 века. Ивенс је 
у прошлом веку при посети ове цркве 
имао прплике да види потпуно романски 
портал. Врло је карактеристично, да се 
олтар <трочлани) наслања непосредно на 
простор са кубетом, што је сасвим не- 
обпчно у српској архитектури. Параклиси 
на северној и јужној страни цркве пот- 
сећају на сличне параклисе у Жичи. Нар- 
текс (спољашњи) је рестаурисан, а и у 
унутрашњем нартексу и на кубету извр- 
шене су преправке. Живопнса има два. 
Нарочито је значајан портре Ов. Оаве, 
који је сликан за његова живота (судећи 
по ознаци »богоносни отац Сава«). Згга- 
чајни су и портрети краља Владислава, 
Радослава и Стевана Првовенчанога (?) 
или, можда, Предислава.

В. Петковић.
МИЛЕШЕВСКА МИТРОПОЛИЈА. В. Хер- 

ц-еговачко-захумска. епархија.
МИЛИВОЈЕВИЋ МИЛИЦА, сликар (29/3 

1889, Јагодина). Свршившп средљу школу 
у Београду, учила. је сликарство ,у умет-
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нжнкжм Ак-адеми,јама у Минхену (1906 до
1911), а после, до 1914, у Паризу. Ове вре- 
ме рата п ровет је у Францусвој. По по- 
вратку у отаџбину постављена. је за на- 
ставницЈ' цртања у гимназији у Охриду, 
а од 1924 у Београду. М. је у почетку сли- 
кала- већнном портр-ете, а у новије доба 
одала- се нарочито пејсажу и то жз Јужне 
Орблје. Као члан Ладе учествује на излож- 
бама тога удружеља, а учествовала је и на 
V Јутословенској изложби у Београду^

МИЛИЈА (»Старац М-илија«), после Виш- 
њића -и Подруговића на-јбољи Вуков гуслар. 
Родом ј-е бво из Старог Колашина, »па за 
Карађорђијина времена добежао у Србнју« 
нспред Турака, од којнх није имао мира 
тако, да му је »сва глава била исечена ту- 
кућн се негде с некаквпм Турцима из Ко- 
лашина«. У Орбији се настанио у пожеш- 
кој нахпји. Одатле га је 1822, по жељп Ву- 
ковој, кнез Милош довео у Крагујевац, те 
је од њега Вук забележпо 4 песме, алп ме- 
ђу њвма оу две- велике: Бановић Страхи- 
ња и Женидба Мак-сима Црн-ојевића, од 
којих је друга највећа у Вуковој збирци, 
а прва- једна- од неколпко најбољих народ- 
них песама. С. М.

МИЛИСАВЉЕВИЋ МИРОСЛАВ, армп- 
ски ђенерал (10/7 1868, Књажев-ац). По свр- 
шетку 6 разреда гимназије у Крагујевцу 
ступио је у Војну Академију 1/9 1885. За 
артилернског потпоручника произведен је 
10/8 1888, ва пуковника 13/10 1912, за ђе- 
нерала (дивизиског) 29/6 1916, за арми- 
ског ђенерала. 21/10 1923. Као артилериокп 
официр био је поступно на свнма поло- 
жајима у пољеко-ј и градској артилерији 
до закључно команданта пољског артпле- 
риског пука. 1892—1894 био је на впшо.ј 
школн Војне Академије, свршио је Арти- 
лериску школу гађања у Русијн, 1913 до 
1914 био је ађута.нт главног инспектората 
војске, 5/4 1920—30/12 1925 бпо је коман- 
даггт ар.миске области (III. II и I). Од 30/12 
1925 члан је војног савета. — У рату 1885 
био је, као иитомац Војне Академнје, ор- 
донанс у 7 пешадиском пуку. У рату 1912 
до 1913 био је командант Нишког трад-ског 
артплериског одреда (учествовао је на Ку- 
манову ж Битољу) п командант све сриске 
тешке артилерије вод Једреном. У рату 
1913 био ј.е командант тешкот артилерп- 
ског нува. У рату 1914—1918 био је ко- 
мандант артилерпје Армије (I), командант 
дивизије (Тимочк-е II) и начедннк артиле- 
рије Врховне Команде-. Од 5/7 1917 био је 
на боловању у Швајцарској. В. Б.

МИЛИЋ ВИЦКО, политича.р и публи- 
циста (1833, Оллит — 22/4 1910, Оплит). 
Учио ,је средњу школу у Сплиту, а Уни- 
верситет у Падови и Грацу. Најпре се по- 
светио судској службн (у Оплиту, Стону и 
Вргорцу), а 1860 постао је приставом жу- 
панисвота еуда на Реци. 1862 -преместили 
су га из Реке, ради једног лолитичког

чланка, па је онда узео месго код судбе- 
ног стола- у Вараждину, где је 1865 постао' 
судбени већник. 1866 биран је за посла- 
ншва на хрватском сабору, у коме је већ 
1861 учествовао као гост. Биран је п у 
регниколарну депутацију. 1867, за. бано- 
вања бана Шокчевића, М. није хтео у са- 
бору гласатл, уиркос претњн, да ће битн 
о-тпуштен и-з службе, -за- предлог о уре- 
ђењу одноша.ј-а »зм-еђу Хрватске н Угарске. 
Ка-сније је М. д-ошао у сукоб с Л. Раухом. 
јер није хтео, имајућн као судбени већник 
урбарскн реоор, да. ради противзаконито 
у корпст фамилнје Рауха. Раух га је зато 
см-енно. М. је на- т-о отишао у Загреб. где 
је ступио у канцеларпју адвоката Зорп- 
чића као концштпјент, али ј-е већ 1868 
отиша-о у Далмацију, тде је најире прешао 
у управну службу (Скраджн), а онда пре- 
шао у судску, служећи у Будвл, Сплиту 
и Дубровннку, где је 188-6 постао председ- 
ник окружног суда. 1895 бнран .је у далма- 
тннскп сабор, захвално се на службп п на- 
станио у Ошшту, којв г» је 1900 изабрао 
за начелника (до 1906).

М. је прппадао хрвагској народној егран- 
ци, која се касније, -са еволуционисаним 
делом странке права претворнла у хрват- 
ску странку. У слободним часовпма М. се 
много бавио публицистичким радом и на- 
писао је на стотине чланака у хрватским 
п далматинским новинама о актуелнпм 
полштичким питањима. Нарочито оу чу- 
вени ње.гови дописи у Обвору (1873 п. 1874) 
иод насловом: Писма са Крке, у којима 
је полемпсао са Павлшновићем ш крити- 
ковао држ-ање и рад наро-дне етранке. На- 
родном Листу је бно сарадннк од почетка 
па до своје смртн. Впше од годину-дана 
пр-е Речке резолуције заступао .је М. схва- 
тањ-е, које ј-е у њој истакнуто, ма да није 
бпло баш популарно. У Народном Лпсту 
иаппсао је М. чптав низ чланака под на- 
словом: Рпјечка резолуцпја п њезнне по- 
оледице, учествујући . актнвно код њезина 
стварања {1905).

Л и т е р а т у р а: Народнп Лист, јуби-
ларни број 19-12, 15—16; Обзор, 1910 24/4.

М. Лрелог.
МИЛИЋ ЉУБОМИР, ђенерал (30/1 1861. 

Горњи МилановаЈц). Свршио је реалку. Стт- 
пшо је у Војну Академнју 1880, унаиређен 
је за пепгадискот потпоручника 1883, за 
капета-на 1893, пуковника 1906, ђенерала 
1916. Воднпк. је био 1884, 1884—1885 И 
1886 на вншој школп Војне Академије, до 
1890 водншс 'и  ађутант пука. 1890—1891 
био јв командир чете, до 1903 пнтомац у 
Руоији, 1894 приправник за ђенералштабну 
струку, 1895 командант батаљона, 1897 ко- 
мандант подофнцирске школе п начелнпк 
ђенералштаба дивианске области и коман- 
дант пешадиског пука до 1901. ађутант 
Њ. В. Краља, 1902 командант пешадиске 
бригаде, 1904 (укинуте брмгаде) командант 
пешадискот лука. 1906 .је пенспонлсан. 
Р-еактивиран је 25/10 1912, 1913 1914 био
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је у пешадиској пнспекцнјж, 1917 инспек- 
тор пешадије, 1919 заступнпк команданта 
армиске области, делегат владе код по- 
крајинске владе у Сплиту, 1921 командант 
3 н 1 армиске области, 2/10 1923 је пен- 
оионисан. У рату је номандовао: 1885 не- 
том, 1912/13 пуком, самоеталним Калн- 
ским одредом, Моравском дивизијом II по- 
зива, 1914—1916 Моравском дивизијом II 
позпва, трупама нових области, Тимочком 
дивизпјом. В. Б.

МИЛИЋ МИЛАН (12/5 1891, Слано, код 
Дубровнижа). Свршио је шмназију и трго- 
вачку школу. По свршетку наука и путо- 
ван>а по разним европским трговачким 
центрима, био је до 1916 сувласник једне 
старе енглеске фирне у Трсту. После рата 
основао је Друштво за Пронет Странаца, 
коме је председнжк. Учествовао је у јав- 
ном привредном животу, вршећи разне 
функције (члан управе Берзе, Трговачке 
Коноре, Савеза Трговаца и т. д.). Бавио се 
комуналном политиком, те је вршио функ- 
ције градског заступника у Затребу. Бави 
се нарочито туризмом и пропагандом да 
у земљу долазе странци и услед чега је 
изабран за потнредседника Путнпка А. Д. 
у Београду. Као румунскн консул ради на 
економском зближењу Југославије и Ру- 
муније. С. Д.

МИЛИЋЕВИЋ ВЕЉКО, књижевннк-при- 
поведач и новинар (14/1 1886, Чаглић, Сла- 
вонија). Бимназију је учио у Загребу, али 
је био из 8 разреда истеран, због учешћа 
у соцкјалистичком покрету око Наше Сна- 
ге, те је прешао у Београд, где је матури- 
рао. После је студирао књижевност и право 
у Женеви, Лондону, Паризу и Тулузи. 
1910 постао је допиениж из Француске са- 
рајевском Народу, под уреднвштвом Ри- 
сте Радуловића, а од 1911 ушао .је у исту 
редакцију као стални сарадник. За време 
турског рата (1912—1913) био је ратни до- 
писник Народа у црногорској војсци, а за- 
тим је ушао као добровољац у црногорску 
војску. 1913 М. је примио црногорско по- 
данство, па .је именован за секретара Ми- 
нистарства Иностраних Дела. 1917 иоотав- 
љен је за министра -Правде и засгупника 
министра Просвете и црквених послова у 
црногорској влади у Неји, кодПариза. Кад 
је црногорска влада протестовала против 
Крфске Декларације, М. је дао оставку на 
по-ложају. — После ослобођеша М. је до- 
шао у Београд и радио је као сарадник у 
уредништвима: Впохе, Новости, и, напо- 
слетку (од 1923) Политике, где је и данас.

М. је, сразмерно, веома рано ушао ,у 
књгокеввост. Већ 1904 об"јавио је он но- 
велу Мртви живот у Српеком Књижевном 
Гласнику, која је скренула пажњу озбиљне 
београдске критике на њега. 1905 штампао 
,је у истом часопису велику приповетку 
Беспуће, коју је касније (1912) нешто пре- 
радио и проширио, и издао у засебној 
књизи. 1923 издала му је Српска Књижев- 
на Задруга роман Опсене. Сем тога, М. је

написао још петнаестак краћих прнпове- 
дака, растурених по чаЈсописима в новин- 
ским додатцима. — М. је п преводио. Пре- 
вео је с енглеског од Маколеја есеје о Мил- 
тону и Халаму (у Ћурђевићевој Малој Би- 
блао1теци). Затим је превео Фареров роман 
Битка- (1912), Фромантенов Дом1Инпк (1924), 
Стендалову књнгу 0 љубави (1923) п т. д. 
Напослетку, бавећн се на студијама у Лон- 
дону, М. је проучавао у ондашњпм архи- 
вама грађу, која се односи на Доситеја. 
Рукопис скоро до краја израђене етудије 
о бављењу Доситејеву у Лондону налази 
се у српском семинару београдског Уни- 
верситета, а поједине су етвари биле објав- 
љене у еара.јевском Пријегледу (1912).

В. Петровић.
МИЛИЋЕВИЋ ЖИВОЈИН, новинар и 

песник (22/1 1896, Кораћица, Космај). Се- 
дам разреда- гимназије свршио је до Свет- 
екога Рата у Београду, а о-смн и матуру у 
Француској у Болие (Ваићеи). До 1919 про- 
вео је на студнјама у Француској, а после 
,је алсолвнрао философскн факултет у Бео- 
граду. 1919 кад је Политика. поново покре- 
нута, ушао је у њену редакцију, где је, 
поред позоришне криптке, ншписао велик 
број запажених фељтова из књижевности, 
и чланака и путопнса ш  Македоније и 
Старе Србије. Пеоме је почео писати, још 
пре рата, у Венцу, и отада -се често јавља. 
у Мисли, у књижевним шрилозима Поли- 
тике и т. д. Оада је у ноложају уредника 
Политике. Б. П.

МИ ЛИЋЕВИЋ ИВАН, новинар (1868, 
Мостар). Гимназију је учио у Оплиту и Са- 
рајеву, а правне је науке слушао у Бечу. 
Сарађивао је у листовима: Хрватско Пра- 
во, Хрватска, Освит, Сара.јевски Лист. Пи- 
сао је песме -и новеле, лод псеудонимом 
Азис Херцеговац и Ибни Мостари. Нај- 
познатијп је по дужим приповестима, које 
Је нашисао с 'Османом Хаџићем, шод зајед- 
ничким псеудонимом Осман Азис, а изда- 
ла их је Матица Хрватска (Без наде 1895, 
На прагу новога доба 1896, Без сврхе 1897). 
Поред тога пиеао је М. краће пршшвести у 
Виенцу и Нади. М. је, са Хаџићем, писац 
босанског живота из времена шооле аустри- 
ске .окупације.

Л и т е р а т у р а: Прохаска, Преглед са- 
времене хрватоко - ерпске књижевностн
(1921). А. Б-ц.

МИЛИЋЕВИЋ МИЛАН, књижевнпк (4/6 
1831, Рипањ — 4/11 1908, Београд). М. отац 
Јован, звани Ђак, био је један од ретких 
сеоеких мо-мака, кој-и је ировео извесно 
време у манастиру и научио књигу. Био је 
иосле писар у Гроцкој и учштељ у Рипњу. 
Код њега је М. сврпшо ооновну школу. 
1845 дошао је у Богословију, коју је завр- 
шио 1850. 1850—1899 био је државни чи- 
новнвк у разним звавима, учитељ, еудски 
практикант, шисар <к вижи чиновник у М-в- 
нистарствима Просвете, Иностраних Дела. 
и Кнежевеке Канцеларије, уредник Служ-
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бених Новина, нанелник полициског одеље- 
ња, помоћник (мшшистра Унутрашњих Де- 
ла, библиотекар Народпе Библиотеке и др- 
жавни саветник. 3/4 1899 стављен је у пен-
оију.

Даровнт и жељан знаља, М. се образовао 
понајвнше сам, као што је сам научио и 
језике руски и француски. Као чиновник 
Мннистарства Просвете и другим службе- 
ним пословима прошао је Јгнакрст сву Ор- 
бију, и тако је нознао целу земљу и на- 
род. — Као у чиновничкој каријерн, тако 
н у свом књижевном раду, М. је био сваш- 
тар. Пнсао је врло много н објавио је пре- 
ко 100 књига, оришналних н преведених. 
Квантитет је осетно био на штету квалн- 
тета. Сем тога, М. није имао довољно кри- 
тиве нн свгуран укус, а. улазио је често 
у теме, воје су бизте изнад његовнх спо- 
собности. Ретко је ишао у дубину, а мвого 
ое губио у споредном и безначајном. Ипак, 
он је цењен као пиоац. Њетов језик био је 
леп народни говор, а прнчање му је било ла- 
ко и непосредно. Оем тога, он је као вре- 
дан човек много радио и лрикупио је оби- 
лату грађу >за позлаваље нашег народног 
живота и наше иоторије 19 века.

Као педагог М. је дуго времена уређпвао 
један школски лист, Школу (1868—1876), 
■и дао је читав низ педатошких еписа: 
Школе у Србијн (1868), Како ее учи кљига 
1.1869), Педагогијске поуке (1870), Историја 
педагогије (1871), Поглед на народно шко- 
ловање у Орбији (1873). Оем тота, М. је 
превео много дела, као велнко дело В. Ле- 
гувеа: Оцеви н деца у 19 веку (1872—1873), 
Емнло 19 века од А. Есгагроса (1872), Же- 
на 20 века од Ж. Оимона (1894) и др.

М. је псто тако много писао п о народном 
животу и обичајима. Од тих спнса најваж- 
нијв су му: Путничка лисна (1865 и 1868), 
Жнвот Орба еељака (дефпнитввно 1894), 
Олаве у Срба (1877), Из својих уепомена 
(1894—1897), Задружна! кућа на. еелу 
(1898). — И белетристичкп радМ. у основи 
је фолклорвог типа, и љегова главна вред- 
ност је у живом слнкању народа п љегова 
живота, и еаопштаваљу њетових предаља: 
Зимље вечери (1879), Оело Злоселпца
(1880), Летље вечерн (1881), Међудневнца 
(1885), -Зановет (1894). Један стр.учнн етно- 
граф каже за М., да »нема потребни научни 
фонд, не располаже потпунпм научним 
апаратом н нема метод«. У љега је била са- 
мо добра воља. Значај му је сав у томе, 
што је прикупио много грађе и кренуо и 
друге на сличан рад.

Историско-географскц сштси М. истог су 
карактера: трађа, често пута леуко збира- 
ва, п ништа више. Његове белешке о 
манаетирпма у Орби.јп рађепе су дплетант- 
скп (Манас.тири у Србијн 1867; Манастир 
Каленнћ, 1897). Од вредности су му подат- 
ци, које је скуггао о многим лпцпма срп- 
ске нсторпје 19 века, и ако су и ти податци 
невешто и развучено ка1зивани. Од списа 
те врсте најглавнија су му: Поменик зна- 
менитих људи у Српсвога народа новијега

доба (1888, 1901), Кнез Милош у причама 
(1891, 1908), Причање Петра Јокића (1891), 
Кнез Михаило у успоменама свога нека- 
дашњег секрегара (1896), Карафорђе у во- 
вору и твору (1903). Највеће и најважније 
М. дело је Кнежевина, Србија (1876) и до- 
датак том делу Краљевина Орбија (1884). 
То је опис целе предратне Србије, са топо- 
графскнм податцнма, са описом старина и 
локалних предаља и са шричаљнма о глав- 
ним нсторжским лицима. поједнних обла- 
сти. Дело је веома корисно и оа пуно оба- 
вештеља.

Као приповедач, у лепој књижевности. 
М. је внше причало него уметннк. У оста- 
лом, он еам није ни жмао умегничвих ан- 
бнција. У историји књижевностн његов је 
знача) у том, што је неђу нрвнма шочео да 
негује сеоску приповетку.

Л и т е р а т у р а :  ЈБ. Недић, Новији срп- 
сви писци (1901); Ст. Станојевић, Орпски 
Књижевнн Гласннк, II, 1901; Т. Р. Ђорђе- 
вић н Ј. Жнвановнћ у Мнлићевићевој књи- 
зи Српске Књ-иж-евне За.друге, 123.

В. Ћоровић.
МИЛИЂЕВИЋ МИТА ДР., начелник гра- 

ђаноког санитета (9/11 1855, Београд — 1/12 
1919, Беотрад). Свршио је тимназију у Бео- 
граду, а медицишу у Паризу 1881. Био је 
дуже времена владин посланик, носле 
Устава од 1869, а 1898—1907 начелник 
грађанског санитета. Под М. су ‘Изграђене 
многе нове болнице: у Бе-ограду хируршко, 
гинеколошво н инфективно одељеље са 
просектуром, у унутрашњостн окружне бол- 
ницв у Ншпу, Зајечару, Чачку и мноте 
среске. У рату 1912—1913 био је државни 
комесар за шриватну помоћ, у Свегском 
Рату референт еанитета Дунавске Диви- 
зиоке Области. Заробљен је од Бугара и 
био је у ропству 1915—1918. По ослобође- 
њу био је референт санитета Дунавске Ди- 
визиске Области. Често пута је представ- 
љао у иностранству наш саннтет као де- 
легат. В. С.

МИЛИЂЕВИЋ СТЕВА, новинар (10/3 
1852, Јошаничка Бања, округ крушевачкп 
—■ 9/3 1913, Београд). Основшу школу свр- 
шио је у Крушевцу, гимназију у Крушев- 
цу и Београду, а правни факултет у Бео- 
граду. У Одеои је отудирао лравне науке. 
1872 примно је уредннштво Радннка. Био 
је новпнар до 1891, када је изабран за се- 
кретара окружног одбора у Крушевцу. Ту 
је покренуо лист Окружна Самоуправа. 
Кад је (у јануару 1894) укинут Устав од 
1888 н враћен у живот намеснвчки Устав 
од 1869, з-нишгена је самоуправа и укп- 
нути окружни одборн. ,М. је тада био при- 
нуђен да нде у Загреб, н тамо је радио на 
Србобрану. Одатле је, по споразуму са срп- 
скпм политичкнм првацнма у Загребу, оти- 
шао у Мостар, п покренуо, са Владимиром 
Радовнћем, лпст Орпсгаг Весник, којн је 
носле нздаван у Сарајеву као Српска Реч. 
После смртн краља Мплана (јануара 1901) 
М. се вратио у Београд, и био је чнновншк
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у преобироу. Оарађивао је на Оамоуправи, 
Одјеку, Зас1авн (Новн Сад), на пешком пи- 
сту Народни Листи и на неколиким руским 
листовпма. Понајвише је писао о Орпству 
и Словенству. 1905 покушао је М. да иде 
у Сарајево и примп уредништво Српске 
Речи, алн му аустриске власти пису то до- 
пустиле. — М. је штампао ове књиге: Бос- 
на и Херцеговина, Џију Џкци и превод 
I књиге Колбове Културне Историје Чове- 
чанства. Друга књита тога дела и две рас- 
праве о Босни и Херцеговини и Црној Го- 
рп и Црногорцима остале су после М. смр- 
ти у рукопису и пропале су за време оку- 
иације 1916. М. је био један од најчести- 
тијих и најискренијих .јавиих радника сво- 
га времена. Ј. Продановић.

МИЛИЦА, кнегиња, позната нз народ- 
них песама као царнца, кћи је кнеза Врат- 
ка, потомка Немањина, из линије његова 
кајотаријет сина Вувана. Удала се око 
1353 за кнеза Лавара. После кнежеве по- 
гибије на Косову, М. је мудро водила др- 
жавне послове, ноштована од оба сина 
Стевана и Вука, као и од зета цара Баја- 
зита, с којим је, угрожена од Мађара, с је- 
сени 1389 закључила мир. Пренела је 1398 
кости Св. Петке у Србију, после једне ди- 
пломатске успеле мисије на турском дво- 
ру. Њезина је задужбина манастир Љу- 
бостиња, где је и сахрањена. Оставши 
удовица М. је примила монашки чин, као 
калуђерица Евгенија (Ефросима) и дру- 
говала је са својом сродницом, умном 
•Јефимијом, удовицом деспота Угљеше. 
Умрла је и /11 1405. В. Ћ.

МИЛИЧИЋ ЈОСИП (СИБЕ) ДР„ иесник 
и шрвповедач (3/4 1886, Брусје, острво 
Хвар). Гимназију је евршио у Задру 
1904/05, -затим је студирао романистику 
и слависгику на Университетима у Бечу, 
Фиренци, Риму и Паризу. Докторирао је 
у Вечу 1913. — М. је почео још вао ђак 
да пише, у исто време и песме и припо- 
ветке. Од 1904 до данас он је један од 
вреднијих сараднива свих бољих књижев- 
них часописа. До сада је штамнао нет све.- 
зака. стихова: Песме (1907), Десет песама 
о Дон Хуану (1909, 3, 1914), Књига Ра- 
дости (1920), Књита Вечносги (1922), и јед- 
н,у св-еску прича: Борови и Маслине (1925), 
коју је наградила Орпска Академија Наука 
из фонда Љубе Михајловића.

Поред литературе бавно се М. и сликар- 
ством. У почетку је само цртао пером, ве- 
ћином карпкатуре, а касније је предузео 
и сликаље бојама. Повремено и нередовно 
је студирао сликарство у приватним ате- 
љеима у Риму и у Паризу 1918—1919. М. 
је од 1913 до Светског Рата био наставник 
игмназије у Београду, у рат је ушао као 
добровољац и слуисио .је као ордонанс у 
Србији и у Русији. В. П.

МИЛИЧИЋ ФРАЊО ДР„ лекар (1813, 
Петриња — 1877, Затреб). Гимназију је 
свршио у родном месту, медицину у Бечу

(1842), где ј-е остао још две године, ради 
усавршавања. По повратку са студија, слу- 
жио је у Загребу, прво као градски, а од 
1860 вао жупаниски физив. М. је један од 
оенивача Збора лијечника (1874) и први 
Зборов председник. В. С.

МИЛИШИЋ МИХАИЛ МАРИЈА, прав- 
ннк и угарски консул у Дубровнику, врш- 
њак и добар зналац Крчелићев, опат (1711 
— 1798). Много ое бавио историјон пећске 
патријаршије и саставио је ЗуПађнз есс1е- 
агагшп, диае агс1иеркс01ра'1ш 1рвМеаз1 
рагеп!, зеи ра'1магсћа4из 1рек1еп8и ћазЊ- 
гаа. Опбс је преведен на нем-ачки језик и 
штампаи у бечким новинама КбпђЦ. каГ 
зегПсће рг1уПе^аег1е Апгет^еп. У рукопи- 
су је оставио спис бепез ге^иш бс1ачогиш. 
Сачувала се и ботага њетова кореспонден- 
ција (латинска) е Крчелићем историскот са- 
држаја, кој-а није још штампана.

Л и т е р а т у р а :  П. Митровић, Наотавни 
Вјесник, 18; Смотра Далматинска, 1910.

Ћ. К.
МИЛКО, В. Костић Милан.
МИЛНА, варошица на западној обали 

отока Брача, са згодном луком у простра- 
ној морској дрази. Има 2.200 становника. 
Највеће је место на отоку. Има општинско 
поглаварство (среза брачкога, области 
сплитске), римокатоличку жупу, 2 основне 
школе, царинарницу, пошту и телетраф. 
Становнжцж се баве рибарством, виногра- 
дарством и маслинарством. Има творница. 
за консервирање рибе, цеђењв етерична 
.уља, сеоска благајница. Морско је купа- 
лиште. ј .  М-н.

МИЛНЕР АЛФОНЗ (МиИпег), археолог 
(23/9 1840, Великовец, Корушка — 27/3 
1918, Беч). На бечком Университету слу- 
шао је природне науке, по свршеним испи- 
тима постао је гимназиски учитељ п про- 
фесор, и као такав дошао је на! дужност 
и у Марибор. Попуњујући своје знаље у 
анатомији, хистологији и остеологи.ји пре- 
ко потребе свог грађанског звања, М. се за- 
интересовао и за краниолотију, а преко ње 
за археологију. 1875 откопао је М. преието- 
риско гробље у Рушама, у Похорју, код 
Марибора, и објавио је резултат у извешта- 
јима Централне Комисије. Бавећи се 
нроблемом паделе преисториских племена 
Норика, привукао је М. на себе пажњу ар- 
хеолога. Свој рад није ограничио само на 
Штајерску, већ га је проширио и на Крањ- 
ску, и 1879 обелоданио је, до тада пробра- 
ни, археолошки материјал у делу Етгапа. 
1888 пенсионисан је и дошао је у Љубља- 
ну, где је после смрти К. Дежмана преузео 
управу Дежелнот Музеја. Установио је у 
ЈБубљани стручни часопис Аг^о (1893 до
1902), за који је највише чланака сам на- 
писао. М. -се 1903 преселио у Беч, где је 
иостао научни референт у Министарству 
за Јавна Дела. Главна су М. дела: Баз ТЈг- 
пеп1е1с1 ће! Магаа Каз! ш б!ејегтагк 
(МГЊ с1. к. к. Сеп1га1-Сотт4вз1оп, 1875),
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Агсћа'о1о^1бсће Ехкигзе ћигсћ б1е!егтагк 
ипЛ Кгаап (1878), Етооа, Агсћао1о^18сће 
б1исИеп аи® Кга1п (1879), Ап1ћпоро1. Рог- 
бсћипјЈвег^ећпавае аиз ПшАегзАеаегтагк ипћ 
ске Ме1ћоће ће! ћеп АгћеЛеп аи{ Лет Се- 
ћАеЛе ћег АпАћгоро1ој51е ипћ ТЈг^езсћтсћАе 
(МШ. с1. АпАћгор. С., X, 1881); Тур1зсће 
Рогшеп аиз Леп агсћаоАо^ксћеп 5атт1ип- 
јЈеп с1еб БапЛевтибеитб 1п ћагћасћ (1900); 
СебсћтћАе ћ. Етзеиз ш ТгтегбзАеггешћ ћ!з 
АгЈап^ ћез 19 Јаћгћ. (1908).

Л и т е р & т у р а :  Ј. МапАиаш, Ргоћ А1- 
1опг МиПпег (Сагшо1а, 9, 1918).

Н. Жупанић.
МИЛОБАР ФРАН ДР,, шрофесор Унн'- 

верситета у Затребу (19/12 1869, П-етрпља). 
Медшџшу је студнрао у Грацу и Цврнху. 
Каснжје је ашсолвнрао и философски и 
правнн факултет у Цириху. Опедијализи- 
рао: се у полигичкој економији, те је по- 
стао профеоор народне економије на Уни- 
верситегу у Загребу. Сарађивао је у полп- 
тинким новинама. Дела су му: Вобптеп ипЈ 
Јаз кгоа̂ Аавсће ЗАааАвгесћА (1893), Бан Ку- 
лин и љегово доба, Дукљанска Краљевина 
(1906), Бав ^ебсћтсћАПсће Уегћакпк Вов- 
п1епз ги КгоаПеп ипЈ ТЈп^агп, Балкан- 
ске кнежевшне од 12 до 15 стољећа, Бег 
Вегћпег Коп^геиб ипЈ сће ћозшвсће Рга^е, 
Султанат и источна дрква, Матнца Хрват- 
ска издала је његово' дело1: Изабрана по- 
тлавља из народнот господарства. (1902/03, 
2 св.). С. Д.

МИЛОВ СТЕВАН. В. Миленковић Сте- 
ван.

МИЛОВАНОВ ЛУКА (Осат, Босна — 
23/11 1828, Буднм). Учио је у Впнковцн- 
ма, Сегедину (философију) п Пешти (пра- 
ва). Био је српски учитељ у Пештд до 
13/10 1810, после је оглувио и пропио се, 
потудајући се као писар код адвоката 
н код будимског владике. Умро је у крај- 
њој беди. Караџић га је познавао п ценпо. 
Он је нздао његов Оппт настављења к срп- 
ској слпчноречности п слогомјерју или 
просодији (1833), који је М. написао још 
1810 год. М. је био од утидаја на Вука.

А. Б.<
МИЛОВАНОВ СТЕВАН (1855, Стари Бе- 

чеј). Свршио је Университет у Будин- 
пешти. Бно је профвсор и директор мкм- 
назије ,у Новом Саду. Написао је: Физика 
у Орба, студија из српске књижевностн 
(Летоиис и у ‘засебној књиви, 1886).

М. Поп.
МИЛОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ! (ЂОША) (13/2 

1813, Жаба.ри, округ кратујевачки — 26/11 
1885, Веоград). Основну школу свршво је 
,у Вруснпди (округ рудничви). Као држапз- 
ни питомац послат је у руску војску, где 
је провео три годпне. 31/12 1836 постао је 
официр. 26/8 1842 прешао је с кнезом Мн- 
хаилом, коме је био ађутант, у Аустрпју, 
али ое шосле годину дана вратио у Србн- 
ју. 16/2 1844—5/1 1845 бш> је судијр, на.јпре 
У Књажевцу (ГургЈчс.овцу), а потом у јато-

дини, па је постао председник суда. у Заје- 
чару. 17/2 1859 постао је члан Касацпје, а 
у септембру исте тодине државни савет- 
ник. Био је привремени1 мшнистр Уну- 
трашњих Дела 9/2—27/10 1860, министар 
Пра-вде 22/ 1—19/8 1875. 23/6 1864 постаов- 
љен је за члана нарочитог суда, који је 
осудио председника и судије врховног су- 
да због ослобођеља. оптуженика вз афере 
Антонија Мајеторовића. Потом се вратио 
у Државни Са-вет.

Л и т е р а т у р а.: Милићевић, Поменик; 
М. Петровић, Финалсвје и установе обнов- 
љене Србије; Ј. Грујић, Записи: Орпске 
Новине. Ј. П.

МИЛОВАНОВИЋ ЖИВОЈИН, нешадискн 
потпоручник к  четнички војвода (23/1 
1884, Крушевац — 25/5 1905, Велика Хоча, 
срез подрпмски, област косовска). Свпшио 
је 6 разреда гпмназије у родном месту, а 
затим (августа 1903) 33 класу Војне Ака- 
демије у Београду. Крајем фебруара 1905 
М. је, са комигском четом, која је форми- 
ра.на у Крушевцу, пошао преко границе. 
М-еђу удрувкеним четама и опробаним вој- 
водама М. се, ш ако тачетннк у томе шо- 
слу, истжцао својом присебношћу и сме- 
лошћу. Учествовао је у чувеној борби на 
Челошеку (у -априлу 1905). Потом се, по 
наредби, морао вратшгп у Орбију, али је 
одмах другим путем преко Косова, отпшао 
за Пореч са Лазаром Куј^унџићем и Са-ва- 
тијем Милошевићем. Пробили су се срећно 
кроз Косо-во и стпгли су до Велике Хоче. 
Ту нх је један Арназљнн прнмно на веру 
у својо.ј кулн, али их је издао тзгрској 
вој-сци. У огорчено.ј борбн са аекерпма и 
АрнаЈпшма пошнулп су у запаљеној кјглп 
М., оба- њето-ва дрзча и св-их пет четника, 
који су их пратили. М. М.

МИЛОВАНОВИЂ КОСТА, ђенерал (8/6 
1847, Београд — 6/5 1905, Београд). По свр- 
шетку 6 разреда гнмнаеије, ступио је у 
Артплерпску Школу 9/10 1861. За артиле- 
рискот потпорзшншка произведен је 17/11 
1868, за кдпетана. 10/10 1876, за пуковннка 
6/12 1888, 'за ђенерала 6/12 1894. Стављен 
је у пенсију 1/2 1897. До 1867 бпо је вод- 
ник пољске артилерије, до 1872 командпр 
батерије, 1872—1873 био је државнн ппто- 
мац у берлпнској Артилериско-пнжињер- 
ско.ј Школн, 1873 деловођа артнлериске 
инспекције, до 1877 командкр батерије,
1877 бпо ј-е ком-андант артилернје у Фетп- 
сламу (Кладово), командант опсаднот пар- 
ка и деловођа артилериске инепекцнје,
1878 бж> је шеф штаба артилериске брига- 
де и члан артилериског комитета, 1880 ко- 
ма.ндант београдске градске артилерпје. 
1874—1882 (с прекидом за време рата) био 
је професор Војне Академије (артплерија).

У ра-ту 1876 бво је командант артилернје 
вод Алексшнца и 'Бункса. У рату 1877 до 
1878 био је командант опсадног парка под 
Нншем, и начелник артилерпје Врховне 
Команде. У рату 1885 био је на служби у 
Врховној Команди.
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М. се бавио техничким пословима. Он је 
на Маузеров-ој дупгци нзвршио преправке 
у ногледу балистичких особина, цеви, ни- 
шана и затварача, те је због тога та пушка 
назвата МаузерЈКокииа.

Поред чланака из области артилерије и 
балиетике у Војнну и Ратнику, М. је на- 
шисао и штампао: Артилерија. на земљи- 
шту, Настава за гађање у нишан нз тошо- 
ва, Прнвремени пропис за руковање са 
остраташима и Артилерија.

В. Белић.
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН, дивизиски ђе- 

нерал (30/4 1874, Шетоње, Млавски, По- 
жаревачки). По свршетку 6 разреда гимна- 
зије у Великом Градишту и Београду, сту- 
пио је 15/9 1891 у Војну Академију. За 
пешадиског потпоручника произведен је 
2/8 1894, за ђенералштабног канетана 29/6 
1903, за пуковника 30/10 1913, за дивизис- 
ког ђенерала 5/1 1923. До 1898 био је вод- 
ник у пешадији, 1898 и 1899 на вишој 
школи Војне Академије, 1900 командир 
чете у пешадији, 1901 и 1902 био је при- 
правник за ђенералштабну отруку. 1903 
био је на одеуству у Француској. До 1909 
био је начелник ђенералштаба дивизиске 
области и командант батаљона у пеша- 
дији, 1910, 1911 и до рата 1942 био је шеф 
обавештајног одоека Главног Ђенералшта- 
ба. 1913— 17/7 1914 био ј |  командант пука, 
1919— 1922 командант Врбаске дивизиске 
области. Од 1922 је први иомоћник начел- 
ника Главног Ђенералштаба (5/11 1922 до 
30/7 1924 застулник начелника Главног 
Ђенералшта.ба). Од 1910 до 1919 био је, 
с ратним прекидима, професор Војне 
Академије (тактика).

У рагу 1912 био је шеф обавештајног од- 
сека у штабу Врховне Команде. У рату 
1913 био је налелник штаба Црногорске 
дивизије. У албанској лобуни био је на- 
челник штаба Дринске дивизије. У ра- 
ту 1914— 1918 био је, Д0 30/11 1915 помоћ- 
ник начелника штаба Армије (3), до 28/2 
1916 начелник опште-војног одељења Ми- 
нистарства Војнот, до 21/7 1917 начелник 
оперативног одељења Врховне Команде. 8/8 
1917— 8/8 1918 био је дешетат Орпске Вр- 
ховне Команде у Француекој Врховној Ко- 
мандв, 18/8 1918— 12/11 1919 био је На- 
челник штаба Армије (2). — Напиоао је 
већи број (око 12) војно-научних студија, 
штампаних у Ратнику. В. Белић.

МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН, еликар (6/10 
1876, Крушевац). Свршивши основну шко- 
лу и четири разреда гимназије у Кру- 
шевду, учио је годину дана у београдској 
сликарској школн, затим шет година у Сли- 
карској Академији у Минхену и четири у 
Академији Лепих Вештина у Паризу. Вра- 
тивши се у Србију, радио је као настав- 
ник цртања, а данас је професор у бео- 
градској уметничкој школи. — М. је до- 
сада радио своро искључиво пејсаже, и 
сматра се једним од првих »импресиони- 
ста« сликара у нас, и као уметник ужива

добар глас. Учествовао је досада на мно- 
гим репрезентатввшнм изложбама у земљи 
и у иностранству, а нм-ао је и две колек- 
тивне само-сталне изложбе у Београду (1908 
и 1920). М. радова има у Штросмајеро-вој 
Галернји у Загребу, у Народном Музеју 
н у Уметничком Одељењу у Београду.

В . П .

МИЛОВАНОВИЋ МИЛОВАН ДР ШОЈГИ- 
тнЈчар и књижевник (17/2 1863, Београд — 
18/6 1912, Београд). Положио је докторат 
права у Паризу, са једном раоправом о 
гарантним уговорима, воја је запажена у 
стручној књижевности. ,1888 постао је про- 
фесор државног н међународнот права на 
Великој Школн. Бно је секретар уставног 
одбора 1888, узео је великот учешћа у ре- 
джговању новог У-става и у израдш орган- 
ских закона-, нарочито -закона о изборима 
за Народну Скушштнну. Под радикалашм 
режимом од 1889 био је његов правни бра- 
нилац у јавности. Привукао је велику паж- 
њу својом одбраном протеривања краљице 
Наталије (1891). Бво је начелник Мини- 
старотва Иностраних Дела 1890. Отпуштен 
је 1892, шооле доласка либерала на владу, 
па је 1893, после иржавног удара од 1/4, 
наново ступпо у државну службу, као на- 
челник Министарства Иностраних Дела, али 
је 1894, када је настала ера неутралних 
министарстава, био отпуштен по- друти 
пут. 1896/97 био је министар Правде у 
Оимићевом мшвистарству. После силаска са 
власти, отпуштен је и по трећи пут, 1899, 
и приликом атентата на краља Милана, осу- 
ђен је у одсуству на две године затвора. 1900 
био је посланик у Букурешту, 1901 минп- 
стар Народне (Привреде у М1инистарствима 
Алексе Јовановића и -Михаила Вујшћа. М. 
је један од редактора У-става од 1901, је- 
дан од твораца нашредњачко - радикалне 
фузије, и њен- главни бранилац у шарла- 
менту. 1902 био је М. кратко време мн- 
нистар Финансија, потом посланик у Рн- 
му, на коме је положају остао до 1907, 
када је ступио као министар Иностраних 
Дела у Велимвровићево министарство. 
Управљао је сшољашном политиком Србије 
скоро пет година без престанка, све до 
своје смрти. 0 з  министарства Велимиро- 
вићевот прешао је у министарство Нова- 
ковићево, а из министаретва Новаковићевот 
у министарство Пашићево, 1911 постао је 
председнжк министарства, задржавајући у 
својим рукама Министарство Иностраних 
Дела. М. се затекао на челу српске 
дшшоматије у тренутку анексионе кризе, 
и у-спео је да постави српско национално 
пнтање шред Еврошу, и опет зато да из- 
бегне рат с Аустријом. Из страха од но- 
вога надирања Ау-стрије на Балкан, начи- 
нио је М. 1912 споразум са, Бугарима, који 
је био полавна тачка за балканске ратове, 
убрзо после љегове смрти. У спољашној 
политици М. су главне идеје биле: наслон 
на француско-руски савез и споразум бал- 
канских -држава. М. ј-е био цењен, и у зем-
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љи п на схрани, као изврсни диппомат. М. 
је написао велитси број расправа из устав- 
ног права и двпломатске историје, од во- 
јих су најважније: Орбн и Хрвати (1895) 
и Срби и Бутарв (1898). Био је сараднив 
раднкалних листова Одјева и Самоуправе, 
н један од оснивача радикалнога часописа 
Дело (1894).

Л и т е р а т у р а :  Архив за правне и дру- 
штвене науке, 25/7 1912.

С. Јовановић.
МИЛОВАНОВИЋ МИЛОВАН ДР„ ван- 

редни професор судске медшџгае на 
медицинсжом факултету у Београду (3/9 
1884, Неготин). Гимназију је евршио у Не- 
готину, а медицину у Бечу (1904—'1910). 
1911—1914 специјалисао се у Бечу за па- 
толошку анатомију и судску медицину. 
Учествовао је као санитетски официр у 
ра/говима 1912—1918. 1919 постао је шеф 
просектуре у Државној Болннци у Бео- 
граду, а од 1923 је на садаљем положају. 
Сем стручних радова,. у Ориском Архиву, 
напнсао је: Обдукцнона технпка (1922), 
Значај еудске медицине (Архив за правне 
науже, 1925), Оудска медицина (уцбеник 
за медицнларе и правнике, 1925).

В. С.
МИЛОВАНОВИЋ МИХАИЛО, глумац и 

редитељ осјечког и сплптског казалишта 
(27/4 1869, Отрјник, округ кратује-вачки). 
Отупио је први иут на позорннцу у Бео- 
граду 1886. Затим је био члан дружнне 
Фотија Иличића, но-восадекот позоришта, а 
неко време и за.гребачког. Данас је члан 
Београдског Народног Позоршпта. Главне 
су му улоге: Кир Јаља, Срета Нумера и 
Лука у На дну жнвота. Н. А.

МИЛОВАНОВИЋ МИХАИЛО, сликар (24/2 
1880, Рибашевина, код Ужпца). По свр- 
шеној оеновној школи радио је камено- 
резачкн занат до овоје 24 године. Тада је 
отишао у Минхен н -осам година је сту- 
дирао сликарство. 'Од 1912 до краја 1918 
провео је у војсци, као ратни сликар. — 
М. ради нонајвише портрете и  компози- 
ције из војничког и.ратничког живота мн'- 
нулих ратова, Учеотвовао је на многим 
изложбама, у земљи п на страни. Још није 
приредио- колективну изложбу својпх ра- 
дова. У последље време бави се и ваја- 
њем надгробнпх споменика палим јуна- 
цима по појединпм општинама свога род- 
ног краја. Живн стално у Ужицу.

В .  П .

МИЛОВАНОВИЋ МЛАДЕН, војвода. Ро- 
дом је из села Ботуња (срез крагујевачки). 
До првог устанка био је марвенп трговац, 
а у устанку је постао војвода, Био је се- 
бичан, склон интригама, грамжљпв, али 
н један од ванредно вештих људи. У на- 
роду и код других војвода био је силно 
омрзнут. Имао је врло великп утицај на 
Карађорђа. 1806 бно је заповеднпк јужне 
војске, која је узела Крушевац. Иначе 
личнн јунак није био. За време уставннх |

борбн 1807—-1811 М. је био одлучно на 
Карађорђевој страни. Као вегов приста- 
лнца постао је 18/1 1811 попечитељ за вој- 
ску, и ако је 1809, после пораза источне 
српске војске, за којн је делимично и он 
био крнв, свргнут са председннчког ме- 
ста у Правитељствујушчен Савету и пз- 
гледао онемогућен. Да заштнти своје по- 
седе у Крајнни, М. је 1813 сасвим изме- 
нио првобитни ратни план Орба на истоку 
и  знагно доприлео убрзаваљу катастрофе. 
1813—1821 провео је М. у емнтрацији. 1821 
учествовао је у Ипсилантијевој војеци у 
устанку, а поеле неуспеха пребегао је у 
Мађарску, а одатле 28/11 1821 у Орбију. 
Кнез Милош није та марио од ранпје, јер 
се М. према њему грубо понашао. Сад, по- 
сле првог пријема, он је желео да ,га се 
реши, и крајем априла 1823 наредио је да 
га убију. В .'ћ .

МИЛОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, глумац 
(1860, Београд — 24/3 1923, Београд).
Свршио је 4 разреда гинназије, па је 
добно неку службу у Алексинду, где 
је убрзо (у трупн Миханла Дннића) 
први пут ступио на позорннцу. Али 
се глумачко] професијп одао тек 1881, у 
истој трупи, која је тада- била у Крушевду. 
1883—1885 М. је био у трзгаи Фотије Плп- 
чвћа, а 1885—1889 члан Срлског Народног 
Позоришта у Новом Саду. 1889—1893 био 
је члан путничке трупе Ђуре Протића, а 
1893 примио је управу тада највећег пут- 
вичког позоришта у Орбији, нишког по- 
зоришта Синђелић. Пз тога позоришта. а 
под унравом М„ изашла су два наша од- 
лнчна глумца: Б. Руцовић и Д. Мплутпно- 
вић. Под М. управом подлтнут је углед 
те групе до завидне висине. 1900 М. је 
примљен еа редовног члана. Народног По- 
зоришта. у Веотра-ду. Своју двадесетпето- 
.годишњнцу рада нрославио је 4/7 1906 у 
улози Каплара Оимона (Стари Катглар). 
Главне су му улоге: Лудвлк XI, Каплар 
Оимон, Скарпија (Тоска), Јаго (Отело), Ди- 
вал отац (Госпођа са камелијама), Пван- 
Бег (Максим Црнојевић). 1913 поверен је 
М. рад на осннвању позорпшта у Окопљу, 
а 1921 на оснпвању позоришта у Оарајеву. 
М. је био председник београдског одбора 
Удружења Глумаца и оснивач фонда за. 
Глумачки Дом у Београду. У Уметнпчком 
Одељењу Мнниетарства Лроовете вршио .је 
једно време дужност референта -за позо- 
ришта. Р. 0.

МИЛОЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ ДР„ професор 
Унпверситета (23/12 1885, Царина, срез 
азбуковачкн). Ооновну школу учио је у 
Крупљу, гимназију у Шапду н Београду. 
где је свршио н университетске студије 
(1908). Доцније је студирао у Хале. Вер- 
лину, Ј1озанн п Берну. М. је био сунлент 
и нрофесор гимназпје 1908/20. 1920 изабран 
је за доцента философоког факултета у 
Београду, 1921 постао је ванредни лрофе- 
сор а 1926 пзабран је за редовног профе- 
сора. — Главни М. радови на антропогео-
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графском исшитжвању наших крајева су: 
Антроп-огеографска проматрања ив Далма- 
рпје (Гласник Српскот Географског Дру- 
штва, 2, 1913), Рађевина и Јадар (Насеља 
Српских Земаља, 9, 1913), Јужна Мажедо- 
нија (Насеља Српских Земаља, 10, 1921), 
Пештер и Сјеница (Гласник Географског 
Друштва', 5, 1921), Купрешко, Вуковско, 
Равно и Гламочко Поље (Насеља н ло- 
рекло становништва, 13, 1923), Тће Кш^- 
Лот о( 8егћб, Сгоаћз апЈ 51оуеп8 (Тће 
Сео^г. Кеује-«-, 1925), 0 привреди н насе- 
љима у долинама Цетине и Крке (Гласник 
Географског Друштва, 11, 1926). Вавио се 
и геоморфолошкжи испитиваљем наших 
земаља, о чему су му главнији радови: 0 
кршу око Островског Језера (Гласник Гео- 
графеког Друштва, 5, 1921), Глечерски тра- 
гови у областп Власуље, Биоча и Кручице 
(Гласннк Географског Друштва, 7 и 8, 
1922), Геоморфолошка проматрава о до- 
лини Цетине (Зборник радова посвећен Јо- 
вану Цвијићу, 1924), Острво Вргада (Глас- 
ник Географског Друштва, 10, 1924) н др. 
Поред тота М. је напиеао већи број мето- 
долошких и политичко-теографских чла- 
нака, као и уџбенике из географије за 
све разреде средњнх школа.

П. Вујевић.
МИЛОЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ ДР„ шрофесор 

зоологиј-е на београдском Универслтету (6/6 
1890, Београд). Основну школу п два ра>з- 
реда гимназвје учио је у Бово-м Саду, 
остале разреде гимназије т Университет 
(биолошка група) у Београду. Радио је нај- 
пре протозоологију, а затим експеримен- 
талну зоолотију. Радови су му: 0 сексуа- 
литету код трегарина т  ларве брашнара 
(Тепећг1о тоГИог) Гласник Хрватског Прн- 
родословног Друштва, 31, 1920, 8иг 1е рго!о- 
р1азте (Јепега!. сћег Сге^. сипеа!а (С. 
К. 8ос. Је Ва1оћ, 84, 1920), 8иг 1вз 1гапз1ог- 
таПопа Ји сатуозоте сћег 1ез Сге^. (1ћМ., 
85, 1921), Шзег Тгап8р1ап1а11оп ипЈ Веш- 
ге^епегаНоп Бе1 ТгПоп сгјб1а1из (Уегћ. Ј. 
сНбсћ. гооћ Сез., 28, 1923), ВеНга^е гиг  
Рга^е ићег <Ј. Бе1егттаНоп Јег Ке^епе- 
га!е (Агсћ. {. т1кг,-Апа1, и. ЕпЊјЈезсћ., 
103, 1924). Ј. X .

МИЛОЈЕВИЋ ДРАГОМИР, дивизиски ђе- 
нерал (3/8 1874, Београд). По свршетку 6 
разреда гимназије у Београду, ступио је 
15/9 1890 у Војну Академију. За артиле- 
рвског потпоручника произведен је 2/8 
1893, за капетана 2/8 1901, за ђенералштаб- 
ног пуковника 6/4 1913, за ђенерала 21/10
1918. До 1896 био је водник у пољској ар- 
тллерији, 1897 био је наставник ,у артиле- 
риској подофвдирској школи, 1897—1898 
бво је на вишој школи Војне Академије, 
1898—1899 члан комисије за пријем му- 
ниције у Лијежу и Хавру, 1899—1900 на 
служби у команди активне војске, 1901 до 
1903 командир батерије у пољској и брд- 
ској артилерији, 1904—1906 приправннк за 
ђенералштабну струку, 1905—1907 номоћ- 
ник начелника ђенералштаба дивизвске

области (Моравске), 1907 у артилерији у 
Француској, 1907—1908 на служби у опе- 
ратпвном одељењу Главног 'Бенералштаба, 
1908—1909 командант батаљона у пеша- 
дији, 1909—1911 начелник ђенералштаба 
джввзиске области (Дрннске), 1911—1912 
командант нука у пешадлјн, 1913—1914 
шеф унутрашњег одсека оиеративног оде- 
љења Главног Ђенералштаба, 1919—1920 
командант дпвизиеке областп (Пстиске, 
Моравске, Вардарске), 1921 предеедник ко- 
мисије за разграничење са Италијом в Ру- 
мунијом, 1921—1922 на служби у штабу 
армиске -области (III) и помоћник коман- 
данта армвске области (III). Од 1923 ко- 
мандант је Боке Которске.

У рату 1912—1913 био је начелник штаба 
диввзије (Дринске I). У а-рнаутској ио- 
буни био је ко-мандант здруженог одреда 
на правцу Бигољ-АЈтрута. У рату 1914 
до 1918 био је, до 1/11 1914 шеф одоека 
за израду наређења у Врховној Команди, 
до 1916 начелник оперативног одељења Вр- 
ховне Команде. 1916—1918 био је делегаг 
Врховне Команде при тлавној команди са- 
везничких трупа у Оолуну, а 1918 коман- 
дант джвизије СДунавске). В. Белић.

МИЛОЈЕВИЋ ЈОВАН, лички прота и 
просветни радник (18 век, Могорић — 
1812, Могорић, Хрватска). 1778 постао је 
протонамесник, а 1797 окружни прота лич- 
ки. Бринуо се много за васпитаље све- 
штенства у нацвоналном духу, те је већ н 
старвје свештенике слао у новооеновану 
српску школу у Госпићу. 1804 основао је 
српску школу у Врепцу, која је 1805 пре- 
мештена у Медак. Оачуване су М. две ро- 
дољубиве беееде из доба. француске влада- 
вине у Лицж. Р. Г.

МИЛОЈЕВИЋ МИЛОЈЕ ДР., мувичар 
(15/10 1884, Београд). Гимназију је учио 
у Београду и Новом Саду. Похађао је 
Универоитет у Београду три семеотра. 1904 
до 1907 био је ученик српске музичке 
школе. Музику је учио у Минхену, на Му- 
зичкој Академији и Университету. Ученик 
је Фридрнха Клозе и Феликса Мотла. Про- 
фесор је Беотрадске Музичке Школе и аси- 
стент за музику на београдском Унпверси- 
гету. Музички је кришчар у Српеком Књи- 
жевном Гласнику и Политнци. Написао је: 
Основи музичке уметности у вези са 
ритмичким и мелодиским вежбањима I и 
II део, Наука о хармонији, Бедржих Сме- 
тана. — Ка-о компо-зитор М. ј-е плодан, и 
будући ђак немачке школе, чијл се ути- 
цај највише и запажа у погледу третирања 
музичког облика. и материјала, он је, за 
време бављења у Француској, ушао и у 
суштину француског стила, и има широку 
стилску културу. Његова музика има у 
себи одлике иацвоналвстичког правца, и 
мноте од његових песама лмају у себи на- 
родне идиоме, са.мо уметнички разрађене. 
Последња његова дела имају вечега од им- 
пресионизма француске школе, и код ње-
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га доминвра драмски елеменат. Он води 
рануна о језику, н мелодпска је линија у 
овоме сдучају подложена језичким зако- 
нима. Хармонски М. је више у конценцији 
германске но француске шкоде. — Са на- 
ционадног музичког становидпта значајне 
су, ннтересантне и важне Смрт мајке -Ју- 
говића, Пред ведичанетвом 1пр,ироде, Ми- 
ниатуре за клавир, Легенда о Јефнмнји, 
за чело и клавир, Орпска. игра, за виолину 
н клавир, Анцна, Тужна песма, Џафер-Бе- 
гова мајка, Биљана, Магла пала, за глас и 
клавир, Српске народне песме, за клавир 
(нарочито На ђедовој љнви, Цвеће цаф- 
нало, Маро ресавкиљо). Од хорских дела 
Олутња, балада за мвшовит хор, Изгна- 
ничке песме, за мушки хор, Дуго се поље 
зеленн, за мешовит хор, Бисер -се проеу 
и Моје лане, за мушки хор. — Из црквене 
музике интересантно је, нарочито, Свјати 
Воже вз 113-1111011 онела, а из Литургије у 
В Јиг-у за мушкн хор Херувимска песма, 
Оче наш н Свјати Боже. — М. је компоно- 
вао н текстове отраних песнпка, од којих 
је нарочнто оригпнална Успаванка на 
француеком. Од оркестарскпх ствари на- 
писао је Данпло и Симонида, Протрамска 
музика за Бојићев драмат Краљева јесен, 
Постање људп, античка легенда у чегири 
дела за соло, хор и оркестар.

К. Манојловић.
МИЛОЈЕВИЋ МИЛОШ, књижевннк, шо- 

литпчки радник н псторик (16/10 1840, Цр- 
на Бара, Мачва — 24/6 1907, Беотрад). У 
свом селу свршио је основну школу, а 
гпмназлју је учио у Беотраду. Пошто је 
провео две године на београдском лидеју, 
учећи право (1859—1862), отишао .је у 
Москву п учио је три годше на историоко- 
филолошком одсеку фнлософског факул- 
тета. Када се вратио у Србнју, ступио је у 
еудску службу, и служио је у њој и каснпје, 
као професор п дпректор гимназије, у Ва- 
љеву, Београду и Лесковцу. За време срп- 
еко-турских ратова 1876 п 1878 предводио 
је ибарске добровољце. Много је путовао по 
Старој Србпји п Македонијп радн упознћ- 
вања тих крајева н ради националне лро- 
паганде у њима, којој ое био нредао с пу- 
но пожртвовности.

Р.адови М. нем-ају на.учне вредноотп. Он 
пх је удешавао према пропагаторским овр- 
хама, и у шнма је народну прошлост и на- 
родне обичаје улепшавао. Много }е чак и 
измишљао, јер је држао, да. ће му тако 
пропат1аторок'и рад бити успешнији. На мо- 
гућност вомпромнтовања. целе народне про- 
шлости п свих пр.иказа народних обичаја 
н традиција, па тај начпн, није мислио.

Главнији су му списи и издања: Песме 
н обнчајп укупног народа српског, I (1869), 
11 (1870) и III (1875), |Путопис дела Праве 
— Старе — Србије, I—III (1871—1877), 
Одломци .историје Орба п орпских-југосло- 
венских земаља у Турској и Аустрији
(1872), Општи лист патријаршије пећске 
(Гласник, 35).

Л и т е р а т у р а :  Г. Поповнћ, Милош С. 
Милојевић (Братство, 8, 1899, 379—400).

Н. Радојчић.
МИЛОЈКОВИЋ РАДИВОЈЕ, политнчар 

(27/12 1832, Глоговац, окрЈН пожаревачки 
— 16/12 1888, Београд). После свршеног 
лпцеја у Београду, учио је права, као др- 
жавни питомац, у Хајделбергу п у Паризу, 
1859 ступво је у државну службу. Био је 
редом секретар Министарства Правде, ое- 
кретар Државнога Савета, начелник Мини- 
старства Правде, председннк Апелационог 
Оуда. После Топчндерске катастрофе бно је 
мивнгстар Унутрашљих Дела (1868), затим 
предоеднжк ЈМшнстарскот Савета- 1869 до 
1872. Имао је велпког удела у изради Уста- 
ва од 1869 и прочуо се строгошћу евоје 
полвције. После силаска с власти постао је 
члан Државног Савета. Бно је министар 
Правде у Михаиловићевом мннистарству 
од 1875, минисгар Унутрашњих Дела у 
Миханловићевом мннистарству од 1876, и 
у Гпстићевом од 1878, нз кога је иетупво 
1879, да у њега наново ступн 1380. Најзад 
је био нинвстар Унутрашњих Дела у Ги- 
стићевом мшистаретву од 1887. М. је ва- 
жно као тлавни поматач Гистићев у уну- 
трашњој политпци и као један од најсно- 
собннјгих адмпнистратора либералне странке.

С. Ј.
МИЛОРАДОВИЋ ПЕТАР, лекар (друга 

ноловина 18 века). Бпо је српскоправослав- 
не вере. Свршио је науке у Немачкој 
(На11е а/5), па }е, још као ђак, штампао 
тамо кљвжицу: Ог1ћобохае НЈе1 са!ћо-
Ксае аЦие афоМоћсае есс1е81ае опегКаНз 
огаесапае с1оЗта!а 1п изит ас!о1езсеп1ит 
Цупшабп Нео|р1ап1:е111518 (1765), коју је по- 
светио епископу Мојсију Путнику. Од 
стручних радова издао је, исто тако на ла- 
тпнском језику; Бе 1Ш1осепП т!есНопе 
уепегеа (1768), ’и дисертацију: Бе зигсН- 
1а'1е ех геНсирика сгиМа 1ас1еа ог!а.

Ђ. К.
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖИВКО, професор 

рнмског нрава (24/2 1860, Пожаревац — 
26/7 1900, Београд). Учио је гнмназију у 
-Пожаревцу п Београду, где }е 1880 поло- 
жио испит зрелостн. Свршио је права у 
Београду, а 1885—1888 лисанс права у Па- 
ризу, као државни пнтомац. 7/8 1889 по- 
стављен }е за суплента римског права у 
Великој Шкбли, у Београду, 19/9 1890 за 
редовног професора римског права у Ве- 
лнкој Школи. 28/12 1899 постављен је за 
члана Касационог Суда, а остао је и даље 
хонорарнн професор римског права у Ве- 
лнко) Школн, све до смртп. Написао је: 
Гнмско Приватно Право н његов утпцај^ на 
европска законодавства и  правничко обра- 
зовање у опште (1890), Рпмско Прпватно 
Право, за потребу својих слушалаца, кљ. I 
(1899), књ. III (1900, књ. II п IV нису иза- 
шле); Првн међународнн адвокатски1 кон- 
грес у Београду 1899. Ослм тога, написао 
је впше расправа по часолисима, нарочито 
у Браничу. Превео је с француског Јавно
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.иеђународно право од Функ-Брентана н 
Сорела (1893), Држава старог века од Ф. 
Декуланжа, са Б. Прокићем (1895), Рпм- 
ско Јавно Право од П. Виљемса (1898).

Р. П.
МИЛОСАВЉЕВИЋ СВЕТИСЛАВ, ђене- 

ралштабнп брига.днв ђенерал (7/9 1882,
Ниш). По свршетку 6 разреда гимназије у 
Нишу, ступио је у Војну Ака.демнју 1/9 
1399. -За инжиљерокот потпоруннива про- 
изведен је 2/8 1901, за пешадискот лоруч- 
ника 1906, аа капегана 1909, за ђенерал- 
штабног пуковншка 1920, за бригадног ђе- 
нерала 1/12 1925. До 1905 био .је водн:ик 
н ађутант инжнљерског батаљона, 1905 до 
1907 био је на вишој школи Војне Акаде- 
мије, 1907—1910 водник и команднр чете 
у пешадијв, 1910—1912 био је прнправнпк 
за ђенералштабну етруку, у 1914 био је 
помоћник начелника дивизиског ђенерал- 
штаба, 1920—1923 шеф железннчког од- 
сека са'обра.ћ|а|јног одељеља Главног Ђене- 
ралштаба, 1923—1924 командант пешади- 
скот пука, од 1924 је начелник саобраћај- 
ног одељења Главног Ђенералштаба. Од 
1920 је и хонорарни професор Војне Ака- 
демије (ђенералштабна елужба).

У рату 1912—1913 био је на служби у 
штабу Армије (I). У рату 1913 бно ,је де- 
легат Врховне Еоманде н министра Војног 
код железничке дирекције. У рату 1914 до 
1918 био је начелник штаба Вардарске ди- 
визиске облаети, врпшглац дужноети по- 
моћника. начелника штаба Армије (I), по- 
моћник шефа војно-железничке инепекци.је 
Врховне Команде (1915), 1916—1920 био .је 
шеф војно-железничке инепек1ц.ије Врхов- 
не -Команде.

Превео јв и штампао: Пушчана ватра у 
боју, а напиеао је студију: I Армија и њен 
командант у Сувоборској битци, и већи 
бро.ј чланака, поглавито из области рат- 
нога саобраћај.а, у Ратн.ику, Новом Жи- 
воту и другим часопиоима. В. Велић.

МИЛОСАВЉЕВИТ, СВЕТОЗАР, полити- 
чар (19/10 1845, Кратујевац — 18/2 1921, 
Београд). После свршене Велике Школе, 
био је професор гимнааије. 1884 б.ио .је ди- 
ректор београдске гимназије, али је идућв 
године дао оставку на државну слулгбу, нз 
политичких разлога. Био је један од првих 
чланова радикалне етранке, министар На- 
родне Привреде 1887 у Ристићевом либе- 
рално - радикалном миниотарству, затим 
(1887/88) министар Унутрашљих Дела у 
Грујићевом радикалном министарству, мн- 
нпстар Просвете у Грујићевом министар- 
ству 1889—1890, министар Унутрашњих 
Дела у том истом министарству 1891, и у 
министарству Пашићевом 1892, 1893/94 ми- 
нистар Просвете у мииистаретву Докиће- 
вом и Грујићевом, 1908/09 миниотар Уну- 
трашњих Дела у министарствима Велими- 
ровићевом и Новаковићевом, члан Држав- 
ног Савета 1889—-1894, и 1897—1913. При- 
надао је у радикалној странци фракцији 
Саве Грујића, коме је био пашенот. Био ,је

цењен као један од најнепартајичнијих 
администратора раджкалне странке.

С. Ј.
МИЛОСАВЉЕВИЂ СТЕВА ДР., први 

србијански лекар и начелник, грађанског 
санитета (18/12 1827, Београд — 13/2 1879, 
Беч). Основну и средњу школу свршио је 
у Београду, а медпцнну у 'Паризу 1855. По 
повратку у Србију био је нриватан лекар, 
а 1859—1879 начелник грађанскот сали- 
тета. М. иницијативом уотановљено је мно- 
го санитетских уотанова и нарочито је до- 
несено врло много санитетекпх закона, 
правила, наредаба ж др. у времену 1861 до 
1874. Иницијативом М. српска влада је от- 
почела слатн прве младић-е на изучавање 
медшцине у иностранство као државне пи- 
томце. М. је био владин посланик у Скуп- 
штинн, представннк српског санитета на 
међународном лекарском конгрееу у Бечу 
1874. В. С.

МИЛОСАВЉЕВИЋ СТЕВАН, еликар 
(1/10 1881, Опаво, Банат — 9/5 1926, Пан- 
чево). Свршивши 4 разреда гимиазије и 
учитељску школу био је прво учитељ, 
1900—1904 у Омољици у Банату, па је за- 
тим еврпшо (1904 и 1905) жколу за на- 
ставниже цртаља у Пештн. 1905—1908 био 
је редовни ђак у Минхенској Уметничкој 
Академији, профеоора Хабермана. — М. је 
провео рат као добровољац и ратни оликар 
на Дрнни и на солунском фронту. После 
рата настанио се у Панчеву и радио је као 
пр.иватни сликар. — М. је био' многосгрук 
уметник. Сликао је и пејсаже и портрете 
и комнозицвје, нарочито’ иконографске и 
из ратног живота. Гадио је и  водеиим бо- 
јама и паетелом, а бавио се и цртаљем, 
уметним карикатурама. Пре рата је на. пр. 
1913—1914 био карикатуриста Врача По- 
гађача, а -за време рата у Србији, и на -со- 
лунском фронту, н после, израдио је ве- 
лик број војничких карикатура. Као члан 
Ладе учествовао ј-е на њеним годишњвм 
изложбама у Веограду, као и на. југосло- 
венским. Од М. већих радова треба поме- 
нути иконостао у цркв_и еела Отарчева код 
Панчева, бројне серије: типовп и студије 
са солунског фронта, рађене пастелом, ка- 
рикатуре са солунског фронта, и карика- 
туре И'3 касарне (1924). Пеке -су из -ових 
серија распарчане на изложбама, а неке 
се налазе још у М. заоставштини. Затим: 
Портре Пољакиње лекарке (1917) у Вар- 
шави, краљ Петар на положају (1919), Бу- 
гароки ровови (1919), у Министарству По- 
шта, Сунчан дан (1920), код сликара, пор- 
тре гђице В. Живковић (1921) у Панчеву, 
пастел, портре Дра. Ј. Шамбека (1921), 
Панчево, пастел, Аутопортре (1921) и т. д. 
М. је био скроман, у себе повучен, боле- 
шљив човек. Као уметник он није био но- 
вотар, радио је техником својих минхен- 
ских профеоора, али је био веома вредан, 
савестан, па, н ако ни.је био обдарен буј- 
ним темпераментом ни бујнијом маштом, 
његово дело има већу вредност од репута-
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ције, коју је ужшвао. Највише су му успе- 
ле студије и портрети пастелом и цртежи 
ш  рата, пуни доброћудног хумора.

Б. Петровић.
МИЛОСРДНИЦЕ су францускога по- 

рекла. Називају ее н Винценцијевке или 
милоердне еестре Св. Винценција, јер им 
је дружбу оеновао Ов. Винценције Паулски 
(— 1660, Парнз). Главна пм је задаћа: чи- 
нити дела милоерђа, особито неговати бо- 
леснике п обучавати женску младеж. У 
Загреб су дошле из Впхепа, у Тпролу, 
1845, и то на позив биекупа Хаулика, који 
нм је саградио самостан са црквом и по- 
требним зградама на Савској цести (данас 
Франкопанска улица), и обдарио га је за- 
кладом од 40.000 форината, 1847 М. су 
почеле примати у самостан и интерне уче- 
нице (дољни ■ конвикт). 1848/49 отвориле 
су женску пренарандију, коју је влада 
1851 проглаоила јавном. Ув препарандију 
је отворен н интернат за учитељнце при- 
правнице. Од тада па до данас еамостанска 
препарандија дала је Хрватској 3.091 учи- 
тељицу за дучке школе и 405 за забавп- 
шта. — Ув школе се развијала н болница. 
1871 поцпгле су М. болницу у Илици, ко- 
ју је влада 1873 прогласнла општом н јав- 
ном, и прнпојила јој земаљско родилпште. 
Најзад су М. подигле 1890 нову болницу на 
Виноградској цести, у којој се дневно на- 
лази до 900 болесника, ради 32 лечника н 
око 100 ееетара. 1856 вагребачке су се М. 
одцепнле од тиролске матнце, и створнле су 
пооебну матицу, па су се почеле брзо шпри- 
ти по чптавом Балканском Полуострву.

Данае загребачка матлца нма 95 подруж- 
ница, а изван СХС 7: у Једрену, Софији, 
Калмети, Скадру, Пловдлву, Малком, Тр- 
нову п Орешу. Свега М. има око 1.300. Од 
тих је 210 учитељица, Остале дворе боагес- 
нпке, баве се тосподарством и т. д. Од 1922 
стоје М. директно под Вахиканом. У по- 
следње време само у Загребу школују го- 
дишње до 1.000 девојчнца. Имају 4 више 
девојачке школе с интернатима: у Пожези, 
Сарајеву, Травнику н Брчком. У Једрену 
оу им Турци 1921 ■затвррили школе. Ове. 
мнлосрднлчке школе имају право јавности, 
а похађају нх не само католнчка но и дру- 
га деца. Посебне су заслуге М. стекле за 
унапређивање женског ручног рада, наро- 
чито Ксаверија Окубе (1836—1912), позна- 
та и ван граница наше државе. М. у За- 
гребу уређују и нздају Гласник Ов. Јоси- 
па, црквени пучкн часопис. Излази већ 52 
годнне.

Л н т е р а т у р а :  Повнјеот женсве учи- 
тељске школе часних оестара милосрдница 
у Затребу, издала- Удруга Хрватских Учи- 
тељица (1924). Ј. Јвлепић.

МИЛОШ ОБРЕНОВИЂ, кнез Србије 
1815—1839 и 1858—1860 (7/3 1780, Средња 
Добрња, пахија ужичка — 14/9 1860, Топ- 
чидер, код Београда). Онн је једног сиро- 
машвог сељака, Теодор«. Михапловића из 
Добрње. Обренсвић је назван по своме очу-

ху Обрену Мартнновићу из Бруснице. У 
младости је служко као момак вод марве- 
них трговаца, и гонио је љихове волове чак 
на Јадранско Море. У првом устанку во- 
јевао је М. уз свога полубрата. Милана 
Обреновића, који је био војвода нахије 
рудничке, а затнм и пожешке (чачанске) 
п рудннчке. 1807, у наладаљу на Ужнце, 
М. је тешко рањен. Када је 1811 Карађорђе 
разделио велика војводства, било је раз- 
дељено и војводство Милана Обреновића 
(ксји је умро 1810). М. је онда прнстао уз 
Миленка Стојковића и Петра. Добрљца, ко- 
јп су, насупрот Карађорђу, бранплн права 
великих војвода. Због тога је М. био за- 
творен, као дротивник Карађорђа н Саве- 
та, али му је Карађорђе опростио кривицу. 
1813 М. се храбро борио на Дрини и на 
Сави, нарочито се одллковао у борби на 
Рављу, између Саве п Засавице. Када је 
Карађорђе напустио Србију и војводе на- 
гле за љим нреко границе, М. је остао у 
земљн, не хотећв да оставља породицу и 
да се одваја од осталог народа. Турцима 
се предао на пољани код таковске цркве 
н помагао им у умираваљу н обезоружава- 
њу народа. Београдски везир Сулејман- 
паша Скопљак, и ако раније раљен у бор- 
би са Милошем на Рављу, поставно га је 
за обор-кнеза над три нахпје: над рудннч- 
ком, над крагујевачком н над ножешком.

1814, када је избила ХаџичПроданова. бу- 
на, М., не само да ннје присгао у буну, 
него је ишао ваједно с Турцима да је уту- 
ши. Велнкн турски зулумп, који су потом 
настали, варварско истражпваље н купље- 
ље оружја по народу, сеча главних људи, 
све је то учннило да се М. одвоји од Ту- 
рака, нарочито када је видео, да нема вн- 
ше поверење Сулејман-паше п да га овај 
држи у Беотраду као заробљеника. Чим је 
уграбио прплпку да измажне нз Београда, 
М. |е стао спрематн нов устанак, и, како 
се прича, на Цветп 1815, пред таковском 
црквом, објавио је почетак устанка речн- 
ма: »Ево мене, а ето вам рата с Турцима«.

Турска војска упутила се одмах ка Чач- 
ку. М. се утврдио на брду Љубићу, на ле- 
вој страни обале, према Чачку. Пре него је 
на тој тачкн дошло до одсуднога резулта- 
та, М. је потукао Турке код Палежа (да- 
нашњега Обреновца) -к очистио пут уза 
Саву од Београда до Шапца. Уолед тога, 
уетарак је захватио нахије ваљевску и бео- 
градеку. Бојеви код Љубнћа свршнли с.у 
се потнуним поразом Турака, поглавито 
стога што су Турци, обесхрабренп погибн- 
јом свога- војсковође, лочели сами да ди- 
жу логор, а Срби онда. навалнлн на њих 
изненада. После тога М. је кренуо на По- 
жаревац; после кратке борбе очистио је и 
тај крај од Турак-а. Последње његове веће 
борбе биле су на Дрин-п. Он .је потукао 
Турке на Дубљу, у средини Мачве, и јед- 
нога пашу заробио.

Али, тек после свих услеха, настале су 
за њега праве тешкоће, јер су се на Орби- 
ју дигле две велике војске, једна са за-
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шадне стране, под Куршид-пашом, а друга 
са нсточне страле, под Марашлн Алн-па- 
шом. Обе лаше желели су да, ако је могу- 
ће, умире Орбнју лепим начином и по-зва- 
ли су М. на разговор. М. је отишао прво 
Куршидшаши, на Дрину, и ако је Куршид 
био позна-т као вероломан човек, који га 
може посећи, када м у . буде дошао на ве- 
ру. Прича ое, да је М., доиста, једва жив 
изишао из Куршидова логора. Поеле тога, 
ночео је М. преговоре са Марашлијом, ко- 
ји је био стигао у 'Е.уприју. Желећв да он 
добије код султана ту част да је Србију 
покорно н умирио, Марашлија је нудио 
М. боље услове него Куршид. Докле је 
Куршид тражио, да народ одустане од бор- 
бе н да преда оружје, Марашлн није тра- 
жио од народа оружје. »Будите ви само 
цару покорнн, па, ако хоћете, и топове за 
појасом носите«.

М. се погодио са Марашлијом на. овој 
оснбви: 1. Орби пропуштају Марашлијино- 
га ћају са седам-осам хиљада војника у 
Београд; 2. Марашли спроводи са својим 
пратиоцима српске изаелалике у Цариград, 
да моле од султана ферман, којим се Ср- 
бима опрашта све што су чинили; 3. из- 
међу Орба и Турака настаје примирје, ка- 
ко на источној тако и  на западној страни.

Како је у то време Русија била већ -свр- 
шнла са Наполеоном, и стала наново рас- 
питивати на Порти, јесу ли нзвршене од- 
редбе Букурешког Уговора о Орбији, Пор- 
та Је желела да се што пре умири ерлска 
буна. Она је дала Орбина опроштај. Ма- 
рашли-паша кренуо је са свом својом вој- 
ском у Београд, а. М. је са својим људима 
остао н даљ-е под оружјем.

1815—1830 стање ствари у Орбији било 
је уређено усменом погодбом између М. и 
Марашлије. Та је погодба важила за бео- 
градскн пашалук, који се простирао од 
Дрине до Мироча-Плапине, и од Оаве и 
Дунава па до Ћушрије, Параћина, Краљева 
и Ужица. Ло тој погодби, у беотрадском 
пашалуку постојале су турске власти, али 
данак нису вупиле оне него српски кне- 
зови, и када је требало Србима судити, 
онда је уз муселима седео и један ерпски 
внез. Из ових врло скромних уступака, М. 
је успео постепено извући више или мање 
потпуну унутрашњу самосталност Србије.

М. је политшка била испрва упућена на 
то, да се начинн врховним господаром Ор- 
бије. Одмах после сшфазума са Марашли- 
јом, почео се М. потписивати »верховни 
кнез и управитељ народа Сербскаго«, и од 
Окупштине од 1815 успео је добити.при- 
знање ове титуле. Ипак зато, М. је имао 
моћне сушарнике међу народним старе- 
шинама, и тек пошто их је у времену 
1815—1817 уклонио са света (1817, био је 
и Карађорђе убијен по његовој наредби), 
М. -се утврдио у положају »Верховнога 
Кнеза«. После тота М. је гледао, да што 
више прошири надлежност српских вла- 
сти на штету турсвих. Он је приевојио за 
српске власти право, да суде саме по кри-

вицама и опо.ровима Орба (само у мешо- 
витим српско-турским делима. судиле су 
турске власти, али и онда. уз сарадњу 
српских власти). Затим је сакупио царске 
прпходе, скеле, ђумруке, разне таксе 
и т. д. Постепено су, и у судским и у 
фнналсиским пословима, дошле срдске 
власти на место турских. Домаћа управа, 
уређена М., била је врло енергична, што 
се најбоље види по истребљењу хајду- 
чије. Али она није била одвећ лака на- 
роду, поглавито због злоупотреба које су 
се чиниле са старешштским кулуком, и 
због Милошевот монополисања сточне тр- 
говине. Према Турцима М. се нслрва пра- 
вио »верна. раја«; није помишљао ла Бу- 
курешкн Уговор, и као максимум уступака 
тражио је оно што су сами Турци нудили 
Орбима 1806, прнликом Ичковога Мпра. Ка- 
да .је 1816 наново кренула у Цариграду 
српско питање, Русија је имала тешкоћа 
са Милошем. Докле је она, у својнм захте- 
внма, на прво место стављала аутономију 
Србије, М. је желео, да се на прво место 
стави наследност кнеж-евскога достојан- 
ства, које би султан имао њему да. дарује. 
Али, постепено, између М. и Руса дошло 
је до потпуне сагласности.

Милош је обратио Русима. пажњу, да 
Букурешки Уговор није имао у виду само 
београдски пашалук, него све оно што .је 
држала Карађорђева војска, а. то ће рећи 
још шест нахија прекр београдскота па- 
шалука. На. оонову тога, М. је тражио, да 
се тих шест нахија поново присаједини 
Србији. Да би изиграла руску диплома- 
тију, Порта је покушала 1820 да добије 
Милошев лристанак на мање уступке него 
што су билн предвиђени у Букурешком 
Уговору, али М. је те уступке одбно, и 
тражио је потпуно извршеље Букуреш- 
кога Уговора. Захваљујући љеговом чвр- 
стом држању и непрестаном наваљивању 
руске дшгломатије, Порта је 1826, у Акер- 
манској Конвенцији, изјавила. своју гото- 
вост, да изврши одредбе Букурешкота Уго- 
вора које се тичу Србије. Акерманска Кон- 
вендија није бнла извршена јер је дошао 
руско-турски рат, који се евршно -Једрен- 
ским Миром 1829. У томе миру Порта се 
обвезала на извршење Акерманске Кон- 
венције, и услед тога је Порта издала ха- 
тишериф од 1830, којим се Орбиј® пркзна- 
вала унутрашња самоуправа, а М. наслед- 
ност кнежевскота достојанства. Што се ти- 
че оних шест нахија које је према Буку- 
решком Уговору требало присајединнти 
Србији, Порта је гледала на све могуће 
начине да ову обвезу не испуни, и издала 
је хатишериф о присаједињењу тих нахија 
Србији тек 1833, потпто их је кнез Милош 
без њенога питања заузео.

1835 М. ј-е ишао у Ц-ариград да захвали 
султаиу на привилегијама које је даровао 
Србији. После хатшперифа од 1830 пост-а- 
вило с-е одмах уставно питање. Пошто ј-е 
Орбија добила унутрашњу самоулраву. пи- 
таље се шриродно поотавило, да лл ' ће  и
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даље остати дотадашњи систем управе. М., 
који је своју влаат стварао шо обрасду тур- 
ских кдастк, био је завео у зенљи источ- 
љачки деспотизам, којим нлко није био 
задовољан. Руска дишгоматија бнла је уне- 
ла у хатишериф једну одредбу по којој 
је српски кнез имао да влада у договору 
са једним'саветом, и сви они којп су же- 
лели да ограниче М., тражили су од њега 
установљење тога оавета. Почетком 1835 
неколико на.родних старешина, међу ко- 
јима је бно најзнатннЈи Милета Радојко- 
вић, дошли су са више хиљада људи у 
Крагујевац, да би убрзали и-здавање Устава 
(т. зв. Милетина буна). Устав, издан на 
Сретење те исте тодине, био је сувише 
слободоуман, и, услед протеста Порте, Ру- 
еије и Аустрије, М., коме до тога Устава 
није било ни стало, убрзо га је опозвао. Од 
1835—1838 М. ј-е одуговлачио решење уотав- 
ног питања, алн је решио аграрно пптање. 
После хатишерифа од 1830, турске спа- 
хије имале су да се ееле из -Србнје. Пи- 
тање је било, шта ће се радити са њи- 
ховнм" спахплуцнма. Бпло је људи који 
су предлагали, да се турски спахилуци по- 
деле између неколико угледнијлх поро- 
дида, које би образовале земљовласничку 
аристократнју, кажва ,је постојала у Влаш- 
кој. М. на то ни)е пристао. Он је изрекао 
дачело, да земља нрипада ономе ко )е 
ради. Тим-е је ударен темељ слободном сео- 
ском поседу, који је после омогућио ства- 
рање земљорадничке демократије у Ср- 
бији. 1838 Руснја је поново покренула 
уетавно питаље. М., који се противу ве 
био везао са Енглеском, ступио је са Пор- 
том у претоворе о Уставу, у нади да ће 
Порта, под утицајем Енглеске, прнстатн 
на онакав Устав какав је он желео, а не 
какав је ж-елела Русија. Спор нзмсђу љега 
и Русије водио се у главноме око тога, да 
ли ће чланови Савета, који је хатиш-ериф 
од 1830 предвиђао по-ред кнеза, битн непо- 
кретнн или покретни. Русија, која је на- 
меравала да М. ограничи Саветон, тра- 
жила је непокретни Савет. М., којп је же- 
лео да од Оавета начини сво-је оруђе, прц- 
мао је само такав Оавет чије бп чланове 
могао по својој вољи мењати. У Цариграду 
је руски утпцај у српским стварима бпо 
јачп од енглескога. 1838 Порта је октрон- 
сала, у виду хатишерифа, један Устав за 
Орбију, којп је установљавао, поред кнеза, 
један непокретан Савет, чијн чланови »не- 
ће моћи бнти 'збачени -без узрока, докле 
не би било доказ-ано код Порт-е, да су се 
они учнгшли повпнн због каквог престу- 
нленија или због нарушенија закона и 
уредба з-емаљски«. М. никако нпје могао 
пристати на овај Устав, и пошто је учи- 
нио један узалудан покушај да -с помоћу 
вој-ске о-бори Устав, он је 1/6 1839 дао 
оставку на престо у корн-ст св-ога најста- 
ријег оина. Милана.

М. је пао, н-е толико због Русије и Порте, 
колико због јаке унутрашње опозицпје, 
коју је и-зазвао његов деспотизам. Матери-

јално благостање, које је под љеговом вла- 
дом створено, појачало је код људп по- 
требу правне сшурностн, а под Милошем, 
који се био начинио неотранпчеши госпо- 
дар свачпјега живота и имања, те безбед- 
ности ниј-е било. За време своје владе М. 
је постао један од најбогатијих људи на 
целом Балкану, и им-а-о )е св-оја добра- не 
само у Орбији, н-его и у Влашкој.

1838—1858 М. је живео махом на. сво- 
јлм добрима у Влашкој и у Б-ечу. Он је 
схално радио на своме повратку у Орбију. 
Када је, после смрти њетовога старжјега 
сина Милана, дош-а-о на престо његов 
млађи син Мнхаило, М. ј-е, преко своје вр- 
ло одважне ж-ене Љубице, ко)а )е остала 
у Орбији, покушавао да изазове покрет у 
своју кори-ст. 1844 пребацио је лреко Дри- 
не наоружане катане, којн су узели Ша- 
бац и мислили да узбуне целу заиадну 
Србију. 1848 спремао )е такође буну у Ср- 
бији. Ради тога дошао ј-е био до За-греба, 
али је српска влада удесила, да га хрват- 
ске власти затворе, и М. је стало новаца 
док се ослободио затвора. 1857 дао је М. 
пет хиљада дуката Тенки за његову за- 
веру протпв кнеза Александра Карађор- 
ђевића. 1858, за време Св. Андрејске Скуп- 
штнне, нмао је М. агенте у Београду, ко)и 
су му врбовали на све стране приврже- 
нике и бацалп немилице новац.

11/12 1858 Ов. Андрејска Окупштина
збацила је кнева Алекса-ндра, и позвала М. 
натраг на престо. М. је свечано ушао у 
Б-еоград 25/1 1859. Његова друга влада није 
трајала ни пуне две године и није ништа 
додала његовој историској -сла-ви. Његова 
пој-ава била је нзазвала велико одушев- 
љење у наро-ду, који је у њему гледао 
обновиоца Орбије, али М. је био већ ј-ед- 
ном ногом у гробу, и, као што је 1838 био 
већ несувремен у стварима унутрашљег 
уређења земље, тако ни еа.да није умео да 
потоди потребе новога доба.

Ниједна лпчност 19 в-ека није у томе 
степену узбудила машту српскота народа 
вао М. Он је постао легендарна лрилнка 
као Краљевић Марко; око њега створио 
се читав циклус народних прича, које га 
представљају као велнког мудраца, досет- 
љивца и шаљивца. По скоро једнодушној 
оцени исторпчара, М. је највећи политички 
ум који је Србпја дала у целом 19 веку. 
Потпуно необразов-ан, невна.јући ни да чп- 
та нн да пише, М. је имао ннстинктивно 
осећаље реалности и несавладљиву лри- 
мптивну енергију. Готово пз ничега, он је 
створи-о српску државу. 1815 ка-да се ре- 
ш-авала судбина земље, М. је са својзгм 
побуњеним сељацима, представљао малу 
еилу према двема царскпм вој-скама, које 
су једновремено ншле на Орбију, и све 
што ,је добж>, дугује -својој вештини пре- 
говарања са Турцина. Када је, после тога, 
требало створити једну домаћу власт која 
ће моћи да заменп турску власт, М. се по- 
казао управо онакав организатор, какав 
се тражио: он је имао и довољно чврстпне
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да сво.ј нароЈ држи у стезн, н довољно гпп- 
кости да према Турцима непрестано врда. 
Значај проовете, судова н писаниј за-кона 
М. није разумевао, и зато је пао, када су 
те стварн постале неопходно потребне. Алн 
и са тим недоетатцнма, М. остаје највећи 
владалац Србије 19 века, онај којп је уда- 
рио основу п љеној спољашно.ј независно- 
сти и љеном унутрашљем уређељу.

Л и т е р а т у р а :  Вук Караџић, Милош 
Обреновнћ '(скупљени ж етнографсви спи- 
си, вњ. I, 1898); М. Милићевић, Поменик 
IV, 471; М. Милићевнћ, Кне-з Милош прича 
о себи (Споменик Српске Краљевске Ака- 
демнје); М. Гавриловић, Милош Обрено- 
вић (три свеске). С. Јо ва н о ви ћ .

МИЛОШЕВ КАМЕН, планнна у Србнјн, 
на граннци наше државе са- Бугарсксм, 
9-5 км североисточно од Краљева Села, на 
изворпшту Божпнског Потока и Белог По- 
тока, притоке Белог Тимока. М. К. је ви- 
сов 937 м и лод вегетацијом је.

П. Б.
МИЛОШЕВА СВИЊА. В. Мангалица 

свиља.
МИЛОШЕВИЋ БОГОЉУБ, статистичар 

(6/2 1878, Београд). Средњу школу свршио 
је у Београду. Слушао је на берлннском 
Универеитету Бг. К^сћагЛ Вбск-а н Бг. Ег. 
2аћп-а. Практички је статистнчки радио 
на трговинској статистицн у Ка1бег1, з1а- 
■Нбћ Аш1. 1902 ступио је у царинску 
управу Миниетарства Финансија у Бео- 
граду. 1904 послан је поново на студије 
у Берлш. 1907 израдио је основу трговин- 
ске статистике за Орбију. Учествовао је у 
ратовима 1912—1918. Унапређен је за ре- 
зервнот пешадиског мајора. 1920 постав- 
љен је за инспектора у Мнниотарству По- 
љопривреде и Вода, у одсеку 'за стани- 
стику. 1923 постао је хонорарнн професор 
на београдском Университету. Радио је 
на олужбеним публикацијама: Статиетика 
спољашље трговине Краљевине Србије 
1908—1912 и тромесечн« публикације у 
истом предмету 1909—1912, 0 развоју на- 
ше трговине 1842—1903, Наша трговинска 
статистика и питаље о евалијацији робе
(1910), Обрађена земља и жетвени приноо
1920—1925. Р. С.

МИЛОШЕВИЋ-ГЊАТИЋ ДАРИНКА, глу- 
мица (3/6 1902, Сланкамен). Свршила је 
драмски одсек државне Глумачко-Балетске 
Школе у Београду. За редовну чланицу На- 
родног Позоришта у Београду антажована 
је 1921. Главне су јој улоге: Корд-елија 
(Краљ Лир), Анпца (Машкарате иопод 
купља), Саша (Иванов), Маргарита (Не 
убиј), Томанда (Урошева женидба), Зона 
(Зона Замфирова) и др. Р. 0.

МИЛОШЕВИЋ МОМЧИЛО, књижевник 
(12/4 1889, Пирот). Свршивши гимнааију и 
филооофски факултет у Београду, доетав- 
љен је за наставника гимнавжје. П-осле рата 
нарочито се бавио позоритптем, те је, уз 
редовну -службу, вршио до 1925 и дужност

шефа адм-ннистрације у Народном По-зо- 
ришту у Београ-ду, где је радио и као ре- 
дитељ. Затим је био управитељ Глум-агако- 
Балетске Школе у Београду, од њеног осни- 
ваља после рата- до да.нас. — На књижев- 
ностн поч-ео је радити 1907, обј-ављујући, 
прво у Делу, а затим и по друти-м кљи- 
жевним часописима, песме п прииоветке. 
До сад-а је штам-пао ове посебне свеске: 
Под старим кровом, -сон-ети (1911), Пред 
обнов-ом, песме (1919), -Савремене приче, 
приповетке (-1919), Заборав, комедија у 
једном чину, нзведена у београдском по- 
зоришту (1919), Моје царство, песме (1920), 
Пролазннци, припов-етке (1924), У м-а-глд, 
новеле (1924). В. П.

МИЛОШЕВИЋ РАША, политпчар (6/7 
1851, Алексинац). Учио је технику у Б-ео- 
граду, а. хемиску технологију у Петро- 
граду. За врем-е српск-о-турског рата (1876 
до 1878) био је м-ашиниот у во.јним по- 
кретним млиновима. 1878 постављен ј-е за 
суплента у Ппротској Трговачко-Занатли- 
ској Школи. 1880—1883 био је народни по- 
сланик за. град Пирот и ј-еда-н од о-снивача. 
радикалне странке. Приликом тимочке 
буне, 'затворен је ка-о члан гл-авног ради- 
калног одбора и осуђен на смрт. Потом 
је помилован на. 10 година -заточења. 1886 
иуштен је из затвора. 1886—1893 служио 
ј-е у Министарсгву Финанснја. 1/4 1893 по- 
стао ј-е министар Народне Привреде у До- 
кићевом министарству, затнм је са нстим 
портфељем, прешао у Грујићево мннистар- 
ство. 1895—1904 био ј-е директор Орпског 
Брод-ароког Друштва, а 1904—1919 улрав- 
ник државних м-оноиола. Има стручних ра- 
дова из хемиске технологије и превода из 
ру-ске и нем-ачке социј-алистичке књижев: 
но-сти. 1923 о-бјавио је -своје иолитнчк-е 
успо.мене под назкв-ом: Тимочка бЈша.

С. Ј.
МИЛОШИН, минерал, нађен код Руд- 

љака, у Србији. По истраживањим-а -0. Ло- 
занић'4 М. је нешавииа два минерала, који 
оу настали трошењем из авалита. Један 
је минерал у тој- мешавини М., а други 
александролит. М, је .модре бојс, -а- по х-е- 
миском је саставу алуминискн хромов си- 
ликат са водом. По кнезу Мнлошу назван 
је М. ' ф. т.

МИЛУНОВИЋ ЈОСИП, пучки пнса.ц (15/3 
1709, Височаин, крај Нпна, Далмација 
— 27/10 1759, Пожега, Славонија). Фи- 
лософију је свршио у језуитској гимна- 
зији у Загребу '(1733). Отупившл у језушт- 
ски ред провео је новицијат у загводу Св. 
Ане у Бечу, а. ботосло-вију је свршио у 
Грацу. Би-о јв учитељ 1738—1739 у ј-езувт- 
окој гимназији у Пожети, где је дошао по- 
ново 1745 као учитељ реторике и поетиже. 
К-а.д ,је 1753 по трећи пут лошао у Пожегу, 
постао је мисионар за, Пожешко Поље, 'и 
ту ,је остао до своје смрти. И-зд-а-о је књи- 
жицу Шест недеља. на поштење Ов. Ало,ј- 
зије Гонзаге (1759), где у предговору про- 
пагира ширење писмености у н-ароду, али
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не у духу просветитељетва, већ у смиоду 
катодичке протпвуреформације.

Л и т е р а т у р а :  Ф. Фанцев, Исусовци 
и славонска књига 18 столећа (Јутославен- 
ска Њива, 1922, I, 456). Б . В .

МИЛУТИН, краљ српски 1282—1321. 
Син је краља Уроша I и краљице Јелене. 
Власт је добио од етаријега брата. Драгу- 
тнна, који се 1282, у Дежеву, одрежао нре- 
стола. Уступање је по Драгутшнову миш- 
љељу било само дотле, док његови синови, 
Урош и  Владислав, не стану на снагу.

М. је био човек јаке воље и без имало 
моралних скрупула. У свима. својим по- 
ступцима био је доста бруталан. Женио се 
четири пута. Према прве трн жене био је 
просто свнр-еп. -Прва му је била принцеса 
из Тесалије, кћи севастократора Јована. За 
другу жену узео је Јелисавету, свастшку 
■свога 'брата Дратутина, оестру мађарскога 
краља Владислава IV, коју је завео као 
монакиљу. Убрзо ј-е и њу оставио, а узео 
ј-е 1284 -за жену Ану, кћер бу-гарског цара 
Ђорђа Тертерија, 1299 да-о је прогласити 
тај брак као незаконит, да би се могао 
венчатн са Симонидом, шестогодишњом 
кћерком впзантиског цара Андроника II. 
Од прве жене имао је сина Константина, 
од друге једну кћерку, од треће кћерн 
Царицу н Ану п сина Стевана Уроша.

Као владар инао је М. много успеха. 
Искорпшћавајућн борбу Анжујанаца и Па- 
леолога, М. јс освојло добар део Македо- 
није са Скопљем, Овчим Пољем и Злето- 
вом, са оба Полота на Вардару и Пореч, 
Кичево и Дебар. Направпвши Скопље 
престоннцом Србије, М. је упутпо српску 
евсп.ансију ннз вардарску долину, и тако 
је полако преносио тежиште српске др- 
жавне политике оа Јадранског на Бгејско 
Мо-ре. М. је проширио српсво подручје н 
у северошсточном правцу. Поразившн два. 
браничевска отмичара, Дрмана и Куделн- 
на, М. је њпхо-ву област припојио Орбији. 
Видинског господара Шншмана, који је 
хтео да оспори та освајаља, М. је побе- 
дио п прегнао преко Дунава. Касннје је 
дао вегову сину Миханлу своју кћ-ер Ану. 
И ако је 1299 ушао у брак са византиском 
принцееом Симонидом, и ступио тако у 
ближе везе са Царитрадом, М. је ипак 1308 
склопио савез са Ка.рлом Валоа, брат-ом 
француског краља Фнлипа IV, којн -се 
спремао да освоји Цариград и обнови ла- 
тттнско царство. Када од тога плана ннје 
било нншта, М. је лоново пришао Грцима, 
и као љихов савезник помагао пх војском 
против Турака. Чак је 1313 љетов војвода 
Новак Гребострек прелазио п у Малу Ази- 
ју, и тамо са успехом сузбијао турске осва- 
јаче.

Друтп период владавине краља М. пун 
је домаћпх криза. Брат његов Драгутлн 
хтео је да обезбеди престо свом слну, јер 
,је влд-ео н-е саж> да М. сам чврсто држи 
власт. него и да ради на томе, да оста- 
вп престо својнм шурацима, внзантиским

принчевима, које је с том намером дово- 
дио у Орбију. Ради тога дошло је до борбе 
између браће. Њ у је утишало свештен- 
ство, које је М. обавезао богатим покло- 
нииа, и које је зазирало од Драгутино- 
впх веза са католицима и католичким дво- 
ровима. Рат је завршен 1312 једном вр- 
стом компромнса, којн је М. погазио од- 
мах иза Драгутннове смртн, 1316.

Он је онда, нанме, Драгутинова сина 
дао затворнти, а његову је сбласт припојио 
евојој држави. То је, међу осталим, дало 
повода Мађарима да нападну иа М„ по- 
што је Владислав. син Драгутинов, био 
њихов штићеник. Рат је бно опасан, јер 
се Мађарима придружио н сроднички нм 
напуљски двор, који је у својој власти др- 
жао и Албанију. Поред тога на М. се дн- 
гао босански бан и бан Младен Шубић, 
моћни господар Далмацнје и једног дела 
Босне. Борбе су трајале 1318 до 1319. и 
М. је из њих изишао без велике штете. 
У једном натпису из 1319 он се чак по- 
носно зове госнодарем земље од Јадран- 
ског Мора до реке Дунава. Други сукоб у 
породицп имао је М. са сином Отеваном. 
Овај се дигао на оца у својој областн Зети 
1314, али му се, намамљен, предао у руке, 
а он га је за казну дао ослепити н са 
децом прогнати у Цариград. После седам 
година, на заузимаље свештенства, не- 
срећнн принц био је помнлован и враћен 
у отаџбнну.

М. је учврстио своју личну власт, пр-о- 
шнрло је -осетно границе Србије и дао је 
својој државп једно од првих места на 
Валкану. Он је био предуслов Душанове 
царевине. Експлоатацнја богатих рудника, 
која за његове владе узпма м-ах-а, давала 
му је облдна средства за оружаље, набав- 
ку најаиника н стицаље веза. М. ј-е <мп' 
човек ширих потеза у државним посло- 
вима. Његове задуж-бнне Грачаница, Бањ- 
ска, Отуденица (краљева црква), Натори- 
чино, обнов-а Хиландара и многе друге, сја- 
јан -с.у доказ значаја Орбиј-е- његова времена 
и њ-етове краљевске дарежљиво-сти. То су 
осећале и многе цркве ван Орбије, у Со- 
луну, Ов. Горн, Царнграду, Барпју, као п 
српски од њега основани манастир и Јеру- 
с-алнму.

М. је умро ненадно 29/10 1321 у Неро- 
двмљу, а с-ахрањен .је у Бањској. Око 1389 
пренес-ен-о му је тело у Трепчу, а одатле 
око 1460 у Софлју, где се нала-зи п данас. 
Црква га поштује као свец-а, а оофиска 
црква, у к-ојој он лешг, зове -се Св. Краљ.

В . Ћ о ровић .

МИЛУТИНОВИЋ ВЛАДИМИР, протопре- 
свитер-ставрофор п парох, црквенп ппсац 
(9/7 1875, Белегпш, Срем). Гимназжју ,је 
свршно у Новом Саду, а Богословију у 
Срем-ским Карловцима (1899). Био је про- 
топресвитерски канелан у Беловару, т р о х  
,у Бршљаннци у Хрватској, и ларох п 
окружнл -протопресвитер у Митровици. 
Ради на црквеној књижевности, -а нарочи-
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то на катихетжчком в  проповеднжчкои по- 
љ ј . Главни су му радовж Катихезе -(2 
кљиге), по Херберт-Цнлерову методу, Нау- 
ка о вери за православну српску децу 
малих школа I и П разреда, Проповедни- 
ков венац, практпчне проповеди за село, 
Оо свјатими, збнрка погребних проповедн, 
Исаије ликуј, збирка брачних поука. Оа 
Др. Петронијем Трбојевићем и Оавом Пет- 
ковнћем издао је три свеске Српског Про- 
поведника. Уређивао ,је популарно версви 
лист Православље, а сада уређује сличан 
лист Недељу и Недељну Бпблиотеку. Радио 
.је доста и на апстинентском покрету н у 
том је правцу шгампао кљижице: То про- 
клето пиће и Трезвенов дневник. Ппсао је 
по многим часописима н календарима.

Р. Г.
МИЛУТИНОВИЂ ДОБРИЦА, глумац (30/8 

1880, Ннш). Учно је 5 разреда гимназије, 
-а на позорницу је етупио у Нишком Ло- 
-зоришту Синђелић (под управом Ал. Ми- 
лојевића) 7/1 1898. За члана Народног По- 
зорншта у Београду примљен је 5/12 1899. 
ТСао питомац Народног Позоришта упућен 
је (1900) у Минхен, где је остао годину и 
по дана, као ученик Јоце Савића. По по- 
вратку у Београд почео је интенсжван рад, 
широк по обиму, изражаван страсннм тем- 
пераментом, ванредно звучним гласом, по- 
летним покретима, непосредним уметнич- 
ким заносом и дубоком вером у свој про- 
фесионални позив. Једна за другом брзо 
су се низале љегове улоге: Дон Карлос, 
Максим Црнојевнћ, Џенаро (Лукреција 
Борцнја), Свд, Ром-ео, Х-ајдук Вељко, Уриел 
Акоста, -Ложре Син (Драгана), Принц од 
Рајхштата (Орлић), Станко (Под маглом), 
Зулумћар, Стојан (Коштана), Фредерик 
(Арлезијалка), Каварадоси (Тоска), Феђа 
(Живи леш), Отело, Цар Душан (Наход). — 
Милутиновнћ је изводио своЈим ванредно 
пријатним, звучним и дубоким баритоном 
и ове певачке улоге: Анри (Корневнлска 
-звона), Ахил (Ј1епа Јелена), Рецеп (На 
уранку). Певао је и у народннм комадима: 
Сеоски лола, Агнеша, Риђокоса, Сеоба Ср- 
баља, Војнички бегунац, Ђидо. — За вре- 
ме Оветског Рата Милутиновнћ је био за- 
робљен и интерниран. Дилетантско шзо- 
риште у Нпкшићу, из поштоваља према 
његову раду, узело је за свој назив име 
»Добрица Милутиновић«. Р. 0.

МИЛУТИНОВИЂ ДРАГУТИН, дивиаиски 
ђенерал (16/9 1865, Белошевац, Крагује- 
вачки). По свршетку 7 разреда гимназије 
У Крагујевцу, ступио је 1884 у В-ојну Ака- 
демију. За пешадиског потнор.учника про- 
изведел је 1887, за ђенералштабног капе- 
тана 1897, за ђенералштабнос пуковника 
1911, за дивизиског ђенерала 1918. До 1890 
•био је водник у пешадији. 1891—1894 био 
.је у Ђенералштабној Академији у Ру-сжји, 
1894—1898 вомандир чете у пешадији и 
командвр пптомачке чете, 1898—1903 ко- 
мандант батаљона у пешадији, 1903—1905 
шеф спољњег одсека Главнот 'Беиералшта-

ба, 1905—1907 начелник ђенералштаба ди- 
визиске -области, 1907—1909 шеф спољњег 
одсека Главног Ђенералштаба. 1897—1900, 
1900—1902, 1903—1908 >био је ХОНОрарни И 
редовни професор Војне Академије (так- 
тика, стратегкја, исторпја ратне вештине и 
администрација). 1920—1922 био је пнспек- 
тор пешадије, 1922—1923 канцелар краље- 
вих ордена, 1923—1926 на служби у Мини- 
ста-рству Војске и Морнарице. Од 1926 је 
у војном савету.

У рату 1912—-1913 био јв командант ди- 
визије (Тнмочке- II). У рату 1914—1918 био 
је командант дивнзије (Шумадиске II, Ал- 
банскиж трупа, Вардарске дивизије, ре- 
зервних труп-а у Бвзерти и I српске добро- 
вољачке джвизи.је у Русији). 1918—1919 био 
је- командант Окадарских и Јадранских 
трупа.

Нашисао је и штампао: Бонапартин рат у 
Италвји 1796/97, Руско-Турски рат 1877/78. 
Превео је Куро Ђенепалштабне Академије 
(ђенерала Михљевића), Рат Француско-Не- 
мачки 1870/71. Написао је брошуре: Лово- 
дом одбране Косовот Поља, Тлмочка днви- 
зија II позива, у ратовима 1912—1913 год. 
написао је много оцена, приказа и критика 
из области ра-тне вештине у  Ратнику, Не- 
дељном Прегледу, Босанеко} Вили, Новом 
Животу и у дневним полжтичким листо- 
вима. В. Велић.

МИЛУТИНОВИЋ СИМА - САРАЈЛИЈА 
(ЧУБРО ЧОЈКОВИЋ), песник и  историо- 
граф (3/10 1791, Сарајево — 30/12 1847, 
Беотрад). М. отац био је имућан трговац, 
пореклом иепод Дурмитора; он }е дванут 
бежао оа лородицом испред куге ш  Србије 
,у Сарајево, и одатле (1793) у Земун, па у 
Београд. Овде се, за време мудрог Му- 
стафа-пашиног режнма, веома обогатжо, во- 
зећи стоку и жито до горљег Дунава на 
својим лађама. После убиства Муетафа- 
паше, пребегне 1799 М. породжца у А,у- 
стрију. — М. }е пошао у школу још 1801 
у Беотраду, наставио је неко време школу 
код Грка Турундије у Земуну, где је ваљ- 
да заволео митологију. У то време хтео га 
је отац увести у трговину, алн покушај 
ни}е усп-ео. Стога га је опет послао у шко- 
лу, и то у Сегедин, прво две године код 
Србина учитеља Аларгића, а потом две го- 
дине у латинску школу. Напослетку 1806 
пређе М. у срнску гимназију у Оре-мским 
Карловцнма. Али је М. ту из трећет раз- 
рвда избачен, због некакве пасквиле. Тих 
седам тодина, чинп се, биле су М. еве ре- 
довно школоваље. Из Карловаца је М. оти- 
шао у Карађорђеву Орбију, прво на Дрину 
голаћима, а 1809 у Београд, за писара Со- 
вјет-а.

Већ тада је почео да бележи све што је 
видео и чуо. Овдв се упознао с Вуком 
(1811), полагао је лично Доситејев ковчег 
у гроб, 1813 је опет био на Дрини, са до- 
бровољцпма Зеке буљубаше. Одатле га је 
Младен Миловановић послао у Темишвар, 
да од генерала прими вести о кретаљу Ту-
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рака, те да то достави Карађорђу на Мо- 
рави. Међутки је дошло до слома, и М., не 
нашавши родитеље, кренуо је у Земун, па 
преко Панчева у Арад, где му је Сава Те- 
келија помогао да се састане у тврђави са 
заточенн-м војводаиа. М. је ншао у Беч, да 
измолн за њик слободу, ш  се, преко Хр- 
ватске, упутио у Далмацију, где ое при- 
мио за приватног учптеља у селу Стрмицн. 
1814 М. је, преко Грахова л  Купреса, от.и- 
гао у Сарајево, и ту је ваљда добио сред- 
ства- за пут у Србију, где је ступжо у 
службу као пжсар код владжке Джонжсж;ја 
у 'м>ан'астиру Благовештеау. М. је учество- 
вао у лрвој заверж против Турака, те се 
ускоро морао склонити поново за ппсара 
владици ужичко-шабачком, Грку Далилу.

Кад је букнуо другп устанак, М. је по- 
бегао од туркофила вљадике, голаћнма, са 
којима се борпо на Церу и Дубљу. Од 
друте половлне 1815 до јула 1816 М. је ра- 
дио као лжсар, час код владике, час код 
во.јводе ГПтнтарца, час код Јовала Обрено- 
вића, а час при Народној Канцелари:1н. 
Тада .је пошао у Русију, да потражи родж- 
теље, којж су се тамо склонпли 1813. Ус- 
пут се, због оскудиц-е, зауставжо у Вждину, 
и ступио је код једног Турчшна, да му чу- 
ва бостан, а затжм се примио за учитеља 
у школи. У то време је начинио нацрт 
свота Тројесестарства, а спевао је ту и око 
60 лирских песама, међу којжма је н она 
љубавна према Туркиљн Фатнми пз Бео- 
града, која је убијена 1813. Компромжтован 
овде, без кринице, у завери видинских Гр- 
ка, допао ,је 1817 тамннце и букагије.

1818 ослободио се п вратио у Београд, у 
службу господар-Јовану, а 1819 поново се 
кренуо у Весарабију, родитељима. У Ки- 
шшвеву на.шао је и роднтеље п многе Ка- 
рађорђеве војводе. Овде је имао прплике 
да за четжрж године изради Оерблјаду, од- 
носно Оербијаику, ксју .је, помоћу 250 та- 
лнра добив-ених од кнеза Милоша, однео 
преко Одесе у Лајнциг, радв штампаша. Ту 
се задржао тодпну дана, и, поред штампа- 
ња, слушао предавања универсжтетског 
професора, философа Круга, коме је спевао 
и једну оду, т ступио је у ве-зу с мњогнм 
немачким угледним књижевницима, кађ 
што су: Јаков Грим, песници Хердер .и 
Уланд’ и преводиоци нашпх народних пе- 
сама: Амалнја Талвп п Герхарт. Тада се 
упознао и оа Гетеом.

1827 у мају, пошто је издао Зорицу, при- 
казану Талвијевој, М. је, на Мплошев по- 
зив, пошао у Орбију. Али је у Трсту про- 
менио план, и отишао на. Цетиње, где му 
је владика Петар I поверио васпнтање бра- 
хића Рада, будућега. владике песнлка. 
Још у Трсту упоенао се оа Луклјаном Му- 
ШИЦКИ1М, који га је опоменуо, да Оерби- 
јанку поправи на народаи језик. — На Це- 
тнњу ,је М. остао' уз Рада четирн годан-е, 
стекавши симпати.је код Црногораца, а 
искрену љубав свога ученика, док је он 
сам прихватио и псеудоним Чубра Чојко- 
вића у одушевљењу аа Црну Гору. Крајем

1831 М, је опет пошао у Србију. Прво је 
био у служби београдске полиције, па за- 
тим редом, бимбаша 2.000 голих синова у 
Кључу, помоћншк крајинског сердара, исто- 
риотраф кнеза Милоша, цариник и дапло- 
матскп агент за Црну Гору. 1834 нареджо 
му је кнез Милош, да за. 300 талира. напи- 
ше нсторију другог устанка. 1836 М. ју је 
свршио и отпутовао у Лајпциг да је штам- 
па. Штамдајућп још четирп друга дела 
вратно се тек 1839. Путем је сврнуо у Бу- 
дим, где се упознао с интелшгентном де- 
војком Маријом Паповићевом, званом 
Пунктаторка, која је најбоље разумела и 
тумачпла његове стихове. М. ју је заволео 
и венчао се тада с њоме. У исто време пе- 
штапски' университетск.и ђацж Срби све- 
чано су га крунисали венцем, као највећег 
српског песнпка. У стлховима. га је поздра- 
впо Јован Суботић. Тада је. упознао и мла- 
дога Јакова Игљатовића, кога је подстакао 
на књижевни рад.

По повратку ностављен је >М. за управи- 
теља основних школа. Но пошго се поме- 
шао с уставобранптељпма (1840), једно вре- 
ме је морао да бежи из земље. Био је чак 
осуђен ех соп1итасга. По доласку Кара- 
ђорђевића, М. се вратио и постао је секре- 
тар Попечителства Про-свјешченија, затлм 
апелационн. судија. 1846, као секретар про- 
свете, водио је питомце у Русвју, и остао 
је тамо пет месеца, Умро је у оскудици, на 
положају секретара, а са-храљен је свеча- 
но. Удовица М. је прва Српкиња, која. је 
добила лраво бранлоца пред судовпм-а, а 
умрла. је 1876 као учитељица основне шко- 
ле у Београду.

М. је писао веома много, и у стиху п у 
прозп. Од радова у везаном слогу издао је 
ове: Неколико Пјесница. (1826), Сербијан- 
ка, два дела с огнј-евом (1826, исте године 
трећи део Сербијанке). 1827 штамлао је у 
Лајпцлгу Зорпцу, с немачким додатком о 
животу КраљевЉа Марка, 1833 Пј-еванија 
Црногорска и Херцеговачка, ис-ту Пјеванп- 
ју издао је у попуљеном издању 1837; 1837 
Тројесестарство; Сербослав, 1839 п 1844 
Тројебрагство. Осим тота М. је спевао мно- 
Го прпгодннх песама п полптпчкпх пам- 
флета: Огзив на позив (1839), Усклик на 
пншталацију бачког ешгскопа Хранислава 
(1840), Честптање Курбан Бајрама Муса- 
пашн видинском (1841), Одусовјет (1842Ј, 
Разговор два Србина Драгутшна п Милутп- 
ца (1842, у додатку Србских НоЕпна, 36), 
Песма Уставовачка (1842, Орпске Новпне, 
46), Другп васкрес Устава и народне прав- 
де у Србијн, Аманет Карађорђа на Дели- 
граду (1842), Глас н-арода Србског о избо- 
ру А. Карађорђевпћа (1842), 0 лицу и ду- 
ху Карађорђа (1843), Уставовачки Попјев 
(1843), Оплач (1843), Трећи васкрес Устава 
и правде у Србији (1843), Одпјев на. пре- 
вратни стрмоглав преболног Ивана Соко- 
довића назови кабларца од здравога Срба 
Србаковића, озбиљног овчарца (1842).

У прозл је М. написаО': Исторпју Срблје 
од почетка 1813 до конца 1815 (друго из-
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дање 1888), Историју Црне' Горе од искова 
до новијета времена (1835), План, како да 
се и кОлНе наплше нова. ерпска неторнја по- 
најлакше п понај-скорије, ша ш понајисцрп- 
нпје и понај.истиннтије, а почевши је одан- 
де где је Рајпћ престао. Овај реферат је 
изашао после М. смрти у Просветном Глас- 
нжку. На основу љега повержло му је 
Друштво Српске Словесностж писање прве 
српске псторжје 1847. Затим 'је М. штам- 
пао великж број чланака у Народном Ли- 
сту, Грлпци, Подунавци, Забавнику, Срп- 
ским Новинама, у Матазжну Далмативском 
(Зека кашетан) н 'т. д. Напослетку М. је 
штампао и две драме у десетерцу: Дика 
Црногорска (1831), и тр-агедију Обилић 
(1837). Почео је да пише још две трагеди- 
је: Карађорђа ж Оџаклжју Зубанову.

М. је почетком 19 века оматран највећим 
српоким песником: Тадашњи усви круг 
Срба читалаца у мутном М. изражаваљу 
назирао је генијалну дубину. Дуго оу се, и 
после њетове смрти књижевни. људи оз- 
биљно бавили коментаржсањем његових во- 
ваница ж чудних фраза. У новије доба М. 
д-ела ниво више не чита, а критика му 
оспорав-а оваки халенат. Међутим у М. 
стиховим-а налазе се ме-стимично -ста.вов.ж 
с толико снага, маште и полета, д-а се мора 
признати, да је у њему било неке сирове, 
плп разрешене или руднментарне, дарови- 
тс-сти. М. је каао и бујну м-ашту, ванредну 
ширину духа, ааш му је апсолутно недо- 
стајао сми-сао одабирања. Он се п-овршно 
поводио за немачким псеудокласичарима. 
Раснп Балканац, стално у народно.ј среди- 
ни и у народним покретима, М. је нераз- 
борито хтео да те народне борбе опева не- 
ким св-ојим новим »њижевним језиком, тре- 
ћином црквенословенским, трећином на- 
родним, а трећином произвољно и незграп- 
но конструиеаним. У тој борбн за спаја- 
њем х-етерогених елемената, за шт-о нови- 
јим и-зразом, М. је створио од св-ојих спе- 
вова отромну збирку мучн-их, неразумљи- 
вих, често комичннх, и лонајвнше про- 
занчних- муцагња. Није умео ни конструи- 
сатп, те су његови епоси о устанцима у 
Србпји (Тројебратство н Тројесестаретво) 
слабо повезане хронике догађаја и лично- 
стн. Алн све те његове радње имају исто- 
рнску вредност, као сабрани материјал ј-ед- 
ног очевидца и слушаоца т  прве руке.

М. је дело тако присно- срасло с цело-
к.упношћу српске ш.о-езије, да ће њетово 
место у нашо.ј књиекевности остати в-ео-ма 
угледно и неизбрисиво. Он је тај који је 
првим српсквм песницима лружио пример, 
да храбро стварају изворна дела, а не пуке 
компилације и имитације, и да ое за пред- 
мете и пнспирацију обрате самоме на.роду, 
Никада се не см-е сметнути с ума, да ј-е М. 
био у поезији учнтељ вашем на.јв-ећем пес- 
ник.у, Његушу. Извесни добри дес-етерци 
у Орбијанци пуни су оне снаге, којом је 
надахнут Горски Вијенац, у толикој мери, 
да се ни по металној звучности ни по уну- 
трашњем капацитету не разликују од нај-

бољих Његушевих стнхова. Горски Вије- 
нац, чак и форм-ално, наставак је и, разуме 
се, усавршавање у песннчком смнслу, М. 
Дике Црногорске. Напослетку, М. је морао 
лнчн-о бити веома јак и  сугестиван човек, 
јер оу с-е сви његови -саврем-е.нпци, сем Ву- 
ка, а било је међу њнма п геннјалнпх н од 
њега много образованијжх људи, очаравали 
њиме и поводили се за њим. У осталом 
зна се, да је М. бно, и ако несређен, чу- 
дан н несталан, необично карактеран, хра- 
бар, поштен, кротва срца, н алоолутно н-е- 
злобљив.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Игњатовић, Трн срп- 
ска списатеља (Дј-ела, I, 1874); Ов. Вуло- 
вић, Сима Милутиновић (Сарајлија), пес- 
ник српски (Годишњпца Николе Чуппћа, 
1878, з), и Оим-а Милутиновић (Оарајлнја) 
как-о је ра-дио (Годншњица Чупшћа, 1894, 
14); От. Но-ва-ко-вић, Први -српски песњици 
(Братствб, 1887); Ђ. 'Борђев-ић, Слм-а Милу- 
тино-вић ’ (Оарајлпја), прилог н-овој истори- 
ји -сршске књижевности (1893), Још н-ежа 
о Симн МилутлЕовићу (Сарајлнји) (1894); 
Ст. Павловић, Сима Милутиновић (Сара.ј- 
лија), живот, радња и слика му (Летопис, 
173—176, и засебно 1893); Б. Черовић, Сн- 
ма Милутиновић (Сарајлија) (Сарај-евски 
Школски Вјесник, 1902, 9, 1906); А. Гаврн- 
ловић, Сим-а Милутиновић (Сарајлиоа) 
према Илирству (Извештај гимназије Вука 
Караџића у Београду за 1902); Ј. Илпћ, 
Гдекоја о Чубри Чојковићу (Бранково Ко- 
ло, 1896); С. Аврамовић и  Ј. Ђорђевић у 
три броја Ј-авора -од 1891, 0 гроб.у Симе 
Милутин-овића (Оарајлије); Драг. Милути- 
новић, Коментари Србијанци (15, 16, 17, 18 
и 19 Чупиће-ве Годишњице у Бранкову Ко- 
лу од 1895 и 1896); М. Ивковић, Диалекто- 
лошке напом-ешб о Пјеванији Симе Милу- 
тиновића (Сарајлије) Извештај Зделарове 
гимназије у Београду, 1909); Филпп Леве-а 
(Боем̂ е) чланак, СоеШе ипс! с1ег багај- 
Нја (РгетЈепБ1а11, 1903, 82, преведен у 
Бранкову Колу 1908, 14). Из препиоке Сн- 
ме Милути-новића (Сарајлнје) објављено је 
у Јаво-ру, 1878 А. Симићу, у Огледу Ђ. 
Ђорђевићу и у Данпци, 1872 Вуку, у Бран- 
кову Колу, 1896 Исидору Николићу, а у 
Босанској Вили, 1913, Ђ. Шурмин, Из ста- 
рих писама. В. Петровић.

МИЛУТИНОВИЋ ТОША, ПЛ. МИЛОВ- 
СКИ, БАРУН ОД ВАЈХСЕЛБУРГА, под- 
маршал (23/5 1766, Сурдук — 7/9 1836, Те- 
мишвар). 1786 свршпо је инжињерску Ака- 
демију и ступио је каскадет у 2 банску 
граничарску пуковнију. 1792 показао је 
велику спретноет за врем-е војне, 1793 по- 
стао је изв-ан реда надооручник, 1795 ма- 
јо-р код Петроварадинске пешачке пуков- 
ниј-е, 1808 ш-отпуковник код Градишке пу- 
ковни.је. 1809 одбио је једну навалу босан- 
ских Турака и шостао је пуковник и зашо- 
веднпк нсте пуковније. 1813, у бојевнма 
код Вајхселбурга, Ст. Марајн, про-тив Та- 
лијана, делова-о ј-е ш-званредно успешно и 
тактично, те ј-е добио витешки ред Марије
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МИЛЧЕТИЂ

Терезије и унапређен је за генералмајора 
уд налог, да ое им-а прнкључптн збору ге- 
иерала Томашића у Далмадпји. Код за- 
узећа Задра и Сплита, а особнто ■ Дубров- 
ника такођер се одликовао. 1814 освојио је 
Котор п Хердег Новп. 1815 добио је барун- 
ство. До 1816 био је војни заповедник и 
шеф полшгичке управе Дубровника л Ал- 
баније. Био је затпм заповедник дивизије 
у Карловцу, касдије у Темишвару, 1836 
је пенсионисан. В. Л.

МИЛЧЕТИЋ ИВАН (28/8 1853, Дубаш- 
нида, на острву Крку — 26/10 1921, Ва- 
раждин). На Реци је свршио хрватску гим- 
нази1У, г.де је од професора одлучно на н> 
утидао историк Т. Омнчиклас. У Загребу 
је учио -славнстику. Последњу годину сво- 
јих студиј-а провео је у Праг.у, тде је, нај- 
више н.еговнм потицајем. основано ђачко 
удружеље Хрват, коме је М. бно први тај- 
ннк. Кад се вратио у Загреб, академска 
омладина изабрала га је за нредседника 
свога удружења Хрватсжи Дом, које је из- 
давало и алм-анах под истпм именом. 1879 
поота-вљен је М. за намеоног учжеља гим- 
назије у Загребу, за-тим је положио испит 
на загребачком Университету и лремеш- 
тен је у Варажднн (1881), где је, уз један 
.м-али прекид, служио до свога пенсиони- 
сања (1912) и живео до своје смртн.

Први М. штампан рад, Име и идеја илир- 
ска за Љ. Гаја у Хрватској, изашао је у 
ђачком -алмана-ху Велебнт (1874), док је у 
Хрватском Дому 1878 штампаша љегова 
студија: Хрва-ти од Га.ја до 18-50, која је, 
са пре поменутом, на-ј-боље научно образло- 
же-ље идео-логије хрватске Штросмајерове 
омладине седамдесетпх годин-а.

Научнн рад М. обухвата широко под- 
ручје словенске филологије. Он ј-е лвн- 
гвист, етнотраф и лите-рарни и-оторик. По 
расправи Чак-аиштина Кварнерских отока 
(Рад, 121) М. је ј-едан од оснивача хрватско- 
српске дијалектологвје. Он је уредио прву 
књигу Зборника за народнп живот и обп- 
чаје јужних Ол-овена (1896) и написао две 
фолклористичке студије: 0 хрватским на- 
сеобинама у Моравској, Доњој Аустријп и 
западној- Угарској (прештамшано из Виен- 
ца, 1898) и 0 кол-еди Јуввних Олавена 
(Зборник за народнн жнвот, 22, 1917). У 
лит-ерарно - исто-рис-квм] монотрафијам-а и 
члаагцим-а М. обухвата књижевност од нај- 
стаф-ијих времена до свога доба. Радп по- 
зн-авања словенских књижевности и тали- 
јанске осо-бнти га .је ннтерес в-езивао за 
ллирско« доба н дубровачко-далматинску 
књилсевност. Овакн М., ц на-јм-ањп, рад до- 
н-осио је увек не само нове грађе, већ н 
нових погледа.

М. је- највећи део свога научног рада, 
као лннгвист н лнтерарни нсторик, посве- 
ти-о студи-ји глатољске књижевностл. У 
том погледу важн-а је његова студија Гла- 
т-ољашн, особлто крчки у прошлости Хр- 
ватске (Омотра, I. 1887). М. је скупљао гла- 
гољске кодексе, и то велико своје блато

поклонпо је Југославенској Агшдемијп. Ме- 
ђу љима најважннји је т. зв. Жгомбнћев 
Кодекс, из кога је М. објавно један део и 
то Хрватски Луцидар (Старине, 30). Сту- 
днји глагољице -посветио је М. н највеће 
своје дело: Хрватска глагољска библиогра- 
фија (Старин-е, 33, 1911), за које је обишао 
све европске кљижннце, где има глаголи- 
тика. На жалост, у томе М. делу нема вн- 
ше оне свежине и онога духа, којим су -се 
■одликовали његови ранији радовн.

М. је бно научењак великих споеобности. 
културнп радннк широког видокруга, па 
се л  за-носио делима веће концепције, али 
проводећи- свој жнвот у ма-лом провпнцн- 
јал-но-м граду, сав се његов рад раснао у 
-одличне фратме-нте њетовнх в-еликих 
основа.

Л н т е р а т у р а :  Бр. Водник, II. Милче- 
тић (Југославенска Њнва, 6, 1922, 4).

Б. Водник.
МИЛЧИНОВИЋ АНДРИЈА, кљижевник 

(10/11 1877, Оисак, ХрватскаО. Свршио је 
у Карловцу реалку и положио је матур.у 
(1897). На Университету у Затребу почео 
је учити философију, али је положио испнт 
из педагогије и примио је учитељско ме- 
сто у Зденцима (1899—1902). После је сту- 
дирао п-озориште у Минхену п Хамбургу 
(1902—1904), служио је у Народном Ка- 
залишту у Загребу, ка-о позоришни мештар 
(1904—1907), па онда као кустос у Мувеју 
за уметнпчкн обрт у Загребу. После осло- 
бођења био ј-е тодину дана унравник позо- 
ришта у 'Окоиљу и тодину дана у Осеку. 
1924 је пенсиониса-н. Са-да- живи у Затребу. 
— М. је изишао из ђачкота- књижевног 
покрета око часопнса Нова Нада (1898), 
к-ојој је био издавал н у којој су изашле 
његове књнжевн-е првине. М. је сарађивао 
у Виенцу, На-ди, Са-временику, Књиж-ев- 
ни-м Новостима, Српском Књижевном Гла- 
онику н у фељтонима новнна као нове- 
листа н критнчар. Његови су чланци нз 
подручја уметностп п уметнпчког обрта, 
о изложбама, о казалпшту н савременнм 
прнповедачпма. Посебпце ,је штампао ове 
књиге цртица н новела: Записци (1900), 
Под браном (1903), У аренп (1913), Мали 
људн (1919). Са М. Огризовићем напнсао 
је историску драму: Проклетство (Оавре- 
меннк 1916,1 посебице изашло 1917).

Б. В.
МИЛЧИНСКИ ФРАН, лисац (3/12 1867, 

Лож, Нотраљска). Свршио је гпмназију у 
Љубљани (1877—1885), а право у Бечу. 
1890 ступио је у Љубљани у судску 
праксу, н постао је 1895 су-днј-а у Идрнји. 
Олужно је од 1897 у Љубљанп, на послет- 
ку код вишег онружн-ог суда. Од 1920 био 

'је  саветник -Отола Седморшце у Загребу. 
После пенсжшпсања постао је адвокат у 
ЈБубљанн.

Као судац стекао је М. много заслуга за 
-омладинско судств-о. 1909 осн-овао је оде- 
љење за -заштиту омладин-е, прво у Ау- 
стрнји и то у првом 'реду са спретном про-
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пагандом, званичном н публицистичком: 
Уег\уаћг1оз1е ипс! еп1:аг-1;е1е Ји̂ епс! 1п 
Кгаш (1906), Наша занемарјена младпна 
ин Крањска, областна ји мачеха (Слове- 
нија, 1907 и засебно одштампано), Занемар- 
јена ин изпријена младина, скрб за њо ин 
сиротиљски свети (Кол. Мохорјеве Друж- 
бе, 1908), Први австријски сход за отро- 
шко варство (Педагошкп Летопис, 1908). 
После је М. извештавао о искуству и по- 
требним реформама: Из деловања младин- 
скега содника (Оловенски Правник, 1910 
и засебно одштампано), Аиз Јег \!(/егк- 
з!а«е Ј. Јиј[епс1гхсћ1ег$ (1910), Практична 
взгојна скрб брез взгојноскрбнега закона 
(Педагошкн Летопис, 1911), Стик људске 
шоле з варственим содишчем в бриги за 
-занемарјено младино (Попотник, 1912), 
Младих заникарнежев ластни живљењепи- 
си (Забавна књижн. Матиде Словенске, 24,
1912).

М. је такођер познат као хумориста и 
сатиричар. Особито се истиче у успелој ка- 
рактеризацији. Мотиве за своје сатиричне 
и хумористичне списе М. највише црпе из 
живота љубљанског и маловарошког све- 
та, из чиновничког службовања: Играчке
(1909), Мухоборцл (1912), Дробиж (1921), 
Господ Фридолин Жолна ин љетова дру- 
жина, Дванајст краткочасних згодбиц 
(1923), Токрај ин онкрај Сотлв тер там 
преко (1925). М. је написао, већином по 
мотивима народних песама, читав низ 
веома лепих »прављица« 'за омладину: 
Прављице (1911, 2 изд. 1921), Толова.ј Ма- 
тај ин друге словенске прављице (1917, 
2 изд. 1922), Згодбе Краљевића Марка (1923), 
и више делом приповедних, делом сатири- 
чних драмских списа: Из девете дежеле 
(1908), Кјер љубезен там Вог, Волкашин 
(1913), Могочни прстан (1923). Под ути- 
ском своје омладинско-судске праксе напи- 
сао је новелу Злочинци (Забавна књижни- 
ца Матице Словенске, 24, 1912) и из омла- 
дннских успомена узету одличну васпнтну 
приповетку Птички брез гнезда (1917).

Л и т е р а т у р а: И. Графенауер, Кратка 
згодовина словенскега словства (1920), 297.

И. Графенауер.
МИЉАН-ГРАД. В. Гора.
МИЉАНА, село у Хрватској, област За- 

греб, срез Клаљец, општина Загорска Села; 
близу Сутле, где преко каменога моста пре- 
лази цеста Клашец—Подчетртек. Има 303 
становннка, а позната је по метеору, што 
је 26/4 1842 пао 7 км к југу у Вужимском 
селу, телмк 1-2 кг. Други комад од 71 гра- 
ма пао је по оата даље од споменутога 
села. — Код М. нађене су разне стварж из 
бронзанога доба с оообитим комадима кел- 
та, мачева н раднога материјала.

Ј. М-н.
МИЉАНИЂ ПЕТАР ДР., лекар (1/2 

1852, Бањани, Црна Гора — 8/9 1897, Це- 
тнње). Гимназију и правни факултет свр- 
шио је у Београду, а потом медицину у 
Москви 1881. Ради уоавршавања био ј-е

1883/84 у Француекој и Немачкој. У Цр- 
ној Гори бн-о ј-е управник болнвце Да- 
нидо I на Цетиљу, затим начелник црно- 
гор-ског санитета. Био ј-е први хирург у 
Црној Горн, н представник своје земље на 
мнотим међународним конгресима. Писао 
је више чланака и расправ-а медицинских 
и правничких на српском, руском, фран- 
цуском и немачком. Најглавнији су му: 
2иг Бха^пове Јег ВагшрегЉгаДоп ат  Ту. 
аћЈ. (1884), 5с1его«е еп р1а^ие$ сћег Јеих 
Пегез (1889), Случај микседеме (1890), Ду- 
шевн-о болесни, глухонеми, енилептични и 
слепи у Црној Гори (1891, Две стотине 
операција катаракта у болници на Цетињу 
и 0 лепри у Црној Гори (1893), Постанак 
цетињске тамнице (Правниж, 1893).

В. С.
МИЉАНОВ МАРКО, кучки војвода (12/4 

1833, Медун — 2/2 1901, Х-ерц-ет Нови). М. 
је -био и'з племена Дрекаловића. Био је ј-е- 
д-а-н од најхрабријих јунака и један од 
најразумнијих вођа. Истакао се 1862, када 
је Куче водио против Турака, и ако су 
им били поданици, п после у рату 1876 
до 1878. Чувени подгорички покољ (1874) 
нзазван је на његов потицај, да се уједу 
Турци. Српски романтичари створили су 
му врло велико име. Њетова популарност 
н отвореност довела га је у сукоб са кне- 
зом Нпколом, и он је пао у н-емилоет. М. 
се и-стакао и као- добар писа-ц. Њетови При- 
мјери чојства и јунаштва (1901), необичнп 
по садржају, крепки по изразу, внсоки по 
моралу, и-ду у најлепше -ствари српске 
прозе. Његов-о дело Плем-е Кучи изишло 
је 1904. У љему има драгоцених података 
за иеторнјат, организацију и  обича.је тих 
брђана. В. В.

МИЉАЦКА, река у Босн-и, д-есн-а при- 
т-ока Босне. Десна М. саставница, Мокраљ- 
ска М., извире из многих врела -са п-од- 
ножја Романије (Црни Врх 1.355 м, В-е̂  
лики Врх 1.331 м), Костреша (1.315 м), 
Девине Планине (1.092 м) и  у врл-о не- 
дравилном и вијугавом току т-ече према 
југозападу. Паљанска М., као лева са- 
ставница, извире на падинама Ј-аворине 
(Хоџа 1.379 м, Кик 1.360 м) и Витеза 
(1.188 м), жт в-ећ на изворишту доста раи- 
гранату мрежу и углавном тече н-а запад- 
се-верозапад. Од љихова сут-ока-, на висини 
од 595 м, југоиоточно од Чељуговића, река 
тече под им-еном М. крое -отеновиту кли- 
суру све до Оарајева. Одатле М. тече на 
запад, а од Хаџић-а на северозапад. Ушће 
М. у Боону је на ви-сини од 486 м, 1'8 км 
западно од железничке станице Раиловац. 
М. има неколико незначајних притока. М. 
је доста широка, али ма«о дубока река. 
Дужина М. тока је 35'9 км, -а површина 
слива 420-5 км2. Д. В.

МИЉЕВСКА ПЛАНИНА, планина у Ср- 
бији, н-а граници наш-е државе са Буга-р- 
ском, источн-о од велике окуке В-ож:ичке 
Реке, 8 км северно-северозападно од Бо- 
сиљгра-да. Највећи виоови на М. П. су:
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триангулацнона тачка 1.732 м, на северу 
Белн Камш 1.520 м, на аападу Црни Ка- 
мен 1.616 м, на југу Гроб 1.596 м,. а на југо- 
нстоку Комаја 1.480 м. П. В.

МИЉЕШЕВА РИЈЕКА, режа у Рашкој, 
десна прнтока Лина. Извпре са Комарнде 
(1.369 м) п Јастребовца, углавном тепе пре- 
ма северозападу, а у Лнм утиче ннже ва- 
роши Прнје1Лоља. Притоке М. Р. су Коса- 
тида и Бо.јна., обе сп десне стран-е. Дужина 
тока је 22-2 км, а површнна слива 163'6 
км2. П. В.

МИЉКОВИЋ БРАНИСЛАВ, професор и 
књижевнп критичар (17/12 1890, Београд). 
Основну школу учпо је у Београду, гим- 
назију у Шапду н Београду. Фнлософскп 
факултет (југословенска књпжевност) свр- 
шпо је у Београду (1913), и те је годпне 
постављен за наставника у Ваљеву. Од 
1919 професор је четврте београдске гпм- 
назпје. — Радио је на исторпјп књижев- 
ности и књижевној крптнци. Наппсао је: 
Друштво Орпске Оловесностн (Књпге Ма- 
тице Српске, 46), а писао је расправе и 
критике у Орпском Књпжевном Гласнику 
н Прилозима за књнжевност, језик, псто- 
рију и фолклор. Д. П.

МИЉКОВИЋ ВЕЉА, глумад (20/9 1858, 
Веоград — 8/1 1901, Београд). Ступио ј-е 
на позорницу 29/11 1872 у позорншној 
дружини Берберовића. Од 1872 одлазпо ,је 
у друга позоришта: путничка, Хрв-атско 
Земаљско Казалиште, Народно П-озориште 
у Беотраду (1881—1885) п Орл-ско Народно 
Позориште у Ново-м Саду- (члан и редитељ). 
За члана Нар-одног Позоришта у Београду 
авгажован ј-е 20/3 1893. Про-славио је 25 
година свог глумовања 20/11 1897. Главне 
су му улоге бил-е: Лазар (Суботићев Мл- 
лош Обиллћ), Јеврем (Црногорци), Неша 
(П-одаала), Фаверол (Дора),, Диран трто- 
вац (Диран и Дпран), Лудвик XI, Жан 
Равцау (Враћа. Ранцау), Флотвел (Распв- 
кућа), Иланов (Федора), Филеас Фог (Пут 
око земље), Вукашин (од Драг. Ј. Илнћа), 
Чича Мпја (Отари бака ж љегов спн). — 
М. ј-е ваписао н ова драм-ска дела-: Вра- 
чара, П-отпоручник Мпкица, Јабука, Кра- 
љевић Марко п Арапнн, Буњевка, Ивкова 
Олава (по Ст. Оремцу). Умео је да се 
уживп у најразноврсније улоге, да их 
потпуно разуме п пзврсно прикаже. — 
М. је био и добар аматер цртач.

Р. О.
МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ. У Краљевини има 

око 280 извора М. В. Добра трећина од 
њих налази се у простору лланинских ла- 
наца, који ое -од Јастребца и Копаовика, 
ширином -око 95 км, прогеже на северо- 
запад до Узломачке н Чемернице Планине, 
у дужинп око 430 км. Простор тај обеле- 
жава-ју са нстока Ниш и Врање, на- за- 
иаду Сарајево-Тузла п у врху Баља Лука. 
Но и у том простору исп-ољава обиље М. 
В. лредео Копаонпка, омеђен рекама То- 
нлицом, 1г Ибром и двема Моравама. Дру-га

област, такођер богата изворнма М. В., 
јесте Рудншк, особжто његове северне косе, 
у линијн Рача и Лазаревац, Трећа облас-т, 
приметна по изворима М. В., ј-есу планнн- 
ски масиви, који се од Козјак-Планнне 
с југа до Ртља п Кучај-Планнне на северу 
ређа-ју. У томе су правцу бање: Врањска, 
Ншпка, Соко Бања и Брестовачка.

Сличво грулисаље изв-ора. М. В. у једној 
области се опажа још само у Хрватској и 
Словеначкој, к то у правцу горских ла- 
наца, којп се протежу од истока од Ко- 
привнпце на запа-д до Цеља. Граничне 
тачке овог терена М. В. јесу Вараждинске 
Топлице и Крапинск-е Топлице на истоку, 
Римске Топлице и Добрна на западу. а 
Стубичке Топлиц-е на ј-угу.

М. В. имају назив но оном хемиском 
састојку, који првлађује или својом ко- 
личином или дејством у лечењу. Тако се 
киселом (кпоељак) зове вода по СО ,̂ ал- 
калном по НСОз, муријатичном (сданом) 
по С1, саливичном по бОз н Иа, сулфа- 
тичном по 80« н Са, горком по 50з и Мф 
земном по Са и М& гвожђевитом по Ре, 
сумпоровитом по Н8, радиоактивном ло 
еманацијн. По тим састојцпма и називима 
М. В. се деле у групе, да би преглед бпо 
лакши. У нашој се земљи налазе ове гру- 
пе (заград-е значе, да се вода још не 
-ексдлоатише, илж да још није жспитана).

I. група. Акратопеге. Карактерпстпка: 
хладна вода сталне температуре, минерал- 
них састојака мање него 1%. Употреба: за 
■пиће код катара мокраћвих путева. код 
улога, код троваља-, код затвора. (Врлика, 
Атенпца, Горобиље.)

II. група. Акратотерме. Карактернсхнка: 
топла вода оталн-е температуре, .минерал- 
иих састојака. маље- него 1%. Упогреба: за 
ниће ка-о прва група, за. купање према то- 
плоти воде против живчааих -болести, про- 
тив ревматизма и улога, против запаљења 
и против тровањ-а олов-ом и живом. Лак- 
таши Илиџа 2-0° С, Сврачковци 24-80° С. 
Медија 26° С, Фојннчка Баља 29-5° С, Сту- 
пари 30-5° С, Тополшица 31° С, Олово Ба- 
ња 34° С, Впшеградска Бања 34-8° С. Ннш- 
ка Баља- 36° О, Топлице 36-2° С, Добрна 
30-5° С, Лашко 37-5° О, Сутинске Топлпце 
37-4° С, Овчарска Бања. 37-5° С, Кралпнске 
Топлшце 38—44° С, Чатешке Тоилпце 40 до 
52° С, Дарувар 42—45° 0, Ба.ња у Бањекој 
45° 0, Т-опуеко 58° С, Стубичке Топлице 
63° С, Јошаничка Бања 78° С (Велш-с-Рачпћ, 
Гата, Јапра- Будпмлпћ, Мала Кладтша, То- 
мнна, Топлик, Бањица л Ж.аочан-п).

III. група. Прости кисељаци. Карактерп- 
стика: хладна во-да сталне температуре, 
минимум 1°/оо и максимум 1% сувог остат- 
ка. Употреба: за. пиће као обична вода и 
лротпв лаког катара желуца-црева и мо- 
краћнпх цевп, против лаког затвора, против 
улога п фосфатурпје, за купање као купке 
угљене киселпне против болестп срца н 
крвнпх жила. Јасенпчка Баља (Бјелановац, 
Блажујскп Кисељаци, Границе. Копршзна, 
Поњево, Трново, Непељевац, Водпца).
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'IV. група. Алкална вода. Карактернсти- 
ка: превлађује анјон (НСОз) и катјони 
(Иа), (К') и Дл), сувог остатка има више 
него 1°/оо. Употреба: за пиће против ка- 
тара плућа, желуца - црева, жунне бешике 
н мцкраћних путева, протнв прекомерне 
киселине у желуцу, против улога и ше- 
ћерне болести, протнв камена у жунној бе- 
шици, у бубрегу и мокраћној бешшцн. 
Град-ачац 29-3° С.

V. трупа. Алкално-кисела вода. Карак- 
терпстика: што и за IV групу, но осим 
тога -садржн С02 више нето 1°/оо. Употреба: 
за пиће као IV група; за купаље као куп- 
ке С02 против болести срц-а и крвних жи- 
ла.-Стара Каљнжа 27° С, Гаверник Мари- 
јин извор, Кострајница Краљев Бунар, Ра- 
денци врело Гизела, Буковнчка кисела во- 
да, Врљачка Баља 36-5° С, Милошева Баља 
25° С (Внча, Коњски Извори, Лнсице, Про- 
горелица, Слатина Расинска, Црнишева 
Горља).

VI. група. Алкално-муријатична вода. 
Карактеристика: као IV група, но осим 
тога садржп и анјон (СГ). Употреба: за 
пиће нротнв -скрофулозе, и катара слузо- 
кожа, код катара желуца, кад не лучи 
доста стомачне С1Н киселине, за купаље 
против хроничних запаљења са исцедпном 
и без овакве. Стари Бечеј извор II 2 1 ° 0, 
Драгуња, Дубница, Толстовршка Слатина, 
Прилике, Младеновачка кисела вода ЗГ5° 0, 
•Тамнички Кисељак, Липик 64° 0 (Јасеница, 
Ласинска Киселица).

VII. група. Алкално-муријатнчна сали- 
нична кисела вода. Карактеристика: као 
VI група, но осим тога садржи анјон (ЗО"«) 
у вези са катјоном (N6), (К’), (Ц), као и 
502. Унотреба: аа пиће код катара органа 
за дисање, органа за вареље и мокраћних, 
против улога, за купаље као VI група. Ра- 
денци Главно врело у Св. Торђа врело. 
Оба извора садрже приметну количину ли- 
тијума ([ПНСОз] 0-05679 и 0-01488).

VIII. груна. Алкално-салинична кисела 
вода. Карактеристика: као V група, но 
осим тога садржи анјон (80"«) у вези оа 
катјоном (N6), (К-), (Ц). Анјона (бОЦ) мо- 
же да има више, него анјона (НСОз). Упо- 
треба: за пиће као IV група и нарочито 
против затвора и шуљева, против болести 
.јетре и против гојазностж, за купање као 
VI група: (Хашани, Гаверник, извор Ма- 
тнлдин).

IX. група. Алкално-земно-алкално кисе- 
ла вода. Карактеристпка: као V група, али 
садржи и катјоне (М§) и (Са). Употреба: 
за пиће као IV и V група, и нарочито 
против живчаних болести, које иду са уз- 
буђењем, против катара желуца са пре- 
комерном виоелином, против катара црева 
са проливом и против запаљења са исце- 
дином, против нервозе срца, против улога, 
протнв уратлчног камена у бубрегу или 
бешнци, за купаље против запаљења, наро- 
чито коже, а као купке утљене киселине, 
против болести срца и крвних жила. (Ре-

чица, Мошевац, Александровац, Буцн, Ве- 
луће, Врбница Велика, 'Венерал Јанковнћ- 
Баља, Белановци, Кучково, Кижље, Луко- 
во 53° С), Врљачка кисела вода (хладна), 
Паланачки Кисељак, Пројевска Баља 34° С.

X. група. Алкално-земно-алкална сали- 
нична муријатична кнсела вода. Каракте- 
ристика: као VI и VII група, али осим 
тога садржн п катјоне (Са) и (Мр). Упо- 
треба: за пиће против катара плућа (и 
т.уберкулозне природе), против катара ор- 
гана за вареље; за купање против ревма- 
тизма. Ломничка кисела вода Врућица 
28-7° С.

XI. група. Алкалжнземно-алкалва сали- 
нична кисела вода. Карактеристика: као 
IX група, али садржп н знатну количину 
анјона (5 0 у/в) у вези са катјоном (1Ја). 
Употреба: за пиће против катара црева са 
затвором, против катара желуца са преко- 
мерном киселином, против болеоти јетре, 
протнв жучног камена, против гојазности 
и шећерне болести, против катара мокраћ- 
ннх путева и против улога, за куиаље као 
IX група. Рогашка Слатина, Гаверник, 
Горни Ротагачкп извор.

XII. група. Земно-алкална кисела вода. 
Карактеристпка: превлађује анјон (НСОз) 
н катјон (М§) и (Са); (Са) +  (М§) +  (И а) 
+  (К-) +  (Ц) +  (СГ) +  .(Вг') +  (Ј') +  2 
( 5 0 "4) садржп С 0 2. Употреба: за пиће као 
IX, X и XI група, нарочито против ката- 
ра плућа туберкулозне природе, кожне бо- 
лести, скрофулозе, рахитиса, остеомалаци- 
.је, за купаље нарочито против кожних бо- 
лестп. Бистрица, Горљи Шехер 34° 0 (Де- 
чанн, Жарево, Руђинци).

XIII. група. Земно-алкална муријатична 
кисела вода. Карактернстика: као XII гру- 
па, али осии тога садржи анјон (СГ). Упо- 
треба: за пиће као IX, XI п XII група, за 
купаље против живчаних болести, ревма- 
тизма и улога, запаљеља н као купатило 
угљене киоелине против болести срца и 
крвних жила. Леоковица 2Г5° С, Римске 
Топлице 36-3° 0.

XIV. трупа. Земно-алкална сулфатна ки-
села вода. Карактеристика: превлађузе
анјон (5 0 "4) и катјон (Са). Употреба: као 
пиће против катара црева са пролнвом, 
против катара мокраћних путева, против 
ревматизма и против улога. (Гата), Олати- 
на (Илиџа) 40’7° 0.

XV. група. Слана (муријатичка.) вода. Ка- 
рактеристика: превлађује анјон (СГ) н кат- 
јон (N6). Олаљача се зове слана вода, која 
садржи преко 36 % СШа. Употреба: за пиће 
против катара желуца са недоотатком ки- 
селине (НСГ), протпв затвора, против скро- 
фулозе, гојазности и улога, за купаље 
против ревматизма и улога, против боле- 
сти костију, против запаљеља живаца 
и невралги.је. Сланка.мен, Ту-зла 27-7° С 
(25 36 % ИаС1) (Вучјак, Доњи Вакуф, Коњиц, 
Кутавеа, Лешљани, Светице, Олатпнски 
слани иввори).

XVI. група. Јодна вода. Карактеристика: 
садржи анјон (Ј'), Употреба: ва пиће и ку-
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паље против скрофулозе, артериоскле- 
розе и сифилиса. (Њивице), Нови Оад, Ко- 
страјница Краљев бунар, Липик

XVII. група. Гвожђевита вода. Каракте-
ристика: садржи катјон (Ре). Употреба: за 
пиће протпв бледе немоћи и малокрвностн, 
за купање као купатило угљене киселине 
против болестп срца и крвних жила. Ра- 
денцп, Гвожђевито врело Кострајница, 
Игнацов бунар, Блед, Лујзин бунар 23,Ј 0, 
Добрна Гвожђевит извор (Ре[НСОз]2) 
0'01335, Гаверник, Јосифов извор (РеЈНСОзјз) 
0'0178, Жерјавцн (Ре[НСОз]г) 0'018, Кови- 
љача, Јордан пзвор РезОзАЕОз 0'064, Си- 
јаринска Баља 71° С, Врањска Бања Гвож- 
ђевит извор 63° С (Ре[НСОз]з) 0-0278, Ора- 
ховица, Сочковац 24° С (Студенпца, Бела 
Вода, Дворанп, Ресанска кисела вода, Ту- 
лари, Даросава, Ђевђелиска кпсела вода 
25-3° С, Ђака Си304 0'0145, Мирошевац
МпзОз =  0-165, Рудница, Богушићи, Хан- 
Луке, Добраљево, Доња Прача, Јамука, 
Кукавица, Марннац, Понор, Хан-Језеро, 
Велика Киселица, Мала Киселица, Врело 
Црвене Реке, Витриолно врело Сребре- 
ничко, Бачпћ, Мратинци.

XVIII. група. Арсенска вода. Карактери- 
стика: садржи анјон (НАз04). Употреба: за 
пиће против малокрвности, кожнпхболести, 
слабостн живаца. Сребрннца, Црни Губер, 
Велика Киселпца, Мала Киселица, Врело 
Црвене Реке, Витриолно врело Сребреничко 
НабО.1 =  0'1273, Бачић, Мратинци.

XIX. група. Сумпорне воде. Каракте- 
ристика: садржи анјон (Н5'ј. Употреба: 
за пиће против затвора, против боле- 
сти јетре, против снфилиса, протнв 
троваља оловом п живом, против кож- 
них болести, за купање против рев- 
матизма и улога, последице прелома ко- 
стн, скрофулозе, протпв кожних болести, 
протпв невралтија. Омрделац 12-8° С, Обре- 
новац 2Г5° 0, Оплит 22° С, Мокошшца
22-5° С, Радаљ 24-75° С, Отари Бечеј 31° С, 
Ковиљача 30° С, Биоштанска Бања 36-4° 0, 
Брестовачва Баља 37—41° С, Ђевђелиска 
Баља 40° С, Матаруге 41° 0, Рибарска Бања 
41-5° 0, Катланово 42° 0, Дебарска. Бања' 
42° 0, Бања у Бањској 45° С, Богутовац 
46° С, Вараждинске Топлице 51° С, Штнп- 
сва Бања 55° 0, Кочанска Бања 56° С, Илиџа 
57'5° 0, Куршумлиска Бања 37—59° С, 
Врањска Бања 82° С (Хајдеровцп, Капте- 
ревац, Крупгчица, Чејреци, Брђани, Вла- 
сово, Впшњица, Калуђернца, Проторелица, 
Милошево, Слатина, Оребрница, Смрдљи- 
ковац, Шопнћ, Туларп, Црвена вода, Џев- 
рин, Трепчанска Бања 29-8° 0, Шарбано- 
вачка Бања. 30° 0, Катланово, Велпка, Леш- 
че, Шмитхенове Топлице 22° С, Смрдеће 
Топлице 40° 0).

XX. група. Радиоактивна. вода. Карак-
терпстика: садржи еманације радиума.
Употреба: за пиће и за. купаље протнв 
ревматизма п улога, протнв невралгија, 
нарочито и код табеса. Слатина (Бања Ј1у- 
ка) 2'75 МЕ, Слатпнски Кисељак 4'56 МЕ, 
Топуско 2МЕ, Стубичке Топлице 2—8 МЕ,

Соко Бања 6'42 МЕ, Нишка Бања 9'69 МЕ, 
Нови Сад 17 МЕ, Студеннца 26 МЕ, Крч- 
мар вода 74 МЕ.

По хемиском саставу границе измећу по- 
јединих група нису строго повучене. Из 
таблице број 1, на којој су приказане ана- 
лизе главних минералннх вода за пиће. 
још се боље види, како постоје прелази из- 
међу вода, које садрже анјоне (НССУз), 
(СГ) и (80"4). Ови анјони а од катјона 
(Ма) и (Са), (М§) имају пресудни значај 
у дејству на болесие орган-е. Али у овом 
постоје још и већи прелази нзмеђу по- 
једнннх група, него у хеннској анализи. 
Само гвожђе н арсен имају тачно обеле- 
жену и ограничену групу н по анализи и 
по дејству.
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Таблица бр. 2 СРЕБРНИЦА 
Црни Губер

Аналнза проф. Е. Лудвнга

XVIII група

Катјона Г мили мола мили вала соли г

н о-оооз о-зооо о-зооо  . КС1 0-0020
к 0-0075 0-1875 0-1875 1лС1 трагови
И а 0-0019 0-0844 0-0844 К 25 0 4 0-0143
Са 0-0064 0-1600 0-3200 М а з5 0 4 0-0059

0-045 0-1846 0-3892 С а 5 0 4 0-0133
Р е 0-1375 2-4530 4-9060 С а Н А 30 4 0-0111
М п о-оооз 0-0054 0-0108 М ^ 5 0 4 0-0221
2 п 0-0031 0-0266 0-0232 Р е 5 0 4 0-3737

М п 5 0 4 0-0008
А1 0-0362 1-3493 4-0479 2 п 8 0 4 0-0077

10-2990 С и 8 0 4 трагови
Анјона'

СГ 0-0009 0-0254 0-0254 А 12( Н Г 0 4)з 0-2273
5 0 « 0-4866 5-0655 10-1310 Њ 5 0 4 . 0-0154
Н А 30 4 0-0086 0-0609 0-1218 Н з810з 0-0841
Н Г 0 4 0-0010 0-0104 0-2208 Орг. матер. 0-0074

Укупно: 0-9648 9-9130 10-2990 Укупно: 0-7863
НгбгОз 0-0841 1-0814

Орг. матер. 0-0074
1Л трагови
Си трагови
Њ 3 0 4 трагови Л. Ненадо

МИНЕРАЛОГИЈА (НАУКА 0 МИНЕРА- 
ЛИМА). Мшгерали, који се појављују као 
елементн, доста су ретки, па ни у нашој 
држави нису јако раширени. Од таквих мш- 
нерала код нас је најраширеније -злато, а 
има га у Самоборској Гори, у песку поред 
Драве од Барча до Марибора, поред Муре 
од Леграда до Подтурна, у подгорју Псуња 
л Папука од Церника до Велике у Славо- 
нији. У Боснн је познато у потоцима, који 
теку из планине Вратнице код горљета 
Вакуфа, у Лашви код Травнита, у око- 
лини Фојнице. У Србији та има највише 
код Бора п Мајдан Пека, на Дели Јовану, 
код Кучајне на Руднику. У Македонији 
се налази у гранитским и гнајским маси- 
впма и у околини Алшара и др.

Као елеменат сумпор се налази код нае 
на неколико места, на пр. код Радобоја у 
Хрватској, где се некада вадио. Данас су 
ти радови обустављени, јер је руде већ 
мало. У Србијн има сумпора у околини 
Кратова и на планини Дудици, код Ко- 
села, на северу од Охрида.

Графит је врло редак. Има га у Бре-ж- 
нику код Нарбека, у Оловеначкој, у Псуњу 
на Хамбаришту и код Љуљалке у Олавонп- 
ји, у Србији на Столовима, код Краљева, 
н код Вратарнице, у тимочкој крајини.

Живе има мало код Тршћа у Горском 
Котару, код Шпиља и на Авали у Србији.

Бакар-елеменат је познат у незнатнпм 
количинама међу гвозденим рудама у Ва- 
решу у Босни и код Мајдан Пека, Бора и 
Оувобора у Орбији.

Гвожђе-елеменат шоетојало је као метеор- 
ско гвожђе, пало као метеорит 1751 код 
Хратаћине.

Олово-елеменат налази се у златоносном 
песку и шљунку код Велике.

Од минерала, који -су посгали као хеми- 
екн спојеви 'Са два и више елемената, на- 
лазимо сулфиде, оксиде;, хидроксиде, окси- 
соли (карбонате и силикате). Они се на- 
лазе највише у вулканским крајевима. 
Бакарне сулфидичне руде, нарочито хал- 
копирит, јављају се мало у Словеначкој 
код Железника, у Храстници код Оолча- 
ве, код Свинца, Циркоуше н Камнице, Ли- 
тије, Обојника, Копривнице, Плиберка, Ме- 
же, Гемшника, Јеравице. У Хрватској су 
познате у малим количинама у Самобор- 
скоф Петровој и Трговској Гори. У Босни 
их има око-Оињакова код Варцар-Вакуфа, 
у Машкари на .југу Горњега Вакуфа, тде 
су се развили бакарни сињавци, тетрае- 
дитп. Тих бакарних сињаваца има између 
Јајца и Варцар-Вакуфа код Јежурина, 
Жаовина, Ковачевице и у долпни Јошавке 
недалеко од Сињакова, у околини Фојнице, 
Крешева и Бугојна. У Херцеговини су по- 
знатп бакарнн онњавци вод Будишне- у 
поречју Неретвине притоке Неретвице, у 
крају Јабланице код Олатине н Добрн- 
гошћа. У Ср-бији има халкопирита. у ва- 
љевском крају, код села Брезовпце севе- 
розападно од Гебеља, у копаоничком крају 
код Бадшц Оиначине, Плане и другим 
местима. На гласу су бакарни рудници у 
источној Србији, нарочито код Бора, где 
се, уз халкопирит, развио ковелин, бор- 
нит и бакарни сињавац, енартит. Бакарних 
руда има још код Кривеља, Маркова Ка- 
мена, Метовнице и у околинп Мајдан Пека. 
У Јужној Србији познате су бакарне руде 
око Кратова и на нланини Дудици. У Цр- 
ној Гори има их на Лиму код Гуеиња. Све 
тв сулфидичне бакарне- руде, кад ее на- 
лазе близу површине, где моисе да дође до 
њих вода и угљена киселина (у т. зв. оксп-
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дационој зонн), прелазе у 'базнчне бакарне 
карбонате, у зеленп малахнт н модрп 
азурпт. Лепнх малахита има у Словенач- 
кој код Радеча, а налазимо их и у сваком 
бакреном руднику.

Оловне сулфидичне руде (галенпт) по- 
знате су у Словеначкој код Лнтпје, у око- 
лини Јасеница код Планине, код Зида- 
нога Моста, у долини Планинвце јужно од 
Радеча, северозападно од Цеља у околини 
Жалца н Добрне, код Шкофје Локе, Пли- 
берка, Кнапоуше, код Веча. У Хрватској 
их има врло мало, на пр. у Загребачкој 
Гори пспод Ов. Јакоба, у Самоборекој, Тр- 
говској н Фрушкој Гори. У Лнци на Че- 
мерницн код Суваје. У Далмацији се на- 
лазе на дну неогенских наслата код извора 
Доснтгце, између Плавна и Голубића. У 
Воснн се појављују на много места. Има нх 
у рудном крају код Љубије међу там-ош- 
њим гвозденнм рудама, које су у везн са 
рудннм материј-алом у Трг-овској Гори, 
међу твозденим ру.дама- код В-а-реша, код 
Боровк-це, на Оштрој Глав-ици на занаду 
од Бугојна, код Јасеневице витп-е Креше- 
ва, код Олова- на северу Чевљановнћа. У 
средњем веку били су на гласу рудннцп 
код Олова, алн дана-с су већ експлоатп- 
сани, па- је руде мало. Доста -оловне руде 
нма у околнни Сребрнице, одакле прелази 
преко Дрнне, где ое налази у већој колн- 
чини код П-остења и Селанца. Осим ових 
подринских -оловних рудннка има у Ср- 
бији оловне руде код Кучајне, на Авалн 
код Љуте Стране, у рудннчк-ом крају на 
подножју Штураца, у копаонпчком крају 
код Бадња, Плане, Сипачнне, Добровине, 
Лисине, Белог Брда, затнм око Новога 
Брда и Јањева, где ј-е у доба Немањића 
био 'бујан рудароки живот. У том крају 
вадила се словна руда највише због тога, 
што је бнла богата сребром. Велпке ко- 
лпчине оловних руда налазимо код Ко- 
совске Митровице, око Трепче п на Пла- 
коннцн. По Македонијп пма оловнпх ру- 
да највише око Кратова, Леснова п Зле- 
това.

Галенит, кад настане хемпско трошење  ̂
т. ј. кад дође у додир са водом и угље- 
нсм киселином (у оксидационој зонн), 
прелази у оловнн карбонат, церуеит, Он -се 
налазн у већој количини у оловннм руднн- 
цпма код Постења на Дрини, мало у Љу- 
бији. Негде прелазн у сулфат, англезпт 
на пр. у Љубији. Како је галенит често 
среброносан важи као сребрна руда, пз 
које се добнва знатна количнна сребра. 
Многи су нашп галенпти среброноснп,

Цннкане сулфидичне руде, -сфалерит, го- 
тово су стални пратноцн словних руда, 
галенпта, па их зато и налазимо заједно 
по рудпим лежпштима. Нма нх у Олове- 
начкој у долннн Лланице јужно од Га- 
деча, код Трзкнћа, у околшш Мокронога п 
на другим мест-има, где се налазе и словне 
руде. У Хрватској пма пешто сфалернта 
у Ивашпћици, Загр-ебачкој п Фрушкој Го- 
ри, у Босип се налази међу оловним ру-

дам-а- код Боровице, а у Србији код Кучај- 
не, код Љуте Стране на Авалн, око Гуд- 
ннка на подножју Штураца, по Копао- 
ннку, око Кратова све уз галените.

Цинкана сулфиднчна руда, сфалерит, 
прелази у оксидационој зони у цинканн 
карбонат смитсонит. Тога емитсонита има 
у Иваншћицн и код Кучајне.

Арсенске сулфндичне руде, реалгар и ау- 
рипнгмент, налазе се мало у Загребачкој 
Горп, где их налазпмо'са цннканом рудом. 
У нашем кршу (Карсту) -нма их међу 
кречљацима код Хрватских Подстена на 
Купи, код Дикла- крај Задра, на брду Сви- 
лаји код Врлнке и у дубровачкој околини. 
У гнајсима. Псуња има арсенопирнта, који 
се налази у Шеовицн код Пакраца. Аурн- 
пнгмента и реалгара нма прнлично у око- 
линп Крешева код Хрмзе п Дусине, код 
Каменице крај> Ф-ојнице. Крај око Фојнице 
и Крешева пун је разних сулфидичних 
руда, а међу њима има и арсенскпх сиња- 
ваца, који су се развили н у таброндском 
терену код Јабланнце. Ти се сиљавци на- 
лазе код Орловца и Добрпгошћа. У Јуж- 
ној Србпји има много реалгара н аурипнг- 
мената код Алшара, где су отворени п 
рудннци.

Ант-нмонске сулфидичне руде, антимо- 
нлт, најрашнренпје оу у Словеначкој, Бо- 
сни н Орбији. У Оловеначкој их има- код 
Тројана, Храстнпка п у псточном крају 
око Чемшеника. У Боснн се налазе у фој- 
ничком крају код Чемерннце, Путлевца, 
Лунпце, Повитнна п Захора. Има у Босни 
и антимонских сињаваца нарочито код 
Фојнпде, Креше-ва, Орловца и Добригошће. 
У Орбијн су на тласу антпмонска рудпшта 
у Подрнњу око Крупња (Костајник, Зајача, 
Добри Поток), и на југу код Алшара.

Бизмугове сулфидичне руде, бизмутин, 
нознате су у тимочком крају код села 
Градншта у Аљииом Долу п Трнавпцп.

Живлне сулфиднчне руде, цпнабарит, 
налазе се у ТрпЉу у Горском Котару, у 
јужној Далмацнјп код Шпича на Доњој 
Главпцн и у околини Грабовпка. По Боснн 
има цпнабарпта у Зец-Планннп. Погоре- 
лнцн Планпнн, у околпнп Крешева, Фој- 
нпце, у Чевљановпћу. Чзгвен је цпнабарит 
са- Авале, -где су га вадилн још у пред- 
нсториско доба. Мало цпнабарита пма на 
Данплову Врху у атару села Брајића, јуж- 
но од планпне Оувобора у рудннчком окру- 
гу. Неке су се жнвпне руде разлпле п као 
сињавцп. Таквих руда има нарочито у Бо- 
сни у Машкарп код Горљег Вакуфа.

Оумнорно гвожђе, пприт, врло је раши- 
рена рзгда н важан мате-рнјал за фабри- 
кацнју сумпорне киселине. У веђилЧ ма- 
сама н-алази се у Босни код Баковића, у 
нсточној Србпјн око Бора н Мајдан Пека. 
Баковићскн пирити -су златоносни, а они 
у -источној- Србпји златоноснн п бакро- 
вити. Пирпта има у Драгодањском потоку 
на К-опа-онпку, код села- Брезне и Бзовпка 
у рудничком округу, код села Дрен-овца 
у ужпчком округу, код села Пољне мо-
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равском округу, око Влаоотинаца п у атару 
Мачкотице у враљском окруту. У Хрват- 
ској га има највише у Гороком Котару око 
Мр-зле Водпце и Фужина. У Лици испод 
планине Лисца, код Радуча. У Словеначкој 
се налази као пратилац других сулфидич- 
них руда (код Литије).

Гвоздене руде су јако раширене, а на 
неким се местима налазе у тако великим 
масама (Љубија, Вареш), да оногућавају 
снажан развитак гвоздене индустрије. Ве- 
ћином су се развиле као гвоздени хидро- 
кеидп, лимонитн који су настали хидра- 
тизацијом из сидерита (Љубија) или пп- 
рита (Горски Котар). Негде, се појављују 
као гвоздени оксиди (хематити). Од љих 
су неки постали оксидацијом -сидерита и 
пирита. Доста су ретки гвоздени оксидул- 
оксиди, магнетити, док су гвоздени кар- 
бонати, сидерити, врло чести.

Лимонитских руда има у Словеначкој, 
на простору, који се шири на југу Љу- 
бљане од Подпећи у југоисгочном правцу 
преко Метлике све до Карловца, затим у 
околнни Врхнике, на подножју Триглава 
око Руднога Поља, Бохињске Бистрице и 
Железника, код Кропе, Бледа, Јесеница. У 
Хрватској су најважннје руде у Петровој 
и Трговској Гори (оидерит и у оксидацио- 
ној зони лимонит). Самоборска Гора има 
хематита и сидерита. Из Трговске Горе пре- 
лазе гвоздене руде у Босну, где се око Љу- 
бије јављају у великим масама. Ту се у 
оксидационој зони налазп лимонит, уз не- 
што мало хематита, а у дубљим деловима 
рудника сидерит. Друто врло важно м>е- 
сто босанских гвоздених руда ј-е код Ва- 
реша, где има највише хематита, а мало 
сидерита. Занимљива је генеза гвоздених 
руда код Вареша, које су постале мета- 
морфозом из тамошњих кречњака, делова- 
љем физичко-хемискнх сила. Има по Бо- 
сни још гвозденнх руда у околини Кључа, 
на Сиљакову (сидерит у друштву халко- 
пирита, у околини Јајца, Коренића (хе- 
матит), на западу Бугојна око Николина 
Потока (хематнт), испод Лопошнице Пла- 
нине око Орашца и Лжсца (у оксидацио- 
ној зони лимонит, у дубљим деловима шн- 
рит), у околини Бусоваче (златоносан ли- 
монит постао је ш  златоносног пирита), 
код Дусине у долини Врложњак на за- 
паду од Крешева (златоносан л.имонит по- 
стао је из златоносног пирита), код Сред- 
њега на југозападу1 Левљановића (хема<- 
тит). У Херцеговини има већих количина 
гвоздене руде, магнетита, у габроидском 
масиву код Јабланице. У Црној Гори по- 
јављују се гвоздене руде код Црнице, на 
Међеду, на Лиму близу Гусиња, у око- 
лини Никшића. У Орбији, која је врло бо- 
гата гво-зденим рудама, има особито много 
магнетпта. Најважније су руде на Ко- 
паонику (Суво Рудиште, Самоковека Река, 
Крива Река, Рудно, Живица). Уз магнетит 
има ту и лимонита (код Кремића). На. ее- 
веру Копаоника има гвоздених руда код 
Р.удњака, на југу планине Јелице, поред

потока Бјелице код Криваче и Гуче. Јав- 
љају се те руде н на Власини у врањском 
округу, у источној1 Србији (Мајдан Пек, 
Рудна Глава, Црна.јка са претежним маг- 
нетитом, Добра на Дунаву са мантановитим 
лимонитом), у мраморима на Венчацу, на 
Мокрој Гори и код села Јабланнце на југо- 
западној страни Златибора, код Матаруга. 
у рудничком округу, у Шаранима југоза- 
иадн-о оД Горљег Милановца, у околинп 
Београда (Кошутњак, Раља, Губеревац), у 
околини Крагуј-евца, у Жидиљу у морав- 
ском округу. У Македонији се палазе гвоз- 
дене руде у крајевима кристаластих шкри- 
љаца већином као магнетит.

Манганоке руде, већином псиломелан и 
пиролузнт, налазе се у Словеначкој око 
Бегуншћице код Радовљице: у Хрватској у 
Петровој Гори, у Далмаидји код Бу.две, у 
Босни код Чевљановића’ и Вареша, у Хер- 
цеговини код Јабланице н Кољица, у Ср- 
бији уз гвоздене руде на Конаонику, Тро- 
главу, код Ковачице недалеко од Радо- 
чице, код Јуровића, у Македонији између 
Шлегова. и Добрева код Кратова (мантан- 
■ски карбонат, родохрозит, којп је на повр- 
шини, у оксидационој зони, оксиднсан), 
код Јањева, на Клени код Мрзена. и Под- 
леса, код Марганца, Ресна, Св. Илије у ве- 
лешкој клнсури. Лепих родохрозита на- 
лазимо међу лимонитима Љубије, који су 
јако мангановити.

Алуминиске руде, боксит, много су ра- 
ширене по нашем кршу тако, да је наша 
држава једна од најбогатијих тим рудним 
материјалом. У Словеначкој је познат бо- 
ксит код Оловенске Бистрице. Најчешћа су 
његова налазшшта у Лици (Гргин Брпјег 
на Велебиту, Рудопоље, Вратце, Мазин, Ки- 
.јани), •Далмацијн '(околнна Дрниша, Уне- 
шића, Врвеника, Обровца) л у Херцего- 
вини (Широки Бр.ијег, Мостар, Посушје, 
Ракитски Гвозд на Чврсници).

Кромне руде, кромит, налазе се у нашој 
држави много, нарочито у Босни (Дубо- 
штица код Вареша, долина Трнбиј-е на ју- 
гоистоку Дубоштице), Србијп (Рај;ац, Богу- 
товац, Лопатница, Маглић, Сувобор) и Ма- 
кедоннји (Лојане северозападно од Кума- 
нова, у скопском крају код Радуша, Ора- 
ша, Грачана, Кривеника, Горанаца, Свила- 
ра, на Клепи код Козле, Катланова, Рабро- 
ва, Валандова, Алшара, Рождена). У кро- 
мнтима, око Алшара и Вождена, развио се 
један црвени кромни клоритни минерал 
т. зв. кемерерит. Међу саставнпм минера- 
лима неридотита налазимо у озрло малим 
количинама два кром.иту сродна минерала, 
пикотит и плеонаст.

Кремен (кварц) је врло распрострањен 
минерал. Налази се као белутак (по кри- 
сталастим шкриљцима Хрватске, Босне и 
Орбије). Нетде' ствара засебне стене, кре- 
мене шкриљце и кварците (међу криста- 
ластпм шкриљцима Хрватске, Босне и Ср- 
бије). Важан је кремени песак као матери- 
јал за фабрикацију стакла. Има. га у Сло- 
веначкој код Брежнца, у Хрва.тској код
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Карловца, Топуокога н Јагме, у Босни код 
Доње Тузле, у Орбнји код Параћина. По 
пегмахитским жилама кристаластих шкри- 
љаца јављају се лепи кристали, као прози- 
рац и чађавац. У Врапчу код Загреба. на- 
ђено је аметиста, калцедона пма у Фру- 
шкој Горп, ахата и опала у Иваншћпци.

Од оксида. налазимо у кречњацима на- 
шега крша периклас, а у амфиболитима 
код Кутјева у Славонији бруцпт, којп 
саставља бруцитне амфиболите. У кри- 
сталастим шкрпљцпма Јужне Србије, на 
југу од Окопља нма. корунда (рубина) п 
дпјаспора.

Магнезита има у Бановинп код Рујевца-, 
у Фрушкој Гори, у Босни око Дубоштпце 
и Жепча, у Орбији у рудничком кра.ју око 
реке Чемернице, на. Копаонику под Жељи- 
ном н Бадњем, на Козомору код Ражане, 
на Златибору, код Карабуништа. нзмеђу 
Скопља и Велеса, код Алшара. Од карбо- 
ната има још арагонита код Вараждинских 
Топлица, тарновицита код Постења, сгрон- 
цијанита код Радобоја.

Осим гнпса и барита, о којима се говори 
у петрографпји, налазимо од сулфата још 
целестин код Радобоја, епсомит код Оамо- 
бора, мелалтерпт и халкантит у Бору. Од 
фосфата осим апатпта, којп је сталан са- 
стојак многлх на-ших стена, има нешто ма- 
ло ппроморфита код Љубије, вивијанита 
код Љубљане.

Оплпкатни минерали највише су рашн- 
рени као састојци разних на-ших стена. 
Има међу тим састојцима андалузита, еи- 
лиманпта, дистена (врло велпкн крпсталп 
у гнајснма од Оелца п Прилепца на југу 
Прилепа), турмалина, цоиста, клиноцон- 
ста, еппдота, граната, оливпна, енстатп- 
та, бронцита, хпперстена, диопснда,' дија- 
лага, аугита, актинотнта, роговаче (хорн- 
бл-енда), глаукофана, ортокласа, микрокли- 
на, плагиоклаоа, биотита, мусковита, кло- 
ритоида, клорита, стауролита, серпентина, 
стеатита, тптанпта. Неки од силиката ра- 
звили су се по пукотинама камеља, на пр. 
топа-з у пегматитима Мославачке Горе, бе- 
риљ у пегматптнма Мотајпце, прехнит у Га-' 
бру код Јабланице, роговача у лепим кри- 
сталима по андезитима око Дудпце, асбест 
серпентннски код Пуштеника .јулгно од же- 
лезничке пруге Скопље—Митровпца, глау- 
кофанскн асбест код Халпловаца у Боснл, 
стпва (морска пена) од Кремне н Бране- 
жаца у Љубнћ-Планини, хемиморфит у 
Иваншћици, хризокола код Велике у Оло- 
веначкој, тптанит у Габру код Јабланице, 
каолин код Метриша у лсточно.ј Србији, 
између Авале и Космаја, сапоннт у Лици 
код Прокика.

Од минерала органског постанка поја- 
вљује се озокерит код Великог Поганда, 
нафта у Међ.умурју код Пакленице и Сел- 
нпца, у Хрватској у околини Липика, код 
Лудбрега, Велпког Поганца, Питомаче, Риб- 
њака, Нове Градишке, Кутине, у Бо-стш 
код Доње Ту-зле, у Црној Горл код Буко- 
впка н Омрдеша, у Македонпјп код Охрпда

и у .Бучину; асфалт у Далмацпји код Вр- 
горца, Трогира, Дрниша, Сплита, у Ср- 
бији у Буштрељском Потоку у врањском 
округу.

Л и т е р а т у р а :  Д. Антула, Преглед ру- 
дишта у Краљевпнп Србијн; Записници 
Срп. Геолошког Друштва, 9, 16; Рударски 
ГласнпкдЗ, 4; Годншњак Рударског Одеље- 
ња, 2; М. Благојевић, Геолошки Аналп, 6: 
Заппсници, 13, 14; Рударскп Гласник, 2; 
Ф. Хофман, Годишљак Рударскот Одељења, 
1; Св. Гикнћ, Годшпљак Рударског Одеље- 
ња, 1; А. П. Илпћ, Руда.рскп Гласнпк, 2, 3; 
Записнпци, 15; Р. Кагег, Вег^- ипЈ НиНеп- 
тапшбсћез Јаћгћисћ, 53, 54, 55, 58; М. 
Кпшпатнћ, Рад, 147 (ту је скупљена лите- 
ратура о нлнералнма Хрватске, Славоннје 
п Далмацпје до 1900), 151; Деиез Јаћгћисћ 
1иг Мтега1оЈ11е е!с,, ВеИа^ећапЈ 34; К. 
Мпшковлћ, Годпшњак Рударског Одељења, 
2; Д. Сгепановпћ, Запнсници, 13, 14, 15; 
Геолошкн Аналн, 7; ВиИеПп Ие 1а 8ос1е1е 
Капеатзе сЗе М|тега1ој|1е, 45; Ф. Тућан, 
Наше рудно блато (Матица Хрватска, 1919); 
Гласник Наравосл. Друштва, 19; Наставни 
Вјесннк, 17, 18; Сеп1гаЊ1аП 1иг Мшега- 
1о^Њ е!с,, 1911, 1912, 1913, 1915; СИогпаЊ 
сИ е̂о1оЈ51а ргаИса, 12; Споменпца 0. Ло- 
занића, СошрЊз КепЈиз, 1924; С. Уроше- 
впћ, Глас, 54; Запнсницп, 9.

Ф. Тућан.
МИНИАТИС ИЛИЈА, епископ Кернике н 

Калаврита у Мореји, знаменнт пропове- 
дник и богословскн писац 1669—1714. Кра- 
јем 17 века М. се бавно у Дарнграду при 
млетачком посланству, те га је патријарх 
Гаврпло поставио за проповеднпка Велике 
Цркве и учитеља патрпјарашке школе. 
Кад је, у то доба., отпочела врло актив- 
на пропаганда унпје с рпмском црквом. 
међу православним Србима н Румунима 
под аусгриском влашћу, М. је, на молбу 
влашког господара Константина Бранко- 
вана (1688—1714), на грчком језику напн- 
сао књигу Камен саблазни илн пстордско 
разјашњење о почетку и узроцима рааде- 
леља цркава. Та је књига првп пут штам- 
пана 1717 у Лајпцнгу, другн пут 1752 у 
Вратиславп, а трећи 1783 у Бечу. Исте го- 
днне, 1783, кљнга М. ,је преведена на руски, 
1785 на, немачки, а ла. српскн у два. маха 
1785 н 1797. Против те М. књнге написао је 
Хрват језуита Канижлић своје капитално 
дело Камен правл смутње велике, које је 
штампано у Осеку 1780. Р. Г.

МИНИСТАРСТВА. Прво М. у Србнјп по- 
стало је 11/1 1811 нз Управног (Држав- 
ног) Савета, којн се тада звао Правн- 
тељствујушчп Совјет, а п Сенат. Шест 
чланова Оавета одређени су за мини- 
стре (попечнтеље) разних струка др- 
жавне управе: војне, нностралнх дела, 
финансија, унутрашњих дела, лравде и 
проевете. Као њнх-ов лредседннк сматрао 
се Карађорђе Петровнћ, тадалти »врховни 
вожд« српскога народа. У његову одсустг.у 
председавао је њетов намесннк, кога је ок
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оам одређивао. Мкнистар 'Правде бдо је у 
исто вр.еме п председннк, највишег суда- 
(велики вилајетскп судија) и није долазио 
на министарскв седниде. Ово министар- 
ство се растурило пре нето што је пропао 
први српски устанак. 1812 оно је нмало 
свега три министра, а 1813 остао је сам 
министар Унутрашњих Дела, јер су она 
друга двојица отншла својим војскама.

Под кне-зом Милошем Обреновићем прво 
М. постало је 1834. Мннистри су били по- 
стављени у размаку од 27/3—8/6. Бжло је 
5 министара (попечитеља): Правде, Уну- 
трашњих Дела, Финансија, Војни и Ино- 
странжх Дела. Просветом је најпре управ- 
љао министар Правде, а после министар 
Иностраних Дела. — Друго М. под кнезом 
Мнлошен образовано је 3/2 1835, после про- 
глаш-еља Оретењског У-става, Мпнистри су 
узети из Државног Савета. Било их је 
5 као и 1834, али је просветом унрављао 
министар Унутрашњих Дела. Зваљ-е пред- 
седника М. није постојал-о. Али како је 
кнез Милош у беседи од 1/2 1834 обећао 
поставити министрима једно председнн- 
штво илн »размотрнлиште попечитељства«, 
то је министарскнм седницама председа- 
вао председник Државнот Савета, а при- 
суствовао нм је и главни секретар Савета. 
Ово М. није трајало ни пун м-есец и п-о 
дана, па су поједини минпстри разреша- 
вани један по један.

По Уставу од 2/2 1835 министри су 
били дужни, сваки по својој струци, 
принремати и подноситп Државном Са- 
вету законе п уредбе, потребне српском 
народу; старати се да се ти закони и те 
уредбе тачно врше; давати сваке године 
кнезу и Државном Савету, а мжнистар Фи- 
нансија и Народној Скупштинн, нзвештај 
о својој струци. Министри добивају сваке 
године законом одређене суме новаца за 
расходе своје струке. Према указу о Др- 
жавном Савету од 14/2 1835 министри су 
дужни имати днекни претлед о утрошку 
тих новаца. Онп одговара-ју за неправилан 
утрошак својих кредита, за свој званичан 
рад и за недовољно вођење контроле над 
радом својих чиновника. Одсухне мини- 
стре замењују државни саветници, а ми- 
нистра Иностраних Дела може заменити и 
директор његове канцеларије. Поеле смрти 
или свргнућа министра може по-стати ми- 
нистром и- којн од способнијих чкновника, 
и ако није државни саветник.

Треће М. кн-еза Милоша образовано је 
14/2 1839, л-осле проглашења Устава од 
10— 12/12 1838. По чл. 4 тога Устава сем 
кнежевог представника (шефа његове кан- 
целарије), који је у исто време био и ми- 
нистар Иностраних Дела, могла су постоја- 
ти још само три М.: Унутрашљих Д-ела, 
Финансија и Правде (с Просветом). По 
Уставу од 1838 и устројству Државног Са- 
вета од 27/4 1839 министри су независни 
један од другог, »али треба један с другим 
да су у непрестаном саобраћају и спора- 

' зуму, да не би њихове наредбе долазлле у

противречност, која би м-огла- произвести 
пометњу и умањити љихову важност ж до- 
стојанство а њнх довести до одговорности«. 
Онн су дужни саветовати се међу собом 
и саветова-ти кнеза, пошто сви њихови по- 
слови теже једном циљу: благостању на- 
родном. Мннистри израђују свој годишњи 
буџет, који одобравају кнез н Државни 
Савет. Они подносе сваке године, у марту 
и априлу, извештај Државном Оавету о 
своме раду. По устројству централне упра- 
ве од 29/5 1839 министри ће, свакн по сво- 
јој струци, представљатн кнезу лица, спо- 
собна- за вршење звања, ради наименова- 
ња, али ти предлози не могу бити против- 
ни кондуит-листама, које ће се, с времена 
на. време, слати Државном Савету.

27/9 1859 одељено је М. Просвете од М. 
Правде, али је већ 4/11 1860 претворено у 
Управу Просвете, чији је управптељ им-ао 
ранг в  права министра. 1859 створене су 
још две управе у рангу М.: Главна Војна 
Управа (14/5) и Главна Управа Грађевина 
(22/10). Према закону о устројству Цен- 
тралне Управе од 10/3 1862 све су ове 
управе претворене 10/4 нсте године у М. 
Законом од 21/12 1882 установљено је п М. 
Пародне Привреде, те је тако Србија има- 
ла, до уједињења, 8 М.

Укаеом од 3/11 1918 установљена су три 
нова М.: Трговин-е, Саобраћаја н Народног 
Здравља; указом од 7/12 1918 сва остала 
садашња нова М., сем М. за Аграрну Ре- 
форму, које је установљено ука!30м од 2/4
1919.

Све до 10/4 1862 миннстри су се зва- 
лп попечитељи, а- тада су прозвани мп- 
нистрима, а попечитељства — М. По за- 
коНу од 10/3 1862 предвиђене су опште 
дужностж министара: да руководе посло- 
вима. своје струке и бржну се о љеном уна- 
пређењу; да ое старају -о извршењу зак-она 
и уредаба-; да по својим отрук-ам а̂ -подносе 
кнезу, са својим премапотписом, акта, која 
кнез треба да реши; да спренају потребне 
пројекте закон-а и уредаба, као и све по- 
требне мере ло својим струкама; да пред- 
лажу кнезу званичнике за своја подручја; 
да извршују надзор и контролу над пот- 
чињеним надлештвима и чиновницима; да 
спремају буџете по својим струкама, управ- 
љају трошењем отворених им кредита и 
о томе дају рачун.

Министарском Савету ставља се у дуж- 
ност свестрано н зрело претресање и ре- 
шавање свих важиијих мера и наредаба и 
одржање јединства и једнообразности у 
делима државне управе. 0 свему што се 
ради у мпнистарскни седницама саставља 
се протокол, који потпнсују сви министри.

Закон о централној државној управи 
није у целини мењан пи до данас, и ако 
су Народној Скупштини поднесена, после 
уједињења нашег на.рода, четири предлога. 
Првн 29/9 1921. 0 њему је пленум Законо- 
давног Одбора гласао у начепу и усвојио 
га 30/1 1922, али ,је 4/5 нсте годнне скинут 
са дневног реда. Други је поднесен 10/1
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1924 и свршен је у секцији Законодавног 
Одбора, алн није претресан у пленуму. 
Трећи је поднесен 19/5 1926, а саопштен је 
Законодавном Одбору 16/6 нсте године. 
Према овом последљем предлогу укнда се 
одмах М. за Уставотворну Скупштину и 
Изједначење Закона. М. за-Социјалну По- 
лптику нма да ликвндира најдуже за го- 
дину дана, а М. Аграрне Реформе припа- 
,ја се М. Пољопривреде п Вода после две 
године.

Овај је пројекат повучен, п 13/11 1926 
поднесен је нов, четврти. Његов претрес 
дефинитивно је свршен у седницн Зако- 
нодавног Одбора 26/11 1926, сем тачака о 
употреби и организацпјп жандармерије н 
о надзору министра Унутрашљнх Дела 
над финанснјама самоуправних тела, које 
су остале за доцније решење. Према од- 
луци Законодавног Одбора усвојено је, да 
остане једанаест М. М. Вера и Припреме 
за Уставотворну Скупштину и Изједначе- 
ње Закона придају се М. Правде, М. за 
Аграрну Реформу и Управа Шума улазе 
у састав М. Пољопривреде, М. Пошта и 
Телеграфа даје се М. Саобраћаја, Управа. 
Рудника иде под М. Трговине н Инду- 
стрије, М. Грађевина постаје М. Јавних 
Радова и придају му се: грађење држав- 
них железнпца п надзор над грађењем 
самоуправних и приватних железница, 
уређење водених токова, одржање водене 
снаге, организацпја употребе вода и хп- 
дротехничких објеката п давање конце- 
спја за искоришћавање водене снаге. М. 
Народног Здравља спаја се са М. Ооцнјал- 
не Полптике под назнвом: М. Народног 
Здравља п -Социјалног Старања. М. Прп- 
преме за Уставотворну Окупштину п Из- 
једначење Закона престаје чпм овај закон 
ступн на снагу, М. за Аграрну Реформу 
у току од две године, а остала укпнута 
М. придају се другима у току од године 
дана. Закон се овај пма звати: Закон о 
врховпо.ј управи. б надлежности Мпни- 
старског Оавета, председника Владе н по- 
јединих министара не може се говоритп, 
док Народна Скупштнпа не усвоји овај 
пројекат у дефпнитпвној редакцијп.

Ј. Продаповић.
М и н и с т а р с т в а .  П р е д с е д н п -  

ш т в о. Зваље председника Мпнпстарства 
ннје формално постојало до 9/4 1862. Првом 
минпст'арству (од 11/1 1811) председавао 
је оам Карађорђе или његов намесшик. Мв- 
нистарскпм седницама под првом владом 
кнеза Милоша предоедавао је председник 
Државног Савета. Доцније се миниотар 
Иностраних Дела, који је био у исто вре- 
ме и мпниотар кнежеве канцеларије и звао 
се кнезкев предотавшпс, сматрао као нај- 
важнији мпннстар п у неку руку посре- 
Дник нзмеђу кнеза и другпх министара. 
Тек законом о устројству цеитралне управе 
(10/3 1862) заведено је звање председника 
Мпнпстарства. За првог председнпка по- 
стављеп је 9/4 1862 Илија Гарашанин.

Председнпк је, по чл. 18 тога закона, нре- 
мапотпнсивао сва акта која пронстичу од 
кнеза, а не спадају у дужност ни једног 
другог министра, као на пр. указ о постав- 
љању чланова Државног Савета и т. д.

Председннк Мишгстарства управљао је 
увек једним ресором, ове до Устава од 
22/12 1888, ко.јл предвнђа, да председник 
Мпнистарства може бити и без портфеља. 
Први председник без портфеља био је Нл- 
кола 'Пашић (11/2 1891—21/3 1892).

После уједпњења заведено је и потпред- 
седништво Миниотарства. Први потпред- 
седник (без поргфеља) био је Др. Антун 
Корошец (7/2 1918—23/2 1919).

По уредбама о устројству шредседништва 
Министарског Оавета од 31/1 1919, 30/11 
1919 и 4/12 1920 Министарски Савет, као 
највлши управни орган п центар спољне 
и унутрашње политпчке оредине, претреоа 
и решава по свпма важнијнм спољнпм п 
унутрашњим плтаљина, л о свима пројек- 
тима закона и уредаба, пре него што се 
они упуте Државном Савету и Народној 
Скупштнни.

Председништво Мпнистарског Савета 
имало је з одељеља: кабинет председннков, 
одељење за штампу и одељење за извршеље 
међународних уговора. Под љеговом су 
влашћу, у гранпцама спецнјалннх закона: 
Државнп Савет, Главна Контрола, Краљева 
Канцеларнја, Управа Двора, Канцеларнја 
Краљевскнх Ордена и Дпрекцнја Плена. У 
послове кабињета долази све оно, што пред- 
седнлк Минжстареког Савета обавља, било 
лао шеф владе, којп се стара о јединству 
и једнообразности у делима евих министа- 
ра, било као надлежан за решавање поје- 
днаих питања ио нарочитим еаконима и 
уредбама, Кабинет се дели та политичку 
п административну секцију. Прва вршн 
све лоелове, који припадају председнпку 
Минпстарскот Савета као шефу владе, би- 
ло да се тичу опољне и унутрашње поли- 
тике, било рада са Народном Окупштином. 
Он разматра и све законоке пројекте и при- 

ћчедбе Државног Савета, пре него што ое 
они реше у Министарском Савету и у На- 
родно.ј Скупштннп; даје мишљење о сви- 
ма предметима, који по својој садржинп и 
значају, а нарочито по политичкој, при- 
вредној и финалоиској природи, засецају 
у опште државне пнтересе, води старање 
о пословима, којн ће се изнети на решава- 
ње Министарском Савету, стара ое о извр- 
шељу саветских одлука и чува заппснжк 
министарсквх седнпца. Друта (админиотра- 
тдвна) секцнја ради о питањима, која се 
твчу свих надлештва, која оу под управом 
или надзором председнпштва владе н о 
питањпма покрајинскпх влада, уколпко 
спадају у надлежност председништва Ми- 
нистарскога Оавета. Одељење за извршење 
међународних уговора има за дужност, да 
се стара о испуљељу свпх обавеза и оства- 
рењу свих права, која лроистпчу из међу- 
народних уговора п да служи као савето- 
давни орган Мпнистарства 'Иностраних Де-

— 796 —



МИНИОТАРСТВО ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ

ла за сва правна питаља мбђународнот ка- 
рактера. На челу овог одељења стоји шеф, 
којн има ранг генералног директора Мини- 
старства. Одељеље лма 4 секцжје: 1. Поли- 
тичка секцвја, у чију надлежност спада: 
Лига Народа, разгранич-ен>а, држављ-анство, 
заштита мањнна, санкције, одр&дбе општет 
карактера, ограничење наоружања, ограни- 
чеље бројног стања, разоружаље неприја- 
тељских земаља, ова плтаља која се тичу 
сувоземне ш поморске војне снате и  војног 
ваздухопловства. 2. Секција за. накнаде 
штета, у чи.ју надлежност долазн: накнада 
штета. 3. Економско-финансиска секција, 
у чију надлежност сладају: економ-ско-фл- 
нансиска литаља међународног каражтера, 
организа1Ција рада. 4. Саобраћајва оежција, 
у чију надлежност спада: међународнн 
саобраћај сувоземни, поморски и речии, 
прнстаништа, бродови. На челу сваке се- 
кције стоје шефови, који имају ранг начел- 
ннка Мннистарства Иностраних Дела. 30/1 
1920 одељење за извршеље међународннх 
уговора и одељење за штампу (пресбиро), 
прешли су под власт М. Иностранпх Дела.

П редседн ц ц н М .: ИлијаГарашанпн (9/4 
1862—3/11 1867); Никола Христић, отправ- 
ља дужност председника (з/И 1867—22/И 
1867; сталан 22/11 1867—21/6 1868); Ђорђе 
Д. Ценић (21/6 1868—17/7 1869); Радиво.је 
Милојковић (17/7 1869—10/8 1872); Мили- 
воје Блазнавац (10/8 1872—24/3 1873); Јо- 
ван Ристић, као заступник (24/3 1873—2/4 
1873; сталан 2/4 1873—22/10 1873); Јован 
Мариновић (22/10 1873—25/11 1874); Аћим 
Чумић (25/11 1874—22/1 1875); Данило
Отевановић (22/1 1875—19/8 1875); Стевча 
Михајловић (19/8 1875—26/9 1875); Љубо- 
мир Каљевић (26/9 1875—24/4 1876); Стев- 
ча Михајловић (24/4 1876—7/12 1876; 7/12 
1876—16/12 1876; 16/12 1876—1/10 1878); 
Јован Ристић (1/10 1878—19/10 1880); Ми- 
лан С. Пироћанад (19/10 1880—21/9 1883); 
Нпкола Христић (21/9 1883—7/2 1884);
Милутнн Гарашанин '(7/2 1884—2/5 1885; 
2/5 1885—23/3 1886; 23/3 1886—1/6 1887); 
Јован Ристнћ (1/6 1887—19/12 1887); Сава 
Грујић (19/12 1887—14/4 1888); Нлкола
Христић (14/4 1888—21/2 1889); Коста 0. 
Прогвћ (21/2 1889—22/2 1889); Сава Гру- 
јић (23/2 1889—16/3 1890; 16/3 1890—11/2 
1891); Никола П. Пашић (11/2 1891—21/3 
1892, без портфеља; 24/3 1892—9/8 1892); 
Јован Ђ. Авакумовић (9/8 1892—1/4 1893); 
Лазар Ђ. Докић (1/4 1893—4/0 1893; 4/6
1893— 23/11 1893); С. Грујић (23/11 1893 
до 12/1 1894); Ђорђе С. Симић (12/1 1894 
до 21/3 1894); Светомир Николајевић (21/3
1894— 15/10 1894); Еикола Христић (15/10
1894— 25/6 1895); Стојан Новаковић {25/6
1895— 17/12 189б); Ђорђе С. Симић (17/12
1896— 11/10 1897); Др. Владан Ђорђевић 
(11/10 1897—12/7 1900); Алежса С. Јова- 
новић (12/7 1900—5/2 1901; 5/2 1901—20/3 
1901); Др. Михаило В. Вујић (20/3 1901 
ДО 6/4 1901; 6/4 1901—6/5 1902; 6/5 1902 
до 7/10 1902); Петар Велимировпћ (7/10

1902—7/11 1902); Днмитрије Цинцар-Мар- 
ковнћ (7/11 1902—24/3 1903; 24/3 1903 ДО 
29/5 1903, без портфеља; 24/3 цео кабинет 
Цинцар-Марковићев поново је указом по- 
тврђен); Јован Ђ. Авакумовић (29/5 1903 
до 15/6 1903; 15/6 1903—21/9 1903, без цорт- 
феља); Сава. Грујић (21/9 1903—26/1 1904; 
26/1 1904—27/11 1904, без портфеља); Нп- 
кола П. Пашић (27/11 1904—16/5 1905); 
Љубомир Стојановић (16/5 1905—30/7 1905; 
30/7 1905—1/3 1906); Сава Гру.јић (1/3 1906 
ДО 17/4 1906); Никола 'П. Пашић (17/4 1906 
ДО 30/5 1907; 30/5 1907—30/3 1908; 30/3 
1908—7/7 1908); Петар Велимпровић (7/7 
1908—11/2 1909; 0Д 11/8 1908 био је без 
портфеља); Стојан Новаковић (11/2 1909 до 
11/10 1909, без портфеља); Ннкола. П. Па- 
шић (11/10 1909—25/6 1911, без портфеља); 
Др. Мнлован Ђ. Мнловановић (25/6 191.1 
ДО 27/1 1912; 27/1 1912—18/6 1912); Марко 
Трифковић (18/6 1912—30/8 1912); Никола 
П. Пашић (30/8 1912—22/11 1914; 22/П
1914—10/6 1917; 10/6 1917—10/3 1918; 10/3
1918— 3/11 1918; беЗ' портфеља 3/11 1918 
ДО 7/12 1918); Отојан М. Протлћ (7/12 1918 
до 16/8 1919, без портфеља); Љубомпр М. 
Давидовић (16/8 1919—18/10 1919; 18/10
1919— 19/2 1920; оба пута без портфеља);
Отојан М. Протић (19/2 1920—17/5 1920); 
Др. Миленко Р. Веонић (17/5 1920—1 8 / 8  

1920; 18/8 1920— 1/1 1921; о:ба нута без 
портфеља); Никола П. Пашић (1/1 1921 до 
26/3 1921; 26/3 1921— 24/12 1921; 24/12 1921 
ДО 5/1 1922; 5/1 1922— 16/12 1922; 16/12
1922— 2/5 1923; 2/5 1923— 27/3 1924; 27/3 
1924— 21/5 1924; 21/5 1924— 27/7 1924, без 
портфеља); Љубомнр М. Давидовпћ (27/7 
1924—6/11 1924, без портфеља); Никола 
П. Пашић (6 /1 1  1924—29/4 1925; 29/4 1925 
Д0 18/7 1925; 18/7 1925—8/4 1926, без порт- 
феља); Нпкола Узуновић 8/4 1926—15/4 
1926; 15/4 1926, без портфеља).

Ј . Продановић.
М. за  А г р а р н у  Р е ф о р м у  уста- 

новљено је укавом од 2/4 1919. Прва 
уредба о томе М. постала .је 12/2 1920. 
Његов је задатак: 1. да израђује за-
конске •предлоге, уредбе п наредбе о 
аграрној реформи и да их преко својнх 
органа извршује, и 2. да организује и води 
послове поделе земље, колонизације, ре- 
натрираља, преузећа великих пољопри- 
вредних и шумских поседа у државне ру- 
ке, да води послове разрешења и уређеља 
кметских, колонатских ж сличних односа, 
те у везп стиме да се стара о подизању 
земљорадње у опште. М. се дели на два 
одељења: опште и аграрно. Олште пма че- 
тири одоека, у које улази и министров 
кабинет. Аграрно одељење делн се у шесг 
одсека. На челу одељења стоје начелиици, 
а одеецима управљају шефови. Уз мини- 
стра уредба предвиђа и звање министро- 
вог помоћника. Заведене су обласне н 
аграрне дирекцнје, са седиштем у За- 
гребу, Љубљанп, Сплиту, Сарајеву, Це- 
тињу, Новом Оаду и Скопљу, а сем љих
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и окружни (жупаниски) аграрни уреди и 
срескп (котарски) аграрни повереници. — 
Ова је уредба мењана 28/2 1921. Установ- 
љено је, као треће, одељење за копониза- 
цију са два одсека, узета од аграрног оде- 
љења. У општем одељењу установљен је 
још један одсек. Оадашље стање М. за 
Аграрну Реформу, према буџету за 1926/27, 
овако је: поред министра постоје три др- 
жавна подсекретара н министров помоћ- 
ник. Опште одељење има ове одсеке: ка- 
бинет министров; административни, пер- 
соналнп и технички одсек. Аграрно оде- 
љење је са овпм одсецима: за кметске, 
колонатске и сличне односе; за надзор, 
управу и лнквпдацију великих поседа; 
правни и аграрно-статистичкн п фпнан- 
сиски. Колоннзационо одељење има од- 
секе: за унутрашњу колонизацију, репа- 
трирање и за задругарство. Оем тих оде- 
љења и одсека постоји н одсек за рачу- 
новодство.

М н н и с т р и :  Др. Фрањо Пољак (2/4 1919 
ДО 16/8 1919; 16/8 1919—18/10 1919; 18/10 
1919—24/11 1919); Др. Хпнко (Хенрпх) Кри- 
зман (24/11 1919—20/2 1920); Др. Иван Кр- 
НИЦ (20/2 1920—17/5 1920); Др. X. Кризман 
(17/5 1920—18/8 1920; 18/8 1920—1/1 1921); 
Нжкола Узуновић (1/1 1921—26/3 1921; 2б/з
1921—18/7 1921); Крста Мплетић (18/7 1921 
ДО 24/12 1921; 24/12 1921—16/12 1922;
16/12 1922—2/5 1923; 2/5 1923—31/7 1923); 
Милан Симоновић (31/7 1923—27/3 1924; 
27/3 1924—21/5 1924; 21/5 1924—27/7 1924); 
Иван Весењак (27/7 1924—6/11 1924); Кр- 
ста Милетић, заступа (6/11 1924—27/11
1924) ; Др. X. Кризман (27/11 1924—29/4
1925) ; Милан Симоновић (29/4 1925—18/7 
1925); Павлераднћ (18/7 1925—8/4 1926; 8/4 
1926—15/4 1926); Бењампн Шупернна, за- 
ступа (15/4 1926—29/4 1926); Павле Радић 
(29/4 1926—17/5 1926); Др. Станко Шнбеннк 
(17/5 1926—).

Б у џ е т и:
1919/20 1,616.527-25 Дин
1920/21 43,870.242-40
1921/22 43,870.242-40
1922/23 57,668.554-30
1923/24 57,668.554-35
1924/25 92,551.951-10
1925/26 92,551.951-10
1926/27 69,087.121-— „

Ј. Продановић.
М. В е р а установљено је указом од 7/8 

1918. Организовано је уредбон од 31/7 1919 
као врховна надзорна п управна властусвн- 
ма верско-политичким пословима, уколико 
спадају у круг државне делатностн. У Ор- 
бнји и Црној Гори оно врши сву управну 
власт у врховној инстанцији; у областима 
кој-е су пре уједињења дрипадале царе- 
винском већу и у Босни и Херцеговини, 
М. В. врши онај део власти, који је ра- 
нлје припадао Мииистарству Богоштовља 
и Наставе, односно заједничком мннистру 
Финансија. У Хрватској п Славонијп вршп 
М. В. управу само у оним верско-полити-

чктгм пословима, који су или на основу при- 
вилегија епадали у делокруг бившега кра- 
ља, или су, ирема постојећим дужностима, 
придржани владару као врховном носиоцу 
извршне власти у држави. — М. В. се де- 
ли на четири одељења: опште са- два одсе- 
ка: адмннистративни и централни за рат- 
ничка гробља и гробове н одељења за 
источно-православну, за католичку и за 
муслиманску вероисповест. На челу оде- 
љења стоје начелници. Постоји и одсек за 
рачуноводство.

М и н и с т р и :  Др. Тугомир Алауповић 
(7/12 1918—16/8 1919; ‘ 16/8 1919—18/10
1919; 18/10 1919—19/2 1920); Др. Фран Јан- 
ковић (19/2 1920—17/5 1920); Павле Ма- 
ринковић (17/5 1920—18/8 1920; 18/8 1920 
до 1/1 1921); Др. Велизар Јанковић, за- 
ступа (1/1 1921—26/3 1921); Др. Миливоје 
Јовановић (26/3 1921—24/12 1921); Др. Иван 
Крстељ (24/12 1921—16/12 1922); Љубонир 
Јовановић (16/12 1922—2/5 1923; 2/5 1923 
до 25/5 1923); Др. Нннко Пернћ, заступа 
(25/5 1923—31/7 1923); Др. Војиолав Јањић 
(31/7 1923—27/3 1924; 27/3 1924—21/5 1924; 
21/5 1924—27/7 1924); Др. АнТОН Корошец. 
заступа (27/7 1924—6/11 1924); Милош (Ми- 
ша) Трпфуновић (6/11 1924—29/4 1925; 29/4
1925- —18/7* 1925; 18/7 1925—8/4 1926; 8/4
1926— 15/4 1926; заступа 15/4 1926—).

Б у џ е т п:
1919/20 8,268.649-40 Дин
1920/21 12,909.532-55
1921/22 12,909.532-55
1922/23 72,641.292-45
1923/24 72,641.292-45
1924/25 105,161.922-50
1925/26 105,161.922-50 „
1926/27 138,516.634-— „Ј.1Ј.1ЈО‘±  -----  ..

Ј. Продаповић.
М. В о ј н о  установљено је 11/1 1811. 

Обновљено је 2/6 1834. По указу о Др- 
жавном Савету од 14/2 1835 дужности 
су мпннстра Војног: устројптп и подићн 
војску; мотрити на уредност и полицију 
војске; снабдети војску свима потребама; 
набавити грађу за све струке војске; из- 
даватн војне законе; надзиравати војне 
судове у особитпм кривицама војске; ста- 
рати се за премештање и кретање вој- 
ске п војних иреноса; водити трошак на 
војску п знатл тачан рачун о томе; предла- 
гати помиловање одбетлих војника; ста- 
ра.тн се о здрављу војника и о болнжцама 
и другим корпсним војним заводима; зи- 
дати, поправљатк и чуватн места где се 
држн оружје н војне потребе; предлагатп 
усавршење војске.

Устав од 1838 не предвиђа М. В. Војска 
је била под Миннстарством Унутрашњпх 
Дела. 10/3 1859 војна управа и војно оде- 
љење овог М. датн су на управу Главном 
Војном Штабу, под којн су дошли и свп 
војни заводи и све што се односи на вој- 
ску и спада нелосредно иод кнеза. — 14/5 
1859 установљена је Главна Војна Управа: 
за отправљање свпх војнпх дела у Орбији.
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Она. је сједињавала све гране целокулног 
војног управљања: војно-техничку, војно- 
а-дмнннотратжвну, војно-економеку, војно- 
научну, војно-судску н војно-саннтетску. 
Под љом је била сва земаљска војска н 
сви војни заводи. Она ннје смела правити 
никакве стварне измене, које се односе на 
органско уређеље војске, без претходног 
највишег одобреља, ма ж не биле скопча- 
не с већнм нздатцнма. Подељена је била у 
три одељеља: опште-војно, војно-техничко 
н административно-еконоиско са начелни- 
цима на челу. На врху Главне Војне Упра- 
ве био је начелник с правима и дужно- 
стима минпстра.

По -закону о устројству централне управе 
од 10/3 1862 органпзовано је М. В. За- 
датак му је: рекрутовање, организоваље, и 
војничко снабдеваље редовне и народне 
војске. Оно има да управља арсеналом, 
војним фабрикана н нагациншма и да се 
брине о одевању војске и снабдевању хра- 
ном и свим војннм потребама и о свему 
што иде на добро одржаље и усавршаваље 
војске. Под њим стоја сви војни заводи 
н надлештва. — По устројству од 5/5 1862 
М. В. сједпљава све гране целокупног вој- 
ног управљања и има цод својом влашћу 
сву војну службу, као и по устројству 
Главне Војне Управе од 14/5 1859. Има три 
одељења: опште-војно, адмннистративно, 
п војно-контролно. Прва два пмају за ше- 
фове начелнике; треће једног контролора 
у рангу начелника. Прво одељрње подељено 
је у два одсека. Уведено је и звање ђенерал- 
штабног начелника, као помоћннка мини- 
стровог за техничке и војно-контролне 
ствари. 19/11 1863 основан је при М. В. 
инвалидски фонд. — По закону о устрој- 
отву М. В. од 19/2 1864 оно ,јо подељено 
на четири одељења: оиште-војно, економско, 
контролно и благајничко. Прво и друго 
имају за шефове начелннке, треће контро- 
лора а четврто руковаоца. Прво се одеље- 
ње дели на два одсека. — 12/12 1873 ме- 
њан јеј у овом закону чл. 15 који говори 
о набавкама. — 24/1 1876 као саставни 
део М. В. уведен је Главни Ђенералштаб 
оа начелнпком на челу. — 20/12 1878 пре- 
несено је контролно одељење М. В. у Глав- 
ну Контролу. — 6/5 1879 одвојена је вој- 
но-судска струка од ђенералштабне. — 
28/6 1882 донесене су неке хитне измене 
у закону о устројству овога М. кој-е се тичу 
■благајничког одељења и изоста.вљава одре- 
даба о контролном одељењу.

3/1 1883 изишао је нов закон о устро.ј- 
ству М. В. По томе закону ово је М. нај- 
виша управна и административна власт у 
земљи. 'Минвстар уиравља свом војском 
и командује њом у име владаоца. У над- 
лежност М. спада: организација, форма- 
ција н мобцлизација војске, њено попу- 
њаваље, наоружање, материјално и новча- 
но снабдевање, целокупна настава, дисци- 
плпна н војно судство, војно лекарство, 
надзор над целокупном службом н сви 
лнчни односи у војсцп. За време мобили-

зације на команду оператнвне војске пре- 
лазе: операције, дисцншшна, судствоапо 
потребн економно и новчано снабдевање. 
М. се дели на осам одељеља, којима управ- 
љају начелницн: опште-војно (2 одсека), 
артилериско-техничко (3 одсека), инжиљер- 
ско-техннчко (2 одсека), економно (3 од- 
сека), блага-јничко, санвтетско, инвалидско 
п -судско. — 22/2 1884 изишла је уредба 
о ђенералштабној струцн. — 1/11 1886 
унесен је у закон нов члан, -по коме се 
делокрут поједаних одељења и одсека може 
распоређивати уредбом по предлогу мини- 
стра Војног. — 14/4 1892 пренесен је Ђе- 
нералштаб у састав М. В. н лримио је на 
еебе послове ђенералштабног одсека оп- 
штег војног одељења. — 31/12 1892 пздво- 
јен је Главнн 'Бенералштаб из састава М. 
В., а заведен је у министарству ђенерал- 
штабни одсек. — 25/12 1897 у-становљена 
је Команда Активне Војске, у коју је ушао 
и Главни 'Ђенералштаб као љено ђенерал- 
штабно одељење. Историско и географско 
одељеље Главног /Венералштаба ушли су * 
у састав М. В. — 17/1 1899 уведено је у 
■састав М. контролно одељење са начелни- 
ком на челу. — 5/8 1900 Команда Активне 
Војске стављена је под М. В.

Указом од 7/12 1918 М. В. про-звало се 
Миннстарство Војно и Морнарице. Уред- 
бом од 29/7 1920 установљено је одељеље 
за ваздухопловство са три одсека. Под њим 
је ж ваздухопловни арсенал. Ова је уред- 
ба замењена законом од 26/1 1922. Одеље- 
ње за морнарицу установљено је уредбом 
од 20/11 1920, која је замењена законом од 
26/1 1922. Ово одељење стоји под управом 
једног начелника (контраадмпрала нли 
капетана бојног брода). Дели се на пет 
одсека.

Уредбом од 25/1 1923 у-становљен је Са- 
вет Земаљске Одбране, у циљу принреме 
извођеља опште државне мобилизације, као 
и оргааизацшје целе земље д свих љелшх 
извора н средс-тава за ратно доба. Дужност 
је овог Савета, да решава пнтања, која не 
спадају само у делокруг ра.да М. В; н 
Морнарице, већ улазе у делокруг рада ви- 
ше ншшстарстава, као што еу: обезбеда 
снабдевања војске н цивилног станов- 
ништва.за све време рата; искоришћава- 
ње целокупне индустрије у земљн и пре- 
тварање фабрика разних категорија у фа- 
брике за изра-ду ратног матернјала, као и 
стварање нових фабрика и правилно иско- 
ришћавање сиро-вина за индустрију у зем- 
љи т  на страни и предвиЗзаље начнна њп- 
ховог довоза; обезбеда стручне радне снаге 
за све важне послове, којн осигуравају жн- 
вот војске и цивилног становништва. Са- 
вет Зем-аљске Одбране састављају, под 
председништвом председника Мннистар- 
ског Савета: министар Иностраннх Дела, 
министар Унутрашњжх Дела, министар Вој- 
нн и Морнарице, миннстар Саобраћаја, мн- 
нвстар Финанси.ја и начелник Главног Ђе- 
нералштаба (чији је глас консудтативан).
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Данас М. Војске п Морнарице нма 10 
одељеља: ђенералштабно (са 3 одсека); 
ађутантско (3 одсека); економно (4); арти- 
лериско - техннчко (4.); инжшнерско - тех- 
ничко (4); саннтетско (4); судско (з); за 
ваздухопловство (4); за морнарнцу (б); ве- 
теринарско (2). Оснива се још п контролно 
одељење (са 3 одсека) а постоји п географ- 
ски институт (5 одсека). Инспекцнја има 
6: пешадиска (з одсека); артнлериска (3); 
коњичка (з); инжињерска (2); економска 
(3) и санптетска (2). Ова последња уста- 
новљена је уредбом од 5/6 1920, која је 
замељена законом од 26/1 1922.

М и н и с т р и: Младен Миловановић (11/1 
1811—20/9) 1813); Тома Вучпћ-Перишнћ (2/6
1834— 2/2 1835); Милета Радојковић (з/2
1835— 16/3 1835).

Н а ч е л н н ц н  Главне Војне Управе у 
рангу мннистра: Младен Жујовић (9/2 1860 
до 19/12 1860); Петар Протнћ, вршп дуж- 
ност (19/12 1860—31/12 1860); Константин 
Храннсављевић (31/12 1860—22/9 1861);
Иполит Монден (22/9 1861—10/4 1862).

М и н н с т р и: Иполит Монден (10/4 1862 
до 2/4 1865); Миливоје Петровпћ-Влазна- 
вац (2/4 1865—20/6 1868); Јован Белимар- 
ковнћ (21/6 1868—10/8 1872); Мшшвоје П. 
Блазнавац (10/8 1872—24/3 1873); Јован 
Ристић, заступа (24/3 1873—2/4 1873); Ми- 
лојко Лешјаннн (2/4 1873—22/10 1873);
Коста С. Протић (22/10 1873—25/11 1874; 
25/11 1874—22/1 1875; 22/1 1875—19/8 1875); 
Тжхомиљ Николић (19/8 1875—26/9 1875; 
26/9 1875—24/4 1876; 24/4 1876—4/11 1876); 
Сава Грујић (4/11 1876—7/12 1876; 7/12 
1876—16/12 1876; 16/12 1876—1/10 1878);
Јован Мишковић (1/10 1878—19/10 1880); 
Милојко Лешјанпн (19/10 1880—12/2 1882); 
Тихомиљ Ннколић 12/2 1882—21/9 1883); 
Јован Петровић 21/9 1883—7/2 1884); 7/2 
1884—2/5 1885; 2/5 1885—24/11 1885); Дра- 
гутнн Франасовнћ (24/11 1885—23/3 1886); 
/Бура Хорватовпћ (23/3 1886—5/2 1887); Пе- 
тар Топаловпћ (5/2 1887—1/6 1887); Анто- 
није Богнћевић, заступа (1/6 1887—3/6 1887 
а од 3/6 1887—1/7 1887 заступа одсутиог 
минпстра); Сава Грујић (3/6 1887—19/12 
1887; 19/12 1887—14/4 1888); Коста С. Про- 
тнћ (14/4 1888—22/2 1889); Димптрпје Ђу- 
рпћ (23/2 1889—16/3 1890); Сава Грујпћ, за- 
ступа (16/3 1890—11/2 1891); Радован (Ра- 
ша) Милетић (11/2 1891—б/б 1891); Мла- 
ден Јанковпћ, врши дужност (6/5 1891 до 
7/5 1891); Јован Прапорчетовпћ {7/5 1891 
ДО 21/3 1892); Дпмитрије Ђурлћ (21/3 1892 
'до 9/8 1892); Антоније М. Богићевић (9/8
1892— 1/4 1893); Дратутин Франасовпћ (1/4
1893— 4/6 1893); Оава Грујић (4/6 1893 до 
23/11 1893; 23/11 1893—12/1 1894); Мило- 
ван С. Павловнћ (12/1 1894—21/3 1894; 
21/3 1894—9/5 1894; 9/5 1894—15/10 1894; 
15/10 1894—25/6 1895); Драгутин Франа-со- 
вић (25/6 1895—17/12 1896); Јован Ми- 
шковпћ (17/12 1896—11/10 1897); Драгомпр 
Вучковић (11/10 1897—10/12 1899); Јован 
Атанацковић, заступа (10/12 1899—20/12

1899; сталан 20/12 1899—12/7 1900); Мн- 
ЛОШ Васнћ (12/7 1900—5/2 1901; 5/2 1901 
до 20/3 1901; 20/3 1901—6/4 1901; 6/4 1901 
до 27/4 1901); Божидар Јанковпћ (27/4 1901 
до 3/8 1901); Чедомиљ Миљковић (3/8 1901 
до 21/12 1901); Васнлије Антоннћ (21/12
1901— 6/5 1902; 6/5 1902—7/10 1902); Мило- 
ван с. Павловић (7/10 1902—7/11 1902; 7/11
1902— 24/3 1903; 24/3 1903—29/5 1903); Јо-
ван Атанацковић (29/5 1903—2/8 1903); 
Леонида Соларовнћ (2/8 1903—21/9 1903); 
Милан Андрејевнћ (21/9 1903—26/1 1904); 
Радомпр Путник (26/1 1904—27/11 1904;
27/11 1904—16/5 1905); Васплије Антонић 
(16/5 1905—30/7 1905; 30/7 1905—1/3 1906); 
Сава Грујић (1/3 1906—17/4 1906); Радомир 
Путник‘(17/4 1906—30/5 1907; 30/5 1907 ДО 
ЗО/з 1908); Степан Степановић (30/3 1908 до 
7/7 1908; 7/7 1908—22/12 1908); Михаило 
Жпвковић (23/12 1908—11/2 1909; 11/2 1909 
до 1/10 1909); Љубомнр Стојановић, заступа 
(1/10 1909—11/104909); Мнлутин Марпновнћ 
(11/10 1909—4/3 1910); Илнја Гојковић (4/3
1910— 24/2 1911); Степан Степановић (24/2
1911— 25/6 1911; 25/6 1911—27/1 1912; 27/1
1912— 22/5 1912); Радомнр Путник (22/5
1912—18/6 1912; 18/6 1912—30/8 1912; 30/8 
1912—19/9 1912); Раднвоје Бојовић (19/9
1912— 3/1 1913); Милош Вожановић (3/1
1913— 4/1 1914); Душан П. Стевановпћ (4/1
1914— 22/11 1914); Раднвоје Бојовпћ (22/11
1914— 6/12 1915); Божидар Терзић (6/Г2
1915— 10/6 1917; 10/6 1917—10/3 1918; 10/3
1918— 31/5 1918); Стојан Протић, заступа
(31/5 1918—24/6 1918); Михаил-о Рашпћ
(24/6 1918—3/11 1918; з /п  1918—7/12 1918; 
7/12 1918—30/3 1919); Стеван Хаџић (30/3
1919— 16/8 1919; 16/8 1919—18/10 1919;
18/10 1919—19/2 1920); Бранко Јовановић 
(19/2 1920—17/5 1920; 17/5 1920—18/8 1920; 
18/8 1920—1/1 1921; 1/1 1921—26/3 1921: 
26/3 1921—29/4 1921); Милор&Д Драшко- 
вић, заступа (29/4 1921—24/5 1921); Стеван 
Хацпћ (24/5 1921— 18/7 1921); МплнВОј Зе- 
чевић (18/7 1921—24/12 1921; 24/12 1921 
ДО 3/1 1922); Мплош Васпћ (3/1 1922—4/11 
1922); Петар Пешпћ .(4/11 1922—16/12 1922; 
16/12 1922—2/5 1923; 2/5 1923—27/3 1924; 
27/3 1924—21/5 1924; 21/5 1924—27/7 1924); 
Стеван Хаџнћ (27/7 1924—6/11 1924); Ду- 
шан Трнфуновнћ (6/11- 1924—29/4 1925; 
29/4 1925—18/7 1925; 18/7 1925—8/4 1926; 
8/4 1926—15/4 1926; 15/4 1926—).

Б у џ е т и .  До 14/5 1859 М. В. није по- 
стојало. Управа војском припадала је Ми- 
нистарству Унутрашњпх Дела, алв се бу- 
џет на издржавање војске и погранлчних 
стража засебно водно. Овде су те две бу- 
џетске тгартжје и рачунате, а чиновници 
војног одељења. н кредити за разне. па и 
војне грађевине урачунатат еу код Мини- 
старства Унутрашњих Дела.

1843 649.13П48 Дпн
1844 657.982-64
1845 744.876-98
1846 606.240’—
1848 606.240-—
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Б у џ е т и:
" 1849 606.240'— Дин

1850 668.637-25 ,,
1851 615.303-30
1852 833.580-—
1853 797.725-96 ..

1854 . 794.080-42
1855 1,141.752-— ..

1856 759.987-52 ..

1857 959.880’— ..

1858 1,091.232-— „

1859 1,090.176-13 „

1860 1,875.256-09
1861 2,557.473-54 ..
1862 2,496.809-12 ..

1863 4,210.000-— ..
1864 3,198.438-46
1865 3,150.780-84 . „
1866 3,225.000'— „
1867 3,387.590-81
1868 3,325.074-—
1869 3,354.118-78
1870 4,142.144-90
1871 4,255.828-38 11
1872 4,410.874-26
1873 4,651.716-57 11
1874 4,356.043-22
1875 4,35'6.043-22
1876 4,356.043-22
1877 4,753.304-71
1878 6,620.442-23
1879 7,031.003-12
1880 7,242.734-23
1881 8,726.145-88
1882 8,933-595-38
1883 10,385.326-40
1884 . 12,940.267-90
1885 16,211.276-30
1886 16,211.276-30
1887 14,000.092-60
1888 14,000.092-60

”1889 16,333.441-36
1890 9,646.104-—
1891 9,739.113-—
1892 11,327.483-60 „
1893 12,393.161-89
1894 12,465.000-—
1895 12,465.000-—
1896 14,115.393-—
1897 15,200.000-—
1898 14,115.393-—
1899 15,654.803-44
1900 20,030.986-—
1901 17,602.700-—
1902 18,474.343-84
1903 18,474.343-84
1904 22,810.093-22
1905 19,967.146-48
1900 20,311.681-13
1907 20,498.855-16
1908 21,742.531-48
1909 27,044.929-66
1910 26,626.934-80
1911 27,008.991-85
1912 30,116.312-58

”1913 30,116.312-58
1914 54,321.359-51
1915 54,321.359-51 ,,

Б у џ е т и:
1916 54,321.359-51 Днн
1917 54,321.359-51
1918 54,321.359-51

Војно п Морнарице:
Б у џ е т и:

1919/20 575,876.917-51 Дпи
1920/21 1.120,804.560-14
1921/22 1.120,804.560-14
1922/23 1.127,803.394-40
1923/24 1.127,803.394-40
1924/25 1.956,000.606-40
1925/26 1.956,000.606-40
1926/27 * 2.413,000.000-—

Ј. Продаиовић.
М. Г р а ђ е в и н а. Грађевинскп послови 

спадали су у ресор М. Унутрашњих Дела 
све до 22/10 1859, кад је установљена Глав- 
на Управа Грађевина, чији је управптељ 
имао ранг и права мпнистра. Делила се на 
трп одељења: инжињерско, архитектонско 
и рачуноводство, на челу којих су бнлп 
начелници. з/з 1 8 6 1  заведено .је н звање 
мпнистровог помоћннка. Законом о устрој- 
ству централне управе од 10/3 1862 Гла.вна 
Управа Грађевина назвала ое М. У над- 
лежност његову дошло је: нодизање и одр- 
жање свих главних путева и мостова, про- 
сецаље канала, сушење бара, уређивање 
река, утврђење обала, регулисање улнца, 
старагње о извршељу прониса у погледу 
безбедностп, уметностп л  лототе разнпх 
постројења; подпзање јавних здања и спо- 
меника и т. д. 17/12 1878 овом М. стављедо 
је у надлежност и грађење железница п 
уведено је и четврто одељење, железничко, 
са једним двректором .и једним главним 
инспектором. 1/7 1887 укинуто је звање 
главног инспектора. 14/з 1888 укинуто је 
звање начелника рачунсгводства. 20/1 1889 
установљен је при овом М. Грађевинскп 
Оавет са 15 чланова и заведени су кон- 
тролори и потконтролорн М. 20/5 1889 вла- 
да је раскинула уговор са друштвом за 
грађење и експлоатацнју српских држа-в- 
них железница и поверила је те послове 
М. Г. 31/з 1892 установљена је дпрекција 
српских државних железнпца, као засебна 
установа, под влашћу мннлстра грађевшна. 
23/10 1896 сведеи је број чланова Грађе- 
винског Савета на 11.

30/11 1898 новим законом одређен је 
круг рада овог М.: про.јектовање, пзрада 
и одржање свих државних, епархиских, 

'окружнпх и среских грађевина, сем вој- 
них; вођење надзора иад грађењем оп- 
штинских грађевина н по потреби п њи- 
хово пројектовање и над свима приватним 
грађевинским подузећнма одређенпм за 
јавну употребу; вођеље надзора над свима 
предузећима машпнско - техничким уко- 
лико се односе на постројења и инстала- 
цију покретне- снаге (мотора), регулација 
градова (варошн и варошица) и подизање 
зграда у љима према нарочитим законпма. 
М. се делило на четпри одељења; У место 
железничког долази опште одељење, 'л-о-
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што је издвојена железничка днрекција 
као посебна управа. Грађевински Савет 
добио је 14 чланова. — 5/10 1899 прешла 
је управа пошта и телеграфа из Мини- 
старства Народне Привреде у ово М. као 
пето љего^о одељење.

После уједивења, по уредби од 25/6 1919, 
у круг М. Г. спада: пројектовање, израда и 
одржавање свију државних грађевина; 
уређење градова, насеља п бања у спора- 
зуму са Министарством Народног Здравља; 
надзор над пројектоваљем, израдом и одр- 
жаваљем окружних, срескнх и општин- 
ских грађевина као и свих њрпватних гра- 
ђевина намењених јавној потреби; надзор 
над јавннм радом самоуправних п при- 
ватних пнжиљера, архитеката и предузи- 
мача. — Под љим су све грађевинске ди- 
рекције. Одељеља су остала истаиделесе: 
опште одељење на три одсека, а друга три 
на по четири одсека. Уводи се и кабннет 
мпнистров са шефом, који може бпти у 
рангу инспектора. Грађевински Савет са- 
стоји се из 13 чланова. Уредба од 25/6 
1919 мењана је 3/12 1919 (пропнсује се пс- 
пит за чпновннке); 10/12 1920 место еко- 
номног одсека у рачунском одељењу заво- 
ди се засебно економно одељење са два од- 
сека и начелник љегов улази у састав Гра- 
ђевинског Савета. Шеф кабинета минпстро- 
вог може имати ранг начелника. Одређују 
се плате и ранг чпновника. 8/6 1921 уве- 
дено је н звање мпнистровог помоћннка.

Према буџету од 1926/27 постоје у овом 
М. сем министра, љеговог помоћника и 
кабинета ова одељења: опште, пнжињер- 
ско, архитектонско, рачунско, економно, а 
уз то још п одсек рачуноводства п грађе- 
винске секцнје: града Београда, п за ре- 
конструкцпју државних путева. Оем тога 
има н обласних дпрекцнја: у Дубровнпку 
(са 5 грађевпнских секција), Загребу (са 8 
секција), Крушевцу (са 16), Љубљани (6), 
Новом Саду (11), Оарајеву (6), Скопљу (11) 
и Цетпњу (4).

Г л а в н и  у п р а в н и ц и  г р а ђ е в н н а  
(у рангу министра) били су: Станојло Пе- 
тровић, врши дужност (25/11 1859—21/12
1859) ; Милпвоје Јовановпћ (21/12 1859—29/4
1860) ; Павле Отанишић, привремено (29/4 
1860—7/10 1860, сталан 7/10 1860—5/5 1861); 
Иполит Монден (5/5 1861—22/9 1861; за- 
ступа 22/9 1861—10/4 1862).

М и н и с т р и :  Жполпт Монден, заступа 
(10/4 1862—2/4 1865); Мнливоје Петровић- 
Блазпавац, заступа (2/4 1865—21/6 1868); 
Јован Белимарковић, заступа (21/6 1868 до 
10/8 1872); Миливоје П. Блазнавац, заступа 
(10/8 1872—24/3 1873); Панта Јоваповић, 
заступа (24/3 1873—2/4 1873); Ранко Алим- 
пић {2/4 1873—22/10 1873); Коста Магази- 
новић (22/10 1873—23/5 1874); Љубомпр 
Иваловић (23/5 1874—25/11 1874; 25/11
1874—  22/1 1875); Манојло Марић (22/1 1875 
до 19/8 1875); Стевча Михајловић (19/8
1875—  26/9 1875); Отевап Здравковић (26/9
1875— 24/4 1876); Отевча 'Миха.јЛОЕић (24/4

1876—7/12 1876; 7/12 1876—16/12 1876;
16/12 1876—1/10 1878); Ранко Алпнппћ
(1/10 1878—5/6 1880); Стеван Здравковић 
(5/6 1880—19/10 1880); Јеврен Гудовић
(19/10 1880—9/3 1882); Милутин Гараша- 
нин, заступа (9/3 1882—4/1 1883); Јован 
Петровић (4/1 1883—21/9 1883); Коста Про- 
тић (21/9 1883—7/2 1884); Јеврем Гудовпћ 
(7/2 1884—2/5 1885); Коста Протић (2/5
1885— 23/3 1886); Петар Топаловић (23/3 
1336—2/5 1886); Михаило Богићевић (2/5
1886— 1/6 1887); Петар Велимировић (1/6
1887—  19/12 1887; 19/12 1887— 14/4 1888);
Михаило Богићевић (14/4 1888—23/2 1889); 
Петар Велимнровпћ (23/2 1889— 16/3 1890); 
Миливоје Јосимовић (16/3 1890— 11/2 1891); 
Петар Велпмировнћ (11/2 1891—21/3 1892; 
21/3 1892—9/8 1892); Коста Алковић (9/8 
1892—8/3 1893); Димптрије Стојановић, за- 
ступа (8/3 1893— 1/4 1893); Светозар Стан- 
ковић (1/4 1893— 4/6 1893; 4/6 1893—23/11 
1893; 23/11 1893— 12/1 1894); Стеван Здрав- 
КОВПћ (12/1 1894—21/3 1894; 21/3 1894—9/5 
1894; 9/5 1894— 15/10 1894; 15/10 1894—25/6 
1895); 'Мих. Петковић (25/6 1895— 15/12
1895); Коста Радисављевић (15/12 1895 до 
17/12 1896); Петар Велимнровић (17/12 1896 
до 11/10 1897); Јован Атанацковнћ (П /10 
1897—22/1 1899); Дпмитрије Стојановић
(22/1 1899—24/5 1899); Јован Атанацковић 
(24/5 1899—20/12 1899); Боривоје Нешнћ 
(20/12 1899— 12/7 1900); Андра Јовановић 
(12/7 1900—5/2 1901; 5/2 1901—20/3 1901); 
Петар Велпмировић (20/3 1901—6/4 1901; 
6/4 1901—6/5 1902; 6/5 1902—7/10 1902;
7/10 1902— 7/11 1902); Павле Деннћ (7/11 
1902—24/3 1903; 24/3 1903—29/5 1903);
Александар Машнн (29/5 1903—21/9 1903); 
Владпмнр Тодоровић (21/9 1903—26/1 1904; 
26/1 1904—27/3 1904); Петар Велимировић 
(27/3 1904— 16/5 1905); Владпмпр Тодоро- 
ВИћ (16/5 1905—30/7 1905; 30/7 1905— 1/3 
1906; 1/3 1906— 17/4 1906); Нпкола П. Па- 
шнћ, заступа (17/4 1906—3/5 1906); Јован 
Станковић (3/5 1906—23/12 1906); Јован 
(Јоца) П. Јовановић (23/12 1906—30/5
1 9 0 7 ; 30/5 1907—30/3 1908); Коота Стоја- 
новић, заступа (30/3 1908—7/7 1908); Петар 
Велимировић (7/7 1908—11/8 1908); Милош 
Савчпћ (11/8 1 9 0 8 — 1 1 / 2  1909); Никола П. 
Пашић (11/2 1909—11/10 1909); Велислав 
Вуловић (11/10 1909—25/6 1911); Михаило 
В. Илић (25/6 1911—27/1 1912; 27/1 1912 ДО 
18/6 1912; 18/6 1912—30/8 1912); Јован П. 
Јовановпћ (30/8 1912—7/10 1914); Др. Ве- 
лизар Јанковић, заступа (7/10 1914—21/10 
1914); Андра Оташгћ' (21/10 1914—2 2 / 1 1  
1914); Милорад Драшковлћ (22/11 1914 до 
10/6 1917); Др. Момчило Нннчпћ (10/6 1917 
до 10/3 1918; 10/3 1918—3/11 1918); Милан 
Капвталовић (3/11 1918—7/12 1918; 7/12
1 9 1 3 — 16 /8  1919); Велисла.в Вуловлћ (16/8
1919— 18/10 1919; 18/10 1919— 19/2 1920); 
Јовап П. Јовановић (19/2 1920— 17/5 1920; 
17/5 1920—18/8 1920; 18/8 1920—1/1 1921); 
Мнлорад Драшковнћ, заступа (1/1 1921 до 
26/3 1921); Јован П. Јовановнћ (26/3 1921 
до 24/12 1921); Веља Вукићевић (24/12
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1921— 16/12 1922); Никола Узуновић (16/12
1922— 2/5 1923; 2/5 1923—27/3 1924); Ми- 
лош (Миша) Трифуновпћ (27/3 1924—21/5 
1924; 21/5 1924—27/7 1924); Драгутин Пе- 
ћић (27/7 1924—6/11 1924); Никола Узуно- 
вић (6/11 1924—28/3 1925); Милош Трифу- 
новић, заступа (28/3 1925—29/4 1925); Нн- 
кола Узуновић (29/4 1925—18/7 1925; 18/7 
1925—8/4 1926); Милорад Вујичић 8/4 1926 
ДО 15/4 1926; 15/4 1926—).

Б у џ е т л:
1861 376.350-60 Дин
1862 368.937-40
1863 353.417-29
1864 386.395-48
1865 553.355-96 „
1866 926.200— „
1867 579.910-66
1868 578.984-60
1869 581.005-26
1870 770.764-27
1871 770.764-27
1872 770.764-27
1873 684.705-14
1874 723.374-83
1875 723.374-83
1876 541.558-19
1877 501.563-20
1878 501.563-20 „
1879 1,168.212-69
1880 839.974-38
1881 1,916.562-08
1882 2,403.820-50
1883 2,168.527-20
1884 1,589.474-10
1885 2,567.474-22
1886 2,567.474-22
1887 1,070.382-70
1888 1,070.382-70
1889 1,248.779-79
1890 958.093-40
1891 4,202.541-—
1892 4,828.599-20 „
1893 4,628.599-20
1894 4,885.055-15
1895 4,885.055-15
1896 3,948.632-70
1897 4,410.177-— „
1898 3,948.632-70
1899 4,606.403-—
1900 7,239.694-— „
1901 8,044.847-—
1902 7,768.261-20
1903 7,768.261-20
1904 8,467.948-08
1905 9,057.555-86
1906 10,837.513-70
1907 11,133.670-85
1908 10,470.005-60
1909 11,612.528-70
1910 14,709.693-59
1911 16,895.934-18
1912 19,615.734-20
1913 19,615.734-20
1914 24,710.069-98
1915 24,710.069-98
1916 24,710.069-98

Б у џ е т и:
1917 24,710.069-98 Дин
1918 24,710.069-98
1919/20 42,690.477 — „
1920/21 105,202.620-25
1921/22 105,202.620-25
1922/23 190,523.013-—
1923/24 190,523.013-— „
1924/25 396,757.081-— „
1925/26 396,757.081-— „
1926/27 430,072.798-—

Ј. Продановић.
М. И н о с т р а н и х  Д е л а  установљено 

је 11/1 1811. Обновљено је 8/6 1834. Уки- 
нуто је 17/з 1835, а поново је органи- 
зовано 14/2 1839. 3/2 1835—10/3 1862
М. И. Д. било је уједно и М. кнежев- 
оког дома. Министар Иностраних Дела звао 
се и представником кнежевим.- Дужности 
његове, по указу о Државном Савету од 
14/2 1835, биле су: д-а бранж степен досто- 
јанства и права и корист српског кнеза и 
српског народа слрам других држава; да 
води кнежеву преписку оа страним вла- 
дарима и закљунује кнежеве уговоре с дру- 
гим државама у његовим породичним по- 
словима; да води преписку и преговоре 
с владама других држава и њиховим- аген- 
тима у Орбији и да даје упутства нашим 
државним агентима у иностранству; да 
брани н чува права и дела Срба, који се 
налазе у другим земљама код управе тих 
земаља; да чува уговоре са страним сила- 
ма и да се стара да се приведу у дело. Сем 
тога, министар Иностраних Дела давао је 
допуштеље за исељење из Србије у друге 
земље, и решавао је о молбама за досеље- 
ње у Србију. Давао је пасоше за одлазак у 
иностранство и потнисивао ј-е кнежева до- 
пуштења Србима, којл би стунили у служ- 
бу страних држава, а такође п допуштење 
за примање страних ордена, одличја и 
пенспја. Он је имао да шаље српска од- 
личја поданжцима страних држава, који бл 
били заслужни за Србију.

По устројству централне управе и 
устројству кнежеве канделарије од 29/5 
1839 министар Иностраних Дела као кне- 
жев представник имао је ове дужности: 
да извештава кнеза о свему, што требада 
зна, н да га чува од поступака противннх 
Уставу, законима н уредбама земаљским; 
да подноси кнезу молбе и жалбе, које су 
кнезу упућене, и да извештава молиоде и 
тужитеље о решењима надлежних инстан- 
дија по њиховим представкама; да подно- 
си кнезу уредбе, предлоге и представке 
Државног Савета и министара и садржај 
писама упућених кнезу; да чува кнежева 
права, да их не прпсвојн која било власт; 
да прнма сва лида која желе јавити се 
кнезу и да одговорп на сва писма која бу- 
ду долазила кнежевом представништву. — 
Као министру Иностраних Дела дужност 
му је: да управља односима између Србије 
и иностраних власти и да води преппску 
с тнм властима; да издаје Србина пасоше
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за нностранство п стара се да се лицима 
с тнм пасошнма не чпне никакве препре- 
ке; да брани сваког Србина од неправде п 
угњетавања у страним државама и зашти- 
ћава српска права п прпвплегије у опште. 
Затим: да одржава преписку са царпград- 
ским капућехајом и да му даје улутства 
и да има ве-зе са- свим агентим-а српскпм 
у иностранству; да даје Србима плсмен 
допуст за исељење из Србије и за ношење 
страних ордена; да прегледа молбе стра- 
наца о насељу у Србији; да чЈша уговоре 
Отоманске Порте са другим државама уко- 
лико се тичу Србнј-е и да се стара да се 
онл лспуњавају; да предлаже кнезу по- 
стављање чиновника у свом М. п у срп- 
скпм агенцпјама на страни. — М. је пмало 
директора, два секретара, два столоначел- 
ннка, преводиоца за стран-е језике н др. 
■особље.

7/11 1850 укннуто је зв-ање директора 
канцеларије, а заведено- је !зваље мнни- 
стровог номоћника-. М. је подељено у три 
одељења: адмннистративно, правно (пра- 
восудно) и иностраних дела. Оваким од 
њих управљао је по један начелник, — 
Изменом уредбе о кнежевој канцеларлјн 
од 3/5 1858 М'инистар Иностравих Дела н 
кнежев представник има дужност, да пре- 
мапотписује све зажоне, уредбе, указе, ди- 
пломе као и сва друга акта н  решења, 
осим зваличних личн-их однос-а кнежевих 
са страним властима. Акта, која он буде 
потппспвао као представник и миннстар 
Иностранлх Дела премалотнпсиваће на- 
челник одељења, а у одсуству љеговом се- 
кретар, сем обичне нисмене преписке са 
страним властнма, за коју је довољан само 
потпис министров.

По закону о централној унрави од 10/3 
1862 дужност је нннистра Пностраних Де- 
ла: да руководи однос-е Орбије са странлм 
вла-стим-а и одржава званичан саобраћа-ј са 
страним агентима коц наше управе; да 
преговара. о конвенци-јама, које би наша 
управа мотла еакључнти са страним, и да 
се ет-ара о тачном нслуњељу онлх које еу 
већ закључене; да пазл, да се нрава кне- 
ж-евнне и споља не нарушавају; да- заштн-' 
ћава српске поданнке и љихове пнтересе 
у странпм земљам-а и да им издаје пасоше 
за нностранство; да прпма и подноси кне- 
зу молбе српскнх држављана за ношеље 
страних ордена,

По закону о устројству М. И. Д. од 1/11 
1886 оно је подељено у два одељења са 
начелницима као ш-ефов-има: политичко (са 
два одоека) и адм1Инистративно (са четнри 
одсека). У политичко одељеље долазило је: 
дична преписка министрова; новерљивн 
послови; преглед штампе за м,инпстра; чу- 
вање и превођење шифара; редакција и 
ревизиј-а полнтичких послова: библиотека; 
упути и днпломатска нреппска; преговори, 
конв-енције, декларације п друга политичка 
акта оснм трговинскпх п пловидбених; по- 
штанско-телеграфски одсек; персонал -срп- 
скот дипломатског тела и  упути а  правила

о љеговој елужби; политичка питања која 
се тлчу Срба на страни и пасоши; пуно- 
моћија, ратификације, дипломатс-ка саоп- 
штеља, акредитивна и о-позивна пиема; 
аудијенције страних посланнка; предлоаи 
за декорисаље страних поданика, уколико 
није у опреци са законом којл о томе по- 
стоји; поверљива архива; експеджцнја по- 
верлшв-их писама; церемоннјал. — У а.дми- 
ннстративно: званична преписка неполи- 
хнчке природе са- страним по-сланицима’ у 
Београду, српским застушништвима на стра- 
н-и и свима српским властнма; превођеље 
и оверавање зв.аничних и приватних доку- 
мената; српско консуларно гело на стра-нн 
н упути и правила о љеговој служби; 
штампаље консулских пзвештаја; примање 
и постављаље консула; пасошн; рачуно- 
водства; спровођеље п превод судских ака- 
та.; достављаље разних акта- на- захтев 
етраних власти п званичне рекламације; 
прив-атна потраж-ивања; саопштеља извода 
умрлих и рођених, превод л  оверавање 
ових извода; посредовање код странлх и 
српскнх власти за наплату болничкнх тро- 
шкова,; екстрадициј,а.; извршеље уговора и 
конвевција; акта. о трговлни и пловидби; 
олужбена и званнчна саоштаваља; експе- 
дицпја званичне поште; званпчна архива- 
министарства.

1918 М. И. Д. имало је пет одељења: 
политнчко, консуларно, лресбиро, админи- 
стративно п благајнпчко. Уредбом од 5/5 
1919 М. И. Д. подељено је на трп оде- 
љења: политичко (са три одсека), адми- 
нистратлвно (трн одсека), консуларно-тр- 
говачко (четирп одсека) и на одсек за рачу- 
новодство, главну архиву н пресбиро. У 
политпчко одељење, сем поверљивих по- 
слова, шифре и персонала днпломатског 
тела нашв државе долазе: редакцлја н ре- 
визија политичког рада; дипломатске ин- 
струкцнје и дипломатска кореспонденција; 
обавештења политичке природе; преговорл; 
поллтнчки уговори, конвенниј.е, деклара- 
ције, свл политпчки акти пзузев оних који 
се односе на. трговину н пловидбу; врше- 
ње уговора, конвенција и политпчкпх по- 
слова који се на то односе; гранпце; од- 
носн поштанско-телеграфски; дппломатски 
пасошн (I одсек). Акредитивна- п опозив- 
на пнсма; пуномоћија н ратифнкације, 
аудијенција дппломатског тела,; предлозн 
за одликовање страних поданика и во- 
ђеље регистра одликованих; церемонијал; 
дштломатске привнлегпје (II одсек) лрото- 
кол, архива л  експеди.цнја (III одсек). У 
адмпшгстратпвно одељење долазе: званп- 
чна преппска неполитпчке прпроде са стра- 
ним посланствима у Београду и заступ- 
ништвима напге државе у нностранству и 
■са свима земаљскнм властима. — У над- 
лежност адмннистративног одељења спа- 
да: спровођење и превод судсклх аката у 
односу према нностранству; званичне ре- 
кламације; превођење и оверавање зва- 
ничних и приватних докумевата; приват- 
на потраживања; саолштаваља извода умр-
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лнх, венчаних и рођеннх п превод и ове- 
равања ових нзвода; прибављање података 
о нашим поданицнма у пностранству; кон- 
статовање народности ж идентичности; 
репатрирање сиромашних грађана, сироча- 
ди, напуштене деце и умоболних; посре- 
доваље код наших и стравих вла-стн за 
наплату болвжчкнх трошкова; екстради- 
дија; извршеље уговора и конвенција; 
службена и званична саопштења (I одсек). 
— Грађанско-правни положај поданика др- 
жаве СХО; послови наолеђа Срба, Хрвата 
и Словенаца (којн живе у иностранству) 
од наших поданика умрлих у земљи или у 
иностранству; инструкције посланствима о 
нотарским актима која су овлашћена да 
примају (II одсек). — Протокол, архива, 
ексиедиција, наллата н регистровање за- 
конских такса (III одсек). — У надлеж- 
ност консуларно-трговачког одељења до- 
лази: консуларно-трговачко тело наше др- 
жаве у иностранству и упути и правила 
о његовој служби; консуларне надлежно- 
сти у погледу саннтарне полиције; сла- 
ње мустара трговачко-нндустрнскин ко- 
морама; вођење евиденције о трговачким 
уговорима који су у важности, као и о 
свнма осталим Јчговорнма који су с њима 
у вези; о настањиваљу, пловидби, рнбо- 
лову, трговачким путницима и т. д. (I од- 
оек). Трговинсви уговори; послови ко.ји 
се односе на трговачко законодавство, на 
царину, увоз, извоз и транзнт, сувнм и 
морем; право пловндбе; обавештења о тр- 
говини, индустрији, пољопривреди, еко- 
номском стању и т. д.; предузимање свих 
мера за рНзвијање поморског саобраћаја и 
извозне трговине (II одсек). Публикација 
консулских извештаја о економском ста- 
њу у страним земљама и о трговачкпм 
друштвима; питања трговачка у односу на 
политичке уговоре; одноои са страним вла- 
дама у трговачком погледу; поште и теле- 
графн у трговачком потледу; предузнмаље 
свих мера односно ангажовања и транс- 
порта емиграната (III одсек). Протокол, ар- 
хива и експедиција (IV одсек). — Главна 
Архива М. И. Д .. класира политичке и 
остале кореспонденције министарства; ис- 
тражује историска документа, иолитичке 
и правне мемоаре; чува све ноте које не 
улазе у надлежност кога другог одељења; 
прикупља часописе, кљите и брошуре; вр- 
ши превод и анализу чланака потребних 
министарству; прегледа штампу н перио- 
дичне стране публикације уколнко се од- 
носе на послове министарства. Под њеном 
је управом н библиотека министарства.

Данас М. И. Д. има две дирекције: Гене- 
ралну Политнчку Дирекцију и Дирекцију 
за уговоре. Прва има пет одељења: у I оде- 
љење спада: секретаријат, редакција нота 
и конвенција, ехсспедиција и шифра; у 
II: Лига Народа, народне мањине и верска 
питаља; III одељење је балканско, IV за 
Малу Антанту и V за Италију, Гусију, Ен- 
глеску и Француску. Друга дирекцнја има 
ова одељења: економско - финансиско и

трговачко-политичко. Сем ових днрекција 
постоје н ова самостална одељења: адми- 
ннстративно-правно <са 10 одсека); консу- 
ларно-трговачко (са 3 одсека); одељење за 
штампу (2); рачунско одељење н сем тога 
кабинет министров н Главна Архива.

М и н и с т р и :  Миленко Стојковић <11/1 
1811—3/2 1811; шгје ни примао дужност); 
Мпљко Гадоњић (4/2 1811—25/12 1812); Ди- 
митрије Давидовић (8/6 1834—2/2 1835); 
Аврам Петронијевић (3/2 1835—17/3 1835; 
14/2 1839—3/5 1840; 26/4—3/5 1840 ду-
жност љегову вршио је Паун Јанковић); 
Ђорђе Протић, привремено (3/5 1840—12/6 
1840; сталан 12/6 1840—26/8 1842). (Од 27/8 
до 26/10 земљом су управљали намесници: 
Аврам Петронијевић и Тома Вучпћ-Пери- 
шић); Аврам Петроннјевић (26/10 1842—7/8 
1843); Алекса Јанковић, директор кнежеве 
канцеларије, вршио је дужност (7/8 1843 до 
24/9 1843, а заступао је одсутног министра 
24/9 1843—5/11 1843); Алекса Симић, при- 
времено (24/9 1843—29/9 1844); Аврам Пе- 
тронијевић (29/9 1844—10/4 1852); Алекса 
Јанковић, врши дужност (10/4 1852—13/9
1852) ; Илија Гарашашгн (13/9 1852—14/3
1853) ; Алекса с.имнћ (14/3 1853—16/12
1855) ; Алекса Јанковић (16/12 1855—29/5
1856) ; Стефан Марковић, врши дужност
(29/5 1856—16/9 -1856); Алекса Симнћ
(16/9 1856—19/6 1857); Стефан Марковић 
(19/6 1857—31/3 1858); Стефан Магазино- 
вић, привремено (31/3 1858—30/1 1859; 30/1 
1859—6/4 1859); Цветко Гајовић (6/4
1859— 27/10 1860); Филип Христић (27/10
1860— 9/12 1861); Њжја Гарашанин (9/12
1861— 3/11 1867); Јован Гистић (З/И 1867 
до 21/11 1867; дужност вршио Мшган А. 
Петронијевлћ, јер се Гистић није хтео при- 
мити а био је у кностранству, кад је на- 
именован); Милан Петронпјевнћ (21/11 1867 
до 21/6 1868); Гадивоје Мнлојковић, заступа 
(21/6 1868—24/9 1868); Димитрнје Матић, 
заступа (24/9 1868—10/8 1872); Јов&н Гн- 
стић (10/8 1872—2/4 1873; 2/4 1873—22/10
1873) ; Јован Марнновић (22/10 1873—25/11
1874) ; Милан С. Лироћанац (25/11 1874 до 
22/1 1875); Милан М. Богићевић (22/1 1875 
ДО 19/8 1875); Јован Гистић (19/8 1875 до 
26/9 1875); Ђорђб М. Павловић (26/9 1875 
ДО 24/4 1876); Јован Гистић <24/4 1876 до 
7/12 1876; 7/12 1876—16/12 1876; 16/12 1876 
ДО 1/10 1878; 1/10 1878'—19/10 1880); Чедомиљ 
Мијатовић (19/10 1880—10/10 1881); Милан С. 
Пироћанац (10/10 1881—21/9 1883); Милан 
М. Богнћевић (21/9 1883—7/2 1884); Милу- 
тпн Гарашанин (7/2 1884—2/5 1885; 2/5 1885 
до 23/3 1886); Драгутпн Франасовић (23/3
1886— 1/6 1887); Јован Гистић (1/6 1887 
до 19/12 1887); Драгутин Франасовић <19/12
1887— 14/4 1888); Чедомиљ Мијатовић (14/4
1888— 23/2 1889); Оава Грујић (23/2 1889 
до 16/3 1890; 16/3 1890—11/2 1891); Ми- 
хаило Кр. Ђорђевић (11/2 1891—21/3 1892); 
Никола Пашић (21/3 1892—9/8 1892); Јо- 
ван Ђ. Авакумовић <9/8 1892—1/4 1893); 
Андра Николнћ (1/4 1893—4/6 1893; 4/6
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1893—23/11 1893); Сава Грујић, заступа 
(23/11 1893—12/1 1894); Ђорђе С. Сннић 
(12/1 1894—21/3 1894); Сима Лозанић 
(21/3 1894—9/5 1894; 9/5 1894—15/10 1894); 
Милан М. Богићевић (15/10 1894—25/6
1895) ; Стојан Новаковић (25/6 1895—17/12
1896) ; Ђорђе С. Симић (17/12 1896—11/10
1897) ; Владан Ђорђевлћ (11/10 1897—12/7
1900); Алекса 0 . Јовановић (12/7 1900 до 
5/2 1901); Др. Михаило В. Вујлћ (5/2 1901 
ДО 20/3 1901; 20/3 1901—6/4 1901; 6/4 1901 
ДО 6/5 1902; 6/5 1902—7/10 1902); Васшшје 
Антонић (7/10 1902—7/11 1902; 7/11 1902 ДО 
23/12 1902); Сима Лозанић (23/12 1902 ДО 
23/3 1903); Павле Деннћ, заступа (23/3 1903 
ДО 24/3 1903; 24/3 1903—29/5 1903); Љубо- 
мир Каљевић (29/5 1903—15/6 1903; 15/6 1903 
до 21/9 1903); Андра Николић (21/9 1903 до 
26/1 1904); Никола Пашић (26/1 1904—27/11 
1904; 27/11 1904— 16/5 1905); Јован Жујовић, 
заступа (16/5 1905—30/7 1905; сталан 30/7 
1905—2/12 1905); Василије Антонић, за- 
ступа. (2/12 1905—1/3 1906; сталан 1/3 1906 
до 17/4 1906); Никола Пашић (17/4 1906 
ДО 30/5 1907; 30/5 1907—30/3 1908; 30/3 
1908—7/7 1908); Др. Милован Ђ. Миловано- 
ВИћ (7/7 1908—11/2 1909; 11/2 1909—11/10 
1909; 11/10 1909—25/6 1911; 25/6 1911—27/1 
1912; 27/1 1912—18/6 1912); Јован М. Јовано- 
вић (18/6 1912—30/8 1912); Никола Пашнћ 
(30/8 1912—22/11 1914; 22/11 1914—10/6
1917; 10/6 1917—10/3 1918; 10/3 1918—3/11
1918); Отојан Протић, заступа (3/11 1918 
до 7/12 1918); Др. Анте Трумбић (7/12 1918 
ДО 16/8 1919; 16/8 1919—18/10 1919; 18/10
1919— 19/2 1920; 19/2 1920—17/5 1920; 17/5
1920—  18/8 1920; 18/8 1920— 22/11 1920);
Др. Миленко Р. Веенић (22/11 1920—1/1 
1921); Никола Пашлћ (1/1 1921— 26/3 1921; 
26/3 1921— 24/12 1921; 24/12 1921— 5/1 1922); 
Др. Момчпло Нинчић (5/1 1922— 16/12 1922; 
16/12 1922— 2/5 1923; 2/5 1923— 27/3 1924); 
Др. Војислав Маринковић (27/3 1924—6/11 
1924); Др. Момчило Нинчић (6/11 1924 до 
29/4 1925; 29/4 4925— 18/7 1925; 18/7 1925 Д0 
8/4 1926; 8/4 1926— 15/4 1926- 15/4 1926— ).

В у џ е т и: 
1844 175.627-73 Дин
1845 178.173-94 „
1847 176.820'— „
1848 227.708-80
1849 323.343-56
1850 223.293-15
1851 206.337-40
1852 227.905-82
1853 199.381-25
1854 199.381-25
1855 201.392-92
1856 167.029-22
1857 154.510-35
1858 206.330-90
1859 197.997-98
1860 246.918-18
1861 246.497-18
1862 243.036-57
1863 361.804-08 „
1864 315.632-23

Б у џ е т н:
1865 401.084-60 Дин
1866 398.491-66
1867 396.05Г54
1868 401.659-26 „
1869 395.41Г62
1870 394.625-19
1871 402.037-79
1872 404.013-50
1873 416.407-73
1874 439.899-53
1875 439.899-53
1876 415.104-32 „
1877 305.518-02
1878 306.907-32
1879 434.141-94
1880 433.766-92
1881 475.650-60
1882 670.692-18
1883 664.857'—
1884 694.888-20
1885 725.34Г20
1886 725.34Г20
1887 807.46Г80
1888 807.46Г80
1889 942.039-57
1890 902.846-40
1891 1,183.313-20
1892 1,192.563-20
1893 1,220.543-20
1894 1,170.526-66 :
1895 1,170.‘526-66
1896 1,231.985-— ,.
1897 1,245.521-60
1898 1,231.985-—
1899 1,644.217-—
1900 2,197.67 Г— „
1901 1,802.715-— .,
1902 2,062.160-—
1903 2,062.160-— „
1904 2,073.828-—
1905 2,116.099-—
1906 2,130.340-— „
1907 2,231.714-—
1908 2,359.034'— „
1909 2,368.634-—
1910 2,435.364'— „
1911 2,849.296-—
1912 2,929.632-26
1913 2,929.632-26
1914 2,583.288-96
1915 2,583.288-96
1916 2,583.288-96
1917 2,583.288-96
1918 2,583.288-96
1919/20 6,824.630-— .,
1920/21 7,601.880'— „
1921/22 7,601.880-—
1922/23 57,854.239-50 „
1923/24 57,854.239-50
1924/25 183,010.380-—
1925/26 183,010.380-—
1926/27 173,831.674-— „

Ј. Проданови
М. II с х р а н е и О б н о в е  З е м

установљено је указом од 7/12 1918. Ор- 
ганизовано је 6/2 1919. Задатак му је
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био: да се брнне о радионаднон снаб- 
девању зенље у опште и ради на то- 
не, да се нашем народу пруже што пре и 
што јефтинжје наиирнице свих врста, сем 
монополских предмета, као: храна, одело, 
обућа и т. д., организовањем њихове на- 
бавке у државној режији, као и да ради 
свнм мерама на регудисању нових цена. 
У том циљу М. може, у споразуму са Ми- 
нистарскии Саветом, у извесној мери огра- 
нинити, па чак и искљунити, сдободу из- 
весних грана трговше, и узети привреме- 
но у руке државне организације производ- 
ње, набавке и потрошње намлрница у це- 
љој држави и у појединим областима, ако 
се и уколнко се за то потребе покажу. 
— М. је даље имало задатак, да, по спора- 
зуму са ресоршш министрима, предузима 
све мере за привредну обнову државе и 
да настане, да се наш поренећен привред- 
ни живот што пре успостави, како би на- 
родна привреда у што краћем времену бн- 
ла обновљена у тој мери да може подмири- 
вати бар потребе земље; да се, у споразу- 
му са Мпнпстарством за Социјалну Поли- 
тику, стара о помоћи сиротиње и невољ- 
них у рату како указивањем помоћи од 
стране државе, тако и организовањем и по- 
магањем хуманих установа са тим циљем.

М. се делило на нетири одељеља: 
админнстративно (три одсека), за ис- 
храну (трп одсека), за обнову земље, и 
за јавну помоћ. Прво одељење имало је 
шефа у ранту начелника са потребним 
бројем инспектора (7) н референата (9). 
Остала три одељења имала су на челу ди- 
ректоре. Друго одељеље, уз то, и шефове од- 
сека, а треће и четврто референте. Сва одњ 
љења имала су секретаре и ниже особље. 
Уредба предвиђа, да у питаљима, која се 
односе на јавну помоћ, министар сарађује 
са Средишним скупштинским одбором у 
границама, кој-е одређује закон о помоћи 
невољнлма у рату. — 1/2 1921 донесене су 
измене ове уредбе. М. И. и 0. 3. ослобо- 
ђено је било да се стара о невољнима у 
рату. IV одељење, за јавну помоћ, уки- 
нуто је а јавна помоћ пренесена је у II 
одељеље (за исхрану). Уведена су још два 
референта. — 25/2 1921 ово је М. укинуто. 
Одељење исхране и јавне помоћн прене- 
сено је на Министарство за Социјалну По- 
дитику. Одељење обнове подељено је на три 
дела: посљови око пољопривреде пренесени 
су на Министарство Пољопривреде и Вода; 
послови на обнови заната, трговине и ин- 
дустрије пренесени су на' Министарство 
Трговине и Индустрије; послови око н-аба- 
вака мануфактурне робе за снабдевање 
становништва, колико. нису већ ликвиди- 
рани, пренесени су на нарочитл ликвида- 
циони одсек прж Генералној Дирекцији 
главног државног рачуноводства Мини- 
старства Финансија. Адмињистративно оде- 
љење са свима својим одсецима раздељено 
је према природи послова.

М и н и с т р и :  Милоје Јовановић (7/12
1918—16/2 1919); Др. Жнвко Петричић, за-

ступа (16/2 1919—14/3 1919); Стојан Д. Ри- 
барац, захступа (14/3 1919—2/4 1919); Др. 
Антон Корошец (2/4 1919—16/8 1919); Ви- 
ЛИМ Букшег (16/8 1919—18/10 1919; 18/10
1919— 19/2 1920); Др. Алекса СтаНишнћ 
(19/2 1920—17/5 1920); Ристо -Јојић (17/5
1920— 18/8 1920; 18/8 1920—1/1 1921); Др. 
Вјекослав Куковец, заступа (1/1 1921 до 
2/1 1921); Др. Милнвоје Јовановић, заступа 
2/1 1921—25/2 1921, а тада је ово М. укп- 
нуто.

Б у џ е т и:
1919/20 20,673.130'— Дин
1920/21 4,245.030'—

Ј. Продановић.
М. Н а р о д н о г  З д р а в љ а  установље- 

но је указом од 3/11 1918. Организовано 
је уредбом од 17/12 1920. Оно има да се 
стара о бројном напредовању становника 
п о здравом породу и његовом даљем пра- 
вилном развијању; да заштићује народно 
здравље; да подиже установе за лечење 
и спречавање болести; да проучава пато- 
логпју народа; да здравствено народ про- 
свећује. М. има пет одељења: администра- 
тнвно, хигијенско, за здравствену службу, 
за здравствено проучаваље п поучаваље 
народа, и апотекарско. Минпстар ће одре- 
дити поделу на одсеке. Одељењима управ- 
љају начелници. Поред мннистра постоји 
и миннстров помоћник. (Према уредби од 
21/7 1919.) При М. Н. 3. постоје: Санитет- 
ски Савет, Епндемиска Комисија и Бол- 
ничка Комнсија. Санитетски Оавет да.је 
своје мишљеље о литањима из целокупне 
области санитетске струке које му мини- 
стар упути и у свима спорним судско-ме- 
дицинскнм пнтањима. 25/11 установљена 
је стална болнпчка комисија. Према буџе- 
ту од 1926/27 нема сада одељеља за здрав- 
ствено проучаваље и поучавање народа, 
него су остала поменута четирн одељења 
и одсек за рачуноводство. Постоје и нн- 
спекторати овога М. у Београду, Окопљу, 
Детнњу, Сарајеву, Сплиту, Загребу, Љу- 
бљани и Новом Саду. Сем мш-шстра посто- 
ји и љегов помоћннк.

М и н и с т р н :  Марко Трифковић, засту- 
па (3/11 1918—7/12 1918); Др. Урош Круљ 
(7/12 1918—16/8 1919); Витомнр Кораћ, за~ 
ступа (16/8 1919—18/10 1919; 18/10 1919
до 24/11 1919); Спасоје Пилетнћ (24/11 1919 
до 19/2 1920); Др. Славко Милетић (19/2
1920— 17/5 1920); Живојин Рафајловић
(17/5 1920—18/8 1920; 18/8 1920—1/1 1921); 
Др. Славко Милетић, заступа (1/1 1921—26/3
1921) ; Др. Хамдија Карамехмедовпћ (26/з
1921— 24/12 1921; 24/12 1921—18/2 1922); 
Веља Вукићевић, заступа (18/2 1922—8/3
1922) ; Дервиш Омеровић (8/3 1922—16/12 
1922); Др. Славко Милетић (16/12 1922—2/5 
1923; 2/5 1923—27/3 1924; 27/3 1924—21/5 
1924; 21/5 1924—27/7 1924); Др. Шефкија 
Бехмен, заступа (27/7 1924—6/11 1924); Др. 
Славко Милетић (6/11 1924—29/4 1925; 29/4
1925— 18/7 1925; 18/7 1925—8/4 1926; 8/4
1926— 15/4 1926; 15/4 1926—).
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МИНИСТАРСТВО НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ

Б'у џ е т и; 
1919/20 23,320.831-83 Дпн
1920/21 69,762.573-10
1921/22 69,762.573-10
1922/23 135,410.504-50
1923/24 ' 185,410.504-50
1924/25 288,042.287-—
1925/26 288,042.287-— .,
1926/27 303,487.782-—

Ј. Продановић.
М л н п с т а р о т б о Н а р -о д н е П р п - 

в р е д е  ЈгСтановљено је завоном од 21/12 
1882. У њетов ресор ушле су: шуме, руд- 
ници, занати, нндустрпја, трговпна, са- 
обраћај, радиност, банке, бродарска дру- 
штва, који су били дотле у надлежностп Мн- 
нистарства Флнансија, л  лошта н телеграф, 
који огу били под Мнниетарством Унутраш- 
љих Дела, Подељено је на 6 одељења: 
земљоделско и сточарско; шумарско; са- 
обраћаја, трговпне и радиности; рудар- 
ско; поште и телеграфа и статистичко. 
21/4 1890 установљена .је Класна Лу-
трија, која је дошла под Мпннстарство На- 
родне Прнвреде. — 4/10 1899 изашао је 
закон о изменама и допунама у закону о 
М. Н. П. Тим лзменама стављено' је овом 
М. у дужност: да се стара о мерама за 
унапређеље свнју граиа пољске привреде 
(земљоделства, сточарства, шумарства, пче- 
ларства, евилоделства, ветеринарства, по- 
љопривредне технике п т. д.), за унапређе- 
ље п развнтак трговине, -заната, индустри- 
,је, рударства, бродарства, п радпностн у 
опште, и да даје мишљење по чисто на- 
родно-економској страни пошта, телеграфа’ 
и зкелезница, Из Министарства Унутраш- 
њих Дела даје се овом М. отарање о чу- 
вању здравља домаће стоке и улрава над 
ветеринарнма (од 1/1 1900), и отвара се 
одељење за пољску привреду н ветеринар- 
ство. 18/12 1905 донесен је закон о регу- 
лисању п употребн вода; у јануару 1906 
постављена је прва Управа Вода, а 1/7 
1907 установљено је при овом М. хидро- 
техничко одељеље. Одузнма му се и даје 
Министарству Грађевпна управа над по- 
штом н телеграфом (од 5/10 1899).

У 1918 М. Н. П. нмалр је ова одељења: 
за трговпну, радиност п саобраћај; за 
пољску привреду н ветеринарство; рудар- 
ско; шумароко; хндротехггачко. Пооле ује- 
днњења (1/12 1918) разделлло се М, Н. П. 
у четири мшшстарства: Трговнне и Инду- 
стрије; Ползопрнвреде и Вода; Шума п 
Рудника п Социјалне Полнтнке.

М и н и с т р и :  Јеврем П. Гудовић (18/3 
1883—21/9 1883); Алекса Н. Спасић, заступа 
(21/9 1883—7/2 1884); Јеврем 11 Хђудовпћ, 
заступа (7/2 1884—9/10 1884); Драгомир
Ра.јрвић (9/10 1884—2/5 1885; 2/5 1885 ДО 
27/12 1885); Торђе М. Павловпћ, заступа 
(27/12 1885—23/3 1886); ЧвДОМПЉ Мијато- 
вић, заступа (23/3 1886—1/6 1887); Свето- 
зар Мплосављевић (1/6 1887—19/12 1887); 
Отеван Р. Поповић (19/12 1887—14/4 1888); 
Др. Владан Ђорђевић, заступа (14/4 1888

до 23/2 1889); Отеван Р. Поповић (23/2 
1889—16/3 1890); Коста С. Таушановић, за- 
ступа «6/3 1390—1/5 1890; сталан 1/5 1890 
ДО 11/2 1891; 11/2 1891—22/10 1891); Петар 
Велимировић, .заступа (22/10 1891—21/3
1892); Илија Душманић (21/3 1892—9/3
1892) ; Оветозар Гвоздић (9/8 1892—8/3
1893) ; Велизар Кундовпћ (8/3 1893—1/4
1893) ; Раша. Милошевић (1/4 1893—4/6 
1893; 4/6 1893—23/11 1893; 23/11 1893—12/1
1894) ; Сима Лозанић (12/1 1894—21/3
1894); Лазар Јовановнћ (21/3 1894—15/10
1894) ; Оима. Лозанић (15/10 1894—25/6
1895) ; Мпхаило Петковић, заступа (25/6 
1895—2/9 1895); Вучко Д. Стојаловнћ (2/9
1895— 17/12 1896); Љубомир Клерпћ (17/12
1896— 11/10 1897); Сима Лозанић (11/10
1697—30/6 1899); Вукашнн Петровнћ, за<- 
стуна (30/6 1899—4/8 1899); Жнван Жива- 
новић (4/8 1899—12/7 1900); Душан М. 
Спасић (12/7 1900—5/2 1901); Др. Михаило 
М. Поповпћ. заступа (5/2 1901—8/2 1901); 
Милован /Б. Миловановић (8/2 1901—20/3 
1901; 20/3 1901—6/4 1901/ 6/4 1901—23/3
1902; заступа 23/3 1902—6/5 1902); Др. Ђор- 
ђе Ј. Николић (6/5 1902—7/10 1902.; 7/10 
1902—7/11 1902); Љубомир Новаковић
(7/11 1902—24/3 1903; 24/3 1903—29/5 1903); 
Ђорђе Генчпћ (29/5 1903—21/9 1903); То- 
дор Петковнћ (21/9 1903—26/1 1904); Др. 
Оветоиик Радовановнћ (26/1 1904—27/11
1904; 27/11 1904—16/5 1905); Иван П. Па- 
впћевпћ (16/5 1905—30/7 1905); Милорад 
Драшковпћ (30/7 1905—1/3 1906; 1/3 1906 
до 17/4 1906); Коста Стојановнћ (17/4 1906 
ДО 30/5 1907; 30/5 1907—30/3 1908; 30/3
1908—7/7 1908); Др. Мнхапло М. Поповић, 
заступа (7/7 1908— 11/8 1908); Коста Глави- 
нић (11/3 1908—11/2 1909); Јаша М. Про- 
дановић (11/2 1909—11/10 1909; 11/10 1909 
до 25/6 1911); Мнлан Капетановнћ (25/6
1911— 27/1 1912; 27/1 1912—18/6 1912; 18/6
1912— 30/8 1912); Коста Стојановнћ (30/8 
1912—18/8 1913); Јован П. Јовановић, за- 
ступа (18/8 1913—19/8 1913); Др. Велизар 
Јанковпћ (19/8 1913—22/11 1914); Др. Во- 
јислав Д. Маринковпћ (22/11 1914—10/6 
1917); Марко /Вуричић, заступа (10/6 1917 
до 30/6 1917); Др. Велизар јанковпћ (30/6 
1917—10/3 1918; 10/3 1918—3/11 1918; 3/11
1918—7/12 1918). 

Б у џ е т и:
1883 667.062-04 Дпн
1884 798.264-94
1885 845.000-— „
1886 845.000-— „
1887 650.572-12
1888 650.572-12
1889 759.000-80
1890 682.000— „
1891 718.458-52
1892 755.022-92
1893 786.528-12
1894 778.619-— ,,
1895 778.619'—
1896 851.500-—
1397 3.149.117 "30 „
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МИНИСТАРОТВО ПОЉОПРИВРЕДБ

Б у џ е т п:
1893 2,999.728-70 Дпн
1399 3,310.082-40
1900 1,826.964-—
1901 1,486.547-40
1902 1,193.512-94
1903 1,193.512-94
1904 2,457.089-38
1905 2,670.479-40
1900 3,015.277-40
1907 2,881.743-40
1903 3,087.867-60
1909 3,047.897-—
1910 3,761.943-85
1911 3,932.585-20
1912 5,480.829-20
1913 5,480.829-20
1914 7,648.202-16
1915 7,648.202-1-6
1916 7,648.202-16
1917 7,648.202-16

•1913 7,648.202-16

М. П 0 Љ 0
Ј. Проданов 

п р и в р е д е  и В о д а
новљено је указом од 7/12 1918 као М. 
Пољопрнвреде, а од 8/7 1919 зове се сада- 
њим пменом М. Пољопрнвреде п Вода. Ор- 
ганизовано је уредбом од 19/2 1919. Ставље- 
но му је у задатак: да шири у народ пољо- 
прпвредна знања, да заснива ниже и сред- 
ше пољопривредне н ветеринарске школе, 
да се стара о њихову унапређењу и водн 
надзор над њима; да се стара о мерама за 
унапређење свих грана пољопривреде; да 
се стара. о чув-ању здравља домаће стоке 
н води управу над цељокупном ветеринар- 
■ском службом; да прикупља, разређује и 
јавностн предаје статистичке податке по 
-свима гранама управе;' да расправља и ре- 
шава сва хидротехничка питања и питања- 
пољопривредне мелжорације; да расправља 
и реши питања која се тичу аграрног пра- 
ва-, као и да води бриту -о .пољској полици- 
ји; да води надзор над радом Класне Лу- 
трнје и распоређује чист тодишњи приход 
на у-напређење народне привреде. Овом 
уредбом подељено је М. П. на седам оде- 
љења: опште (са з одсека), за пољопрп- 
вредну наставу (2 одсека), за обраду зем- 
ље у ужем смислу (з одсека), за виногра- 
дарство н воћарство (2 одоека), -за сточар- 
ство (з одсека), ветеринарско, правно (2 од- 
сека). Поред ових одсежа, којима су на че- 
лу начелници, поетоји .још и Класна Лу- 
трија са управником и Дирекција Вода са 
директором на челу.

25/2 1919 издвојена је Дирекција Вода 
као аутономна, под Министарством Пољо- 
прлвреде. Љен је задатак, да решава пи- 
тања која се тичу: подеш-авања река и гра- 
ђеља канала за унутрашњу пловидбу, мор- 
■ских пристаништа и свих мера за одбралу 
од мора; уређење: водених токова, поли- 
ције на водама, хидрометриске службе, во- 
дене снаге, довођења вода за пиће; разних 
пољопривредних мелиорација. Дирекција 
Вода обухвата једно централно надлештво

у Београду и обласне дирекције у Београ- 
ду, Загребу, Љубљани, -Сарајеву, Сплиту, 
Новом 'Оаду и Скопљу. На челу дирекције 
стоји директор. Дирекција се дели на 5 
одељења, којима управљају начелници и 
један одбор, који има да доведе у сагла- 
сност погледе п правац рада Дирекције 
Вода са погледима и радом других мини- 
старстава, заинтересованих питањима, ко- 
ја спадају у надлежност ове дирекције.

8/7 1919 изишла је нова уредба о орга- 
низацији М. П. и В. Задатак је овом М. 
остао скоро исти, који је предвиђен ранијом 
уредбом, само је још прошнрен. Оно пма 
да се стара <и о завођељу виших .пољопрн- 
вредних школа, курсева, изложби, стру- 
чних књижара за народ, општнх пољопри- 
вреднжх стаиица п др. Још му је дужност, 
да прнкупља! податке о пољопривр-еди у 
страним државама преко нарочитнх пољо- 
привредних аташе-а у посланствнма; да 
води бригу о -задругама и о .удружењима, 
о пољ-опривредном кредиту и оситу-раљу; 
да прати развитак страног пољопривредног 
заксннодавства и управ-а; да -се -стара о спре- 
чавању и утушивању сточних зараза, о пра- 
вилном и несметаном сточном промету у 
земљи и са иностранством; да з-аводи и 
одржава високе ветеринарске школе, за- 
вод за проучаваље, исиитив-ање, сузбијање 
и лечењ-е сточних болести, школе з-а пот- 
киваче, прегл-едаче мес-а ц друте ветерп- 
н-арске установе; да води надзор над вете- 
ринарском шраксом; да- се стара о -одр-жа- 
вању, п-обољшању ,и нскоришћавању вод-а 
и водених токов-а и о воденој полицији; 
да управља грађењем, одржаваљ-ем и ежс- 
плоатисаљем -свију радова од -општег инте- 
рес-а над текућим -водам-а, језерима и -мору; 
да- проучава, -извршуј-е, одрж-ава. н контро- 
лише експљоатацију ра-зних -радова на по- 
љопривредно.ј мелиорацији земљишта, ва-д 
ти радови лмају каракте-р општет интереса 
и да с-е етар-а о -образоваљу задруга за ове 
радове л д-а врши надзор -над њ-има.

Минпстарство се дели на Генералну Ди- 
рекци.ју Пољопривреде и Генералну Дпрек- 
цију Вода, и на з одељења: ветеринарско, 
правн-о и -опште. Дирекцнјама управљају 
ген-ерални директори, а одељ-ењима начел- 
ници. Генерална Дирекција Пољопривреде 
дели се на 6 одељ-ења: административно; 
за пољонривредну наставу и огледе; за 
ратарство; за -сточарство; :за вин-отрадар- 
ство и воћа-р-ство; за агра-рну политику и 
кооперације. Одељења се деле на одсеке. 
Постоје н 2 Оавета: Пољопривредни и За 
пољопривредну наставу, н дужно-ст им је 
да д-ају мишљење -о свима питањнма која 
се тичу пољопривреде и њене наставе.

Генерална Дирекција Вода дели се на ор- 
ганизацију централне елузрбе и организа- 
цију спољне службе. Прва има админи- 
стративнн одсек и 4 одељења: за поморско- 
техничку -службу; за пл-овне реке и кана- 
ле; за водене токов-е -и снагу; -за пољопри- 
вредну н м-елиорацију тла. Друга се орга- 
низација делн на стално-редовну службу
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ц повремено-изванредну службу. — Оде- 
љење за ветерннарство има з одсека и Ве- 
теринарски Савет, 'а и правно и опште оде- 
љење имају по 3 одсека. Уредбом од 8/7 
1919 припала је овом М. и Класна Лутрија. 
Њено је уређење мењано законом од 31/12
1921. — 20/4 1920 укинута је Генерална Дп- 
рекција Пољопрпвреде, а на место ње орга- 
низовано је одељење за пољопрпвреду, ко- 
јим управља начелник. Права, која ,је имао 
генерални директор према чиновницпма 
за кредите п издатке, преносе се на Једног 
начелника, кога министар одреди, односно 
на његовог помоћника. — 30/7 1920 оду- 
зимају се од овог мпнистарства концесије 
за грађење н експлоатацију речних прн- 
станишта и друго што је с тпм у вези, као 
н одржавање постојећих пристанишних 
уредби и свпх других, које ће се начинити 
у току времена. Све се то предаје Мини- 
старетву Саобраћаја. 28/2 1921 одсек за 
бујпцу претвара се у одељење и добија 
начелника. — Законом од 30/3 1922 утвр- 
ђу.је се оно што је обухваћено указом од 
30/7 1920 о пренашању у мннистарство 
саобраћаја концесија, грађења и експлоа- 
тацп.је пристаништа и др.

Према буџету за 1926/27 М. П. и В. има 
сем мннистрова кабинета у коме је и 
правни референт, ова одељења: админп- 
стративно; за пољопривредну наставу п 
огледе (са 2 одсека); за ратарство (4 од- 
сека); за сточарство (з);.за виноградарство 
и воћарство (2); за аграрну политику и 
кооперације (4); за ветеринарство (з). Има 
и одсек за рачуноводство н ветеринарско 
надлештво у слободној зони у Солуну. 
Постоје и угледна државна пољопрпвредна 
добра, сточне и контролне станице, др- 
жавни топчидерски парк, бактериолошкп 
завод у Београду, пољопривредне школе 
и комисија за аграрне операције Љу- 
бљанске и Мариборске областн.

Генерална Дпрекција Вода дели се на 
5 одељења: адмпнистративно; за пловне 
реке н канале; за водене токове п снаге; 
за мелиорације п водне задруге; за бу- 
јицу. Постојн и генерални инспекторат 
вода.

М и н и с т р и: Др. Живко Петрнчић (7/12
1918—  14/3 1919); Др. Алберт Крамер, за- 
ступа (14/3 1919— 2/4 1919); Шефкија Глу- 
хић (2/4 1919— 16/8 1919); Др. Фрањо По- 
љак, заступа (16/8 1919— 18/10 1919; 18/10
1919—  24/11 1919); Коста Стојановлћ (24/11
1919— 19/2 1920); Нван Рошкар (19/2 1920 
до 17/5 1920); Др. Велизар Јанковић (17/5
1920—  18/8 1920; 18/8 1920— 1/1 1921; 1/1
1921—  26/3 1921); Иван Пуцељ (26/3 1921 
ДО 24/12 1921; 24/12 1921— 16/12 1922); Кр- 
ста Милетић, заступа (16/12 1922—6/1 1923); 
Ђиво Оупило (6 /1  1923— 2/5 1923); Марко 
Трифковић, заступа (2/5 1923— 31/7 1923); 
Крста Милетић (31/7 1923— 27/3 1924; 27/3
1924— 21/5 1924; 21/5 1924—27/7 1924); Др. 
Фран Куковец (27/7 1924—6/11 1924); Кр- 
ста Милетић (6/11 1924—29/4 1925; 29/4
1925— 18/7 1925; 18/7 1925—24/12 1925); Др.

Василије Јовановић (24/12 1925—8/4 1926,- 
8/4 1926—13/4 1926; заступа 13/4 1926—15/4 
1926; 15/4 1926—29/4 1926); Иван Пуцељ 
(29/4 1926—).

Б у џ е т и:
1919/20 26,620.560-29 Дин
1920/21 56,157.392-55
1921/22 56,157.392-55
1922/23 117,676.642-80
1923/24 117,676.642-80
1924/25 214,607.144-36
1925/26 214,607.144-36
1926/27 232,475.400-—

Ј. Продановић.
М. П о ш т а  и Т е л е г р а ф а  установ- 

љено је указом од 7/12 1918. Организо- 
вано је уредбом од 27/6 1921. Ово М. нма 
врховну управу и надзорну власт у но- 
словима поште, телеграфа и телефона. Сем 
министра постојп у овом минпстарству 
п мпнистров помоћник, затим генерални 
дпректор п његов помоћник, начелници и 
инспектори, вишн контролори и шефовн 
одсека. М. се дели на пет одељења: опште, 
поштанско, телеграфско - телефонско, еко- 
номно и контролно. На челу су њнховом 
начелницп. Свако одељење има по три 
одсека, сем контролног, које нма четири. 
Постојп п одсек за рачуноводство п шеф 
кабинета. Постоје н обласне дирекцпје у 
Београду, Скопљу, Цетињу, Новом Саду, 
Сарајеву, Загребу, Љубљанн и Сплпту. 
којпма управљају обласни директори (у 
рангу начелника). Овака се дирекцпја де- 
лп на пет одсека, који одговарају, по по- 
словпма и назпвима, одељењнма у мпни- 
старству. При М. постоји Поштанско-теле- 
графскп Савет од впшпх чпновника уста- 
новљен 21/2 1923, да на захтев мпнпстров 
даје мишљење по свима важнијим ппта- 
њима. Под овнм је М. п Поштанска Ште- 
дпонпца у Београду, са филпјалама у Са- 
рајеву, Загребу п Љубљани. Она је осно- 
вана уредбом од 26/6 1921, коју је заме- 
нио закон од 30/11 1921. Правилник о из- 
вршењу овога закона издан је 30/11 1922.

По буџету за 1926/27 нема помоћника 
миннстровог.

М и н и с т р и :  Др. Едо Лукинић (7/12
1918— 16/8 1919; 16/8 1919—18/10 1919; 18/10
1919— 19/2 1920); Др. Мате Дринковпћ
(19/2 1920—17/5 1920; 17/5 1920—18/8 1920; 
18/8 1920—23/12 1920); Др. МОМЧИЛО Нин- 
чић, заступа (23/12 1920—1/1 1921); Др. 
Славко Мнлетпћ (1/1 1921—26/3 1921; 26/3 
1921—24/12 1921); Др. Жарко Мпладино- 
впћ (24/12 1921—16/12 1922); Веља Вуки- 
ћевић (16/12 1922—2/5 1923; 2/5 1923 ДО 
27/3 1924; 27/3 1924—21/5 1924; 21/5 1924 
до 27/7 1924); Петар Н. Марковић (27/7 
1924—6/11 1924); Веља Вукићевић (6/11
1924—29/4 1925; 29/4 1925—18/7 1925); Др. 
Бењамин Шуперпна (18/7 1925—8/4 1926; 
8/4 1926—15/4 1926; 15/4 1926—).

Б у џ е т и:
1919/20 23,711.897-15 ДнЕ
1920/21 121,377.332-65
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Б у џ е т и:
1921/22 121,377.332-65 Ж н
1922/23 264,658.319-60
1923/24 264,658.319-60
1924/25 364,574.165-06
1925/26 364,574.165-06
1926/27 428,666.268’— „

Ј. Продановић.
М. П р а в д е  установљено је 11/1 1811. 

Мнннстар Правде био ,је у исто време н 
председник највпшег суда (велики вила- 
јетски судија). После проглашења Оретењ- 
ског Устава изишао је 14/2 1835 указ о 
Државном Савету. Њиме је министру Прав- 
де стављено у дужност: да доноси, пре- 
гледа н тумачи грађанске и кривпчне зако- 
не и законске поступке у грађанским и 
кривичним парниџана п све што служи за 
њихово тачно и савесно извршиваље; да 
устроји судове, и предлаже способна ли- 
ца за судије, и да мотри да судске вла- 
сти не прекораче одређене им границе; 
да се стара о зидаљу затвора и других 
здања потребних судовима и да предлаже 
потнуно помиловање криваца или смањи- 
вање љихове казне; да подноси кнезу еве 
што је потребно да он реши. Док се не 
установи Велики Суд министар Правде 
'биће и председник највише судске инстан- 
цпје, а 4 државна саветника љени чланови.

Ус-тавом од 10—12/12 1838 и устро.јством 
централне управе од 29/5 1839 министру 
Правде одређена је дужноет: да мотри да 
ли су пресуде донесене по закону или 
не и јесу ли или нису извршене; да при- 
ма од судова овака три месеца списак свих 
парница л кривичних пресуда; да прима 
жалбе против оудија и упућује их оним 
надлештвима која по устројству судова 
могу о љима решавати; да се уверава о 
способностн оних који су одређени да деле 
правду; да ое стара о одржању и уна- 
пређењу затвора и о добром иоступању 
с апсеницима; да приказује клезу недо- 
статке правне струке и да се -стара о ње- 
но.ј поправцн, било по својој иницијатнви 
било по наредби кнеза или Државног Оа- 
вета. Ми-нистар Правде прима од председ- 
ника судова кондуит-листе свих судских 
чиновника. М. П. имало је тада по једног: 
начелкика, оекретара, столоначелника, про- 
токолисту, регистратора, архивара и рачу- 
новођу и два практиканта. 1/10 1843 заве- 
дено .је зваље помоћника министровог, па 
је обновљено 21/7 1848. 3/8 1851 указом 
је М. подељено на 2 одељеља: админи- 
стративно и судско н свако је имало по 
једног начелннка и секретара, по два сто- 
лоначелнпка н ниже особље.

Законом о централној управи 10/3 1862 
М. П., које »постоји ради старања да се 
правда врши у земљи«, стављ-ено је у дуж- 
ност: да пази да сва надл-ештва која досу- 
ђују пра-вду, врше ево.ју дужност и да се 
држе у законим границама; да се брине 
о унапређењу -правосуђа и правилном у-ре- 
ђењу судских н-адлештава; да даје упуте

за брзо и добро вођење послова-, али да не 
сме и-зм-енити -законодавн-а наређеља -пли 
ограничити не-завпсност судоког рада; да 
пази д-а -се пресуде и-звршују онако како- 
су' изречен-е и да- се отара и о добром уре- 
ђељу и -одржању затвора; да подноои кн-е- 
зу м-олбе за помнловаље и ублаживање- 
судом дооуђених казни и и-зјављује своје 
мишљење о умесностл или неум-есности 
мол-би; да в-оди -бриту о уређивању, штам- 
паљу и издавању зборника земаљоких за- 
кон-а и уредаба. — Под М. П. отоје пу- 
пил-е и сви цивилни државни су-дови за 
грађанока и кривична дел-а и све уста- 
нове затвора за затварање осуђених. — 
Министар Правде је чувар државног пе- 
чата. — П-о устројотву Главн-е Контроле од 
25/11 1868 министар- Пра-вде -бира и под- 
ноеи кнезу на -потврду пред-седника, чла- 
нове и ц-ео пероонал Главне Контроле.

Уредбом од 13/12 1919 реорта.низов-ано- 
,је ово М. У љегову надлежност спада у 
опште врх-овн-о управљаље свима адмлни- 
стративним пословим-а судова, ка-о и вр- 
ховно управљаље -свима овим надпештви- 
ма и установама, кој-е стоје под М. П. У 
том смислу оно се нарочито стара, да су- 
довн и државна тужи-оштва врше -све по- 
слове који оу им законима" стављени у 
дужност; да -закони по кој-има- судови прав- 
ду изричу, одговарају врем-ену -и потре-бам-а 
народа, и да у опште по законима свога 
ресора израђује пројекте потр-ебнпх допу- 
на или изм-ена или целог закона-; да про- 
писује правила по којим-а ће упр-аве казне- 
них завод-а, саобразно закону, што боље од- 
говаратл циљу казнених завода-, као и да 
води што ј-е м-огуће јачи надзор да се та 
правила врше; да проучава -ев-а економ-ска 
пит-ања, која се тичу судова и казнен-их 
завода, и да предузим-а св-е што по зак-ону 
треба у погле-ду р-ачунских послова и бу- 
цета како М. П. и судова, тако и подручних 
му надлештава.

Надлежн-ост М. П. обухвата и стараље о 
накнади штете причињене ратом. Но за тр- 
говачка и индустриска предузећ-а пода- 
ника непријатељских држава, кад је у пн- 
таљ.у њихов рад или отпочиљаље' рада и 
начин в-ођења поолова, донооиће с-е одлуке 
у споразуму -са Министарством Трговине 
и Индуетрије. — Ооим тога, М. П. врши и 
■ове он-е п-ослов-е, који би му другим којлм 
законом или уредбом билн ста-вљ-ени -у 
дужноот, као и оне -послове, који одтова- 
рају природи поверене му гране државне 
служ-бе. Мини-отар Правде је чувар држав- 
ног п-ечага.

М. П. дели с-е на 4 одељења: -админи- 
стративно; за израду законскпх пројеката; 
за казнене заводе и рачун-оводство, и за 
накнаду штете причињене ратом. Овако 
одељење мож-е се, по потр-еби, наредбом 
миннстра д-елити у одсеке, о-д којих ће 
свакп одсек пмати свога шефа. Адмпни- 
стративло одељењ-е нма више начелпика, 
а остала одељења им-ају по једног начел- 
ника на челу. Уз друто одељењ-е за из-
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раду закошжих пројеката постоји Оталнп 
Законодавни Савет, нији је задатак: нз- 
рада пројекта заједничкот законодавства 
(зажона и уредаба) из ресора Миннстар- 
ства Правде; израда илн нреглед прој-е- 
ката заједншчког 'законодавства нз ресора 
других миннстарстава, н ра.д на пројек- 
тима нзмена п допуна постојећег законо- 
давства, Члановн Сталног Законодавнот 
Савета су отални, почаснн и пршвремени. 
Сталннх чланова може бнтн најмање 21, 
а највише 30; ночасннх највише 21. Стал- 
нп Законодавни Савет дели се у 3 одсека: 
приватно-правни, кривнчно-правни и јав- 
ношравни, а саотављенн су од подједна- 
ког броја чланова.

По буџету од 1926/27 нма М. Правде сем 
минпстра и помоћника још и 6 судских 
ннспектора. Одељења су остала пста. Ра- 
чуноводство постојн као одсек. Одељење 
за накнаду штете назива се Управа за 
ликвидацију ратне штете. Админпстра- 
тивних одељења нма шест: за Србију и 
Црну Гору; за Хрватску п Славоннју; за 
Босну н Херцеговину; за Срем; за Ба- 
нат, Бачку н Барању; за Словеначку н за 
Далмацију.

М и н и с т р н :  Петар Добрњац (11/1 1811 
до 4/2 1811. Нпје нн прнмао дужност); 
Миљко Радоњић (4/2 1811—25/12 1812); 
Лазар Теодоровић (27/3 1834—2/2 1835; 3/2 
1835—23/4 1835); Отефан Стефановпћ (14/2
1839— 14/6 1840); Стефан Раднчевнћ (14/6
1840— 26/8 1842). (Од 27/8—26/10 1842 зем-
љом су владали намесници: Аврам Петро- 
нпјевић н Тома Вучић - Перншић); Паун 
Јанковнћ (26/10 1842—23/1 1847); Алекса 
Јаттковнћ, прнвремено (23/1 1847—10/3
1848); Стефан Стефановнћ (10/3 1848
до 22/7 1848); Лазар Арсенпјевнћ, при- 
времено (22/7 1348—16/11 1849); Але-
кса Симић (16/11 1849—15/9 1852); Ла- 
зар Арсенијевић, привремено (15/9 1852 
до 14/12 1854); Алеиса Јанковић (14/12 
1854—21/12. 1854); Стефан Марковпћ (21/12 
1854—29/5 1856); Дпмитрпје Црнобарац,
врши дунсност (29/5 1856—16/9 1856); Оте- 
фан Марковнћ (16/9 1856—19/6 1857); Је- 
ремија Станојевић (19/6 1857—31/3 1858); 
Димнтрије Црнобарац (31/3 1858—30/1
1859); Јефтимнје Угричић (30/1 1859—27/9 
1859); Маринко Радовановић (27/9 1859 до 
9/2 1860); Јован Фплпповпћ, прпвремено 
(9/2 1860—12/3 1860); Јеврем Грујић, врши 
дужност (12/з 1860—6/4 1860); Матпја Он- 
мнћ (6/4 1860—27/10 1860); Јеврем Грујпћ 
(27/10 1860—28/6 1861); Ђорђе Д. Ценић 
(28/6 1861—23/12 1861); Рајко Лешјанлн 
(23/12 1861—21/6 1868. (Од 29/5 1868—21/6 
1868 док је Рајко Лешјаннн био члан прн- 
временог намесништва, дужност М. Правде 
вршпо је Мнлан Петронијевнћ); Ђорђе Д. 
Ценић (21/6 1868—17/7 1869); Јован Илнћ 
(17/7 1869—12/1 1871); Стојан Вељковпћ (12/1
1871—10/8 1872; 10/8 1872—2/4 1873); Мар- 
ко Лазаревлћ (2/4 1873—22/10 1873); Ђорђе 
Д. Ценић (22/10 1873—25/11 1874); Мила« ј

М. Богићевић (25/11 1874—22/1 1375);
Ђорђе (Ђоша) Мпловановнћ (22/1 1875 до 
17/3 1875); Димитрије Радовић (17/3 1375 до 
19/8 1875); Радивоје Мнлојковић (19/8 1875 
ДО 26/9 1875); Стојан Марковнћ (26/9 1875 
до 24/4 1876); Јеврем Грујпћ (24/4 1876 до 
7/12 1876; 7/12 1876—16/12 1876; 16/12
1876—1/10 1378); Днмитрнје Матнћ (1/10
1878— 5/12 1879); Сгојан Вељковић (5/12
1879— 5/6 1880); Јован Ђ. Авакумовжћ (5/6
1880— 19/10 1380); Милан С. Пироћанац
(19/10 1880—10/10 1881); Димитрије Радо- 
вић (10/10 1881—21/9 1883); Ђорђе Р. Пан- 
телић (21/9 1883—7/2 1884); Димитрије
Маринковић (7/2 1884—2/5 1885); Ђорђе 
Павловић <2/5 1885—23/3 1886); Димитрије 
Маринковић (23/3 1886—1/6 1887); Јован 
Авакумовнћ (1/6 1887—19/12 1887); Глшпа 
(Гига) Гершић (19/12 1887—14/4 1888); Ђорђе 
Р. Пантелпћ (14/4 1888—23/2 1889); Глнша 
Гершнћ (23/2 1889—16/3 1890); Михаило 
Кр. Ђорђевлћ (16/3 1890—11/2 1891); Гли- 
ша Гершић (11/2 1891—21/3 1892); Ми- 
хаило К. Ђорђевић (21/3 1892—9/8 1892); 
Живојин Велнчковић (9/8 1892—1/4 1893); 
Андра Николић. заступа (1/4 1893—8/4
1893) ; Петар Макснм.овић (8/4 1893—4/6 
1893; 4/6 1893—23/11 1893; 33/11 1893—12/1
1894) ; Андра Ђорђевић (12/1 1894—21/3 
1894); Јеврем Андоновић (21/3 1894—9/5 
1894; 9/5 1894—15/10 1894); Михаило Кр. 
Ђорђевић (15/10 1894—20/3 1895; Ђорђе 
Отефановнћ (20/3 1895—25/6 1895); Арон 
Нинчић (25/6 1895—17/12 1896)) Др. ,Мн- 
љован Ђ. Миловановић (17/12 1896—11/10 
1897); Коста Н. Христић (11/10 1897—24/5
1899) ; Ђорђе Стефановнћ (24/5 1899—12/7
1900) ; Настае Алтошовлћ (12/7 1900—5/2
1901) ; Алекса С. Јовановлћ (5/2 1901—20/3
1901); Драгутин Стаменковнћ (20/3 1901 
ДО 6/4 1901; 6/14 1901—6/5 1902); Арон
Нпнчнћ (6/5 1902—7/10 1902); 7/10 1902 
до 7/11 1902); Антонпје Пантовнћ (7/11 
1902—24/3 1903; 24/3 1903—29/5 1903); Љу- 
бомнр Живковић (29/5 1903—2/8 1903); Ми- 
хаило П. Јовановић (2/8 1903—21/9 1903); 
Нпкола П. Николнћ (21/9 1903—26/1 1904); 
Др. Михалло Полићевић (26/1 1904—27/11 
1904); Михапло П. Јовановпћ Ц27/11 1904 до 
16/5 1905); Нпкола П. Нпколић (16/5 1905 
до 23/5 1905); Иван П. Павнћевић, заступа 
(23/5 1905—30/7 1905); Драгутнн Пећић
(30/7 1905—1/3 1906; 1/3 1906—17/4 1906); 
Др. Мнленко Р. Весгагћ (17/4 1906 до 
23/12 1906); Марко Трифковпћ (23/12 1906 
до 30/5 1907; 30/5 1907—30/3 1908; 30/3 
1908—7/7 1908); Др. Милован Мнловано- 
вић, заступа (7/7 1908—11/8 1908); Коста 
Тпмотијевлћ (11/8 1908—11/2 1909); Стојан 
Рибарац (11/2 1909—11/10 1909); Коста Тн- 
мотпјевић (11/10 1909—25/6 1911); Др. Дра- 
гољуб Аранђеловић (25/6 1911—27/1 1912; 
27/1 1912—7/6 1912); Марко Трифковић, за- 
стуиа (7/6 1912—9/6 1912); Марко Ђуричић 
(9/6 1912—18/6 1912; 18/6 1912—30/8 1912); 
Др. Миханло Полићевић (30/8 1912—18/8 
1913); Марко Ђуричнћ (18/8 1913—22/11 
1914; 22/11 1914—10/6 1917; 10/6 1917 ДО
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10/3 1918; 10/3 1918— 3/11 1918; 3 /11 1918 ДО 
7/12 1918); МаркоТрифковић (7/12 1918— 16/8 
1919); Коста Тимотијевнћ (16/8 1919— 18/10 
1919; 18/10 1919— 19/2 1920); Др. МОНЧНЛО 
Нинчић (19/2 1920— 1/4 1920); Др. Душан 
Пелеш (1/4 1920— 17/5 1920); Марко Триф- 
ковић (17/5 1920— 18/8 1920; 18/8 1920— 1/1 
1921; 1/1 1921— 5/2 1921); Марко Ђурнчпћ 
(5/2 1921— 26/3 1921; 26/3 1921— 24/12 1921); 
Др. Лаза Марковић (24/12 1921— 16/12
1922; 16/12 1922— 2/5 1923; 2/5 1923— 31/7
1923) ; Д р . Н и н ко  П ери ћ  (31/7 1923— 27/3
1924) ; Д р . П р в и сл ав  Г ризогоно (27/3 1924 
ДО 21/5 1924; 21/5 1924— 27/7 1924); Др. 
Х а л и л  Х р а с н н ц а  (27/7 1924— 6/11  1924); 
Др. Едо Л у к и н и ћ  (6/11 1924— 29/4 1925; 
29/4 1925— 7/7 1925); Др. Гр. Ж ер јав , за сту п а  
(7/7 1925— 18/7 1925); М арко Ђ у р и ч и ћ  (18/7
1925—  8/4 1926; 8/4 1926— 15/4 1926; 15/4
1926—  2/8 1926); М и лан  О им оновић, засту -
па (2/8 1926—).

Б у џ е т и:
1843 406.822-40 Дин
1844 408.772-48
1845 442.898-74
1846 459.327-84
1847 524.079-33
1848 497.288-58
1849 524.518-85
1850 529.267-74
1851 539.246-47
1852 588.335-70
1853 613.929-15
1854 650.266-06
1855 625.912-50
1856 660.266-10
1857 721.253-84
1858 768.257-64
1859 848.362-15
1860 957.020-57
1861 1,019.531-92
1862 1,101.191-93
1863 1,235.161-80
1864 1,136.877-11
1865 1,260.870-58
1866 1,228.163-93
1867 1,271.676-81
1868 1,269.605-49
1869 1,303.622-29
1870 1,358.092-15
1871 1,364.744-76
1872 1,367.270-76
1873 1,366.176-15
1874 1,378.317-79
1875 1,378.317-79
1876 1,404.857-63
1877 1,399.300-43
1878 1,392.227-63
1879 1,549.698-48

. 1880 1,550.203-68
1881 1,615.759-74
1882 1,612.473-46
1883 1,645.896-28
1884 1,808.314-68
1885 1,819.519-08
1886 1,819.519-08
1887 1,638.328-08

Б у џ е т и ;
1888 1,638.328-08 Дин
1889 1,911.382-65
1890 1,589.767-40
1891 1,717.635-40
1892 1,853.767-— „
1393 2,011.943-60
1894 1,853.266-49
1895 1,853.266-49
1896 1,616.127-80
1897 1,609.384-20
1898 1,616.127-80
1899 1,722.530-60
1900 1,692.581-80
1901 1,792.227-80
1902 1,818.070-—
1903 1,818.070-— „
1904 1,933.642-93
1905 1,931.399-40
1906 1,942.143-20
1907 2,069.609-02
1908 2,285.379-20
1909 2,362.240-52
1910 2,445.029 —
1911 2,512.887-60
1912 3,043.660-14
1913 3,043.660-14
1914 4,052.705-92
1915 4,052.705-92
1916 4,052,705-92
1917 4,052.705-92
1918 4,052.705-92
1919/20 16,810.521-80
1920/21 44,036.560-30
1921/22 44,036.560-30
1922/23 193,112.841-05
1923/24 193,112.841-05
1924/25 231,449.142-40
1925/26 231,429.142-40
1926/27 311,657.432'—

Ј. Продановић.
М. П р и п р е м е з а  У с т а в о т в о р н у

0 к у п ш т н н у и И з ј е д н а ч е њ е  За-
к о н а  установљено је указом од 7/12 1918.
Имало је дужност, да припреми све што
треба за Уставотворну Окупштину од 1920 
п да изврши изједначеше законодавства
у целој држави преко законодавног тела. 
За овај други циљ М. су стајале на ра- 
сположењу стручне конисије за израду 
закопских пројеката, састављене од чи- 
новника и јавних радника. Оне су имале 
да дају мишљење о свим питањлма, о ко- 
јима би пх министар питао. Та мишље- 
н>а су била информативне природе п ни- 
су била обавезна за министра. — При 
своме постанку М. је имало 3 начелнпка, 
2 референта у рангу начелннка, 1 секре- 
тара и шефа рачуноводства. У 1924 имало 
је 2 начелннка, шефа рачуноводства п 
иисара. По буџету од 1926/27 ово М. има 
сем министра још само -једног пнсара, 
једног званичннка и два послужитеља.

М и н ;гот р н: Др. Алберт Крамер (7/12 
1918—16/8 1919); Коста Л. Тимотијевић, за- 
ступа (16/8 1919—18/10 1919; 18/10 1919 
до 24/11 1919); Др. Иван Палечек (24/11
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1919—  19/2 1920); Стојан М. Протић (19/2
1920—  17/5 1920; 17/5 1920— 18/8 1920);
Марко Трифковнћ, заступш (18/8 1920— 20/8 
1920); Др. Лазар Марковић (20/8 1920 до 
1/1 1921); Марко Трифковић (1/1 1921— 5/2 
1921; 5/2 1921— 26/3 1921; 26/3 1921— 24/12 
1921; 24/12 1921— 16/12 1922; 16/12 1922 

.ДО 2/5 1923; 2/5 1923— 27/3 1924; 27/3 1924 
ДО 21/5 1924; 21/5 1924— 27/7 1924); Др. Ха- 
лил Храснида, заступа (27/7 1924— 6/11 
1924); Марко Ђуричић (6/11 1924— 27/11
1924) ; Др. Милан Оршкић (27/11 1924—7/3
1925) ; Марко Ђуричпћ, за с т у п а  (7/3 1925 
ДО 29/4 1925); Др. Милан Сршкић (29/4
1925—  18/7 1925; 18/7 1925— 8/4 1926; 8/4
1926—  15/4 1926; 15/4 1926— ).

Б у џ е т и:
1919/20 276.2-19-40 Дин
1920/21 454.038-—
1921/22 454.038-—
1922/23 503.977-80
1923/24 503.977-80
1924/25 370.977-80
1925/26 370.977-80
1926/27 470.792-— „

М. П р о с в е т е  н Ц р к в е н и х  По- 
с л о в а  установљено је 11/1 1811. 27/3 
1834 било је оно под министром Правде, 
али је у току те године дато на управу 
министру Иностраних Дела. По указу о 
Државном Оавету од 14/2 1835 пмало је 
дужност: да се брине о свему што се тиче 
школе п васпитања деце, и да заводи 
за њпх мале и велике школе, гимназије 
и Академије; да спрема добре учптеље 
и предлаже их за предавање науке и за- 
ната и да подиже добре школске зграде; 
да води рачуна о новду одређеном за из- 
државање школа; да се отара о умножа- 
ваљу школсккх фондова н о њиховој ушо- 
■треби за напредак на.ука; да помаже го- 
дишњом потпором даровлте младиће; да 
установљава закатске школе; да подигне 
и надгледа библиотеку и управља Држав- 
ном Штампаријом; да се стара о спрово- 
ђењу потребних ствари са страилх језкка; 
да помаж« научна истражнвања и стара 
се о издавању етарих рукописа; да оснује 
Учено Друштво. У погледу црквених по- 
нлова имало је М. да пази на однос право- 
славне цркве и осталих вероисповести у 
Србији и да одржава законе, издате о то- 
ме; да мотри на вршење богослужења; да, 
по саслушаљу Сннода, укида празнике, 
које народ из еујеверја држи; да ислл- 
тује све уредбе духовних власти, да пази, 
да те влаоти ие прекораче своје границе 
н  да мотри на решеља Синода; да се 
■стара о подизаљу цркава н парохискпх 
домова и о подизању завода за ваепитање 
'Свештеника, и то по оаслутпању Спнода; 
да води рачуна о утрошку новца одређе- 
ног за разне богоугодне заводе; да зна на 

.жолико се епархија и парохпја дели Ср- 
-бија.

Пооле укидања Устава. од 2/2 1835 ово 
је М. поново установљено 10/5 1838, као 
Виоока Канцеларија, под име-нон Попечн- 
тељства Просвјешченија и врховног над- 
зиратеља карантпна, у циљу да се за- 
нима једино просвећиваљем народа и чу- 
ваљем земље од заразне болести чуме. — 
По Уставу од 10—12/12 1838 п устројству 
Централне Управе од 19/6 1839 управ-а 
над просветним и црквеним пословима 
била је под Министарством Правде, али 
су поолови вођени одвојено. Мннистар 
Правде у својству министра Просвете имао 
је дужност: да се стара о општенародном 
моралном васпитању, као најбољем основу 
и средству за одржаље норетка. То се ва- 
спитање најбоље достиже помоћу хри- 
шћанске нсточно-православне веронспове- 
стн. Даље је пмао дужност: да се брине о 
уетројству нових виших и нижих школа за- 
оба пола »у којима би се ум могао про- 
светптн и срце облагородити« п о распро- 
стирању потребних зваља »на корист и 
орећу земље и народа«. Да надзирава бол- 
нице и друге општекорисне заводе и бива 
у препиеци с црквеном управом, да се 
уреди све што ее тиче вероисповести бого- 
служења н цркве. Да изради пројекат о 
установљењу једног главног школског над- 
зорнпштва, ко.је ће управљати свима шко- 
лама и васпитннм заводпма; одржавати 
све оно, што је добро; постављатн добре 
управптеље н наставнпке; старати се да 
онн тачно врше своју дужност; водити 
бригу о ђачком успеху; предлагати мнни- 
стру усавршавање завода који постоје и 
установљење новпх. Да подиже васпитне 
заводе за децу оба дола да развијају и 
душу п тело. Да водп рачуна о српској 
народности и народним потребама. Да у 
слоразуму са духовнлм властима подиже 
богословске школе ради васпптања све- 
штенства. Да помаже одличну децу, оснпва 
фондове и издаје добре, корисне и одлпчие 
књиге за нладеж л за сваку струку гра- 
ђана. Да се стара о награди књижевника, 
о библиотекама, штампаријама п т. д. Да 
у оп-оразуму са духовном влашћу заведе 
цензуру штампе, те да се штампа креће у 
граннцама народног васпнтаља, п духа п 
времена (црквене кљпге цензурише врхов- 
на духовна власт). Да се стара о потре- 
бама црквених завода, о помагању ученика 
богословских наука, о снабдевању свеште- 
пика, о њиховој плати у новцу и земљи, 
о подизању парохиских домова и одре- 
ђпвању пространства парохија п епархи- 
ја. Да помаже сиромашне општине у но- 
днзању новпх цркава н манастпра и об- 
нављању старих, у набавкама црквених 
ствари и то у споразуму с врховном ду- 
ховном влатћу. — М. је имало начелни- 
ка, секретара, столоначелника п ниже 
особље.

3/7 1845 основан је при овом М. Одбор 
Просвете од 9 чланова изваи М. да се 
стара о напретку народног изображеља н 
да му чинп представке о свему што би
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мбтло утидатп на распрострањење наука 
и корнсннх знава у народ.

25/11 1849 заведена је Комисија за ста- 
раље о изради кљига за народне школе п 
одени већ израђених.

22/8 1857 укидају се тлавни управитељи 
основних школа (заведени 23/9 1844), а 
сва виша управа и надзор школе усасред- 
срећава се у М., које повећава своје особље 
и сем начелника има још и два секретара I 
н два II класе. 21/10 1859 ово М. одвојено 
.је од М. Правде. — 4/11 1860 оно се на- 
звало Управа Просвете, а министар је по- 
стао управитељ Просвете. — Законом о 
устројству Централне Управе од 10/3 1862 
Проеветна Управа постала је М. П. и Др- 
квених Послова, а поверена му је била 
брига о моралном и научном развићу и 
унапређеау народа. Стављено му је у дуж- 
ност: руковођеље јавне наетаве; брига о 
осниваљу школа, одржавању њиховом у 
напредном стаљу, снабдеваљу добрим на- 
ставнидима; управа и надзор над свим 
дивилним, јавним и просветним школама 
и над свим ученим, научним и књижев- 
ним установама, друштвима и збиркаиа; 
стараље о лзвршењу закона који се тичу 
вере н дркве, о одржању и унапређењу 
православне вере, о осниваљу завода за 
ваепитање свештенства, о одржаваљу по- 
требних манастира, о пристојном снабде- 
ваљу свештеника, о сразмерној подели 
епархија, протопресвитерата и парохија, и 
у опште о подизању, обнови и процветаљу 
бож.јих храмова. М. ће заступати права 
признатих верозаконских друштава и во- 
дити надзор над њима. Под њим стоји и 
управа Државне Штампарије.

По закону од 14/1 1880 овом М. став- 
љено је у задатак: да по одредбама закона 
управља целокупном јавном наставом; да 
се стара о добром правцу и унапређењу 
опште н стручно-научне образованости у 
српском народу; да води надзор над свима 
јавним и приватним школама, над кљи- 
жевннм и ученим друштвима и просвет- 
ним заводима, уколико који од њих не би 
био стављен под управу и надзор кога 
другог мштнстарства. — Оно управља и 
дрквеним пословима, а, где треба, сагласно 
с мишљењем Архијерејског Оабора; врши 
надзор и заштиту, уколико је то потребно, 
над пословима, који спадају у искључиви 
задатак Сабора и архијереја; стара се како 
би у народу јачали морал и духовна про- 
света п благотворно утидали на живот и 
развитак народни; врши надзор над веро- 
-законским пословима, установама и завс- 
дима и других вера, и стара се о добром 
пореклу просветних завода, побожних уста- 
нова и фондова свију вероисповести. — М. 
се дели на 2 одељења: за просветне и за 
црквене послове. Свако има по једног на- 
челника и секретара и ниже особље. Овим 
законом установљен је и Главни Просвет- 
ни Савет, чије је уређење обухваћено за- 
коном од 1/3 1880. Законом од 19/3 1880

установљена је Народна Библиотека и Му- 
зеј. 8/3 1888 укинуто је зваље референта 
за основну наставу. — 2/12 1898 установ- 
љена- је Државна Архива и стављена под 
ово М. 1914 М. П. нмало је три одељења: 
просветн-о, црквено и задужбинско, Под 
његовом су управом биле све народне бн- 
блиотеке, Музеји, Државна Штампарија, 
Државна Архива и Народно Позориште.

Уредбом о уетројству М. П. од 3/9 1919 
ово М. престало је воднти црквене послове, 
који су уредбом од 31/7 1919 прешли на 
Минлстарство Вера. М. П. остало је као део 
централне управе, коме припада врховна 
н надзорна власт над свом јавном и при- 
ватном наставом. Под његовим надзором 
стоје и сва учена, књижевна и уметннчка. 
друштва, све проеветне, културне п про- 
светно-хумане установе и заводи, ски школ- 
ски и просветни фондови, уколико не би 
долазили под које друго министарство. Оно 
се дели на 5 одељења: опште, за' вишу на- 
ставу, за средњу наставу, за основну на- 
ставу и народно просвећивање, н одељење 
за уметност. Свако од тих одељења има но 
једнот начелника и по једнот или вкше 
ннспектора, референата, секретара и т. д. 
Постоји и зваље државног подсекретара и 
мннистровог помоћника. Опште одељење 
дели се на 5 одсека: за санитет и школ- 
ску хигијену, за грађевине, за статистику, 
за рачуноводство, и за снабдевање. 11/2 
1920 новом уредбом заведен је министров 
кабинет, повећан ,је број наставних и ад- 
министративних инспектора, одређене су 
квалификације чиновника и предвиђене 
награде за прековремени рад.

По буцету за 1926/27 не постоји одељење 
за вишу наставу, али има одељење задуж- 
бинско-правно, основано 1910 са Задуж- 
бинским Одбором, који је установљен за- 
КОНОМ ОД 14/1 1912.

М и н и с т р и: Доситеј Обрадовић (11/1 
1811—21/3 1811); Иван Југовић (28/3 1811 
до 25/12 1812). б/3 1823 кнез Милош је дао 
титулу попечитеља просвешченија архи- 
мандриту Мелентију Павловићу и кнезу 
Раки Тешићу; Лазар Теодоровић (27/з 1834 
до 25/10 1834); Димитрије Давидовић, при- 
времено (25/10 18.34—2/2 1835; 3/2 1835 Д0 
16/3 1835); Отефан Отефановић (10/5 1838 
ДО 14/2 1839; 14/2 1839—14/6 1840); Стеван 
Радичевић (14/6 1840—26/8 1842). (Од 27/8 
1842—26/10 1842 земљом је управљало на- 
месништво); Паун Јанковпћ (26/10 1842 до 
23/1 1847); Алекса Јанковић, привремено 
(23/1 1847—10/з 1848); Стефан Стефановић 
(10/3 1848—22/7 1848); Лазар Арсенијевић, 
привремено (22/7 1848—16/11 1849); Алекса 
Снмић (16/11 1849—25/9 1852); Лазар Арсе- 
нијевић, привремено (25/9 1852—14/12 1854); 
Алекоа Јанковић (14/12 1854—21/12 1854); 
Отефан Марковић (21/12 1854—16/12 1855; 
16/12 1855—29/5 1856); Димитрије Црноба- 
рац, вршн дужност (29/5 1856—16/9 1856); 
Отефан Марковић (16/9 1856—19/6 1857); 
Јеремија Станојевић (19/6 1857—3/3 1858);
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Димитркје Црноба.рац (3/3 1853—30/1 1859); 
Јефтпмнје Угрнчнћ (30/1 1859—6/4 1859; 
6/4 1859—27/9 1859); Маринко Радовановић 
(27/9 1859—22/10 1859); Димитрнје Матпћ 
(22/10 1859—20/3 1860); Љубомир Ненадо- 
внћ, врши дужност (20/3 1860—19/12 1860); 
Јован Филиповић, као управитељ просвете 
(19/12 1860—29/12 1861); Коста Цукнћ, за- 
ступа (29/12 1861—1/1 1868); Дпмитрнје 
Црнобарац (1/1 1868—21/6 1868); Панта Јо- 
вановић, заступа (21/6 1868—24/9 1868); Ди- 
митрнје Матпћ (24/9 1868—10/8 1872); Сто- 
,јан Вељковић, застуца (10/8 1872—19/2 
1873); Коста Јовановић (19/2 1873—2/4
1873); Отојан Новаковић (2/4 1873—22/10
1873) ; Фплпп Христнћ (22/10 1873—25/11
1874) ; Стојан Новаковић (25/11 1874—22/1
1875; 22/1 1875—19/8 1875); Алнмпије Ва- 
снљевић (19/8 1875—26/9 1875); Стојан
Бошковић (26/9 1875—24/4 1876); Алим- 
пнје Васиљевић (24/4 1876—7/12 1876;
7/12 1876—16/12 1876; 16/12 1876—1/10
1878; 1/10 1878—8/3 1879); Стојан Бошко- 
вић (8/3 1879—5/6 1879); Алимпије Васи- 
љевић (5/6 1879—19/10 1880); Стојан Нова- 
ковић (19/10 1880—21/9 1883); Ђорђе Р. 
Пантелић, заступа (21/9 1883—7/2 1884); 
Димитрије Марпнковнћ, заступа (7/2 1884 
д-о 9/10 1884); Стеван Д. Поповић (9/10 
1884—2/5 1885; 2/5 1885—23/3 1886); Ми- 
лан Кујунџић (23/3 1886—1/6 1887); Алим- 
пије Васиљевић (1/6 1887—19/12 1887);
Глиша Гершић, заступа (19/12 1887—14/4
1888); Др. Владан Ђорђевић (14/4 1888 
до 23/2 1889); Светозар Милосављевић
(23/2 1889—16/3 1890); Др. Мих-аиЛО В. Ву- 
јић, заступа (16/3 1890—1/5 1890); Андра 
НиКОЛЕћ (1/5 1890—11/2' 1891; 11/2 1891 
ДО 21/3 1892; 21/3 1892—9/8 1892); Јован 
Бошковвћ (9/8 1892—26/12 1892); Коста 
Алковић, заступа (26/12 1892—4/1 1893); 
Ј-ован Ђорђевић (4/1 1893—1/4 1893); Др. 
Лазар Ђ. Докнћ (1/4 1893—4/6 1893; 4/6 
1893—23/11 1893); Др. Мнленко Р. Веснић 
(23/11 1893—12/1 1894); Андра 'Ворђевић, 
заступа (12/1 1894—20/1 1894); Димитрије 
Нешић (20/1 1894—21/3 1894); Андра Ђор- 
ђевић (21/3 1894—9/5 1894; 9/5 1894—15/1.0
1894); Мнхаило Кр. Ђорђевић, заступа 
(15/10 1894—23/10 1894); Љубомир Клерић 
(23/10 1894—25/6 1895); Љубомир Коваче- 
вић (25/6 1895—7/12 1896); Арон Нинчић, 
заступа (7/12 1896—17/12 1896); Андра Нн- 
колпћ (17/12 1896—11/10 1897); Андра (Вор- 
ђевић (11/10 1897—12/7 1900); Павле Марлн- 
ковнћ (12/7 1900—5/2 1901; 5/2 1901—20/3 
1901; 20/3 1901—6/4 1901; 6/4 1901—27/4
1901) ; Љубомир Ковачевић (27/4 1901—4/2
1902) ; Драгутнн Стаменковић, заступа (4/2
1902—6/5 1902; сталан 6/5 1902—7/10 1902); 
Мнленко Марковић (7/10 1902—7/11 1902); 
Лука Лазаревић (7/11 1902—24/3 1903;
24/з 1903—20/4 1903); Жпван Жнвановнћ 
(20/4 1903—29/5 1903); Љубомир Отоја-
новпћ (29/5 1903—2/8 1903); Доброслав
Ружнћ (2/8 1903—21/9 1903); Љубомнр
Отојадовић (21/9 1903—26/1 1904); Љубо-

мнр М. Давндовић (26/1 1904— 27/11 1904); 
Андра Николић (27/11 1904— 16/5 1905); 
Јован Жујовић (16/5 1905— 30/7 1905); Љу- 
бомир Стојановпћ (30/7 1905— 1/3 1906;
1/3 1906— 17/4 1906); Андра Николпћ (17/4 
1906— 30/5 1907; 30/5 1907— 30/3 1908; 30/3 
1908— 7/7 1908; 7/7 1908— 11/2 1909); Љу- 
бомир Стојановић (11/2 1909— 11/10 1909); 
Јован Жујовић (11/10 1909— 12/9 1910);
Јаша М. Продановнћ, заступа (12/9 1910 
до 25/6 1911); Љубомир Јовановић (25/6
1911—  27/1 1912; 27/1 1912— 8/6 1912; 8/6
1912—  30/8 1912; 30/8 1912— 22/11 1914);
Љубомир М. Давидовић (22/11 1914— 10/6 
1917); Др. Момчило Нинчић, заступа (10/6 
1917— 30/6 1917); Милош Трифуновпћ (30/6 
1917— 10/3 1918; 10/3 1918— 3/11 1918); Љу- 
бомир М. Давлдовић (3/11 1918— 7/12 1918; 
7/12 1918— 16/8 1919); Павле Марлнковић 
16/8 1919— 18/10 1919; 18/10 1919— 19/2
1920); Милош Трнфуновнћ (19/2 1920— 17/5 
1920); Оветозар Прибићевић (17/5 1920 до 
18/8 1920; 18/8 1920— 1/1 1921; 1/1 1921 
до 26/3 1921; 26/3 1921— 18/7 1921, заступа 
18/7 1921— 24/12 1921; еталан 24/12 1921 
Д0 16/12 1922); Мнлош Трифуновић (16/12 
1922— 2/5 1923; 2/5 1923— 27/3 1924); Све- 
тозар Прнбнћевлћ (27/3 1924— 21/5 1924; 
21/5 1924— 27/7 1924); Др. Антук Корошец 
(27/7 1924— 6/11 1924); Светозар Прлби-
ћевнћ (6/11 1924— 29/4 1925); 29/4 1925 ДО
18/7 1925); В ељ а В у к п ћ ев н ћ  (18/7 1925 до
17/11 1925):: М нлош  Т р н ф у н о вн ћ . засту п а
17/11 1925. И стог д а н а  по стављ ен  је  Стје-
п а н  Р ад н ћ (17/11 1925— 8/4 1926; 8/4 1926
ДО 15/4 1926); МИЛОШ ТрпфуНОВИћ (15/4 
1926— ).

Р у џ е г в :
1844 241.131-96 Дин
1845 327.475-69
1346 280.694-17
1847 283.977-97
1848 295.645-67
1849 289.547-35
1850 289.408-89
■1851 290.980-04 ..
1852 292.960-32
1853 286.594-60
1854 304.252-85
1855 307.414-20
1856 344.748-50
1857 448.370-05
1858 460.489-30
1859 527.699-08
1860 533.509-72
1861 528.009-13
1862 550.583-80
1863 574.681-02
1864 919.256-45
1865 991.92Г89
1866 1,073.043-86
1867 1,089.460-43
1868 1,200.340-89
1869 1,200.340-06
1870 1,384.776-76
1871 1,531.433-79
1872 1,620.484-97
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1,693.475-87 Дпн
1.756.756- 38
1.756- 756-38
1,839.410-65 „
1,700.781-34 
1,860.197-32 
1,975.899-27 
2,174.148-95 
2,390.723-75
2.636.388- 95 
2,700.866-10 
2,746.709-81
3.050.697- 30 „
3.050.697- 30
3.075.652- 13
3.075.652- 13 
3,588.259-91
3.320.169- 50
3.652.383- 76 
3,818.890-17 
4,088.262-77
4.162.170- 70
4.162.170- 70
4.822.179- 30 
5,149.465-76
4.822.179- 30 „ 
2,854.896-81
3.113.388- 60 
3,401.030-80
2.972.059- 70
2.972.059- 70 
6,094.042-41 
6,245.209-17 
6,473.758-37 
6,829.337-42 
7,317.381-48 
7,418.249-05 
8,189.950-43 
8,352.065-02
9.620.384- 05 
9,620.348-05

14.504.336- 55
14.504.336- 55
14.504.336- 55 
14^504.336-55
14.504.336- 55 
36,118.739-85

158.921.279- 60
158.921.279- 60
460.950.932- 56
460.950.932- 56
579.262.942- 65
579.262.942- 65 
791,590.808-—

Ј. Продановић.
М. С а о б р а ћ а ј а  установљено ,је ука- 

зом од 3/11 1918. Организовано је уредбом 
од 25/2 1919. Има за задатак да се стара: 
о грађељу и експлоатацији државних же- 
лезница на територији Краљевства ОХС 
и да води надзор над грађењем и експлоа- 
тацијом приватних, индустриских и по- 
влашћених железница; о грађењу и екс- 
плоатацији државног поморског и речног 
бродарства и да води надзор над при- 
ватним и повлашћеним бродарством; о

уређењу и одржавању саобраћаја помоћу 
аутомобила и електричних железнпца; да 
води надзор над приватнлм и повлашће- 
ним предузећима те врсте. Ово М. има да 
прописује правилнике за државне желез- 
нице и бродарство и да одобрава тарифе 
за сва приватна и повлашћена предузећа, 
која су у јавној употреби; да одржава везе 
са страним саобраћајним установама и 
преко делегата узнма учешћа у конгресима 
н конференцијама, који се односе на са- 
обраћај; да склапа уговоре' н конвенције о 
саобраћају; да одобрава све правилнике, 
којима се регулише служба на усталовама 
за јавни саобраћај, као н прописе, који 
ретулишу одноое између тих установа и 
грађанетва; да одобрава правила и про- 
писе о давању помоћи из болничког п по- 
иоћног фонда; да одобрава редове вожње 
за путнички саобраћај на свнм установама 
за јавни саобраћај; да израђује и спроводи 
распореде о ностављању, уналређењу, пре- 
мештању, пенсионнсању и отпуштању 
службеника; да склапа буџет и да га у спо- 
разуму с министром Финансија, спроводи 
кроз 'законодавно тело и стара се за ње- 
гову примену и извршење; да одобрава по- 
влаетице у вожњп л попуст возаринских 
такса л  прописује правилншк о одобра- 
вању ловлашћене и бесплатне вожње. — 
Поред министра лостојл и милистров по- 
моћник, генерални директор и његов по- 
моћник л начелницл одељења. Предвиђа 
се 7 одељења: опште (са 4 одсека), саобра- 
ћајно (4 одсека), машинско (2 одсека), за 
одржавање пруга, економно (4 одсека), ко- 
мерцијално (4 одсека), за контролу прв- 
хода (4 одсека). Имају и две дирекције: за 
грађење нов,их железница. и за поморско 
и речно бродарство.

По уредби од 21/5 1921 у општи дело- 
круг спада: законодавство; државна са- 
обраћајна полнтика; државна грађевинска 
политика, која има обухвагити грађење же- 
лезнлца, канала и ирвстаништа, на мору, 
језерима, каналима и пловним рекама; из- 
рада п примена тарифе на државним, при- 
ватним и  концесиоварним железницама; 
надзор над грађењем и експлоатацијом др- 
жавних, приватних и концесионарних же- 
лезница, на којима се вуча врши меха- 
ничком моторном снагом, а олуже јавном 
саобраћају, сем оних железница, које слу- 
же чисто војној сврсл; надзор над грађе- 
љем пристаништа и бродоградилишта; над- 
зор над вршењем бродарског саобраћаја на 
мору, рекама, језерпма и каналима; надзор 
над вршењем аутомобилског и ваздухо- 
пловног саобраћаја, уколико је овај јавне 
природе и под државном управом. Од овога. 
се изузимају односне јединице Министар- 
ства Војног. У посебну дужност овог М. 
спада: стараље о подизаљу и усавршавању 
целокупнога саобраћаја, како на суву тако 
и на води и у ваздуху; спремање пред- 
лога за државне уговоре и међународае 
ногодбе (конвенције) о свима, питањима 
саобраћаја, уз сарадњу заинтересованих
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државних надлештава н привредних отруч- 
них ком-ора, опремање да ови предлози до- 
бију законодавну еанкцију; предузимаље 
свих послова око уређења одношаја из- 
међу саобраћајних установа наше Краље- 
вине и иностранства. (Од овога се изузи- 
мају послови око уређеља односа међу су- 
седним саобраћајним установама које су у 
директним еаобраћајним везама); предузи- 
маље свих иослова који изискују дипло- 
матско посредоваље; спремаље законских 
предлога, спровођење кроз законодавно те- 
ло свнх закона, који се односе на: осни- 
ваље свих државних и приватних саобра- 
ћајних установа намељених јавном саобра- 
ћају; грађеље нових железнида и при- 
станншта; експропријацију приватне и 
општинске имовине з-а потребе државних 
концесионарних п индустрискнх желез- 
ница, као и за радове на води, уколико се 
односе на железничке н бродарске потребе; 
уређење експлоатацнје п саобраћаја свнх 
саобраћајних установа и уређеље љиховог 
односа наспрам државних, самоуправних 
и општинских власти као и наспрам при- 
ватних; сигурност саобраћаја на држав- 
ннм и прпватним саобраћајним установама, 
уколико служе јавном саобраћају; кон- 
тролу способности л  квалификација пер- 
сонала приватвжх саобраћајних установа, 
које слуасе јавном саобраћају; издаваље 
свих уредаба и правилника, који проистичу 
из закона н законских овлашћења; спре- 
мање за законодакно тело законских пред- 
лога о концесијана за грађење приватних 
железница, као и за осниваље ког другог 
саобраћајног предузећа. Даваље прпватним 
лицима предконцесије за трасираље пруге 
и образовање друштва за саобраћајна пре- 
дузећа, без обавеза за државу. Концесије 
за грађење и експлоатацију железнице даје 
Министарскн Савет на предлог министра 
Саобраћаја, уколико специјални закон 
друкче не нареди. Вођење преговора о 
оснивању нових сеобраћајнкх уставова. и 
подношељу предлога законодавном телу; 
вршеље врховне контроле над правилном 
нрнменом свих закона, уредаба и прописа 
проистеклих из закона п законских овла' 
шћења. (Ова се контрола простире. на све 
подређене влаоти и њихово особље, као и 
на сва прива.тна саобраћајна предузе-ћа и 
њихово особље.) Вођење надзора о томе, 
да ли се државне и приватне саобраћајне 
установе у вршењу службе држе лравила 
и законскнх прописа наспрам приватних; 
вођење надзора над управом установа за 
здравље, профилаксу, хигијену п осигу- 
рање у случају болести и удеса, како код 
дрзкавнпх тако п код приватних установа. 
Доношење начелних одлука и одобрења 
о састављању, изменама и тумачењу та- 
рифе у опште за сва како државна тако 
исто и за прнватна саобраћајна предузећа 
у оквиру концесија; ово важи и за тран- 
спортне прописе за путнички, пртљажни и 
теретнл саобраћај. Издавање правилника

о повластицама у вожљи н возаринским 
ставовима; тако исто одобрава све повла- 
стице у вожњи и возаринским ставовима- 
уколико то не спада у делокруг нижих ин- 
станција. Издавање прописа, кредитирање 
возарине н одобреље креднтирања возарине 
у изузетним случајевина; одобравање про- 
пнса и издавање упутства за састав редо- 
вне вожње у међународном саобраћају;ис-то 
тако пропнсује и одобрава нужне измене; 
даваље упутства за састав графикона, као 
и одобравање редова вожње војних во- 
зова по претходном споразуму са Мини- 
старством Војним и Морнарпце. Изра- 
ђивање уредаба и правилника за регули- 
сање односа нзмеђу М. 0. и друтнх запн- 
тересованих нннистарстава. Прописиваље 
надлежности радње свпх подручних му над- 
лештава. Одобравање ствараља, премешта- 
ња и укидаља свих службеннх јединица, 
кад то интереси службе захтевали буду. 
Вршеље постављења, отпуштања, пенсио- 
нисања и распоред свих чиновника у М. 
п свих указних чиновника у осталим једи- 
ницама свога подручја; одобравање одсу- 
ства од дужности свима чиновницима и 
службеницима М., генералном дпректору и 
осталим директорима из чл. 6 ове уредбе, 
а осталом особљу у подређеним јединпцама 
кад је одсуство дуже од месец дана. Изра- 
ђиваље пројекта буџета прихода и расхода, 
као и потребних предлога за фпнансиски 
закон у споразуму са подређеним саобра- 
ћајним јединицама. Спремање по својој 
струцн завршног рачуна Главној Контроли 
п Народном Представнпштву. Располага- 
ње, у споразуму са Мпннетарством Финан- 
сија, а по одобрењу Министарског Савета. 
имовшшж државних саобраћајних уста- 
нова и фондовима под његовим упут- 
ством, кад је у питаљу продаја продуката 
из шума и рудника, непогребне непокрет- 
ности н возних средстава; одобраваље за 
расходовање рачунских мањака као п по- 
траживања, која се не моту наплатити, та- 
ко нсто расходовање изгубљеног, упропа- 
шћеног н дотрајалог материјала, и инвен- 
тарских предмета а по закону о Држа-в- 
ном Рачуноводству. Одобравање поравна- 
ња, по одобрењу Мннистарског Савета, из- 
међу приватннх и правних лнца н потчи- 
њеннх му саобраћајних установа. Одобра- 
вање издатака за све грађевине и набавке 
у граннцама закона о Државном Рачуно- 
водству. Одобраваље набавака и позајмпца 
возних средстава. Давања у израду грађе- 
вина и набавва материјала и исплата 
транспорта. у случајевима и дриликама вад 
се изискује да се они држе у тајности, или 
кад прешност нотребе у изненадним при- 
ликама не допушта држање лицитаци.је; 
одобравања по решењу Мннистарског Са- 
вега погодаба, под којима се приватне же- 
лезнпце, целе или делови, могу употре- 
бљавати у државној експлоатацији, као и 
обратно, да делове државних железница 
могу експлоатиса.ти приватне желеаничке 
управе.
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По истој уредби М. се дели на 5 оде- 
љења: админиетративно-праБНо (4 одсека), 
техничко (з одсека), бродарско (2, одсека), 
саобраћајно-конерцијадно (3 одсека) и фи- 
нансиско (3 одсека). И по првој и по дру- 
гој уредби прн М. поетоји Тарифски Одбор, 
чијп су чланови, сен највиших чиновника 
■овога М., и представници других мнни- 
старстава и привредна тела. — По другој 
уредби уведен је и Биро за студије за 
проучавање и праћење сваког напретка у 
еаобраћајној струци. — Под управом М. 
налази се Генерална дирекција државних 
железница са обласним дирекцпјама и Ди- 
рекција речног саобраћаја, Дирекција по- 
морског саобраћаја и Дирекција за грађе- 
н>е. Генерална Дирекција има 8 одељеља: 
грађевинско, машинско, саобраћајно, ко- 
мерцијално, економско, администратнвно- 
правно, финансиско, за контролу прихо- 
да. Дирекција за грађеље нових желез- 
ница има 4 одељеља: за припремне радо- 
ве; за грађеље; финансиско - економско; 
администратнвно-правно. Дирекцпја ре- 
чног саобраћаја има 5 одељеља: наутичко; 
за одржавање и грађење; за грађење бро- 
дова н машннску службу; финансиско- 
економно; админпстративно - комерцијал- 
но. Дирекција поморског саобраћаја има 
нста одељења каква и Дирекција речног 
саобраћаја. На челу сваког одељења стоји 
начелник. Уз Главну Дирекцију постоје: 
Железнпчки Савет, Железнички Одбор; уз 
Дирекцију за грађење Грађевинскн Одбор; 
угз Дирекци.ју речне лловидбе Речни Од- 
бор, а уз Поморску Дирекцију Поморски 
Одбор. Свп ови одбори као и Железнички 
Савет дају мишљења по питаљима, која 
се тичу надлежних дирекција и еаставље- 
ци су поглавито из највиших чиновника 
дотичних дирекција.

По буџету за 1926/27 М. Саобраћаја сем 
министра, помоћника министровог и шефа 
кабинета има 4 одељења: администрати- 
вно-правно; технпчко; бродарско; саобра- 
ћајно-комерцијално. У Днрекцији помор- 
ског саобраћаја спојена су уједно два оде- 
љења: финансиско-економно и админи-
стративно-комерцијално. У Дирекцији цеч- 
ног саобраћаја, која има иста одељења то 
спајање није извршено, те је у њој остало 
5 одељења. — Постоје још и три Управе: 
Аутомобилског еаобраћаја (у рангу одсека 
машинског одељеља Генералне дирекције 
државних железница); Државиих желез- 
ничких радионица за оправку возних 
средстава; За експлоатацију шума и им- 
прегнирање грађе.

М и н к о т р ж  Велислав Вуловић (з/11 
1918—7/12 1918; 7/12 1918—16/8 1919); Ми- 
лорад Драшковић (16/8 1919—18/10 1919; 
18/10 1919—19/2 1920); Др. Антун Коро- 
шец (19/2 1920—17/5 1920; 17/5 1920—18/8 
1920; 18/8 1920— 14/12 192о); Јован П. Јова- 
НОВић (14/12 1920—1/1 1921; 1/1 1921—26/3
1921); Др. Велизар Јанковић (26/3 1921 
Д0 18/7 1921); Никола Узуновић (18/7 1921

ДО 24/12 1921); Андра Станић (24/12 1921 
до 16/12 1922); Др. Велизар Јанковић (16/12
1922—28/12 1923); Др. Драгутнн Којић
(28/12 1923—27/3 1924); Др. Светислав По- 
повић (27/3 1924—21/5 1924; 21/5 1924
ДО 27/7 1924); Антон Оутпник {27/7 1924 
ДО 6/11 1924); Андра Станић (6/11 1924 
до 29/4 1925); Анта Радојевпћ (29/4 1925 ДО 
18/7 1925; 18/7 1925—24/12 1925); Крста Ми- 
летић (24/12 1925—8/4 1926; 8/4 1926—13/4 
1926); Др. Василије Јовановнћ (13/4 1926 до 
15/4 1926; 15/4 1926—).

Б у џ е т и:
1919/20 100,714.060-65 Дин
1920/21 324,527.137-60
1921/22 324,527.137-60
1922/23 1.234,135.892-25
1923/24 1.234,135.892-25
1924/25 1.782,493.879-— „
1925/26 1.782,493.879-— „
1926/27 3.010,989.939-— „

Ј. ПродановгЉ.
М. О о ц и ј а л н е  I . о л и т и к е  уста- 

новљено је указом од“ 7/12 1918, с а . за- 
датком: да спрема, проучава и изводи 
све законске и административне мере 
којима је циљ заштита социјално слаби- 
јих, затим нега социјалних институција 
свих врста као и потпомагаље и економ- 
ско подизање инвалида, њихових породи- 
ца, и породица оних, који су изгинули у 
рату. Према једној уредби без датума и 
без ичијег потписа (израђеној, по свој 
прилици, почетком 1921), која је штам- 
пана тек 1925, Мннистарство Социјалне 
Политике имало је сем мннистра и њего- 
вог помоћника још и ова одељења: опште 
(са 6 одсека), за заштиту радника (2 од- 
сека), за јавну помоћ и псхрану (5 одсе- 
ка), за заштиту деце и младежи, основано 
5/2 1919 (з одсека), за станове (2 одсека), 
аа социјално осигурање (2 одсека), обра- 
чунско-економско (5 одсека). Сем тота: 
Дирекцију инвалида са 2 одељења: адми- 
нистративним (2 одсека) и за посебно 
стараље (з) одсека). Дирекцију државне 
статистике са 2 одељења: администра- 
тивним и за нопис становништва и дома- 
ће стоке, и Средишну ннспекцију рада. 
На челу свих одељеља стоје начелници, 
дирекцијама управљају директори, а од- 
сеци имају своје шефове. Сем њих има 
у М. С. П. референата, ииспектора и дру- 
гих чиновника.

Општем одељењу спада у дужност, да 
врши све административне послове за- 
једничке свим одељењима; да води еви- 
денцију о целокупном особљу; да решава 
сва лпчна питања чиновника министар- 
ства и да врши све послове који не сна- 
дају у које друго одељење.

Одељењу за заштиту радника нарочито 
је задатак, да се бави уређењем односа 
између раднпка и послодаваца и питаљем 
посредовања рада. Оно треба да проучава 
мере за сузбијање незапослености и за 
уређеве хпгијенског рада, и да се брпие
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свим што се односи на економску и соци- 
јалну заштиту радника свих категорија.

Одељењу за јавну помоћ дужност је да 
се стара о збрињавању сиротиње од стра- 
не самоуправних тела и хуманих устано- 
ва и удружења, и да их новчано помаже 
ако су потребе веће но њихова средства. 
Затим да се брине о исхрани становника 
у случају непогода и да ради на сузби- 
јању скупоће.

Одељењу за заштиту деце и младежи 
задатак је да помаже невољној деци, у 
првом реду ратној сирочади и да се стара 
око заштите телесног, умног и моралног 
напретка младежи.

Одељење за станове има да се стара о 
поднзању станова економско и социјално 
слабијих, о регулисању односа између за- 
купца п сопственика станова, о културном 
уређењу станова и њиховој пнспекцнји.

Одељење за социјално осигурање води 
бригу о законодавним и администратпв- 
ним мерама за осигурање соцпјално сла- 
бијих слојева у случајевима у којима Је 
угрожен опстанак појединаца. Оно се брн- 
не и о пословпма задруга и друштава за 
међусобно потпомагање кад се тичу со- 
цијалног осигурања.

Обрачунско-економско одељење бавп се 
буџетом, кредитима и свима матерпјал- 
ним средствина овога ниннстарства.

Дирекција инвалида стара се о лечењу 
и оспособљавању инвалида војних и цн- 
вилних и о потпомагању привредног и 
друштвеног положа.ја и обезбеђењу дру- 
штвеног опстанка њиховог као п породи- 
ца несталих и мртвнх ратника.

Средншња ннспекцпја води надзор над 
извршењем законских прописа о соци- 
јалној заштити радника и одржању уред- 
них односа између послодаваца и рад- 
ника.

Органнзацпја Дпрекције Државне Ста- 
тистике није обухваћена овом уредбом 
него специјалнпм законом и уредбом.

6/2 1923 установљен је Исељенички Са- 
вет са задаћом, да сарађује са нсељени- 
чкпм властпма у Краљевннн у свима мигра- 
цвоним питањнма нашег лсељеничког све-' 
та, Исељенички Савет има нарочито: да 
даје своје мишљење о свим нацртима за- 
коиа и начелних наредаба Генералног исе- 
л>еничког комесаријата; да ставља мотивп- 
сане предлоге у евима питањима заштите 
наших миграционих интереса; да испита 
и претресе годишњи буџет л завршне ра- 
чуне исељенлчког фонда Краљевине СХО, 
које треба у ту сврху да му предложи Ге- 
нерални исељенички комесаријат, и да 
иреко свог сталног одбора води надзор над 
радом Генералног исељеничког комесарија- 
та и свих исељеннчких власти напосе у по- 
гледу руковања са нсељеничким фондом; 
да отупн у везу са нашнм аналогним орга- 
иизацијама у ваневропскпм земљама. Чла- 
нови Исељеничког Савета су: начелник 
Генералног нсељеничког комесарнјага, од-

носно његов заменик, као заступнжк ми- 
нистра Социјалне Политике; изасланици 
појединих министарстава, која су у пита- 
њима млграције ннтересована; 24 члана 
из редова исељеника и повратннка-, пред- 
ставника знаности, паробродарских дру- 
штава, новчаних и другнх завода привред- 
ног значаја; н шеф одсека ннформатнвне 
службе Генералног исељенпчког комесарн- 
јата као известилац.

По буџету за 1926/27 годину М. С. П. 
нма мнннстра, државног подсекретара, 
помоћника министровог п 4 одељења; оп- 
ште, са 2 одсека (за ратну помоћ; псеље- 
нички) н исељеннчкнм комесаријатон; 
за заштпту радника са з одсека (за уре- 
ђење радних односа; за посредовање рада; 
за оснг5грање радннка), са средишном и 
месном берзом рада, са средишном п 
обласним инспекцијама рада, са инспек- 
цијом за речно п џоморско бродапство н 
надзором парних котлова; инвалидско 
са 3 одсека (статистичкпм; за соцнјалну 
помоћ; за заштпту деце и младежи) са 
месним заштитама у Београду, Загребу п 
Љубљани) н економско - рачунско са з 
одсека (економски, рачунски, рачуновод- 
ство). Под овнм су М. пнвалпдскн заводн 
и дечје установе, и оно има и своје рефе- 
ренте код велпкпх жупана у Босни н Хер- 
цеговинн; Далмацији; Хрватској н Славо- 
нији; Словеначкој. — Днрекцнја Државне 
Статистнке нма 4 одељеља: опште (са 2 од- 
сека); за статистпку становнпштва н јавне 
хпгијене (2 одсека); за статистпку пољо- 
привреде п шумарства, радиности, тргови- 
не н саобраћаја (1 одсек) и за ста-тистику 
наставе и народног просвећивања, хума- 
них установа, правосуђа п адмпнистрацн- 
је, флнансија, војске н морнарице.

М и н и с т р ж  Витомир Кораћ (7/12 1918 
Д0 2/4 1919; Јосип Гостпнчар (2/4 1919 до 
16/8 1919); Витомир Кораћ (16/8 1919 ДО 
18/10 1919; 18/10 1919— 19/2 1920); Др. Ђуро 
Шурмин (19/2 1920— 17/5 1920); Др. Вјеко- 
слав Куковец (17/5 1920— 18/8 1920; 18/8 
1920— 1/1 1921; 1/1 1921— 2/1 1921); Др.
Миливоје Јовановић (2/1 1921— 26/3 1921); 
Др. Вјекослав Куковец (26/3 1921— 24/12
1921) ; Др. Грегор Жерјав (24/12 1921— 16/12
1922) ; Др. Нинко Перић (16/12 1922— 2/5 
1923; 2/5 1923— 31/7 1923); заступа 31/7 
1923— 26/8 1923); Др. Душан Пелеш (26/8
1923—  27/3 1924); Нпкола Узуновић (27/3
1924—  21/5 1924; 21/5 1924— 27/7 1924); Др. 
Шефкнја Бехмен (27/7 1924— 6 /1 1  1924); 
Др. Славко Мнлетић, заступа (6 /11 1924 до 
27/11 1924); Марко 'Еуричлћ (27/11 1924 
ДО 9/4 1925; 9/4 1925— 18/7 1925); Милан 
Спмоновић (18/7 1925— 8/4 1926; 8/4 1926 ДО 
15/4 1926; 15/4 1926— ).

Б у џ е т и:
1919/20 9,560.729-50 Дин
1920/21 74,420.769-50
1921/22 74,420.769-50
1922/23 373,206.314-95
1923/24 373,206.314-95

— 820



МИНИОТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Б у џ е т п:
1924/25 359,243.648-35 Дин
1925/26 359,243.648-35
1926/27 461,671.439-— ,.

Ј. П родановић.
М. Т р г о в п н е  и И н д у с т р и ј е  уста- 

новљено је указом од 3/11 1918 као М. Т. 
Организовано је уредбом од 30/4 1919, и 
ниа за задатак: стараље о спољашној тр- 
говини, индустрији и занатству; о кредиту 
за привредне циљеве у опште; о осигура- 
н>у живота, имаља и др.; о настави по сви- 
ма гранама трговине, занатства и инду- 
стрнје и накнади штете причињене ратом. 
М. Т. сем министра и његовог поноћника 
има: кабинет мпнистров, са шефом кабине- 
та на челу и 6 одељеља: администра- 
тивно; за унутрашњу трговину и трговин- 
ску наставу; за спољну трговину и трго- 
винску политику; за индустрију' и занат- 
ство; за кредитне установе и осигураље; 
за накнаду штете ратом прнчињене. — По- 
ред тога, до изједначења законодавства и 
ликвидације покрајинских послова, мини- 
стру је остављено, да може образовати у 
лојединим покрајинама одељке, чију ће 
надлежност прописати приликом љиховог 
установљеља. — Административно одеље- 
ње има 4 одсека. Исто тако има 4 одсека и 
одељеље за унутрашњу трговину и трго- 
винску наставу. Одељење за спољну трго- 
вину и трговинску политику састоји се из
2 одсека, а пндустриско-занатско одељење 
из 6 одсека. Одељење за кредитне устано- 
ве и осигурања, као и одељење за накнаду 
штеге ратом причињене имају свако по
3 одсека. — На челу сваког од-ељења отоји 
начелник, а сваки одсек нма евог шефа 
кога одреди министар наредбом између 
чиновника М. — 29/4 1920 установљен је 
Привредни Савет, да на захтев министров 
даје мншљење по свнма литањима- овога 
ресора. 12/8 и 13/11 1920 изишле су уред- 
бе о Управи Фондова, а 28/11 1922 она .је 
законом претворена у Државну Хипоте- 
карну Банку.
г _ По буџету за 1926/27 годину има М. 
Т. н И. сем министра још помоћника и 
шефа кабинета. Сад више не постоји оде- 
љење за накнаду штете ратом причињене, 
али има одељење за стручну наставу и од- 
сек за рачуноводство. Постоји и трговачки 
инспекторат у Скопљу и референти код 
истих великих жупана као и за М. Со- 
цијалне Политике. Под овим су М.: Кон- 
трола Мера и Драгоцених Метала; Управа 
Државне Хипотекарне Банке са свима фи- 
лијалама; Управа за Заштиту Индустриеке 
Овојине; Државни Завод за Унапређење 
Индустрије и Занатства и Државне Фабри- 
ке Свиле као и све државне занатске ра- 
дионице и све стручне трговачке, инду- 
стриске и занатске школе.

Ми н . и с т р и :  Др. Војислав Маринковић 
(3/11 1918—7/12 1918); Стојан Д. Рибарац 
(7/12 1918—7/4 1919); Др. Војислав С. Вељ- 
ковић (7/4 1919—16/8 1919); Др. Алберт

Крамер (16/8 1919—18/10 1919; 18/10 1919 
до 19/2 1920); Отојан Д. Рибарац (19/2 1920 
до 31/3 1920); Др. Момчило Нинчпћ, заг- 
С1упа (31/3 1920—17/5 1920; сталан 17/5 
1920—18/8 1920; 18/8 1920—1/1 1921; Др. 
Милпвоје Јовановић (1/1 1921—2/1 1921); 
Др. Вјекослав Куковец (2/1 1921—26/3
1921); Др. Мехмед Спахо (26/3 1921—24/12 
1921; 24/12 1921—18/2 1922); Др. Лаза Мар- 
ковнћ, заступа (18/2 1922—8/3 1922); Осмаи 
Виловић (8/3 1922—16/12 1922); Др. Лаза 
Марковић, заступа (16/12 1922—6/1 1923); 
Дервпш Ом-еровић (б/1 1923—2/5 1923);
Др. Велизар Јанковић, заступа (2/5 1923 
до 31/7 1923); Др. Драгутин С. Којић (31/7 
1923—28/12 1923; заступа {28/12 1923 до 
27/3 1924); Др. Хинко Кризман (27/3 1924 
ДО 21/5 1924; 21/5 1924—27/7 1924); Др. 
Илија Шуменковић (27/7 1924—.6/11 1924); 
Др. Првислав Гризогоно (6/11 1924—27/11
1924) ; Др. Ђуро Шурмин (27/11 1924—29/4
1925) ; Др. Првислав Гризогоно (29/4 1925 
ДО 18/7 1925); Др. Иван Крајач (18/7 1925 
ДО 8/4 1926; 8/4 1926—15/4 1926); Др. Нпко- 
ла Никић, заступа (15/4 1926—29/4 1926); 
Др. Иван Крајач (29/4 1926—).

Б у џ е т и:
1919/20
1920/21
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27

11,955.424-79 Дин
16.761.461- 75
16.761.461- 75
42.366.295- 36
42.366.295- 36
80.219.527- 53
80.219.527- 53
92,858.436'— „

Ј. П родановић.
М. У н у т р а ш њ и х  П о с л о в а  (Де- 

л а). Први траг овог М. у Србији на- 
лази се у устројству Правитељствујуш- 
чег Оовјета Народног, од 11/1 1811, ко- 
ји је био подељен у два одељења: упра- 
вно, које је одговарало данашњем Мпни-
старском Савету, и судско. Чланови првог 
звали су се Попечитељи (министри) и били 
су наим.еновани за поједкне гране државне 
управе, а чланови другог састављали су, 
под предоеднитачвом Великог Внлајетског 
Оудије (министра Правде) Велики или 
Народни Вилајетски С,уд.

Ба првог министра Унутрашњих Посло- 
ва у Срби.ји (Понечитеља за Внутрена Де- 
ла) био је наименован Јаков Ненадовић, 
ваљевски војвода и један од најугледнијих 
људи свога доба. Из устројства Совјета и 
диплома, кој-е је Врховни Вожд Карађорђе 
издавао војводама, види се само то, да је 
прв.и министар Унутрашњих П-ослова бн-о 
надлежан за »внутрена дела« (»од њега 
ћеге дросити внутрена дела«), а  и -сачу-
вана документа о управи овот доба пока-
3УЈУ- Да је он издавао наредбе о реду и 
безбеднооти, кулљењу пореза, војној спре- 
ми и т. д., док је мпнистар Војни наређи- 
вао да ое гоне »ребелијаши« и т. д. Из 
овога излази, да надлежност првих срп- 
ских министара није била прецизирана, 
већ се тубила у општој надлежности Пра-
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витељствујушчег Совјета за све посљове 
унутрашње државне управе.

Оа пронашћу Срблје (1813) нестало је 
и Попечитеља за Внутрена Дела све до 
априла 1834, када је установљено прво 
Миннстарство (Попечитељство) Унутраш- 
н.их Дела. Други министар Унутрашњих 
Послова у Србији био је Ђорђе Протић, 
члан Великог Народног Суда.

На основу чл. 76 Оретењског Устава 
(1835) жздат је под 14/2 1835 кнежев указ 
о саставу и дужностима Оовјета, којим 
су, поред осталога одређене и дужности 
министра Унутрашњих Дела: а) чување н 
одржавање »у цијелости« земаљског Уста- 
ва- и права појединаца; б) подела Србије 
на окружја, срезове л општества {општи- 
не); в) чување границе и уетановљеље 
»внутрене војске, која ће битн полицијом 
внутрености«, у споразуму оа министром 
војним; г) завођење »полиција.« и пропи- 
сивање опште уредбе о одржању мира и 
поретка у земљн и на граници; д) опре- 
чаваље образовања тајних друштава. и мо- 
трења на просјаке п друге скитнице; ђ) 
старање »како ће се сиротињи помоћи и 
посла дати« и сонивање зданија за упо- 
славање беспослених криваца; е) подиза- 
ње и уређеље »нужних тамница« и ста- 
рање о њима; ж) пронисивање правила 
о издавању- пасоша; з) изналажење и за- 
вођење средстава за спречавање пожара,п 
осталих несрећлих случајева; и) настоја- 
ваље да се по градовима и селима подижу 
здраве куће и по једном истом плану; ј) 
установљавање новчаних завода, старање 
о трговини, занатима, иодизању фабрика, 
и пољопривредн у опште; к) чување шума 
од штете »по науци шумодјелија«; л) за- 
вођење, управа и уређење по-шта; љ) ста- 
рање о путевима и мостовим-а; м) старање 
о здрављу народа и пролжсивање уредаба 
»како ће се мртваци прегледати п повра- 
ћатв у живот полунртви«; н) надзор њад 
општинама и настојаваље »да се ове међу 
собом братоки љубе«; њ) старање о мо- 
ралу и лодизање опште »полезних зда- 
нија«.

Изложене дужностл првог уставног мн- 
нистра Унутрашњпх Дела у Србији несум- 
њиво доказују правилност појимања. за- 
датка управношолициске власти онога вре- 
меиа, за које су оне прописане, л утвр- 
ђују мишљеље, да. је и  љих, по утледу 
на 'ондашње савремене државе, редиговао 
Димитрнје Давпдовић, познати редактор 
Оретењског У-става, који је наименован за 
м.инпстра Унутрашњих Дела одмах по 
обнародовању овот Устава.

Устав од ‘12/12 1838 (»турски«) ограни- 
чио је надлежност министра Унутрашњих 
Дела на »дела полиције, карантипа, пзда- 
вање налога кљажевским властима окру- 
жија земаљских, управљеније заведенија 
опште полезнлх и пошта, садржаније ве- 
ликих друмова и извршеније уредаба ка- 
сателно војинства гарнизона земаљског«. 
На основу овог Устава- издато је од 29/5

1839 Устројеније Централног Правленија 
Књажевства Србског, којим је М. У. Д. 
подељено на. три одељења: а) полицајно- 
економическо; б) карантинско са саните- 
том, и в) војно. Ово устројенпје замењено је 
Уотројенијем Централне Државне Управе 
у Књажевству Србије од 10/3 1862, чије 
се поједине одредбе јсш и данас приме- 
њују на територији пређашње Краљевине 
Србије (§ 6, 7, 8 и 10), уколико се односе 
на М. У. Д.

П-о § 27 овог устројенија, у надлежност 
М. У. Д. спадали су овп послови: а) брига 
о поретку, миру и сигурностн лица и пма- 
ња, куда спада цела- полиц.ија- ситурности 
и полинија санитетска; дакле с једне стра- 
не надзор над јавним местима, над штам- 
пом и журналистиком и над рђавим љу- 
дпма и друштвима и т. д.; с друге стране 
одклањање свега онога. што би опасно било 
животу и здрављу трађана и њиховом 
имању, и старање да се земља- снабде са 
свима оредствима и заведе-нијама нужним 
за живот и здравље, као што су болнице, 
апотеке, лекари и т. д.; б) брига о сиро- 
чади и у-богима; в) решавање о примаљу 
у српско поданство и о отпуштању из 
нстог; г) управ-а заводима- јавног добро- 
чинотва; д) извршење закона о сазивању 
Народне Скупштине; ђ) претходне мере за 
рекрутоваље војске, и е) »у опште сва она 
старања, која нису нарочиго другом ком 
минпстарству у дужност прндана, а по 
природи задатка њему бв припадала«. С-а- 
мо М. било је подељено на четири оде- 
љења: а) полидиско; б) ннспекторско; в) 
благајннчко, и г) санитетско. Последње је 
1919 претворено у Министарство Народног 
Здравља.

Ова надлежност, уколико није била из- 
мењена познијим законодавством (у-станов- 
љењем Министарства Народне Привредр, 
Народног Здравља н т. дц, у главноме је 
задржана, са потребним изменама и допу- 
нама, према- новим приликама п потре- 
бама, и уредбом о устројству М. У. П. од 
8/5 1919 П. Бр. 16.292, која важи за целу 
земљу.

У Црно.ј Гори постојало ,је такође М. У. 
П. По закону о Краљевској Влади и уре- 
ђењу државнијех надлештава, од 14/5 1914 
било је оно надлеокно за све оне послове, 
којп су по устројени.ју од 1862 спадали 
у надлежност М. У. Д. у Србији.

Уредба. од 8/5 1919, која је задобнла за- 
конску снагу на основу чл. 130 Устава, 
дефинише М. У. П. к-а-о »Врховну управ- 
ну н надзорну влает над свима управно- 
полпциским властима и органнма у зем- 
љи«, којој на челу стоји. миниетар Уну- 
трашљих Послова, и под чпјим се врхо- 
вним надзором отггрављају свп пословп М. 
(чл. 1 и з). У смпслу чл. 90 Устава и при 
овом М. постоје државни п-одсекретари, а 
по устројењију од 1862 поставља ее и ми- 
нистров помоћник.

Надлежност М. одређена је углавном 
уредбом о њетовом устројству, а знатним.
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делом ж посебнжм законима: о општој 
управи, о обласној и среској самоуправи, 
о заштити јавне бвзбедности н поретка. у 
држави и т. д. По чл. 2 уредбе, у његову 
надлежност спадају ови послови: 1. уну- 
трашња управа земљом; 2. стараље о држа- 
вној, лпчној и имовној безбедности п о ја- 
вном реду, миру и спокојству у земљи; 3. 
надзор над еамоуправним телима и уста- 
новама; 4. надзор над радом подручних 
власти и органа; 5. раеправљање поједи- 
них административних, приватно-правних 
и кривичних спорова, којн су му посебним 
законим-а у надлежност стављени; 6. ста- 
рање о јавном моралу; 7. старање о си- 
ротним и невољним, и надзор над јавном 
помоћи и радом добротворних друштава 
и лица, ко.ји прикупљају прнлоге; 8. ота- 
рање о напретку струке и припремање за- 
конских пројеката и осталог материјала у 
овом циљу, н 9. вршење свију осталих 
послова, који су му специјалним законима 
стављени у дужност.

У диљу бржег и успешнијег рада. М. У. 
П. подељено је на ова одељења: а) каби- 
нет министров; б) управно; в) самоупра- 
вно; г) за јавну безбедност (личну и имо- 
вну); д) инспекторско, и ђ) за државну 
заштиту. Првих пет предвиђени су уред- 
бом од 8/5 1919, а. последње је накнадно 
основано решењем министровим од 23/12 
1920 Ј. Бр. 28.753, дадвајањем једнот дела 
послова из одељења за јавну безбедност.

Делокруг рада ових одељења одређен 
је, углавном, уредбом, али је мнннстар 
овлашћен. да га својим наредбама може, 
по потреби, сужавати или повећавати. Еа 
челу њиховом стоје начелници, који управ- 
љају пословима сво.јих одељења, за чији 
правилан ток и рад подчињених органа 
носе пуну одговорност у кругу своје над- 
лежности. Они су овлашћени, да »по на- 
редби« министровој потписују све админи- 
стратпвне акте својих одељења, изузев ваг 
жних и начелннх одлука и аката резер- 
висаних за министров потпис, и да подру- 
чним властима и органима издају наредбе 
и упутства по пословима, за које су над- 
лежни, уколико ово решењем министро- 
вим не би било пренето на помоћника. Оа 
изузетком инспекторског одељења и ка- 
бинета министровог, остала одељеља поде- 
љена су на одсеке, којима на челу стоје 
шефови, као референти начелника по по- 
словима, ко.ји су њиховим одсецима доде- 
љени. Свако одељење има своје засебно 
деловодство и особље. Број носледњег 
утврђује се министровом одлуком и бу- 
џетом, а. распоред његов по одсецима вр- 
ше начелници (чл. 5 и 6 уредбе). Посебно 
су одељења надлежна за ове послове:

а) кабинет министров: примање и отва- 
рање опште поште и депеша, и њихово 
достављање надлежним одељењима; општа 
евиденција; специјално поверљивп послови 
и лична министрова кореспонденција и 
односи; читање новина и достављање над- 
лежним одељељима написа који се на љих

I односе; припремање одговора на иосла- 
ннчка питања н интерпепациј.е, и сви друти 
послови које му министар стави у ду- 
жност (чл. 7).

б) управно одељење: старање о чино- 
вницнма и осталим службеницима (поста- 
вљања, премештања, одликовања, унапре- 
ђења, пенсионнсања, отпуштаља, давање 
одсуства, вођеље евиденције и одржавање 
реда и дисциплине); старање о унутра- 
шњој управи и надзор над радом државних 
управно-полициских власти и органа.; пи- 
тања унутрашње политике; стараље о из- 
борима п старање о правилном отпра- 
вљаљу а.дмннистративннх послова и извр- 
шењу закона, ко.је подручне власти имају 
да примењују. Подељено је на: ове одееке: 
персонални, политичши, админиетративни 
и за јавно старање (чл. 8 и 9).

Самоуправно одељење: надзор над ра.- 
дом свију самоуправних тела н установа; 
старање о њиховом правилном функцио- 
нисаљу, развијању и унап.ређељу, и ири- 
мењивање закона који се односе на обла- 
сну, окружну, ереску и општинску само- 
управу. Подељено је на два одсека: оп- 
штински и за окружну и среску само- 
управу (чл. 10). Надлежноет овог.одељења 
знатно је измењена законом о обласној п 
среској самоуправи, али овај закон још 
није у живот уведен.

Одељење јавне безбедности (личне и 
имовне): старање о личној и имовној без- 
бедности; организоваље активне централне 
службе за сузбијање криминалитета п хва- 
тања злочинаца, послови опште .полиције 
уколико су у вези са .јавном безбедношћу; 
старање о добром уређељу н функциони- 
сању пољске и градске жанда.рмерије; ста- 
рање о јавном моралу уколико је за то 
надлежно М. У. Д.; надзор над ислеђењем 
кривичних дела. уколико су за ово над- 
лежне полициске власти; старање о за- 
штити и поправци морално напуштене 
деце; евиденцлја органа јавне безбедности 
и контрола над њиховим радом. Подељено 
је на ове одсеке: персонални, јавне силе, 
опште полнције, административнн, истра- 
жни, техничке службе и за заштиту деце 
(чл. 11 и 12).

Инспекторско одељење: специјални над- 
зор (инопевција) над свима установама и 
целокупним радом органа М.; решавање по 
жалбама против управних аката уколико 
,је за ово надлежно министарство; реша- 
вање по појединим спвцијалним законима 
и давање стручног мишљења по појединим 
предметима (чл. 13).

Одељење за државну заштиту: сузби- 
јање сваке алтидржавне пропаганде, како 
споља тако и лзнутра; контрола над стран- 
цима; прописивање одредаба о издавању 
путних исправа; надзор над штампом, 
удружењима п тајним друштвима.; и кон- 
трола над пограничним саобраћајем и ави- 
јацијом уколико то не спада иод Минл- 
старство Финансија и Војске и Морнарице. 
Подељено је на четири одсева (чл. 12 а).
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Пор-ед овнх сталннх одељењ-а, предви- 
ђених уредбом, 'иостоје још и четири при- 
времена одељења, установљена одлукама 
мннистровим на основу чл. 15 уредбе: пр- 
во за Хрватску и Славонију; друго за 
Босну и Херцеговину; треће за Словеначку 
и Далм-ацију, а четврто за Банат, Бачку и 
Барању. После ликвидације покрајинских 
управа, у надлежност прва три одељења. 
ирешлп су пословн, који су пз надлежно- 
сти овпх управа пренетп у надлежност 
М., а њихови шефови референти су мини- 
етрови за ове послове.

У надлежност одељења за Банат, Бачку 
и Бараљу {образовано наредбом од 16/6
1919) спадају ови послови: а) питања др- 
жављанетва,' надлежностп и прнпадности; 
б) надзор над самоуправним телима (му- 
нпцпппјама); в) надзор над самоуправним 
установама, добротворним п другим дру- 
штвима п лицима која купе прилоге; г) над- 
зор над пословпма државног матичарства 
и грађанскнх бракова, уколико то не спа- 
да у делокруг'министра правде; д) надзор 
над сирочадским столовима; ђ) донашање 
одлука III етепена по жалбама против од- 
лука админжстративнлх власти; е) стараље 
о’ личној,- имовној и државној безбедностп; 
ж) »надзор над суђењем полицнскнх вла- 
стп, чељадских стварп, багателних пар- 
ница, изтреда (истуиа), надпреглед одлука 
и пресуда и донашање III степена пресуда 
или коначне одлуке по тим предметима«, 
и з) пословп који су спадалп у надле- 
жност угарског М. У. Д. по законпма и за- 
конским прописима, који су још на сназд, 
као п послови који су му законима ује- 
дињене Краљевине у дужност стављени. 
И на челу овог одељења налази се начел- 
ник, као ’ непосредни министров референт, 
који управља п руководи иословима оде- 
-љења.‘ Подељено је на ових оедам одсека: 
пресндпјални, дригавно-правни, муниципп- 
јални, и матичарскн, сирочадскп, опште- 
полпциски, полицпско-кримпналнн п од- 
сек за вођење поолова јавног доброчин- 
-ства. Према чл. 6 наредбе о његовом уста- 
новљењу, ово одељење привремено је, и 
као такво постојаће до изједначења зако- 
нодавства.

Као нарочита инстптуција при М. но- 
стоји још ,и Оавет Шефова Одељеља за 
проучавање законских предлога и доно- 
шење начелних одлук-а по иитањима стру- 
ке. Састављају га сви ш-ефови одељења, а 
предеедава му миннстар или помоћник или 
најетарији начелник одељења (чл. 14).

Л и т е р а т у р а :  От. Новаковић, Уотавно 
питаље к закони Варађорђева времена
(1907); М. Вукићевић, Оудови и њихово 
уређење за време устанка од 1804—1813 
(Полицискн Гласник, 1, 1905); Д. Алнмпић, 
Историскн развитак полициских власти у 
Срб.и.ји (1905). . Д. Алимпић.

Мл н и - с т р и :  Јаков Н-енадовић (11/1
1811— 22/9 1813); Ђорђе Протлћ (5/4 1834 
до 2/2 1835); Дим. Давпдовић (3/2 1835 Д0

16/3 1835); Борђе Протнћ (14/2 1839—3/5 
1840); Цветко Рајовпћ, привремено (4/5 
1840—13/5 1841; сталан 13/5 1841—26/8
1842). (Од 27/8—26/10 1842 земљом су
управљали намесници: Аврам Петроније- 
вић и Тома Вучнћ-Перишић); Тома Вучнћ- 
Перишић (26/10 1842—7/8 1843); Илија М. 
Гарашанин, заступа (7/8 1843—24/9 1843; 
сталан 24/9 1843—13/9 1852); Алекса Ј. Не- 
надовић, врши дужност (13/9 1852—25/9 
1852); Алекса Оимић (25/9 1852—14/3 1853); 
Алекса Ј. Ненадовић, заступа (14/3 1853 
до 14/12 1854); Огеван Книћанин (14/12 
1854—21/12 1854); Стеван Матазиновић
(21/12 1854—16/12 1855); Радован Дамња- 
новић (16/12 1855—16/9 1856); Константнн 
Нпколајевић (16/9 1856—31/3 1858); Илија 
Гарашанин (31/3 1858—7/1 1859); _ Стој-ан 
Јовановић Лешјанин, привремено (7/1 1859 
до 30/1 1859); Мпливоје Јовановић (30/1
1859— 22/6 1859); Јеврем Грујнћ, вршн дуж- 
ност (22/6 1859—23/7 1859); Владнслав Ву- 
јовић (23/7 1859—9/2 1860); Торђе (Тоша) 
Миловановић, привремено (9/2 1860—27/10 
1860); Никола Христић, привремено (27/10
1860— 27/12 1861; сталан 27/12 1861 ДО
21/6 1868); Радивоје Милојковић (21/6
1868—10/8 1872; 10/8 1872—19/8 1872);
Марко Лазаревић (19/8 1872—2/4 1873); 
Јаков Туцаковић (2/4 1873—22/10 1373); 
Аћпм Чумић (22/10 1873—25/11 1874; 25/11
1874— 22/1 1875); Данило Отевановић (22/1
1875— 19/8 1875); Јеврем Грујић (19/8 18/5
до 26/9 1875); Љубомир Каљевић (26/9 
1875—а4/4 1876); Радивој-е Мллојковнћ
(24/4 1876—7/12 1876; 7/12 1876—16/12 1876; 
16/12 1876—1/10 1878; 1/10 1878—25/7 1879); 
Јаков Туцаковпћ (25/7 1879—5/6 1880); Ра- 
дивоје Милојковић (5/6 1880—19/10 1880): 
Милутин Гарашанпн (19/10 1880—21/9 1883); 
Ннкола Христић (21/9 1883—7/2 1884); Сто- 
јан Новаковић (7/2 1884—2/5 1885); Дим. 
Марннков.ић (2/5 1885—23/3 1886); Мплу- 
тин Гарашаннн (23/3 1886—1/6 1887); Ра- 
дпвоје Милојковић (1/6 1887—19/12 1887); 
Оветозар Милосављевлћ (19/12 1887—14/4 
1883); Никола. Христић (14/4 1888—21/2
1889); Јован Белимарковић (21/2 1889 до 
22/2 1889); Коста С. Таушановпћ (23/2 
1889—16/3 1890; 16/3 1890—1/5 1890); Јо- 
ван Ђаја (1/5 1890—16/1 1891); Михаило 
Кр. Ђорђевпћ, застуна (16/1 1891—21/1
1891) ; Светозар Милосављевпћ (21/1 1891 
до 11/2 1892); Јован Ђаја (11/2 1892—21/3
1892) ; Светозар Милосављевић (21/3 1892
до 9/8 1892); Отојан Д. Рибарац (9/8 1892 
до 1/4 1893); Овегозар Милосављевић (1/4 
1893—4/6 1893; 4/6 1893—23/11 1893; 23/11 
1893—12/1 1894);; Светимир Нпколајевпћ
(12/1 1894—21/3 1894; 21/3 1894—9/5 1894; 
9/5 1894—15/10 1894); Никола Христлћ
(15/10 1894—25/6 1895); Днмитрије Ма-
ринковић (25/6 1895—17/12 1896); Михаи- 
ло Кр. Ђорђевић (17/12 1896—11/10 1897): 
Јеврем Андоновић (11/10 1897—30/7 1899'! 
Ђорђе Генчић (30/7 1899—12/7 1900); Ла- 
зар Поповић (12/7 1900—5/2 1901); Никс- 
ла. Стевановић (5/2 1901—20/3 1901; 20/3
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1901— 6/4 1901; 6/4 1901—6/5 1902; 6/5 1902 
ДО 7/10 1902); Велинир М. Тодоровић (7/10
1902—  7/11 1902; 7/11 1902— 24/3 1903; 24/3
1903— 29/5 1903); Стојан М. Протић (29/5
1903—  21/9 1903; 21/9 1903— 26/1 1904; 26/1
1904— 27/11 1904; 27/11 1904—16/5 1905);
ЈБуб. Стојановић (16/5 1905—30/7 1905); 
Иван Павићевић (30/7 1905—1/3 1906; 1/3 
1906—17/4 1906); Стојан М. Протић (17/4
1906—  30/5 1907); Настас Петровић (30/5
1907—  30/3 1908); Марко Трифковић, за- 
ступа (30/3 1908— 7/7 1908); Светозар Ми- 
лосављевић (7/7 1908—11/8 1908; 11/8
1908—  11/2 1909; 11/2 1909— 16/6 1909);
ЈБубомжр ''Јовановнћ (16/6 1909— 11/10
1909; 11/10 1909— 12/9 1910); Стојан М. 
Протић, заступа (12/9 1910—25/6 1911);
Марко Трифковић (25/6 1911— 7/1 1912; 
7/1 1912— 18/6 1912; 18/6 1912— 30/8 1912); 
Стојан М. Протић (30/8 1912—22/11 1914); 
Љубомир Јовановић (22/11 1914—10/6
1917; 10/6 1917— 10/3 1918; 10/3 1918 ДО 
3/11 1918); Марко Трифковић (з/11 1918 
до 7/12 1918); Светозар Прибићевић (7/12 
1918— 16/8 1919; 16/8 1919— 18/10 1919;
18/10 1919— 19/2 1920); Марко Трифковић 
(19/2 1920— 17/5 1920); Љуб. Давидовић
(17/5 1920— 18/8 1920); Милорад Драшко- 
ВИћ (18/8 1920— 1/1 1921; 1/1 1921— 26/3 
1921; 26/3 1921— 18/7 1921); Светозар При- 
бићевић (18/7 1921— 24/12 1921); Др. Во- 
јислав Маринковић (24/12 ,1921—30/7
1922); Коста Кумануди, заступа (30/7 1922 
до 14/8 1922); Коста Тимотијевић (14/8 
1922— 16/12 1922); Милорад Вујичнћ (16/12 
1922— 2/5 1923; 2/5 1923— 27/3 1924); Ми- 
лан Сршкић (27/3 1924—21/5 1924; 21/5 
1924—27/7 1924); Настас Петровић (27/7 
1924— 6/11 1924); Божидар Максимовић
(6/11 1924— 29/5 1925; 29/5 1925— 18/7 1925; 
18/7 1925— 8/4 1926; 8/4 1926— 15/4 1926; 15/4 
1926— ).

Б у џ е т и (без издржавања војске и по- 
граничннх стража):

1843 723.850-56 Дин
1844 734.353*37
1845 1,159.565-50
1846 1,472.106-33
1848 1,374.775-50
1849 1,584.449-37
1850 1,451.469-90
1851 1,485.959-91
1852 1,685.208"70
1853 2,534.452-29
1854 1,885.935-55
1855 2,775.184-84
1856 3,287.457-64
1857 3,319.315-62 „
1858 3,017.928-39
1859 2,515.992-45
1860 2,370.954-12
1861 2,020.892-05
1862 2,150.486-52
1863 2,297.814-05
1864 2,272.078-06
1865 2,321.608-29
1866 2,376.587-69

Б у џ е т и: 
1867 2,431.625-59 Дин
1868 2,508.430-83 „
1869 2,461.443-83 55
1870 2,619.785-32 55
1871 2,750.576-42 ,,
1872 2,779.410-— 55
1873 2,804.599*47 ,,
1874 2,831.102-06 55
1875 2,831.102-06 55
1876 2,853.937-11 55
1877 2,846.263-38 55
1878 2,908.150-37 „
1879 3,570.609-61 55
1880 3,693.516-71 ,,
1881 4,547.816-46 55
1882 4,846.746-68 55
1883 3,761.537-57 „
1884 3,100.806-86 55
1885 3,232.770-66 55
1886 3,232.770-66 55
1887 2,500.000 — „
1888 2,500.000-— ,,
1889 2,916.666-61 „
1890 2,592.171-69 ,,
1891 2,641.936-72 „
1892 2,683.719-20 55
1893 2,822.222-43 55
1894 2,484.919-70 ,,
1895 2,484.919-70 55
1896 2,765.764-74 ,,
1897 2,824.312-63 „
1398 2,765.764-74 „
1899 3,202.900-11 55
1900 3,788.793-80 „
1901 3,588.929-24 55
1902 3,171.099*68 ,,
1903 3,171.099-68 „
1904 3,286.193-24 „
1905 3,515.326-42 „
1906 3,940.031-16 „
1907 4,521.375-74 „
1908 4,084.347-86 „
1909 4,721.175-80 55

1910 4,962.530-34 55

1911 4,916.481-48 ,,
1912 5,302.192-58 „
1913 5,302.192-58 ,,
1914 7,657.936-54 „
1915 7,657.936-54
1916 7,657.936-54 „
1917 7,657.936-54
1918 7,657.936-54 ,,
1919/20 16,340.282-40 ,,
1920/21 39^135.226-45 ,,
1921/22 39,135.226-45 55

1922/23 340,525.882-45 „
1923/24 340,525.882-45 55

1924/25 496,322.306-70 55

1925/26 496,322.306-70 „
1926/27 639,852.152'— ,,

М. Ф и н а н с и ј а  установљено је и /1 
1811. Обновљено је 23/4 1834. По указу 
од 14/2 1835 имало је за дужност: са- 
ставити тачан списак свих непокретних 
и покретнпх државних добара; старати
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се да она не дођу у туђе руке, оду- 
зети нх од оннх који су их насилно 
присвојшш, продавати поједине делове 
државног имања, ако то тражи опште 
народно благостање а не умањава се др- 
жавни приход, и давати их под закуп; 
бралнти све користи државе и судити се 
са сваким који би у њих дирао, сем ако 
се слор тиче л какве стране државе. 
Управљати свима државним прлходима; 
разрезивати правилно данке; пазити на. 
сав државни троша-к; стварати кредите 
свима миннстрпма по пропнсу фпнансн- 
ских закона, које ће оно издавати: уре- 
дити власт за преглед рачуна. св-их вла- 
сти и водити над њом н-адзор; давати го- 
дишњи рачун о свима др-жавним расхо- 
дима кнезу, Државном Савету и Народ- 
ној Скупштини. К-ориститн се риболов-ом 
или з-а рачун државе или дајући га. под 
закуп. Завести фабрике стакла, хартије, 
чоје и др. производа о државном трошку; 
управља.ти ђумруцим-а н -закупима. и пред- 
лагати за њих тарифе.

По Уставу од 10—12/12 1838 и устрој- 
ству централне управе од 29/5 1839 мини- 
стар Финансија има задатак: да прегледа. ј 
рачуне; да се стара -о ■продвета.њу трговн- 
н-е; да чува -опште народне приходе и њи- 
ма управља; да се стара о извршењу за- 
кона о трговини и финансиских; да плаћа 
земаљоке раоходе по рачуним-а саставље- 
ним од друтих министара; -да са-ставља 
списак свих јавних и приватних добара, да 
се стара о обделавању руда и шума и др. 
делима, која се тпчу његове канделарије. — 
Дели се у 3 одељења: главне касе (опште 
народне благајне), рачунско, п промпшље- 
ности (трговине). Прво има дужност. да 
прикупља. приходе и чинл расходе; друго 
да контролише тај рад; треће да с-е стара 
о земаљокој трговини и њеном продвета- 
њу и о умножавању земаљског богатства; 
да прегледа финансиске законе л стара се 
о њиховом извршењу и да водл надзор 
над чиновништвом. — Прв-о одељење има- 
ло ј-е начелника, који ј-е био главни бла- 
гајник, II благајника, књиговођу, два бро-̂  
јач-а, столоначелника н једног ллсара.' 
Друго ј-е имало начелника, два рачзшо- 
испитача н протоколисту. Треће: начел- 
ника, секретара, столоначелника и прото- 
колисту. Ово ое осо-бље могло повећавати.
—- 18/2 1842 заведено ј-е зв-ање држ-авног 
правозаступника, па је угишуто 13/10 
1843. И-сте године 6/10 укинуто ј-е рачун- 
ско (контролно) одељеље, па је контрола 
пренесена у Државни Оавет. — 7/11 1847 
прешло ј-е са Мини-старства Унутрашњих 
Дела на М. Ф. старање да. се не чини зло- 
употреба при жиропађн. — 1/7 1859 упра- 
ва Топчид-ера и дело економско одељеље 
Министарства Унутрашњих Дела дошли 
су под управу М. Ф.

По закону о устрој-ству дентралне упра- 
ве од 10/3 1862 М. Ф. имало је да водл 
бригу о народном кућењу и да руководи 
и надзирава флнансиску админнстродију. I

Дужности су му: да се брпне о изворнма 
државних прихода и да њима управља; 
да се стара -о материј-алном благостању, о- 
процветању земаљоке радиности, земљо- 
радље, заната и трговине, о обради руд- 
ника и добром руковаљу шумама; да -за- 
ступ-а прем-а приватнимд и пред властима 
државно имање; да саотавља и подносн 
Државнбм Савету главни годишњи буџет; 
да исплаћује издатке по буцету и друге- 
кредите којн се отварају мпнистарствн- 
м-а. Под њлм стоје све дарине, сви еко- 
номски заводи, државна ергела н свн ја- 
внп новчани фондови. 18/4 1862 поверено- 
је економном одељељу тога М. да води и 
статистичке послове свих струка држа- 
вне управе и постављен му је начелник.

! 16/8 1862 основана је Управа Фондова 
под управом М. Ф. — 2/з 1863 устано- 
вљен је при овом М. Правнички Одбор од 
9 правника. да даје мпшљење о неком 
правном питаљу. пли спорном предмету. 
— 31/8 1864 установљено је засебно стати- 
стичко о ’-ељ-ење. с начелником као ше- 
фом, за статистнку свих -струка држа.вне 
управе, а ту је дужност по решењу од 
18/4 1862 вршпло економно одељеље. — 
8/4 1881 место -стати-стжчког одељења ор- 
ганизов-аиа је за-оебна Упр-ава државње ста- 
тистике, п-о-д управ-ом овога М. — 31/3 
1890 уотаповљепа је као одељеље М. Ф. 
Управа државнпх дугова, на место раннје 
Управе народног зајма.

1918 М. Ф. имало је ова од-ељења: ад- 
млнистративно, пореску управу, царин- 
ску управу, са 2 одс-ека, правобранилачко,. 
главног др-жавног рачуно-в-одства са 5 од- 
сека и управу- др-жавних монопола са 
управом фабрике дувана, као посебном ор- 
ганизадпјом.

По уредби о организадији М. Ф. од 25/2 
1919 на челу М. Ф. стојп министар Фд- 
нансија, под чијнм се упутствима п надс.о- 
ром отирављају свп послови М. — М. Ф. 
има задатак: да управља државним фи- 
нансијама., п у том циљу: а) изра.ђује пред- 
лог дрлсавног буџета и свих фннансиских 
закона, старајући се о средствпма постн- 
гнућа буџетске равнотеже; б) преко сво- 
јих органа и - установа прикупља држа- 
вне приходе и са њима чини рас.поред у 
сн.нслу државног буџета и финансискџх 
закона; в) заступа према приватннма гг 
пред вла-стнм-а државно им-ање и матерл- 
јалне дрзкавне интересе; г) вршн надзор 
над ов-и.м органима и установам-а финан- 
сиске струке; д) решава. сва питања ва- 
луте и издавања државног папирног и 
металног повца, и води надзор над уста- 
новама које издају новчаниде; ђ) упра- 
вља државннм дуговнма; е) управља ка- 
тастром; и зк) водн надзор над самоупра- 
вним фпнансијама, стара се о њлховом до- 
бро-м стаљу и вођењу и одобрава буџете и 
друге одлуке самоуправних тела за коЈе- 
је по закошша н-адл-ежно.

Ради бржег п, тачни.јег отправљањ-а по- 
слова, у- М. Ф.' постоје: помоћник мини-
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стров; кабинет миннстра Финансија, на 
челу кога је шеф; генерални инспек- 
торат са генералним ннспектором на че- 
лу и 9 генералнпх дирекција, којима 
управљају генералнп директори: главног 
државног рачуноводства; непосредних по- 
реза; посредних пореза; царина, држа- 
вних монопола; државних дугова; држа- 
вног правобраниоштва; државних добара; 
катастра,. — Главно државно рачуновод- 
отво дели ое на 3 одељења: администра- 
тивно, буџетско и рачунско. Администра- 
тивно и буџетско одељење имају по 3 од- 
сека, а рачунско 4. Генерална дирекција 
непосредних пореза дели се на 4 одеље- 
ња: административно, непосредних поре- 
за за Србију и Црну Гору, непосредних 
пореза за Хрватску, Славонију, Ванат, 
Бачку и Бараљу, н непосредних пореза 
за Б-осну и Херцеговжну, Далмацију и 
Оловеначку са Истром. Сва- ова 4 одеље- 
ња деле се на по 2 одсека. Генерална ди- 
рекција посредних пореза дели ое на 
4 одељења: административно, посредних 
пореза за Србвју и Црну Гору, посред- 
них пореза за Хрватску, Славонију, Ба- 
нат, Бачку и Барању, и посредцих пореза 
за Босну и Херцеговину, Далмацију и 
Словеначку са Истром. Административно 
одељеље дели се на 4 одсека, а остала 
3 одељења на по 2 одсека. — Генерална 
дирекција царина дели се на 2 одељења: 
административно и тарифско. Оба ова оде- 
љења деле се на по три одсека. — Генерал- 
на дирекција монопола дели се на 2 одеље- 
ња. И оба ова одељења деле се на по 3 од- 
сека. —- Генерална дирекција државних 
дугова делж се на 3 одсека: администра- 
тивни, књиговодства и ликвидатуре. — 
Генерална дирекција државног правобра- 
ниоштва дели с-е на 2 одељења: админи- 
стративно и еудско. Судско одељеље де- 
ли се на 5 одсека. -— Генералној дирек- 
цији државних добара о-стављено ј-е да 
сама изврши иоделу на одееке, према 
природи посла, а другу надлежност по- 
јединих одсека одредиће мииистар Фи7 
нансија својом наредбом. -— Генерална 
дирекција катастра дели се на 2 одеље- 
ња: одељење за израду нових катдстара 
и одељење за одржавање и обнову изра- 
ђеиих катастара. Оба одељења деле се на 
по 2 одсека.

6/12 1920 извршена је уредбом органн- 
зација финансиске контроле која потпада 
под непосредну управу Министарства Фи- 
нансија. На челу фннансиске контроле 
стоји генерални директор лосредних по- 
реза овога М. Та је уредба без измена 
постала законом 28/2 1922. — 27/6 1921 
подељена је Генерална дирекција држа- 
вних дугова на 2 одељева: администра- 
тивно (2 одсека) и рачунско (са 4 одсека).

1924 ово је М. имало ову организацију: 
генерални ин-спекторат, 8 генералних ди- 
рекција државног рачуноводства (са 3 
одељења: административно, буџетско, ра- 
чунеко); државних дутова; државних до-

бара; катастра (еа 2 одељења: администра- 
тивно и за лзраду новог катастра); пра- 
вобраннлаштво; посредних пореза; цари- 
на; непосредних пореза (са 4 одељења) и 
управу монопола са управом фабрлке ду- 
вана.

По буџету за 1926/27 поред министра 
постоје: државни подсекретар, помоћник 
миннстров и шеф кабинета, Генерална Ди- 
рекција државног рачуноводства има по- 
ред поменутих одељења, још два: економ- 
но и за самоуправне буџете. Буџетско оде- 
љеље те дирекцнје има свега 2 одсека, а 
рачунско 5. — Генерална Днрекцнја непо- 
средних пореза- има свега 2 одељења: ад- 
мннистратнвно, и за извршеље закона о не- 
посреднпм порезима. — Генерална Дирек- 
ција посредних пореза има 3 одељења: 
опште (з одсека), за таксе (1 одсек), за тро- 
шарину (1 одсек). — Генерална Дирекција 
царина има 3 одељења: административно 
(3 одсека), тарифско (з) н статистичко, у 
коме није извршена подела на одсеке. —- 
У Генералној Дирекцији државних дуго- 
ва административно одељеље нема одсека 
а рачунско нма 3. — Генерална Днрекција 
државних добара и Генерална Дирекција 
државног правобраниоштва немају одеље- 
ља, али у Црној Гори постојн нарочити 
управник државних добара. — Генерална 
Дирекција катастра има 3 одељеља: адми- 
нистративно (2 одсека), за изџаду новога и 
обнову израђеног катастра (2 одсека), за 
одржаваље катастра (1 одсек). —- Постоји 
и Дирекција слободне зоне у Солуну, и Фи- 
нансиска контрола. — Управа државних 
монопола и монопола дувана дели се на 
6 одељења: административно; за културу 
и ферментацију дувана; рачуноводства; 
продаје; индустриско; и економно. Постоје 
и обласни монополски инспекторати, фа- 
брнке дувана и друге монополске устано- 
ве и надлештва, као н многобројна над- 
лештва, делегације и установе М. ф.

По уредби од 19/7 1926 и наредби од 20/7 
1926 Генерална Днрекција непосредних и 
посредних пореза спојене су уједно. Нова 
Дирекција Пореза има персонални одсек 
и 4 одељења: администратнвно (са 2 од- 
сека и архивом); за непосредне порезе (са 
4 одсека); за трошарнну (са 2 одсека) и за 
таксе. — Генералне Дирекције правобра- 
ниоштва и државних добара спајају се од 
19/7 1926 у једну Дирекцију државног 
правобраниоштва и добара. Број одељења 
има се одредити правилником.

М и н н с т р и :  Сима Марковић (11/1
1811—20/9 1813); Коца. Марковић (23/4 
1834—2/2 1835); Алекса Оимић (3/2 1835 
до 22/3 1835; 14/2 1839—3/5 1840); Антоније 
Протић, привремено (4/5 1840—13/5 1841); 
Павле Станппшћ, привремено (13/5 1841 до 
26/8 1842). (Од 27/8—26/10 1842 владали су 
намесници Аврам Петронијевић и Тома 
Вучић-Перишић); Павле Отанишић (26/10 
1842—23/1 1847); Радован Дамњановић,
привремено (23/4 1847—21/8 1848); Паун 
Јанковић (21/8 1848—14/12 1854); Алекса
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ј .  Ненадовнћ, привремено (14/12 1854—9/12 
1855; -сталан 9/12 1855—16/9 1856); Јован 
Мариновић (16/9 1856—31/3 1858); Јован 
Бељковић (31/3 1858—30/1 1859); Тодор 
Хербез (30/1 1859—27/10 1860); Јован Га- 
вриловић (27/10 1860—11/12 1861); Коста 
Цукић (11/12 1861—21/6 1868); Панта Јова- 
новић (21/6 1868—10/8 1872; 10/8 1872—2/4 
1873; 2/4 1873—12/8 1873); Марко Лазаре- 
вић, заступа (12/8 1873—17/8 1873); Чедо- 
МИЉ Мијатовић (17/8 1873—22/10 1873; 22/10
1873— 25/11 1874); Љубомир Каљевић (25/11
1874— 20/1 1875); Стојан Новаковпћ, за-
стуиа (20/1 1875—22/1 1875); Чедомнљ Ми- 
јатовић (22/1 1875—19/8 1875); Коста Јо- 
вановић (19/8 1875—26/9 1875); Милован 
Т. Јанковић <26/9 1875—5/12 1875); Сте- 
ван Здравковић, заступа (5/12 1875—24/4 
1876); Владимпр Јовановнћ (24/4 1876—7/12 
1876; 7/12 1876—16/12’ 1876; 16/12 1876—1/10 
1878; 1/10 1878—15/11 1879); Илија Маргетпћ 
(15/11 1879—5/6 1880); Владимир Јовановнћ 
(5/6 1880—19/10 1880); Чедомпљ Мијатовић, 
заступа (19/10 1880—10/10 1881; сталан
10/10 1881—21/9 1883); Алекса М. Опасић 
(21/9 1883—7/2 1884); Ђорђе Павловић
(7/2 1884—9/10 1884); Милутнн Гараша- 
нин, заступа (9/10 1884—2/5 1885); Вука- 
шин Ј. Петровић (2/5 1885—23/3 1886); 
Чедомнљ Мијатовић <23/3 1886—1/6 1887); 
Др. Михаило В. Вујић (1/6 1887—19/12 
1887; 19/12 1887—14/4 1888); Мита Ракић 
(14/4 1888—8/10 1888); Чедомиљ Мијато- 
впћ, заступа (8/10 1888—23/2 1889);'Др. 
Михаило В. Вујић (23/2 1889—16/3 1890; 
16/3 1890—11/2 1.891; 11/2 1891—22/10
1891); Никола Пашић, заступа (22/10 1891 
ДО 21/3 1892; 21/3 1892—9/8 1892); Дими- 
трије Стојановић (9/8 1892—1/4 1893); Др. 
Михаило В. Вујић (1/4 1893—4/6 1893; 
4/6 1893—23/11 1893; 23/11 1893—12/1
1894); Ђорђе Р. Оимпћ, заступа (12/1 1894 
до 19/1 1894); Чедомпљ Ми.јатовић (19/1 
1894—21/3 1894); Вукашин Ј. Петровић (21/3 
1894—9/5 1894; 9/5 1894—15/10 1894; 15/10 
1894—22/4 1895); Стеван Здравковић, за- 
ступа (22/4 1895—1/5 1895); Стеван Д. По- 
повић (1/5 1895—25/6 1895; 25/6 1895 до̂  
17/12 1896); Др. Мпхаило В. Ву.јић (17/12
1896— 11/10 1897); Отеван Д. Поповић (11/10
1897— 26/11 1898); Вукашин Петровић (26/11
1898— 12/7 1900); Др. Михаило М. Поповић 
(12/7 1900—5/2 1901; 5/2 1901—20/3 1901; 
20/3 1901—6/4 1901; 6/4 1901—23/3 1902); 
Др. Мнлован Ђ. Мпловановић (23/3 1902 
до 6/5 1902); Др. Михапло М. Поповпћ 
(6/5 1902—7/10 1902); Милић Радовановић 
(7/10 1902—7/11 1902); Милован Марин- 
ковић (7/11 1902—24/3 1903; 24/3 1903 ДО 
29/5 1903); Др. ©ојислав С. Вељковић 
(29/5 1903—2/8 1903); Алекса С. Борисав- 
љевић (2/8 1903—21/9 1903); Милић Радова- 
новић (21/10 1903—26/1 1904); Др. Лаза Па- 
чу (26/1 1904—27/11 1904; 27/11 1904—16/5 
1905); Др. Милан Марковић (16/5 1905—30/7 
1905; З0/7 1905—1/з 1906); Влада Тодоровпћ, 
заступа (1/3 1906—17/4 1906); Др. Лаза Па- 
чу (17/4 1906—30/5 1907; 30/5 1907—30/3

1908; 30/3 1908—7/7 1908); Др. Мнхаидо 
М. Поповић (7/7 1908—11/2 1909); СтО- 
јан Протић (11/2 1909—11/10 1909; 11/10 
1909—25/6 1911; 25/6 1911—27/1 1912; 27/1 
1912—3/5 1912); Др. Милован Ђ. Мшгова- 
новић, заступа (8/5 1912—18/6 1912); Мн- 
хаило Илић, заступа (18/6 1912—7/7 1912); 
Јован П. Јовановнћ (7/7 1912—30/8 1912); 
Др. Лаза Пачу (30/8 1912—22/11 1914;
22/11 1914—12/10 1915); Др. Војислав Ма- 
рннковић, заступа (12/10 1915—9/11 1915); 
Др. Момчило Нинчић (9/11 1915—10/6 1917); 
Стојан Протић (10/6 1917—10/3 1918; 10/3 
1918—3/11 1918; 3/11 1918—7/12 1918); Др. 
Момчило Нинчнћ (7/12 1918—16/8 1919); Др. 
Војислав 0. Вељковић (16/8 1919—18/10 1919; 
18/10 1919—19/2 1920); Др. Велнзар Јан- 
ковић (19/2 1920—17/5 1920); Коста СгО- 
јановић (17/5 1920—18/8 1920; 18/8 1920 
до 1/1 1921; 1/1 1921—3/1 1921); Милорад 
Драшковпћ, заступа' (5/1 1921—27/1 1921); 
Др. Коста Кунануди (27/1 1921—26/3
1921; 26/3 1921—24/12 1921; - 24/12 1921 
до 16/12 1922); Др. Милан Стојадиновић 
(16/12 1922—22/5 1923; 22/5 1923—27/3
1924; 27/3 1924—21/5 1924; 21/5 1924 до 
27/7 1924); Др. МбХМСД Спахо <27/7 1924 
до 6/11 1924); Др. Мплан Отојаднновић 
(6/11 1924—29/4 1925; 29/4 1925—18/7 1925; 
18/7 1925—8/4 1926); Нпкола Узуновић, за- 
отупа (8/4 1926—12/4 19260; ДР- Нинко Пе- 
рнћ (12/4 1926—15/4 1926; 15/4 1926—).

Б у џ е т и:
1843 \
1844 1 |  619.617-70 Дпн
1845 398.113-58
1846 395.168-15
1847 293.814-20
1848 313.597-85
1849 505.417-24
1850 530.769-18
1851 434.503-35
1852 495.341-70
1853 910.284-51
1854 913.072-54
1855 800.267-10
1856 882.966-25
1857 1,070.192-50
1858 719.313-90
1859 532.588-58
1860 603.667-26
1861 608.593-39
1862 838.475-39
1863 1,084.134-78
1864 604.961-42
1865 627.232-32
1866 722.456-21
1867 718.534-59
1868 756.008-65
1869 739.380-82
1870 783.070-45
1871 806.682-73
1872 915.945-28
1873 848.821-04
1874- 915.902-76
1375 915.902-76
1876 844.748-29
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Б у џ е т и: 
1877 813.855-31 Дин
1878 814.168-53
1879 940.ј366"13
1880 1,092,770-18
1881 1,232.916-66
1882 1,149.750-42
1883 754.137-19
1884 975.692-40
1885 1,458.275-40
1886 1,458.275-40
1887 1,430.489-40
1888 1,430.489-40
1889 1,668.904-30
1890 905.468-80
1891 4,947.754-80
1892 5.567.817-80
1893 5,736.002-40 „
1894 6,423/856-60
1895 6,423.856-60
1896 6,202.475-68
1897 9,372.787-70
1898 8,202.475-68
1899 8,271.630-— „
1900 6,823.662-60
1901 9,246.868-80
1902 9,716.159-90
1903 9,716.159-90
1904 8,587.288-20
1905 8,998.339-23
1906 8,982.756-02
1907 9Д92.760-30
1908 9,322.363-07
1909 10,304.275-81
1910 10,985.217-74
1911 12,130.229-28
1912 13,830.558-54
1913 13,830.558-54
1914 25,767.888-25
1915 25,767.888-25
1916 25,767.888-25
1917 25,767.888-25
1918 25,767.888-25
1919/20 122,580-780-16
1920/21 703,220.238-14
1921/22 703,220.238-14
1922/23 Д.065,598.983-58
1923/24 1.065,598.983-58
1924/25 1.481,441.864-57
1925/26 1.481,441.864-57
1926/27 1.073,578.452-—

М. Ш у м а
Ј. Продановић. 

и Р у д н и к а  установље-
но је указом од 7/12 1918. Органнзо-
вано је уредбом од 15/3 1919. Задатак
му ]е: да у нме државе располаже и
управља државнпм шумама, адама п руд- 
ницима, и да води надзор над шумама: 
градским, општинским, сеоским (земљи- 
шних заједница); племићских, повељних 
и имовних општина; закладним, манастир- 
ским, црквеним, властелинским; шумама 
бенефиција, надарбина и осталих корпо- 
рација п приватних, као и приватним ру- 
дарским предузећима. По тој уредби М. 
Ш. и Р. дели се на Главну Шумарску 
Дирекцију, Главну Рударску Дирекцију и

Опште Одељење. На челу сваке дирек- 
ције стоји главни джректор, који пма свога, 
помоћника а општим одељењем управља 
начелник. Главна Шумарска Дирекција 
дели се на 5 одељења: административно 
(са 3 одсека); за пошумљавање голети и 
уређење бујица (2 одсека); техничко (з од- 
сека); за експлоатацију шума (2 одсека), 
и за комукалне и приватне шуме. Главна 
Рударока Дирекција има три одељења: 
административно; надзорно и техничко (2 
одсека); и за државна рударска предузећа 
(4 одсека). Опште одељење има з одсека. 
При Главној Рударској Дирекцпји постојп 
и Рударски Одбор.

Ова уредба измељена је двема уредбама 
тога М. од 27/6 1921. По тим изменама М. 
Ш. и Р. највиша је надзорна влает над 
свима шумама, шумским земљиштима и 
шумским установама, рудницима и рудар- 
оким уотанов-ама; оно је највиша управна 
власт над свим-а шум-ским пооедима, руд- 
ницпма и рудиштима државним п дру-ге 
својине уколико му ј-е ова власт законом 
додељена; оно руководи, у границама за- 
кона, свима пословима поверене му струке 
и брине се о њеном уређељу; стара се о 
извршељу закона н ур-едаба; прописује 
правилнике за извршење закона и уре- 
даба, који се тичу: шумарства, ловарства, 
рибарства и рударства; спрема буџет; 
заступа државу у питањима, која ое тичу 
шума и шумских земљишта, рудника и 
рудишта, а оне поседнике чијим шу- 
мама- управља, заступа на основ-и з-акон- 
ских и привагно-правних овл-ашћења. — 
М. саотављају кабинет мини-стров и две 
генералн-е дирекције, ј-една шума и друга 
рудн-ика, којима су н-а ч-елу тенерални ди- 
ректори. Ген-ер-ална Дирекција Шума дели 
се на 6 одељења: админиетративно (з од- 
сека); за промет, трговнну и индустрију 
дрвета (2- одсек-а); техничко (4 одсека); 
за експлоатацију шума (2 одсека); за упра- 
ву н надзор недржавних шума, и спецп- 
јално рачуново-дство. |Постоји и 12 обла- 
сних дирекција шу-ма, које ое деле на- 
шумске управе. Г-енерална Рударска. Ди- 
рекција дели се на 5 одељења: админи- 
стративно (2 одсека); надзорно и техничко 
(3 одсека); за државна предузећа и гео- 
лошка проучавања (з одсека); за топио- 
нице, ковнице, солан-е и хемијока истра- 
живања (2 одсека), и специјално рачуно- 
водство. Постоје и 2 одбора: Шумарски н 
Рударски, као саветодавна тела за питања 
шумарска -и рударска.

По буџету за 1926/27 годнну М. Шума 
и Руднш-са има сем министра још и др- 
жавног подсекретара, мпнистровог помоћ- 
ника п шефа кабинета. — У Генералној 
Дирекцијн Шума остао је истн број оде- 
љења (6), само се одељење за промет, тр- 
говину и индустрију дрвета претворило 
у одсек новог одељења: за пошумљавање.
— Технпчко одељење има свега' з одсека.
— Одељење за специјално рачуноводство 
зове се: Рачуноводство и финансије, и има.
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2 одсека. — Генерална рударска дирек- 
ција пма 4 одељења исто као и раније, 
сем за рачуноводство. Постоје обласне 
шумске и рударске дирекције, као и 
друге установе и надлештва.

М и н и с т р и :  Др. Мехмед Спахо (7/12 
1918—23/2 1919); Др. Антон Корошец, за- 
ступа (23/2 1919— 2/4 1919); Павле Марин- 
ковић (2/4 1919— 16/8 1919); Антон Кри- 
стан (16/8 1919— 18/10 1919; 18/10 1919 Д0 
19/2 1920); Др. Иван Ковачевић (19/2 1920 
ДО 17/5 1920; 17/5 1920— 18/8 1920; 18/8
1920— 1/1 1921); Др. Хинко Кризман (1/1
1921— 26/3 1921; 26/3 1921—24/12 1921);
Живојин Рафајловић (.24/12 1921—16/12
1922) ; Др. Милан Сршкић (16/12 1922— 2/5
1923; 2/5 1923— 27/3 1924); Др. Драгупш 
Којић (27/3 1924— 21/5 1924; 21/5 1924
до 27/7 1924); Др. Илија Шуменковнћ, за- 
ступа (27/7 1924— 6/11 1924); Др. Грегор 
Жерјав (6/11 1924— 29/4 1925; 29/4 1925 ДО 
18/7 1925); Др. Нпкола Никић (18/7 1925 
ДО 8/4 1926; 8/4 1926— 15/4 1926; 15/4 1926 
до 7/10 1926); Др. Василије Јовановић, за- 
ступа (7/10 1926—).

Б у џ е т и:
1919/20 29,285.260-31 Дин
1920/21 106,532,019-65
1921/22 106,532.019-65
1922/23 206,228.460-35
1923/24 206,228.460-35
1924/25 337,965.407-13
1925/26 337,965.407-13
1926/27 412,097.439-—

Ј. Продаповић.
М и н и с т р и  б е з  п о р т ф е љ а .  Пот- 

председгшци мннистарства: Др. Антон Ко- 
рошец '7/1(2 1918—23/2 1919); Јурај Би- 
јанкини (18/10 1919—19/2 1920). — Мпнп- 
стри: Милосав Рајчевић (7/12 1918—17/3 
1919); Мирослав Опалајковић (19/2 1920 до 
17/5. 1920); Тзнво Супило (16/2 1922—6/1
1923) ; Др. Нико Жупанпћ (16/12 1922—2/5
1923); Ахмед Шерић (6/1 1923—2/5 1923); 
Марко Трифковић (6/11 1924—28/3 1925); 
Др. Мате Дрннковић (27/11 1924—29/4
1925); Др. Првнслав Гризогоно (27/11 1924 
до 29/4 1925). Ј. П.

Н а п о м е н е .  I. Државнп буџет у Ср- 
бпјп није био распоређиван посебно по 
министарствима све до 1843, и тек је та- 
да почело љегово делење. Суме су у ста- 
рим буџетима рачунате у талирима и гро- 
шевима, па тек после у динарима, Како 
би читаоцима било тешко правити упоре- 
ђења, кад би биле назначене три разне 
монете, овде је све сведено на дпнаре. 
Вредност талира н грошева рачуната је: је- 
дан талир =  5-052 дннара н један порески 
грош =  0-421 динар. У буџетима првих го- 
дпна после уједињења (од 1919/20, 1920/21, 
1921/22) бележено је н у крунама и у 
динарпма; овде је све сведено на динаре. 
Курс круне рачунат је, према последњој 
одлуци: 4 круне =  1 динар.

II. За 1921/22, 1923/24 И 1925/26 није би- 
ло државннх буџета. За те годнне важилн 
су, према законима о дванаестннама, бу- 
џетн претходних годнна. У своме чланку 
Буџет (Народна Енциклопедија, I, 303) Др. 
М. Стојадиновић забележио је за године 
1921/22 и 1923/24 исте цифре, које су пма- 
ли буџети претходних година (1920/21 п 
1922/23), и ако су те цнфре мељане у ве- 
ћој мери у неколиким законима о дванае- 
стинама. И овде је тако исто рачунато за 
посебне буџете те трп буџетске годнне, да 
не бп било несагласностн у сумама цело- 
купног буџета и буџета појединих мини- 
старстава.

III. У означавању времена, кад су поје- 
динн министри бнли на управи ра-зних ре- 
сора, бележена су п заступања н привре- 
мена мннистровања, али само у случајевп- 
ма, кад је нлнистарско место било упра- 
жњено смрћу нли одступаљем мпнистра, 
Заступања министара на одсуству, на бо- 
ловању илн на послу у иностранству нису 
бележена, јер би се учинила пометња у 
датумпма, те би за нсто време била забе- 
лежена два минпстра.

IV. Кад се код једног министра (или 
председника мпнистарства) понавља један 
нсти датум, то значи да је тада изашао 
указ о промени целог мпнистарства, на је 
дотични мпннстар (илн председник) остао 
и у новом минпстарству.

V. Датумп су до 15-28/1 1919 рачунатп 
по старом а од тада по новом календару.

Л и т е р а т у р а :  Зборник Закона и Уре- 
даба, I—БХ; Пречишћен Зборник; Српске 
Новине, 1840— 1918; Званпчне Новпне, 1856 
до 1860; Службене Новине, 1919— 1926; М. 
Петровнћ, Фпнансије и Установе обновље- 
не Орбије, I—III; Ст. Новаковић, Уставно 
питаље н закони Карађорђева времена; 
Нил Попов, Србија п Русија. Друга влада 
кнеза Милоша, Србнја после нарискога мп- 
ра; М. Р. Алнмппћка, Живот и рад генерала 
Ранка Алимппћа; Др. Куннберт, Други срп- 
скп устанак; Ј. Грујић, Заппсп (I—III); М. 
Жујовић, Белешке; Извештајн Миннстар- 
ства Народне Прпвреде (I—III); С. Јовано- 
вић, Друга влада Мнлоша и Михаила; М. 
Петровић, Преглед примаља п издавања 
главне државне благајне од 1869 до 1896; 
Рад Народне Скупштнне за 1907, књ. II; 
Грађевински Зборник (I—III); В. Маникпн, 
Алманах за 1921/22; Државни Календар 
(Шематизам) 1854— 1925; Државни Буџети 
1897— 1914 И 1919— 1927; Акта, протОКОЛИ 
п решстрн Државног Савета п појединих 
мпннетарстава од 1842 до 1869 (Државна 
Архива); А. Мнловановпћ, Законодавство 
(дело непотпуно н са повише погрешака). 
И прегледи мнннстара, које су, углавном 
но књизп Миловановића, нздалн уредни- 
штво Дневног Лпста п Правде, непотпуни 
су и са погрешкама. И податци у Про- 
светном Зборнпку н у двадесетпетогодп- 
шњпци београдске реалке нпсу у свему 
тачии ни потпуни. Ј. Продановић .
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МИНОРИТЕ (ФРАЊЕВЦИ) ее зову чла- 
нови р&да, који је установио Св. Фрања 
Асишки 1209. Из ионкгшостк звао је себе 
л  своје дрзггове »мањом браћом« (ог^о (га- 
1гшп ттогш п), Правила новом реду по- 
тврджо је папа Иноћентије III 1210, а ка- 
свије је Хонорије III 1223 поново потвр- 
дио попуњена правика. на којима је са- 
грађена унутрашња организација читавог 
реда.

У словеначким земљама ред се раши- 
рио већ у 13 веку. У 14 веку почеда је, 
под утицајем прилика, малаксавати ре- 
довна дисциплина, али је пред крај сто- 
лећа започела обнова, која се наставила 
У 15 веку. Реформни покрет довео је до 
расцепа у реду. Једна странка прихва- 
тила |је реформу дисциплине реда, ње- 
еине присталице .звали с-у се опсерванти, 
друга се је држала- повластица и олак- 
шица, које је ред временом стекао (кон- 
вентуалци). Пошто су се ивјаловили сви 
покушаји, да се обе стру.је уједине, папа 
Лав X потврдио је 1517 обе као два посеб- 
на реда. У народу су се после конвен- 
туалци звали М., а опсерватни фрањевци.

У Словеначкој је сада . једини минорит- 
ски самостал у Птују, приоаједињен дал- 
матинсвим М. и реформисан.

Већет значаја су фрањевци, који су по- 
следње столеће дали Оловенцима више 
врло заолужних људи, међу којима ое ис- 
тичу два филолога: Ладислав Хроват
(1825—1902), к-оји је лрвн показао обра- 
зованим крутовима, како треба словеначки 
правилно писа-ти и говорити. Још знаме- 
нити.ји филолог је био Сталислав Шкра- 
бец (1844—1918), који је међу славистима 
стекао велики углед, тако да му је била 
донуђена катедра славистике на Универ- 
ситету у Петрограду. — И на лољу умет- 
ности имају словеначви фрањевци врсних 
људи. Један од најбољих вомпозитора сло- 
веначких је Хуголин Сатнер (1851), добар 
музичар је био Ангелик Хрвбар, а у сли- 
каретву је повазао велики дар Алевсан- 
дар Роблек, али је на жалост рано умро 
(1884). ф. Ковачић.

МИНТАН, мушки и женски аљетак, ма- 
хом од чоје, са уским рукавима, богато ве- 
зен. Носи се под јелевом. Носи ое у Ота- 
рој Србији. н. 3.

МИНХ АДОЛФ, индустријалац (18/5 1880, 
Параћин). Учио је шмназију у Прагу, а 
Трговачку Академију у Бечу. Од 1899 
члан је фирме Браћа Минх, која је у Па- 
раћину имала фабрику чоје, гајтана и 
камгарна, и руднике Моравац у Ћићевцу 
и Ртањ. Када је фабрика изгорела, М. се 
посветио рударству. Председник је Удру- 
жења Рударских Подузетника СХС, Трбов- 
љанске Премогокопне Дружбе, Савеза Вој- 
вођанских Трговинских Млинова, Фабрике 
Шећера у Црвенки, потпредседник Оавеза 
Фабрика Шпиритуса и члан управе неко- 
ликих предузећа. С. П.

МИНЦА (до сред.ине 17 века и мјед) се 
зове бакаран дубровачки новац. Реч до- 
лази од немачке речи Мипге. Латшнски 
назпв је 1о11агив, М. се почела ковати, 
може бити, још од краја 13 века, па је 
кована све до прве лоловшне 17 века. 30 
бакарних М. вредело је 1 сребрни динар. 
Најстарије су М. имитације позноримских 
новаца, а коване су у почетку на прива- 
тан рачун. Доцније је представљано на 
предњој страии мушко лопрсје, с лаворо- 
вим венцем, с друге стране готско слово 
К, са чегири звезде. И овај тип је био 
впше пута мељан. Последњи тип показује 
на предњој странп главу са лаворовим вен- 
цем, окренуту на лево, и иатпис М-опе1а 
Ка^иап, на наличју градску каппју и пот- 
пио САИаз К.а^изи. Од друге половине 
17 в-ека ковали су -се уместо М. бакарни 
солди (1 солад =  5 м).

Л и т е р а т у р а :  М. Реш-етар, Дубр-о- 
вачка Нуми-зматика. Б. чС.

МИНЧЕТИЋ ВЛАДИСЛАВ (Мепге), пе-
сник (око 1600 — 1666, Дубровник). Од 
исте је влаетеоске породице, којој је при- 
пада-о и ЕПишк-о Ме-нчетић, али ј-е он с-ам 
своје презим-е писао Минчетић, м-ожда- да 
га тако доведе у јачу в-езу с градском ку- 
лом Минчета. — Од М. имам-о само три 
песме, али све су три добре: Зорка ј-е сло- 
бодна и в-ешто израђена прерада озбиљне 
талијалске љубавн-е тужбе; Радоња је врло 
успела, у народном т-ону и у народној 
дикцији са-стављена, шаљива тужба. ње- 
срећног мужа и-з простога. народа, к-ој-ега 
жена и к-ара и бије, док он не зграби 
батину, те јој утера пам-ет у главу, најзад 
Трубља словинска, коју је сам издао 1665 
у Јакину, заносна ј-е химн-а хрватском 
бану Петру Зринскому — за кога се М. 
надао, да ће ослободити балканске Олове- 
н-е од турског јарма, -а који ј-е напротив 
1671 свр-шио под ау-стриском -секиром.

М. Р.
МИР, нед-ељни лист. Излазио је у Бео- 

граду 1893—1896. Власник је био прого- 
синђел Виктор, главни уредник Отево Чу- 
турило. Био је орган »синова православне 
цркве«. М. је имао богословски карактер.

У. џ-
МИРАЛЕМ ДЕРВИШБЕГ, велепоседник 

(1858, Дољи Вакуф, Босна). Ка-о непомир- 
љив противник аустриске управе у Бо- 
сни, М. је суделовао скоро у сваком нацио- 
налном покрету. Нарочито св истакао у 
Џадићеву покрету за верску и просветну 
аутономију, ради чега га је босанска вла- 
да 1902—1905 интернирала у ј-едно село 
близу Доњ-е-г Вакуфа. 0. X.

МИРКОВИЋ ЛАЗАР ДР., професо-р Уни- 
верситета (4/7 1885, Пивнице, Бачка).
Основну школу, гимназију и богословију 
сврши-о .је у Оремским Карловцима, а тео- 
лошки факултет на Уни-верситету у Чер- 
новцима. 1/10 1909 постао је префект бо- 
гословског семинара, а затим професор у
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карловачкој Богословији. 30/11 1921 по- 
стављен је за професора Богословије Ов. 
Оаве, а 1/2 1923 изабран је ;за професора 
богословског факултета на Университету у 
Београду, за литургичко богословље. Гла- 
вни су му радови: Православна литургика 
(I 1919, II 1920, III 1926), Црква Петковица
(1922), Монахиља Јефимија (1922), Марков 
Манастир (са архитектом Ж. Татићем, 
1925). Р- Р-

МИРКОВИЋ ТЕОФИЛО ДР., физикус 
унраве града Београда (11/3 1861, Губере- 
вац, срез гружански). Бимназију је свршио 
1881, 1882—1886 био ,је на Великој Шко- 
ли, а 1886—1892 студирао је медицину у 
Паризу. До 1903 био је срески лекар среза 
гружанског, 1903—1905 физикус у Неготи- 
ну, 1905—1907 физпкус у Књажевцу, 
1907— 1910 физикус у Ужнцу, 1910—1920 
физикус у Шапцу, а од тада је на дана- 
шљем положају. Учествовао је активно у 
раду око измене санптетског закрна, у 
оснивању пододбора Црвеног Крста, у раду 
Народне Одбране .у Шапцу, у раду разних 
хуманих друштава. Учествовао је као сту- 
дент-добровољац у рату 1885—1886. Пот- 
председник је* Орпског Лекарског Друштва, 
председнпк Лекарске Коморе и т. д. Штам- 
пао је: Е1ис1ез зиг 1ез еаих ттега1ез еп 
5егНе (1892), Рибарска Бања и др. омање 
радове. Р- С.

МИРНА. 1. Река у Оловеначкој, десна 
притока Оаве. Извир-е на падинама Печи 
775 м, Јаворја 636 м и Германде 691 м. 
Оа изворишта М. тече у ви.југавом току 
према југоистоку, на оредњем делу тока., 
од села Мирне, претежно на исток-северо- 
исток, чинећи више великих окука, а на 
доњем току на североисток. У Оаву утиче 
код села Доњег Боштања, око 2 км уз- 
водно од места Оевнице. Дужина М. тока 
је 40'7 км, а површина слива 295'5 км2.

2. Река у Истри, притока Јадранског 
Мора. Извориште М. је нод Градецом, 
455 м и Кавчићем 401 м. Одатле теку два 
потока у правцу северозапада: Драга, као 
десна саставница, и Рјечица, као лева 
саставница М. Од њихова става, јуто 
источно од места Бузета, М, почне тећи 
нрема .југозападу, чинећи неколико оку- 
ка, а од Мотовуна тече утлавном на запад 
и запад-југозапад. У Јадранско Море се 
улива око 3 км западно од Новиграда. На 
доњем току долина М. подлежи сталним 
нреплавама; баровита је, нездрава п не- 
проходна. Нигде нема куће на 12 км ду- 
гој, доста широкој и често вијугавој до- 
лини, на коме је делу М. канализирана 
1631. Ближе мора вода је бочата, а доста 
далево узводнб од ушћа продире плимг 
ски талас, који реку увек загаћује. Дужи- 
на М. тока је 52-8 км. Важније притоке 
су: са леве стране Вутонего, са десне 
Брашана. П. В.

МИРОГОЈ, брег (209 м), на коме се на- 
лази загребачко централво гробље, те ое

по њему обично и зове М. М. је на северу 
од Загреба. До њега води електричнн трам- 
вај (од Јелачићева Трга 2-8 км). Са М. је 
красан видик према југу на град Загреб 
и Посавину, а према, северу на Загребачку 
Гору. Подно М., на Звијезди, су зграде нове 
кужне болнице, а на његовом јужном про- 
дужењу (Шалата) главне зграде медицнн- 
скога факулте/га. — Загребачво централно 
гробље шајленше је гробље у нашој Кра- 
љевини. Особито су лепе аркаде на њего- 
вој западној страни, најчаснија п највред- 
нија прва надесво! од главнога улаза »ар- 
када илирских препородителл«.

Име М. јавља се давно пре него што је 
тамо основано централно гробље {први гроб 
1/11 1876); већ 1274 помиље се Мирослав 
Херкук »кнез и господар М.«. Стари град 
М. био је ваљда према селу Маркушевцу 
на старом градишту »Стара Вео«. Од по- 
следњег влаотелнна дра ЈБудевита Гаја М. 
је дражбеннм путем добила (24/1 1873 за 
21.320 форината) загребачка градска општи-' 
на, која је овде уредила централно гроб- 
ље, прави »Мирогој«, данас некропола са 
нреко 93.000 покојника. Ј. М-н.

МИРОСАВЉЕВИЋ КОСТА, тргавац (12/11 
1869, Нови Сад). Нижу гимназију свршио 
је у Цовом Саду, а трговачку школу у Буг 
димпешти. После свршеннх наука прпмпо 
је трговачку радљу, коју је знатно развио 
у свима правцима. Вкдно је учествовао 
прп оснивању и национализацпји многих 
трговачких и индустриских предузећа и 
инотитуција у Војводини. Д- П-

МИРОСАВЉЕВИЋ СТЕВАН, машински 
инжиљер (1860, Новн Оад — 1911. Бео- 
град). Матурпрао је у Марибору. Технпчки 
факултет свршио је у Бечу 1884. У Срби- 
ју је дошао 1887 п ступио у службу Мп- 
ннстарства Војног, доцвш.је је отишао у 
војно-Технички завод у Крагујевцу п вр- 
шио је дужноот управника техничког од- 
сека. Много је радио, са Т. Селесковићем, 
на реорганизацији овог завода и поред 
огромних напора мало .је успео. Био је на- 
ставник војно-техничке школе са великим 
успехом. Највеће му је дело фабрпка ба- 
рута у Обилићеву са њеном модерном 
опремом. Бно је покретач.и члан свих кул- 
турних и патриотских друштава у Крагу- 
јевцу, човек темељне спреме, велнког но- 
Јптења н скромности. С. Б.

МИРОСЛАВ, кнез хумскн, Завидин спн, 
брат Стевана Немање. Владао је у За- 
хумљу и ородио се са босанскнм баном 
Кулином, узевшн му сестру за жену. 
1180 дошао је у сукоб с римском кури- 
јом, јер је штитно убпце сплетског над- 
бнскупа Рајнера и није пзвршавао пз- 
весне наредбе црквених власти. 1184 до 
1185 безуспешно је ратовао протпв Ду- 
бровника, али је са Немањом успео у бор- 
би протпв Зете и протпв Византије. По 
одобрељу цара Фрпдриха Барбаросе 1189 
његов спн Тољен требао се оженпти кћер-
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ком истарског грофа Берхтопда IV. Умро 
је око 1198. Његова је задужбина Петров 
Манастир на Лиму. Њему је писан нај- 
лепши п најважнијн споменик српске 
обредне писмености, чувено Мирославље- 
во Еванђелије.

Л н т е р а т у р а :  И. Руварац, Годиш-
љица, 10 (1888), 65—68; К. Јиречек, То- 
љен, син Мирослава Хумског (Глас, 35, 
1891); В. Петковић, Оин Завидин, Миро- 
слав, кнез хумски (Опоменица 0. М. Ло- 
занића, 1922, 45—47). В. Ћ.

МИРОСЛАВ, жупан брибирски од пле- 
мена Шубића. 1180—1184 помагао је кра- 
ља Белу II (III), који је, после смрти ви- 
зантиског цара Манојла Комнена, опет 
овладао Хрватском и Далмацијом. Наро- 
чито је помагао кнеза Мавра, кога је Бе- 
ла послао на југ, да преузме ослобођено 
краљевство и да поврати области п гра- 
дове, које су уграбилп -Млечани. З а  услу- 
ге, што му их је учинио М., даровао му 
је Бела жупу, којом је до тада управљао 
као старешина племена Шубића, у на- 
следно лено.

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Брибирски 
кнезови од племена Шубић до 1347 (1897); 
В. Клаић, Хрватска племена од 12 до 14 
столећа (Рад, 130). М. П-е.

МИРОЧ, планина у источној Србији, из- 
међу река: Дунава-Голубиљске-Велике-
Слатннске. М. је саграђен од кристаластих 
шкриљаца, мезозојских кречњака, пешча- 
ра и лапора, а морфолошки изгледа као 
пространа зараван, нагнута према југо- 
истоку. На северу је, преко 'Вердала, про- 
дужење М. у платоу Мехединце, а на ју- 
гу се наставља у Великом Гребену. На 
северозападу се, у Казану, непосредно 
уз Дунав, дижу у одсецима кречњачки 
врхови Малн Штрбац 600 м и Велики 
Штрбац 800 м. На овом су четири главна 
остељка, који су благо нагнути ка југо- 
истоку и прелазе у низ вртача, местими- 
це и у шкрапе, док су на Малом Штрбцу 
седам кршева, а између њих су пролоке. 
Северно од Малог Штрбца дижу се непо- 
средно уз Дунав Гола Брда 374 м, а ју- 
жно од Великог Штрбца: Мали Прилаз 
412 м, Укопана Главица 520 м, Стрљак 
497 м. Даље на исток од ових су истак- 
нутији врхови: Злеченка 497 м, Матијев 
Чук 539 м, Бели Камен 598 м, Јениће 
795 м, Каменички Чукар 740 м, Летиште 
667 м, Чукар 646 м, Високи Чукар 666 м, 
Раскрстица 592 м, Филипова Чука 548 м. 
Са М. теку на северонеток и југоисток 
многи потоци и речице, који су се дубоко 
усекли у зараван и поделили је у већи 
број повнја.раца и коса, као што су: Ка- 
рамидска Коса 443 м, Велике Ливаде 
418 м, Дугачка Пољана 300 м, Високи 
Гребен 450 м, Велики Стрњак 413 м, Ко- 
са Говедарска 403 м. Са изузетком неких 
гребена, цео је М. пошумљен. На плани- 
ни има неколико слепих долина и по- 
норница: Пештера, Глувановска, Падина,

Мејов Понор, Дубашница, Велики Понор, 
Равна Река и др. — Североисточним и 
источним подножјем М. пролазп друм: 
Текија — Кладово— Брза Паланка— Него- 
тин, а преко планине друм Голубиље— 
Мироч—Брза Паланка. П. В у је в и ћ .

МИРУША, река у Старо.ј Орбији, лева 
притока Белог Дрима. Извире на запад- 
ној странп Црнољеве Планине. На горњем 
току тече према северу-северозападу, од 
села Малишева до сутока са Кијевском 
Реком према западу-северозападу, а на 
дољем току тече на запад-југозапад. 
Ушће М. у Бели Дрин је 2 км источно 
од села 'Вескова. Дужина М. тока је 38 км, 
а површина слива 414-2 кн2. Арнаутн зо- 
ву М. Прони Баљес. П. В.

МИСАО, књижевни часопнс. Излази у 
Београду два пута месечно од 1919. Први 
власник био је М. Јанковић, први уред- 
ници В. Живојиновпћ и С. Пандуровић, 
а доцније Р. Младеновић и С. Пандуро- 
вић. М. је један од најбољих и највећих 
савремених листова. У. Џ.

МИСИЈА ЈАКОВ, кардинал и надбискуп 
у Горпци (30/7 1838, на Мути, жупа Св. 
Крижа, на Мурском Пољу — 24/3 1902). 
Свршио је у Грацу гимназиске науке и 
једну годину теологије. Потом је ишао 
у Рим, и тамо је свршио философске и 
теолошке науке, те је 1863 заређен све- 
штеником. 1884 постао је бискуп у Љу- 
бљани, а 1898 именован је за надбискупа 
у Горици. Већ идуће године постао је 
кардинал. Као бискуп много се трудио 
да дигне верскоморални живот међу све- 
штенством и у народу. Унапређивао је 
црквену уметност, нарочито музику, и 
препоручивао је свештенству социјални 
рад. За њега је био први католички са- 
станак у Љубљанн 1892.

Л и т е р а т у р а :  А. Ушеничник, Кар- 
динал Мисија ин католишка ренесанца 
мед Словенци (Католишки Обзорник, 6, 
1902). ф. К-ћ.

МИСЛЕЈ ЛУКА (Мгзеђ МП1е, МЈ5сћ1е, .
МизсМег), вајар (околина Удине, Ита- 
лија — 1727, Љубљана). Живео је од 1700 
у Љубљани и радио је до око 1726. 1717 
саградио је портал са стубовима и степе- 
нице новог магистрата у Љубљани. 1693 
поставио је кип Св. Тројице на Дунајској 
цести у Љубљани, а његов највећи рад 
је портал са дивовима у љубљанској Бо- 
гословији.

Л и т е р а т у р а :  Ј. \>7а11пег, МИЉеИип- 
§еп Јез МиБеаНегешез 1иг Кгахп, III, 1890, 
126. ф. 0 .

МИСЛИЊА, река у Словеначкој, десна 
прнтока Драве. Извире на западној стра- 
ни Рогље Горе 1.517 м. У горњем току 
тече према западу-северозападу, затим 
ка југозападу. Од истоименог места, М. 
почне тећи на запад-северозапад и севе- 
розапад, покрај места Голавабуке, Сло-
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вењ-градеца и Буковске Васи. Ушће М. 
у Драву је преко пута од трга Драво- 
града. На своме току М. прима неколике 
нритоке, од којих су најважније: Јесе- 
ннца, Оуходол н Межа, све са леве стра- 
не. Дужина М. тока је 35‘6 км, а повр- 
шина слива 546-8 км2. П. В.

МИСОЧА, река у Боснн, десна при- 
тока Босне. Извире пз неколиких врела 
на западном подножју Звпјезде Пла- 
нине (Средње Брдо 1.282 м, Рајневац 
1.337 м, Погладин 1.246 м), углавном тече 
према југу - југоистоку, пробнјајући се 
кроз клисуре. Од села Мисоче скрене на 
југозапад и утиче у Босну 2 км низводно 
н северно-североисточно од села Луке. М. 
се на средњем и горњем току зове и Бла- 
жа. Дужина М. тока је 33-4 км, а повр- 
шина слива 120'3 км2. П. В.

МИТИЋ МИЛАН, археолог, проповеднпк 
и публициста (1/3 1886, Београд — 26/5 
1916, Београд). Основну школу п шест 
разреда гимназпје свршио је у Шапцу, а 
матуру је положио у Београду (1905). На 
фнлософском факултету београдског Унп- 
верситета учио је класичну филологију и 
археологију. Завршившн студије постав- 
љен је (1909) за асистента у београдском 
Исторпско-уметничком Музеју. За време 
балканског рата био је, у јесен 1912, по- 
сле кумановске битке, додат као помоћ- 
ник Н. Жупанпћу, који је бпо послат у 
Беч у полптичкој миспји. После повратка 
у Србију (почетком 1913), М. се лримпо 
дужностп наставннка гимназије и учп- 
тељске школе у Алексинцу, до јуна 1913, 
кад је дошао у Београд, бавећи се у Му- 
зеју преисториском археологијом и лубли- 
цистпком. У априлу 1914 М. се изненада 
замонашио у манастиру Раковицн крај 
Београда, чији је сабрат био, и рукопо- 
ложен је за јеромонаха у Нишу (новем- 
бра 1914). За' време аустриске окупације 
1915 заробљен је у манастпру Каленићу 
и злостављан како би одао пролаз и од- 
ступ српске војске; али не одавши ништа 
М. је под стражом дотеран у Земун. По- 
што га је, због гладовања и напора прк- 
тпсла туберкулоза, М. је враћен родптељ- 
ској кући у Београд. -— И ако врло млад 
М. 'је показао велпку способност за ар- 
хеолошка проучавања и урођенп дар за 
уметничко осећање н схватање. Осим то- 
та, написао је серију религиознпх, поли- 
тичких и естетских чланака, приказа и 
критика, било под својим именом, било 
под псеудонимима (нарочито као М. Рав- 
инчар). 'Главна су му дела: Преисториј- 
ски златан накит из Велике Врбице (Ста- 
ринар, II. Р. II, 1907), Аскосп нз Винче 
(Старинар, Н. Р. III, 1908), Црквени Му- 
зеј (Пијемонт, 24/8 1911), 0 једној десе- 
тогодишњици (1911), Свети Ђорђе кратов- 
ски (Пијемонт, 15/2 1915), Видовданске 
мислп (Гласник Православне Цркве, 15/6 
1914), Христос у уметности (Гласник Пра- 
вославне Цркве, 1914). Н. Ж уп а н и ћ .

МИТКОВИЂ РИСТА ДР., доцент Уни- 
верситета у Женеви (15/8 1878, Пирот). 
Свршио је 'гим нази ју  у Пироту. Учио је 
права у Београду, а медицину у Паризу 
н Женеви. Од 1910 живи као лекар н но- 
винар у Женеви. Као резервни санитет- 
ски офицпр издржао је балкански и Свет- 
ски Рат. Радио је на Дневном Листу, Од- 
јеку, Пијемонту, Словенском Југу и Не- 
дељном Гласнику. Сад ради на Демокра- 
тији п Новостима, а од књижевнпх ли- 
стова на Орпском Књпжевном Гласнику 
и Новој Европп. Од страних листова са- 
рађује на француским: Т ет р з , Јоигпа! 
Јеб Беђа15, и на швајцарским: ОагеНе 
Је  Баизаппе п Јоигпа1 Је  Оепеуе, Глав- 
на су му дела: 1Јпе уо1х зегће (1920) п 
Проблемп и људи (1924). Ј. П.

МИТОЛОГИЈА није у нас до сада ни 
довољно негована, а камо ли системат- 
ски обрађена. Ипак, на основу онога што 
је познато п о природно-религиозном жи- 
воту нашега народа, бнло у његовој про- 
шлостп илж у садашњости, и пзвесних 
појединачних покушаја да се научно нс- 
пита овај или онај наш народни природ- 
норелигиски проблем, може се говорити 
и о нашој М. Она се може посматрати са 
двоструке тачке гледишта: 1. Уколико се, 
по природн саме ствари, наша јужносло- 
венска М. нужно веже за општесловен- 
ску М. као њен саставнн интегрални део, 
с обзиром на онај део митскога матери- 
јала, којп је Јужним Словенима у цело- 
стн или само делимично био заједнички 
са осталим Оловенпма још у доба сло- 
венске празаједннце, а што су они по- 
сле разлаза са собом понелп и као та- 
ково са осталпм Словенима заједнички 
сачували, п 2. Уколико су Јужнп Сло- 
вени, после свога одласка из заједнице, 
као засебна етничко-пндивндуална целп- 
на, и даље живећн природно-релпгиским 
животом, и то чистим плн са хрпшћан- 
ством помешаним, према новим прилп- 
кама, у митском погледу створили, него- 
вали п развпли специјално као своје — 
јужнословенско.

У прву категорнју наших народнпх ми- 
толошких факата спадало би све оно, што 
не само у погледу стварне садржине, не- 
го чак и у самим називима одаје сличност 
и слагање са одговарајућпм митскпм по- 
јавама у других Оловена, као на пр. пре- 
дања и трагови о главним старпм сло- 
венским божанствима, како су нам по- 
знатп из најразвијенпје и најбоље сачу- 
ване М. балтпчких и руских Словена, као 
Свантовида (ср. Сутвид, често име пла- 
нинских врхунаца п брда у нас као и 
у народној души као пун судбоносности 
укорењени Видовдан, и Св. Вида, којн на 
Видовдан на другон свету не да треша- 
ља детету, чија пх је мајка пре тога дана 
окусила п т. д.), Перуна громовника (че- 
сто пме Перун за брда н висове, па Пе- 
рунову Дубраву, перунику, у Словенаца
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Перуњн Врх, Перуња Вес п т. д.), Три- 
глава, Дабога, Сварожића, Стрибога, Хр- 
■са, Велеса, Црнобога, Весне, Живе, Ладе; 
затим нижих митских творевина п оби- 
чаја, као; море, вукодлака, богова дома- 
ћег огњишта (деда, стопанин), демона во- 
дених, ваздушних, шумских, рођеница, 
суђеннца, навја, вила, самовила, коледе, 
купала, јарила, додола, прпоруша, пепе- 
руга и др.

Други, развијенпји, више етничко-ин- 
дивидуални део наше јужнословенске М. 
сачињавају претежно природно-религиски 
елементи, који су помешани или само 
обојени хришћанством и његовим гледа- 
њем на живот и свет. Таква контамина- 
цијом настала јужнословенска М. почела 
је да се изграђује од времена када су 
Јуж ни Оловени, дошавши у контакт и 
под утицај хришћанства, били спречени у 
својен аутентичном евестраном културном 
развоју, а у првом је реду тим контактом 
била код њих прекинута веза са обзи- 
ром на развој природно-религиског живота 
и осећања. Оупранатурализмом ношено 
хришћанство сударило се ту са религи- 
јом наших праотаца, која је бнла гра- 
ђена на чисто природним основима, а 
која је бпла још далеко од оних горњих 
•степеница једне антропоморфистички раз- 
рађене и усавршене религије, као што је 
то био случај код судара хришћанства 
са религијом Атине и Рима. У судару са 
Олимпом и Капитолом хришћанство је 
водило много огорченију и безобзирнију 
■борбу и ишло је за тим, да их руши без 
милосрђа, док је у случају наших поган- 
■ских предака и другде, где је оно затекло 
природну религију у неодређенијој и мање 
антропоморфистички усавршеној форми, у 
својој борби било мање радикално и са 
таквим је противницима чак знало да 
склапа и компромисе. Таквим својим мање 
агресивним и ексклузивистичким иступом' 
у борби око душевног подјармљивања и 
освајања наших још примитивних пра- 
отаца и њихове културе, хришћанство је 
учинило, да су они својим прелазом на 
нову веру понели са собом у хришћанску 
заједницу највећи део своје природно-ре- 
лигиске баштине, која се онда у току вре- 
мена у већој или мањој мери мешала са 
хришћанством и њему акомодирала. Хри- 
шћанство се на тај компромисни пут н 
обазривост према новим обраћеницима ре- 
шило тим пре, што оно није било у ста- 
њу да водама своје науке надокнади оне 
готово безбројне притоке, у којима се прп- 
рода изливала у њихову душу и у току 
времена створила ону неразрушиву и 
директну везу између себе и њих, а с дру- 
ге стране је оно често било ометано не- 
способношћу пли слабостима оних, којн 
су имали задаћу да га међу нашим прет- 
цима заступају и шире. Затим, осећај и 
свест, било немоћи, било неспособности, 
да се те притоке природне религије за- 
трпају и пресуше, или да се наведу на

реку хрншћанске науке п у хармоннју 
са јеванђељем, почео је да искоришћава 
већ стечени престиж хришћанске науке 
у свету п његову опште признату сзгпе- 
риорност, па је почео оперисати сугестнв- 
но делујућим речима и фразама, кад до- 
лазе одозго на ниже. Овамо спада, поред 
осталога, латинска реч ра^апиз управо 
»сеоски«, »сељанин«, одатле ра^ашзтиз, 
који смо н ми примили заједно са зна- 
чељем у речи поганство, затнм наше су- 
јеверје, празноверје, која би реч требала 
да у нашем језику заступа ла.тинско 
вирегзШш, и то, дакако, не у њеном пра- 
вом првобитном значељу према зирег н 
зШге — пре — остати, дакле некако »пре- 
остатак«, »преостатци«, него у значењу, 
које је тој речи дато у познија времена, 
када се њоме хтело означити инфериор- 
ност старих, у првом реду природно-ре- 
лигиских традиција и назора према но- 
вој религији хришћанства и љегову на- 
зирању о животу и свету. Све то није 
користило, и природна је религија про- 
дужила својнм _ животом н даље, и то не 
само изван хришћанства, него и у ње- 
му самом, било компромисно и са њего- 
вим пристајањем, било и изрично против 
његове воље.

Отуда видимо, да цео религиозни живот 
нашега народа, од љегова покрштеља па 
овамо, представља једну непрекидну пуну 
мешавину хришћанства са горе помену- 
тим паганизмом и, изузмемо ли онај нај- 
мањи и најнезнатнији део службенога, у 
свнм земљама заједничког, церемонијала 
за водеће кругове односне цркве, ми не 
бисмо били нипошто у стању да одре- 
димо, где свршава поганство, а где по- 
чиље хришћанство, шта је основано на 
библији, а шта је наслеђе природно-рели- 
гиских назираља. Тако, поред осталога, 
знамо на пр. да је Перунову улогу у 
митском предању нашега народа у нај- 
више случајева преузео Ов. Илија гро- 
мовник, који је »при делењу блага« до- 
био муље и стреле, и о коме прост свет 
баје да, кад би знао кад је његов имен- 
дан, цео би свет тога дана уништио гро- 
мовима, па му Бог не да да то сазна. Ве- 
лес илн Волос, заштитник стоке се, чини 
се, прометнуо у хришћанског Св. Влаха, 
чије је име показивало гласовну сличност 
са љеговим именом (Велес, Волос: Власиј, 
Влас, Влахо). Оунце, као један од нај- 
важнијих фактора у свима природним 
религијама па и у претхришћанској ре- 
лигији наших предака, познато је, како 
у верском животу нашег народа и данас 
игра врло важну улогу и како се често 
ставља о бок чак самом Богу. Затнм, ка- 
ко се на многим местима у нас управ- 
љају молитве »сунцу западу« и »сунцу 
истоку«, као некаквом божанству, или се 
ујутру прн умивању, уз божје и другнх 
светаца пме, зазива и оно у помоћ: »По- 
мози Воже и светн Томо (нлн коЈн већ 
буде светац), далашње сунце и јасни дан
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да су нам на помоћ«. С обзпром на интер- 
национално гледаље човечјег лика у ме- 
седу, сложно са многима другима, и на- 
шем су народу, поред осталих, познате 
и хришћански обојене приче. Једампут, 
да се у месецу види Кајпн како држи 
Авела на вилама, којпма га је пробо; 
други пут (у Словенаца) Св. Флоријан, 
којп са ведром у руци гаси огањ; затим 
Богородица која држи Исуса на крплу, 
а пред њом клечи Св. Отеван краљ угар- 
ски, и онда, што је и свима осталим Сло- 
венима заједничко, веровање, да су на 
месец доспели за казну људи, који нису 
поштовали и светковали недеље, које 
има опет свој извор у ранијем, такође 
свесловенском, веровању, да је месец 
седиште преминулпх душа. И о звезда- 
ма, такође сложно са осталим Словенпма, 
нзриче наш народ хришћанским језиком 
стара поганска назирања кад каже, да 
су постале из божјих очију, или да Бог 
при рођењу сваког човека ужеже на небу 
светло и одатле их онолико много, и 
оне јасније звезде да прппадају људпма 
света и праведна живљења, а тамније 
чељади, чији је живот грешан. 0 упад- 
ном звежђу Кумове пли Кумовске сламе, 
поред осталога, простосрдачнији народ 
баје и то, како је то пут, који једним 
крајем води у рај, а другим у пакао, и 
по њему се вози Ов. Илија. (Упор. затим 
пнена звежђа, као: Св. Петра кључ — 
етолица, — штап, штап Св. Јакова, крст 
Св. Јелене, шешир Бога оца и т. д.)

На место некадашњих митских бића 
навја (старословенско нав’ — мртав), 
дакле, »мртви, душе мртвих«, приступиле 
су душе од матере побачене или иначе 
без крста помрле мале деце, које се негде 
зову некрштенци, негде свирци, невп- 
динчићи, медиванчићи, а негде још увек 
навје. И о њима се прнча, да. у облику 
већнх птица, илп као створови пола птица 
пола дете, непрестано лете около, тужно 
цвнлећи, па кад их човек чује, треба да 
им рече: »Крстпм те у име Оца и Сина п 
Духа светога«, п одмах ће се прпмирити.

Ж друга многобројна митска бића, која ч 
су, или представници богова н демона до- 
маћег огњишта, или стоје у вези са ду- 
шама преминулпх, или су персонифика- 
ције оживљених природннх појава. Свп 
они, према хришћанско.ј изреци отпез 
с1и $|еп1шт Јаетош а, носе данас прете- 
жно обележје хришћанских злих духова 
односно ђавола, међу које се, поред дру- 
гнх, убрајају на пр. п ови: водењак, бу- 
ћан, мрак, мрачњак, маркај, маслак, ма- 
лак, маљак, мацнћ, матић, мачић, масма- 
лић, мациклић, мјешчпћ, кратељ, шкрат, 
шкратец, цикава.ц, орбо, шент, худпч, ова- 
сар, укосица, сметнњак, поганица, нежит, 
ируднца (у олујн), илп кад се помпшљају 
заједно: здухе, слуте, кевре, ваднне, луне, 
кечцзубе, токмфкбабе и др. Узмпмо затпм 
народие. обпча.је, који се вежу нарочито 
за Вожнћ и Ускрс, јер се око ова два

нразника окупила и збила сва главна 
богата природно-религиска баштина о кул- 
ту подмлађујућега се бога сунца и зеле- 
ннлом урешене и бујне Весне, односно 
напуна сунца, па Бадљак п Коледа, за- 
тим Освештеље водице, Зелени Јурај, 
Ђурђевдан, Илиљдан, Бијелн Мартнн, Св. 
Мрата, Мратинци,' Светоивањскн Кресови, 
Св. Иван Свитљак, Св. Иван Купало, Св. 
Јован Биљобер, Св. Петка Параскијева, 
Распети Петак, Слава Крснога Жмена, 
Митровдан, Ов. Вартолома, Вариндан, 
Света Недеља, Млада Недеља, Младенци, 
Лазарева Субота, Сретенпје (знме и лета!), 
Баба Коржзма и др. — све су то праг 
зници и обжчаји само пменом хришћанскп, 
а садржина пм је већнм делом поганска, 
т.: ј. нрнродно-религпска.

Из свега се види, да је природно-рели- 
гиски живот и назнрање нашег народа 
у толикој мерп помешано п срасло са 
хрпшћанством, да оно једно с другпм са- 
чињава једну целнну. И оно што се у 
нас данас обпчно назпва народним су- 
јеверјем, у ствари није нншта друго, не- 
го, у заједници са хришћанством, проду- 
жена природна релпгија нашпх поган- 
ских праотаца која као такова сачињава 
прави објекат наше јужнословенске М.

Л и т е р а т у р а :  Н. Масћађ Накгек в1о- 
уапбкећо Бајеб1оу1 (1891); Б. Ие^ег, Ба 
ту!ћо1о§1е б1аче (1901); Б. ШеЈегТе, 81о- 
уапбке б^агогНпозН. 2гчо1 $1агусћ 51о- 
чапи, II, 1. У1га а паћогепбШ! (1916); А. 
Вгискпег, МНо1о^1ја б1о^јапбка (1918); 
А. А. Потебња, 0 мнфическом значенпи 
њекоторих обрјадов и повјериј (1865); Н. 
Нолило, Релпги.ја Срба п Хрвата на глав- 
ној осиовн прнча, пјесама и говора на- 
родног (Рад, 77); АЈ. Сегпу, МуШзке Бу- 
1озсе БшНзкшћ 8егћо\у (1898); В. Чајка- 
новић, Отудије пз религије и фолклора
(1924). п. Вулат.

МИТРИНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, кљижевнпк 
(21/10 1887, Доњп Поплат, код Стоца,
Херцеговнна). Основну школу учно је у 
Благају, пшназију је свршпо у Мостару 
(1907),'фшгософпју, књнлгевност н естетику 
студирао је на 'Уннверситету у Загребу, 
Бечу, Београду, Риму п Парпзу. Фплософ- 
ски факултет је апеолвирао у Минхену. — 
На књижевности .је почео да радп, објављу- 
јући песме, 1906, у Бранкову Колу, Мо- 
старској Зорп, Босанској Вили, Српском 
Књижевном Гласнику, Савременику п т. д. 
1910— 1913 био је кљижевнп уредник Бо- 
санске Внле. Поред стихова, М. се бавно 
н књижевном и уметничком критнком, а 
наппсао је знатап бро.ј теорискпх, есте- 
тичких огледа, као студпја 0 Божи Кне- 
жевићу, чланци о Грохару и Англади у 
Орпеком Кљпзкевном Гласнику, Естетпчке 
контемплације и естетика разграђености 
у Босанској Вили и т. д. Ти су чланци 
углавном представљали схватања млађе 
књизкевничке п уметничке генерације, у 
првој десетини 20 века. М. се у то доба
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нарочито истакао као пропагатор и ту- 
мач Мештровнћеве унетности, о којој је 
предавао и ппсао и по странин угледнин 
уметничкин часопнсима. М. је постепено 
заузимао све радикалнији правац, те се 
може рећи, да је он зачетник новијих и 
екстремнијих струја у нашо.ј књижевно- 
сти и уметности. Пред крај рата М. је у 
Мпнхену, неђу тамошљин футуристима, 
кубистима и експресионистима, играо вид- 
ну улогу. За време рата М. се настанио у 
Лондону н напуштајућн белетристику и 
естетичке студије, одао се учењу источних 
језнка, окултизму и теософији. Пре рата, 
осим у књнжевности, М. је имао веома жи- 
вог учешћа у револуционисању тадашње 
националистичке омладине у Загребу, Са- 
рајеву, Сплиту и Београду.

В. Петровић.
МИТРОВИЂ АНДРО, композитор и рав- 

натељ опере (24/з 1879, Дубровник). По- 
хађао је музичку школу Глазбеног Заво- 
да у Загребу, а потом је у Прагу 1901 на 
Консерваторнју апсолвирао композицију 
код КпхШа и 31бскега. Био је хоровођа 
певачког удружења Јадранска Вила на Су- 
шаку, капелник војне музике у Загребу 
н Беловару, гледалишча у Љубљани, рав- 
натељ казалишта у Вараждину, директор 
опере у Осеку, а сада је у Марибору. На- 
писао је за мешовити збор и оркестар 
Псалме, Хебрејске мелодије, Алелуја, 5и- 
рег Н и т т а  ВаБу1ошз, Пјесна над пјесма- 
ма и једноактовку Прича једне ноћи. М. 
је код нас први почео да тражи веће кан- 
татне форме. Композицију је рано напу- 
стио. У новије доба нма заслуга око ор- 
ганизовања опере у Осеку и Марибору.

Л и т е р а т у р а :  Б. Широла, Преглед 
повијести хрватске музике, 288—289.

А. Д.
МИТРОВИЋ ЖИВАН, дивизиски ђенерал 

(10/1 1875, Цожаревац). По свршетку шест 
разреда гимназије у Пожаревцу, ступио 
је у Војну Академију 1/9 1892. За пеша- 
диског потпоручника произведен је 2/8 
1895, за капетана 29/6 1904, за пуковника 
1/10 . 1915, за дивпзиског ђенерала 5/1 
1923. До 1896 бно је водник у пешадији, 
1896—1897 на вишој школи Војне Ака- 
демпје, до 1909 водник и командир у пе- 
шадији, 1910 члан Комисије за пријем му- 
ннције у Велгији, до 1/11 1901 командпр 
чете у пешадији, 1/4 1901—1/4 1902 на 
одсуству у Француској, 1902—1903 класни 
старешина у Војно.ј Академији, 1903 члан 
Комисије за пријем муниције у Бечу и 
Пожуну, 1904—1907 команднр чете, 1907 
до 1913 командант батаљона, 1919—1922 
командант жандармериске бригаде (II и 
III), 1922—1924 командант дивизиске об- 
ласти (Осечке), од 3/3 1925 је на служби 
у I Армиској Области. — У рату 1912 до 
1913 био је командант батаљона (8 пука) 
и пука (16). У рату 1914—1918 био је ко- 
мандант пешадиског пука (16 и з добро- 
вољачког у Русији), 1916 заступник ко-

манданта II добровољачке бригаде у Ру- 
сији, 5/4 1918—14/3 1919 конандант I Ју- 
гословенске бригаде. В. В."

МИТРОВИЋ МИЛОРАД, песннк (6/2 
1866, Београд — 14/5 1907, Београд). Отац 
му је био имућан трговац родом из Тре- 
бпња. М. је свршио основну школу, реалку 
и правни факултет Велике Школе у Бео- 
граду. 1891 ушао је у судску струку, као 
писар у Ужпцу. Ову је заменио на кратко 
време полициском службом, а прекидао 
ју је више пута, пошто је, због политике, 
четири пута био отпуштен. Служио је у 
Чачку, Мионицн, Смедереву и Књажевцу. 
1900 постао је судпја у Шапцу. Напо- 
слетку именован је за секретара Апела- 
ционог Суда у Београду. Марта 1903 био 
је опет отпуштен из службе, али после 
29/5 опет је враћен на исти положај.

М. је почео да пише стихове још као 
дечак у Змајевом Невену. После се ре- 
довно јављао у књижевним часописпма 
и по сатиричким листовима. За живота 
издао је две свеске песама, збирку романа 
и балада, Књигу о љубави (1899) и по- 
литичко - сатиричне стихове (1903) под 
именом Пригодне песме. Осим ових на- 
писао је М. велик број лнрских песама, 
али ове нису скупљене ни издане у 
књизп. 1903 објавио је један део траге- 
дије Деспот Лазар Бранковић у јамбима, 
но на томе је и остао. Напослетку почео 
је, а није довршио, један класични еп Пе- 
нелопу, а зна се, да је чинио припреме 
и записе за један херојски еп о ослобо- 
ђењу Веограда 1806. Његова сатпрична 
жица диктовала му је, да напише једну 
свеску у прози Романтичне Пустолове, 
карикирајућп тада помодне грошићарске 
романе.

М. је почео да пише песме под утица- 
,јем Војпслава Илијћа, чији је он био нај- 
доследнији и најбољи следбеннк. Поред 
тога, у М. певању до краја се осећала 
још и жива веза са Змајем, и старнјом 
романтичарском поезијом. М. је био лир- 
ска природа и ако се већпном изражавао 
у епским облицима традиционалне пое- 
тике, па и његове романсе и баладе, са 
сентнментално-романтичним и ритерским 
предметима, у пстнну су скроз лирске 
љубавне песме. М. је од Војислављеве 
смрти до Дучића и Ракића био првп и 
најомиљенији српскп песник. И ма да 
није имао нарочито крепку пндивидуалну 
лирску жицу, и ма да је певао у изоби- 
чајеним облицима, његови непосредни, и 
често грациозни и кокетни, звонки сти- 
хови ће ипак угледно представљатп онај 
један, углавном његов, децениј српске 
поезије, а неке његове љубавне песме 
остаће популарне у омладини још дуго 
и дуго. Међутнм М. пригодне песме, ду- 
ховити политички и друштвени епигра- 
ми, басне и сатпре, у својој врсти најбоље 
је што је борбена политичка муза дала 
у нас после Змаја. М. је био од детињ-
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ства одушевљенн демократски слободар, 
те је био песнички израз оне борбе, коју 
је нараштај око Одјека и Дневног Листа 
водно против тешког режима двојиде по- 
следљих Обреновића. Као што је Змај 
остихотворавао Милетићев отпор, тако ће 
М. поменуте песме одавати, и у бу- 
дуће, најпрегнантније, тадапгње располо- 
жеље духова у Србпји. Његову личност 
особито карактерише што је, и ако из 
имућне куће, као студент права ишао у 
околину Ниша, у народ, за учитеља, и, 
што, по слому старог режима, није тра- 
жио унапређење нити икаквог задово- 
љења и накнаде, те је тек пред саму смрт 
навршио 10 година службе.

М. је написао и доста политичких и 
кљижевних чланака п реценсија у Од- 
јеку, Дневном Листу (о И. Војновићу), 
Српском Кљижевном Гласнику (о Ко- 
чићу) и т. д.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Скерлић, Писци и 
књиге, III, Мнлорад Митровнћ, књижевна 
'слпка; Бранко Лазаревић, Песме Мнло- 
рада Митровића (Српски Књижевни 1 ла- 
сник, 1911, 26); Марко Цар, Моје симпа- 
тије (1913), и оцена на Књпгу о љубави 
(Бранково Коло, 1902); исту књнгу при- 
казао је Ј. Скерлић у Новој Искрп од 
1900; Ј. Дучић, Милорад Мптровић (Хр- 
ватско-српски Алманах за 1911).

В. Петровић.
МИТРОВИЋ НИКОЛА, мајор, новинар и 

национални радник (1870, Братоножићи, 
Црна Гора — 19/8 1910, Скопље). Свршио 
је гпмназију на Цетињу, а војничку шко- 
лу у Италији. По свршено.ј школи по- 
стао је ађутант мпнистра Војног, а када 
је у Црној Горн створен сталан кадар, 
М. је постао наставник војне^ школе на 
Цетињу. М. је бпо један од најспремнијнх 
и најннтелнгентнијпх офнцира, те су му 
због тога поверавани видни положаји. 
1907 био је начелник Мпнистарства Вој- 
ног, али чим се определио за народну 
странку лншен је чина. Прппадао је кри- 
лу омладине и био одлучно противан ре- 
шењу странке, да се цовуче од учешћа 
у изборима. После бомбашке афере М. 
је остао највнђенији и најутицајнијп пр- 
вак народне странке. Због колашинске 
афере морао је бежати из Црне Горе. Про- 
вео је извесно време у Солуну, па је за- 
тим 'дошао у Скопље. Ту је на њега извр- 
шен атентат 5/8 1910. Тешко раљен умро 
је 19/8 1910. Врло писмен и објективан М. 
је писао много и у листовима приказујући 
стање н прилике у Црној Горн. Највпше 
је радио у загребачком Орбобрану.

М. М.
МИТРОВИЋ ЧЕДОМИЉ ДР., професор 

Университета (24/7 1870, Чачак). Нижу и 
средњу школу свршпо је у Чачку, а бо- 
гословију у Београду. Московску Духовну 
Академију свршио је са рангом канди- 
дата теологије, а правни факултет, са 
докторатом, у Бечу и Тпбингену. 1/9 1893

постао је предавач у Богословији Ов. Саве 
у Београду. 1/1 1899 постављен је за хо- 
норарног професора црквеног права на 
правном факултету Велике Школе у Бео- 
траду, 1/7 1899 пзабран је за доцента на 
истом факултету, 2/2 1900 постао је пи- 
сар Министарства Просвете, а 14/6 1902 
изабран је за професора Велике Школе, 
и 11 /з 1905, при отвараљу Универсптета, 
за професора црквеног права на правном 
факултету. Од 1923 уредник је Архнва за 
Правне и Друштвене Науке. Главнп су 
му радбви: ћЈошокапоп Јег зЈа-шзсћеп
тогЈЈегЈапсИзсћеп Клгсће, оЈег сће Когт1- 
зсћаја Кшј*а (1898), К. Е. 2асћапа V . ћш- 
2еп1ћа1 (Дело, 1895), 0 законодавним гра- 
ницама пзмеђу цркве и државе (1900), 0 
брачнпм парницама (I, 1906), Из црквеног 
и брачног права (1909), Бракоразводни 
суд по страном законодавству (1909), Цр- 
квено Право (1 издање 1913, 2 нздање 
1921), Суд за брачне спорове у Орбији
(1924). Р- Г-

МИТРОВИЦА НА КОСОВУ, варош у 
Јужној Србијн, у Рашкој Области, између 
става Ибра п Ситнице, у северном дну 
Косова Поља. Има 1902 куће са 9.981 ста- 
новником (1921). — М. је као насеље по- 
стала у 14 веку крај цркве Св. Днмнтрија 
под градом Звечаном; по овој цркви је и 
име добила (Дмптровица пли М.). Тако 
се помпње у 15 веку, а у 16 веку већ је 
била варош и једно од тржишта на Ко- 
сову. Као варош М. се развила место ста- 
рог' Звечана, на раскрсницн путева, осо- 
бнто на границп босанског вилајета, у бо- 
гатој околпни. Почетком 17 века помпње 
се М. као коналс на цариградском друму 
за Босну. У 17 веку пмала је М. око 300 
кућа (неки путопнсцп бележе 500 кућа). 
Крајем 17 века, због устанка за време 
Ппколомпннјеве акцнје (1689—1690), М. је 
настрадала, те је кроз 18 век остала без 
значаја. 1807 пмала је М. 350 кућа; толпко 
и 1852 (300 кућа муслимана, а 50 кућа 
православних).

Подизањем косовско - вардарске желез- 
нице (1873), М. се почела нагло развнјатп, 
као главна увозна и нзвозна станица Но- 
вопазарског Санџака. Тако је 1890 М. 
имала 21.000 становника, од којнх је било
16.000 муслимана, а остало су бпли пра- 
вославни Срби, са нешто мало Цпнцара и 
Грка, који су и овамо дошли са југа ради 
трговине. Нарочпто је у М. било много 
мухаџнра, муслимана из Босне и Ар- 
наута из Северне Србије (од 1878).

На завршној тачци вардарско-косовске 
железнпце, одакле настаје старп босап- 
ски пут, са шнрим залеђем п саобраћаЈ- 
ним везама у Метохијн и по Колашпну и 
Ибру, М. има, економски значај и све 
услове за развитак. Жив је аутомобилски 
саобраћај између М. и Пећи, и М. и Новог 
Пазара (преко Рашке). Друштво »Звечан« 
извози преко М. прерађено дрво из изво- 
рншне планинске области Ибра. М. снаб-
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дева воденнчшш камењем велнкн део 
Јужне и Северне Србнје. Услед пропасти 
Турске и последица ратова (1912—1918), 
М. је у становништву опала, псељаваљем 
Арнаута н Турака.

Главни део вароши је Мнјат-Мала, око 
Љуште, десне притоке Ибра, више ушћа 
Ситвгиде. Ту је главна чаршпја. Прена 
Ситници је Ситнида-Мала или »Варош«, 
главни хришћански крај. Више Мијат- 
Мале су два муслиманска краја: Ћеле- 
внрди или Ћоровнћ-Мала, и до ње на 
искрајку Горња Мала, у којој седе мусли- 
мани земљорадници. М. има и два муха- 
џирска краја. Бошњак-Мала или Ибар- 
Мала је насташена од досељених мусли- 
мана из Босне (1878), који су заузели 
дотле ненасељено Лисић-Поље, на левој 
обали Ибра, према главној чаршији. То 
је чисто бошњачки крај, где се и сада 
досељавају муслимани из Босне. Муха- 
џир-Мала је на излазу пећског друма из 
вароши, где су се, поред Бошљака, још 
више населили мухаџирн од Куршумлије, 
Прокупља, Лесковца и Нпша ' (1878).

Југоисточно од М., око 5 км далеко од 
вароши, налази се на десној обали Оит- 
нице село Баљско, и у њему Баља краља 
Милутина. Главни извор гвожђевите воде 
топао је 45° С, а јак 50 л у минути; на 
љему је купатило. То је индиферентна 
хипертерма, с особинама алкално-киселих 
вода. Лечи од реуматизма и неуралгије; 
такође се пије.

У М. су: начелство округа звечанског, 
поглавар среза митровачког, окружна фи- 
нансиска управа, првостепени суд, окруж- 
на команда, грађевинска секција, аграрно 
повереништво, гимназија мешовита четво- 
роразредна, поштанско-телеграфска и те- 
лефонска станица.

Л и т е р а т у р а :  К. Костић, Наши нови 
градови на Југу (1922); Ј. Цвијић, Основе 
за географију и геологију Македоније и 
Старе Србије, III (1911); Министарство На- 
родног Здравља, Лековите воде (1922).

В. Радоваповић.
В. Сремска Митровица.
МИТРОПОЛИЈСКИ ГЛАСНИК, званични 

лист карловачке митрополије. Почео је из- 
лазити 1879, по одлуци Саборског Одбора. 
Уређивао га је школски референт Стеван 
В. Поповић; али је већ с трећим бројем 
престао излазити. В. Српски Митрополиј- 
ски Гласник. р. р.

МИХАИЛО I РАНГАВИС, византиски 
цар 811—813. Миром у Ахену (812) при- 
знао је М. Карлу Великом титулу римског 
императора, добивену од папства. Тиме се 
Византија одрекла положаја .једине »рим- 
ске« империје у хришћанском свету. Зато 
је Карло вратио М. од својих освојења на 
северном Јадрану, Венецију и нринорске 
романске (латинске) градове у Далмацији, 
а задржао је под својим суверенитетом 
само Истру и обе хрватске кнежевине. М. 
је затим, у битци код Версиникије, неда-

леко од Једрена, разбивен од бугарског 
кана Крума (813), од кога је раније про- 
пао и византиски цар Нићифор I (811). 
Утекавши у Цариград, М. се већ спремао 
на оставку. У том се војвода »анатолџчке« 
(једне од малоазиских) византиске диви- 
зије, због чијег је лукавог држаља према 
цару и изгубљена битка код Версини- 
кије, прогласио за цара и ушао у Цари- 
град. То је био Лав V Јерменин. М. се 
онда замонашио. Д. Ан.

МИХАИЛО II »МУЦАВИ«, византиски 
цар 820—829. Збацио је Лава V Јерме- 
нпна, и основао фригиску (амориску) ви- 
зантиску династију, коју је после (867) 
сменила »македонска« (јерменска) дина- 
стнја. М. је савладао устанак свога нека- 
дашљег друга, војводе Томе, Словенина 
из Мале Азије, који се у Малој Азији по- 
бунио пред крај владе Лава V (820). Тома 
је повукао за собом готово све малоазиске 
византиске дивизије и скоро цео тамошњи 
живаљ. Његова се буна претворила у гра- 
ђански рат између малоазиске п европ- 
ске (балканске) половине империје. Он се 
прогласио за цара, пребацио се на европ- 
ску обалу и опседао је више од године 
дана М. у Цариграду (821—823). М. је 
онда закључио савез са бугарским ка- 
ном Омортагом, који је напао замореног 
Тому с леђа и разбио га у битци код Аква- 
дукта (између Силиврије и Хераклије, у 
Тракији). Са тако ослабљеним Томом М. 
.је лако свршио у битци на трачком пољу 
Дијаваси (северозападно од лагуне Вујук- 
Чекмеџе). Тома се затим затворио у Арка- 
диопољу (Лиле - Бургасу), где је најзад 
ухваћен и погубљен. Љегова огромна и 
дуготрајна буна направила је велике со- 
цијалне поремећаје у византиској импе- 
рији. У то.ј су буни пропали, и у Малој 
Азијп и у Европн, многи мали, лично 
слободни, сопственици пољских имања. 
Тиме су се користили богатији људи и 
црква, приграбивши или купивши та има- 
ља у бесцење. У Византпји је нагло по- 
расло великопоседништво, са којим су се 
доцније узалуд носнли цареви из »маке- 
донске« династије.

За владе М., руља муслиманских Ара- 
бљана из Шпаније, побегавши због тамош- 
њих унутрашњих борби у Мисир, п за- 
узевши од багдадског калифата мисирску 
Александрију, отела је наскоро и од Ви- 
зантије острво Крит (824). Ту је она ство- 
рила гусарско гнездо, које је тек после 
више од 130 година разорио византиски 
војвода, доцнијн цар, Нићифор II Фока, 
повративши Крит опет под Византију 
(961). У време М. почели су и афричкн 
Арабљани продирати на византиско острво 
Сицилнју, којим су доцннје сасвнм завла- 
дали.

По Константину Порфнрогениту, визан- 
тиском цару и писцу из средине 10 века, 
за царевања М. први пут су се од Визан- 
тије одметнули Орби, од како су се, у
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МИХАИЛО III »ПИЈАНИЦА«

почетку 7 века, населилп у византиској 
провннцнји Далмацији. Уједно су и »ро- 
манскн« (латински) приморскн градови 

далматински, поново окренули леђа Вн- 
зантији, као и за време впзантиских борби 
с Карлом Великим. Србп и »Романи« су 
се опет свезали с Францима. Ово одмет- 
ннштво Срба и далматинских »Романа« 
трајало је, по Порфирогениту, неких пе- 
десет година, све док Василнје I Маке- 
донац није тамо обновно византиски су- 
веренитет.

Д. Анастасијевић.
МИХАИЛО III »ПИЈАНИЦА«, византиски 

цар 842—867. Са цариградскпм патрпјар- 
хом Фотијем, М. се борио против папе 
Николе I, који је хтео збацити Фотија и 
вратитн на цариградску патрнјаршиску 
столицу бившег патријарха, непријатеља 
М., Игњатнја. Спор се свршио шизмом за- 
падне и источне цркве, католицизма и 
православља. У вези са овом борбон про- 
тив Рима, послали су М. и Фотије словен- 
ске апостоле, Св. 'Б.прила и Методија, мо- 
равскпм, и у опште западним, Словенпма, 
да, помоћу новостворене словенске азбуке, 
словенске литургнје, и у опште помоћу 
народне словенске цркве, зауставе про- 
дирање, латннско-германског хрпшћанства 
код западног словенског света, па да и те 
Словене привуку у сферу грчко-византи- 
ског хришћанства. М. је збачен и убијен 
од Василија I »Македонца«, кога је себн 
био узео за савладара.

Д. Ан.
МИХАИЛО IV ПАФЛАГОНАЦ, византи- 

скп цар 1034—1041. Један је од владалаца, 
које је на византиски престо довела ца- 
рица Зоја, братаница Василија II »Бугаро- 
убице«. За време епилеитичнога М., Ви- 
зантији су још впше загрозили прекоду- 
навски турски Печељезп, проваљујући све 
чешће на византискп Балкан, чак до Ца- 
риграда и Солуна. Уједно су се против 
Византије дигли балканеки Словени, ко- 
јима су цареви Јован I Цпмисхија и Ва- 
силпје II »Бугароубица« билп наметнули 
визаитиски јарам. Устанак зетских Срба, 
са Стеваном Војиславом на челу (1040), 
створио је зетску српску државу и дпна- 
стију. Византија је тиме изгубила Зету, 
а доцније п остале српске. земље. Но исто- 
времени устанак македонских Словена, под 
Петром Дељаном, тобожњим унуком Са- 
муиловим од спна му Радомира, није ус- 
пео. М. је савладао устанике, захваљу- 
јућн поразу, којп је при опсади Оолуна 
претрпео ортак Дељанов, Алусијан, син 
Самуилова брата Арона, и затим захва -̂ 
љујући Дељанову ослепљељу од Алуси- 
јана. Алусијан је, осакатпвши тако Де- 
љана, побегао цару М., а слепи Дељан је 
ухваћен од цара и послан у Солун. На- 
скоро је М. заробио и Ивца у Прилепу, 
последњега вођу Дељанових устаника. 
Оставшп б.ез вођа, устаннци су се поко- 
рили (1041). Д. Ан.

МИХАИЛО VII ДУКА »ПАРАПИНАК«,
византиски цар 1071—1078, син Констан- 
тина X Дуке, последњи владалац из ан- 
тимилитаристичке династије Дука, уче- 
ник књижевннка Мнхаила Псела. Нади- 
мак Парапинак добио је по томе, што се 
за његове владе, због неродице, добијао 
за златник само »пинак« жита (око % кг). 
М. је постао цар кад је Роман IV Диоген 
разбијен и заробљен од селџучког султа- 
на Алп-Арслана у битци код Манзикерта 
у Јерменској (1071). Турци Селџуци су 
онда, нарочито под идућпм султаном, сил- 
ним Мелек-Шахом, нагло освајали визан- 
тиску Малу Азију. Рођак Мелек-Шахов, 
Оулејман, заснивао је тамо муслимански 
»румски« султанат (то јест »римски«, од 
турског назива »Рум«, којн је значпо 
»Рим«, односно римско-внзантиско цар- 
ство). Тако је од битке код Манзикерта 
па на овамо Византија за увек изгубила 
ону величину и силу, коју су јој створили 
цареви нз »македонске« династије. Једно- 
времено су и Нормани, који су пре неко- 
лнко десетина година сишли из фран- 
цуске Нормандије у византиску јужну 
Италију, довршили освојење те западне 
византиске области, заузевши п сам та- 
мошњи главни град Византије, тврди Бари 
(1071). Охрабрени овим догађајима, од ви- 
зантиског су царства отпали балкански 
Словени пз некадашље Самунлове државе. 
коју је био срушио византиски цар Васи- 
лије II »Бугароубица« (1018). Они су се 
под скопским бољарином (Борђем Војте- 
хом дпгли на оружје, да обнове Самуилово 
царство (1073). Устаницп су се наслонилн 
на зетске Србе, које је Стеван Војпслав 
(1040) био ослободио од Византије. Царем 
побуњених Словена постао је Војислав- 
љев унук, спн зетског краља Михаила, 
Бодин. Но Бодин п Војтех учинилп су по- 
грешку, што су поделили своје снаге. Бо- 
динов војвода‘Петрило, са својим одеље- 
њем, потучен је од становника Костура, 
који је опсео. Византиска војска разбила 
-је затпм и Бодина, код Пауна, близу 
Приштнне. Бодин је заробљен и послан 
у заточење, прво у Цариград, а затим у 
снрску Антиохију, одакле га је доцније 
избавио отац помоћу млетачких трговаца. 
Дотле је већ византпски управнпк драчке 
теме, генерад Нпћпфор Врпјеније, сасвпм 
угушио Војтехов устанак (1074). У то су 
доба Византпју узнемиравали п далма- 
тински Хрватп, нападајући на остатак ње- 
них градова у Далмацијн. А п турски 
Печењези опет су проваљивали на ову 
страну доњег Дунава, допирући до под 
Царнград. Огорчени оволпкнм спољним не- 
срећама, притиснути тешким данцима н 
другпм унутрашњпм невољама, Визан- 
тпнцп су се најзад заситилп бирократско- 
књижевнпчког режима династије Дука. 
Војничка странка је у Византнји опет 
дигла главу. Две војводе, Нпћифор ВрНје- 
није у Драчу и Ннћнфор Вотанијат \ 
Малој" Азији,‘прогласили су се, готово у
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истн мах, за цареве, смерајући да збаце 
неспособног М. Цариграђани су отворили 
капије Вотанијату, јер је Вријеније из- 
губио углед, морајући се по скупу цену 
измирити с Печењезима, који су га оп- 
сели у Једрену. Вотанијат се зацарио, а 
М. је постао мптрополит Ефеса. Затим је 
Вријеније побеђен и ухваћен у Тракији од 
Вотанијатова војводе Алексија Комнина, 
доцнијег цара. Д. Анастасијевић.

МИХАИЛО VIII ПАЛЕОЛОГ, никејски и 
затим византиски цар, оснивалац послед- 
ље византиске дннасти.је Палеолога 1259 
до 1282. По паду Цариграда под крсташе 
н Млечиће у четвртом крсташком рату 
(1204), претци М., од старе впзантиске 
властелинске куће Палеолога, побегли су, 
заједно с многим другим угледним Гр- 
цима, у Малу Азију. Кад је даровити нп- 
кејски цар, Јован Ватаца, рашприо др- 
жавне границе, чак до у Македонију, М., 
који је још од младости био узет на ни- 
кејски двор, постао је управник Мелника, 
Сера и других оближњих македонских 
тврђава, док је његов отац добио управу 
над новоосвојеним Солуном (1246). У да- 
љем току Ватацине владе, М. је оптужен 
за превратничке смерове. Но пуштен је 
испод суђеља, и премештен је у Никеју, 
на дворско зваље великог конетабла (глав- 
ног команданта латинске царске најам- 
ничке гарде). Затим је М., под сином Ва- 
тацпним, болесним царем Тодором II Ла- 
скарем, бојећн се поновне царске неми- 
лости, утекао на двор икониског турског 
султана. Али се, на царев позив, наскоро 
вратио у Никеју (1258). По смрти Тодора 
II Ласкара, и после убиства Торђа Муза- 
лона, стараоца малолетног сина Ласка- 
рева, Јована, М. је, заједно с никејским 
патријархом Арсенијем, одређен за старао- 
ца Јовану, и унапређен за мегадуку (ад- 
мирала), а затим и за деспота. Победо- 
носно је завршио рат с епирским деспо- 
том, Михаилом II Анђелом, послав против 
њега свог брата, способног војводу Јо- 
вана Палеолога. Овај је у битци код Ко- 
стура потукао савезну војску Михаила II, 
Манфреда краља сицилијанског, и Виље- 
ма Вилардуена кнеза ахајског (пелопоне- 
ског), па је шта више заробио Виљема 
(1259). Никејци су продрли и у саму пре- 
стоницу епирске деспотовине, Арту, а 
повратили су и од српског краља Уро- 
ша I, такође савезника деспота епирског, 
Скопље.

После таквог успеха, М., који је већ 
одавно тежио за царском дијадемом, лако 
је постигао да буде проглашен за савла- 
дара 'законитом царевићу, малом Јовану 
ЈЈаскару. Шта више, при церемонији кру- 
нисаља (на Божић 1259), никејски патри- 
јарх Арсеније крунисао је најпре.М., па 
тек онда Ласкара, чиме је М. обележен 
као први цар, а мали Ласкар као други. 
Но властољубивом М. је и то било мало. 
Он је наскоро затворио законптог царе-

вића у једну тврђаву, и приграбио цар- 
ство само за себе и за своју династију. 
Али, у одбрану Ласкареву устао је па- 
тријарх Арсеније, који је тек тада про- 
зрео намере М. Започела је борба између 
њих двојице, то јест између државе и 
цркве. Арсеније ниЈе могао изаћи на крај 
са силним властодршцем. Он се демон- 
стративно повукао у један манастир, а 
М. је на то дао изабрати другог патри- 
јарха. Ипак, М. би тешко добпо ову игру, 
да се љегова владавина није још впше 
прославила на политичком пољу. Његов 
војвода, цезар Алексије Стратигопул, по- 
вратио је изненада од латинскпх крста- 
шких витезова н од Млечића стару ви- 
зантиску престоницу Цариград (1261). По- 
следњи латински цариградски цар, Бал- 
дуин II од Куртенеја, и његови Латини, 
побегли су морем. Латинско цариградско 
царство, после непуних 60 година живо- 
тарења, било је уништено од никејских 
Грка. Стара Византија опет се обновила 
у свом вајкадашњем гнезду на европској 
обали Босфора. М. је свечано преместио 
престоницу никејских Грка у Цариград. 
Патријарх Арсеније, лриставшн да се вра- 
тп на патрпјаршиско звање, које се опет 
упразнило, крунисао је поново М. и ње- 
гову жену у цариградској Св. Софпји, 
без законитог царевића Јована Ласкара, 
који је још увек чамио у затвору.

М. се сада осетио снажан, да себн и 
својо.ј династији за увек осигура визан- 
тиски престо. Он је ослепио Јована Ла- 
скара (1261). Патријарх Арсеније је опет 
имао храбрости да загрми против круни- 
саног злочинца. Он га је одлучио од цркве, 
захтевајући као цену за опроштај греха 
његову оставку. Истовремено је код мало- 
азиских Грка избила буна против М., а у 
прилог царевића мученика, потомка старе 
законите династије. Но М. је угушио ту 
буну у крви. А помоћу послушних епи- 
скопа, он је збацио и прогнао патријарха 
Арсенија за измпшљене кривице, па је 
цариградску патријаршиску столицу по- 
пунио мекшим патријарспма: прво Гер- 
маном, дотадашњим једренским митропо- 
литом (1267), па затим дворским монахом 
Јосифом (1268). Најзад је Јосиф, на једном 
свечаном вечерњу у Св. Софији, у при- 
суству дворјана, цариградског синода и 
многобројног народа, примио царево при- 
творно покајање за злочин, пзвршен над 
Јованом Ласкарем, и скинуо са круниса- 
ног грешника, у име цркве, Арсеннјево 
проклетство (1268). На то је странка Ар- 
сенита прекинула верску заједницу и са 
двором и са званичном црквеном влашћу. 
У византиској црквн отворила се арсе- 
нитска шизма, коју је .једва залечио тек 
син М., цар Андроник II (1312).

М. је настао свом својон дипломатском 
и војном вештином, да обновљеној Ви- 
зантији поново припоји п остале цекаг 
дашње њене балканске земље, па да опет 
васпостави стару велику византиску им-
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перију из доба Комнина. Алн су се про- 
тив тога пспречили ахајски кнез Виљем 
Вилардуен, кога је М., по цену заклетве 
■на вечпто пријатељство н по цену усту- 
пања Византијн једног дела Пелопонеза, 
пустио из ропства, грчки деспот епирскн 
Михаило II Анђел, који се и даље насла- 
љао на свог зета Манфреда, латинска вла- 
стела на Евбеји, Млечпћп, који су за- 
једно с Балдуином II изгубили власт у 
Цариграду, и Бугари и Срби, у страху од 
ујединилачке политике М. Против тога је 
устало н папство, које је такође врло бол- 
но примило коначни пад католичког ла- 
тинског цариградског царства под право- 
славне никејске Грке, па је још маље 
хтело допустити да М. отме Латннима и 
остатак љихових тековина, добивенпх на 
византнски рачун у четвртом крсташком 
рату. С једне стране папска курија, а 
с друге Балдуин, који је добегао у Ита- 
лију, и који је с папским препорукама 
обилазпо велике католичке дворове, мо- 
лећи их за помоћ, развили су одмах по 
западној Европи агитацпју за нов крста- 
шки рат, који бп још једном срушпо Вп- 
зантију, н вратио Балдупна на царпград- 
ски престо.

Нешто западноевропске политпчке при- 
лике, а нешто н вештп дипломатски по- 
тези М., који је веома окретно пскорн- 
шћавао те прплике, убрзо су поправплп 
спољни положај обновљене Византије. 
Против Млечпћа М. се, још пре заузећа 
Цариграда од Латпна, био свезао са Ђе- 
новом. Наскоро је он, помоћу ђеновљан- 
ске флоте, уграбио Млечпћпма неко- 
лико грчких острва. Но у том је ђенов- 
љанеко-византиска армада претрпела од 
Млечпћа страшан пораз у битци код 
острвца Сетепоци, у навплиском залпву 
(1263). Тада се М. привремено раздвојио 
са Теновом, преместио је ђеновљанску тр- 
говачку колонију из Цариграда у једну 
оближљу трачку приморску варош, па је 
закључно примирје с Млечнћима (1265), 
који су већ увпђалп да поновио латинско 
освојење Цариграда не може тако брзц 
доћи. Папство је М. ублажио преговорима 
о унији обеју цркава под папским старе- 
шинством. У нади на унију, папство је 
обуставило пропаганду за нов крсташки 
поход на Византинце, а смлачило је п 
своје интересовање за Балдуина II, па п 
за Латине у Грчкој. Најзад, Манфред је 
био заузет непријатељством са папством, 
тако да се с његове стране М. није имао 
плашити неких већпх де.јстава.

На тај иачин, М. је, н после заузећа 
Цариграда од Латина, доста слободно на- 
ставио никејску политику повраћања бив- 
тлих византиских тернторија на Балкану. 
Он је и сада доста слободно слао походе 
на Миханла II Анђела у Епиру и Тесалпји, 
на Вилардуепа у Ахаји (Пелопонезу), на 
латинске господаре Евбеје, да бар те нај- 
ближе и чисто грчке земље опет покори 
Византији. Додуше, то му није иепадало

за руком, јер су неке љегове неспособне- 
војводе биле тучене од Византинаца и од 
Мпханла еппрског. Међутпм се опасност' 
од западљачког католичког света нагло. 
заоштравала за Византију. Папство је, по- 
моћу Карла Анжујског, брата француског 
краља, срушило свог непријатеља Ман- 
фреда, члана немачке царске куће Хохен- 
штауфена. На место Манфредово завла- 
дао је напуљско-сицшшјанском краљевн- 
ном Карло, под папским суверенитетом 
(1266). Наскоро је пропао (1268) н нослед- 
њи Хохенштауфен, Конрадин, који је пз 
Немачке прешао Алпе, да преотме Карлу 
Напуљ н Спцилпју. Дотле је сплни Карло 
већ поставио себи за задатак, да гранпце- 
своје државе п папског католицизма ра- 
ширп мачем п на ову страну Јадрана, по- 
целој православној византпској сферн на> 
Балкану. За том Карловом политпком по- 
шло је спочетка и папство. Уз папскн 
благослов, Карло је у Вптербу закључпо 
с Балдуином II уговор о ноновном осво- 
јењу н деобн Внзантије (1267). Уједно је- 
он стао жпво помагатн Вплардуену, евбеј- 
ским Латинпма, а наскоро н синовнма 
умрлог (1271) Михаила II еппрског, Нићн- 
'фору I у Епнру н Јовану I у Тесалпјн, да 
се одрже против офансиве М. Уз то је- 
Карло н сам стекао неколико јакпх база 
на јонском прнморју Балкана. Затим је- 
задобио за своје лланове један део ал- 
банских поглавнца, обећавшн им »краље- 
вину Албанију« под анжујскпм сувере- 
ннтетом, ухватио је везе са Бугарпма и са 
Србнма, храбрећп их на акцпју против. 
византиског царства. Окружпвшп тако Вп- 
зантију са целе европске стране непри- 
јатељском средином, Карло се са свнма 
својнм помоћницима и штићенпцима спре- 
мао за општи напад на впзантпске бал- 
канске терпторије, ради остварења витерп- 
ског уговора.

Алн нп М. није ленствовао. Он је од. 
Карла одвојио папство, помоћу униони- 
стпчке игре. Опсењена идеалом унпје, пап- 
ска курнја је сама задржавала свога ва- 
сала Карла од пзвршења витерпског уго- 
вора, то јест од општег напада на Визан- 
тпју. Уједно се М. удружио против Ан- 
жујаца с Ђеновљанима, такође анжујским 
непрпјатељима. Он је с њима обновио пре- 
ђашњи еавез, уступпвшп им цариградско- 
предграђе Галату (1268). Карлове словен- 
ске савезнике, Бугаре и Србе, М. је зауз- 
давао женидбеном и удадбеном политп- 
ком, оружаним одговорима на њихове на- 
ладе, и савезом са њиховим северним су- 
седом, са јужнорускпм Татарима и са Угрп- 
ма. Уједно .је цар гађао и Србе и Бугаре на 
црквеном пољу. Он пм је, бар на хартијп, 
уништио црквену самоеталност, обновив- 
шп и над српском и над бугарском авто- 
кефалном црквом некадаљу власт охрид- 
ске архиепископпје (1272). Једновремено 
је М. све јаче наваљнвао на Вилардуена, 
на латинске господаре Евбеје, и на тесал- 
еко-епирске Грке, код којих су сада вла-
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дапп синовн умрдог Михаила II Анђела. 
Али, потпомогнути од Карда, а помажући 
се и међу собом, Латинн у Грчкој и епир- 
ско-тесалски Грци опет су ододедн М. ује- 
диниланкој песници.

У том се папство заситило бескрајног и 
бесплодног преговарања с М. о унији. Па- 
па Гргур X (1271—1276) ставио је цару 
ултиматум: или да на идућем католичком 
сабору, који је лапа већ сазвао, и коме је 
мало затим одредио као место састанка 
Лион, закључи унију, или ће курија дати 
Карлу разрешницу за напад на византи- 
ско царство, ради остварења витерпског 
уговора. Доведен у шкрипац, М. је пристао 
да папству даде и унију, али углавном са- 
мо на хартији. Тако је он, помоћу уније, 
коју су с Гргуром склопили, на лионском 
сабору, представници византиске државе 
н цркве (1274), опет разбио једнодушност 
папске и Карлове политике, па је поново, 
за дуги низ година, обезбедио Византнји 
папску заштиту од Карлова напада. Алп, 
да би свој унионистички правац намет- 
нуо н византиској црквп, која ни на хар- 
тији није никако хтела да се поунијати, 
М. је према византискнМ црквеним вели- 
кодостојницнма морао употребити жесток 
притисак, па и насиље. Тиме је он створио 
у Византији још гору црквену шизму од 
пређашље арсенитске. Тек кад је Андро- 
ник II раскрстио са лионском унијом, пре- 
стала је и ова шизма, после свакојаких 
освета антиунионистичке црквене странке 
над присталицама уније Андроникова оца.

Омевши лионском унијом Карлов глав- 
ни ударац, М. је сам прешао у офансиву 
против Карла, бар на Валкану. Византин- 
ци су у Албанији створили грчку странку. 
Они су отели Карлов Верат (1274), а при- 
тешњавали су му и Драч. Зло су прола- 
зили и Карлови савезници Бугари. Код 
њих је после погибије Константина Тиха 
(1277/78) настало расуло, због унутрашњих 
борби око престола и због татарске про- 
вале. Пометњу је увећавала и Византија, 
интервенишући у бугарскпм међусоби- 
цама. М. је опет притеснио н Латине у 
Грчкој, и епирско-тесалске Грке. Но њего- 
ве војводе нису ни сада успеле да сасвим 
скрхају те државице. Ипак је латински 
витез Ликарјо, који је прешао у визан- 
тиску службу, и добио од М. највиша 
звања, освојио од евбејских Латина скоро 
цело то острво.

Ширећи се тако под папским покрови- 
тељством, М. је у Византији, нешто зато 
што није хтео, а нешто и зато што није 
могао, слабо спроводио лионску унију на 
делу. Папство се разочарало у М. Најзад 
је новп папа, Мартин IV, Француз као и 
Карло, и потпуно Карлов човек, раски- 
нуо лионску унију, проклевши М. као 
лажног унионисту, и допустивши Карлу 
напад против Византије (1281). Дотле је 
већ један Карлов војвода, на челу јаке 
војске, ударио на Византинце у Алба- 
нији, опсевши Берат. Но М. се, у току

оволиког низа година, спремио био за од- 
судну борбу с Карлом. Византиске вој- 
воде потукле су п заробиле Карлова ге- 
нерала у кланцима Војуше (1281). Анжуј- 
ска навала на Византију била је одби- 
вена. Залуд су Карло и његов зет Фплип, 
син умрлог Балдуина II, којима су се сад 
придружили и Млечићп, склопили, с бла- 
гословом Мартиновим, уговор у Орвјету 
(1281), којим су се обавезалп, да за идућу 
годину спреме нов поход против Визан- 
тије. М. је дотле ухватпо везу са Оици- 
лпјанцима, незадовољним влашћу фран- 
цуских Анжујаца. М. је ступио у тајан 
савез и са зетом покојног Манфреда, пре- 
тендентом на напуљско-снцплпјански пре- 
сто, шпанским краљем Петром III Араг 
гонским, коме је послао повећу суму но- 
ваца да и сам запали Анжујцима ватру 
на Оицилнји. Сицилијанци су се заиста, 
на тако званом »сицилијанском вечерњу«, 
дигли на Анжујце, избацилн су их са 
свога острва, па су за краља прогласили 
Петра Арагонског, којп се са својом фло- 
том искрцао у Палерму, да бранп своје но- 
ве поданике од Карла (1282). Изгубивши 
тако Сицилију, Анжујци п њихова суве- 
ренка, папска курија, заплели су се збос 
тога у двадесетогодишњи рат са Сицили- 
јанцима и с Арагонцима. Извршење ор- 
вјетског уговора одложено је за увек. Ви- 
зантија се спасла од анжујске најезде. 
Међутим, Карлови балкански савезници, 
српски краљеви Драгутин и Милутин, бу- 
гарски цар Ђорђе Тертер и Јован I Анђел 
тесалски, који су и сами били приетали 
на орвјетски уговор, а који још нпсу чули 
шта се десило на Опцилији, грунули су 
о року по томе уговору на византнске 
границе. Милутин је при том отео Ви- 
зантији Окопље (1282). Но М. је, помоћу 
својих савезника, јужноруских Татара, 
наскоро казнио за то Тертера, а спремао 
је страшну казну и српскнм краљевима 
и Јовану Тесалском. Али је баш у том 
умро (1282).

Поред свег дипломатског и војног тален- 
та цара М., резултати његове вдадавпне 
били су за будућност обновљене Визан- 
тије више негативни него позитивни. Он 
је, истина, успео да обновљену Византију 
сачува од анжујске напасти, у време 
кад је та напаст била најача, али су Ан- 
жујци углавном омели остварење њего- 
вог ујединилачког програма на Балкану. 
Захваљу.јућп Карловој потпори, Латини 
у Атици, на Пелопонезу и на Евбеји, а 
тако исто и независни тесалско-епирски 
Грци, под Јованом I тесалским и Нићи- 
фором I епирским, одржали су против М. 
своју самосталност. Подизање велике Ви- 
зантије с ове стране Босфора, које је са 
толиким полетом изводила никејска ца- 
ревина Ласкаревића, углавном је застало 
за цара М. Његови слабнји наследницн 
још су мање постигли тај идеал. С друге 
стране, док је М. залагао скоро сву своју 
снагу на одбрану и ширење западнпх,
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балканских, внзантиских гранида, дотле 
је на азиском фронту Византије лагано 
стала опет тиштати турска опасност, од 
које ће Византија страдатп већ под сином 
М., Андроннком II.

Л н т е р а т у р а :  С, Сћартап, М1сће1
Ра1ео1о^ие (1926).

Д. Анастасијевић.
МИХАИЛО, митрополит београдски 1859 

до 1898 (19/8 1826, Соко Бања — 5/2 1898, 
Београд). После првих школа у Србији, 
наставио је учење у Русији, у Кпјевској 
Духовној Академији, и читава живота 
остао је најоданији русофил код Орба. 
Свршио је школу и замонашио се 1853. 
У Орбијп је постао професор богословиЈе 
за догматику и омилитику, затпм је убрзо 
14/10 1854 посвећен за шабачког еписко- 
па. После Светоандрејске Скупштпне, кад 
је био протеран митрополит Петар, М. је 
25/7 1859 пзабран за београдског митро- 
полита. Био је активан политпчки човек 
са јаким везама у либералној партији. 
1881 дошао је у сукоб са мпнистром Про- 
свете От. Новаковићем, одбивши са Ар- 
хијерејским Сабором да прпзна закон о 
црквеним таксама. Ради тога је 18/10 1881 
митрополит уклоњен са свога положаја. 
М. се онда уклонио из земље п, после пу- 
товања по нстоку, настани се у  Руснји. 
Одлучан противник политике краља Мп- 
лана знатно му је сметао у Русијн. Су- 
.коб са митрополитом повукао је за со- 
бом, приликом сазива за избор новог мп- 
трополита, и тежак сукоб са осталом је- 
рархнјом у Србијп, која је готово сва сме- 
њена (1883). После одласка краља Милана 
из Србије 28/5 1889 враћен је мптрополит 
М. на свој ранији положај. После по- 
вратка, већ остарео, живео је прилично 
повучено до своје смрти. Бавио се много 
и црквеном књижевношћу, ади су му спи- 
си без трајннје вредностп. В. Ђ.

МИХАИЛО АТАЛИАТ, византпски пи- 
сац друге половнне 11 века. Напнсао је п 
.једну историју догађаја 1034—1079, помп- 
њући тадашње борбе Внзантпје са балкан- 
ским Словегшма, а и раније борбе са Са- 
муилом. Д. Ап.

МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ, кнез Србије 
(4/9 1823, Крагујевац — 29/5 1868, Бео- 
град). Син је кнеза Милоша и кнегиње 
Љубнце Обреновић. Васпнтаван је од до- 
маћих учитеља. 1839, после Милошеве 
оставке, отишао је с оцем у Влашку. Ка- 
да је убрзо затим умро кнез Милан, ње- 
гов старији брат, позван је натраг у Ср- 
би.ју за кнеза. Оултан га је потврдио као 
изабранога а не као наследнога владаоца, 
и одредио му за саветнике Вучића н Пе- 
троннјевпћа. Одмах после његовога при- 
мања владе (у марту 1840), Љубпца Обре- 
новић и Јеврем Обреновић изазвали су по- 
крет Обреновпћеваца протпв Вучића и Пе- 
тронијевпћа, који се убрзо претворио у 
покрет против целе њихове странке, т. зв. 
уставобранитеља, и протпв чнновнпштва

у опште. Вучић и Петронпјевић, са неким 
главнијим уставобранитељима, морали су 
прво побећи у београдски град, под за- 
штпту турскога паше, па онда, после не- 
кога времена, отићп из земље. Велпки број 
њихових присталица пзгубио је службу.

Михаплов режим имао је да се бори не 
само с уставобранитељима, него и са са- 
мим Обреновпћевцнма, од којих је већи 
део, руковођен кнегпњом Љубицом, тра- 
жио натраг кнеза Мнлоша. Саветован од 
својпх министара, нарочито од Ђорђа Про- 
тића, М. је бпо подједнако протпван и по- 
вратку Милошеву и повратку Вучлћеву. 
Порта, Русија и Аустрија радиле су стад- 
но на измирењу кнеза Мпхаила и уставо- 
бранптеља. Када је почетком 1842 дошло 
до измирења (тада се и Вучић вратио у 
земљу), онда је Порта, у споразуму с Ау- 
стријом, настала, да М. променн владу и 
узме за мпнистре уставобранитеље, дру- 
гим речима, да примп за саветнике Ву- 
чића и Петронијевпћа. Од 1841 Порта је 
изгубпла поверење у М. и његове минп- 
стре, јер је држала, да су они изазва- 
лн буну у Бугарској и у Босни. Пошго 
се М. устезао. да узме уставобранптеље 
за минпстре, Вучић је, у дослуху с Тур- 
цима, отпшао у Крагујевац, дочепао се 
артилернје, која је ту била смештена, 
и подигао буну. Кнез М. лпчно, на челу 
својих катана, пошао је да савлада бу- 
ну. Између њега п Вучића дошло је до 
судара 22/8 код Крагујевца. Уз М. је бпло 
иристало више народа него уз Вучпћа, 
али како је Вучић имао топове, који су 
М. недостајалн, он је разбио М. војску н 
заузео Крагујевац. По том је настало го- 
њење М. војске, која се повлачила. Једна 
нова битка била се код Жабара, где је 
М. војска наново потучена. Њено се по- 
влачење претворило у бежање п увече 
25/8 М. је стигао у Топчпдер, и ноћу из- 
међу 25 'п 26 прешао на аустриску страну. 
За њнм је поврвело преко гранпце много 
његовпх присталпца нарочито чпновника. 
Нз Земуна М. је тражио заштиту Порте 
и консула против бунтовнпка, али Порта 
му је замерала, што се пспред бунтовнпка 
није склонпо у београдски град код паше, 
него је прешао у Земун, на земљпште 
туђе државе. Под овим пзговором Порта 
је свргла М. с престола.

1842—1858 М. је провео у емиграцпјп, 
бавећи се највише у Бечу. 1848 био .је 
дошао до Новога Сада, како изгледа, у 
намери да се умеша у догађаје, алн тај 
његов корак нпје имао никаквих резул- 
тата. 1853, када је изгледало, да Русија 
намерава оборити кнеза Александра Ка- 
рађорђевића, М. је, у виду једнога писма 
иа саветнике, пздао један полптички ма- 
нифест, у коме је тврдио, да он не би, 
ако би се на престо вратно, гонио своје 
старе противнпке, него би гледао, да 
оствари измирење странака. Исте године, 
оженио се М. једном мађарском племић- 
кињом Јулијом Хуњадп.
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У емпградији М. је изишао на глас као 
заштитник српскнх књижевника; помагао 
је и Вука и Даничића и Бранка и многе 
друге. Вуку је давао сталну помоћ, и 
омогућио издаваље многих његових спи- 
са. Када се, уочи пада кнеза Александра 
Карађорђевића, стало поговарати о новом 
кнезу, М. је, и ако је сва интелигенција 
бнла за љега, повукао своју кандидатуру 
испред кандндатуре свог ода.

У Орбију се вратио почетком 1859, за- 
једно са кнезом Милошем. Одрекао се апа- 
наже, која му је као престолонаследнику 
била одређена, добио је од кнеза Милоша 
врховну команду над војском, и, веран 
својој политици измиреља странака, коју 
је наговестио у манифесту од 1853, поку- 
шавао је да ублажи гоњеља, која су била 
настала у земљи после извршеног дина- 
стичког преврата.

На престо је М. ступио после Мило- 
шеве смрти (14/9 1860). Одмах је пресекао 
политичка гољења, вратио отпуштене чи- 
новнике у службу или им одредио пен- 
сију, саставно једно министарство од кон- 
сервативаца и либерала, које је имало 
да утре пут измнрењу странака. На На- 
родној Скупштини, држаној 1861, т. зв. 
Преображенској Скупштини, М. је извр- 
шио основне измене у државним уста- 
новама. Надлежност Савета била је огра- 
ничена на законодавне послове, незави- 
сност саветника укинута, и они доведени 
у положај обичних чиновника. На тај на- 
чин, дугогодишња борба Савета и кнеза 
о надмоћност окончана је потчиљавањем 
Савета кнезу. Донето је једно устројство 
централне управе, које је министре, који 
еу дотле стајали и под кнезом и под Са- 
ветом, ставило искључиво под кнеза. Је- 
дан закон о чиновницима дао је влади 
право дискреционога отпуштања и лен- 
сионисања, које она дотле није имала. Оп- 
штине, чија се организација дотле више 
оснивала на народним обичајима него на 
закону, добиле су потпуну законску орга- 
низацију; њихови органи били су биранн 
од народа, али њихов избор потребовао 
је потврду власти, која их је могла сме- 
нити, ако би била њиховим радом неза- 
довољна. Народна Скупштина задржана 
је, али само са саветодавним гласом. Оло- 
бода штампе није дана, и за све време 
М. владе цензура је била тако строга, да 
је издавање опозиционих новина било 
скоро сасвим онемогућено.

На овај начин, сва власт била је лри- 
купљена код владаоца, п М. режим био 
је у пуном смислу лични режим. М. је 
завео у Србији владу »просвећеног апсо- 
лутизма«, каква је постојала у полици- 
ским државама 18 века. Овај апсолути- 
стички карактер М. управе био је поја- 
чан још тиме, што је одмах после Пре- 
ображенске Скупштине М. саставио јед- 
но чисто консервативно, Гарашанин-Хри- 
стићево министарство. Као главни зада- 
так своје владе М. је сматрао рат с Тур-

цима, и према томе нарочпту је пажљу 
обратио на војску, која се дотле састо- 
јала само из тако званог »гарнизонога 
воинства«, које није бројало ни 4.000 љу- 
дп. М. је установио 1861 народну војску, 
чија ,је прва класа имала 50.000, и друга 
класа 40.000 људи, По том је приступио 
набављању пушака и топова у већим ко- 
личинама, и снабдео је војску модерним 
оружјем; српска артилерија тада је ство- 
рена. На Балкану, ниједна држава није 
у војном погледу била у то време јача од 
Србије.

Пре него би почео рат с Турцпма, М. 
је мислио да треба да уклони турске гар- 
низоне из српских градова и да склопи 
савезе с осталим хришћанским држава- 
ма и народпма на Балкану. Градско пи- 
тање поставили су сами Турци, бомбар- 
довањем Београда (јуна 1862). То бомбар- 
доваље, за које није било никаквих оз- 
биљних разлога, створило је између Ср- 
бије н Турске запето стање. Да се велнке 
силе нису умешале, М. би се био заратио 
с Турском. 1867, користећи се повољном 
дипломатском ситуацијом, М. је решио 
градско питање мирним путем. Султан је, 
по савету великих сила, повукао своје 
гарнизоне из свих српских градова и 
иредао их је на чување српоком кнезу. 
— У исто време када је радио на реше- 
њу градскога питања, М. је склапао са- 
везе и споразуме са балканским држава- 
ма и народима, са Црном Гором (1866), 
са бугарским револуционарним одбором 
(почетком 1867), са Грчком (августа 1867), 
са Румунијом (јануара 1868). Орбнја је 
пзгледала стожер једне велике балканске 
лпге, управљене против Турске; њен пре- 
стиж био је већи него икада, и рат се оче- 
кивао свакога часа.

Али, последље године М. владе, осе- 
ћало се извесно колебање. М. се 1865 пот- 
пуно одвојио од своје жене Јулије (и 
ако до формалног развода брака ии.је 
дошло), п намеравао је да се ожени Ка- 
тарином, кћерком своје сестре од стрпца, 
Анке Константиновићке. Министар Гара- 
шанин, који је томе браку био противан, 
морао ,је одступити. Одступање Гараша- 
нина изазвало је велику затегнутост од- 
носа између Русије и кнеза Михаила, и 
он је остао моментано лишен руске пот- 
поре, која му је била неопходно потребна 
у случају акције против Турске. Аустри- 
ска дипломатија покушавала је, да од- 
врати М. од рата с Турском, и стављала 
му је у изглед да може чисто дипломат- 
ским путем добитп од султана управу 
над Босном и Херцеговином.

Докле се М. колебао у својим ратобор- 
ним плаповима, Омладина (једно нацио- 
налистичко друштво, образовано истина 
у Војводини, али у коме су главну реч 
водили либералпн емигранти из Орбије), 
тражнло ,је што пре рат с Турском, и на- 
падала је М. спољашњу политику као 
недовољно одлучну. 29/5 1868, М. је, при-
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ликон једне шетње у Кошутњаку са Ан- 
ком и Катарином, убијен. Поред н>ега по- 
гпнула је п Анка, а Катарнна је рањена. 
Убиство су извршплп људи, које је на- 
шао Павле Радовановић, београдски адво- 
кат, који је радио у договору с кнезом 
Александром Карађорђевићем.

Убиство М. нзазвало је велику народ- 
ну жалост, н први од свих српских вла- 
далаца, он је добио споменик у Београ- 
ду. Његова' унутрашња политпка, због 
сувпшне полициске стеге, нпје бнла по- 
пуларна, али његова спољашна политика 
изазивала је велико одушевљење п код 
интелигенције н код народа. Народна са̂  
мосвест била је разбуђена у највећој 
мери п створено је јако ратоборно рас- 
положење. За време своје кратке владе, 
М. је постигао велике успехе; усредсре- 
ђнвање све власти код владаоца, уста- 
новљење народне војске, решење градског 
питања, склапање балканског савеза. 
Према тим успесима није стајао, на дру- 
гој странн, ниједан већи неуспех. Личне 
особпне М., његов патриотпзам, његово 
савесно вршење владалачких дужности, 
његова дарежљивост п његова готовост, 
да своје прнватно имање да на ратну 
■спрему Србпје, његов потпуно частал ка- 
рактер и достојанствено држање, — све 
то, заједно с успеспма, ко,је је постигао 
и са надама, које је пробудио, учинило 
је, да је М. остао запамћен као примеран 
владалац.

Л и т е р а т у р а: М. Милпћевић, Поме- 
ник, IV, 482 п Кнез Михаило у споме- 
нима некадашњег свог секретера (1896); 
М. Пнроћанац, Кнез Мпхаило и заједни- 
чка радња балканских народа <1895); С. 
Јовановић, Друга влада Милоша и Ми- 
хаила (1923); Ж. Жпвановић, Политичка 
историја Орбије (књ; I).

С. Јовановић.
МИХАИЛО ПСЕЛ, моћан византискп ве- 

лнкаш и знаменити писац 11 века. Почео 
је каријеру као адвокат у Цариграду, а 
затим је ступио у државну службу, те се 
брзо попео до највиших дворскнх и др- 
жавних положаја. За рана је стекао ве- 
лику и многострану ученост, те га је цар 
Константин Мономах <1042—1055) поста- 
вио за професора философије на ново- 
основаном цариградском правном факул- 
тету. Ту је М. пзазвао буру код осталих 
колега, нарочито код црквених људи, про- 
поведајући у својим лредавањима Плато- 
нову фплософију, на место Аристотелове, 
којом се служила црква. Тужен је због 
тога цару као јеретик, но одбранио се и 
сачувао царску милост. Основао је читаву 
школу византиских платониста. По смртп 
Мономаховој М. се закалуђерио, због двор- 
ских сплетака, заменпвшп своје световно 
име Константин пменом М. Али се М. 
брзо заситио манастирске тишине, бацпо 
је мантију и вратио се на цариградски 
двор. Дошао је до врхунца моћи за владе

дпнастије Дука. Био је један од стубова 
антииилитарискичког режима те дина- 
стпје, тако кобног за визаитпско царство. 
— Као карактер, М. је превазилазио све 
ондашње дворске улпзице, али је бно нај- 
ученнјн, највњнжевнпјн п најплоднији пи- 
сац 11 века. Од љега је остала чптава би- 
блиотека најразноврсннјих списа, па и 
једна историја о догађајима 976—1077.

Д. Ан.
МИХАИЛОВИЋ ДОКСИМ, четнички вој- 

вода н учитељ (7/2 1883, Газшчник, срез 
галички, округ тетовски — 10/10 1912, 
Младо Нагоричане, срез жегљиговски, 
округ кумановскн). Основну школу свр- 
шио је у месту рођења, а богословско- 
учитељску школу у Призрену (1901). По- 
сле тога постао је учитељ у своме родном 
крају, где је учитељевао до лета 1904. У 
марту 1905 прешао је са својом четом н-з 
Србије и, после мањих сукоба, учество- 
вао је у велнкој борби на Челопеку (16/4
1905). Четовао је до 1906, када је постав- 
љен за управитеља имаља манастпра Хи- 
ландара у Оветој Гори, Каламарпји и Оо- 
луну. Идуће годино у јулу оженио се, а 
у сецтембру је постављен за управника 
српских школа у 'Бевђелији и околини. 
1908 дао је оставку на службу и одао се 
трговини, прво као агент једне београд- 
ске фабрике, а затпм за свој рачун по 
Турској, Грчкој, Егнпту н Малти. Тада 
је научио арапскн и пталијански, а тур- 
ски и грчки говорио је још од малена. 
Објава рата 1912 затекла је М. у Београ- 
ду. Он је одмах образовао чету, и прн- 
дружио се четама војводе Вука, које су 
прешле гранпцу као претходница срп- 
ских армија. После низа сукоба са тур- 
скнм башибозучким и редовним трупама 
у Козјаку, М. је погинуо другога дана 
кумановске бнтке. Оахрањен је на једном 
узвишењу више села Младог Нагорнчана.

М. М.
МИХАИЛОВИЋ СТЕВЧА, полптичар (ја- 

нуара 1804, Јагодпна — 19/9 1888, Бео- 
град), Под кнезом Милошем, којп је удао 
за њега кћер свога брата по мајци, бпо 
је царннскн чнновнпк, а под кнезом Мп- 
ханлом окружни начелник у Чачку. 1842 
пошао је са војском у помоћ кнезу про- 
тив Вучпћа, али како му се војска успут 
растурила, морао се предати Вучпћу. По- 
што је неко време провео у затвору, по- 
вукао се у Јагодину, где се бавио трго- 
внном. 1858 нзабран је за посланика на 
Св. Андрејској Скупштини, где је постао 
вођ Обреновићеваца. Потпредседнпк те 
Скупштине, М. је предводио скупштпн- 
ску депутацију која је ншла у двор, да 
тражи од киеза Александра Карађорђе- 
внћа оставку. После васпостављења Обре- 
повића, кнез Милош је поставио М. з& 
кнежевскога местозастушгака до свога 
доласка у Србију. У томе својству М. је 
гонио чиновнпке, који нпсу били Обре- 
новићевци, п ако не у оној мери, у којој је
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то његова странка тражила. Под кнезом 
Милошем председннк Савета, он је под 
кнезом Михаирон, који га није марио, 
-стављен у пенсију (1361), када је на вла- 
ду дошао Гарашанин са консервативци- 
ма. За време бомбардовања Београда до- 
•био је М. команду над целокупном народ- 
ном војском. После погибије Миханлове, 
либерали су га кандидовали за намесни- 
ка, али је Блазнавац спречио љегов из- 
•бор, н дао му, у име накнаде, место кне- 
жевог тутора. Сматран је за вођу либера- 
ла од 1858. Постао је председник мини- 
старства са портфељем министра Грађе- 
вина 1875, када су се обе фракције либе- 
рала (либерали од 1858 и либерали од 
1868) удружнли, да образују заједничку 
владу. Ово министарство није било дуга 
века, али 1876 М. је с пстим друштвом 
дошао опет на владу, и љегово друго ми- 
нистарство водило је оба рата с Турцима. 
М. је сишао с власти 1878, после Берлин- 
•ског Конгреса, а 1879 дошао је у сукоб 
с Ристићем, поводом железничкога пи- 
таља. После тога М. није впше учество- 
вао у политичком животу. Своју кућу за- 
вештао је српском Народном Музеју.

Л и т е р а т у р а :  Милићевић, Додатак
Поменику, 97. С. Јовановић.

МИХАЈЛОВИЋ ЂОРЂО, сликар (з/2 
1875, Тузла — 19/9 1919, Тузла). После 
основне школе у месту рођеља, почео је 
учити трговачку школу, па затим нау- 
тичку у Бакру, а напослетку је свршио 
трговачку у Трсту за 4 године. Нагиљући 
сликарству, 1899 дошао је М. у Београд, 
у  приватну сликарску школу Ристе Ву- 
кановића. Истакавши се међу осталим 
ђацима, после годину дана стекао је ме- 
цену у Љ. Крсмановићу, који га је по- 
слао у Мннхен. Годину дана учио је при- 
ватно у атељеу професора Ажбеа, затим 
се уписао у Уметничку Академију код 
професора Халма. 1904 прешао је про- 
фесору Лефцу, и уз љега је радио до 
краја 1906, кад је дипломирао. Из Мин- 
хена је пошао на- усавршавање и студије 
у Италију и у Париз. После неколико го- 
дина вратио се у место рођења, али тек 
што је почео да самостално ради разбо- 
лео се од туберкулозе. — 1914 Аустри- 
јанци су га узели у таоце, а пошто је М. 
и ту, упркос све тежој болести, остао пр- 
косан националист, интернирали су га 
у Арад. Услед злостављања М. овде по- 
горшала се болест, па да не би тамо умро 
Аустријанцн су га послали кући (1916). 
Овде се повремено придигао, покушавао 
је и да поново ради, али без успеха.

М. је имао добре уметничке квалите- 
те. Истицао се нарочито као цртач. За 
живота стигао је да изложи неколико 
студија у Минхену. — 1912, приликом IV 
Југословенске изложбе у Београду и 1917 
у Сарајеву, али, пре но што је развио 
своју снагу, пре но што је успео да ство- 
ри које веће и израђено дело, сломила га

је, прво, болест, а затим, Светски Рат. 
Нпак, оно десетина колорнстички заним- 
љивих пејсажа, међу овима Впла на мо- 
ру, Пут, оно неколико портрета, у мас- 
ним бојама и у пастелу (на пр. Ауто- 
портре), а нарочито велики број цртежа 
и студија нагога, писаљком и угљеном, 
очуваће лепу успомену на М., као на ва- 
љаног члана нашег модерног слпкарског 
нараштаја. И као човек М. је био на свом 
месту, правн предратни националиста, 
он је својим животом платио слободу сво- 
је отаџбине. В. Петровић.

МИХАЈЛОВИЋ ЈЕЛЕНКО, професор, 
управник Сеизмолошког Завода у Бео- 
граду (11/1 1869, Врбнца, срез тимочки). 
Основну школу учио је у Врбицн, гимна- 
зију у Зајечару, Велику Школу у Бео- 
граду, где је свршио природно-матема- 
тички одсек (1892). Од 1892/94 био је пре- 
давач учитељске школе у Београду, а 
1895 професор у Крагујевцу и I београд- 
ској гимназији. 1896 упућен је на рад у 
Метеоролошку Опсерваторију Велике Шко- 
ле у Београду, где је остао до краја 1905, 
када је постављен за професора реалке у 
Београду. 1906 изабран је за асистента 
Геолошког Завода у новом сеизмолошком 
одсеку, где му је поверено извођење си- 
стематске организацнје за прикупљање 
н проучавање података о потресима у Ор- 
бији, и држање помоћних предавања пз 
сеизмологије. 1909 постао је шеф новопо- 
дигнуте сеизмолошке станице на Ташмај- 
дану, а 1919 управннк Сеизмолошког За- 
вода. У сеизмолошкој струци се усавр- 
шавао у Страебургу, Паризу п Берлину.

М. је у разним часописима публиковао 
више стручних и популарних чланака из 
астрономије п метеорологије, а стручан 
рад му је: Кишне прилике Веограда (1901). 
Из школске литературе штампао је уџбе- 
нике: Експериментална физика за ни- 
же разреде (8 изд. 1925), Вкспериментал- 
на физика за више разреде (1925), и не- 
колико стручних расправа: Опектроско- 
пија (1901), Фотометрија (1901), Термоме- 
трија (1905), Фотографија (1905). Од 1904 
М. се бави специјално сеизмологијом, из 
које је публиковао више оригиналних и 
стручних радова: Садање стање сеизмо- 
лошке науке (1904), Организацпја сеизмо- 
лошких проучавања у Србији (Зап. Срп- 
ског Геолошког Друштва, 1906; на не- 
мачком у С. К. с!и I Соп^гез 1п1егпа1. сЗе 
81зто1о^хе а 1а Науе 1907, ВиЈарез!, 1908), 
Најновије трусне катастрофе 1901—1905 
(Нова Искра, 1906), Нови принципи у 
сеизмологији (1908), Сеизмичке периоде 
у Орбији и њихов активитет (Глас, 77, 
1909, на немачком у С. К. Ји II Соп^хА$ 
1п1егпа1. Је 81зто1о^1е & 2егпа11 1909, 
ВиЈарез!, 1910), Трусови у Новој Орбнји 
(Гласник Српског Географског Друштва, 
3/4, 1914), К.ебиНа1з Јез МиЈез $иг 1ез 
1гетБ1етеп1$ Не 1егге сГаоћ! е! сЈе зер- 
1етћге 1912 зиг 1а т е г  с!е М агтага (С.

— 847 —



МИХАЈЛОВИЋ

К. Је ГАсаЈ. <1. бЛепсек, Раг15, 166, 1918),
Потрес у Бачкој 15 јануара 1921 (Геоло- 
шки Анали Балканског Полуострва, 6, 
1921), Потреси у околинн Скопља (Јужна 
Србија, 1, 1922), Јухорска трусна област 
(Геол. Ан. Балк. Полуострва, 7, 1922), Мо- 
старски микросеизми (Геол. Ан. Балк. По- 
луострва, 8, 1925), Потреси земљине коре
(1925). Поред тога М. је штампао статистп- 
ку земљотреса у Орбнји 1901—1909 и 1921 
до 1924 (на српском 1906, на неначком 
1907/10, на француском 1921/25).

П. Вујевић.
МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН, сликар (1/1 1890, 

Ниш). Свршивши основну и грађанску 
школу, учио је у Будинпешти декора- 
тивно сликарство (1909—1912) у Школи 
Уметничкога Заната. Затим је био две го- 
дине у будимпештанској Оликарској Ака- 
демији, и, напослетку, провео је једну 
годнну на приватноме курсу у атељеу 
професора Едви-Илеша. У Будимпешти 
је провео све до 1919, а 1920 пропуто- 
вао је, ради студија, Беч, Мпнхен, Бер- 
лин и Париз. М. слнка пејсаже и алего- 
ричне композиције. Излагао је досада ви- 
ше пута у отаџбини и у Будимпешти н 
Бечу. В. п.

МИХАЈЛОВИЂ ЉУБОМИР, пзванредни 
посланик у пенсији (14/8 1874, Београд). 
Средњу школу н правни факултет свр- 
шио је у Београду, а лисанс права у Па- 
ризу. 1899—1918 провео је у дипломат- 
ској служби. Дванаест година провео је 
на раду у Јужној Србији, као чиновник 
при посланству у Цариграду и консула- 
тима у Скопљу, Солуну и Витољу. Од 
половнне 1912 до краја 1914 био је от- 
правник послова у Риму, 1915—1916 по- 
сланик код краља Николе у Црној Гори,
1917—1918 посланик у Вашингтону. 8/2 
1925 изабран је за народног посланика на 
листи демократске странке. Основао је при 
Академи.ји Наука закладу, да се сваке го- 
дине на-гради најбоље дело из лепе књи- 
жевности. Д- П.

МИХАЈЛОВИЂ МИЛОШ, дивизиски ђе- 
нерал (5/6 1872, Ужице). По свршетку' 
реалке у Ужнцу ступио је 16/9 1889 у 
Војну Академију. За артилериског пот- 
поручника произведен је 16/9 1892, за ка- 
петана 1/4 1901, за пуковника 6/4 1913, 
за ђенерала 21/10 1918. До 1894 био је 
водник у пољској артилерпји, 1894—1896 
слушалац више школе Војне Академије, 
до 1898 водник у пољској артилерији. 
до 1902 командир батерије пољске, 1902 
до 1904 командир батерије артилериске 
подофицпрске школе, до 1907 командант 
дивизиона у пољској п хаубичкој арти- 
лерији. 1907—1909 био је ађутант Њ. В. 
Краља и вршилац дужности шефа технич- 
ког одсека артилериског одељења Мини- 
старства Војног. 1909—1910 био је помоћник 
команданта артилериског пука п слуша- 
лац Артилериске школе гађања, 1910 до 
1912 командант хаубичког артилериског

пука и наставник Артилериске школе га- 
ђања, 1918 командант српскнх и југосло- 
венских трупа у Боки Которској, 1918 
до 1919 командант Југословенске дивн- 
зије, 1919—1921 командант дивизнске обла- 
сти (Зетске), 1921—1922 начелник арти- 
лерпско-техннчког одељења Министарства 
Војске и Морнарице, 1922—30/12 1925 ин- 
спектор артилерије. Од 30/12 1925 први 
је помоћник министра Војске и Морнарице.

У рату 1912—1913 лротив Турске био. 
је командант хаубнчке артилерије I Ар- 
мије, командант хаубичке артилерије при 
опсади Једрена и командант артилернје 
пнротског утврђеног логора. У рату 1913 
против Бугарске био је командант хау- 
бичког артилериског пука. У рату 1914 
до 1918: до 1916 био је командант тешке 
артилерије II Армије, у 1916 бпо је на 
служби у артнлерпском одељељу Врхов- 
не Команде, 10/8 1916—1/6 1917 коман- 
дант артилерије III Армпје и до 10/11 
1919 командант артплерије II Армије.

В. Белић.
МИХАЈЛОВИЋ МИЛУТИН, сликар (1884, 

Веоград). Пошто је свршио средљу школу 
н Трговачку Академију у Београду, оти- 
шао је 1905 у Минхен, да студира сли- 
карство. После двогодишљег бављења у  
Минхену, прешао је у Академију Умет- 
ности у Берлпн. Излагао је у Берлину 
1910—1*922, а у Београду неке радове 
1925. М. слика портрете и алегориске 
композпције, а бавп се н иконографијом.

В. П.
МИХАЈЛОВИЋ НИКА (14/4 1811. Сон- 

бор — 28/2 1895, Сомбор). После сврше- 
них правних студија отворио је адвокат- 
ску канцеларнју у Сомбору, али је убрзо 
прешао у судску струку. 1865 био је по- 
сланик на угарскон државном сабору и 
члан прве делегације (1867). 1867—1869 
био је велпки жупан бачке жупаније, а 
затпм је прешао поново у судску струкЈц 
те је био прво потпредседник краљевске 
курије, а затим председнпк краљевске 
табле у Будимпешти. За заслуге као 
правник постао је доживотнн члан угар- 
ске великашке куће. Оставио је 170 ла- 
наца земље за помагаље сиротих Српки- 
ња удавача. Закладом управља православ- 
на 'црквена општнна у Оомбору.

Д. П.
МИХАЛОВИЋ АНТУН, бан хрватско- 

славонско - далматинскн 29/5 1917—20/1
1919 (1868, Феричанци). Учио је гпмна- 
зију у Бечу, а права у Бечу и Грацу. 
1893 ступио је у управну службу код жу- 
панијске области у Осеку, а затим је слу- 
жио, као котарски пристав, у Вировп- 
тици, п, као управитељ котара, у Дољем 
Михољцу. 1901 дао је оставку на слзгжбу, 
али је убрзо прстао велшш жупан впро 
витичке жупаније. Оа тога је положаја 

| одступио са баном Теодором Пејачевн- 
ћем, због сукоба у ствари железнпчарске 
прагматике. До 1913 бавпо се искључиво.
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МИХАЉЕВИЋ

економпјом, а тада је биран, на програму 
српско-хрватске коалпцнје, у хрватскп 
сабор. Коалнција га је делегирала п као 
члана великашке куће хрватско-угарског 
сабора. 1917 наследио је бана Скерлеца, 
као поузданик српско-хрватске коалици- 
.је. Као бан стекао је нарочпто заслуга, 
што Хрватска није морала да допрнноси 
за војску оно. што је до тада давала. 
Тако је Хрватска могла да криомице по- 
маже Далмацију и Босну и да еачува 
своје сточарство. 1918, за време преврата 
поверило му је лредседништво Народнога 
Већа банску власт у Хрватској н Славо- 
нији (29/10). 20/1 1919 поднео је М. оставку.

Ш П-г.
МИХАЛЏИЋ СТЕВАН, прота (7/10 1861, 

Чип, на Чепељском Острву, Мађарска). 
Гпмназију и богословију свршио је у Кар- 
ловцима. Од 1885 је свештеник. Радио 
је много на културном и економском по- 
днзању и чуваљу националне свести код 
нашег народа у Барањи. Био је члан на- 
родног п црквеног сабора у Карловцнма 
(1890—1918) и члан врховних аутономннх 
Јшституција. 1914—1915 био је у затвору 
и пнтернацији. На конференцији мира у 
Паризу био је додан нашој делегацији, 
1;ао екснерт за Барању. Тада је написао: 
Б а В агапја (1919) н израдио историску 
карту Барање (1919). Са проф. А. Бели- 
ћем израдио ,је статистику Барање. 1920 
до 1923 био је народни посланик.

Д. П.
МИХАЉЕВИЋ ВИЦКО ДР., књижевник 

II политичар (25/4 1861, Сплит — 25/6 
1911, Сплит). Учио је гимназију у Сплиту, 
а Универсптет у Грацу. Најпре је ступио 
у управну службу (1884), затим је по- 
стао тајник у сплитској општини, за коју 
је стекао велике заслуге. 1892 отворио 
је у Сплиту адвокатску канцеларију, 
оставивши општинску службу. У поли- 
тици је био лрво прлсталица народне 
странке, а доцније се придруишо пра- 
вашко.ј сецеснјп, али се са својнм не- 
Ј;адашњим друговима олет нашао после 
фузије у хрватској странци. 1907 био је 
М. председник хрватске странке. Нсте го- 
дине бирао га је Сплит за свог начелника. 
Много .је радио око материјалног поди- 
зања Далмације, оснивања обртних пре- 
дузећа, фабрика, рудних истраживања.

М. је пропевао ,још као гимназиста. 
титампајући сво.је стихове понајвише у 
Народном Листу. Издао је песме, под 
псеудопимом ХеигазЉшсиз, у две збирке: 
На устук (1900) и нешто доцније: Пре- 
гршт шушЈва. У Народном Листу публи- 
ковао је М. различите чланке, полити- 
чког и привредног карактера.

Ж и т е р а т у р а: Јубиларни број На- 
родног Листа, 1912, 77. М. П-г.

МИХАЈђЕВИЋ МИХОВИЛ, барун, гене- 
рал топништва (1/1 1770, Св. Ива.н — 9/з 
1845. Темншвар). 1788 свршио је Војну Ака- 
демију у Винер Најштату. па је ступио као

кадет у 6 Вараждинску граничарску пу- 
ковнпју. Учествовао је у рату против Ту- 
рака у боју код Дубице и при опсади 
Београда. За успешно деловање постао 
је после четирп месеца надпоручник, 1794 
капетан, 1795 јуришао је на Мајнц-шанац. 
1796 био је са својнм батаљоном укрцан на 
енглеске лађе у Средоземноме Мору протнв 
Француза. 1797 успешно је деловао у боју 
Монте Балдо и у битци Рпволи, а 1799 у 
боју Ла Вале, Вале Ледро, 1800 код од- 
бране моста код Белинцона. 1799 и 1800 
био је тешко раљен. 1805 постао је мајор, 
те је у битцн Калдијеро и у боју Кастел- 
франко заповедао Вараждинском пуков- 
нијом. 1807 постао је потпуковник. 1809 
органнзоВао је из жупаније Грђевац пучке 
усташке чете против Француза и зауста- 
вио је напредовање француске војске пре- 
ко Драве. 1811 постао је пуковннк и за- 
поведник 13 граничарске пуковније, 1815 
генералмајор и заповеднпк једне бригаде 
против Француза. После рата преузео је 
бригаду у Панчеву, 1831 постао је под- 
маршал и заповедник дивизије у Лавову, 
1835 дивизионар у Будиму, 1837 у Те- 
мишвару. 1838 добио је барунство. 1842 
постао је генерал топништва, н ступио 
је у пенсију. в . Ж.

МИХАЉЕВИЋ МИХОВИЛ, подмаршал 
(1864, Оштарије — п /4  1925, Загреб). 1882 
свршио је кадетску школу у Загребу, те 
је ступио као кадет у хрватску 79 пе- 
шачку пуковнију, 1886 постао је поруч- 
ник, 1889 надпоручник. 1894/96 свршио 
је ратну школу у Бечу. 1896 постао је 
капетан и додељен је главноме стожеру 
у Бечу. 1899 додељен је 22 пешачкој пу- 
ковнијн. 1900 постао је генералштабни ка- 
петан. 1903 главни шеф штаба VII хрв,- 
слав. домобранског окружног заповедни- 
штва. 1904 постао је мајор, 1908 пот- 
пуковннк, 1910 додељен је 36 пешачкој 
пуковннји, 1911 био је шеф штаба XV 
збора у 'Сарајеву, 1912 пуковник. До 23/11 
1914 учествовао је у Светском Рату на јуж- 
ном фронту као шеф штаба у бојевима 
на Дрини, на простору Фоча—Зворник— 
Црни Врх—Клисарбучево, до 1/8 1915, као 
генералмајор био је заповедник 83 домо- 
бранске бригаде и привремено заповедник 
42 домобранске дивизије у Србији и Га- 
лицији. Особито се истакао у битци Ра- 
ску. До 31/12 1915 био је заповедник 
66 пешачке брнгаде у бојевима на реци 
Злота Липа, Злоцов, Алексинец. 1/5—22/8 
1916 био је заповеднпк 14 бригаде у Ал- 
банији код Тиране, Влбасана н т. д., 22/2 
до 25/6 1917 код шефа допунске војске у 
Вечу, 1/7 1917—4/6 1918 заповедник 42 хр- 
ватске домобранске дивизије (Вражја дн- 
визија) у бојевима Ушчие, Прут на ру- 
ском ратишту; Стела, Штефле, Талио. Ро- 
кало, Понтеба на нталијанском ратишту. 
За време преокрета био је заповедник 
7 домобранског окружја у Загребу. 30/10 
именован је од Народног Већа за заповед-
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ннка оперативне војске, на ком положају 
се 16/11 1918 захвалио и ступио у пенсију.

В. Лакса.
МИХАНОВИЋ АНТУН, консул и књи- 

жевник (10/6 1796, Загреб — 14/11 1861, 
Нови Двори). У Загребу је свршио гра- 
матичке разреде, хуманиора и философију 
(1804—1811), а у Бечу права. Свршивши 
науке ступио је у војничку службу. Пре- 
шавши у политнчку службу био је 1823 
до 183б‘ пресидијални тајнпк на Реци. 
1827 заступао је Реку на сабору у Пожу- 
иу. у  јесен 1836 постао је први аустри- 
ски консул у Београду. Нзмеђу кнеза Ми- 
лоша п М. дошло је до личних опрека, јер 
је кнез тражпо све впше везе с енглеским 
консулом, док је М. заступао традпцио- 
налне везе с Русијом, и тако се нашао 
у колу кнежевих противнпка. Смељен са 
дужностн 1838, премештен је у Солун, где 
је остао више година, а затим је бпо у 
дипломатској служби у Трапезунту, Омир- 
ни, Цариграду и т. д. 1854—1858 бпо ,]е 
М. у Букурешту. Онда је пенсионисан, 
као министарскн саветник. До краја жп- 
вота живео Је у Новим Дворима, крај 
Клаљца, у Хрватском Загорју.

М. је учио у Бечу права, у доба, кад 
су ту живелп и радпли Копитар, Давп- 
довић, Фрушић и Вук. У тој среднни и 
М. се заинтересовао за филологију. Овр- 
шивши права, издао је, као прво своје 
књижевно делце, кајкавскпм наречјем лп- 
сану брошупу: Реч домовини од хасно- 
витости пнсања ву домородном језику 
(1815). М. ту развпја просветитељску и 
романтичарску теорију о народном језнку 
и тражи први, пре плирског покрета, да 
се латински језик уклони из јавног жп- 
вота као званични језик, а да се свуда 
уведе народнп језик. У АгсћЈч |иг Ое- 
зсћ1сћ1е, 51а11зШ{, 1лПега1иг ипФ Кипз! 
(1823) обелоданио је М. расправу о срод- 
ности санскрита са славенским језидима, 
коју је и Добровски похвалио. — Кад је 
Гај почео издаватн Даипцу <1835), одмах 
се' јавља п М., и ако већ постар, у колу 
препородне омладине. У 10. броју Данице 
изпшла је његова песма: Хрватска До- 
мовина, данашња хрватска химна.

За свога бављења у Оолуну сабрао је 
М. много старих ћириловских рукописа, 
који се као СоИесБо МЉапоуШапа на- 
лазе у архиву Југославенске АкадемпЈе, 
а падају већим делом у 13—15 век. Ми- 
клошпћ је неке од њих употребио за 
СВОЈ Бехгсоп ра1аео$1очешсо - ^гаесо - 1аН- 
пит. Иначе су они нажалост непроучени. 
Кад се М. 1843 десио на Ов. Гори, открпо 
је у манастиру Зографу т. зв. Зографско 
еванђеље, један од најстаријнх и најчн- 
стијпх споменика старословенског језика.

М. је спевао п десетак песама, које су 
изишле.у Даници (1835 и 1844), и у бео- 
градском алманаху Урапија (1837 и 1838). 
Песме су рефлексивне. пригодне и еро- 
тичке.

МИХАНОВИЋ

Л и т е р а т у р а :  Б. Водник, А. Миха- 
новић (Хрватско Коло, 6, 1910).

В. Водник.
МИХАНОВИЋ МИХО ДОН, бродовласник 

у Јужној Америцн. М. је са својим бра- 
том  ̂ и рођацима стекао у Амернци ве- 
лнки углед и огромно богатство. Почео је 
рад као_арматер, а 1909 је саставпо акцио- 
нарско друштво 5иЈ АЦапНса. Ово је 
друштво вршило службу између Брази- 
лије н целе аргентинске обале. Због врло 
живе трговине, која се углавном кретала 
путем ових пароброда, стекли су Миха- 
новићи огромни иметак. У новије време 
прекупило је једно велико ентлеско дру- 
штво' од браће Михановића деонице овог 
паробродарског друштва, а онп се сада 
баве урлавом свога велпког имаља. М. је 
радио п на трговачкпм везама између 
СХС и Јужне Америке. С. Д.

МИХАНОВИЋЕВ ДО (ЗЕЛЕЊАК). В.
Клаљец.

МИХЕВЕЦ ЈУРИЈ (МЉћеих), компози- 
тор (1805, Љубљана — 1865, Париз). Учио 
је лицеј у Љубљани, а права на Универ- 
ситету у Бечу. Компоновао је комичну 
оперу: Г)аз К т Ј  Фег Рее (приказпвана 
у Бечу 1826), опере: Бег ип^еНеие БЈепз!- 
ћо!е и БЉ КаШкаПшг (1826), оперету Ваз 
Ке1шзр1е1 (1827), кантату Бег т п Ј е г е г  
ипЈ Јег Васћ, оперу БЉ Р1апе1еп (нзве- 
дена 1833) п В1е Мазке (изведена 1840). 
Доцнпје се преселио у Угарску, и компо- 
новао је серију композиција по народ- 
ним мотивима, а 1845 је отишао у Париз, 
где је компоновао песме и више компо- 
зиција за клавир. Ј- М.

МИХЕЛ ЕДУАРД ДР., лекар (24/7 1864, 
Рихлово, Чешка — 24/3 1915, Паланка). 
Гимназију је учио у Веограду и у Че- 
шкој, а медицину у Бечу. По свршетку 
школе, постављен је за помоћника Опште 
Државне Болнице у Београду. После је 
био две године општинскн лекар у Бео- 
граду, а затим је, као државнп питомац, 
изучавао специјално патолошку анато- 
мију и судску медицнну у Бечу. Наста- 
вио је студије 1896 у Фрајбургу п Паризу, 
па се вратио у Београд, где је постављен 
за просектора Опште Државне Болнпце. 
Био је лпчни лекар краља Александра 
Обреновића, члан Главног Санитетског Са- 
вета и референт за јавну хпгијену у са- 
нптетском одељењу Мпнистарства Уну- 
трашљих Дела. Знатнији су му штампанн 
радови у Српском Архпву. Шсиз чеп!п- 
сиИ е! Јиоаеш, засебна књпга, написана 
је у друштву са Др. Оуботићем и Др. Д- 
Николајевпћем (1907). В. С.

МИХЕЛЧИЧ АЛОЈЗИЈ, органиста иком- 
позитор (30/3 1880, Харије, Нотрањска). 
Учио је гимназнју делпмпце у Љубљани, 
а музику (до 1896) у оргуљашкој школи 
у Љубљани. Служио је као органпста у 
различитпм местпма, најзад до 1919 у 
Метлнци. Компоновао је за цркве 8 зби-
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рака ж 36 појединачних конада, а две 
абирке световних и 24 појединачних ком- 
позиција. Научно - етнографску вредност 
пнају љегови Веннки еловеначких народ- 
них песама. Ј. м.

МИХИЧИЋ МИЛИЦА, салонска дама за- 
гребачког Народног Казалишта (17/1 1864, 
Цриквеница). Школе је учила на Реци, у 
самостану Бенедиктинки. 1890 ступила је 
на позорницу, и то одмах као Оидонија у 
БаисШ-овом РготопКу и доживела је пр- 
ви успех. Од тога времена развила се ље- 
на уметност с једнаком снагом у два 
правца: салонска комедија и социјална 
драма. Нарочито се истакла у руским и 
Отриндберговим натуралистичким кома- 
дима. Први су јој успеси били: Хана 
у Хауптмановом Киријашу Хеншлу и 
Анисја у Толстојево.ј Тмини. И у једној и 
у другој струци показала је дубоко по- 
знаваље женске душе. М. је реалистичка 
глумица, која се усавршила у природном 
глумљењу. 31/4 1920 прославила је 30-го- 
дишњицу позоришног рада Батајевим 
(Ва1аП1е) Дететом љубави, коју је драму 
сама превела, као што је превела још и 
многе друге. Октобра 1926, креирала је Ба- 
КИЦУ У Кулунџићевом Шкорпиону с ван- 
редним успехом, прешавши овом улогом 
у старачку струку. . н . А.

МИХОЉАЧЕ, врсте крушака, које до- 
зревају о Михољу-дне. Обично су то раз- 
личите локалне врсте, изгајене каткада 
калемљељем, но чешће из семена.

И. Р.
МИХОЉСКИ ЗБОР, полуоток у Боци 

Которској. Пружио се правцем од југо- 
истока к  северозападу 12 км далеко' из- 
међу отворенога мора и Луштичкога За- 
тона на западу и Тиватског Затона на 
истоку према Херцег Новоме, до кога (од 
Роса) има 4 км, док се у Кумборском Тес- 
нацу нриближио северној обали Боке на 
0-8 км. Географске су му координате: 
42° 22' (рт Кочишта) и 42° 26' северне ши- 
рине, а 18° 33' (рт Луштица) и 18° 42' 
источне дужине од Гр. Североисточна 
обала пружила се управице, док је југо- 
западна изровашена морским драгама. Од 
њих су најзнатније: Жаљица (пред љом 
шкољ Рондони с тврђом Мамулом) на за- 
паду, и Трасте на југоистоку. Између Тра- 
сте Драге и Кртолске Драге (Тиватскога 
Затона) 4 км дуга превлака само је 2 км 
широка. _Њом се полуоток М. 3. држи 
копна^ (Жупа). Површина му запрема 
60 км2. Површје је полуотока бреговито. 
Главна се избрежина диже у љеговој оси,
У којој се истичу највиши врхунци ббост- 
ник (586 м) и Дисанова Гомила (448 м).

Политички запремају полуоток 2 општи- 
не, Кртоле и Луштица, са 1.953 становни- 
ка (90% су православни, а 10% римо- 
католици). М. 3. неки зову и Луштица 
(Талијани Трасте). Старо име М. 3. до- 
лази од негдашњега василијевскога мана-

стира Св. Михајла Арханђела на острвцу 
Превлаци, у Тиватскоме Затону.

‘ Ј. М-н.
МИЧАТЕК ЉУДЕВИТ ДР., адвокат (25/8 

1874, Кисач, Бачка). Гимназију је свршио 
у Оарвашу, Краљевом Храдецу п Кечке- 
мету, а права у Прешову, Дебрецину и 
Будимпешти. 1902 отворио је у Новом 
Саду адвокатску канцеларију. Ворио се 
против мађаризације, те је био секретар 
српскословачке народносне странке и 
члан ексекутнвног одбора словачке на- 
родне странке у Турчанском Св. Марти- 
ну. 1902—1914 био је редактор Долно- 
земског Словака и бранилац у многим 
политичким парницама. Од 1918 М. је 
председник словачке народне странке, а 
од 1921 председннк Чехословачког Саве- 
за у Краљевини СХС. Д. П.

МИЏОР, врх и планински венац у Ср- 
бији, на граници наше државе са Бугар- 
ском, највиши део Старе Планине. М. је 
претежно саграђен од ситнозрног црвеног 
пешчара ж конгломерата, услед чега су му 
облици доста благи, скоро без кршева. 
Венац М. пружа се од северозапада пре- 
ма југоиетоку. На северозападу је одво- 
јен од венца Орлова Камена око превоја 
Светог Николе (1.444 м), а на југоистоку 
развођен између изворишта Јеловичке 
Реке п Мисленице одвојен је од лука Кома 
и Сребрене, у Бугарској. Највећи висови на 
М. су: Репљанска Црква (или Међова Цр- 
ква) 2.004 м, Миџор 2.186 м, Мартинова Чу- 
ка 2.059 м, Голема Чука 2.014 м, Вражја 
Глава 2.026 м, Три Чуке 2.032 м, Дабишин 
Врх 2.118 м. Од врха М. ка југозападу 
одваја се простран и шумовит повијарац, 
на коме су истакнути врхови: Жаркова 
Чука 1.996 м и Бабин Зуб 1.827 м, а од 
Три Чуке се у истом правцу одваја по- 
вијарац Браткова Отрана или Драгалица, 
висок 1.800 м. Ка југу се одваја други по- 
вијарац са висовнма: Копрен 1.935 м, 
Страшна Чука 1.770 м. Највећп део овог 
планинског венца је пошумљен, а снежа- 
ничких улока, односно утолеглица, има је- 
дино на М. — Југозападним подножјем 
М. пролази друм Књажевац—Кална—Пи- 
Рот Протопопинци, делом и железничка 
пруга Београд—Ниш—Софија, а северо- 
западним крајем води друм Кална—Чу- 
преље—Видин и Лом Паланка.

П. В.
МИШАР, мала висораван код Шапца, 

на којој су Срби од 28/7 1806 подигли 
једно доста пространо и прилично добро 
и вешто израђено утврђење у облику 
шанца, и где су 1/8 однели сјајну побе- 
ДУ над Турцима, најславнију у целом 
првом устанку. “ В. Ћ.

Б о ј н а  М и ш а р у  1/8 1806. После мно- 
гах ранијих покушаја да заузму Шабац, 
Срби устаници, победив Турке код Чу- 
чуга пошли су поново на Ша.бац и стигли 
20/5 пред варош. Не могући заузети Ша-
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бачкп град због оскудиде средетава за на- 
пад на тврђаву, устаницж су држалн ва- 
рош опседнуту, не би ли је глађу прину- 
дили, да се преда заједно са тврђавом. 
5/7 Оулејман-паша Окопљак прешао је 
Дрину у намери, да устанике примора, 
да скнну блокаду, па по том да их на- 
падне и потуче, што је и довело до боја 
на Мишару.

Бојнште чини плато, на коме је село 
Мишар, а у ужем смислу редут, који је 
подигао Карађорђе убчи самог боја. Ре- 
дут је бпо четвороугаонп за мешовиту 
посаду, са грудобраном протпв топовскпх 
зрна. Око редута био је ров већих димен- 
сија, ојачан у дну, курјачким рупама. По 
предњем нагибу грудобрана постављене 
су биле бркљаче, а око делог редута пре- 
пречна средства. Устаници су имали (ве- 
роватно) око 2.000 коњаннка, 4 топа п
5.000 пешака. Турцн су имали 50.000 вој- 
ника (вероватно само пешака са артпле- 
рп.јом).

План Турака бпо је, да надмоћном сна- 
гом нападну устанике с фронта и. при- 
премив артилеријом .јурнш, изврше га гу- 
стим масама. План Карађорђа био је: по- 
сестп свом пешадијом редут н ватром ло- 
мити Турке, а коњица као спољна резер- 
ва у одсудном моменту да изврши јуршп 
у десни бок Турака; у случају успеха 
овог јурпша, учинпти испад нз редута. и 
свом снагом гоннти Турке. — Распоред 
Турака био је линиски, напред сва арти- 
лерија, позади пешадија у густпм редо- 
вима. Резерве вероватно није било. Рас- 
поред устаника био је: пешадија је по- 
села са два реда стрелаца банкет, два ре- 
да стрелаца били су позади банкета, као 
почасна резерва, са задатком, да чим ко- 
.ји стрелац са банкета падне, одмах га 
попуњава позадњи ред. Остатак пешадије 
образовао је унутрашњу резерву. Арти- 
лерија је била пласирана на топовским 
таблама. Свака фаса имала је свог ко- 
манданта, разносаче муниције п носиоце 
рањеника. Коњица, под командом Луке 
Лазаревића, образовала је спољну резер- 
ву, у шумици између села Жабара, и Је- 
ленче, са задатком, да изврши напад кад 
се Турци јаче ангажују у боју.

1/8 Турцп су прешлп Думачу, развили 
артилерију и почели ватрено дејство, но 
због великог одстојаља ннсу добацивали, 
те су моралн прићи ближе Мишарском 
утврђељу. Наступаље је вршепо у густим 
редовнма и веома уредно. Устаиицп су 
отворили ватру пз топова и пушака тек 
на знак Карађорђев, кад су Турци већ 
били на блиском одстојању. Силина те 
изненадне ватре поколебала је Турке, али 
се ред брзо повратио; наступаље је на- 
ставл3ено, потпомогнуто јаком ватром пз 
топова и путпака. Бој се водио жестоко п 
успех се клонио час једно.ј, час друго,] 
страни до момента, кад су Турцп дошли 
нред редут. Тада .је потпуно изненада 
српска коњица н-звршпла снажан јурпш

у десни бок и позадину Турака, што нх 
је прннудило на повлачење. У том мо- 
менту и пешадија је извршила испад. и 
одступање Турака претворило се у бег- 
ство у правцу Шапца, Дрине и Саве. Го- 
њење .је вршено свом снагом, до крајњих 
граница. Резултат боја био је материјал- 
на, а нарочито морална победа устаника.

Б. Белић.
МИШИЋ АЛОЈЗИЈЕ, босанскн фрање* 

вац, мостарско-дувањски бискуп и апо- 
столскн управптељ требињске бискушгје 
(10/11 1859, Босанска Градншка). Пучку 
школу учио је у Босанској Градишки (од 
1866), хуманпорне науке у Иваљској 
(1870— 1874) н у Фојници (1874—1876), где 
је и у фрањевачкп ред ступио (21/9 1574). 
Философију је свршпо у Гучој Гори, не- 
далеко од Травника (1876—1878), а бого- 
словпју у Острогону (1878—1882). За све- 
ћенпка је ређен 6/7 1882, и био је неко вре- 
ме капелан у Бањој Луци. 1882—1884 био 
је у Оарајеву катихета гимназије и оста- 
лих нижих школа, 1884—1891 тајннк би- 
скупа Марковића у Бањој Луци, 1891 до 
1894 и 1903—1907 гварднјан на Петри- 
ћевцу, код Бања Луке, 1894—1903 жуп- 
ник 'у Блхаћу, 1907—1909 председник у 
фрањевачкој гпмназијп у Високоме. Ме- 
ђутим је 1898 ностао већник. 1903 кустод, 
а' 1909 редодржавник Босне Сребреничке, 
па 1912 мостарско-дувањски бнскуп и 
апостолскп управитељ требињске биску- 
пнје. Боравећи на Петрићевцу обновио 
је меснп самостан п цркву и основао је 
1900 Рајфајзенову задругу. У Бпхаћу је 
саградио жупннчкп стан п основао хр- 
ватско друштво Крајншник, а у Жегару 
је обновио цркву. Као бнскуп у Мостару 
утемељио је 1913 за средвошколце Като- 
лички Конвикт и издржавао га до 1920. 
Кад га даље није могао сам нздржаватн. 
помагао је да се место њега отвори Хр- 
ватски Католичкп Конвикат. За М. је у 
Херцеговини основано девет нових като- 
личких жупа. Ј. Јеленић.

МИШИЋ ЖИВОЈИН, војвода (7/1 1855. 
Струганик, Колубарскп, Ваљевски — 7/1 
1921, Београд). По свршетку 6 разреда гим- 
назије у Ваљеву ступио је 20/9 1874 у 
артилериску школу (11 класа). За пеша- 
диског потпоручнпка произведен је 10/12 
1876, за капетана 1/1 1891, за ђенерал- 
штабног пуковника 6/5 1901, за ђенерала 
20/10 1912, за војводу 4/12 1914. Као мла- 
ђи офнцир био је поступно на свима по- 
ложајима у пешадијп, био је воднпк. ко- 
мандпр чете, командант батаљона: као 
ђенералштабнп официр био је командант 
лешадиског пука, командант пешадпске 
бригаде, начелник ђенералштаба диви- 
знске области, начелник оперативног оде- 
љења Главног Ђенералштаба (1907—1912 
и 1913—1914), ађутант Њ. В. Краља, ко- 
мандант дивпзиске области. помоћник 
начелника Главног 'Бенералштаба, начел- 
ннк Главног Ђенералштаба (1918—1921).
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1903—1907 био је у пенсијн. Био је хоно- 
рарни и редовни професор Војне Акаде- 
мије 1898—1902 и 1903—1904 (стратегија 
на вишој школи).

У рату 1876 био је командант Колу- 
•барског батаљона, као питомац Артиле- 
риске Школе и као потпорунник. У рату 
1877—1878 био је командир чете (у 7 пу- 
ку). У рату 1885 био је командпр чете 
(у 5 пуку). У рату 1912—1913 био је по- 
моћник начелника штаба Врховне Ко- 
манде. У рату 1914—1918 био је помоћ- 
ник начелника штаба Врховне Команде, 
командант I Арније (1/11 1914—1915).
1915—1916 био је на лечељу. 1916—1/7 
1918 био је командант I Армије. Од 1/7 
1918 до краја рата био је начелник штаба 
Врховне Команде.

Поред многих расправа из областп рат- 
не вештине, штампаних у Српској Војсци 
и Ратннку, штампао је Стратегију (1907) 
и превео је са немачког Тактнку од Валка.

В. Белић.
МИШИЋ ПЕТАР, ђенерал (21/3 1863, 

Рајац, Неготински — 29/5 1921, Беч). По 
свршетку 7 разреда гимназије у Неготину 
и Београду, ступио је у Војну Академију 
1/9 1882. За инжињерског потпоручника 
произведен је 29/8 1885, за ђенералштаб- 
ног капетана 2/8 1895, за пешадиског пу- 
ковника (у резерви) 11/8 1914, за ђенерала 
21/10 1918. До 1887 био је ВОДНИК у ИН- 
жињерији, 1887—1888 био ,је државни пи- 
томац у инжињерском батаљону у Ру- 
сијн (5_ саперски), 1888—1891 слушалац 
Николајевске Ђенералштабне Академије 

Ј  Русијж. 1891—1892 био је водник у пе- 
шадији, 1892 командир ђачке чете, 1892 

•.до 1896 помоћник и начелник ђенерал- 
штаба дивизиске области (Дунавске н 
.Дринске), 1896—1899 командант батаљо- 
на у пешадији, 1899—1903 командант пе- 
шаднског пука (12, 15 и 6), 1903—1904
начелник опште-војног одељења Мини- 
■старства Војног, 1905 поново командант 
пука (7), 1906—19/4 1915 био је, по свом 
пристанку, у пенсији (због учествовања у 
завери 1903), 1915 је реактивиран. Од 7/12 
1918 до смртн био је командант дивизи- 
-ске области (Дунавске). 1892—1896, 1897 
до 1900 и 1902—1906 био је хонорарни и 
редовни професор Војне Академије (мате- 
матика, геодезија и тактика на нижој 
школи).

У р а ту  1885 био је  в о д н и к  п и о н и р ск е  
чете  Ш у н ад и ск е  дивизи.је. У  р а ту  1912 
до  1913 н и је  учество вао  (био је  у  п ен си ји ). 
Ј  р а т у  1914— 1918 био је : 1914 к о м ан д ан т  
р а зн и х  зд р у ж е н и х  одреда , 1915 к о м ан д а н т  
зд р у ж е н о г  о др еда  и  к о м ан д ан т  д еп о в ске  
ком ан де, 1916 п о м о ћ н и к  к о м ан д а н та  ди- 
в и зи је  (М оравске), 1916— 1917 е у д и ја  у  
ЂОЈНОМ Суду за  Официре, 1917— 1918 ко- 
м ан д ан т  д и в и зи је  (Ш ум адиске).

Поред чланака, студија, оцена и прика- 
за у Ратнику, написао је и штампао Такти- 
ку (своја предавања). В. Белић.

МИШКАТОВИЋ ЈОСИП, публициста, 
књижевник и политичар (6/3 1836, Цер- 
ник — 2/10 1890, Загреб). Учио је гимна- 
зију у Пожеги, па је дошао у загребачко 
семениште, које је после неколико годи- 
на оставио, испољујући више самостал- 
ног суда. На М. молбу прпмио га је вла- 
дика Штросмајер у ђаковачко семениште. 
Свршивши теолошке и философске науке 
постао је М. суплент у Осеку, а 1860 је 
нремештен у Загреб, у гимназију. Ту је 
започео своју публицистичку каријеру, 
којом је свратио на себе пажњу. Сарађп- 
вао је стално у Позору, у коме је увео 
рубрику Обзор, у којој је расправљао о 
спољашној политнци. У 25 години иза- 
бран је за посланика на хрватском сабо- 
ру, где се пстакао као жесток противник 
Шмерлинговог система. За то је 1863 от- 
пуштен из службе. Штросмајер, који је 
нарочнто ценио М. одличне способности, 
нослао га је онда о свом трошку на сту- 
дије у Бон и Берлин, где је слушао чуве- 
не историчаре Ранкеа, Момзена, Сибела 
п др. Из Берлина се .јављао у Позору по- 
литичким дописима, које су савременици 
(на пр. Перковац) оценили као класичне 
продукте хрватске журналистике. Не свр- 
шивши наука, не положивши нспита вра- 
тио се у Хрватску после две године 
(1865). Тада је опет биран као посланик 
за хрватски сабор, и то као члан народно- 
либералне странке. 1867 борио се М. с на- 
родно-лпбералном странком против дуа- 
лизма, преузео је уредништво Позора, а 
кад је овај био обустављен, преселио се 
у Беч, где је уређивао Нови Позор, док 
му није забрањен улаз у Хрватску и Сла- 
вонију (1869). После тога се преселио у 
Сисак, где је уређивао Заточник. М. се 
одликовао у то доба необичном новинар- 
ском вештином и ретком патриотском 
смелошћу.

Од 1873 (ревизије нагодбе) постао је М. 
унионистом и нпје пошао са Мразовићем, 
кад је 1881 основао независну народну 
странку. М. је од тада постао главни стуб 
унионистичке (мађаронске) странке. И 
ако није био правник, народна (мађарон- 
ска) му је странка поверавала најважније 
фуикције у саборским одборима и у ре- 
гниколарним депутацијама, где је фун- 
гирао као известилац. М. је вршио и 
функцију кр. земаљског архивара. Неза- 
висни народни борци нису му могли опро- 
етити издајство народне ствари.

Крајем педесетих година, кад још Хр- 
ватска није Тургељева ни по имену по- 
знавала, почео је М. преводити његове 
новеле. Тако је 1859 превео његовог Фау- 
ста (у Јадранској Вили), а шездесетих го- 
дина у фељтону Обзора, Руђина, Двор- 
.јанско (Племићско) гнездо, Прву љубав 
и т. д. Матица Хрватска издала је његов 
превод Тургењевљеве Кларе Милићеве. 
Ови су се преводи сматрали узором хр- 
ватске стилистике.
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МИШКОВИЋ

Л и т е р а т у р а :  Обзор 3/10, 4/10 1890; 
Јубиларнп број Обзора 1910, 106.

М. Прелог.
МИШКОВИЋ ГРУЈА, пешадиски пуков- 

ник (25/11 1825, Каднна Лука, Ваљевски
— 14/1 1880, Београд). 6/2 1843 ступио је
у редовну војску. За време мађарске бу- 
не 1848 био је командант србијанских до- 
бровољаца у'одреду војводе Стевана Кни- 
ћанина, учествовао је у свима борбама; 
1849 произведен је у чин капетана п од- 
ликован орденом Марије Терезије. По по- 
вратку није му признат чпн у Србији, 
већ је 26/1 1850 произведен у чин пеша- 
диског потпоручника; за капетана II кл. 
произведен је 10/1 1862, за мајора 1872, за 
потпуковника 10/4 1876, за пуковника
5/11 1876. — 1850—1860 био је М. ВОДНИК 
у стрељачкој чети (јегерска рота) у Бео- 
граду, 1860—1864 био је командир стре- 
љачке чете у Крагујевцу, 1864—1867 био 
је командант шабачке бригаде (брнгадног 
округа) народне војске. 1867 био је одре- 
ђен да спроведе на једној лађп са 16 шле- 
пова, турску војску, која се налазила у 
предатим градовима, од градова до Ру- 
шчука, 1868—1872 био је командант Ва- 
љевске бригаде народне војске, 1872—1874 
био је командант 1 батаљона стајаће вој- 
ске ' (у Београду), 1874—1876 био је поно- 
во командант Шабачке бригаде народне 
војске, 1879 до смрти био је начелник ин- 
валидског одељења Министарства Војног.
— У боју код Перлеза тешко је рањен. У
рату 1876 био је командант добровољаца 
на Дрини, у рангу команданта дпвизије 
и у боју код Бјељине (8 јула) тешко је 
рањен. У рату 1877—1878 био је прво ко- 
мандант Београдског града, а затим ко- 
мандант Дринске дивизије. — М. јуначка 
дела била су опевана од многих песника 
(Ђура Јакшић, Андра Книћанин). М. је 
сматран као прпмер ратног пожртвовања 
и храбрости. В. Велић.

МИШКОВИЋ ЈОВАН, ђенерал (6/7 1844, 
Неготин — 20/10 1908, Београд). Основну 
школу и полугимназију свршио је у Не- 
готпну, 5 и 6 разред у Београду. Отупир 
јћ у Војну Академпју 1860. Артилериски 
потпоручник постао је 1/10 1865, ђенерал- 
штабни капетан I кл. 4/1 1875, ђенерал- 
штабни пуковник 9/9 1876, ђенерал 22/2 
1894. Пенсионнсан је 1897. До 1/4 1874 
био је на служби при Отрагарској бару- 
тани,' штабни официр у Рудничком и Ја- 
годинском округу. 1874—1876 био је у 
опште-војном одељењу Мннистарства Вој- 
ног, па командир чете и шеф ђенерал- 
штаба Алекспначке војске. Од 4/8 1878 
био је ађутант Њ. В. Књаза, па мини- 
стар ВојНИ (од 1/10 1878). Од 19/10 1880 
бно је на располежењу до 1/4 1882, када 
је постављен за начелника ђенералштаб- 
ног одељења Главног Ђенералштаба. Од 
12/10 1883 био ,је начелник штаба актив- 
не војске, од 1/з 1886 командант Шума- 
диске дивизнје, од 30/4 1888 начелник

Главног Ђенералштаба и инспектор пеша- 
дије, од 18/9 1890—1/4 1893 гувернер краља 
Александра I, од 13/7 1893 начелник Глав- 
ног Ђенералштаба, 1896 мпнистар Војнш

У рату 1876 био је командант Јагодпн- 
ске бригаде, начелник штаба Ибарске 
војске, командант обе Чачанске и Ужичке 
бригаде II кл. и командант Књажевачке 
окружне војеке. У рату 1877—1878 био је 
начелннк штаба Тимочког кора, начелник 
операциског одељења Врховне Команде. У 
рату 1885 командант Дрпнске дивизије.

Бпо је у службеној мисији на францу- 
ским маневрима 1882, пратио је Њ. В. 
Краља у Русију, Аустрију п Француску 
(1891) и у Цариград (1894). Руководио је 
првим корпусннм маневрима у Србији 
(1894). Био је сенатор.

Сем врло много радова, поглавито и-з 
војне географије, историје ратова, так- 
тике и ботанике, штампаних у листо- 
вима и часоппсима (Ратник, Отацбина, 
Војин, Србија, Будућност, Исток, Шко- 
ла, Отарннар, Гласник Српског Учев- 
ног Друштва п другим), засебно су му 
штампанп радови: Путовање по Србнјн
(1874), Опис Рудничког Округа, са слика- 
ма п картама (1872 и 1875), Опнс Књаже- 
вачког Округа, с картом (1881), Топограф- 
ски речник Јагодинског Округа (1884 п 
1886), Хидрографија независне Кнежевине 
Србије, с картама (1880), Косовска битка, 
с картом и плановима (1890), Срнска вој- 
ска н војевање за време устанка од 1884 
до 1885 год. (1895), Рат Србије са Тур- 
ском 1878 г. (службено издање), Облик 
пешадиске борбе (1876; превод са допу- 
нама), Неке напомене за тактичко веж- 
бање трупа (1887), Пешадискп редов (1887), 
Светн Сава и Српски Народ (1888). Доста 
је М. превода, реценснја и бележака штам- 
пано у Ратннку и Војину, а народних 
умотворина (загонетке, песме и прпче) у 
Вили и Матпцп (1866, 1867, 1868, 1869 и 
1870). За време М. првог министровања 
покренут .је Ратник и Војни Лист.

В. Белић.
М. је писао н историске студије и члан- 

ке, а публиковао је и псторпске изворе, 
самоучки, али савесно. Улазио је и у 
исторпске полемике, но у препирцн са 
Љ. Јоваиовићем око Косовске битке ннје 
бпо срећан (Отаџбина 1891—1892), док је 
о Маричко.ј битци дао добар рад (Глас, 
58). Монографије из историске географије 
боље су му од чнсто историских студија. 
Оставио је мемоаре. —- Главнијп исто- 
рискп радови: Грађа за новију псторију 
Србије (Гласник, 48), Неки стари градовп 
и њихове околине (Старинар, 1887 и 
1888), Српска војска н војевање за време 
устанка од 1804 до 1805 (Глас, 47) и Каме- 
нпчки бој 19/5 1806 (Годишњица, 23).

Н. Р.
МИШКОВИЋ МИЛУТИН, ђенералштабни 

пуковник (24/7 1864, Шабац). По свршет- 
ку реалке у  Београду, ступио .је 1/9 1882
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у Војну Акаденију. За артплериског пот- 
поручника произведен је 29/8 1885, за ка- 
петана 22/2 1893, преведен је у ђенерал- 
штабну струку 1897, за ђенералштабног 
пуковника произведен је 15/8 1908, став- 
љен је у пенсију (по нолбп) 5/5 1911, ре- 
актнвиран је у чину пешадиског пуков- 
ника 14/10 1920, пенсионнсан 1921. До 
1887 био је воднпк у пољској и кољичкој 
артилерпји, 1887—1888 био је у пољској 
и кољичкој артилерији п Артилериској 
школи гађаља у Брну у Аустро-Угарској. 
1888—1890 био је на вишој школи, 1890 
до 1895 био је конандир батерије у Ар- 
тилериској подофпцирској школи и ко- 
љичкој артилерији. 1895—1897 био је на 
припрени у Главнон Ђенералштабу, 1897 
до 1898 био је шеф спољљег одсека Глав- 
ног /Венералшта-ба и ордонанс офицнр Њ. 
В. Краља. 1898—1899 био је командант 
батаљона градског артилериског пука, 
1899—1900 командант пешадиског бата- 
љона, 1900 конандант пешадиског пука 
(9), 1900—1902 био је начелник ђенерал- 
штаба дивизиске области (Дринске), 1902 
до 1903 командант пешадиског пука (18 
и 7), 1903 шеф унутрашљег одсека Глав- 
ног Ђенералштаба, 1903—1908 начелник 
историског одељеља Главног Ђенералшта- 
ба, 1909 помоћник команданта дивизиске 
области (Шумадиске), 1918—1919 коман- 
дант пуковског округа (Кумановског), 
1919—1920 командант Струмичког окупа- 
ционог одреда и Струмичке Области. Био 
.је професор Војне Академије 1898 и 1904 
(артилериска правила и стратегију).

У рату 1885 био је водник у пољској 
артилерији. У рату'1912—1913 није уче- 
ствовао. У рату 1914—1918 био је начел- 
ник ђенералштаба дивизиске области 
(Шумадиске), командант Митровачког, Ша- 
бачког, Подринског и Албанског одреда 
(до 1916).

Поред знатног броја чланака у Ратни- 
ку, написао је: Војно-стратегиска стати- 
стичка студија источне Босне и западне 
Србије са Новопазарским Санџаком (по- 
верљива студија). В. Велић.

МИШОВКИЊА, велика четвртаста ку- 
повна марама, угасито плаве боје, са пу- 
но ситних белих пегица. Носи се у Ба- 
нату. Н. 3.

МЈЕД. В. Минца.
МЈЕЧАНИЦА, река у Босни, лева при- 

тока Уне. Извире на западној страни Ко- 
заре Планине, под Мраковицом (808 м). 
Са изворишта тече према западу-северо- 
западу, а од места Мјечанице према се- 
веру-северозападу и северу. У Уну се 
улива око 2 км низводно од села Комлен- 
ца, преко пута Бачина, односно 5 км уз- 
водно п западно-северозападно од Босан- 
ске и Славонске Дубице. Главније при- 
токе су: Похарна са леве, а Маглајичка са 
десне стране. Дужина М. тока је 29-4 км, 
а површина слива 236-2 км2. П. В.

МЛАВА. 1.' Област која обухвата слив 
реке Млаве, и то од њеног пзлаза из Гор- 
њачке Клисуре, па до косе која одва- 
ја Млаву од Стига. (В. Пожаревачка 
Област.)

Л и т е р а т у р а :  Љ . Јовановић, Млава 
(Насеља, кљ. 2). В. Д.

2. Река у Орбији, десна притока Дуна- 
ва. Извире под Мечибаром (867 м) из снаж- 
ног врела, око 1 км јужно-југозападно од 
варошице Жагубице, а непосредно испод 
врела прима са десне стране као прву 
притоку Тиснишу. На горњем току, до 
села Изварице, М. тече, у врло неправил- 
ном току, кроз пространо Тршко Поље, 
чинећи две велике окуке, а одатле се 
пробија кроз клисуру између Великог Бр- 
да (519 м), Радаљина Врха (469 м), Ра- 
стичког Брда (411 м), Кипроваче (516 м) 
и кроз Горљачку Клисуру. При излазу нз 
ове М. тече према северу-северозападу, а 
од Великог Села све више у правац се- 
вера, одакле је ток М. врло вијугав. Ушће 
М. у Дунав је 3-5 км североисточно од 
Костолца, преко пута острва Средо-Про- 
тнијак. Главније притоке М. су са леве 
стране: Чокордин, Бусур и Крупаја, а са 
десне: Вптовница. Дужина М. тока је
109 км, а површина слива 1.710 км2. При 
средљем најнижем водостају М. распола- 
же хидрауличком снагом од 14.800 НР.

П. В.
МЛАВСКА ШТЕДИОНИЦА, Петровац. 

Основана је 1887. Капитал је 500.000. Фон- 
дови 315.286, улози 3,098.833, менице 
1,765.090, дужницп 1,209.079, непокретно- 
сти 71.103 Дин. Дивиденда 20%. Председ- 
ник је Марко Н. Московлић, директор 
Драг. Д. Селинкић. Н. С.

МЛАДА НЕДЕЉА се у народу замиш- 
ља као жена у белим хаљинама. Обично 
се срета на раскрсницама или где седи 
на плоту у бело као снег обучена. На 
поздрав »Помоз Бог« илп »Хваљен Исус«, 
одговараће тихо и љубазно и неће никад 
никоме да шкоди. То митско бнће надо- 
грађено је, вероватно, на представи М. Н., 
прва недеља по млађаку, за коју наш на- 
род везује различна своја веровања н га- 
тања, као на пр. да болесници тога дана 
најлакше оздраве, ако се окупају у ком из- 
вору или се напију љегове воде, да ће ловац 
оног дана најлакше убити зеца и т. д. 
Ако неко хоће да му тек у кућу доведе- 
на домаћа животиља, као пас, мачка, ко- 
кош и др., остане у дому, а не бега у 
комшилук, треба да је на М. II. узме и 
три пута главом а трн пута ногама крене 
њоме и повуче малко по зиду од крушне 
пећи. П. Б.

МЛАДА СРБАДИЈА. 1. Лист Уједиље- 
не Омладине Српске за књижевност и 
науку. Излазила је у Новом Саду 1870 до 
1872, под уредништвом А. Хаџића. Као 
омладински орган М. С. је била угледан 
и значајан лист.
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2. Илустровани, забавни и поучни лист. 
Излазила је три пута месечно 1876 у Бечу.

3. Недељни омладински лист. Излазио
је 1912 у Београду, под уредништвом од- 
бора. У. Џ.

МЛАДЕ, река у Хердеговини, у Љу- 
бушком Пољу. Тим именом се зове само 
на току кроз поље. На горњем току зове 
се Тихаљина, на доњем Требижат. Кроз 
Љубушко Поље М. углавном тече од се- 
верозапада према југонстоку, н на већем 
делу тока је канализирана. Дужпна М. 
тока је 22-5 км. Прптоке М. су: Врпоштн- 
ца, коју хране неколико извора, и Брза 
Вода, која из Растока улази у Љубушко 
Поље. Л. В.

МЛАДЕН II, кнез брпбирскн, хрватско- 
далматинскп бан 1312—1322. Наследио .је 
богату и сјајну баштину свога ода Па- 
вла I. алн је наследио од њега п рат 
с Млечанима, због Задра, којн пм је Павле 
отео. Рат с Млечанима око Задра трајао 
је до 1313. Тада се М. морао одрећи на- 
зива кнеза од Задра, п права, што их .је 
вршно као кнез у Задру. После тога на 
све се стране почелп јављатн непрнјате- 
љп. М. се зато прпближно Млецима, п 
они су га наименовалн за грађанина мле- 
тачке општине (1314). 1316 створена ,је
читава коалиднја против М. Када је 1314 
умро српскн краљ Драгутин, који је вла- 
дао Сремом. Мачвом, Бранпчевом п јед- 
ним делом Босне, почелп су се отимати 
за његову земљу М. и краљ Мплутин. М. 
прогласпо се тада баном читаве Босне. 
1318—1320 ратовао је на страни Карла I 
Анжујца протпв Мнлутпна у Мачви. — 
Од М. су се почели одметатп п далматин- 
ски градовп, нарочпто Шпбеннк и Тро- 
гир п ставилп су се под заштиту Млета- 
ка (1322). Млечани су тада протнв М. ор- 
ганнзовалп неке хрватске кнезове. 1322 
сазвао је М. сабор хрватскнх кнезова, 
због Шибеника и Трогира. На том сабору 
дошло је до сукоба између М. и кнезова. 
Кнезовп су тада склопилп савез да уни- 
ште М. Против М. дигао се н рођенп му 
брат Павле II, који је с Трогиром начи- 
нио уговор против брата; они су му обе- 
ћали, да ће му помоћи, да постане бан у 
Хрватској. Ув М. остао је само брат му 
Јурај II, господар Клиса. Омпша и града 
Сплита. У лето 1322 навалили су кнезо- 
ви, под водством славонскога бана ,Пва- 
на Бабонића, на Скрадпн, М. столицу. 
М. је морао да се повлачи пред над- 
моћнпм противннцима, и онп су га побе- 
дили близу Клиса. У уверењу да му .је 
краљ склон, пошао .је М. из Клиса у Кнпн, 
да се поклони краљу. Ту га је Карло I 
заробио и одвео у Угарску, — М. .је бно 
прпјатељ наука п уметности.

Л и т е р а т у р а :  В. Клапћ, Брибирски 
кнезовп од племена Шубић до год. 1347 
(1897); Б. ТћаПосгу, Прилозн к објашње- 
њу извора босаиске исторпје. I. Прилог

к животопису Младена Шубића бана бо- 
санског (Гласник Земаљског Музеја за 
Босну н Херцеговину, 5, 1893).

М. Прелог.
МЛАДЕНОВАЧКА БАНКА. Основана је 

1907. Централа Младеновац. Капптал је
1,000.000. Фондови 8.968, остале резерве 
84.720, улози 784.279, повериоци 209.671, 
менице 490.144, зајмовн на залоге 5.000, 
дужннци 122.226, непокретностп 1.444.337, 
роба 267.107, вредећи панири 13.155, до- 
бит 11.789 Днн. Председннк је био ЈешаС. 
Миленковнћ. Н. С.

МЛАДЕНОВАЧКА КИСЕЛА ВОДА. Из-
вор је алкално-мурнјатичне киселе воде 
31'5° 0. Лечи катаре органа за дисање и 
за пробаву. Железничка је ста.ница Мла- 
деновац. Прпватна је својина.

Л. Н.
МЛАДЕНОВИЋ ВОЈИСЛАВ ДР„ профе- 

сор (25/7 1884, Јагоднна). Учптељску шко- 
лу свршно је у Јагодпни 1902. До 1912 бно 
је учнтељ у разннм местнма у Србнјн. 
Те годпне послат је од Министарства Про- 
свете на даље студнје, али се већ у јесен 
вратио због рата. Идуће годнне отпшао 
је поново на страну, алп се 1914 онет 
вратио у рат. Приликом повлачеља кроз 
Албанпју бпо је тешко рањен и заробљен. 
Утекао је из бугарскога ропства, н саче- 
као је ослобођење у Јагодинп. 1919 је 
опет отншао у Цнрпх, где је положио 
докторат (1921). По повратку био је неко 
време пнспектор Миннстарства за Соци- 
јалну Полптику. Затпм професор учдтељ- 
ске школе у Београду, а сада је надзорник 
основннх школа за град Београд. — У сво- 
ме лпсту Наша Школа (1907—1912) пудру- 
шм стручнпм лнстовнма заузимао се за 
школску реформу. Због реформе религп- 
ске наставе дошао је у сукоб с Архпје- 
рејским Сабором. Мањи су му радовн рас- 
турени по часописнма (Педагогика Ђорђа 
Кершенштајнера, Прнмитпвнп душевнп 
живот, Хришћанско-средњевековно схва- 
тање жнвота, штампанн су у Просветном 
Глћснику 1922 п 1924). Засебно је пздао: 
ГЉег сКе ОгипсПа^е <1ег ЕггЉћипјЈбПћге 
(РаЈа^. М а|агш, 1921), Основп науке о 
васпнтању <1922). М. Ш.

МЛАДЕНОВИЋ ПАВЛЕ КРАЈИСЕВИЋ,
комитски четовођа (Јачинце, општина до- 
везенска, округ кумановскп — Спасовдан 
1905, Велаковац)/ПоД навалом Бугара у 
наше крајеве, морао је н М. признатн 
егзархат п постатп егзархиста. Провео .је 
много годпна на печалби у Румунпји п 
Бугарској, алп српско осећање у њему 
нпје бпло утрнуло, п своју је децу, п ако 
егзархнста, дао у срдску школу. — Био 
је већ зрео човек, када ,је започета наша 
четничка акција, п М. јој је одлучно при- 
шао. Нпје се бојао нп Бугара, који су га 
дотле рачунали као свога човека, ни Фе- 
рата Зубовског, чпјп је чпвчнја бпо. По- 
стао је неуморан пропагатор за српску
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народну ствар, а како је одлично позна- 
вао цео кумановскн и кривопаланачки 
крај, као н део Козјак, водно је врло ве- 
што своју чету. Учинио је великих услуга 
нашим четама, нарочито у борби на Чело- 
пеку, где је стигао да са својим четници- 
ма заузме челопечки вис, пре него што 
су стигле наше чете, које су се повлачиле 
од Никуљана. Да није бнло њега, Арнау- 
ти би заузели тај вис пре наших чета и 
борба би се свршила нашим поразом. — 
На Спасовдан 1905 Турци су, издајом, 
открили његову чету у Бељаковцу и у 
борби, која се развила, Чика Павле М. 
је јуначки погинуо. Његову чету преузео 
је затпм његов син Јаћко, али и он је 
ускоро погинуо. М. је био необично леп 
и необично јак човек, тако, да се о ње- 
говој снази чудеса причају. М. М.

МЛАДЕНОВИЋ РАНКО ДР„ кљижевник 
(28/6 1893, Пирот). Средњу школу је свр- 
шио у Београду, а философију је студи- 
рао у Цириху и у Женеви. Докторат је 
положио у Берну. 1921 постављен је за 
-суплента гимназије у Београду. 1922 до 
1923 био је уредник часописа Мисао. 1923 
постао је професор, и у исто време ушао 
је  у београдско Народно Позориште за чи- 
новника управе и помоћног редитеља. 
1925 био је кратко време шеф кабинета 
министра Просвете, а затим је постављен 
•за генералног секретара Народног Позо- 
ришта. — М. је почео још као студент да 
пише стихове п позоришне кронике, и 
после се често јављао по књижевним ча- 
•сописина и дневним листовима. За вре- 
ме једногодпшњег уредниковања у Мисли 
иокушао је, да око тог часописа окупи 
присталице последњих струја у књижев- 
ности. Још није издао збирку свих својпх 
песама, а 1926 почео је да штампа у за- 
себним свескама своје драмске гатке: 
Синџирн. в. П.

МЛАДЕНЦИ, празник Четрдесет Муче- 
ника илп Четрдесет Светих (долази и под 
именом Мученици). Код православних се 
светкује 9/3. За М. су везани различни 
народнп обичајп. Тако на пр. у многнм 
крајевима ујутру рано на М. иде сеоска 
младеж у шуму да бере дренов цвет, који 
се доноси кући н даје сваком кућном че- 
љадету по један, да га прогута са наме- 
ном, да буде здраво и јако као дрен. Не- 
када се је то »полажеље у дрен« обав- 
љало свечано н са извесним церемонија- 
лом, али се тај обичај сада из године у 
годину све више губи и постаје, слично 
другим старим природно-религиским оби- 
чајпма, више предметом дечије забаве и 
занимаља. На неким местима се одржава 
•обичај, да на М. младеж оба пола излази 
!;на оро«, што се раније такође на свеча- 
нијн начин обављало. Том би се приликом 
•особито младе невесте, доведене те зиме, 
•обукле у свечано рухо и накићене кла- 
њале сакупљеном народу. Негде је оби- 
чај да се на М. напаљују расадници, т. ј.

нанесу се дрва, запале и изгоре, па се 
онда тај простор прекопа и по њему се 
посеје купусни расад, и веле: не фали 
рода изобиља. Има пх који кажу, да на 
тај дан треба попити 40 чаша. На мно- 
гим местима тога дана изјутра месе кра- 
вајчиће, а понегде их зову и младенчићи- 
ма, разног облика (нож, кола, маказе, 
сабља, овца, пиле и др.), па деле деци, 
која их носе по кућама и у замену за 
њих добију од других домаћица друге. 
Ти се младенчићн деле и свакоме госту 
и намернику, који дође у кућу тога да- 
на. Сваки је тај кравајчић премазан ме- 
дом п озго избоден »базовом« цевчицом. 
Погдешто на М. залепљују на зид од ку- 
ће говеђу балегу, која поседује особиту 
лековиту моћ, и што је добро да се нађе 
у кући нарочито кад се ко посече или 
иначе задобије рану. Кадшто М. пролазе 
под именом Св. Младена, што се нарочито 
чу.је у здравицама, на пр.: »Ов. Младен 
да омлади да Бог д а . . .«

У католика се М. празнују четвртог да- 
на Божића и, са алузијом на библиску 
легенду о поубијаним малишанима од 
стране краља Ирода, када је тражно ма- 
лога Исуса, на неким местнма мајке тога 
дана ујутру, внше за шалу, бију децу 
каквом гранчицом, и при томе говоре: 
»Пусти зло, узмн добро!« То нсто раде и 
деца једно другоме после преко целога 
Дана. П. Булат.

МЛАДИ ЗАДРУГАР, лист за задружно 
образовање сеоске омладине. Излазн од 
1924, у издању Главног Савеза Српских 
Земљорадничких Задруга у Београду.

Б . М.
МЛАДО-КОНСЕРВАТИВЦИ. В. Политич- 

ке странке у Србији пре организације.
МЛАДОСТ, југословенско академско 

глазбено друштво у Загребу. Пошто ,је 
академско певачко друштво Лиру влада 
распустила, 1900 успело је загребачкој 
омладинн, да оснује ново удружење под 
именом М. Као код свих осталих нашнх 
певачких друштава, тако се и рад М. 
кретао у културном п националном сме- 
ру. У циљу да што впше популаризује 
нашу локалну музику, приредила је М. 
многе концертне турнеје у све наше пре- 
деле. 1904, унаточ запрека аустриске вла- 
сти, суделовала је М. на свечаностима 
крунисања краља Петра у Београду. 1906 
М. је била на свесловенском конгресу у 
Софији, а 1911 је суделовала у Прагу на 
прослави педесетогодишњице Хлахола и 
концертовала је у Прагу, Плзњу и Буђе- 
јовицама. До Светског Рата наступила је 
М. око 400 пута. Неко време је М. сав 
свој приход давала Дружби Св. Ћирила 
п Метода за Истру. Музички рад М. До 
Оветског Рата није био чисто артистичан. 
Диригенти који су деловали у М. у ово 
доба су: Јосип Цанпћ. Станко Отраж- 
ницкп п Божидар Широла. На почетку
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рата аустриске су властп обуставиле рад 
М. — После ослобођења М. је прионула 
уз музичко-националистичка уметнипка 
настојања наших новпјих композитора. 
Први потицај том раду дао је М. дирп- 
гент Оскар Јозефовпћ. М. је приликом 
своје двадесетогодишљице извела циклус 
хармонизација југословенских пучких по- 
певака А. Добронића, а 1921 прпредила 
је концертну турнеју у Пољској. Рад у 
овом смеру наставила је М. под дприген- 
том Јаковом Готовцем. Значајан је кон- 
церат М. млађих националистичкпх ауто- 
ра, Готовца, Гргошевића, Тајчевића и Ма- 
тетпћа. М. Добронић.

МЛАЂ, МЛАЂАК (млад месец) је један 
од прнродних појава, за који су везана 
многа и различна вероваља нашега на- 
рода, п то на основу т. зв. спмпатетично- 
сти природе и вених појава према чове- 
ку. Тако на пр. ко за М. стриже овце или 
се шиша, и њену и благу брзо ће опет 
нарасти коса одн. вуна. Отуда и обичај, 
да девојке и младе снахе потшпшавају 
своје плетенпце о младу месецу, да би 
им што веће нарасле. За М. се нипошто 
не сме и-зносити ђубре ни на ђубриште 
ни на љиву, јер ће се ужећи и од љега 
неће бити "никакве користн. 0 М. се не 
коси трава, јер ту траву благо неће ни- 
како да једе. Нп сечење дрвета за грађу 
не сме се обављати за млада месеца, јер 
ће иструнути п брзо пропасти. И ракови 
су за пуна месеца пуни, а за млађа праз- 
нн, па се за М. п не лове. 0 М. или менн 
(уштапу) жене леће ни да перу рубље, 
јер ће им се све исећи и онда лако по- 
дерати. Напротив, ко за М. има у џепу 
ситнога новца, нека погледа у љ и тресне 
љиме, па му целога ме.сеца неће недоста- 
јати пара. П. Б.

МЛАТИЛИЦА. В. Вршилпца.
МЛЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА развила се 

и у нашој држави у -трн облика, као пла- 
нинска (Бачила), кућевна и фабричка. 
Први облик развијен је нарочито на пла- 
нинама Источне п Јужне Орбије (Стара 
Планина, Шар-Планпна п др.), у Боснп, 
Црној Гори п Далмацијп. Као кућевна ин- 
дустрија прерада млека саставнн је део 
пољопривреде у целој држави, и млеко 
се прерађује у првом реду за кућевну 
потребу, а вишак се носи на трг, у оближ- 
ње градове. Задругарски облик, који чини 
прелаз ка фабричкој производљи масла 
и сира, тек је почео да се јавља, и данас 
има око 70 млекарскнх задруга у држави, 
највише у Србнјн и у Оловеначкој. Тако 
псто и пндустриска (фабричка) прерада 
млека, која је у неким крајевима наше 
државе била добро развијена, уназађена 
је ратом, аграрном реформом, секвестра- 
цнјом великих поседа и смаљељем броја 
говеда за време рата. Стога се првих не- 
колпко година после уједиљеља увозило 
доста млечних производа. Данас се фа-

бричка пропзводља сира и масла опорав- 
ља, раннја предузећа повећавају произ- 
водљу и стварају се нова предузећа, ве- 
ћином маљег обима.

У нашој држави има око 30 фабричких 
предузећа за прераду млека. Од љих је 
најважнпја централна млекара државног 
добра Беља, која производи годишље 80 
вагона- масла, 100 вагона сира и 3 ваго- 
на казеина, а дневно преради до 4 вагона 
млека, које се свако јутро доносн малом 
железннцом са свнх крајева имаља. Нај- 
важнија слнчна предузећа су: 1. Прва
Хрватско-Славонска Средишља Масларна 
Павао Стубе, Ђаково. Основана је 1903, уз 
сарадњу сељака нз околних села. Произ- 
води масло п сир. 2. Манастир траписта 
у Марија Звезди, код Баље Луке. Произ- 
води чувени сир трапист. 3. »Меркур«, 
прва осјечка хигпјенска млекара, у Осе- 
ку. Производи трапист н пармезан. до 
3 вагона годишље. 4. Фабрика сирева 
Огљановић и Пајх у Бочару. Израђује 
годишље око 20 вагона качкаваља. 3. Твор- 
ница Сира и Маслаца Јоспп Тот у Честе- 
регу. Израђује 10 вагона сира и масла го- 
дишље. — Остала предузећа су мањег 
обима. С. Предић.

МЛЕКАРСТВО. Производња млека и 
прерада млека има могућност развитка 
готово у целој држави, нарочпто у гор- 
ским крајевима, а овче млекарство још и 
у Војводинн. Капацитет бн могао, уз да- 
не прплике и рационалну прпвреду. до- 
стићп до 500 милиона литара годишње, 
покрај потребе становништва.

М. се у СХС развило п задружним пу- 
тем п приватном пнпцијатпвом. У Слове- 
начкој је било пре рата 70 млекарских 
задруга, у Хрватској и Олавонпји око 20, 
у Војводинп до 150, у Орбији око 15, у 
Боснп 3. Од овпх су задруга, услед не- 
довољне организације, многе пропале (у 
Војводпни скоро све), те их сада има у 
целој дрзкави близу 100.

Веће млекарске установе су: Државно 
Млекарство у Бељу (код Осека) са преко
7.000 л млека дневне прераде (маслац п 
казеин), Здружене Млекарне у Љубљани, 
Самостан Траписта у Баљој Луци (спр, 
годишње до 15 вагона), П. Стубе, Ћаково 
(маслац и сир). Властелинске млекарне- 
морале су, због аграрне реформе, обуста- 
вити рад.

Трговина млекарском робом нарочпто се 
развила при снабдевању градова млеком 
и млечним производима. Крај маслаца 
прави се сир, и то у јачој мерн: овчпји 
сиреви (качкаваљ, сомборскн, травнички 
и пашки), онда крављп (прави трапист 
н љегове имитације), а у Оловенпји емен- 
талер.

Извоз млекарске робе из ОХС је изно- 
сио 1922 12 вагона маслаца п 175 вагона 
разног сира, а 1923 се извезло за 118 мн- 
лиона динара само качкаваља, а осталог 
еира п масла за 28 милиона динара. За
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1924/25 (од 1/9 до 31/8) цени се тај извоз 
на 120 мипиона динара. Извозни реони 
су: Марибор, Пирот и Скопље. Од 1923 
извози се из Штајерске дневно впше ва- 
гона свежег мпека у Аустрију.

С. Улмански.
МЛЕТАЧКИ ЗАЛИВ (талпјански СоНо 

сП Уепегха), северозападнп залив Јадран- 
ског Мора, између пталскога (млетаикога) 
конна и полуотока Исгре, који га растав- 
ља од Кварнера. Јужна му је међа отпри- 
лике правац (115 км): ушће реке Пада— 
јужни искрајак Истре, рт Камењак (Рго- 
топ1оге). На североистоку дубље се у 
копно увалио полукружни Тршћански За- 
лив, чија је северна Тржићска Драга (Моп- 
{аЈсопе) и најсевернија завала Средоземног 
Мора: у труп Европе продире 1-5° даље 
к северу неголи 'Веновски Залив. Западна 
је обала М. 3. плосна и непрестано расте 
наносом северноиталскнх река, како то 
нарочито показује избочена делта реке 
Пада и ушће Соче (Здоба); обилује пеш- 
чаним отодима, лиди (особито западно од 
Соче и између Пиаве и Адиже), који огра- 
ђују од мора приморска језера, лагуне. 
Усред такве лагуне саграђени су Млеци 
(Венедија), велика трговачка и војна лука. 
На северном крају М. 3., на једном лиду, 
недалеко од Соче, је Градеж (ОгаЈо), чу- 
вено купалиште. Источна је обала стр- 
мија, нарочито код Трста, друге знатне 
луке у ономе крају, над којом се непо- 
средно из мора диже Крас. Од Трста ка 
северу, код историскога града Девина 
Ршпо), избија из Краса Тимава (доњи 
ток нотрањске Реке). Северозападна оба- 
ла Истре до рта Жалборне (8а1уоге, са 
36-4 м високим светиоником: 45° 29'20" 
сев. шнр., 13° 29' 39" ист. дуж.) врло је 
развијена; има и отока, који су се спо- 
јили с копном (Копар-Саро <Г1з1па, Изо- 
ла, Пиран). Знатније су драге: млљска 
(Ми^ја), са великим скверовима, копар- 
ска, и пиранска, са купалиштем Порто 
Розе и обилним солилом. Јужно од Жал- 
борне обала постаје равна. Најзнатније Је 
меСто Ровињ. Има више драга (Мирна, 
Леме само 1-5 км широка а 12 км ду- 
гачка) и отока (најзнатнији Врионски 
Отоци, пред улазом у бојну луку Пуљ). 
Јужни искрајак Истре, рт Камењак, и 
пред њим оточић Пореч, са врло знатним 
светиоником (35 м, 44° 45' 32" сев. шир. 
и 13° 53'Ј56" ист. дуж.) уједно је југо- 
источна биљега М. 3. Светионик опомиње 
иа опасне гребене и показује раскршће 
пута у Трст и Реку (Ешше). — До 30 м 
дубоки М. 3. најплићи је крај Јадранског 
Мора. Разлика плиме и осеке (код Трста) 
износи 88 см. Сланост воде, због прити- 
цаља многих река и севернијега смештаја, 
мања је (ЗЗДоо) него у другим крајевима 
Јадранског Мора (гдешто 38°/оо). Станов- 
ништво М. 3.  ̂ су Италијани (Фурлани), 
Словенци и Хрвати. Врсни су морнари

и рибарп, вртлари, виноградари, масли- 
нари и сточари.

У средњем веку Млечићи су кадшто’ 
цело Јадранско Море звали М. 3.

Ј. Модестин.
МЛИН СЕЉАЧКИ. Према сили, која га 

покреће има: 1. Воденица, млин теран во- 
дом; 2. Сувара, млин теран коњском сна- 
гом; 3. Жрвањ (жрмље, жерви), млин те- 
ран људском снагом.

Воденица је или на рекама, ланцима 
уз обалу причвршћена, а удешена тако, 
да вода окреће доњи крај вертикално 
смештена напера (кола), или је поточара 
грађена уз поток. Према томе, да ли јој 
вода окреће вертикално смештено коло 
на доњем крају, у средини или горе, зове 
се подљевача, пољевача пли наљевача. 
Посебна врста поточаре је жличарка или 
млин кашикар са хоризонтално смеште- 
ним колом, састављеним од великих ка- 
шика, у које удара вода, наведена кроз 
иарочито велику цев (бадањ пли жљеб). 
Та се врста употребљава где нема довољ- 
но воде.

Оувара има велико хоризонтално сме- 
штено коло, које окрећу коњи, а упо- 
требљава се само тамо где нема водене- 
снаге. Тај тпп се губи увођењем машпн- 
ских млинова.

Жрвањ је кућни млин. Њему камен 
окреће људска рука, помоћу вертикалне- 
полуге помично учвршћене, већином о 
строп. Њим се меље жито, кукуруз, а 
лончару служи и за млевеље цаклине 
(глазуре). Нарочито је уобичајен у Хр- 
ватском Загорју, где га има свака кућа.

Млинови, нарочито воденице поточаре, 
кад припадају неколицини, целом селу 
или општини, који их употребљавају и 
поправљају према сталном договору,’ зо- 
ву се ортачки или кетушки млинови.

Л и т е р а т у р а :  Хефеле, Наши домаћи 
обрти (1896). В. Ткалчић.

МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА је, поред 
дрварске, најважнија индустриска грана 
у нашој држави, и по броју предузећа н 
по _ њиховом капацитету и по каквоћи 
сво.јих производа. Одлична пшенпца, која 
успева у великом делу наше државе 
(Бачка, Банат и Бараља, Мачва, Стиг, 
Овче Поље, Тимочка Долина и т. д.), дала 
је маха оснивању великог броја млинова, 
не само за снабдевање становништва хле- 
бом, него и за извоз. Тако, поред воде- 
ница, сувача, ветрењача, имамо велики 
бро.ј најсавршенијих млинова, који су по- 
степено потисли несавршеније облике, 
тако да њихов број стално расте, на ште- 
ту воденица и других примитивних мли- 
нова. Тај развитак ишао је тако далеко, 
да су млинови често оснивани и тамо, 
где им више нпје био могућ опстанак, 
услед већ довољног броја млинова.

Тачан број млинова у целој нашој др- 
жави немогуће је утврдити, али се ’узи- 
ма, да их, сем воденица и других прими-
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тивних млинова, има око 700. а овако 
су подељенн по покрајинама: Војводина 
око 270 с капацитетом од 320 вагона 
дневно, Хрватска и Олавонија 220 с ка- 
пацитетом од 160 вагона дневно, Орбија 
170 с капацитетом од 100 вагона дневно, 
осталп крајеви 30 с капацитетом од 40 
-вагона дневно. Кад се узму у рачун и во- 
денице и другп примнтивни млинови, 
дневни капацитет целе наше М. И. је око 
800 вагона пшенице дневно. Као што се 
впди. највећи део наше М. И. налази се 
у Војводини. где има највише и највећих 
млинова, чији се дневнп капацитет пење 
п до 15 вагона.

По начпну рада млинови се деле на 
нзвозне (трговинске) и ушурне. Први ку- 
пују пшеницу и мељу је за свој рачун, 
иа брашно продају, не само у најблпжој 
околпни. него га и извозе у удаљеније 
крајеве и иностранство. Другн млинови 
мељу на ујам, за рачун самих помељара, 
који им за мељаву плаћају пшеницом 
(8 до 12% од количине самлевене пше- 
нпце). И ако и међу овим последњпм 
млиновима има модерних (парних, мо- 
торнпх или електричних) млннова, до 2 
вагона капацитета, већнну ушурнпх млп- 
нова чине воденице п остали примитивни 
млинови.

Како капацитет наше М. И. далеко над- 
маша потребе нашег становништва, трго- 
еински млинови се старају да -впшак с.во- 
„јих производа пзвезу у иностранство. Ус- 
лед те зависности' наше М. И. од могућ- 
ности извоза, долази она често у тежак 
положај, кад год јој се извоз онемогући. 
Наши највећи млинови подигнути су у 
крајевима, који су билн у саставу Аустро- 
Угарске, и до уједнњења су имали као 
потрошачку област све индустриске и па- 
сивне покрајине монархије. Већпна тпх 
млпнова подигнути су као филпјале ве- 
ликих будимпештанских млинова, а неки 
још и за време Оветског Рата, према та- 
дашњим потребама. После уједињења до- 
шла је цела наша М. И. у тежак поло- 
жај, јер је не само изгубила своје нека- 
дашње потрошачке области у Аустрпјп, 
Чехословачкој, Пољско.ј, које су одвојене 
царинским границама, но је често- била 
лотиснута и пз наших пасивних кра- 
јева. Све наведене државе спречавају 
свпма средствнма увоз нашег брашна, а 
потпомажу увоз пшенице, да би обезбе- 
диле развитак својој М. II. Поред тих ца- 
ринскнх, порескпх и другнх финансиских 
сметњи од стране увозних земаља, отежа- 
ван је извоз нашег брашна често и од 
саме наше државе, која је дуго сматрала 
ову индустрију као страну и извозним 
царинама је ометала извоз брашна, а осло- 
бођењем брашна од увозне царине оду- 
зела јо.ј је и добар део домаћег тржишта. 
Последица тога стања је, да наша М. II. 
већ одавно искорпшћује свега једну тре- 
ћину свога капацитета, а у последње вре- 
ме морали су неки велнки млинови са-

свим обуставпти рад. Тај поремећај у из- 
возу учннио је, да производи наше М. II. 
нису могли онако да се учврсте на међу- 
народним тржиштима, како би то одго- 
варало њиховој каквоћи н одличној пше- 
ници, коју прерађују наши млинови. Уз 
многе наше веће млинове подигнуте су 
и сушнпце кукуруза. Пронзводи наше М. 
II. су: гриз, пшенпчно брашно (8 врста), 
крмно брашно, мекиње, кукурузно браш- 
но, прекрупа.

Уз млинарску почела је, нарочито по- 
сле уједињења, да се развија индустрнја 
теста п бисквита. али и поред тога, што 
се њени производи већ доста троше, ипак 
се још нпје онолико развила, колико би 
могла, с обзиром на велику производњу 
брашна у нашој земљп. То нарочито важи 
за пндустрију бисквнта, која још није 
успела да потисне стране, финије про- 
нзводе. Пропзводња хлеба врши се још 
увек занатски. јер је у фабричкој произ- 
водњи успело свега неколпко предузећа, 
док су, нарочито у Србијп, покушаји фа- 
бричке пронзводње хлеба већином сврша- 
вали с неуспехом.

Најглавннји млинови у нашој државн 
су: 1. Млпнови Народне Млннске п Го- 
сподарске Индустрнје. 2. Велико-Кикинд- 
ски Парни Млин у Велпкој Кнкннди. 3. 
Оомборскн Млин у Сомбору. 4. Парни 
Млинови Браће 3. Поповпћ у Београ- 
ду. 5. Сједињенп Паромлпнп Бјеловар 
п Питомача. 6. Барањски Паромлнн у 
Дарди. 7. Ђаковачки Млпн на Ваљке у 
Ђакову. 8. Први Хрватскп Млин на Чигре 
у Карловцу. 9. Акцпонарскн Парни Млнн 
у Крагујевцу. 10. Парни Млинови Живка 
Стојиљковића у Лесковцу и Куманову. 
11. Лудвиг Франц и Сннови у Марнбору 
(400 НР, 150 радника). 12. Аутоматски 
Млнн Окружне Банке у Нишу. 13. Првп 
Новосадски Млпн на Ваљке у Новом Саду.
14. Панчевачки Парни Млин у Панчеву.
15. Сарајевски Паромлин на Ваљке Д. Д. 
у Сарајеву. 16. Аутоматски Парнп Млин 
»Балкан« у Скопљу (205 НР, 60 радника^, 
капацитет 8 вагона). 17. Горњобачко Удру- 
жено Паромлпнско Д. Д. у Оуботпци. 18. 
Банатска Млннска Индустрија у Вршду.
19. Извозна Млинска Индустрија у Вршцу.
20. Млпн II. Бајлонп и Оиновп у Малом 
Црнићу. Овај млин подигнут је после ра- 
та на ’ место старога, који се развио нз 
државне воденнце. Капацптет му је 15 
вагона дневно.

Индустрија теста и бисквита заступље- 
на је са. 16 фабрика, од којих су на.ј- 
важније: 1. »Данубиус« у Новом Оаду. 2. 
»Супрема«, Д. Д. у Загребу. 3. »Власта«, 
Д. Д. у Оплиту. 4. Прва Ванатска Фа- 
брика Макарона и Теста А. Д. у  Велпком 
Вечкереку. Поред тих фабрпка имају и 
неки млнновп своје фабрике теста или 
бисквнта, као »Унион« у Осеку, 'Бако- 
вачки Млин и т. д.

Фабрика штирка имамо седам. које про- 
изводе штпрак од кукуруза, пшенице и
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пиринча. Делокупан љпхов капацитет је 
око 1.000 вагона годишње. Најглавније су: 
1. Фабрика Штирка Панчевачке Кредитне 
Ванке у Јабуци. 2. Фабрива Штирка и 
Конзерви С. Коп и Спнови Д. Д., Субо- 
тица (100 НР, 60 раднпка). 3. Ј. М. Геор- 
гијевић и Брат »Уннон«, Фабрика Штирка 
у Вршну (120 НР, 100—120 радника).

С. Првдг1ћ.
МЉЕТ (талијански Меледа) је најуж- 

нији, а уједно и најнсточннји од свих ве- 
ћих далматинских отока. Паралела 42° 45' 
пресеца оток. Његова најзападнија- тапка 
(17° 19' источне дужине), Голи Рат, 18 .је 
км далеко од отока Корчуле, а најисточ- 
нија (17° 45' ист. дуж.), рт Груј, 27 км 
од Дубровника. -Јужна страна отока окре- 
нута је морској пучини, док га н а ' се- 
веру 9 км широки Мљетски Канал ра- 
ставља од полуотока Пељешца. С тим по- 
луотоком напоредо пружио се оток М., 
осеком само 2—з км широк, правцем од 
•запада - северозапада к истоку - југоистоку 
38 км у дужину, припада дакле особитом 
типу далматпнских дугуљастпх отока. 
86-5 км дуга обала чини впше увала, дра- 
га и природних лука.' Знатније увале су: 
Увала Солине на југозападној обали. Из 
ње води 1 км дуги, уски и плитки (з м) 
канал у Велико Језеро, у које за плпме 
утиче, а за осеке отиче, морска вода, тако 
јако струјећи у каналу, да би могла окре- 
тати млинска колеса. Затим увала од По- 
лаче на северозападној обали са добрим 
сидриштем, а насред северне обале Сред- 
ња Лука Мљетска, где пристају пароброди 
линије Корчула—М.—-Груж (Дубровник). 
Кад на јужној обали стане море млатити 
о прошупљене стене, настаје, продира- 
њем и збијањем ваздуха, силан шобот, 
као грмљавина издалека; тако особито 
код удубине Рикавице, недалеко од Ба- 
бнна Поља, главнога места на отоку.

Површина М. је 99-2 км2. Оток је ве- 
ћнм делом бреговит. Између брегова има 
малих долина; највећа Бабино Поље, 
насред отока, јужно од највишега врха 
брда Великога Града (514 м), има једва 
15 км2. Краско тло има доста голнх стена 
и спиља, поникава и понора; има и из- 
вора, али не доста, те житељи хватају 
кишницу у цистерне. Кад падне ки- 
ша, неке се поникве претворе у је- 
зерца, којих брзо нестане, чим киша 
престане. Жарко лето пролази готово 
бе-з _ кише, а млака зима доноси честе 
олује. Негда су биле на М. густе смре- 
кове и борове шуме. И данас још има 
лепе шуме у западном делу отока, где 
и пиннја доноси свој род. Гајењу хпу- 
ме наносе велике штете чести пожари 
(1917, 1922). Главна ,је привреда на М. од 
риболова, којим се баве мушкарци, док 
пољске послове врше поглавито жене  ̂ Од 
жита се сеје пшенпца, кукуруз, јечам и 
нросо; пешто се сади поврћа, нарочито 
кељ. Винова лоза и маслина не дају осо-

бита рода. Има смокава, мендула (баде- 
ма) и шипака, а других воћака готово нп- 
мало. Врло је раширена маки.ја и бухач. 
Како нема пространих ливада, држи се 
углавном само ситна стока (овца и коза).

Оток М. има 1.934 становника. у 6 села 
са 356 кућа. Највеће је жупно и општин- 
ско село Бабпно Поље, са 920 становника. 
За њим се ређају: Говеђари (жупа), са 
317 и Блато, са 304 у западном, па Ма- 
рановпћи, Са 182, Прожура, са 179 н Ко- 
рита, са 132 становника, у источном делу~ 
отока. Чувен је са своје романтичне око- 
лине негдашњи бенедиктовски самостан 
Св. Марије на острвцу у Великом Језеру. 
Мљетска општина припада срезу н обла- 
сти дубровачкој.

Оток М., стара Мелпта, помиње се већ 
у Псеудоскилакову Периплу (338—335 пре 
Хр.). У римско~ доба био је М. разглашен 
са гусарења. Зато је једном цар Август 
казнио житеље, разорио им главно на.сеље 
(МеШизза). М. је био место прогонства 
за политичке крпвце. Тамо је цар Септи- 
хије Оевер прогнао богатога Киличанина 
Агеснлаја Аназарба, јер му се није покло- 
нио, кад је цар славио победу над Пар- 
ћанима. Агесилај је ту саградио себи па- 
лату, од које се знатни трагови још данас 
налазе. По њима се зове поменута Увала 
од Палаче. — На почетку 7 века осво- 
јили су М. Јужни Словенн. Око половине 
10 века цар Константин VII помиње М. 
уз Корчулу н Брач у области неретљан- 
ских кнезова. У и  и 12 веку припадао 
је М. захумским кнезовима, од којпх је 
прешао у  област српских владалаца из 
породице Немаљића, кад су они завла- 
дали Захумљем (за Отевана Немање). У 
неманићској областн остао је М. око 150 
година, док га није босански бан Стеван, 
повељом, писаном 15/2 1333, под градом 
Сребрпицом, даровао дубровачкој репу- 
блицн. Мало затим добио је М. сво.ј ста- 
тут (1345). — Дубровачка република др- 
жала је М. све до своје пропасти (1808). 
На челу управе био је од дубровачке вла- 
де изаслани кнез, којп је седео у Баби- 
ном Пољу. Побуна Мљећана против госпо- 
дарства дубровачког 1402 није успела.. 
1572 турски су гусари опленили сав оток 
и самостан, чије су редовнике поубијали. 
Спасли су се житељи, уколико су се скло- 
нили у горске збегове.

Бенедиктовски самостан Св. Марије иа 
острвцу у Велнком .Језеру, основан већ 
у 11 или 12 веку, посећивали су сло- 
венски владаоци. Већ 1145 тамо је била 
удовица дукљанскога краља Бодина са 
својим сином Ђурђем, а касније жена по- 
следљег босанског краља Стевана Тома- 
шевића, чији је син сахрањен у само- 
стапско.ј цркви. У 16 веку мљетски са- 
мостан био је глава свих бенедиктовских 
самостана дубровачке провинције, ко.ја се 
звала СопјЈгејЈаНо МеШепНз. Међу опа- 
тима особито се прославио познати пе- 
сннк п научењак Игњат Ђурђевић (Геор-
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ги), чије је име сплетено са именом отока 
М. Од н>ега имамо, у писму пријатељу Ја- 
нуарију Селинесу, бенедиктовцу на Мон- 
те Касину, заносан опис М. и његова са- 
мостана; од њега су потекле Сузе Марун- 
кове са много мљећанског фолнлора; н>е- 
гово је н велико дело Б. Раи1из Ароз1о- 
1из (1730), којим је хтео доказатн, да се 
лађа пловећи с апостолом Павлом по 
»адријанској пучини« разбила код ото- 

:ка М.
Кад је 1808 Наполеон укинуо дубро- 

вачку републнку, морали су и мљетски 
бенедиктовцн оставитн оток. По Бечком 
Миру (1814) М. је припао Аустрнји, која 
је самостан предала дубровачким пнја- 
рнстима па исусовцима, док га нису и 
они морали напуститн (1869). Касније је 
била у самостану држа.вна шумарија — 
сада под паском једног чувара пропада.

1822/24 чула се на М. детонацпја, као 
кад топ груне, сад пзблиза., сад издалека, 
а при том се потресла земља. Житељи су 
се силно уплашили, да је подморскп вул- 
кан. Из Беча одаслани научници П. Парч 
и Ф. Рппл утврдили су, да на М. нма оди- 
ста вулканског камења, али вулканска 
провала да не прети.

Л и т е р а т у р а :  М. Шрепел, Лист /Вор- 
ђићев о отоку Мљету (Грађа за повијест 
књнжевностн хрватске, I, 66); Раг1зсћ ипЈ 
Кдерђ Вегхсћ! ићег Јаз Бе1опаПопзрћапо- 
теп  аи! Јег 1пзе1 Ме1ес1а (1826); В. Кланћ, 
Оппс земаља у којнх обптавају Хрватп 
(II, 242—245); К. Е. Ре1егтапп, Еићгег 
јигсћ Ба1та1хеп (1899). Ј. Модвстин.

МОБА се зове обнчај кад сеоски момци 
и девојке иду неком газди да му бесплат- 
но, само за јело и ппће, сврше какав 
пољски посао, на пр. пожњу жито, ко- 
пају кукурузе, скупе сено, оберу шљиве 
п др. М. обично сазове газда сам; ње- 
гова је брига да мобари и мобарице тога 
дана буду добро лочашћени п јелом и 
ппћем. Стога, ко је сиромашнији и нема 
чиме да части, тај М. и не сазива. На М. 
се иде више разоноде и забаве ради. 
Стога млађа чељад, кад иде на М., обучеч 
свечаније рухо, као кад иду у цркву 
или на славу. На М- се пева, весели, 
колико за трајања рада у пољу, толико 
п после, када се врате газдиној кући. На 
неким местима се мобари н мобарице, по- 
сле завршенога посла у пољу, сврстају у 
редове, од марама направе барјаке и~с бар- 
јацима певајући и лотцикујућн, а гдешто 
и пуцајући, враћају се у село као да су 
•сватови. На М. долази и младеж из дру- 
гих околних села, и М. служи као једна 
-од прилика, где млада сеоска чељад обо- 
јег пола склапа познанство, које често 
ввршава свадбом. П. В.

МОВНАТЕЦ, место у срезу прилепском, 
тде је 5/8 1905 била огорчена борба на- 
ших чета са Бугарима. У то.ј борби, која 
се завршила нашом победом, од нашнх 
•четпика погинула су тројица. М. М.

МОГОРОВИТ1И, једно од 12 старохрват- 
ских племићских племена. Помињу се 
1069, за краља Петра Кресимира IV у 
околинн Београда, а у 12 и 13 веку у 
околини задарској. Ако не пре, свакако 
одмах после провале Татара у Хрватску 
(1242), преселио или раширио се велик 
део нлемена М. на север, преко Велеби- 
та, у старохрватску жупанију Лику, где 
је остао на окупу све до освојења Лике 
од Турака (1528). У 14 и 15 веку истнчу 
се у Лицп нарочито две хиже (задруге) 
од племена М., Бериславићи и Десисла- 
вићп. Десиславићп су били међу носио- 
цима кнежевске части. По исправама од 
1490 и даље постоји у »шпанству« или 
»кнештву« лпчком посебан племенски суд 
за нлемнће »племенити стол краљев меју 
племеннтими људи Могоровићи у Лици«. 
Они су били настаљени по селима или 
весима, од којих се, међу осталим, поми- 
љу: Бисићи, Чаховићп, Гаћелези, Гвозд- 
нпца, Касези, Кукљићи, Лучани, Рибник, 
Скурина, Врховљани и по свом павлин- 
ском самостану »Градчинн« знаменито 
Зажићно, на концу 15 века културно сре- 
диште читаве Лике. Живели су у хижа- 
ма пли задругама, којих се у Лици 1490 
до 1515 наводн до 50, међу љнма: Баби- 
ћи, Драшковићи, Корлатовпћн, Малићи, 
Нелковићи, Орловчићп, Петричевнћп, Су- 
чићи, Томашићи. Драшковићп су преби- 
вали у Дољем Зажићну, где су основали 
поменути самостан. Из даровнице 1/11 
1490 видп се, да је хижа Драшковића та- 
да бројала преко 35 мушких глава, да- 
кле у свему око 70 душа. Узевши да су 
просечно и остале хиже имале по толпко 
чељади, излази, да је ллеме М. у Лици на 
концу 16 века бројало до 3.500 душа. — 
1528 Лику су освојнли Турци, а племе М. 
се разасуло по преосталој Хрватској.

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Хрватска 
племена од 12 до 16 столећа (Рад, 130, 
1—85, Могоровићи, 44—54).

Ј. Модестин.
МОДЕСТ, регионарни бискуп и слове- 

начки мисионар (око 765). За време вој- 
воде Хотнмира (753 до око 769) послао је 
салцбуршкп надбискуп М. у Карантанију 
са другпм свештенпцима. Посветио је ту 
три цркве: у Госпој Свети, на Лурнском 
Пољу, цркву Св. Петра и Св. Марије код 
Ингеринга у Горњој Штајерској и на мно- 
гим другпм местнма, која нзвори не наво- 
де. Те су три цркве најстарпја хришћан- 
ска светишта међу Словенцима. М. је сто- 
ловао у Госпој Светој, п сахраљен је у 
тамошњо.ј цркви. Ф. ЈС-ћ.

МОДОШ, среско место у Банату, на Та- 
мишу. 1910 имао је М. 4.750 становника, 
од којих је било Срба 1.374, Мађара 878, 
Јевреја 227, православних 1.550, католика 
2.973. Први пут се спомнље 1332—1337. 
Спомиње се и за време Турака. 1717 при- 
падао је бечкеречком округу и имао је 
50 домова. 1783 преселио се један део
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■■•српеког становништва нз М. у војну гра- 
ницу н на њнхово место доселшш су се 
Немци. М. је припао нашој државн у спо- 
разуму са Румуннјом 10/4 1924. М. се са- 
да зове Јаша Томнћ. Д. П.

МОДРИ ТИЧНИК, врста винове лозе, 
-с црннм грожђем. Раширена је у Слове- 
нанкој, где се од ље прави кисељасто ру- 
жичасто вино звано цвичек. И. Р.

МОДРИНА, врста сукље. Од вунене је 
тканине, угасито плаве боје, дуга је до 
чланкова, са уским рукавима, позади на- 
борена. Носн се у околини Дубровника.

Н. 3.
МОДРИЧ, варош у Босни, на десној 

пбали Босне. Нма 2.662 становника (1910). 
Имала је католички фраљевачки манастир, 
који је постојао још 1657. Трговачко је ме- 
сто. Извози суву шљиву и друго воће. Има 
пољопривредну станицу и школу. У бли- 
зини М. су рушевине града Добора.

М. Ф.
МОДРИЧКА РЕКА, речица у Србији, 

десна притока Расине. Извире на север- 
ном крају Великог Јастребца, под Зма- 
јевцем 1.491 м и Белом Стеном 1.250 м, и 
као поток Бистрица почне тећи на се- 
вероисток, а набрзо скрене под правим 
углом и управи ток према северозападу. 
На доњем току зове се М. Р., према селу 
Модрици, крај којег протиче. У Расину 
утиче око 2 км низводно од Модрице, од- 
носно око 5'5 км јужно-југоисточно од 
Крушевца. Дужина тока М. Р. је 20'2 км, 
а површина слива 70'3 км2. Д. В.

МОДРО ОКО, језерце у Далмацији, за- 
надно од Десног Језера, којим је везано 
око 350 м дугачким и 3'5 м широким ка- 
налом, односно 6 км северозападно од 
Опузена. Лежи у вртачи од беличастог 
кречњака, а вода му је модре боје, по че- 
му је и названо. Површина М. 0. је 
0'03 км2, апсолутна висина 0 м, али се 
мења са плимом и осеком. Максимална 
дубина М. 0. је 18'3 м. Вода језера је бо- 
чата (или сланаста). Д. В.

МОДРУШ, два села у Хрватској, у обла- 
сти приморско-крајшпкој, у срезу огулин- 
ском, на источном подножју Велике Ка- 
пеле, од превале Била (888 м), што ра- 
ставља Велику од Мале Капеле б'5 км 
(правац) к североистоку. 1. Доњи М., на- 
десно од друма Оењ—Огулин (Јосипова 
цеста), има 512 становника. 2. Горљи М., 
налево од друма Оењ—Огулин, има 669 
становника, општинско поглаварство, ри- 
мокатоличку жупу, пучку школу, котар- 
ску шумарију имовне опћине огулин- 
ске, пошту и телеграф.

Над Горњим М., на Самачкој Главици 
(680 м), стрче развалине старога града, 
који народ зове Тршцем или Тржаном. 
Тако се зове и у споменицима 15 и 16 ве- 
ка, док се варош, такођер ограђена зидо- 
вима, северно испод града, зове Модру-

ше. — Град М. (или Тржан) бпо је сто- 
лица старе модрушке жупаније, која се 
помиње у 12 веку у подручју сплнтске 
надбискупије, а крбавске бискупије. Кра- 
јем тога века (1193?) добплн су М. у лено 
од угарско-хрватскога краља Беле III крч- 
ки кнезови, потоњи силни Франкапани, 
који су се поносито писали и »кнезови 
модрушки«.

Модрушка је жупанија била пространа. 
На северу је допирала до реке Купе, на 
западу до Вннодола, на југу до жупанија 
Гацке, Плашке и Дрежничке, на истоку 
до Коране, где је граничила са жупа- 
нијом Горичком. »Столно место« жупа- 
није био је М. Како је био знатан, обично 
је припадао старешини рода Франкапана. 
Кад су 1449 браћа Франкапани, њих 9 на 
броју, поделила међу собом породична 
имања, варош н град модрушкп (Тржан), 
затим Витуњ, Гробник н Дубовац, и део 
Крка и Сења, добио је Стеван II, који је 
обично седео у М., те га је звао својим 
»столним местом«. 1460— 1493 у вароши 
под градом М. уза цркву Св. Марије, била 
је столица крбавских бискупа, који су 
се по том звали и »модрушки«. Кад је 
по поразу хрватске војске на Крбавском 
Пољу (1493), запретила и М. опасност од 
Турака, бискуп се с каптолом склонио у 
Нови Винодолски, а Турци су М. опле- 
нпли и попалили. Из крбавског боја срет- 
но се спасао тадашњи кнез Бернардин 
Франкапан, син Стевана II (1481). За ње- 
гова је владања (1486) састављен знаме- 
нитп урбар модрушке госпоштије, а 1496 
у М. је прослављено венчање хрватскога 
војводе Ивана Корвина, спна краља Ма- 
тије, са Бернардиновом кћерком Беатри- 
чом. 1521 М. је, са целом околином, опет 
страдао од Турака. Ипак га још 1525 кнез 
Бернардин зове својим »столним местом«. 
Брзо по његовој смрти (1530) М. је заг 
узела (1553) краљевска војска. Против тога 
ништа нису користили приговори и туж- 
бе Франкапана и Зринских, којима је 
(Николи и Јурју, својим сестрићима) М. 
записао (1544 и 1575) у баштину Сте- 
ван III Франкапан. М. је остао и даље 
крајишко компаниско место огулинске 
капетаније, све до развојачења Крајине
(1873). Сам град М. већ је на почетку 
18 века био сасвим опустео. Али име се 
његово и модрушке жупаније и касни.је 
озивало у имену модрушко-речке жупа- 
није, све до њене ликвидације у Краље- 
вини СХС (1918).

Модрушко-речка жупанија запремала 
је 4.900 км2, са 232.000 становника, раз- 
дељена на 8 управних котара (Цриквени- 
ца, Чабар, Делнице, Огулин, Слуњ, Сушак, 
Војнић, Врбовско) и град (Бакар). Њено 
подручје сада је део Приморско-Крајишке 
Области, са истим срезовима и са два 
града (Бакар и Сушак).

Под модрушким градом Тржаном про- 
стирала се у равнпци варош Модруше. 
Осим столне цркве Ов. Марије (раније
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Св. Марка), ту се још ломињу цркве: Св. 
Духа, Св. Стјепана н Свете Јелене, па 
фраљеванки самостан. са црквом Св. Ан- 
туна. Место је блло знатно. Онуда је про- 
лазила већ у римско доба цеста из При- 
морја у Посавље, а у половини 14 века 
онде је била тридесетница. У вароши је 
био трг. Житељн су се. звали »пуртарп 
модрушки«; они су чпнили »службе мале 
и велике« кнезовима п плаћалп им »да- 
ције«. Самим градом управљао је, у пме 
кнеза, ваљда »подкнежин«.

Јужно од М., на 693 м високом брду, 
близу превале преко Гвозда, стајао ,је 
павлински самостан Св. Микуле на Гроз- 
ди, задужбина (1380) кнеза Ивана V (Ан- 
жа) Франкапана. Богат и простран он је 
хранио до 80 редовника, све сампх Хр- 
вата глагољаша. Касније је, због турских 
провала, опустео. 1708 обновљен је мали 
самостан за 3 редовника, са капелпцом 
Св. Николе, по којој је горскп ланац 
Гвозд добио ново име Капела. И тај са- 
мостан, укинут 1786 од цара Јосипа II, 
данас је само развалина.

Л и т е р а т у р а :  В. Клаић, Крчки кне- 
зови Франкапани. Т, 42—48; Р. Лопашнћ, 
Хрватскп урбарп, I, 20—81; В. Лашовски, 
Модруш (Просвјета, 1894, '146); Ђ. Сабо, 
Средовјечтш градови у Хрватској н Сла- 
вонијн’ 167—169. Ј. Модестин.

МОДРУШКА БИСКУПИЈА. В. С-ељска 
и модрушка или крбавска бискупија.

МОДРУШКО-РЕЧКА ЖУПАНИЈА. В.Мо- 
друш.

МОЖУРА, планина у Црној Гори, пз- 
међу речица: Каринџице-Перцетина-Оал- 
ци Потока, и Зогајског Блата, северонсточ- 
но од Улциња. Планина је. саграђена од 
флишног пешчара и еоценских слојева, 
који су јако набрани. М. се пружа прав- 
цем северозапад-.југонсток, који је услов- 
љен уздужним раседима. Највпшп впсови 
у томе правцу су: Куртцна 214 м, кота 
463 м, Можура 624 м, Кобплица 516 м. Са 
изузетком врхова, М. и љена околпна су 
област бујне вегетације. П. В.

МОЗЕР ХАНС ДР., адвокат (26/6 1889, 
Земун). Оредњу школу свршио је у Зе- 
муну, а университетске науке у Загребу, 
Бечу, Бону па Рајни, Женевп и у Пари- 
зу. После свршених наука ступио .је у 
судску струку, али је убрзо напустио, те 
је отворио адвокатс.ку канцеларију (1921). 
1923 изабран је за народног посланика 
немачке народне странке. Д. П.

МОЗИРЈЕ је добро уређено летовалиште. 
Лежи на внсини 347 м, на Оавпни. У блн- 
зини има шуме. Од железничке станице 
Речице је 8 км. Л. Н.

МОЈЗЕС СТЕФАН ДР., бискуп (24/10 
1797, Веселп. нитранока жупанија — 5/7 
1869, Бањска Бистрица). Учпо је гнмна- 
зију п философију у Трнавн, а теологију

у Пештп. У Пешти је промовисан за док- 
тора философије. Био је просђесор фило- 
софије на загребачкој Академијп, где је 
предавао и грчкп језпк (1830—1847). У За- 
гребу је М., п ако родом Словак. са вели- 
кпм интересом пратио народни препород, 
и помагао је свнм силама Илирце у љп- 
ховом -раду. Био је цензор илирскпх но- 
впна и књпга, па је у том положају учп- 
нпо ванредне услуге илирском покрету. 
1847 био је именован за каноннка загре- 
бачког каптола. који га је изаслао на по- 
жунски сабор. где је, са осталнм Хрватп- 
ма, бранио интересе Хрватске. Надбискун 
Хаулнк пменовао га је за директора за- 
гребачког семенншта. Крајем 1849 отишаО' 
је М. у Беч, п ту је радио за интересе 
Хрватске. 1850 био је именован за би- 
скупа у Вавској Бистрици; на том је- 
положају учинио веома много за дпзање 
школства и у опште просвете међу Оло- 
вацима. Нарочито је много учинио за 
словачку Матицу. М. П-г.

МОЈСИЊСКЕ ПЛАНИНЕ, брежуљцн у 
Србпји, између река: Западне Мораве- 
Јужне Мораве - Ђунпске Реке - Гагловачке, 
северонсточно од Крушевца, Саграђене 
су од кристаластих шкриљаца, кроз које 
су местимице пробиле гранитоидне и тра- 
хптопдне стене. Због тога су благпх облн- 
ка н највећпм делом пошумљене. Најви- 
ши висови од северозапада ка југоистоку 
су: Деспнна Пољана 491 м, Дренова Гла- 
ва 546 м, Шиљегарнпк 530 м, Дебела Гла- 
ва 484 м, Далеки Поглед 413 м. Љути Лаз 
360 м. Од Шиљегарнпка се према северо- 
истоку одваја дугачак повијарац, на коме 
су истакнутпји висови: Оамар 432 м и 
Прогон 307 м, а на истоку, блпзу Ђуниске 
Реке, диже се Бело Брдо 325 м. Северо- 
источннм подножјем М. П. пролазе дру.м 
н железннчка пруга Београд—Сталаћ— 
Ђунис—Ниш, западним, друм и желез- 
ничка пруга Сталаћ—Крушевац—Ужице, 
југонсточннм подножјем води друм Ђу- 
нис— Каоник—Шиљеговац— Прокупље п 
Манастир Свети Аранђел, а јужним, друм 
Крушевац—Каоник. П. В.

МОЈСТРАНА НА САВИ, главио је нсхо- 
дпште за Триглав (2.863 м), на који воде 
4 пута. Добро је уређено летовалпште. 
Пма зпмски спорт. Ј1ежп у равницп, на 
улазу у три Трпглавске долпне: Врата, 
Кот, Крма, а под брдима је Межакља 
(1.593 м) п Грачише (845 м). Л. Н.

МОКЛИШТЕ, манастир Св. Ннколе у 
Јужно.ј Орбијп, у Битољској Области. у 
долини Велике, више Кавадараца п Ва- 
таше, у Тиквешу. Манастир је поднгнут 
у близинп села М. 1595. Ктитори су му 
били Кир-Никола и с.инови му Кир-Јовче, 
Кпр-Бојко и Кир-Дане, од старе власте- 
линске лородице нз Тимњаника, сада по- 
турчењачког села до Неготина. Потомци 
су ове породице Ђоревци (Хаџи-Арсовци) 
у Неготину на Вардару. В. Р.
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МОКРАЊАЦ

МОКОШИЦА, село у Далмацији, област 
и срез Дубровник, од Дубровника 4 км 
шравац) к северу, на северној обали дра- 
ге Дубровачке Реке. У залеђу се, на се- 
веру, дижу Зеђа (522 м) и Оштра Главида 
(615 м). Има 213 становника, поглавар- 
етво општине Дуброванка Река, римока- 
толичку жупу, пучку школу. Морско .је 
купалиште, лечилиште и климатско ме- 
сто. Има п сумпоровите изворе од 22-5° С. 
Лечи реуматизам, живчане, кожне и пол- 
не болести. Ј. М-н.

МОКРА ГОРА, планина у Јужној Ср- 
бији, између Ибра, на северу, и горњег 
тока Белог Дрима, Извора, Оушнце, изво- 
ришних потока Клине на југу. Пружа се 
у великом луку, испупченом према севе- 
ру, углавном од запада на исток, од из- 
воришта Манбе и Витомирице до пзво- 
ришта Љуште, а саставни делови су јој: 
Жљеб, Кариник, Мокра Гора, у ужем зна- 
чељу, и Оуха Планина. Највећи висови 
су: Жљеб 2.243 м, Кариник 2.100 м, Поглед 
2.210 м, Уворски Крш 1.910 м, Чечево Бр- 
до 1.510 м, Перим 1.350 м. М. Г. је наро- 
чито на северној страни под вегетацијом, 
а врхови и јужне падине су већином на-
ге. Јужним подножјем планине пролази 
друм Пећ—Рудник—Митровица.

П. В.
МОКРА ПЛАНИНА. 1 . Планина у Јуж- 

но.ј Орбији, око изворишта Калудре-Ше- 
куларске Реке - Пећске Бистрице, север- 
но од Чакора, 16 км иеточно-југоисточно 
од Берана, односно 23 км западно-северо- 
западно од Пећи. М. П. је висока 1.890 м. 
Без вегетације је и без већих саобраћај- 
них путева. П. В.

2. В. Мокра Гора.
3. В. Мокрањска Планина.
МОКРАЊАЦ СТЕВАН, композитор (28/12 

1855, Неготин — 16/9 1914, Окопље). Ги- 
мназију је учио у Зајечару, Неготину н 
Београду. После свршене гимназије упи- 
сао се у природно-математички одсек Ве- 
лике Школе у Београду. 8/10 1879 иза- 
брало га ,је Веоградско Певачко Друштво 
за свога питомца и послало у Минхен на 
музичке студи.је. Професор композиције 
био му је Ј. Ра.јнбергер. 1884, децембра 
отишао је М. у Рим, где је код професора 
Па.ризоти, секретара Академије Св. Цеци- 
лије, радио на чисто музикалном послу. 
Из Рима је, по одобрењу министра Про- 
свете, отишао у Лајпциг, и пробавио је 
ту на Консерваторијуму 1886—1887, сту- 
дирајући композицију код професора Ја- 
дасона и Рајнека. По доласку у Београд, 
постављен је М. 1/8 1887 за учитеља му- 
зике у првој београдској гимназији. Исте 
године изабран је за хоровођу Београд- 
ског Певачког Друштва. Од тада па до 
смрти М. је био на томе месту и апо од 
Ш 2 не активан, услед болести. — Са 
Београдским Певачким Друштвом, које је 
уздигао на степен уметнички, М( 'је про-

нео лепоту наше песме широм свих југо- 
словенских крајева, а н кроз Европу: 
Оолун, Скопље, Буднмпешту (1894), Софи- 
.ју, Цариград, Пловдив (1895), Петроград, 
Москву, Нижњи Новгород и Кијево (1896), 
Берлпн, Дрездн, Лајпциг (1899), Трст и 
Реку (1911).

Активност М. осетила се у целокупном 
нашем музичком животу. 26/9 1889 осно- 
ван је Гудачкп Квартет, у коме су били 
Ј. Мелхер, С. Шрам, Ј. Свобода п М. Овај 
квартет радио је активно 1889—1893. 1899 
М. је, у договору са Београдским Певач- 
ким Друштвом, С. Биничким и Ц. Мано.ј- 
ловићем, основао Српску Музичку Школу, 
којој је он био доживотни директор. Ова 
школа данас броји преко 800 ученика и 
у њо.ј се налазе наше најбоље музичке 
снаге. 1907 основано је Удружење Срп- 
ских Музичара, коме је М. био председ- 
ник. 1903 М. је привео у дело Оавез Срп- 
ских Певачких Друштава.

Још из најранијег детињства М. се за- 
нимао музиком, а у доцнијем раду посве- 
тио се готово искључиво обради народ- 
не, световне н црквене музике, која је 
кроз његову обраду добила Јчдетнички из- 
раз. Петнаест руковети, како је он назвао 
своје сплетове народних песама, показу- 
ју, колико је М. умео да се удуби у су- 
штину народне музике и да из ње про- 
нађе ону скривену хармониску основу, 
која се сама собом сугерирала из мело- 
диске линије и из текста. — Етапе М. 
развоја су видне, али је интересантно, 
да је он пре дошао у црквено.ј музицп до 
свога стила него у световној, Третирајући 
програмскп народне црквене и световне 
мелодије, М. налази програмске хармо- 
није, које одговарају даноме месту, и даје 
гласовима једну слободну, у мелодиском 
кретаљу контрапунктског смера, линију, 
дајући, на тај начнн, боје својим партиту- 
рама. Индивидуалност гласова добија тек 
у његовој партитури свој прави израз, и 
примена разнпх музичкнх идиома налази 
се, кад мање кад више, скоро у свакој 
његовој партитури. У свеколикој обради 
народних, црквених и световних мело- 
дија, може се слободно рећн, да се не 
прнмећује, да М. ма где недостаје духо- 
вита оришналност и инвенција, док то 
није случај са. орнгиналним композици- 
јама, које, са неким нзузетцима, изостају 
иза оришналног третирања и обраде цр- 
квених и световних народних мелодија. 
Тонско бојадисање се појављује у пуном 
изразу тек у М. партитура.ма. И ако је 
радио и на оригиналној компознцијш 
ипак М. није значајан за историски раз- 
вој наше музике толико са својих ори- 
шналних композиција, колико са свога 
рада на обради народне песме. Историско. 
уметничка вредност М„ и ако он ншје 
био велики и снажнн оришнални компо- 
зитор, лежи у психолошком третирању 
мелодиског тоналитета, а не у ропској по-' 
корности љему.
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МОКРАЊСКА ПЛАНИНА

Од руковети највећу музичку вредност 
има X, затим Козар, а од дрквених ра- 
дова Литургија, песме о Великом Петку, 
Акатист, 'Тебе Бога хвалим, Статије. Од 
оригиналних Опело у Нз то11-у и Јадна 
драга. М. је писао музнку за Ивкову сла- 
ву, а за соло и клавир Лем Едим, Три 
јунака и Народне песме.

Прво Београдско Певачко Друштво, да 
испуни М. жељу, пренело га је из Скопља 
у Београд 29/9 1923. Тада се на М. гроб 
слегао велпки број певачкпх друштава 
из целе земље, одужујући се на тај на- 
чин композитору Руковетн. За овај дан 
издана је Мокраљчева Споменида, у ко- 
јој је К. Манојловић описао живот н дела 
М., 'а  издат је љегов портре, рад академ- 
ског сликара Уроша Предића. 18/4 1926 от- 
крило је Прво Београдско Певачко Дру- 
штво М. надгробни споменик, рад Пере 
Палавичинија, вајара. К. Манојловић.

МОКРАЊСКА ПЛАНИНА, планина у 
Албанпји, уз југозападну обалу Охрид- 
ског Језера, између река: горњи ток
Шкумбе и Ламбајде. Пружа се од севера 
према југу, а највећп висови у томе 
правцу су: Чердаки 1.280 м, Мудал 1.525 м, 
кота 1.432 м, кота 1.398 м. Од јужног кра- 
ја М. П. одваја се према југозападу по- 
-већн повпјарац, који се зове Камна. М. 
П. је саграђена од мезозојскнх кречњака, 
изнад којих се налази серпентпн, а на 
темену су чуке од спвог кречљака п креч- 
љачког конгломерата. Највиши делови 
М. П. су наги, а планинске стране су под 
вегетацијом. Источним подножјем плани- 
не пролази колски пут Струга—Лин— 
Подградец—Корча, а северним друм Лин— 
Прењс—Ћукус—Елбасан. П. В.

МОКРАЊСКО ПОЉЕ (БЛАТО), мало 
карсно поље у Херцеговпни, источно-југо- 
нсточно од Кочеринског Поља, западно- 
северозападно од Мостарског Блата. Опви- 
чено је ниским бреговима, са запада Па- 
коником (или Маговником) 548 м, са југо- 
запада и југа Мићском Главнцом 479 м и 
Стојницом 505 м, са истока Малом Страж-ч 
ницом 326 м и Стражницом 362 м, а са се- 
вера котом 324 м. М. П. је елпптичног обли- 
ка; пружа се од севера ка југу; лежи на 
апсолутној внепнн од 270 до 280 м, а по- 
вршина му је 2-7 кн2. Дно М. П. прилично 
је равно, а састављено је од конгломерата 
'и наноса виловптпх потока. Поље не под- 
лежи превлакама, а одводњаваље се до- 
гађа ннфилтрацпјом п испаравањем. За 
пољопривреду је земљиште погодно; има 
доста њива, а успевају све врсте жита, 
кукуруз, впнова лоза и дуван. На северу 
је М. П. продором везано са Лиштичким 
Пољем. Највеће насеље на М. П. је Мокро, 
па северозападном ободу поља, село са 
-289 домова п 1.793 становика.

Л и т е р а т у р а :  Рћ. Ва1Ш, ^авбегћаи- 
1еп ш Возшеп и. Ј. Негсе^очта (I, 1896).

П. В.

МОКРЕЦ, планина у Словеначкој, из- 
међу река: Ишке-Ишчице-понорнице Раш- 
чице, 6'5 км западно - северозападно од 
Турјака, односно 18 км јужно од Љу- 
бљане. М. је висока 1.056 м и покривена 
је вегетацијом. Источним подножјем пла- 
нине пролази друм Љубљана—Пијава Го- 
рица—Турјак—Рашица, северним, колски 
пут Пијава Горица—Студенец—Подпеч— 
Врхника и Лог, јужним, колски пут Ра- 
шпца—Роб—Равнпк, а преко планнне во- 
дп колски пј т̂ Љубљана—Отуденец—Кр- 
вава Печ. Д. В.

МОЛ, место у Бачкој, на Тнси. 31/1 1921 
имао је 11.054, а 1910 10.254 становника, 
од којих је било 3.557 Срба, 6.615 Мађара, 
181 Јевреја; православних 3.569, католшга 
6.460. Као М. спомиње се први пут 1521. 
За турског доба М. се спомиље као срп- 
ско место у сегедннској нахији. 1720 за- 
бележено је у М. сто српских домова. 
После развојачења потиске и помориш- 
ке гранпце, отселио се знатан број Ср- 
ба из М. у Русију, а на њнхово су ме- 
сто насељени Мађарн. Каснпје је М. 
потпао под камерални односно крунски 
округ. Отановништво се бави ратарс-твом. 
У М. се налази грађанска школа.

Д. П.
МОЛВЕ, село у Хрватској, област осечка, 

срез ђурђевачкп; у повишем (131 м) бре- 
жуљастом крају Подравпне, од Ђурђевца 
8 км к северозападу. Имају 2.028 станов- 
ника, општинсжо поглаварство, римока- 
толичку жупу, пучку школу, пошту. Же- 
лезничка станица, Вирје, 5 је км далеко.

Ј. М-н.
МОЛЕ ВОЈЕСЛАВ ДР., исторнчар умет- 

ности и песник (14/12 1886, Канал, Гори- 
шка, италпјанска Оловеначка). М. је свр- 
шио гнмназију у Новом Месту, философ- 
ске студије (историју уметностп и кла- 
сичну археологију) у Бечу, у Кракову и 
Риму, промовисан је 1912 у Вечу. 1912/13 
путовао је по Италији, 1913 био је као 
практикант централне комисије за зашти- 
ту споменика додељен консерваторском 
уреду у Оплиту. У Оветском Рату бпо је 
заробљен, био је поручник у 1 југосло- 
венском добровољачком пуку у Снбирнјн 
и као такав се хабилитирао на Универ- 
ситету у Томску. После повратка у отаџ- 
бину постао је доцент, а 1924 ванреднн 
професор античке н внзантиске историје 
уметности на љубљанском Университету. 
1925 позват на једну годину у Словенскн 
ннститут краковског Университета, 1926 
иредлаган је на истом Универсптету за 
редовног професора (уметност словенских 
народа са нарочитим обзпром па јужне 
п источне Словене).

М. је почео већ као гимназијалац (Спи- 
тпгњев) сарађиватн са песмама у Љу- 
бљанском Звону, Словану п др., издао 
је збирке песама: Ко со увеле роже (1910) 
и ТНзНа ех 8Љепа (1920), Значајна је 
М. љубав према античким и ренесанским
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МОЛНАР

облжцима и мотивина, у првом реду пре- 
ма онима, који су узетп из сликарства. 
М. је преводио са пољског (Красинског, 
Словацког), француског (Боделера) и скан- 
динавског (Ибсена). Писао је и кљижевне 
и унетннчке чланке, критике п извештаје 
у ЈБубљанском Звону, Оловану и Дом пн 
Свету; са стручнин спнсима сарађивао ,је 
у ЈаћгБисћ Ј. Кипз1ћ1б1:ог. 1пзШи1ез Ј. 
2епПа1котт1бб1оп (ХЈгкипЈеп и. Ее^езЈеп 
хиг ОезсћЈсћЈе Ј. (1а1та1т15сћеп Кипзђ 
1912, Бег Б о т  у о п  бећешсо, 1913), у 
Зборнику за нсторију уметности (Ориент 
ин Бизанц, 1921, Бизантннска фигуратив- 
на унетност 6 столетја, 1922, Штудије о 
развоју в антнки, 1923, Западни Балкан 
в развоју уметности средљега века, 1925), 
у Љубљанскон Звону (Взход ин Запад 
У згодњи антики, 1924, и др.), у Споне- 
нику Српске Академије (Миниатуре јед- 
ног срнског рукописа из 1649), Ргге^1аЈи 
М^ро^сгеппеп (РоЈз1алуу 521икј Б12ап1уп- 
зкху, 1925), 1з1ог1а зг1ик1 »V Ви^агјђ 1926). 
У штампи је дело: МшјаШгу еуап^еђагга 
Та^гозгемШие^о N0 2097 IV М игеит Сгаг- 
1огузк1сћ, ш К гак о ^ е  (Извештај у из- 
даљу Пољске Академије Наука, 1926, 2).

И. Графенауер.
МОЛЕР НИКОЛАЈЕВИЂ ПЕТАР, војвода 

(Бабнна Лука, ваљевска нахија — 1816, 
Београд). Био је врло вешт писар и сли- 
кар. Отуда му и надимак. Међу осталим, 
сликао је у кући Кучук-Алијиној и жи- 
вописао је Карађорђеву цркву у'Тополи. 
Учествовао је у првом устанку и истпцао 
се својнм цинизмом и храброшћу, наро- 
чито као бранплац Лознице 1813. Био је 
недисциплинован и прек, и стога је од 
Карађорђа чешће кажњаван. 1813— 1815 
био је у емиграцији, а кад је кренута 
акција другог устанка био је поново међу 
првим борцима. Са Павлом Цукићем на- 
стојао је, да подели власт са кнезом Ми- 
лошем. Постао је надзорник новоосноване 
Народне Канцеларије, која је била нека 
врста обновљеног Управног Савета. У су- 
кобу између Милоша и Цукића са М., 
ова су двојица пали, и ради своје сви- 
репости и нетактичног поступања са на- 
родом и ради Милошеве боље вештине. 
23/4 1816, на скупу народгшх старешина, 
оптужен је М. од Милоша ради тајних 
веза са Аустријом. и ради расипања на- 
родног новца, те је нападнут, истучен и 
предат везиру. Овај га је почетком маја 
Дао удавити. Код М. је био писар лесник 
Сима Милутиновић Сарајлија.

В Ћ.
МОЛИБДЕНСКИ РУДНИЦИ. В. Оловни 

рудници.
МОЛИКА (Ртиз реисе) је један врло 

леп бор, који расте само на Балканском 
Полуострву, и то једино у нашој земљи 
и у Вугарској. Овакво љегово прости- 
раље у вези је са природом подлоге (тла). 
У нас М. расте на Проклетијама, Шар- 
Планини, Корабу и Перистеру, где га је

открио (1839) немачки ботаннчар Гризе- 
бах. Од свнх наших борова разликује се 
М. меканим лишћем и мекнм дрветом, 
због чега га на Шар-Планини зову меки- 
шем. По овим особинама и по дугачким 
и релатпвно меким шишаркама, М. личи 
врло много на американски »вејмутов« 
бор (Ршиз зНоБиз), са којим је и род- 
бински близак. Планинско становништво 
јако цени моликово дрво за качарске по- 
требе. У области Проклетија чују се за 
овај имена: малика и мулика.

Н. Е.
МОЛИНАРИ АНТОН (МоШпагу), барун 

од Монте Пастело, генерал топништва, за- 
поведајући генерал Хрватске и шеф кра- 
јишке владе (1820, Тител — 26/10 1904, 
Кастиаго, Италија). 1831 почео је служити 
са 13 година као кадет у пионирском пу- 
ку. 1848 постао је мајор и учествовао је 
У рату против Италије, у коме се код 
Монте Пастело истакао и добио барунство. 
1850 постао је лотпуковник и пуковник, 
1854 генерал и заповедник једне бригаде, 
1865 подмаршал, 1867 генерал топништва 
и заповедник у Хрватској, затим шеф 
крајишке владе. Развио је велику делат- 
иост у Крајини, дизао је школе, градио 
путеве и стекао је тим радом великих 
заслуга. в. Ј1.

МОЛИНАРИ МИЛАН (МоШпагу) , гене- 
радмајор^ (10/9 1802, Тптел — 1871, Беч). 
Свршио је Војну Академнју у Винер Нај- 
штату. 1882 постао је кадет код 45 пе- 
шачке пуковније, 1830 поручник, 1833 
надпоручник, 1841 капетан. 1848 у рату 
против Италије учествовао је у бојевима 
Бергамо, Горгонцола, Милано, Порта Тоса, 
те је особито успешно деловао у битци 
Санта Лучиа и у боју Гоито. 2/6 1848 
постао је мајор у Олуљској граничарској 
пуковнији, те је суделовао у битци Оона, 
Кустоца и Волта. 1849 постао је потпу- 
ковник у Бродској пуковнији. За време 
рата исте године остао је код посаде у 
Мантовн, и именован је за пуковника и 
заповеднпка Бродске пуковније. 1854 по- 
стао је генералмајор и бригадир, пенсио- 
нисан је 1855. В. Л.

МОЛНАР АНТУН ДР. (20/2 1797, бгикб 
— 10/12 1878, Загреб). Учио је филосо- 
фију и права и промовисан је за доктора 
философије и права у Будимпешти. 1835 
предавао је на правном факултету у Бу- 
димпешти. Од 1836 био је именован за 
редовног професора грађанског и казне- 
ног права на Академији Знаности у За- 
гребу, а када је ова Академија (1850) пре- 
устројена, предавао је меннчно и трго- 
вачко право, хрватско-угарско право и 
непарбени поступник. 1868 је пенсиони- 
сан. с. Д.

Родом је био Мађар из земплинске жу- 
паније. Дошао је у Загреб млад. Научио 
је хрватски тако добро, да је био један 
од првих професора у правној Акаде-
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мији, који је почео предавати тим јези- 
ком. Вешт-латинском језику, саставио је, 
М. по Хорацијеву узору, приличан број 
латинских ода, највише у алкејској стро- 
фи, намењујући их разлнчнпм угледним 
људима у Хрватској. Сем ода, остале су 
његове латпнске песме савршена облика, 
н ако је гвихов садржај, понајвише, доста 
незнатан. Овакако је М. био последљн 
зцатнпји латннски песник у Загребу и у 
Хрватској у опште. Ћ. К.

МОЛСКА ШТЕДИОНИЦА, Мол. Осно- 
вана је 1910. Капнтал је 250.000. Улози 
2,229.299, менице 1,887.827.  ̂ Добитак је 
51.764 Дин. Дивиденда 16%. Председник 
1е Михаљ Оамек, управитељ Јожеф Ра- 
фан. Н. С.

МОЛСКИ КРЕДИТНИ ЗАВОД, Мол. Осно- 
ван је 1911. Капнтал је 90.000. Фондови 
84.450, улози 2,221.618, менице 2,404.742, 
добит је 20.765 Дин. Дивпденда 20%. 
Председннк је Др. Еден Офнер, управн- 
тељ Слободан Матић. Н. С.

МОМИНА КЛИСУРА, у Србпји, најужи 
део Грделпчке Клисуре, нзмеђу желез- 
ннчке станице Џепа и села Манајле, внше 
које се диже Момин Камен. Кроз М. К. 
пробија се Јужна Морава, границом из- 
међу младих еруптивних стена на десној, 
а лискуновитих кристаластнх шкриљаца 
на левој странп. М. К. зове се п цео јужнн 
део Грделичке Клисуре, од села Преде- 
јане на југ. П. В.

МОМЧИЛОВИЋ МИЛИВОЈЕ, пешадиски 
бригаднп ђенерал (13/1 1876, Београд). По 
свршетку 6 разреда гимназије у Београду, 
етуппо је у Војну Академпју 1/9 1893. За 
пешадиског потпоручника произведен је 
1896, за капетана 1899, за пуковника 1915, 
за пешадиског бригадног ђенерала 1923. 
До 1898 био је водник у пешадији, 1898 
до 1900 био је наставник пешадиске под- 
официрске школе (београдске), 1900 до 
1908 био је командпр чете у пешадији, 
1908—1910 био је командпр жандармерн- 
ске чете у Београду, 1910—1912 бпо .је' 
командир батаљона у пешадијн, 1914 бпо 
је помоћник команданта пука, 1918—1920 
био је командант пешадиског пука (Пе- 
троварадинског, доцније 34), 1920—1922
био је командант пешадиске подофицир- 
оке школе (IV), 1922 командант пеша- 
диске бригаде (Моравске), 1922—1924 по- 
моћник команданта дивизиске областп 
(Битољске), од 1924 је шеф наставног оде- 
љења пешадиске инспекције.

У рату 191-2—1913 био је командант ба- 
таљопа (у 17 пуку) у рату 1914—1918 био 
је командант ЈТозничког одреда (1914) и 
пешадиског пука (5/11, 10 кадровског. 9 
пешадиског). В. Б.

МОМЧИЛОВИЋ РАФАИЛО, сликар, пко- 
нограф' (1875, Дероње, Бачка). После основ- 
не- гпкрле, одведен је 1887 за ђака у ма- 
настнр - Ковиљ. Показавшп вољу за сли-

карство, послао га је манаетнр 1897 у 
Уметничку Ш колу-у Београд. Затим је, 
помоћу Монашког Удружења н Архцје- 
рејског С.инода у Србијн, наставно сту- 
дије у Москви и у Риму. 1903 вратно се 
са студија у манастир и, као монах, по- 
чео је уметнпчки рад. Данас је брат обн- 
тељи манастпра Бођана у Бачкој. — М. 
већином слпка нконе, по руским узорима, 
алн се с времена на време бави и пор- 
третисањем и пејсажима. Као члан Ладе 
учествовао је досада неколнко пута на 
њеним изложбама. Главнн су му радови: 
нконостаси манастира Раковице, Горњег 
Ковиља и обновљене цркве Ружице у бео- 
градском граду. Компознцнје на овоме ра- 
дио је по нацртпма епнскопа бачког Ирн- 
неја. В. П.

МОНАЛДИ МИХО, научннк и песннк 
(око 1540 — 1592, Дубровннк). Био је по 
оду нмућан, па се могао бавитн само 
науком и књижевношћу. Заннмао се тео- 
логнјом, фнлософијом н математпком, те 
је саставно дело о лепоти под натписон: 
1гепе оззха X сИа1о̂ ћ1 зи11а БеИегга. Пз- 
дано је 1599 у Млецнма, заједно с њего- 
вим талијанскнм песмама, које су делом 
љубавне (неке су намењене лепој Цвнјети 
Зузорићевој), а делом пригодне; махом 
су прплично празне п слабе.

Л и т е р а т у . р а :  Ђ. Керблер, Талијан- 
ско песнпштво у Далмацијн 16 века (Рад. 
212). М. Р.

МОНАШКЕ ШКОЛЕ. До почетка 19 века 
није код Срба било нарочитнх стручннх 
школа за образовање православннх мо- 
наха. Ко је хтео да постане монах дола- 
зио је у манастир п, ако је прпмљен за 
ђака и нскушеннка, предаван је једном 
од старнјих монаха да му буде послуж- 
нпк и ђак. Од тог свог духовног оца ма- 
настпрски ђак је учио начин монашког 
живота, црквено појање и обављање бо- 
гослужења. Бпвало је. нарочпто за тур- 
ског ропства, да су поједини спремнпји 
монаси окупилн у манастиру по неко- 
лико деце н училн пх читању п писању, 
без обвезе да та деца доцнпје прнме мо- 
наштво. Са отварањем праве М. Ш., у 
којој бн манастирскп ђаци, искушенпцн 
н младн монаси добилп стручно и снсте- 
матско монашко образоваље, покушавало 
се у карловачкој митрополпјп у два ма- 
ха током 19 века. Првн пут је основана 
така школа, звана Монашко учнлпште, 
заузимањем мптрополнта Стефана Стра- 
тнмпровнћа у манастиру Хопову и отво- 
рена је 1/3 1815. Њен први учптељ био 
је јеромонах Прннеј Радић. којн је уједно 
био и манастирскп нгуман. Алп се та 
школа одржала само до 1820. Затнм је, 
према закључку од 10/5 1892 свих ма- 
настирскнх настојатеља карловачке ми- 
трополије, на њнховом збору у манастнру 
Гргетегу, у ма.настпру Хопову 1893 поново 
отвбјхена М. Ш. У њу су прпмана деда, 
која сусвршила 4 разреда средње школе;
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али и бољн манастирски ђаци. Школа 
је трајала 4 године. Била је уређена по 
прнмеру духовних семинарија са интер- 
натом. Али се нн она није могла дуго 
држати. 1906 отворена је нова М. Ш. у 
манастиру Раковнци код Београда. У н>у 
су прнмани нанастирски ђаци од 14—18 
година, трајала је 4 године и давала је 
нужна богословска и привредна знања. За 
ратова та је школа прекинула свој рад, 
а  отпочела га је поново 20/3 1922. Она 
прима годишње по 20 ђака са 4 разреда 
основне школе, који не смеју битн млађп 
од 17 година. 31/10 1922 отворена је М. 
Ш. и у манастиру Бездину код Темиш- 
вара у Румунији' за српске манастире 
под румунском влашћу. За издржавање 
М. Ш. дају сталне годишље прилоге сви 
манастири, према одређељу надлежних 
епархиских епископа.

Р. Т р у ји ћ .
МОНАШКО ОДЕЛО је обично црне боје, 

са задатком, да стално сећа монахе на 
дати завет и дубоку смиреност. Делови 
одела разликују се према три степена 
монаштва. Нови монаси или расоноше 
нмају само расу, без појаса, и камилавку. 
Монаси малосхимници опасују се испод 
расе кожним појасом, у знак тежње за 
умртвљивањем тела; преко камилавке но- 
се вео, који означава шлем спасења, а 
поврх расе огрћу мантију или палиј, огр- 
тач без рукава, који обавија цело тело, 
у знак да свн делови тела монахова 
имају бити мртви за свет. Монаси вели- 
косхимници носе се као малосхимници, 
само место панакамилавке покривају гла- 
ВУ кукуљицом, која се спушта на оба 
рамена и покрива груди и леђа; на њој 
су пришивени, обично, бели или црвени 
крстови, у знак чувања чистоте и незло- 
бивости. Пронисано је, да се сви схим- 
ници имају опасивати и аналавом или 
параманом, једном врстом широког кож- 
ног кајиша, у облику крста, који има да 
их подсећа, да је монах дужан увек но- 
сити на свом телу све ране страдања 
Христових. р, р.

МОНАШКО УДРУЖЕЊЕ српске право- 
славне цркве у Краљевини ОХС. У Кра- 
љевини Орбији постојало је сталешко М. 
У. од 1892, а у карловачкој митрополији. 
под Аустро-Угарском, од 1906. После осло- 
бођења и уједињења целе српске цркве 
у српску патријаршију, спојена су оба 
та удружења у једно М. У. за целу ерпску 
православну цркву. На скупштини 20/8 
1921 донесена су правнла тога удружења, 
по којима је његова сврха: Усавршавање 
својих чланова религиозно-морално н ин- 
телектуално, као и апостолскн рад на 
пољу црквеном, народно-просветном и 
хуманитарном, у свима правцима спо- 
љашне и унутрашње мисије, како својим 
средствима, тако и заједничким радом са 
мирским свештенством и његовим удру- 
жењем. Стога ће се приређивати јавна

предавања с дискусијама, оснивати кул- 
турно-економскп и привредни курсеви, да- 
вати стипендије и изашиљати у стране 
земље и заводе чланови удружења, ради 
нужног стручног образоваља према по- 
требама појединих манастира. Затим ће 
се оснивати и уређивати архиве, библио- 
теке и музеји, као и другп просветнн и 
хуманитарни заводи, и помагати сличне 
световне институције. Најзад, удружење 
ће издавати свој стручни лист и друга 
перподична издања. Да би се све то могло 
изводитн, закључком монашке скупшти- 
не 14/11 1922, основан је религиски фонд 
М. У„ те је архијерејски сабор српске 
патријаршије 27/12 1923 умолио све епи- 
скопе, да настоје, да се сви манастири 
упншу као легатори тога фонда са при- 
логом од 1.000 динара или као утемељачи 
са 100 динара и да, према одређењу над- 
лежног епископа, сваке године уносе из- 
весну сталну своту у тај фонд, као што 
дају и за издржавање монашке школе у 
Раковици. Р. Грујић. '

МОНАШТВО И МАНАСТИРИ КОД ПРА- 
ВОСЛАВНИХ СРБА. Институција М. и 
манастира била је раширена по Балкан- 
ском Полуострву и пре доласка Срба. Са 
примаљем хришћанства, из Византије и 
Рима, примили су Орби и ту хришћан- , 
ску инстнтуцнју. И као обично задржани 
су и овде називи грчки: монах — од мона- 
хос — онај, који осамљено живи и мана- 
стир од манастирион — уједињен или 
осамљен стан, саностан. У најстаријим 
срнскнм рукописима, нарочито из северо- 
западних области, срета се и облик мних 
и мниха. То несумњиво значи, да је М. 
у централној Србији снажно пропагирано 
и од ученика словенских апостола, ко.ји 
су директно долазили из Паноније, јер је 
мних германски облик за грчки монахос.

Средиште прве хришћанске културе и 
цивилизације словенског обележја у јужно- 
словенскнм земљама било је око Охрид- 
ског и Преспанског Језера. Ту су постали 
и први познати наши манастнрн. Око 890 
Св. Климент је подигао манастир у Охри- 
ду, а око 900 Св. Иаум је ударио темељ 
новом манастиру на супротној, југоисточ- 
ној, обалн Охридског Језера. Вероватно је, 
да су се у то доба почели дизати мана- 
стири и у централним српскнм областн- 
ма, а нарочито у долини реке Лима, која 
је била средиште пренеманићске Србпје. 
Манастири Ов. апостола Петра и Павла 
код Бијелог Поља, на Лиму, и код да- 
нашњег Новог Пазара, у старом Расу, 
можда су најстарији представници српског 
монашког живота у тим областима. Од 
тада су многи византиски цареви, власте- 
ла, архијереји и монаси подизали многе, 
каткада врло велике и лепе, манастире по 
српским областима да са утврђивањем 
хришћанства међу Орбима гпто чвршће 
утврде и своју духовну и политичку власт 
над љима. То је било нарочито од 11 до
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13 века, када, су многи грчки колонисти 
из Мале Азије, осооито из Витиније, Пам- 
филије и Пафлагоније, настаљивани по 
јужним ерпским областнма., али и више 
Скопља и Призрена. Из тога времена су 
чувенп великп манастири, који су нази- 
вани и царскпм: Св. Ђорђе - Горго на Се- 
рави код Скопља, Св. Богородица-Мате- 
јић код Куманова, Св. Ђорђе код Ста- 
рога Нагоричина, Св. Никола Кончулски 
или Казновићски на Ибру, Св. Богоро- 
дпца Градачка такође на Ибру, Св. Бого- 
родица Моравичка, Ов. Богородица Те- 
товска у Дољем Пологу, Модричски у Гор- 
њем Пологу, Гостиварски, Трескавац код 
Прилепа, Св. Ђорђе Ораховачки у Дабру; 
затим архијерејски манастири, катедрале 
архпепископа и епископа: Св. Оофија у 
Охриду, Св. Богородица Липљанска код 
Грачанице на Косову, Св. Богородица Тро- 
јеручица у Скопљу, Св. Богородица Ле- 
вишка у Призрену, Св. Богородица Ми- 
лостива - Влеуза код Отрумице, коју је 
подигао струмички епископ Манојло 1080, 
Св. Апостоли у Меглену, које је подигао 
Св. Иларион епископ мегленски око 1160, 
и други. Од задужбина византнске вла- 
стеле очуван је манастир Св. Пантелеј- 
мона у селу Нерези на Водном код Скоп- 
ља. Њега је подигао управник Окопља 
Алекснје Комнин 1164. Осим тих мана- 
стира помнњу се још у то време и мана- 
стирп у Пчињи, Осогову, Леснову, Веле- 
су, Кпчеву, Ариљу, Ов. Богородица у Де-- 
бру код данашње Пишкопеје, Св. Јован 
Претеча у Слепчу, северозападно од При- 
лепа, и неколико пелагониских манастира 
око Битоља, који су сачињавали, бар у 
12 веку, чнтаву манастирску конгрегаци- 
ју, на челу са једним архимандритом.

Упоредо' с манастирским животом у 
нашим областима развнјао се је и пусти- 
љачки или анахоретски облик монашког 
жнвота. Оведоци тога живота сачувани 
су у бројним остатцима скитова и цркви- 
ца по врлетним стенама и пећинама у 
разннм нашим крајевима, а нарочнто око 
Преспанског и Охридског Језера. Тако се 
на пр. на обалама Великог Преспанског' 
Језера, већином у поткопима на 3 м, изнад 
језерске површине, у пећинама и стена- 
ма, често наднесеним над језеро, налази 
знатан бро.ј старих пустнњачких стани- 
шта и црквица, у скоро неприступачним 
положајима, са много примитивпих слпка 
светитеља, .јелена, срна п других животи- 
ња. Није сачувано ни једно нме пустиња- 
ка или испосника ко.јн су се у то доба 
подвизали у тим крајевпма.

Позната су нам само неколика нмена 
великих анахорета, који су се од 10 до 
14 века прославили по централним на- 
шим областима, добили своје хагиогра- 
фе и црква их канонизовала. Носиоци 
тога аскетског духа, поред Св. Јована 
Риљског из 10 века, бшга су светитељи: 
Прохор Пчињски у Козјаку више Кума- 
нова, -Јоаким Оарандапорски у Оеогову

код Криве Паланке и Гаврило Лесновски 
у Злетову код Кратова, из 11 и 12 века, 
који су се подвизалн у шоплучким гора- 
ма између Врање и Кочана; затим Св. 
Петар Коришки код Призрена, из 13 ве- 
ка, Ов. Јанићије Девички у Дреници и 
Св. Јефрем, бивши патријарх пећски, око 
Дечана и Пећи у 14 веку. Али, њихова 
житија, препуна чуда и фантастичне бор- 
бе са злим духовнма, писана су већином 
много после њихове смрти и имају малу 
историску вредност.

II у североисточнпн крајевима средње- 
вековне Орбије био је доста развијен пу- 
стиљачкп живот, нарочито по планини 
Мојснљу код Сталаћа, у Ресавн и Поду- 
нављу. Ту су живели већином страни ка- 
луђери из јужних крајева., који су се 
уклаљалп пред Турцима. Наш народ нх 
је обично називао Сннајцнма. Најзнатнн- 
јн међу љима били су нспосннцн Св. Ро- 
мил, родом Видинац, код Раваннце, Св. 
Григорије од Смнрне у Горљаку и Св. 
Зосим у. Туману код Голупца. Осим тих 
познатих пмена било је и доцније по сви- 
ма нашим крајевнма доста непознатпх 
пустињака, који су се издвајали из ма- 
настира н повлачили у стене п пећине у 
њнховој близннн, да живе осамљено и у 
најстрожнјем . посту н молитвн. Тако се 
на пр. изнад манастпра у Пећи, у ругов- 
ском кланцу, налазн у клисури осам пе- 
ћина, у којима су негда становали пусти- 
љаци. Знала је за такав жпвот и Фрушка 
Гора у Срему, где је такође било скитова. 
па и код манастира Ораховице у Славо- 
нијп показује се у горн .једна пустнњако- 
ва пећина, а манастир Пакра код Дару- 
вара називана је, у прво време, Новом 
Пустињом.

Рускн архимандрит Антонпн, путујући 
кроз наше јужне крајеве, забележно је 
традицију, да је раније у манастиру Тре- 
скавцу код Прилепа било око 300 калу- 
ђера, 'али још впше пустињака, којн су 
живели разасути по голим каменим сте- 
нама пзнад манастира и по планинским 
пећинама и пукотинама. Стога ваљда цар 
Душан, у једној повељи за Трескавац и 
вели, да живот трескавачкнх монаха мо- 
же служити за углед, као и жнвот Оина- 
јаца и Оветогораца.

Прави манастирски, киновискп илп за- 
једнички, калуђерскн живот, који су у 
јужннм нашим областима Грци зпатно 
развили већ у 11 и 12 веку, у централ- 
ним и северним крајевина Србије почео 
се снажннје развијати тек од Немање и 
Св. Саве. Сава је дао и устав за такав ма- 
настирски живот, који је у 14 и 15 веку 
достигао врхунац свога развитка. Пре све- 
га Немања п његови наследници, када 
су лочели ширнти своју власт на рачун 
Внзантије, настојали су одмах, да у осво- 
јеним областнма обележе своју владавину 
нарочитом пажњом према црквама и ма- 
настирима, као врло моћним чиниоцпма 
у народу. Стога су многе старе визан-
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тнске манастире, које су затнцали разо- 
рене, напуштене или у врло бедном ста- 
љу, обнављали и подизали, па их богато 
украшавали и снабдевали имаљима и по- 
властидама, бољим и већим %его за ра- 
нијих византиских господара. Осим тога, 
од 13 до 15 века су не само српскн вла- 
даоди, него и многа љихова властела и 
нредставници српске цркве подизали, по- 
ред старих, и многе нове манастире по 
свима крајевима, у којима су живели и 
владали. Шта више, краљ Милутин је по- 
дигао један манастир у Цариграду, а дру- 
ги, Св. Арханђела Михаила, у Јерусалиму, 
док је први патријарх Јанићије, у доба 
дара Душана, подигао и две дркве у Па- 
лестини — једну, Св. Николе, на гори Та- 
вору, а другу, пророка Илије, на гори 
Кармилу.

Први мотиви, који су покретали вла- 
даоце и властелу, као н дрквене пред- 
ставнике, да подижу велелепне манастире 
и дркве по својнм областима, били су 
религиско-политичке природе. Ваљало .је, 
наиме, и спољашном величанственошћу 
и лепотом, као и унутрашњим сјајем, ути- 
дати на душу народа, који још није био 
довољно просвећен, да' се утврди у хри- 
шћанству и окупља у те, онда једине, 
школе не само религиско-моралног него 
и културно-просветног подизања. Зато су 
цркве, нарочито манастиреке, украшаване 
што се лепше могло. Неке су од љих биле 
обложене разнобојним, каткада као стакло 
углачаним прамором, те покривене оло- 
вом и другим металом, а изнутра су сјале 
у злату, сребру и драгом камељу, раза- 
сутом по иконама на иконостасима, све- 
титељским ћивотима, кандилима, крсто- 
вима, одеждама и другим црквеним пред- 
метима. Уз то су зидови били украшени 
сликарским радовима, фрескама, које су 
живо представљале, са извесном рели- 
тиско - етичком педагошком тенденцијом, 
најважније догађаје из Оветога Писма и 
из дрквене, каткада и народне историје.

Поред поменутих мотива дизани су ма- 
настири и из побожностп. Страх од стра- 
шнога суда потресао је многе душе. Као 
једно од најпоузданијих средстава за спас 
душе сматрало се подизање цркви и ма- 
настира, као и прилагање побожним уста- 
новама. Отуда је народ назвао такве уста- 
нове, задужбине. Некн су манастири по- 
дигнути као извршење завета. Тако су 
постали на пр. Немањинп Ђурђеви Сту- 
бови у Расу, јер се Немања заветовао Св. 
Ђорђу, да ће му служити целога живота, 
лко га ослободи тамнице, у коју су га 
браћа бацила; господар Зете Иван Црно- 
јевић подигао је манастир Ов. Вогородице 
на Цетињу, јер се, боравећи у изгнан- 
ству у Италији, заветовао Вогородици од 
. 1орета, да ће јој подићн цркву, ако му 
иомогие, да се врати у своју земљу. Цар 
Душан. прилажућн свој дал задужбини 
краља Милутина, Св. Архапђелу у Јеру- 
салиму (1350) каже. да тиме, он и ње-

гова жена, стварају чеда бесмртна, када 
нм Бог није дао да буду многочедни. 
Али је несумњиво, да је, поред тих мо- 
тива, на подизаље н украшаваље мана- 
стира често утицала и таштина, жеља за 
репрезентацијом, а можда и тежња за 
имитацијом византиских царева, властеле 
и црквених представника.

По византиским узорима и српски ма- 
настпри делили су се: 1. на царске ма- 
настире или лавре, 2. на архиепископске 
или патријарашке ставроппгиске мана- 
стире, з. на еппскопске дворове и 4. на 
епархиске или ктиторске манастире.

Царски манастири називају се од 14 ве- 
ка још и лаврама, што је раније био оп- 
штн назив за све манастире по Сирији н 
Палестини. У средњевековно.ј Србнјн ова 
се врста манастира први пут помиње за 
краља Стевана Првовенчаног. То су били: 
Студеница, Ђурђеви Стубовн у Расу, Хи- 
ландар и Богородица у Ибарском Градцу, 
доцније и Милешева, Сопоћани. Вањска, 
Моравски Градац, Дечани, Св. Арханђел 
код Призрена, Кончулски или Казновић- 
ски Св. Никола на Ибру, Модричски у 
Горњем Пологу, Тетовски у Дољем По- 
логу, Гостнварски, Ораховички Св. Торђе 
у Дабру. Нагорички Св. Ђорђе код Кума- 
нова п Св. Ђорђе-Горго на Серави код 
Скопља. Најзад, у ову врсту манастира 
ушли су, по свој прнлици, и задужбина 
кнеза Лазара, манастир Раваннца, и ма- 
настир Ресава или Манасија, задужбина 
деспота Стевана Лазаревића. Сви су ови 
манастири били задужбпне српских вла- 
далаца, подпгнуте из основа или обнов- 
љене, па су зато и називане царским. 
Они су имали ставропигиска и самоуправ- 
иа права, те су били ослобођени од сваке 
власти епархиских епископа, архиеписко- 
па илп патријарха и директно су пот- 
иадали само под владаоца. Душанов је 
Законик нарочитим чланом утврдио пот- 
пуну слободу свих царских манастира од 
великих цркава, што значи да их је и 
он изузео испод власти пећске патри- 
јаршије и охридске архиепископије. Ота- 
решине тнх манастира називане су вели- 
ким игуманима, а игуман Отуденице, која 
је била прва по рангу међу царским мана- 
стирима, имао је још и назнв велики ар- 
химандрнт. Њих је бирало манастирско 
браство на предлог владаочев, а архи- 
епископ или патријарх производио их је 
у чин. Владалац је велике игумане, као 
властел.у, лнчно уводио у њихово досто- 
јанство и дужноет, предавајућн им игу- 
манску палицу — жезло и пољубац. Углед 
тих игумана био је врло велик, они су 
називани и самовлаенима, а на држав- 
ним саборима седели су, по нарочитом 
манастнрском рангу, за посебннм столо- 
вима, одмах иза епископа. Они су не са- 
мо у своме манастиру, него и по свима 
својим местима и селима, имали епискон- 
ску духовну власт. На њихов предлог, над- 
лежни епархиски епископ, архиепископ
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шш патријарх имао је дужност да руко- 
положи њнхове избраннке за ђаке (ипођа- 
коне), ђаконе нли лресвптере; све остале 
црквене чинове: чатце (анагносте), појце, 
протођаконе, парохе, протопресвптере и 
др., постављали су сами игумани. Уз то 
су они вршпли и духовну и световну ју- 
рисдикцију без апелате, не само у свом 
манастиру над калуђерима, него и над 
световњацима по свима селима и мести- 
ма, која су припадала вшховом власте- 
линству. Само у кривичнпм стварима био 
је ограничен њихов суд утолпко, што су 
т. зв. владалачки резервати, суд за ве- 
лику издају, разбојнпштва и т. д., били 
изузети од' њнх, као п од све друге ве- 
лике властеле, и пшли су директно пред 
владаочев суд. Већпна тих манастира 
имала је у свом властелипству по неко- 
лико десетина села п заселака, а често 
и по неколико породица у разним градо- 
вима и туђим властелпнствима, јер су 
њима владаоци давали за нздржавање 
многе земље и људе на њима, каткад и 
читаве области, са селима, засеоцима, ви- 
ноградима, пчелињацима, воденицама, ру- 
дарским окнима, шумама п пашњацима. 
(В. Црквена властелинства.) Ти спахп- 
луци давали су манастирима велике при- 
ходе, па је и број калуђера у њпма мо- 
гао бити великп. Каткада је он износио 
и по неколико стотина. Душановпм За- 
коником нормиран је и та.ј однос. јер 
је одређено, да се по манастирима у оп- 
ште може држати само по 50 калуђера 
на тпсућу кућа манастпрског властелин- 
ства. Стога су монаси по богатим мана- 
стирима моглп жпветн безбрижно п ба- 
вити се мирно молитвом п књигом. Овпм 
манастирима много је дпзало углед и то, 
што су се у њима калуђерилн и многи 
владаоци, властела и њихови синови, и 
што је, како изгледа, већина тих калу- 
ђера 'живела примерним жнвотом и од- 
ликовала се дубоком побожношћу.

Међу царским манастнрнма нарочптп 
виши ранг имале су задужбине влада- 
лаца, које су биле одређене за гробннце 
својих ктптора. Први такав манастир би- 4 
ла је Немањина Студеница, са лепом цр- 
квом романског стила од бела мрамора. 
Њ у је Немања подигао себи за гробннцу. 
Остали Немањићи нису, по примеру ви- 
зантпских царева, начинили ту свој мау- 
золеј, као што су то урадилп зетски вла- 
даоци пре Немањпћа у цркви Св. Срђа 
и Вакха на Бојани, већ су дизали нове 
задужбине себи за гробнице. Тако је по- 
стала Жича краља Стевана Првовенчаног, 
Мнлешева краља Владиелава, Сопоћани 
краља Уроша I, Бањска краља Милутнна, 
Дечани краља Стевана Дечанског, Св. Ар- 
ханђел код Прпзрена цара Душана, Мар- 
ков манастир код Скопља краља Вука- 
шпна, Раванпца кнеза Лазара и Мана- 
си ја у Ресавн деспота Стевана.

Да бп се ставропигиска права царских 
манастира одржала, забрањпвано је било

да се при њима оснивају епископске ре- 
сиденције, сем Жуче, где је било прво 
седиште архпепископа. Али, за време др- 
жавног расула, у доба турских провала, 
и неколнко других царских манастнра 
преобраћено је у епнскопске дворове, као 
Милешева и Моравски Градац. Шта више. 
и самп владаоци су у то доба рушили 
ставропнгпска права неких царских ма- 
настира и један царски манастир пот- 
чињавали другом. Тако је на пр. Вук 
Бранковић (око 1376) царски манастир 
Св. Ђорђа код Скопља дао у метох Хи- 
ландару.

Ставропигије архиепископа и патриЈа- 
раха биле су.елична врста царскпм мана- 
стирима, само је ту место владаоца вр- 
шио улогу ктитора архиепископ пли па- 
трпјарх, н он је био апелациона инстан- 
цпја протпв игумановпх одлука и његова 
суда. Епархиски епископ нпје пмао ни- 
какве властп. над такжм манастирима. Та- 
кових је манастира било нарочпто у Јзгж- 
ној Орбији, под влашћу Охридске Архи- 
еппскопије, па је такав био н Трескавац 
код Прплепа.

Епискоиски дворови билн су нарочита 
врста манастира. То су биле ресиденцнЈе 
епархиских еппскопа, нитрополита, ар- 
хпепископа и патријараха. Као најста- 
рији такав манастпр позната је црква 
Св. Софија у Охрпду. Св. Апостола Петра 
и Павла у Расу, Св. Богородице Левишке 
у Прнзрену, Св. Тројеручице у Скопљу, 
на затпм у Жичн, Пећп, Грачаници, Ма- 
лој Студенпци у Х воснјд у Ариљу н по 
другнм местнма, где год је било седиште 
епжскопа. У таквпм манастпржма обично 
и није било посебног игумана, већ је сва 
његова права и дужности вршио сам епп- 

■скоп, као старешина манастира.
Епархиски, ктиторскп манастири били 

су најбројнији. Они су потпадали под ју- 
рпсдпкцију надлежног епархиског епп- 
окопа, уколжко нпсу добилн од владалаца 
нарочпте нмуннтете п привплегпја, јер 
су многе од тих манастира саградили пли 
обновшш владаоци и њжхове жене, а по- 
највпше властела, еппскопп, калуђери и 
народ. Ови осниваопи и велпкп мана- 
стнрскн добротвори назпванп су ктито- 
рпма п нмалп су нарочита права н дуж- 
ности (в. Ктптор). Нарочито је важно 
право ктитора било, да могу своју задуж- 
бнну даровати у метох коме другом, обич- 
но већем и угледнијем манастиру, јер 
је то омогућило стварање црквених лати- 
фундија. То су право доста често нско- 
ришћавалн владаоцн, као врховни кти- 
торп, те су маље манастире ноклавали 
Хилаидару, Св. Арханђелу у Јерусалиму 
и другима, тако, да су тп метосн билн 
дужни половину, па и две трећине, својих 
годишњих прихода претварати у новац 
или их у натури слати оном манастиру, 
коме су даровагш у метох.

По 25 члану Душанова Законика, по- 
ред владаоца и црквених представнпка,
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од свжх државних чнновника једино је ло- 
готет, у својству министра Вера, имао из- 
весна права над црквама и манастирима. 
То уређење одржало се све до коначног 
пада српске државне самосталностн. Бо- 
сански краљевић Стеван Томашевнћ дао 
је 1458 своме логотету Степану Ратковићу 
велико логотетство и власт над црквама. 
Над непривилегованим манастирима вр- 
шили су духовни надзор еписколски иза- 
сланици, егзарси, за које је Душанов За- 
коник одредио, да не смеју бити козмнци 
— световљаци. Они су купили и епископ- 
ске приходе од манастира, као што су то 
чинили протопопи од патријарашких цр- 
кава, свештенства и народа.

Унутрашњи живот у српским манасти- 
рима равнао се. углавном, по општим цр- 
квеним законима за калуђере и по наро- 
читим ктиторским прописима (типицима). 
Старешина је био игуман, а њега су у 
управи, као саветници, помагали ода- 
брани чланови манастирског браства, који 
су обично називани старци, али и прва 
братија, старејши, зборници, власти и цр- 
квени владаоци. Ужи одбор ове братије, 
који се бринуо о свима манастирским по- 
словима, сачињавао је игуман са иконо- 
мом, параикономом и еклисијархом, а од 
почетка 14 века тај је број повећан п до- 
хијаром.. Игуман је обично био и духов- 
ник своје братије, а Хиландар и Св. Ар- 
ханђел код Призрена имали су и нарочи- 
тог духовника, који се звао башта (отац).

За све време средњевековне српске др- 
жавне самосталности киновија или оп- 
штежнће била је једини легални начин 
монашког живота у Србији, те је држав- 
на власт својим ауторитетом забрањивала 
идиоритмију и борављење монаха ван ма- 
настира, а нарочито по својим кућама у 
селима н градовима. Ни један монах није 
смео имати ништа свога, све је било за- 
једничко, калуђери су добивали и одело 
и потпуно издржавање у манастиру. Тек 
доцније почео је завет сиромаштва све 
више да се заборавља, и калуђери су по- 
чели да стварају лична имања, што се 
нарочито од краја 14 века почело разви- 
јати у читав систем, идиоритам, на Св. 
Гори. Стога је велики челник Радич По- 
стуновић, у својој даровници за светогор- 
ски манастир Кастамонит (1433), сматрао 
за потребно да нарочито нагласи, да ни 
један калуђер у том манастиру не сме 
имати ништа свога. Али нарушавање 
овога завета сиромаштва почело је у Ср- 
бији знатно раније, још онда када су 
игуманима и калуђерима, у појединим 
манастирима, одређиване нарочите го- 
дишње плате у злату. Тако на пр. знамо, 
да је цар Душан у повељи за своју за- 
дужбину, манастир Ов. Арханђела код 
Призрена, одредио: да игуман има при- 
мати 8 перпера, старци по 4 перпера, а 
остали калуђери по з перпера годишње.

По правилима је унутрашњи духовни 
живот имао бити главно занимање монаха.

И у типицима је увек посвећено много 
па-жље духовном животу братије и љихо- 
вом моралном усавршавању. Са примаљем 
М. мењало се и име, што символнчно има 
да значи прекидање са светом и прош- 
лошћу. Стога се породична презимена вр- 
ло ретко наводе поред имена монаха, јер 
је била тежља, да се веза са спољашним 
светом, па н са најближом родбином, што 
потпуније прекине. Да се избегну са- 
блазни строго је забрањиван долазак 
женскима у манастире, па чак и држање 
мушке деце. Стога се у манастприма 
за средљевековне државне самосталности 
нису подизале ни школе; оне су отва- 
ране махом по селима и варошнма крај 
парохиских цркава, у свештеничким, про- 
топопским н епископскнм домовима. Па- 
зило се строго и на храну по манасти- 
рима. Она је била увек посна, без меса. 
Јело се обнчно: просени хлеб, вариво. 
воће, сир и риба, а пило се вина, пива и 
медице.

У прво време је н на манастирским има- 
њима, као п по целом народу, превлађи- 
вало сточарство, а од краја 13 века све се 
више развијала земљорадња, и чешће се 
појављивао пшенични хлеб. Заслуге ма- 
настира и монаха за економски напредак 
средљевековне Србије биле су знатне. 
Многа велика манастнрска властелинства 
развијала су угледна господарства на сво- 
јим имаљима п, поред земљорадље, на- 
рочито су се бринули за добре воћњаке, 
винограде и пчелиљаке. Сем тога, поред 
неких манастира подизане су и болнице 
и склоништа за старе и изнемогле, а по- 
иеки манастири, уз главне трговачке пу- 
теве, подизали су и свратишта за пут- 
нике. Тако се на пр. зна, да су епископ- 
ски манастнри Св. Николе у Дабру код 
Прибоја и Ов. Петра и Павла у данашљем 
Бијелом Пољу у 14 и 15 веку служили 
као караванске станице Дубровчанима. 
Поред неких манастира, развнла су се 
током векова, читава насеља — села, тр- 
гови, вароши и градовн. Изгледа, да су 
тако посталн; Битољ, Чачак, Прокупље, 
Ариље, Тетово, Гостивар, Бјелопоље, Це- 
тиње, а можда и Пећ, Ђунис (Св. Диони- 
сије) и још нека друга места.

Знатно веће заслуге манастира и мо- 
наха биле су на религиско-националном 
и просветном пољу. На читање и писање 
кљига у манастирима гледало се увек 
као на више, богоугодно дело. Ту су се 
налазили добри познаваоци грчког језика 
и преводили су, не само потребне бого- 
службене кљнге, него и многа одабрана 
дела византиске проповедничке, истори- 
ске и лепе књижевности, а и по који са- 
став из разних других грана науке н ли- 
тературе. Ту су писанп летописи, који 
су забележили многе важне догађаје из 
народне прошлости, ту су преписивани 
хронографи. У манастирима су преписи- 
ване и многе друге књиге, које ,су, по 
каткада биле плустроване одличним ми-
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нијатурама. Још више је у њима сачу- 
вано кљига, писаних од разннх профе- 
сионалних писаца, по разним странама, 
и набављених за нанастирске библио- 
теке. Поред богатнх библиотека, од којих 
је -сачуван само мали део, и то највнше 
у Хиландару, Дечанина, Пећи, Ов. Тро- 
јици код Плеваља и неким фрушкогор- 
ским манастирима, сачувано је у љима 
понешто и од старнх архива, нарочито 
даровннце средњевековних српских вла- 
далаца п властеле, па је Хиландар и да- 
нас, поред Дубровника, главни архив за 
српску средњевековну прошлост, где се 
чува сразмерно највише хрисовуља, на 
пергаменту с оригиналним златним и 
другим печатима, од средњевековних кра- 
љева. и царева.

Најзад, манастпри су билн и музеји, и 
они најживље представљају стару српску 
културу н цивилизацију. Какви су из- 
гледали стари српскп владаоци и како 
су се носили онн, њихове жене, деца и 
властела, као и представннци цркве онога 
времена, сазнајемо, углавном из много- 
бројних љихових портрета на фрескама, 
очуваним, потпуно или делимично, по це- 
лим и разореним старим манастирима по 
Орбији, а нарочито по Јужној Орбијн. Ма- 
кастири су уз то и главнн сведоци ста- 
рог српског уметничког рада. Поред сли- 
карства, које је најбоље представљено и 
очувано на многобројним лепим илустра- 
цијама разних сцена, из Оветога Писма 
н црквене историје, по црквама у Грача- 
ници. Старом Нагоричину, Матејичу, Мар- 
ковом манастиру, Малој Студеници, Љу- 
ботену, Манасији и још по неким другим 
црквама, и сама архитектура старнх цр- 
квених грађевина сведочи о знатном 
естетском емислу и уметничким способ- 
ностима. У архитектури се, поред чисто 
византиског стила (Матејич, Нерезн, На- 
горичино, Грачаница), срета романски 
стил (Студеница, Дечани, Баљска, Св. Ар- 
ханђел код Призрена), мешавина оба та 
стила (Жича) и нешто готског (Градац), 
а, најзад и нарочити српско-византискн 
етил, који, се почео развијати крајем 14 ве- 
ка (Равапнца,, Лазарпца у Крушевцу, Љу- 
бостиња, Манасија, Каленић). На мана- 
стирским црквама романског и српско- 
пизантиеког стила налази се н вајарских 
објеката, већином рељефа и барељефа у 
камену. Та пластична орнаментика нај- 
лепша је око врата и прозора на Студе- 
пнци н Дечаннма, Раваници и Каленићу. 
У првима има доста извајаних животиљ- 
екнх и људскпх фигура, а у другим пре- 
влађује геометриски и биљни орнаменат 
по народннм мотивима.

Сачувано је и понешто вајарскнх ра- 
дова у дрвету и слоновој кости, а наро- 
чито у металу — злату, сребру, бронзу и 
бакру. Таких предмета има највише у 
Хиландару, Дечанима и Пећи, али се на- 
лазе и по другим манастирима. Од сачу- 
ваних објеката везилачке уметности нај-

важније су плаштанице и завесе, очу- 
ване у манастнру- Хиландару. нокров за 
троб кнеза Лазара у манастиру Врднику„ 
у Фрушкој Гори, и покров за гроб Св. 
Саве у Мплешеви, који се сада налази 
у манастиру Пакри у Славонији. Како је 
било велико богатство по средљевековшш 
манастирима, у златним, сребрним и дру- 
гим драгоценнм и уметничким предме- 
тима, даје се представити нз белешке, да 
су Турци, када су у првој половини 15 ве- 
ка поробили Раваницу у Ресави, однели 
са собом из ље на 12 камила разних ску- 
поцених предмета.

Турци су попалили и поробпли нноге 
манастире и цркве, а нарочнто по градо- 
вима и у близини главних путева. Кад 
су Турци коначно овладали српским зеи- 
љама, све веће и лепше цркве и мана- 
стире по градовима обарали су посте- 
пено и од њиховог су материјала гра- 
дили џамије, мостове, гостионице и друге 
јавне зграде. Тако су на пр. од митро- 
полиске цркве и манастира у Београду„ 
по сведочанству путописца Герлаха из 
16 века, начинилн безнстен и кара.вансе- 
рај, а све драгоцености манастпрске тако 
су опљачкали, да се у јединој заосталој цр- 
кви у Београду, у којој се још могло слу- 
жити, служило само са дрвеннм путиром. 
дискосом н свећњацима. Већину села н 
земаља, метохија, које су владаоци и вла- 
стела даровалн својим задужбинама за 
њихово издржаваље, Турцн су постепено 
одузели и претворили у спахилуке. Једва 
је тек по који већи манастнр могао успетп, 
да од султана добнје право на уживање, 
бар једнога дела, својнх пређашњнх до- 
бара, а велнка је већнна убрзо сасвим 
опустела, јер калуђери, које Турцп и по- 
штедише, нису моглн у њима да живе и 
подносе велпке терете и насиља.

После обновљења пећске патријаршије- 
(1557) и манастирски је живот почео да 
се обнавља, те су и неки стари, раније 
опустелн, манастирп поново пропојалн. 
Патријарх Макарије добио је од султана 
нарочито допуштеље, да може не само 
поправљати оронуле и разорене цркве и 
манастире, него и нове поднзати. Он н 
његови наследницн. то су право иско- 
ристили. За кратко време, у 16 и 17 веку. 
поред новнх манастира у горским краје- 
внма Оеверне Србнје, а нарочито под пла- 
нннама Овчаром н Кабларом, подигнуто 
је много нових манастира и по Босни и 
Херцеговини, Срему п Угарској, Славо- 
нији и Хрватској, где год су се у већим 
масама били населшш Срби. Те мана- 
стире подизали су већином сами калу- 
ђери са околнпм народом, коме су они 
били од велике користи, како под Тур- 
цима тако п под аустро-угарском влашћу, 
у борби са уни.јом (Марча, Лепавина, Го- 
мнрје),

За народних устанака и ратова Турци 
су нарочито робилн, обарали и палили 
цркве и манастире, а калуђере и све-
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штенике мучилн и убијали, знајући да 
су онн главни покретачи и народни вођи. 
Стога су, особито крајем 17 и у првој 
половини 18 века, многи манастири по- 
ново опустели и пропали. Али ни у мир- 
но доба није било лако очувати мана- 
стире од турског насиља. Пре свега, тур- 
ске спахије наметале су се манастирима 
за тобожње заштитнике, узимали су де- 
сетак са манастирских земаља и посте- 
пено су постали потпуни господари њи- 
хови. Уз то су често и турски разбојницн 
насртали да робе манастире. Али, најви- 
ше су манастирима досађивали турски 
нолициски чиновници, који су калуђе- 
рима подметали разне кривице, па онда 
уцењивали и глобили манастире. То је 
било тако често и несносно, да су многи 
калуђери остављали своје манастире и 
склањали се од силника у друге склони- 
тије и мирније. А калуђери имућнијих 
манастира одлазили су сами у Цариград н 
тамо, по скупе новце, вадили царске фер- 
мане и њима се бранили од насилника. 
У тако тешким приликама, два од нај- 
угледнијих старих српских манастира, 
Студеннца и Дечани, извадили су у 16 ве- 
жу берат шаинђиски и добили су при- 
вилегије соколара, који су потпадали ди- 
ректно под султана и били опроштени 
од свакога данка, уз обавезу, да султа- 
новом двору у Цариграду донесу сваке 
године одређени број за лов извежбаних 
соколова. Али, често им и те повластице 
нису много помагале. Велику већину ма- 
настирских земаља, које су даровали ста- 
ри владаоци, властела и други људи, за 
Душу, гроб, постриг и т. д., Турци су нај- 
зад сасвим одузели и поделили између 
себе по вољн. Међу манастирским лода- 
ницима (старим парицима, меропсима или 
кметовима) бивало је у доба расула и та- 
кових (на пр, Истинићи код Дечана), који 
су примили мухамеданство само за то, 
да приграбе себи манастирске земље.

Тако су сви манастири, некада тако 
богати и силни, толико осиромашили, да 
су се издржавали већином само од ми- 
лостиње. Ради тога отправљали су мана- 
стири сваке године по којег калуђера у 
прошњу, која се називала писанијом, јер 
су калуђери записивали шта је ко дао 
и шта је ко обећао дати манастиру, да 
буде помињан он и његови, за живота и 
иосле смрти, у манастирским поменици- 
ма. Уз нисанију су калуђери носили со- 
бом, из свога манастира, чудотворне ико- 
не, крстове и мале ћивоте са честицама 
светих моћи разних светитеља, да њима 
освећују домове лриложника и добро- 
твора манастирских.

Од краја 15 века неке главније мана- 
стире помагали су и руски, молдавски и 
влашки владаоци. Они су им поклањали 
црквене ствари и књиге, а некима су да- 
вали и сталну годишњу помоћ у новцу 
(на пр. Милешеви), или су допуштали. 
да калуђери тих манастира долазе у њи-

хове земље и купе милостнњу за своје 
манастире. Изгледа, да су калуђери Ус- 
пенског манастира у Београду, почетком 
16 века, док је Београд био још под Ма- 
ђарима, почели први да иду у стране 
православне земље са циљем, да тамо 
траже помоћ. Доцније су у те земље ишли, 
доста често, не само калуђери него и епи- 
скопи и митрополити, па и сами патри- 
јарси, и ако су Турци, као и касније 
Аустријанци, из политичких разлога, не- 
радо гледали на то одлажење, нарочито 
у Русију, те стога чинили многе сметње 
н доцније готово потпуно онемогућили 
одлазак.

После великих устанака и исељења 
знатнога броја Срба у Хрватску и Војво- 
дину под пећским патријарсима Арсе- 
нијем III Црнојћвићем и Арсенијен IV Јо- 
вановићем, пропали су у Србији многи, 
дотле још некако очувани, манастири. 
Од тог доба почео је код Срба нагло да 
опада, раније врло снажно развијенн, 
смнсао и интерес за монашки живот, и 
миоги су манастири, током 18 века, опу- 
стели дефинитивно само зато, што није 
било калуђера да их прихвате и одр- 
жавају. Међутим, у исто време, под ау: 
стро-угарском влашћу, због борбе право- 
славља с римокатоличанством, Орби су 
не само развили и унапредили старе своје 
манастире у Фрушкој Гори, Војводини, 
Хрватској и Славонији, него су покуша- 
вали, и против воље државних власти, 
да подигну и нове манастире, нарочито 
у Хрватској и Олавонији, где је римока- 
толичка пропаганда била најагресивнија. 
У томе нису успели, јер је државна власт, 
крајем 18 века, укинула све те нове и 
неке сиромашније старе манастире. Али 
су манастири у бившој карловачкој митро- 
полији и данас још најбоље организова- 
ни и материјално најосигуранији део мо- 
нашких ннституција код православних 
Срба.

У старо.ј српској црквеној организацији 
било је и женских манастира. Први такав 
познати манастир, био је код цркве Св. 
Богородице у Котору, који је, пре 809, 
подигао властелин Андреације за своју 
кћерку Теодору, када се замонашила. За 
тим, изгледа, да је био женски манастир 
и при цркви Пречисте у Крајини на Ска- 
дарском Језеру, где је, после убиства зет- 
ског кнеза Св. Владимира (1015), живела 
његова удовица Косара-Теодора, кћерка 
цара Самуила. Немањина задужбина, из 
времена пре 1168, био је жеиски манастир 
Св. Богородице у Топлици, код Куршум- 
лије. Ту .је Немања, са својом женом 
Аном, основао збор монахиља (чрница) 
и предао га Ани, да се стара о њему. Из- 
гледа, да је доцније и у Расу основан 
један женски манастир, где је Ана, као 
калуђерица Анастасија, провела послед- 
ње године живота. А кнегиња Милица, 
као калуђерица малосхимник Јевђенија, 
а великосхимник Јевросима, саградила је
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.манастир Љубостињу, и у њему је оку- 
пила многе удовице. И  сестра кнеза Ла- 
•зара, Драгана, удовнца нелника Мусе, по- 
дигла је женски манастир под Копаони- 
ком код Брвеника, где је и сахрањена 
као монахиња Теодосија (после 1381). По- 
четком 16 века подигла је деспотнца угар- 
ских Орба, Св. Ангелина, један женски 
манастир у селу Крушедолу, у Фрушкој 
Гори, а нешто је доцније провела у удо- 
вичком манастиру у Оремским Карлов- 
цима последње године жпвота Јелена, удс>- 
вица Стевана Шкнљановнћа. Зна се још 
•за женски манастир у Јашуњи код Лесков- 
ца, из 1499, и Ћенавнју код Пећи, током 
16 века. Изгледа, да је било још више 
женских манастира и да су они већпном 
били у близини знатнијих мушких ма- 
настира. Тако се на пр. зна за калуђе- 
рпце код Студенпце, Оопоћана, Дечана и 
др. Тај тип женскпх манастира, поред 
мушких. превлађивао је у турско доба, 
те је можда већ и у немањпћско доба био 
у  обичају. Женски су манастири код нас 
сматрани већнном као удовичка склонп- 
шта, али турски путописац Евлија^ Челе- 
бија оставио нам је белешку п о једном 
девојачком манастиру у Вучитрну на Ко- 
сову. У 14 и 15 веку много су се мона- 
шиле удовице српских владалаца п вла- 
стеле. Неке од њих живеле су и даље на 
дворовима н по својпм кућама, као што 
је то био обичај и у Византпји. Тако 
на пр. зна се за' Јелену Анжујску, удо- 
вицу краља Уроша I, да ,је скоро 40 го- 
дина провела као калуђерпца на своме 
двору у Брвацпма и по другнм местима. 
Шта внше, у Брњацпма је она држала 
панспон за девојке. Ту се учило књизи 
и ручним радовима, ту су се и препи- 
сивале књпге. И мајка цара Душана, кра- 
љица Теодора, умрла је као монахиња 
Марта. Међу' калуђерице ушле су и ца- 
рица Јелена, жена Душанова, Јелисавета., 
жена краља Марка, Мара, жена Вука 
Бранковића, Теодора, жена Ђурђа^ Бао- 
шића, последња деспотица у Орбнји Је- 
лена, жена деспота ЈТазара, п многе друге. 
Али, најистакнутија међу њима била је % 
Јефимија, удовица деспота Угљеше. У Вп- 
зантијн је била врло честа појава, да су 
се жене и кћери властеоске и поједпних 
династа морале снлом калуђерити, ради 
политичке кривице својпх мужева н оче- 
ва. Ж код нас се зна за такав један при- 
мер. Видосава, рођака кнегпње Милпце, 
а супруга у побуни савладаног сребрни- 
чког војводе Николе Зојића, морала се 
1397 закалуђерити, заједно са мужем и 
са своје четири кћери.

У доба велнких сеоба, крајем 17 п по- 
четком 18 века, запустели су и пропали 
и сви женски манастири по Србији, а 
под аустро-угарском влашћу, пошто су 
женски манастири у Крушедолу н Кар- 
ловцима били опустели, настаниле су се 
поједине калуђерпце, у засебнпм ћелија- 
ма, поред мушкпх манастира, као на пр.

прн .Ораховпци, Комоговини, Лепавини и 
другима. Много више калуђерица жнвело 
је по приватним кућама и при парохи- 
'ским црквама, обично као бабе поскури- 
чарке, старе ђаконице. Патријарх Арсе- 
није IV Јовановпћ, када је пребегао под 
аустриску власт, наредио је (1741), да, се 
све те калуђерице скупе у манастир Ста- 
ри Јазак, у Фрушкој Гори, и ту је онда 
основан женски манастир. Тај манастир 
је постојао само' 33 године, па је, по на^ 
ређељу царице Марије Терезије, дефи- 
нитивно укинут 28/12 1774. Око половине
19 века основан је један женскн мана- 
стпр прп парохиској цркви у селу Бе- 
рову на Брегалницн, а после Светског 
Рата (1919—1923) отворени су женски ма- 
настири: у селу Мирковцпма у Скопској 
Црној Гори, у Хрцову у Срему, за из- 
бегле руске монахиње, и у Кувеждину. 
такође у Фрушкој Горп, за нове српске 
и руске монахнње. Према томе у српској 
цркви има. данас четнри женска нана- 
стпра са 3 нгуманије (Берово, Хопово н 
Кувеждин), 70*монахнља (Берово 11, Мнр- 
ковци 2, Кувежднн 6 н Хопово 50) н 20 
искушеница (Кувеждин). Од њих су једна 
игуманија, 50 монахнња и готово све иску- 
шеннце Рускнње, а само 2 игуманије и
20 монахиња Српкиње. Најзад, у Црној 
Гори, живи н данас по старом обичају, 
при мушком манастиру у Брчелима, једна 
монахиња.

Унутрашљи - живот женскпх манастнра 
равнао се и равна се углавном по истим 
правнлима као н мушки. Разлике су само 
у томе, што богослужење у женским ма- 
настирина обавља, нарочнтн духовннк. 
мирски свештеник или старији јеромонах 
из кога оближњег мушког манастира, а 
монахиње читају н поје за певнпцама. 
Али, по правилима, монахињама није до- 
звољено појати све црквене песме, наро- 
чито не прокимене, нити би смеле ула- 
зитп у олтар. Оспм молптве калуђернце 
се баве васпптањем и неговањем сиро- 
чадн и друге деце, те разннм жекским 
ручним радовима, нарочито радовима. 
потребним за цркву н богослужења.

Мушких манастира у целој с.рпској цр- 
кви (по статнстицп 1924) пма 209, са 442 
калуђера. Највећн број манастпра налази 
се у скопској епархији (31), затим у 
битољској (29), нишкој (19), сремско-к&р- 
ловачкој (15), жичкој (12), захумско-раш- 
кој (10) и злетовско-струмнчкој (9). Од 
8 до 2 манастира налази се у епархи- 
јама: београдској, бањалучко - бнхаћској. 
бачкој, боко-которској, браничевској, вр- 
шачкој, далматпнско - нстрнјској, захум- 
ско-херцеговачкој, зворничко - тузланској, 
охридској, пакрачкој, пећској, рашко-при- 
зренској, шабачкој, темишварској, тимо- 
чкој и црногорско-приморској; будинска 
н горњокарловачка епархнја нмају само 
по један манастир, док дабро-босанска 
епархија нема ни једнога. Од 442 калу- 
ђера 43 су архимандрити, 2 протосин-
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ђепи, 42 игумани, 229 јеромонасн, 2 про- 
тођакони, 17 јерођакони и 107 монаси. 
Бројем манастира најбогатија је Јужна 
Орбија, а најсиромашнија Босна н Хер- 
цеговина. Број калуђера, међутим, нај- 
већи је у бившој карловачко.ј митропо- 
лији, где на пр. у темишварској епар- 
хији долази готово осам калуђера на 1 
манастир (38 X 5), а у сремско-карлова- 
чкој и вршачкој по 7 калуђера (107 X 15 
и 13 X 2). Јужна Орбија, насупрот на.ј- 
већем броју манастира најсиромашнија је 
са калуђерима. Тамо у том погледу нај- 
боље стоји скопска епархија, где на сваки 
манастир долази по 1 калуђер (39 X 31), 
док у битољској епархији готово 2 мана- 
стира иду на једнога калуђера (29 X 19). 
Стога су многи манастири по целој Јуж- 
ној Србнји без монаха и дати су под 
управу парохиским свештеницима и окол- 
ним сељацима. Интерес за М. код право- 
славнпх Срба опао је готово сасвнм.

За образовање српских православних 
монаха постоје две монашке школе, једна 
у манастиру Раковици код Београда, друга 
у манастиру Бездину код Темишвара. 
Ова последња установљена је 1921 наро- 
чито.за српске манастире, остале под ру- 
мунском влашћу у Банату. Раније, у 19 
веку, у два маха отварана је монашка 
школа и у манастиру Хопову у Фрушкој 
Гори. — Велика већина данашњих мо- 
наха у српској цркви има обично мана- 
стирско образовање, добијено од старијих 
калуђера по манастирима, где су провели 
монашко ђаковање; један, млађи део свр- 
шио је монашку школу, а мали део има 
Бише духовно образовање, добијено у срп- 
ским Богословијама, руским духовним 
Академијама и на теолошким факулте- 
тима. Ови задњи већином су архиман- 
дрити и протосинђели, те се између њих 
бирају епископи и митрополити.

Монаси у Орбији имали су своје ста- 
лешко удружеље већ од 1892, а у карло- 
вачкој митрополији од 1906. Оба ова удру- 
жења, после ослобођења и уједињеља, 
удружила су се 1921 у једно ‘ монашко 
удружеље српске православне цркве у 
Краљевини ОХО. На скупштини тога 
УДРУжен>а (14/Н 1922) основан је религи- 
ски фонд Монашког Удружења’ за издр- 
жавање друштвеног листа и популарне 
религиске литературе. Српски монаси 
имају : и своју добро уређену Манастир- 
ску Штампарију у Сремским Карловцима, 
оспо,вану 1893.

Л и т е р а т у р а :  И. Руварац, Прилошци 
и грађа за повест о српским манастирима 
(Старпнар, 1888 и 1889); М. Милићевић, 
Манастпри у Србији (Гласник, 21); Ј. Ве- 
селић, Опис манастира у Србији (1867); 
И. Руварац, Православни манастири у 
Срему (Шематизам Архидијецезе Карло- 
вачке, 1880); И. Зеремски, Орпски мана- 
стири у Банату (1907); М. Веселииовић, 
Орпске калуђерице (Глас, ,80); В. Марко- 
вић. Православно монаштво п манастпри

у средљевековној Србнјн (1920); Р. М- 
Грујић, Православна Српска Дрква (1920).

Р. Грујић.
МОНДЕГАИ МИХАИЛ, исусовац, про- 

новедннк н латински религиозни песник 
(30/10 1649, Слано — 31/8 1716, Напуљ). 
Две су љегове песме штампане у Напуљуг 
МаНаппа Шарашагшп ге^ша риБНсае (е- 
НсНаН зоврез (1697), Бо1огит 11, IV, т  
диЉиз Рвусће ехи1 ргаеН >(1706). У овом 
се зборнику цртају муке душа у чисти- 
лишту. Многе М. песме славе Св. Алој- 
зија Гонцагу, а све по облику и садр- 
жају спадају међу најбоље плодове ла- 
тинског релнгиозног песништва.

Ћ. К.
МОНДЕН ИПОЛИТ ФЛОРЕНТЕН, поча- 

сни ђенерал. Као мајор француске војске- 
позват је у Србију, ради организоваља 
народне војеке и кад је у јесен 1861 до- 
шао, произведен је у чин пуковника срп- 
ске војске и постављен 1862 за начелника 
Војене Управе (миннстра Војног). На том 
је положају остао до 1865, кад је замељен 
својим помоћником (Блазнавцем). Тада се 
је вратио у Француску. Умро је у Паризу 
11/1 1900, а пред смрт дата му је титула 
почасног ђенерала српске војске.

В. Б.
МОНОПОЛИ. 1 . К р а љ е в и н а  С р б и -  

ј а. После фактичног М. на со, који су у 
Србији од устанка имали неки великаши, 
први пут је заведена једна врста М. на со 
законом о регалу на со од 2/6 1864, који 
је наплаћиван уз увозну царину. Прави 
М. заведен је 22/6 1882 зако.ном о М. на 
со и зајму за наоружање, којим је овла- 
шћен министар Фннансија, да једном при- 
ватном лицу или друштву да искључиво 
право увоза соли за време од највише 
15 година. Лнцнтацијом је онда уступље- 
на експлоатација овога М. Англо-Аустри- 
ско.ј Банци из Беча, н 13/9 1882 закључе- 
на је са њом конвенција, по којој се Бан- 
ка обвезала, да плаћа на име монополске 
таксе 535.110 златних динара годишве; 
та се сума имала употребити за аморти- 
зацију зајма од 5,600.000 златних динара- 
Поред тога, Банка је имала да плаћа др- 
жави до 100.000 динара, ако годишља про- 
даја достигне 300.000 мет. центи. Та кон- 
венција је раскинута законом од 19/12 
1889, када је држава почела сама да екс- 
плоатише овај М., обвезавши се да кон- 
цесионару плаги накнаду од 450.000 фра- 
нака и да врати остатак зајма у року од 
4 месеца. — Законом о М. иа со од 17/3 
1890 прописано је, да држава нма нскљу- 
чиво право куповине, увоза и нродаје со- 
ли на велико; продаја на мало остављена 
је слободна, под условом, да је со ку- 
пљеиа из државних стоваришта. Управа 
овог М. поверена је управи М. дувана.. 
Приходи М. солп кретали су се овако: 

Година Дин
1896 2,863.820-35
1897 2,415.484-75
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Годнна Дин
1898 2,279.919-30
1899 3,643.201-06
1900 3,155.211-50
1901 3,431.058-00
1902 3,538.682-59
1903 3,694.255-97
1904 3,673.514-91
1905- 3,901.538-94
1906 3,871.262-95
1907 4,074.619-83
1908 3,865.317-50
1909 4,209.309-45
1910 4,208.063-12
1911 4,662.597-72
1912 4,804.694-07
1913 4,919.823-55

Пре установљеља првог М. на дуван, 
постојао је, од 14/4 1864, »регал«, који је 
нашгаћнван на увезен дуван. Закон од 
22/7 1881 завео је трошарину на дуван, 
без обзира на то, да ли је увезен илн 
произведен у земљи, а закон о трговини 
дуваном од 15/6 1884 завео је једну врсту 
М. трговине дуваном. — Законом од 22/9 
1885 заведен је М. дувана, којим је овла- 
шћена влада да своја права може пренети 
на које приватно лице или на друштво. 
Конвенцијом од 3/10 1885 уступљена је 
експлоатација М. дувана банкама Сошр- 
1о1г <ГЕбсотр!е пз Париза н бечкој Иап- 
с1егБапк, на 50 годнна уз годпшљу за- 
купну цену, која је расла од 2,250.000 до
3,000.000 динара и државним учешћем у 
чистој добити, које је расло од 15% до 
33К % годишње. Тај закуп имао је да 
служи као залога за зајам од 40,000.000 
динара (дувански лозови), али је с при- 
станком закупаца уговор о закупу раски- 
нут законом од 20/4 1888, пошто .је држа- 
ва већ крајем 1887 преузела активу п па- 
сиву закупаца. Од 1/6 1888 држава је по- 
чела да експлоатише овај М. у сопстве- 
ној режији. Законом о М. дувана од 14/3 
1890 организован је овај М. и те одредбе 
су, с. малнм изменама, остале у важности 
до данас.

Према том закону држава има нскљу- 
чиво пцаво куповине домаћег и страног 
дувана п прераде п лродаје свих дуван- 
ских производа. Држава контролише про- 
нзводљу дувана, прописујући количину, 
која се има засадпти, даје дозволу за са- 
ђење, откупљује дуван по цени, коју она 
утврди, смешта дуван у своја стоваришта, 
прерађује п продаје га. (В. Индустрпја 
дувана.) Продаја се вршп у Београду 
непосредно, у осталим местима преко ве- 
ликопродаваца, којима се одређује рејон, 
у коме они имају М. продаје малопродав- 
цима. Великопродаја се пздаје под закуп 
лицптацијом.

Приходи М. дувана кретали су се овако: 
Годнна Дин

1896 5,763.820-35
1897 5,718.044-12
1898 5,890.672-44

Година Дин
1899 6,479.135-33
1900 8,136.109-36
1901 7,597.128-37
1902 7,903.003-19
1903 8,847.232-46
1904 9,693.986-92
1905 10,406 282-02
1906 11,106.443-53
1907 11,228.280-15
1908 11,813.746-25
1909 11,957.024-80
1910 12,375.272-29
1911 13,197.297-62
1912 13,170.970-62
1913 12,071.177-07

Жижице, цигарпапир, петролеум, алко- 
хол, монополисане хартије постали су мо- 
нополскп предмети законом о новим М. 
од 3/8 1893. Раније су постојале регалне 
таксе на жижпце и петролеум од 31/7 
1886, трошарина на цигарпапир од 18/1 
1869. М. жижпца експлоатисан је на тај на- 
чин, што је држава основала своју фабрн- 
ку жнжица у Београду. — М. петролеума 
експлоатисан је искључивим правом уво- 
за н продаје на велико. За цигарпапнр је 
основана фабрнжа. — На алкохол се на- 
плаћивала монополска такса, а продаја је 
била слободна, изузев за индустрију, за 
коју га је продавала управа М. — Моно- 
полисане хартије израђпване су у радио- 
ннцама управе- М.

Приходи од ових М. били су:
П е т

Годпна
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

о л е у м 
‘ Дин 

1,590 915-30 
1,755.873-20 
1,693.625-72 
1,778.610-48 
1,908.452-48 
1,892.911-70 
1,995.125-73 
2,161.928-80 
2,539.835-69 
2,731.902-80 
2,743.075-96 
2,777.580-47 
2,887.470-50 
2,760.936-92 
2,912.432-49 
2,964.558-30 
3,051.815-18 
3,199.643-83

Ж и ж и ц е  Ц и г а р п а п н р
Годпна Дпн Дин

1899 298.529-35 425.306-39
1900 263.ИГ59 578.859-49
1901 284.197-48 605.507-34
1902 391.589-25 650.439-19
1903 451.788-55 767.633-99
1904 529.705-31 769.008-46
1905 498.604-68 846.506-92
1906 531.779-64 939.366-43
1907 543.849-68 962.088-19
1908 511.087-62 1,027.405-69
1909 651.748-94 1,093.128-04
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Ж и ж н ц е  Ц н г а р п а п и р
Година Дин Дин

1910 739.704-54 1,123.080‘00
1911 792.585-40 1,205.926-06
1912 867.307-85, 1,203.518-89
1913 827.495-72 1,174.595-85

Укупни приходи од М. у Краљевини
Србнји били су:

Година Дин
1896 12,627.798-51
1897 13,371.752-72
1898 13,351.574-20
1899 17,382.094-22
1900 19,534.984-37
1901 18,383.429-89
1902 19,042.287-30
1903 20,581.704-73
1904 22,427.859-42
1905 23,756.393-20
1906 24,891.572-40
1907 25,713.863-28
1908 26,430.134-42
1909 27,473.303-74
1910 29,141.154-52
1911 33,204.237-07
1912 33,837.068-25
1913 29,090.465-27

Монополски приходи изпосили су од
укупних државних прихода:

Година Процената
1896 20-3
1897 19-4
1898 20-3
1899 24-6
1900 25-6
1901 25-6
1902 26-7
1903 33-8
1904 26-5
1905 26-1
1906 28-1
1907 28-8
1908 27-6
1909 26-7
1910 26-1
1911 28-1
1912 26-9
1913 23-0

Законом о конверсији државних дуго- 
ва од 23/7 1895 заложени су монополски 
приходи за обезбеду ануитета, а 23/7 1895 
установљена је Самостална Монополска 
Управа, са задатком, да управља М. и 
приходе од н>их употребљује првенствено 
за исплату ануитета. Од шест чланова 
управе два су странди, представници по- 
верилачких група.

М. барута заведен је законом од п/б 
1884, и по љему држава има искључнво 
право израде и продаје барута.

2. Ц р н а Г о р а. М. дувана заведен је 
законом од 8/6 1903, по српском примеру, 
и дат је у закуп једном талијанском дру- 
штву за 14 година. — Законом о М. од 
28/з 1914 установљен је М. на со, цигар- 
папир, петролеум, жижице и алкохол.

3. К р а љ е в и н а  Ср б а ,  Х р в а т а  и 
О л о в е н а ц а .  У покрајинама, које су 
ушле у састав данашње наше државе. 
постојалн су М. угарски, аустрнски и бо- 
санско-херЦеговачки. У прво време по- 
сле уједиљеља остали су у свима покра- 
јинама у важности закони о М., који су 
важили пре уједињеља. Решељем Мннн- 
старског Оавета од 10/2 1919 проширена 
је надлежност управе државних М. на 
целу државу, али је управа и тада вр- 
шена на основу дотадањих закона. Тек 
фннансискнм законом за 1920/21 проши- 
рена је важност монополских закона Кра- 
љевине Србије на целу Краљевпну, изу- 
зев М. на алкохол, који је и у Србијп 
укинут 2/7 1920. Дотадањи босанско-хер- 
цеговачки М. на сахарин проширен је, 
нстим финансискнм законом, на целу др- 
жаву.

Данас постоје у нашој држави ови М.: 
на со, дуван, петролеум, жижице, цпгар- 
папир, сахарин, барут, динамит, моно- 
полске хартије. Поред раније заложених 
прихода од М. за отплату државних ду- 
гова, заложени су вишкови монополских 
прихода за обезбеду зајма од 100,000.000 
долара од 1922.

Услед саобраћајних и других тешкоћа 
настала је, у прво време после ра/га, про- 
мена у начину експлоатације појединих 
М., тако да је управа М. допуштала сло- 
бодан увоз појединих монополисаних ар- 
тикала, задовољавајући се само наплатом 
монополске таксе. Што је организација 
више напредовала, слободна продаја све 
је више ограничавана или укидана, тако 
да данас управа М. опет вршн искључивз' 
и куповину и продају дувана п соли. Ци- 
гарпапир се израђује у фабрици на Оу- 
шаку и прерађује у Београду. Жижице се 
израђују у приватннм фабрикама (у Дра- 
вн, учествује управа М.), те уз продајну 
цену наплаћује и монополску таксу. Је- 
дино се петролеум увози слободно и на 
њега управа М. само наплаћује монопол- 
ску таксу.

Монополски приходи кретали су се по- 
сле 1918 овако:

Буцетска година 1919/20 (1/1 1919—31/5 
1920; 17 месеца):
За Србију, Црну Гору, Бачку, Банат и 

Бараљз''

Дуван
Со
Петролеум
Жижице
Цигарпапир
Разно

Дин
87,114.895-49
16,153.599-31
39,169.120-35
3,996.592-64
4,243.033-78
1,028.504-78

Буџетска година. 1920/21 (1/6 1920—31/5 
1921; 12 месеца):

За целу државу
Дин

Дуван 420,329.228-09
по 74,198.585-04
Петролеум 39,930.264-88
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Дин
Жижице 22,737.946-07
Цигарпапир 12,710.919-84
Разно 1,230.113-30

Буџетска година 1921 (1/6—31/12 1921;
6 месеца):

За целу државу
Дин

Дуван 369,486.800'79
Со 88,233.039-64
Петролеум 18,318.608-57
Жижице 27,920.462-91
Цигарпапир 12,595.881-19
РазНО 1,560.376-46

Буџетска година 1922 (1/1—31/7 1922;
7 месеца):

За целу државу
Дин

Дуван 514,691.218-26
Со 111,558.337-55
Петролеум 25,945.820-35
Жнжице 48,787.659-13
Цигарпапир 25,535.491-20
Разно 1,638.756-41

Буџетска година 1922/23 (1/8 1922—31/6 
1923; 11 месеца):

За целу државу
Дин

Дуван 1.048,594.364-19
Со 249,712.088-08
Петролеум 136,871.437-67
Жижице 87,911.885-58
Цигарпапир 68,763.390-02
Монополске харт. 169,673.703-54 
Разно 2,831.849-75

Буџетска година 1923/24 (1/7 1923—31/3 
1924; 9 месеца):

За целу државу
Дин

Дуван 1.141,799.207"33
Со 222,085.072-04
Петролеум 104,004.641-48
Жлжице 99,812.441-15
Цигарпапир 90,648.669-11
Монополске харт. 257,005.725-13 
Разно 3,854.938-38

Буџетска година 1924/25 (1/4 1924—31/3 
1925; 12 месеца);

За целу државу
Дин

Дуван 1.608,947.501-31
Со 301,962.655-21
Петролеум 154,476.639-35
Жижице 153,948.963-05
Цигарпапир 130,152.147-88
Разно 7,515.692-40

Буџетска година 1925/26 (1/4 1925—31/3 
1926; 12 месеца):

За целу државу
Дин

Дуван 1.698,256.327'77
Со 359,042.727-32
Петролеум 153,152.147-88
Жижнце 153,546.114-20
Цигарпаппр 141,288.974-65
Разно 7,733.108-70

Шест месеца буџетске године 1926/2 
(1/4—30/9 1926):

За целу

Дуван 
Со
Пет.ролеум 
Жижице 
Цигарпапир 
Сахарин 
Разно 

Укупни монополски

државу
Дин

904,852.144-57 
164,483.842-25 
67,123.226-00 
70,501.337-80 
74.091.648-75 

66-00 
2,825.175-77 

приходи износили

518.115.169-56 
728,157.282-90 

1.764,358.718-83 
1.919,210.694-62 
2.356,946.148-93 
2.503,019.400-52 
1.059,855.685-62 
расходи пзносили

87,456.117-68 
259,546.092-14 
150,464.638-88 
242,858.180-04 
566,616.640-10 
465,267.224-79 
677,510.483-20 
776,002.538-52 
376,371.935-21 
МПосћеуПсћ, Без

су по буџетским годинама:
За целу државу

Днн
1919/20 151,705.746-'
1920/21 571,137.057-22
1921
1922 
1922/23 
1923/24 
1924/25 
1925/26
1926/27 (6 мес.)

Укупни монополски 
су по буџетскнм годинама:

За целу државу
Дин

1919/20 
1920/21
1921
1922 
1922/23 
1923/24 
1924/25 
1925/26
1926/27 (6 МвС.)

Л и т е р а т у р а :  V.
Мопоро1ез еп Уои^о-81ау1е (1923); Изве- 
штаји Управе Државних Монопола.

С. Предић.
МОНОШТОР, манастир у Бачкој. Није 

познато, кад је основан. Спомиље се у 
Крушевском поменику (са краја 15 века). 
У 18 веку има о љему честих помена 
(1714), но‘ за време Ракоцпјеве буне, у 
почетку -гога века, М. је разорен. Црква 
)е била значајпих днменсија и од камена. 
Ј В. П-ћ.

МОНТАФУНСКО ГОВЕЧЕ. Домовина М. 
Г. је долина реке 111, јужно од Брегенца. 
у Форарлбергу (Аустрија), али се брзо 
рашнрило преко целе покрајнне Форарл- 
берг. Прнпада краткорожном говеду, и 
то подскупини лонгифронс. У суседно.ј 
Швајцарско.ј постојао је псти тип. М. Г- 
је робустно, прнмптивно говече, .једно- 
бојно-црвеносмеђе. Краве су 450—550 кг 
тешке и добро млечне. јер дају око 2.800 
до 3.000 л годпшње с 3'8 % мастп. М. 1- 
се и добро товп, а и за рад је добро. Па- 
смина је уведена п код нас, те је постада 
од значаја за наше говедарство. М. Г- има- 
мо нарочпто у Штајерској, затим у гор- 
ским крајевима Хрватске, у Војводини и 
С-лавонијн. Како М. Г. врло задовољава,
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постојн жеља, да се уведе у већем броју 
у прпкладнин крајевжма. С. У.

МОНТЕ ВИПЕРА. В. Свети Илија.
МОНТЕГЈУ ЛЕДИ (ИасЈу Магу 'УогПеу 

МохЛајЈи) (1689—1762). М. је позната у ен- 
тлеској књижевностп са својнх изванредно 
заннмљивих пнсама о своме путу кроз 
Еврону, нарочпто кроз Турску. Муж јој је 
био 1716 именован за амбасадора Велнке 
Брнтаније у Цариграду, где су стигли 
преко Беча, Петроварадина, Београда, Ни- 
ша, Софије, Једрена, и где су остали до 
1718. М. је из Турске прва донела у Евро- 
пу каламљеље против богиња. Међу ње- 
ним нисмима, која просто и врло живо 
сликају источљачку атмосферу и живот, 
пма их, у којима се говори и о Србима. 
Писмо из Београда (12/2 1717), упућено 
енглеском песнику Александру Попу, из- 
међу осталог помиље и »Рашане«, војнике 
и свештенике. Писмо из Једрена (1/4 1717), 
упућено прпнцеси од Велса, доцнијој ен- 
глеској краљици Каролинн, говори, са пу- 
но саучешћа, о путу од Београда до Ниша.

Вл. П.
МОНТИ ЛОВРО ДР., политичар (20/4 

1835, Книн — 9/4 1898, Кннн). Учио је 
средњу школу у Задру, а правне науке 
у Италији, па се посветио адвокатури. 
У почетку шездесетих година М. је као 
млад адвокатски конципијент, ушао у 
народну странку, у којој се нстакао као 
један од најизразитијих представника на- 
родног јединства Срба и Хрвата у ДаЛ- 
мацији, и као одлични борац з а ' приса- 
једиљење Далмације Хрватској. 1865 био 
је ухапшен и одседео је 4 месеца у там- 
ници. 1867 изабран је за посланика на 
далматински сабор, коме је припадао као 
члан до 1881. 1879 изабран је и у царе- 
винско веће. 1881 положио је мандат у 
далматинском сабору, а 1882 мандат у 
царевинском већу и повукао се у при- 
ватни живот. Тај корак оправдао је у 
брошурп: Зашто сам иступио из сабора 
п царевинског вијећа. Народна странка, 
каже М., напустила је своје основно на- 
чело о народном јединству Срба и Хр- 
вата. М. сваљује главну кривицу ради 
спора између Срба и Хрвата на Павли- 
новића, душу Народног Листа. Народни 
Лист је на то оштро одговорио, доказу- 
јући, да је разлог раздору на страни Срба, 
Уза све то, што је јаз између народне 
странке и М. постао после тога већи, М. 
је и даље бранио присаједињеље Далма- 
ције Хрвагској, Чистоћу М. карактера при- 
знавалн су и љегови највећи противници. 
1897 поздравио је М. писмом хрватску п 
српску омладину, која се ујединила, да 
ради на културном и народном уједиње- 
љу Срба и Хрвата.

Л и т е р а т у р а :  Д. Манђер, Ловро Мон- 
тн; Народни Лист, јубиларни број 1912, 
36—37; Обзор 1898, бр. ОД 12/4.

.1/. П р е л о г .

МОРА постаје, према народном прича- 
њу и представљаљу, од мушког илн жен- 
ског чељадета. Док мора-чељаде спава, из 
љега излазн душа, која у различном обли- 
ку иде наоколо и мори, т. ј. прнтискује 
људе у сну. М. се обично појављује и 
радп ноћу. Тело, из којега М. изиђе, падне 
у тежак сан и изгледа као да је мртво. 
М. прима обично лпк већином т. зв. де- 
монских животиња (змије, белога миша, 
беле мачке, пса, кртице, кокоши, птице, 
лептпра, муве), а кадшто се приказује и 
у облику неких неживих предмета (кла- 
с-а, треске, пламичка, сенке, мешине, ко- 
ла, беле чекиље и др.). Према веровању 
нашег народа, женска, која је као де- 
војка М., кад се уда, постаје вештица.

П. Б.
МОРАВА, река у Србијп, десна притока 

Дунава. Оаставнице М. су Јужна н За- 
падна М., чијн је суток з км северно-се- 
верозападно од Сталаћа, на виснни од 
138 м. Одатле почиње ток М. Она тече 
претежно ка северу, кроз доста пространу 
долину, и због малог пада има врло кри- 
ВЈтдав ток. Многе су вијуге остале изван 
садашњег тока М., образујући стараче илп 
мртваје. Код Ђуприје је М. широка 135 
до 155 м, дубока 1—2-1 м, а дно јој је по- 
кривено шљунком н песком. Највећа дуби- 
на М. је око средине корита, као и брзина 
тока, чија је средња вредност 0'9 м/сек. 
Количина отока у јединици времена ме- 
ња се пропорцнонално са променама во- 
достаја. При ниском стаљу воде коли- 
чина отока је 35—45 м3/сек., а при вишем 
стању се повећа до 230 м3/сек. Најнижн 
водостај на М. је у августу и септембру, 
после сувих и најтоплијих месеца, са наја- 
чим испаравањем, а највиши је у марту, 
за време топљења снега у изворишним 
планинским пределима. Од става Јужне 
и Западне М., М. тече кроз врло плодну 
равницу између Варварнна, Параћина, Ћу- 
прпје и Јагодине. На томе делу тока М. 
прима неколико притока, са десне стра- 
не: Јовановачку Реку, Црницу, Раваницу 
и Моштаницу, а са леве: Каленићку Реку, 
Лугомир и Велику. Испред ушћа Белице 
М. уђе у Багрданску Клисуру, и кроз њу 
тече са нешто већим падом, а по излазу 
,јо.ј се долина поново прошири. Одатле 
опет прими неколико већих притока, са 
леве стране: Лепеницу и Јасеницу, а са 
десне: Ресаву. Низводно од Великог Орашја 
М. уђе у врло пространу делту, са дужи- 
иом од 35 км, просечном ширином од 
15 км, н почне се рачвати. Главни рукав 
јо.ј је Језава, који се од М. одваја око 
3'5 км од споменутог места, и утиче у 
Дунав код Омедерева. Даљи су рукави: 
Ладнл Бунар, Валрика и Лесковача. — 
Ушће М. у Дунав је ниже села Кулича, 
око 3 км северозападно од Дубравпце. — 
Дужина М. тока од саставака до ушћа је 
216-5 км, а површина слива, са Западном 
и Јужном М„ 36.637 км2. При средљем

— 881 56



МОРАВА БИНЧА

најнижем водоетају, М. са својии прито- 
кама има хидраудичку снату од 380.500 НР, 
од које скоро трећину има само Ибар.

Због мале дубине и врло неправилног 
тока М. је тешко учинити пловном реком. 
режим њених прптока врло је несталан, 
а околно земљиште на доњем  ̂току М. 
често подлежи поплавама. Било је разних 
пројеката за регулацију М-, да би се учи- 
нила пловном за пароброде, бар на току 
у близини Дунава, али се досада у томе 
није успело.

Л и т е р а т у р а: Н. Стаменковић, Грађа 
за проучаваље Мораве (1896).

Л. Вујевић.
МОРАВА БИНЧА, котлина у Јужној Ср- 

бији, у Враљској Области, у изворном пре- 
делу Јужне или Биначке Мораве, више 
Кончулске Клисуре и ушћа Новобрдске 
Криве Реке. Оивичена је с јужне стране 
Скопском Црном Гором, а са северне Же- 
говцем п његовим северним огранцима. 
М. Б. је иначе са истока на запад, преко 
ниске Сојевске превале, скроз проходна 
до Косова Поља, те најкраћим путем спаја 
враљске н косовске пределе. Отуда кроз 
М. Б. води одличан друм између желез- 
ничке станице Бујановца, на излазу Јуж- 
не Мораве из Кончулске Клисуре у Враљ- 
ско Поље, и Урошевца у јужном крају 
Косова Поља. Кончулска Клнсура, којом 
се Јужна Морава просеца кроз криста- 
ласте огранке Скопске Црне Горе, не чинп 
тешкоће саобраћају на овој важној по- 
пречној комуникацији.

М. б ! се под овим именом спомиље још 
у средњем веку, а има трагова и од рим- 
ских насеља. Названа тако по селу Бннчи 
у изворном крају Мораве. У раније турско 
доба овде су се бавили п Дубровчанп. М. 
Б. се дели на Горљу и Доњу Мораву пли 
Изморник. Прва је шира колтина и равнога 
дна, друга је ужа и валовита. Област |е  врло 
плодна. На планини је развијено сточар- 
ство. М. Б. је насељена Орбима и Арнау- 
тима с Арнауташима, којих је пред крај 
турског режима бпло нешто више од Срба. 
Изморнпк је чпстијн српски крај. Арнаути 
су ту бпли надјачали тек са мухаџирима 
из Оеверне Србије (1878). Орпска су на- 
сеља у равнпци, арнаутска на планини, 
одакле су потискивали Србе. Поред пра- 
вославних Срба има ту доста и потурче- 
љака. Има п Орба католика (»Латпни«) у 
неколико села Загорја, а тако исто н у пре- 
делу Љарман, где има криптокатолика, 
који се издају п за муслимане. Правих 
је Арбанаса много више у Горњој но у 
Доњој Морави, где су многи дошлн као 
католпци, па их има и сада, те се и они 
зову »Латини«. Међу Арнаутима многн 
су поарбанашени у току 19 века. Арнаути 
н католици и муслимани истнх су фи- 
сова (Гаш, Соп, Бериши, Фанде, Тсачи, 
Кабаши). Фнсове су примили и Срби ка- 
толици. Срби хришћанп примнли су од

Арнаута ношњу; стара им је ношља слич- 
на скопскоцрногорској.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијпћ, Основе за 
географију и геологију Македоније и Ста- 
ре Србије, III (1911).

В. Радовановић.
МОРАВИЦА. 1. Река у Србији, најгорњи 

ток Западне Мораве. Извире на северним 
падинама планине Голије и Јавора. под 
Јанковим Каменом 1.931 м. Кршом 1.812 м 
и Клопотом 1.800 м. На горљем току М. 
претежно тече од јута према северу, од 
Нвањице до Добраче према северозападу. 
где улази у Клисуру, између Обле Главе 
808 м, Крижа 801 м и Градине 657 м. Од 
излаза из Клисуре до сутока са  ̂ Ђети- 
њом М. тече ка северу, у врло вијугавом 
и неправилном току. Од става М. и Ђе- 
тиље тече као Западна Морава. Са. леве 
стране су главнпје притоке М.: Рзав, Па- 
љица, Грабовица, Ношница и Вучија, а 
са десне: Краварица, Трешљевица, Лучка. 
Дужина М. тока је 87 км.

2. Река у Србији, десна притока Јужне 
Мораве. Изворпште јој је на источној па- 
дпни Карадага и западној падини Рујна. 
М. тече према северу-североистоку. Ушће 
њено у Јужну Мораву је Г5 км јужно- 
југозападно од варошице Бујановца. Не- 
ма нн једну већу прптоку. Дужина М. 
тока је '26-2 км, а површина слива 247-9 
км2. _  За М.. је карактеристично да јој 
је развође са Баљском, притоком Големе 
Реке, која прппада сливу Вардара, на 
врло ниском превоју, између железннчке 
станице Прешево и села Стрезовце, чнја 
је апсолутна висина 482 м.

3. Река у Орбији, десна прптока Јужне
Мораве. Извнре на северном подножју 
Бучарљика 1.008 м, из снажнога врела 
Истоцн, з км западно-југозападно од села 
Читлука (срез Бањски). Осталн изворишни 
потоцп (Тнсовик, Корито, Новаковац п 
Оувп Поток) извиру даље на западу, на 
северонсточној падини Девице (Лесковик 
1.045 м, Оконпца 1.090 м) п на јужној па- 
динп Крстатца (1.106 м). На горљем п 
средњем току М. тече углавном са пстока 
на запад, протичући крај Соко Бање. Од 
села Трубаревца почне се пробијатп кроз 
Бованску Клисуру, н управп свој вијугав 
ток према југу-југозападу, а од еела Оу- 
ботница према југу - југопстоку. У За- 
падну Мораву утиче М. ниже Алексинца. 
Са десне стране су важније притоке: Се- 
салска, Богдашинска п Јошанпчка Река, 
а са леве: Градашница н Чучунска Река. 
Дужина М. тока је 64-5 км, а површина 
слива 587 км2. П. Вујевић.

МОРАВИЧКА ЕПАРХИЈА, црквена об- 
ласт око данашњег Чачка, старог Градца 
и Ариља. М. Е. је основао Св. Са.ва 1219. 
Љеии епископи од 15 века носили су 
назив митрополита и већпном су се пи- 
сали арпљски, ређе грачанскн, доцније. 
парочито у 18 и 19 веку, ваљевскн и 
ужпчки, а данас жички. Као ариљски мп-
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трополит помиње се у 15 веку Марко 
(1433), а као грачански Нићифор (1464) и 
Венедикт (1456). Из 17 века познат је ариљ- 
ски мнтрополит Рувим (1668), а у 18 ве- 
ку помиљу се ариљски митрополит Грп- 
горије 1712, Исаија 1721, 1723, 1724, ариљ- 
ски и моравски Јосиф 1729, 1730, ариљ- 
ски и ваљевски Доситеј Николић, 1731 и 
даље, ариљски, зворнички и ужички Але- 
ксије Андрејевић 1737 и др. (В. Ваљевска 
и Жичка епархија.) Р. Г.

МОРАВСКА ОБЛАСТ има површину од 
2.899'4 км2 183.959 становника. Густина 
насељености је: 63 становника на км2. 
Главно је место Ћуприја. М. 0. обухвата 
-средишни део Северне Србије. Висока је 
на истоку, североистоку, југу и југоза- 
наду. Уколико се иде средини, висине 
■опадају, и ту је ниско и равно Помо- 
равље. Главније реке су: Морава, која 
тече средином области. Моравине при- 
токе су с десне стране: Црница, Рава- 
ница и Ресава; с леве: Белнца, Лугомир 
и Каленићска Река. У области су маље 
целине: Ресава, Белица, Левач и Темнић. 
М. 0. .је богата рудним благом (Сењски 
Рудник, Равна Река и др.). Занимање ста- 
новништва је земљорадња и сточарство. 
Лево од Мораве је развијено и воћарство. 
На десној страни Мораве развијено је, по- 
ред земљорадље, и сточарство. У Ресави 
су Добра говеда, а у Кучају овце н козе. 
Нарочито су Власи добри сточари. У По- 
морављу особито успева кукуруз. Гаји се 
у  већим количинама и шећерна репа. До- 
лином Мораве, од Сталаћа до Лапова, 
кроз област, иде главна железничка пру- 
га. Од ље се, код Параћнна одваја један 
крак (уски колосек) за Зајечар, а од Лу- 
лрије други, опет уског колосека, за' Сељ- 
ски Рудник и Равну Реку. Главнија су на- 
сеља у М. 0.: Јагодина, Параћнн, Свилај- 
нац, Варварин, Рековац, Деспотовац.

Б. Д.
МОРАВСКО - ВАРДАРСКИ ПУТ главна 

је саобраћајна линија Северне и Јужне 
Србнје. Она избија од Београда и Смеде- 
рева, преко Ниша и Скопља, на Солун и 
Егејско Море. Са М. В. П. по важности на- 
поредо стојн још једино савско-јадранска 
комуникација (Београд — Загреб — Река), 
два главна уздужна пута, који од нашег 
државног средишта нду на Егејско и Ја- 
дранско Море, пролазећи кроз најбогатије 
области наше државе и посредујућп из- 
међу азиског истока и европског запада. 
М. В. П. води долинама Мораве и Вар- 
дара, које спаја ниско прешевско-кума- 
новско развође, чинећи од љих једно- 
ставну велику удолину меридијанског 
правца, која пролази средином Балкан- 
ског Полуострва. Моравско - вардарском 
удолинои пролази главна уздужна кому- 
никација Балканског Полуострва, и же- 
лезницом Београд—Солун најкраће је и 
најбрже везаца средља Европа са помор-

ским светским комуннкацнјама, које воде 
у источне азиске земље.

На београдско - солунску комуникацију 
избијају многи попречни путеви, од ко- 
јих најважнији код Нпша и Скопља. 
Отога ови градови имају великн значај, 
особито Скопље, које управо лежи у 
језгри Балканског Полуострва. М. В. П. 
има великн значај за. спајаље и изједна- 
чаваље становништва, за трговину н про- 
мет. Бочне комуннкације, које се са свпх 
страна сустичу на М .' В. П., повећавају 
још више животну и културну активност 
на овој главној саобраћајној артерији. Њен 
ће значај бити јож већн’ у будућности, 
јер се моравско-вардарском долином може 
подпћи и речни пут између Дунава и 
Егејског Мора.

М. В. П. саградили су Рпмљани по 
освојењу северних области Балканског 
Полуострва, када су спојили стари Стоби 
преко Скопља са Нишем (16—34 по Хр.), 
где се овај пут укрстио са цариградским 
друмом, другом главном балканском уз- 
дужном комуникацијон. М. В. П. ишла су 
од најстаријнх времена важна културна 
и завојевачка кретаља са севера на југ 
и обратно. У новије доба, од лочетка 
19 века, дуж ове комуникације форми- 
рала се Србија, потискујући Турке на ма- 
хове према југу н постепено се увећава- 
јући, најнре у моравским, затим и у вар- 
дарским пределпма Србије. Овај је пут 
био пресудан н у најновије доба за ства- 
раље наше државе: њнме је од Солуна 
преко Кајмакчалана продрла српска н са- 
везничка војска и омогућила уједиљеље 
трију племена јужно-словенског народа. 
На овоме путу, који је, без мало, скоро 
сав у границама наше државе, Београд 
је главна каннја средње Европе за Балкан 
и блнжи исток. Између двеју капија, Бео- 
града н Солуна, Окопље има централан 
положај, у самом језгру Полуострва, са 
најзгодннјим везама у свим правцнма, те 
,је п његов не маљи значај.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Основе за 
географију и геологију Македонпје и Отаре 
Србије I (1906); Ј. Цвијић, Балканско По- 
луострво и јужнословенске земље, I (1922).

Б. Радоваповић.
МОРАВЧЕ-БЕЛОВАР, општина у Хрват- 

ско.ј, у области загребачкој, срезу зелин- 
ском; у источном пригорју Загребачке Го- 
ре. Има 7.214 становника. — Моравче, 
заселак, у винородној горској долини, од 
Ов. Ивана Зелине 6% км (правац) к југо- 
западу, седиште је римокатоличке звупе. 
— Веловар, село, од Моравча 6 км к југу, 
уза поток Главничицу (к Зелини-Лоњи), 
где га прелази друм Ов. Иван Зелина— 
Сесвете. Има 222 становника, општинско 
поглаварство, пучку школу. — Подручје 
општине М- Б. било је у средњем веку 
племенска жупанија М. са градом М., коме 
с-е спомен налазн већ у доба краља Коло- 
мана. Некп становницп су билн сељаци-
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племићи, чији су се пленићски листови 
временом изгубили; краљ Матија Корвин 
опет им је признао племство, п још иа 
сабору 1752 поново су проглашени пле- 
мићима. Ј. Ш-н.

МОРАЧА. 1. Област у дрногорској Хер- 
цеговнни, у горњем току реке Моране. Дели 
се на Горњу и Доњу М. Горња М. је опко- 
љена високим планинама., на западу Лола 
и Јаворје, на југу, према племену Ров- 
цнма, Капа Морачка, са севера Јабланов 
Врх, Старац и Пећарац. Оа истока је од 
Доње М. одваја брдо Островица. Горња М. 
је од старине била хајдучки крај, који је 
овојим погодним положајем привлачпо 
ускоке. Насељена је углавном ускоцима из 
Херцеговине. Врло стари досељеницп су 
породице Пековићи, Дуловићи и Томићи. 
Највећа је породица Бојићи, пореклом из 
племена Васојевића. Села су припета по 
странама; највећа су: ЈБевишта, Бојићн, 
Отарче, Поље, Трновица, Сврке и Пожња. 
Горња М. има око пет стотина домова.

Доња М. је равнпја- и плоднија, до.бро 
наводњена, богата воћем н шумама. Има 
осам стотина домова. Главна су јој села: 
Баре, Преобрђе, Врујца, Равни, Јасенова.-, 
Осредци, Рашко и Миовско. Становништво 
је мешовитог порекла. Староседеоцн су 
браство Брауновићп. Две трећине пле- 
мена Доње М. чине сродна браства Ра- 
довићи, Меденице, Перовићи, Вујнспћн, 
Јагличићи и Ракочевићи. Они воде по- 
рекло од заједничког претка војводе Бо- 
гића, који је у 16 веку прешао онде испод 
Хума у Зети. Сви славе Арханђелов дан. 
Симоновићи и њиховп сродницн су уско- 
ци из Попова у Херцеговинп.

У Доњој М. је манастпр Морача, за- 
дужбина Стевана, сина Вукановог, зидан 
1252. Чувен је по томе што су у њему 
околна племена често држала састанке 
и договарала се ради борбе с Турцима.

П. Шобајић.
2. Река у Црној Гори, притока Окадар- 

ског Блата. Извире под Јаворјем (1.800 м), 
Малим и Великпм Зебалцем (2.130 м), ис- 
точно-југоисточно од варошице Шавггпка. 
Изворпшни потоци су Јаворски и Рзачки, 
који теку према југонстоку, а од њихова 
става почиње ток М. На горњем току тече 
на југонсток н исток-југоисток, а од ушћа 
Миљачке Реке, југозападно од села Ми- 
.јонске, нагло промене правац и почне тећи 
па југ п југ-југозапад, ■ протичући кроз 
кањонску, уску и клисурасту долину од 
Међуреча до манастира Дуге. Од ушћа 
Мале Ријеке, код Биоча, М. тече на за- 
пад, а од уласка у равнпцу Зете углав- 
ном према југу-југозападу, описујућп не- 
јсолико великих окука. Код Бпјелог Поља, 
М. се рачва у трп крака: десним краком 
тече према западу-северозападу. Ова.ј се 
код Жабњака раздели, делом почне тећи 
на југ-југоисток као Мала М., која се ули- 
ва у Окадарско Влато код острва Велике 
Чака.рице, а делом утиче у Каратуну.

Оредњим краком, као М., тече на запад- 
северозапад, па на југ, и утиче у Скадар- 
ско Блато преко пута стеновитог острва 
Врањине, док левим краком, као Плав- 
ница, тече на исток-југоисток, па на југ- 
југозапад, и утггче ниже пристаништа; 
Плавнице. Важније притоке М. са десне 
стране су: Дубочкн Поток или Мртвица, 
Зета и 'Ситнпца, а са леве: Сјевершгца. 
Мала Рнјека, Рнбница и Цијевна. — На 
току кроз Зету, М. је широка 30—50 м. 
и толико дубока, да се може претазнтп 
само на два места. Богата је врло круп- 
ном пастрмом, која се хвата на неколико 
начина. Дужнна М. тока је 93-3 км, а по- 
вршина слнва 2.362 км2. Прн средњем нај- 
нижем водостају М. има хидрауличку 
снагу од 22.500 НР. П. Вујевић.

3. Манастир на реци Морачи (у Црној 
Гори), северно од Колашнна. Саборна 
црква .је посвећена Богородици (Успење). 
М. ,је сазидао кнез Стеван, снн великога 
жупана Вукана (снна Немањпна) за владе 
краља Уроша I (1252). У 16 веку саборна 
црква је пострадала, а 1574 је обновио 
и пописао кнез Вучпћ Вучетић; припрата 
ове цркве пописана је 1577. 1616 наслп- 
кане су слике на западно.ј фасади цркве 
споља руком зографа. Ђорђа пз Хилан- 
дара; и живопис из проскомидије цркве 
ггз истога је времена. Малена. црква Св, 
Николе, која се налази у манастпру, ислп- 
кана је 1639. -1643 обновљен је п живо- 
писан параклис Св. Отевана, а једну годи- 
ну раннје препокривена је велика црква. 
1813 манастир је био опљачкан. 1714 до- 
лазпо је у М. патријарх Мојсеј, а 1768 
патријарх Васшшје Бркић. Због своје за- 
баченостн и неприступачностн манастир 
је дуго био склониште драгоцених књига 
и нкона. 1648 у М. је држан сабор, на ко- 
ме је наппсан на талпјанском језнку је- 
дан' спис, којп је требао у Рим однети 
будимаљскн митрополит Пајснје, но Турци 
су га ухватплп и погубили.
' Саборна црква лрппада кругу цркава

12—13 века. Много је преправљена у 16 ве- 
ч ку. Остали су романски порталн, а од пр- 

вобитног живописа сачувало се само не- 
колико композиција у јужном олтарском 
параклпсу (који је, пзгледа, био посвећен 
Св. Плији), и слика у тимпанону врата, 
која из нартекса воде у нраву цркву. По- 
дразкава румунске цркве својим живопн- 
сом споља и заштитним кровом нзнад 
улазних врата на западној и јужној фа- 
еадп цркве. В. Петковић.

МОРАЧКО ГРАДИШТЕ, карсна висора- 
ван у Црној Гори, између река: Мораче- 
Мале Рпјеке-Веруше-Таре-Платнице. Висо- 
раван је нагнута од севера према југу, а 
висовп’ се у томе правцу снпжавају. Нај- 
већи су од њнх: Градпште 2.216 м, Сто 
2.258 м, Вучје 1.940 м, Островица 1.767 м, 
Ставањ око 1.200 м, Птггч 1.330 м, Вјетер- 
нпк 1.284 м, Камени Крш 1.200 м. Ру.је- 
вачка Главица. 700 м. Због кречњачког оа-
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'става земљшпта највећи део М. Г. је наг, 
са изузетком нижих делова падина према 
Морачн и Тари, северније од 42° 43' сев. 
шир., као и предела око Вјетерника и нз- 
воришта Мале Ријеке, који су под шу- 
мом. Источним крајен М. Г. пролази друн 
Подгорица—Биоче—Матешево—Колашин и 
Андријевица. П. В.

МОРЕШКА је старинска, средљевековна 
игра, која се сваке године 29/7 по новом, 
на дан Св. Тодора, заштитника Корчуле, 
пгра у граду Корчули. М. је постала кра- 
јем 15 века и слави успомену на борбе 
са Маврима у Шпанији. У тим борбама 
учествовали су и Корчулани. М. је поде- 
љена на девет фигура п игра се у богатом 
старинском оделу, а нарочито Моро' (црни 
краљ), бели враљ и була, коју је Моро 
заробио и хоће да је узме за жену, а она 
је заљубљена у белога краља. Жграчи се 
зову морешканти. Због буле долази до су- 
коба и до позиваља на мегдан. Поједине 
фигуре износе поједине перипетије те 
борбе, која се најзад завршава победОм 
белих. Моро признаје, да је поражен, а 
була се удаје за белога краља. — М. се 
игра јавно пред масом света, после службе 
божје и литије. Игра се пред градом Кор- 
чулом према јужним градским вратима, 
на месту, где је рибарница и пијаца за 
зеље. Морешканти изводе своје фигуре 
на нарочитом подијуму. Језик, на коме се 
М. изводи јесте народни, икавштина, како 
се на Корчули говори. Једино наслови и 
имена појединих фигура су на некој 
смеши шпањолскога и нталијанског је- 
зика, и то једино потсећа на постанак М. 
— Први творац М. је нзгледа неки писац 
средњега ранга. Али у току векова М. је 
лостала нрава народна својина, и сматра 
се као народна умотворина. Италијани су 
покушавали да је, преведену на тали- 
јански, одомаће, али у томе нису успели, 
јер се М. увек до данал пева и игра само 
на нашем народном језику. Према овоме 
изгледа да се М. никада ни ранијих ве- 
кова, док су Талијани владали Корчулом, 
није певала на талијанском. Оплићани су 
покушавали, да пренесу М. у Оплит, али 
се она није могла тамо одржати. М. је, ме- 
ђутим, ма да једноставна, врло сликовита, 
и Корчулани су је нграли и у иностран- 
ству, докле су допирали, а нарочито у 
Дариграду, пред великпм везирима, па 
чак и пред самим султаном.

М. Милеповић.
МОРИХОВСКО- МЕГЛЕНСКЕ ПЛАНИНЕ.

В. Маријовско-Мегленске Планине.
МОРОВИЋ, село у Орему, у срезу шид- 

ском, на саставу воде Отудбе и Босута 
(45° сев. пшр.). Састоји се из три дела и 
кма три велика железна моста. Станица 
,;е дунавско-савске вициналне железннце 
(Вуковар — Шид — М. — Сремска Рача), од 
Шида 12 кн к југу. Има 2.215 становника, 
-општинско поглаварство, римокатоличку

жупу (препоштнја 1414—1496), православ- 
ну парохију, 2 пучке школе, 2 државне 
(М. и Јамена) и 2 шумарије имовне оп- 
штине петроварадинске (М. и Бооут), по- 
шту и телеграф, фабрику цигле и црепа.

Наоколо су велике шуме, а насред села, 
где се Студба излива у Босут, леже раз- 
валине некад знатнога града М., који је 
у средњем веку (1332—1476) припадао по- 
родици М. (Је Маго1ћ). Најзнаменитијн је 
био Иван М., мачвански бан, који је по- 
магао краљу Оигисмунду да свлада хр- 
ватски покрет. За награду краљ му је 
даровао 1404 пространа нмаља у сремској 
и вуковској' жупанији. Пошто је поро- 
-днца М. 1476 изумрла, љена су имаља 
припала краљу Матнји Корвину. Главни 
град М., што га је краљ 11/11 1484 даро- 
вао своме сину, хрватском херцегу Ива- 
нишу, касније је брзо измељао као власте- 
лу: Бранковпће, па Штиљановиће. (1506), 
затим је, скоро кроз цео 16 н 17 век, био 
у турској власти. 1700 још је град стајао 
чптав, данас има само мало остатака од 
градскцг зида. Стара жупна (сада гробна) 
црква Велике Госпе, која се одликује сво- 
јим обранбеним торњем и старином, сдгра- 
ђена је за темплара (пре 1239), а нова, 
Ов. Рока, пре 100 година. — У околинн 
М. нашло се предмета из преисториског н 
римског доба (у блиским Батровцима нео- 
литска насеобина).

Ј. Модестин.
МОРОЗВИЗД. 1. Оредљевековна жупа у 

Јужној Србији, у Брегалничкој Области, 
око данашњег села Мородвиса у Кочан- 
ском Пољу. М. се помиље у нашим ста- 
рим споменицпма, и као жупа (1321), и 
као село (1347—1350, 1381), у области ста- 
ре морозвишке епнскопије, која је »много 
година« пре тога опустела. Оадање село 
Мородвис, у чијем се имену једнно одр- 
жао назив старе жупе, има 280 станов- 
ника (1920), од којих нешто преко поло- 
вине православних Срба; остало су Ју- 
руци из Мале Азије. В. Р.‘

2. Град јужно од Кочана (сада село Мо- 
родвис или Морозда). М. се звала и област 
око Злетова. За време византиске влада- 
вине постојала је морозвишка епископија.

В. П-ћ.
МОРОЗВИЗДСКА ЕПАРХИЈА, црквена 

област око горљег и средљег тока Брегал- 
нице. Помиње се први пут у повељи ви- 
зантиског цара Василија II од 1018 за 
Охридску архиепископију, између Стру- 
мичке п Велбуждске епархпје. М. Е. обу- 
хватала је тада крајеве: Морозвизд на 
Врегалници (данас Мородвиз близу Ко- 
чана), Козјак на Пчиљи, Славиште око 
Криве Реке, Злетово око Злетовчице дес- 
не притоке Брегалнице, Лукавицу југо- 
'западно под Осоговон, Пијанац око да- 
нашљег Царева Села и Малешево око 
горње Брегалнице. Ове те крајеве ослобо- 
дио је од Византинаца краљ Милутик 
1282 и увео их у састав пећске архиепп-
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скопије. У 11 и 12 веку М. Е. називана је 
још и брегалничком, малешевском и ов- 
чепољском. Крајем 18 века помиње се ма- 
лешевсжи епископ Никола, али се још и 
око 1515 помиље као морозвиздски епн- 
скоп Матеј у Злетову. (В. Брегалничка и 
Лесновска епархија.) Р. Т.

МОРСКА ЖУПАНИЈА (грчки РагаШа- 
1а851а), једна од 11 жупанија, на које је, 
око половине 10 века, како сведочи са- 
времени византиски цар Константпн VII 
Порфирогенпт, била раздељена тадашља 
Хрватска. Простирала се уз море од доље 
Цетине до доње Крке. Жупанска је сто- 
лица бно град Клис. Константиновој Па- 
раталасији одговара значељем име Под- 
морје за каштеланскн крај између Троги- 
ра и Солина. Ј. Ш-н.

МОРСКЕ БАЊЕ, На обали Јадранског 
Мора, дакле на нобрежју, на коме се, од 
Сушака до Улциља, нижу М. Б. наше 
земље, вода садржи око 4% чврстих са- 
стојака, од којих су око 3% кухпљска со 
(СШа). Та вода садржи нешто гипса, ма- 
ло јода и брома, и тежа је од обичае воде 
(специфична тежина 1-029). — Топлота 
воде у Јадранском Мору је: средља го- 
дишља 12-5—15° С, а средља летља 22-3 до 
27° 0.

Средља летља топлота ваздуха на Сре- 
доземном Мору износи 22—27° С, на Ја- 
дранском крајем априла је 15° С, среди- 
ном лета је 26-5° С, а тек крајем октобра 
ниже од 15° С. У Дубровнику је средња 
температура: 
у јануару +  8-8 (9-2)
У фебруару (+  9-6)
У марту (+  11-5) 
у априлу +  14-6 (15)
У мају (+  17-6)
У јулу +  24 
у октобру +  19 
у новембру (+  13)
У децембру (+  11-8)

(Цифре у загради потпчу од једног ау- 
тора, без заграде од другог.)

На обали од Пераста до Новог Каштела 
средља је температура: 
у Опатији бива минимум — 7-8° 0 (1905 у 

јануару),
У Дубровнику — 2°0 (1911 П 1919 У фе- 

бруару).
У Дубровнпку средљи притисак вазду- 

ха износи:
у новембру 760 мм Н$5 
у децембру 762 „
у јануару 763 „ „
У фебруару 761 „ „
у марту 760 „ „
у апрнлу 759 ,,
У мају 760 „ „

На обали Јадранског Мора владају ве- 
трови: бора, шпроко и пријатни обалски 
ветар мистрал (МаезНа СеИХЈС). Бора пре- 
влађује на северу око Трста (Ба Бога павсе 
а бејДш е тиоге а Тг1е51е), а шпроко на

ЈУГУ (У Албанији), они се држе у равно- 
тежи у Дубровнику п Боки Которској. У 
Опатијн зими влада 21 пут бора, а 8 пута 
широко, у пролеће 8 пута бора, а 7 пута 
широко, у јесен .18 пута бора, а 12 пута 
широко.
У Дубровнику бора дува шнроко дува

у новембру 8 дана 7 дана
У децембру 8 „ 10 „
у јануару 8 „ 7 „
У фебруару 10 „ 6 „
у марту 6 „ 10 „
у априлу - 7 „ 10 „
У мају 5 „ 5 „

Зими преовлађује бора, лети широко. 
Бора је сув и хладан ветар, а широко 
је топао и влажан. Моћан фактор за ле- 
чење на морској обали је пнсолација. По- 
знато је, да људи, који се на морској оба- 
ли крећу пли дуже време баве, поцрне од 
сунца. То долази отуда, што на морској 
обали нашег побрежја има више сунча- 
них него кишовитих дана, што море упп- 
ја топлотне зраке и одбија светлосне 
зраке и хемпски најутицајнпје ултравио- 
летове, тако да човек прима зраке не са- 
мо озто из атмосфере (са сунца), него и 
одоздо са морске површине. Ннсолација 
зависи у првом реду од тога, колико пма 
сунчаних дана. 0 том нас обавештавају 
ови податци: УПуљу зимпима27-4, у про- 
лећу 28'2 кишовитих дана. Ово ће се сва- 
како односити и на Лошињ н Опатију, ко- 
ји су као и Пуљ у пределу Истре. У Тр- 
сту на сваких два, дана има један кишо- 
вит, док на Хвару на сваких десет дана 
лма један кншовит.

У Дубровнику има просечно:
у новембру 8 кпшовитих дана
у децембру 11
У јануару 9
У фебруару 6
У марту 8
у априлу 7 ,, ,,
У мају 7 „ „

У Дубровнику је снег ретка појава. У 
пределу Которског Залпва зими (новем- 
бар—фебруар) је трајно кишовито време, 
а лети (март—октобар) трајно сухо време. 
— За ннсолацију је важно и то, да у Опа- 
тији сунце брзо зађе, јер се са запада уз- 
днже Монте Мађоре, а у Дубровнпку ки- 
ша и кад пада, не траје цео дан. Релатив- 
на влага у Опатији износи (годишља сред- 
ња) 72%, у Дубровнику 64%.

Клима јадранског побрежја спада у ред 
средње влажне и средње топле морске 
климе. Ово нарочнто важи за острва Хвар 
п Вис, док је у северном делу (Опатија, 
Лошиљ) клима мање постојана. Обележје 
клнме на нашем Јадрану је то, да летп 
нема прекомерне врућпне, а зпми нема 
јаке зиме. Северни део побрежја впше 
узбуђује, јужнпјп део више умирује.

У иашпм М. Б. са успехом се лече ове 
болести: општа слабост, нарочпто после

годишља +  16-8° С 
мннимална 
зими 0° С 

максимална 
лети +  39° С



МОСЛАВАЧКА ГОРА

неке тешке болестн, бледна болест, мало- 
крвност, скрофулоза, катари органа за 
дисаље, астма, велики кашаљ, ексудат, 
болести срнаног мишпћа (док је још до- 
вољан), живчане функционалне болести 
(неврастенија, мигрена, несаница), хро- 
ничне невралгије, рахитис, хроничан рев- 
матизам, шећерна болест, стари сифилис, 
тровање живом и оловом, наклоност ка 
туберкулози, почетни стадијум плућне ту- 
беркулозе, туберкулоза зглобова и ко- 
стију.

Морске бање у Краљевини СХС, са се- 
вера на југ, редом су ове: Сушак, Вакар, 
Краљевица, Цриквеница, Селце, Нови, Крк, 
Башка Нова, Сењ, Раб, Јабланац, Карло- 
баг, Ист, Молат, Силба, Шибеник, Трогир, 
Кастеланска Рпвијера, Силит, Заострог, 
Макарска, Супетар, Пови.је, Милна, Пу- 
чишће, Хвар, Стари Гра.д, Врбоска, Јелша, 
Вис, Комижа, Корчула, Вела Лука, Оре- 
бнћ, Градац, Трпаљ, Трстеник, Жилијана, 
Лука, Бабино Поље, Шипанска Лука, Ло- 
пуд, Мокошица, Купари-Оребрно, Дубров- 
ник, Груж, Локрум, Лапад, Цавтат, Хер- 
цег Нови, Зеленпка, Прчаљ, Тонла, Будва, 
Св. Стеван, Спич, Тнват, Улцињ.

Л и т е р а т у р а :  Л.' Шчербаков и Јо- 
ксимовић, Лековите воде у Краљевини 
СХС; А. Земљаницин, Санаторско испи- 
тиваље предела Дубровника, Боке Котор- 
ске и Цриквенице (Српски Архив, 1920); Ђ. 
Орлић, Дубровник као климатско место и 
морско купалиште (Српски Архив, 1924).

Ј1. Ненадовић.
МОРТЕР. В. Муртер.
МОСЕЂ, планина у Далмацији, западно 

од горњег и средљег тока Чиколе, југоза- 
падно од Свплаје Планине. М. је састав- 
љен' од јако набораних кретацејских креч- 
њака, доломита и еоценских слојева. Пру- 
жа се у динарском правцу, од северозапа- 
да према југоистоку, приближно од Дрни- 
ша до села Гиздавца, око 16 км северно 
од Сплита. У томе правцу су највиши ви- 
сови: Градина 469 м, Равнице 618 м, Црни 
Врх 702 м, Ошљарић 610 м, Стражбеница 
613 м, Шупљача 571 м, Главица 684 м, 
Кичин 796 м, Мовран 843 м, кота 617 м. 
М. је делом под вегетацијом, а делом го- 
ле површине. Североисточно од М. прола- 
зи друм Книн и Шибеник—Дрниш— 
Мућ—Сињ и Сплит, југозападним, кол- 
ски пут Дрниш—Плањане, Гиздавац— 
Кладњице—Виново, а преко планине и 
поред ње воде неколико пешачких пу- 
тева. П. В.

МОСКОВЉЕВИЂ МИЛОШ, професор 
(22/10 1884, Варна, подрински округ). Гим- 
назију је свршио у Београду, а универси- 
тетске науке у Београду, Москви п Пе- 
трограду. По свршеним наукама постао 
.је наставник, прво на гимназији у Нпшу, 
а затим у Београду, 1912—1919 бпо је по- 
слан у Русију, ради националне пропа- 
ганде и једно време био ,је на челу Срп-

ског Института. 1918 био је инспектор 
српских нзбеглица у Руснји, радио је на 
организацијн добровољаца и издавао лист 
Уједињење. Од 1920 је народни посланик 
земљорадничке странке. Бавио се лингви- 
стичким студијама, те је написао из тога 
подручја неколико чланака. Д. П.

МОСЛАВАЦ, врста винове лозе, са бе- 
лим грожђем. Има га у Хрватској, одакле 
као п да потиче (Мославпна). Раширен је 
у Словеначкој (Љутомер), где да је вино 
изврсне каквоће (Слов. Шипон). Та је вр- 
ста главни насад у токајском виногорју 
(фурминт). И. Р.

МОСЛАВАЧКА ГОРА, бреговит масив у 
Славонији, између река Чазме-Лоље-Ило- 
ве-Гарешнице-Трновитице, западно-северо- 
западно од Пожешке Горе. Састављена је 
од гранита, гнајса, микашнста и амфибо- 
лита са оливинскпм габром. Од средишта 
М. Г. врло се благо спушта на све стране 
терен, у који су се усекли врло многп по- 
тоци. Највиши вис на М. Г. је Хумка 
489 м. На северу од ње су: Калуђерово Бр- 
до 440 м, Мјесец 357 м, Стрмац 432 м, Бје- 
левина 311 м, Јеленичкова Коса 307 м, 
Свети Илија 223 м. На западу су: Стара 
Стража 281 м, Широки Брпјег 308 м, Ола- 
тински Бријег 282 м. На југу: Градина 
272 м, Мрамор 241 м, Кутинско Брдо 
239 м, Крушковец 219 м, а на истоку: Пу- 
старе 309 м, Брешцп 279 м, Крчевине 
221 м, Градина 215 м, Богаз 219 м, Крља- 
ча 187 м, Цуковац 198 м. Због геолошког 
састава М. Г. брегови су на њо.ј врло бла- 
гих облика, пуно је коса и повијараца, 
између којих су долине многобројних по- 
тока. Велики део М. Г. је обрађен, свугде 
по окрајцима шире се њиве, а јужне 
обронке покривају виногради, нарочито 
од Володера до Мославине и Поповаче. 
Поред њива, башта, вртова и винограда, 
има бујних и пространих ливада, а оста- 
так заузимају храстове и букове шуме, 
измешане брезом, грабом и боровицом.

Код сеоца Каменице, североисточно од 
Мославине, има каменолом гранита, који 
се употребљава за споменике и поплоча- 
вање улица, као и код села Миклеушке, 
а код Пакленице се из гранита вади ка- 
тран из 56 м дубоког окна. — Југозапад- 
ним подножјем М. Г. пролазе железничка 
пруга и друм Дуго Село—Иванпћ Град— 
Банова Јаруга—Дарувар и Новска, севе- 
розападним, друм Иванић Град—Нарта— 
Беловар, источним подножјем води колски 
пут Беловар—Плошчица—Гарешннца—Ба- 
нова Јаруга. Преко М. Г. водо и неколнко 
колских и лешачких путева, као и већи 
бро.ј стаза.

Ј Ј и т е р а т у р а :  X. Хранпловић и Д. 
Хирц, Земљописнп и народописни опис 
Краљевине Хрватске, Славоније и Далма- 
ције. I. Лице наше домовине (1905, 282 до 
292); М. Кишпатпћ, Оливински габро Мо- 
славачке Горе (Рад, 83, 1887); М. Кишпа- 
тић, Кристалннични труп Мославачке Горе
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(Рад,. 95, 1889); М. КлзраНс, Б1е кгу$1аШ- 
п1$сћеп Сез1е1пе с1ег Мо81ауаска Сога ш 
СгоаНеп (Геолошкн Анали' Балканског
Полуострва, 5, 1900). П. Вујевић.

МОСЛАВИНА. 1. Крај у Хрватској. За- 
према у шнрем значењу чнтаво мосла- 
вачко погорје (Мославачка Гора с Хунком 
489 м), опточено Чазмом пли Чесмом од 
севера п запада, Лољом од југа н Иловом 
од нстока, а у ужем значељу само југо- 
западно прнгорје Мославачке Горе, чијом 
ивидом ударају друм и полољска желез- 
ница. Крај се ваљда прозвао М. по граду 
М., на прпорном (прпор) брежуљку, где 
поток Јеленска (к Чесми) нзлази нз гор- 
ске долине у добро обрађену и насељену 
равнпцу.

М. (с пванићким крајем) нма 86.636 ста- 
новника на 1.684 км2 (514 на км3). По ма- 
терњем језику пма: 75.142 (т. ј. 86-7%)
Хрвата или Срба и 730 Оловенаца-, 5.215 
других Словена (нарочито Чеха), 3.015 Ма- 
ђара, 2.074 Немаца н 136 др. По вери има: 
75.486 (874%) рпмокатолнка п 252 грко- 
катблика, 9.212 (10-6,%) православних, 1.381 
протестанат, 183 израелићанина, 4 др. Ме- 
ђу 'домаћпм становнпцима могу се раз- 
ликовати два тппа: један висок п плаво- 
кос, а други нижи и црнокос тип (»бу- 
шаци«). По занимању су ратари, сточари 
и виноградари. Гајење винове лозе врло 
је старо, веле чак из римскога доба. Првн 
,ју је, прича се, засадио цар Клаудије, по 
коме се гора назвала Мопз С1аиШиз, а од 
тога је постало пме М.

У М. се ломи (вртљински) граннт, из- 
врсна грађа за уличне плочнпке и ки- 
парске радове. Код села Мпклеушке пз- 
впре нафта.

М. чине три управна среза: срез чаз- 
манскп, са 34.127 становника на 643 км2 
(припада области загребачкој), срез ку- 
тпнски са 24.120 становника на 503 км2 и 
срез гарешничкн са 28.389 становнпка на 
538 км2 (припадају областп осечкој). Нај- 
знатнија насеља у М. су среска места: 
Кутина (4.159 становника) на југу, Чазма 
(961) на северозападу, и Гарешница (1.749) 
на истоку.

М. је била насељена већ у римско доба. 
Трагова римске културе нађено је' у око- 
лини Кутине п града М. У средњем су 
веку Гарнћ-град (северно од Хунке), Га- 
решница п град М. били жупанска се- 
дишта. Гарић-град помиље се први пут 
1256. Загребачки бискуп Тимотеј добио је 
1277 од краља град и жупу на дар. Загре- 
бачки бискуни пишу се кадшто сошез с1е 
СаНсћ. Град М. даровао ,је 20/12 1316 краљ 
Карло I Ивану Бабонићу. У 15 веку тамо 
су била властела Чупори Мославачки. 
Павао Чупор био је жупан крижевачкп, 
па бан хрватски 1412—1415; настрадао је 
у борбп с босанскин војводом Хрвојем. 
'Буро Чупор саградио је пре 1460 у Вара- 
љп (Подгорска, остатци код села Хрушко- 
вице) фрањевачки самостан. Кад је поро-

дица Чупора изумрла (Стеван 1492), њп- 
хова је добра добио Тома Бакач. а после 
њега Ердеди, који н- данас носе тнтулт 
Мославачки (у старим писмима и »од За- 
прте Горе«, некакав превод од латпнскога 
Мопз С1аис1шб), — У доба. турскпх ра- 
това М. се често помиње. Неко су је вре- 
ме ималп Турци у власти.

Стари град М. не постоји вшпе; два но- 
вија двора саградпли' су Ердеди. Сада је 
ту Дом за слепе са господарском школом 
за инвалиде (са одељењем за четкарски 
н кошарски занат).

Уз поток Јеленску налазе се развалине 
Јелен-града, познатог из Немчићеве ба- 
ладе Гроб калуђера. Гроб калуђера нала- 
зи се обележен крстом и са три липе, на 
440. м високој главицп, од Хунке з км 
(правац) к северозападу.

Ј1 и т е р а т у р а: Ђ. Сабо, Средов.јечни 
градовн у Хрватској и Олавонијп (1920. 
107).

Ј. Модестин.
2. В. Подравска М.
МОСОР. 1. Планнна у Далмацпји, пс- 

точно-југопсточно од Козјака, северозапад- 
но од Биокова, између велнке окуке Це- 
тпне, на њеном дољем и средљем току. М. 
се пружа у динарском правцу, од .севе- 
розапада према југоистоку, од Клиса до 
Звечља, где се прислања о Врх Планину. 
У томе правцу су највећи висовп: Де- 
бело Брдо 1.061 м, Плишивац 1.077 м, 
Љубљан 1.261 м, Јаворска 1.272 м, Љзгти 
Камен 1.314 м, Мосор 1.330 м, Љубпрна 
1.089 м, Ботајна 1.197 м, Козик (или Св. 
Јуре) 1.318 м, Рашељка 1.005 м, Лпшнпца 
950 м. М. је саграђен од кретацејскнх 
кречњака и доломита, флпшког и шкрн- 
љаског лапора са траговпма каменог зггља, 
којп’ се измењује са шареним конгломе- 
ратима. Око Котленице, на североис.точној 
страни М., пма жељезне руде, која се и 
копа, а северозападно од села Долца има 
у кречњачким пукотинама асфалта, као 
и у лапорастом кречњаку уз Цетпну. Због 
претежно кречњачког састава, карснн су 
'облпцп, поред Биокова и Велебнта, најаче 
развн.јени на М. Пз истог разлога је он 
потпуно наг, са пзузетком северонсточне 
стране, где је местимнце покривен веге- 
тацпјом.

На М. п окб његове суподпне има преко 
двадесет пећнна, од којих је најлепша и 
највећа Врањача, 10 мпнута хода од села 
Котлепице. Поред ове су важније: Снијеж- 
нпца, у којој се снег одржава до маја, 
Леденица, у којој се исто толико задржи 
лед, Муквена, Тројама п Краљева Пећина. 
Северозападнпм подножјем М. пролазе же- 
лезничка пруга и друм Сплнт—Клис—Крај 
—Сињ, североисточним, колски пут Крај— 
Биско, југозападиим, колскн пут Сплпт— 
Жрновнпца—Гата, а преко планпне воде 
колски пут Клис—Котленпце и неколпко 
стаза.
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2, Планински врх у Орбнји, на северо- 
вападном крају Оуве Планине, 8 км југо- 
источно од Нишке Баље. Гребен М. пружа 
се од северозапада према југоистоку, ви- 
сок је 985 м и врло' оштар, а падине су му 
-стрне. Северонсточна страна М. готово је- 
сва под вегетацијом, а супротна врло мало.

П. Вујевић.
МОСТАР. 1 . Главни град Херцеговпне. 

Развили су га Турцн из војничких разлога 
од почетка 16 века. Раније је главно место 
мостарске котлине био Благај. Први пут 
помиље се М. 1452, као насеље уз мост на 
Неретви. Од 1522 М. је био седиште хер- 
цеговачког санџак-бега. Град се развио на- 
рочито после подизаља велнког каменог 
.једнолуког моста над Неретвом (1566). Из- 
вештаји 17—18 века приказују М. као 
богату трговачку варош. У љему је од 
17 века врло жив лравославни елеменат; 
1777 ту је пренесено и седиште херце- 
говачког митрополита. Број католика по- 
већао се нарочито од 19 века из суседних 
католичких села. За време ' аустриске 
управе М. је био главно средиште српске 
и муслиманске опозиције протпв режина 
(листови: Орпски Вјесник, 1897, Мусават, 
1906, Народ 1907), и ту је био најактивннји 
књижевни рад целе Босне и Херцеговине. 
ту  су радили: А. Шантић, Ј. Дучић, 0. 
Ћоровић, 0. 'Бикић и Ј1. Грђић. Њихов 
лист Зора (1896—1901) био је један од 
најкљижевнијих листова свога времена. 
Из тога круга кренута је била и Мала 
Библиотека (1899—1910).

Л и т е р а т у р а :  С. Р еег , Моб1аг (1891).
В. Ћ.

2. Варош у Херцеговини, с обе стране 
Неретве. Има 18.176 становника. Средиште 
области. Варош је турско-источњачког ти- 
па, са чаршијом и махалом. Од грађевина 
се истичу: католичка катедрала, право- 
славна црква, Карађоз-бегова џамија, би- 
скупска палата, зграда гимназије и стари 
камени мост на један лук. Има гимназију, 
занатлиску школу, грађанску школу трго- 
вачког смера, 5 медреса и женску стручну 
школу. Отолица је православног митропо- 
лита, католичког бискупа и мухамеданског 
муфтпје. Знатна је трговина и извоз дува- 
на, воћа и вина. Има неколико фирми које 
производе вино на велико, државну фа- 
брику дувана, радионицу намештаја, ве- 
лику кречану, државни рудник угља и 
железничку радионицу. — у  близини М. 
је село Блага.ј, са старим градом.

Л и т е р а т у р а :  Л. Грђић - Бјелокосић, 
Мостар некад и сад (Звезда, 1901); М. Хнл- 
ми. Стара Ћуприја у Мостару (Гласник 
Земаљског Музеја за Босну и Херцего- 

■вину, 1889); С, Р еег, М 051аг ипЈ 8е т  
СиИигкге1з (1891); К. МЈсћеђ Моб1аг (1919).

М. Ф.
МОСТАРАЦ ДЕРВИШ-ПАША. В. Баја- 

зидагнћ Дервиш-паша.
МОСТАРСКА ЕПАРХИЈА. В. Херцего- 

вачко-захумска епархија.

МОСТАРСКО БЛАТО. 1. Област у Херце- 
-говнни,' западно од Мостара. У средњем 
веку звало се Блатна Жупа. Има много 
старнна. Становници су већином като- 
лицн. Главно занимање је сточарство са 
сточарским кретањима, али се доста љих 
баве и земљорадњом и зиноградарством. 
Вода М. Б. богата је рибом, нарочито је- 
гуљом. У М. Б. је главна производља ду- 
вана и вина. Главно је место Броћно. У 
Вукодолу у тој области била је првобитно 
католичка бнскупија.

Л и т е р а т у р а :  Дедијер, Херцеговина 
(Насеља, 6). М. Ф.

2. Карсно поље у Херцеговини, западно 
од Мостара. Онвичавају га релативно ни- 
ски брегови. На североистоку се дижу: 
Вирац 644 м, Градина 622 м, Мпкуљача 
654 м, Орловац 473 м, на југонстоку: Варда 
331 м, Поди 351 м, Раздоље 328 м, на југо- 
западу Тртра Планнна 689 м, а на северо- 
западу су брежуљци Отражнпца 362 м, 
кота 440 м и Црна Љут 618 м. Поље се 
пружа у динарском правцу, од североза- 
пада на југоисток, н у истом је правцу 
нагнуто. Дугачко је 12 км, широко око 
3 км. Лежи на апсолутној висини 250 до 
228 м. г. заузима површину од 32-5 кмћ 
Стране М. Б. саграђене су од кречњака; 
североисточна је нага, бела, кршевита, док 
.је југозападна под жбуљем. Дно поља је 
на северозападу шљунковито, са танким 
слојем црнице, а према југу се овај слој 
подебљава. Горљи, т. ј. северозападни крај 
М. Б. представља речну челенку, коју чпне 
Лиштица, Црноштица п њихове мале при- 
токе. Све су богате водом, а око корита 
им :је бујна вегетација. Ти потоци су, сво- 
јим наносима, засули горњи крај М. Б., 
и зато је он доста виши од средине поља. 
Лиштица протиче кроз цело М. Б. у Цравцу 
југоистока, али се на јужном делу поља 
прошири у врло пространу локву, са чи- 
јег источног краја истиче Ријека, као на- 
ставак Лиснице. И она тече према југо- 
истоку, а кад удари на обод М. Б. почне 
тећи у супротном правцу, према северо- 
западу, прнбијајућн се уз североисточну 
ивицу поља. Ријека се јужно од Хумца 
(281 м), једине главице у М. Б., изгуби 
у слепој долини, на чијем су дру два- 
наестак малих понора. За време кишне 
периоде, просечно од децембра до краја 
априла, поплављено је око Ц до % М. 
В., услед набујалости потока и изливања 
из корита. Тада су најдубљи делови поља 
покрнвени до 6 м дебелим слојем воде. 
Ретко се догоди да преплава настане на 
целом М. Б., што је био случај 1878. Али 
су мањи лростори М. Б. и у познб лето под 
водом, од чега је и добило име Блата. То 
су делови споменуте локве, чнја дубина и 
величина зависи од краће или дуже летње 
суше. Одводњавање М. Б. настаје подзем- 
1-шм токовима, углавном према истоку, 
према врелу Јасенице, која извнре на за- 
падној страни Мостарског Поља.
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МОСТАРСКО-ДУВАЊСКА БИСКУПИЈА

М. Б. је доста плодно. Од целе повр- 
шпне заузимају око 30% љиве, 50% ли- 
ваде, а 20% лашњацн. Успевају све вр- 
сте жита, и кукуруз, а у великој мери 
гаји се дуван и винова лоза. Сва насеља 
су на пристранцима М. Б.; ниједног нема 
у пољу или на његову ободу. Каракте- 
ристично је да су сва већа насеља на прп- 
сојној, југозападној ладинп поља, као што 
су Узарнћи (129 'домова са 737 станов- 
ника), Јаре (143, 812), Биоградци (77, 430), 
Љути Долац (111, 706), Подгорани (104, 
300). Остала већа насеља су Кнешпоље 
(433 становника), Доњи Градац (313), До- 
брић (305), Миљковићи (212). Северним 
и североисточнин крајен М. Б. пролази 
друм Дувно—Посушје—Кочерин — Кнеш- 
поље—Мостар, а осталим прпстранцима 
воде колски путеви и стазе.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Карсна поља 
западне Босне п Херцеговине (Глас, 59, 
1900); А. Сауа221, Ње Зееп Јез Кагз1ез 
I. (АБћ. Ј. к. к. Сеој4г. Сез., V, 1903/04); 
А. Сгипс!, ВеПга^е гиг Могрћо1о^1е ћез 
Б1паг1зсћеп СеМг^ез (Репск'з Сео^г. АБћ., 
IX, 3, 1910). П. Вујввић.

МОСТАРСКО-ДУВАЊСКА БИСКУПИЈА.
На подручју данашље М.-Д. Б. као првн 
се апостол спомиље Св. Венанције, који 
је мучен у Дувну (према Харнаку 304 
до 312, према Цајлеру [2еП1ег] 270 или 
271, а према Булићу п Бервалдију око 
257). За папе Гргура Великог (590—604) 
помнње се у Дувну бискуп Малх. После 
Малха нема спомена дуваљскнм биску- 
пима све до 14 века. 1685 и дуваљска се 
бнскупија налазила под апостолским на- 
месником Нпколом Бланковпћем. 1735 до 
1848 М.-Д. Б. су управљали босански, а 
1846—1881 херцеговачки апостолски наме- 
сници. 1881 папа Лав XIII установио је, 
на место херцеговачког апостолског впка- 
рцјата, М.-Д. Б., па је подложио врхбосан- 
ској митрополитској власти. Први је би- 
скуп нове бискуппје бпо фра Пасхал Бу- 
цоњић, херцеговачки фраљевац. 1890 до- 
шла је под управу мостарско-дуваљскога 
бискупа и стародревна мркањско-требпљ-  ̂
ска бискупија, којом је тамо, од 1839, 
управљао дубровачки бискуп.

Данас се под јурисдикцијом мостарско- 
дуваљс&ога бнскупа налази преко 140.160 
душа, које су подељене на 57 жупа (мо- 
старско-дувањска 47, мркањско-требињска 
10). Од ових, 47 жупа воде фрањевци а 
10 световни свештеницн. Жупе се деле 
на 10 деканија (мостарско-дуваљска 8, 
мркањско-требињска 2). Од женских друж- 
би у бискупији раде милосрднпце и школ- 
ске сестре. Бискуп пма красан двор, али 
првостолне цркве још нема, па свете 
обреде обавља у цркви мостарских фра- 
њеваца. Ј ■ Јелеиић,

МОСТАРСКО ПОЉЕ (БИШЋЕ), отворена 
равница у Херцеговини, јужно од Мо- 
стара. Оивичена је са свих страна нижим 
бреговима, којп су састављени од нагих,

кршних и сурих кречњака. На североза- 
паду се диже: Хум 431 м, на југозападу: 
Варда 331 м, Пбди 351 м, Биорнна 344 м, 
Дебело Брдо 329 м, на југоистоку су: 
Ограц 379 м п Хум 457 м, а на северо- 
истоку: Кланак 563 м, кота 634 м, Клече- 
нача Гомила 507 м, Гнојница 612 м. М. П. 
се пружа од севера-северозапада према 
југу-југоистоку, а љеговом средпном, од 
севера на југ, протиче Неретва. Дугачко 
је 8'3 км, широко око 3'8 км, лежи на ап- 
солутној висини 33—60 м, и заузима по- 
вршину од 34 км2. М. П. је од свих котлина 
око Неретве најпространије и најнасеље- 
није. Дно поља је већином састављено од 
конгломерата и представља суву. безводну 
раван. Превлађујућп део М. П. су паш- 
њаци, а тек гдегде има винограда. Ови 
су најбољи и најмногобројнији на иви- 
цама, где се јављају терцијернп песковити 
п глиновптп слојеви. По ивицама поља 
успева н нешто смокава, а ту је и ве- 
ћпна пзвора. Стране М. П. махом су наге, 
са изузетком неколиких крајева, који су 
покривенн макнјом. На левој странп Не- 
ретве издиже се овећа узвишица, која се 
пружа у правцу пружања поља, и састав- 
љена је од терцијерног лапора и креч- 
њака. Последњц. се употребљава као гра- 
ђевпнски материјал у Мостару п околини.

Већина насеља налазе се на пвицп М. 
П., где се јављају изворп, са изузетком 
Вртпјеша п Гркуле, која су на средпни 
и леже око поменуте узвпшице. Насеље- 
ност М. П. доста је велнка; у 850 домова 
живи преко 4.300 становника, што одго- 
вара приблпжној густпнп од 125 на 1 км-. 
Економско средпште је град Мостар. а 
највећа насеља у котлини су Благај (223 
дома са 941 становнпком), Гнојнице (174, 
861) п Родоч (71, 478). Вртијеш, Горља и 
Доња Јасеница, Драчевица, Бачевићи п 
Буна имају 300—265 становника, а оста- 
лих неколпко насеља знатно су маља.

Због простране долине Неретве, н због 
близпне мора, клима је на М. П. веома 
блага. Према лосматрањпма у Мостаруг 
који је око 3 км северније, просечна го- 
дишња температура је 15-2°, јануара 5'4% 
априла 14-0°, јула 25-7°, октобра 16-1°. Го- 
дпшње колебање температуре тек је не- 
што веће од 20°, а јесен је око 2° топлија 
од пролећа. Средњп апсолутни екстреми 
температуре су 38'9° и —4-7°, са колеба- 
њем од 43-6°, а апсолутно највиша п нај- 
нижа забележена температура за периоду 
1893—1913 биле су 44'0° И —8'4°. ШТО ОДГО- 
вара амплнтудп од 52-4°, која је за 14° н 
15° маља од апсолутног колебања у Бито- 
љу, односно Београду. Просечно је у току 
годпне половпна неба покривена, облаци- 
ма. Највећа је облачност зими (6-2), са, 
максимумом у децембру (6-6), најмаља ле- 
ти (З'б\ са мпнпмумом у августу (2-6). 
Атмосферски талози су у М. П. издашни. 
Годишње просечно падне кише 1.410 мм. 
Најкишовитија је позна јесен. од октобра 
до краја децембра, са 170 до 190 мм атмо-
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м остови

сферског талога у сваком месецу. Секун- 
дарни макснмум је у марту (160 мм), а 
најсувља су трп летња месеца, када падне 
око "10% целе годишље количине, са мп- 
нимумом у августу' (34 мм). У овом месецу 
падне просечно скоро шест пута мање ки- 
ше но у децембру. Кише има у средњу ру- 
ку у 130 дана, а од тих су свега 5—6 дана 
са снегом. Непогода има око 40 пута го- 
дишље, а буре у 6—7 дана.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Глацијалне 
и морфолошке студије о планинама Бос- 
не, Херцеговине и Црне Горе (Глас, 57, 
1899); Ј. Мозсће1еб, Е)1е КН та уоп Воз- 
шеп ипЈ Јег Негсе^оуша (2иг КипЈе Јег 
Ва1капћаЊтзе1, I, 20, 1918).

П. Вујевић.
МОСТЕР И ДРУГ Д. Д. В. Едмунд Мо- 

стер и Друг Д. Д.
»МОСТЕР«, ТВОРНИЦА ЛАКА Д. Д.,

Загреб. Основана је 1920. Капитал је
5,000.000 динара. Израђује све врсте лако- 
ва, боје, фирнис, кит и т. д. Покретна је 
снага 120 НР, а запослено је 160 радника 
и чиновника. С. П.

МОСТОВИ. Римљани су у нашим зем- 
љама градили добре путеве и на љима 
солидно озидане М., од којих неки и да- 
нас врло добро служе модерном саобра- 
ћају. Завојевачн средљега века градили 
су слабије путеве са дрвеним М. У рато- 
вима су порушени и они М., који би ина- 
че кроз векове остали. Тако је било и у 
последњем Светском Рату.

Највећи римски М. у нашој земљи сва- 
како је био М. преко Дунава, испод Кла- 
дова и Турн-Северина.

За време наше средњевековне државе 
саграђено је доста камених М., но за ин- 
вазије Турака већина их је порушена. 
Турци су за време своје владавине гра- 
дили доста М., но већином са мање умеш- 
ности. Нарочито су темељи многих тур- 
ских М. били плитки или у опште не- 
вешто постављени и неосигурани, услед 
чега и добри М. нису моглп бити дугога 
века.

Камени М. преко Дрима у Струзи на 
Охридском .Језеру, сада већ готово засут, 
по начину грађења изгледа да је римски. 
Камени М. у Скопљу преко Вардара (Ду- 
шанов М.) има п  отвора разне величине, 
највећи око 15 м. Оводови су полукружни. 
М. преко Ситнице код Вучитрна на Ко- 
сову по начину зидаља свакако је из 
доба старе српске државе. — Швањски 
М., преко Белога Дрима, на путу При- 
зрен—Ђаковица за време рата је оште- 
ћен, а после рата оправљен и рекон- 
струисан за колски саобраћај. — Везиров 
М„ преко Црног Дрима, на путу Дебар— 
Струга, за каравански саобраћај, порушен 
је за време рата. На путу Мавровски Ха- 
нови—Дебар, преко реке Радике, била су 
два лепа камена М. од белог кречњака. 
Оба су порушена у рату. — На путу Љу-

бовија-—Бајина Башта има камени М. 
преко реке Рогачнце. Свакако је римска 
творевнна. Служи п сада саобраћају. — 
Два ужичка М., преко Ђетиње, са полу- 
кружним сводовима, разних отвора, сма- 
тра се да су грађени за време Турака. 
Камени М. преко Скрапежа више По- 
жеге, по предању је рнмски, али по на- 
чину зидања изгледа да је турски. Мо- 
гуће је да је ту био римски М., па су га 
Турци обновили пошто је био порушен у 
ратовима. — Каменп М. преко Неретве 
у Мостару, сматра се као рпмска творе- 
вина, а то потврђује и начин зндања. У 
низу година Неретва је дубоко (око де- 
сетак метара) укопала своје корито, па 
ипак је М. остао неповређен. За сваку 
сигурност лева обала је доле у дубини 
мало подзидана.

У новије доба грађени су многп М„ до 
половине 19 века већином камени, или 
преко великих река и дрвени, доцнпје 
гвоздени. Нарочпто са развитком желез- 
ница грађени су многи гвоздени М. Кра- 
јем 19 века престало је сасвим грађење 
дрвених М. за стално премошћаваље, а 
ушао је у употребу армирани бетон, који 
све више истискује употребу осталих 
конструкција.

Међу каменим М. вреди помена М. пре- 
ко Моравице у Ивањици; плитак свод, 
28 м отвора од тесаног камена из око- 
лине. Камени М. од пешчара преко реке- 
Темске, на путу Пирот—Ниш; два отвора 
по 25 м. М. преко Љига у Жупањцу, на 
путу Лазаревац—Боговађа, један свод од 
20 м; порушен за време рата, а обновљен 
1921. На путу Лозница—Љубовија изра- 
ђено је осам врло лепих камених М. од 
радаљског гранита. Камени М. преко Ибра 
на путу Рашка—Митровица (Косовска); 
три свода по 20 м. Камени М. преко реке- 
Грзе, на путу Параћин—Зајечар; један 
свод 15 м од црвеног тврдог пешчара. М. 
у селу Лукову преко Црног Тимока, на 
путу Параћин—Зајечар; један свод 12 м, 
стрела Цв распона. Камени М. на путу 
Бољевац—Књажевац од 12, 15 и 16 м. 
Сводови од ломљеног камена ■ диорита. л  
трахита. Преко Бањске Реке на луту За- 
јечар—Брестовачка Бања; један свод 18 м 
отвора. М. преко реке Јасенице у Божур- 
њи, на путу Топола—Крагујевац, од ар- 
мираног бетона; један свод 36 м.

За време Оветског Рата, а нарочито при 
последњем одступању непријатељске вој- 
ске, многи су М. порушени, и већина од 
њих морала се хитно оправитп или обно- 
вити. Оправљени су односно обновљени М.:

Железнички М. преко Саве код Бео- 
града, као и сви остали железнички М. на 
територији Краљевине Србије. Од друм- 
ских М.: преко Вардара код Криволака, 
Мораве код Курвинграда, Мрамора, Ку- 
тинске Реке код Нпша, Моравице код 
Алексинца, Лаба код Доњ. Лужана, Ко- 
лубаре у Дивцима и код Обреновца, Ти- 
мока код Бољевца, Зајечара, Кљажевца.
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н Звездана, Тамнаве на Убу, Камичка 
код Шапца, Мораве код Трстеннка, Ђу- 
ниса и Чачка, Нишаве у Нишу, Коњске 
Реке у Окобаљу, Јасенице у В. Орашју. 
- Довршени су М., односно постављене 
нове гвбздене конструкције: преко Мо- 
раве код Марковца, Глоговца, Ћуприје и 
Алексннца, преко Топлице код Орљана.

Нови већи гвоздени М. саграђени су 
преко Јужне Мораве код Џепа п Грде- 
лице, преко Ибра, код Ушћа и Лучице, 
на новом делу реконструисаног пута Кра- 
љево—Рашка, преко За.падне Мораве код 
Спрче, преко Расине код Бивоља.

Неке од ових гвоздених конструкцпја 
израђене су у фабрици вагона и мостова 
у Олавонском Броду, која вршп монти- 
рање, као и »Сартид« из Смедерева.

Монтираље гвозденпх М. преко Дрине 
код Бајине Баште и ЈБубовије прпводи 
се крају, те ће тако ускоро са ова два 
моста, од 140 и 210 м отвора, бптп ве- 
зана Орбнја са Босном п у своме сред- 
њем делу. Монтажу изводн »Оартпд« без 
скела.

Отубови за друмско-железнички М. пре- 
ко Саве код Шапца у току су грађења. 
Гвоздена конструкција за овај, 680 м ду- 
гачак М., у тежини од 6.100 тона, пре- 
нета је на градилиште.

Радови на монтажи гвоздене конструк- 
ције М. преко Дунава код Новог Сада 
довршиће с.е идућег пролећа.

Стубови за ове М. као и за М. преко 
Тисе на железничкој прузи Тнтел—Орло- 
ват, и веће М. преко Мораве и других река, 
пзведени су пневнатичним фундирањем.

Готови су или су у току рада већн 
М. од армпраног бетона: преко Савиве 
код Св. Петра (60 м), Бохпњске Бистрице 
код Св. Јанеза (60 н) у Оловеначкој, пре- 
ко Лепеннце у Крагујевцу (2 по 30 м), 
преко Црнице у Параћину (30 м), Купе 
у Оиску (160 м) и т. д.

Прилази п стубови за гвозденп М. преко 
Крке у Далмацпји, код Скрадпна, отвора 
111 м, довршују се, а гвоздена конструк- 
ција наручена је на рачун репарација 
(лучни носач са затегом).

С. Бурмазовић и М. Јовановић.
МОТАЈИЦА, планина у Босни, пзмеђу 

река: Оаве - Врбаса - Повелпћа - Лепенпце - 
Укрине, западно-југозападно од Славон- 
оког Брода. М. се пружа од запада-севе- 
розапада према истоку - југоистоку и у 
пстом се правцу снижа.ва. Највиши впсовп 
су: Мотајица Градина 652 м, Липаја Брдо 
641 м, Крушковац 408 м, Висока Обала 
349 м, Капетановић Храст 239 м. М. је 
богата потоцпма и махом је под вегета- 
цијом. — Северннм подножјем планине 
пролази друм Вања Лука и Босанска Гра- 
дишка—Кладари—Босанскн Кобаш — Бо- 
санска Дубица и Прњавор, а јужним и 
западнпм подножјем, као и преко плани- 
не, ' воде неколико пешачких путева и 
ста.за. П. В.

МОХАЧКА ЕПАРХИЈА, православнацр- 
квена област у Барањи и Осечком Пољу, 
крајем 17 и почетком 18 века. Из времена 
пре сеобе Срба у Угарску под патријар- 
хом Арсеннјем III Црнојевићем, познат је 
само један мохачки епископ, митрополит 
Јосиф. 8/7 1694 предложио је патријарх, 
а аустриски цар Леополд I потврдио је, 
Јефрема Јанковића-Тетовца за мохачког 
епископа. Под притиском уније Тетовац се 
1703, пред Ракоцијев устанак,- склонио у 
Руснју, где је и умро 1718. Његов наслед- 
нпк био је Никифор Мелентијевић (од 1710), 
који је 1721 такође напустио епархију и 
повукао се у манастпр Крушедол, где је 
и умро 1739. Последњи мохачки епископ 
био је Максим Гавриловпћ (1721—1732).

Први епископи становали су у мана- 
стиру Ов. Арханђела Михаила у Враљн- 
нп, код Кишфалуде, а последњи у Сечују 
и Осеку. 1733 укинута је М. Е. и Барања 
је спојена с будимском. а Осечко Поље са 
пакрачком епархијом. Тада је у Барањн 
бпло Срба у 54 села п вароши, а у Осеч- 
ком Пољу у 16 места. Њен барањски део 
сачнњавао је доцније мохачки протопрес- 
витерат. Према главним варошима у Ба- 
рањи називана је М. Е. још и печујскон 
илп петоцркванском, сечујском и сигет- 
ском, а потпадали су под њу још и гра- 
дови Шпклуш, Кањижа н Капошвар.

Л и т е р а т у р а :  В. Красић, 0 еписко- 
пима мохачким и сигетским (Стражилово, 
1885); И. п Д. Руварац, 0 епархији печуј- 
ско-мохачко-сечујско-сигетској 1695—1733 
(Гласник Српске Патријаршпје, 1922).

Р. Грујић.
МОХОРОВИЧИЋ АНДРИЈА ДР., метеоро-

лог п сеизмолог (23/1 1857, Волоско,
Истра). Основну школу учио је у родном 
месту, гимназију на Рецп, математику и 
физику на Университету у Прагу, где је 
1880 положио п професорски испит. Слу- 
жио је 1881 у гимна.зији загребачкој и 
реалци у Осеку, 1882—1891 био је професор 
на Наутнчкој Школи у Бакру. 1891 постао 
је управник метеоролошке опсерваторије 

'  у Загребу, где је остао до 1921, када је 
пенсионнсан. 1896 положио ,је у Загребу 
докторат фнлософије, 1897 хабилптирао се 
за приватног доцента метеорологије у За- 
гребу, а 1910 постао је ванредни професор.

М. је успео да загребачку метеоролошку 
опсерваторпју уреди као модерни инстп- 
тут, нарочпто у логледу сеизмпчких ме- 
рења, а организовао је и метеоролошку 
службу у Хрватској п Славоннји. — У 
своме научном раду М. се испрва бавпо 
скоро искључпво метеорологпјом, а од пу- 
бликација су важннје ове: Неколико опа- 
жања о вертикалној компонентн гибања 
облака (Рад, 95, 1889), Некоји резултати 
опажава облака на кр. Наутичкој Школи 
у Бакру (Рад, 104, 1891), Дневна п годиш- 
ња периода облака у Бакру (Рад, 111, 
1892), Клпма града Загреба (Рад, 131, 1897), 
Вијор код Ча.зме (Рад, 135, 1898).
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Доцније се.М. са великим услехом ба- 
вио сеизнологијон. Он је први проучио 
блиске земљотресе и открио индивидуал- 
не сеизмичке таласе, као и површину 
дисконтинуитета у дубини од 55 км. Осим 
тога, М. је, на основу екеперименталних 
нереља лотреса, израчунао најбоље хо- 
дографе за лонгитудиналне и трансвер- 
салне сеизмичке таласе. Важнпјн сеизмо- 
лошки радови М. су: Потрес од 8/10 1909 
(Годишње извјешће за гр. метеоролошки 
обсерваториј за год. 1909, 1910), Развој 
сеизнологије последљих педесет година 
(Љетопис Југосдавенске Академнје, 27, 
1913), Ходограф првих лонгитудиналних 
валова потреса — ешегзш ишЗагит р п т а -  
гит (Рад, 204, 1914), Нове фазе у слици 
почетка потреса (Рад, 208, 1915), Б^е Ве- 
зШшпип^ <3еб ЕрггепШитз е т ез  Маћће- 
Бепб (ВеНг. 2 . Оеорћуб1к, 14, 1916), Прин- 
ципи конструкције сисмографа и пријед- 
лог за конструкцнју нова сисмографа за 
хоризонталне компоненте гибања земље 
(Рад, 217, 1917), Ходографн лонгитудинал- 
них и трансверсалних валова потреса — 
ипЈае ргјтае е! ипЈае зесипЈае (Рад, 226,
1922). Поред тога М. је издавао и публи- 
кације загребачке опсерваторије: Мјесеч- 
ни Извјештај 1892— 1901 и Годишља Жз- 
вјешћа 1901— 1917. .77. Вујевић.

МОХОРОВИЧИЂ СТЈЕПАН ДР. (20/8 
1890, Вакар). Гимназију је свршио у За- 
гребу (1908), а Университет је учио у За- 
гребу и Гетингену. Промовисан је у За- 
гребу 1918. — 1913 био је гимназиски учи- 
тељ у Веловару. За време Светског Рата 
управљао је разним метеоролошким ста- 
ницама у Которском Заливу, Скадру и др. 
После рата био је професор у средњим н 
стручним пшолама у Загребу. — М. је 
објавио многобројне радове из области ма- 
тематике, теориске физике, метеорологије, 
и сеизмологије, а између осталих: ВеДга^ 
гиг шсћ1еисНс1Ј5сћеп 1п1егрге1аНоп Јег Ке- 
1аПуПа1б1ћеопе (Рћуз. 2зсћг., 1913), Бје 
АибћгеИип^ Јег ЕгЈБећепб1гаћ1еп, I—II 
(ВеИг. 2 . Сеорћуз1к, 1914—1916), Е т  Ве1- 
1га^ гиг Тћеог1е Јеб 5ећгаите8 (Рћузгк. 
28сћг., 1920), 01е Ро1^егип^еп Јег а11^е- 
т е т е п  Ве1аЦу11а1б1ћеог1е и. <1. Хе\\Копбсће 
Рћу^к (1'1а1иглу1з5еп5сћа{Шсће \>7осћеп- 
5сћгИ{, 1921), С1е КоШегбсМеБип^ Јег 
5рек1га11т1еп V. 51апЈрипк{ Јег Хе\у1оп- 
зсћеп Рћуз1к (Апп, <Ј. Рћуб., 1921), Е т е  
е1етеп!аге Тћеог1е Јег СгауИаИоп (Ма- 
ГигШбз. 'ХШсћепзсћг., 1922), Ба8 »ћото- 
§епе« СгауДаПопзкМ ипћ Ј. ћогеШг- 
ИапбЈогтаПоп |(2зсћг. {. Рћуб., 1922), Ве- 
21ећип^еп гмДбсћеп <1, Богеп1гбсћеп и. 
ћ. СаШе1зсћеп ТгапзШгтаНопбјЈкшћип^еп 
(Апп.. Т. Рћуб.), А1ћег, Ма1епе, СгауИаИоп 
и. Ке1а1т{а151ћеог1е (25сћг. I. Рћу8., 1923), 
Оћег сНе КопзШиПоп Јез ЕгЈ- и. МопШп- 
пегеп (Аз1г. Масћг., 1924), 1лсћШезсћ\ут- 
сИ^кеИ и, СгауДаНоп (Аз1г. Масћг., 1924), 
01е гекПуЈзНзсће ПсћкБЈепкипЈЈ и. Уег- 
бсШеБипјЈ Ј. 5рек1гаШп1еп (Аз1г. Хасћг.,

1924) , НуЈгоТупат. СгишЈ^1е1сћип^еп {, 
1игБи1еп1е Веше^ип^ (2бсћг. {. 1есћп. Рћуз.,
1925) , Баз ЕгШппеге (2зсћг. {. апф\\с Сео- 
рћуз,, 1925), Б1е 2\уе1ипс1е1пћа1Б Јаћгћип- 
с!ег{ 1апј(е Рег!ос1е Ј. ЕгЈБеБеп- и. КНта- 
бсћ\уапкип§еп (Ме1еог. 2зсћг,, 1921).

М. Лоповић.
МОШИНСКИ АДОЛФ (1843, Доњи Михо- 

љаД — 18/7 1907, Загреб). Права је студи- 
рао у Бечу и Будимпешти. Служио је у 
управној политичкој струци, где је 1 8 7 7  
постао владин тајник, а 1888 одсечни са- 
ветник. Исте године биран је у градско 
заступство Загреба. Када је 1 8 9 2  загребач- 
ко градско заступство распуштено, име- 
нован је владиним повереником. Градско 
заступство изабрало га је 1 8 9 2  градскнм 
начелником града Загреба (трн пут уза- 
стопце), те је начелниковао 10 година. 
Провео је канализацију Загреба, прело- 
жио је поток Медвешћак, те је омогућио 
развој новог модерног дела града, пове- 
ћао је градски^водовод, спојио Загреб це- 
стом са Загребачком Гором, подигао мо- 
дерне хишјенскн уређене градске пучке 
школе, модерне паркове. ЕБегова је заслу- 
га и подизање уметннчког павиљона. 1904 
именован је кр. банским саветником у 
богоштовно-наставном одсеку. С. Д. '

МОШТАНИЦА. 1. Река у Босни, десна 
притока Уне. Извире на Козари, под Стрм- 
цем 543 м и котом 672 м. Са изворишта 
тече на северозапад, од манастира Мо- 
штанића углавном на север, а од Божнћа 
на север-североисток. Ушће М. у Уну је 
северозападно од села Драксеннћа, од- 
носно око 7 км јужно-југозападно од Јасе- 
новца (на Оави). Дужина М. тока је
23-1 км, а површина слива 76-6 км2.

2. Речица у Хрватској, десна притока 
Купе. Извнре на северном подножју Ша- 
марице, под Метлом 414 м, углавном тече 
на север, а улива се ниже села Мошћени- 
це, источно од Петриње. Дужина тока је 
12-2 км, а површина слива 31-3 км2.

3. Речнца у Србији, десна притока Мо- 
раве. Извире под Говедарским Брдом 
321 м. Углавном тече на југозапад, улива 
се североисточно од -Јагодине. Дужина 
тока је 11-з км, површнна слива 32-7 км2

П. В.
4. Маиастир у Боснн (митрополија Ба-

љалучка). Црква је посвећена Ов. Архп- 
стратнгу Михаилу. Није познато, кад је М. 
основана, но вероватно је из доба краља 
Драгутина. Опомиње се' у 16 (1579), 17 
(1607, 1613, 1635, 1698) И 18 (1703, 1778) 
веку. 1613 два монаха из овога манастнра 
(Јован Свнлокос и Оилвестар Продано- 
вић) побегли су од Турака под окриље 
аустриског цара и основали су манастир 
Комоговину. в. П-ћ.

МОШТИ СВЕТИТЕЉСКЕ. В. Реликвије.
МРАЗЕК АЛОЈЗ ДР. (Мгагек) (1868 •— 

26/11 1923). Ученик је, после помагач п 
наследник професора Вејдовскога на зоо-
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лошкој катедри чешког (Карловог) Уни- 
зерснтета у Прагу. Поред великог рада на 
пспитпвању нешке фауне радио је п на 
испнтивању наше фауне, нарочито у на- 
тпем југоисточном кршу (Црна Гора). На 
једном од оно мало познатих рака десе- 
тероножаца из слатке воде (А1уаерћуга 
ЈезтагебК) из делте Мораче у Окадарском 
Језеру нашао је М. једпног палеарктич- 
ног застунника иначе1 субтропне групе ме- 
тиља (Тетпосерћа1а: 8си1:аг1е11а сПЈас-
1у1а (нов род и врста). Из пећинских вода 
Црне Горе описао је М. веома интересант- 
не полифарингеалне пљосне црве (турбе- 
ларе) Р1апагхз апорћ!ћа1та, а из потока 
Р1ап. топПш^гта М. је први нашао сле- 
пу и безбојну пећинску пијавицу (Цта 
аћзо1ош) и нови подред пећпнскнх рачпћа 
(ТурМој^аттагиз тгаге1а). Резултати М. 
испитивања објављени су већином у изве- 
штајима. Чешког Ученог Друштва од 1903 
па даље. Ј. X.

МРАЗОВАЦ, МРАЗЕВА СЕСТРИЦА (Со1- 
сћхсиш аи!итпа1е, Негћз1геШозе), шкод-
■љпвп и отровни коров у ливадама, којп 
■спада у род љиљана, те се, сем семеном, 
може размножаватп и подземном луковн- 
цом. М. се налази п на сувим п мокрнм 
ливадама, цвета бледо, ружичастпм нли 
модрикасто-црвенкастпм цветом под кас- 
ну јесен, а отрован је и у зеленом и у су- 
вом стању. И семе му је отровно; од њега 
добијају коњи грижу или колнку.

0. Ф.
МРАЗОВИЋ ЛАДИСЛАВ, публпциста 

(20/8 1849, Загреб — 30/8 1881, Загреб). 
Учио је гимназију у Загребу, а права у 
Загребу, Прагу п Бечу. Служећн војску 
разболео се од туберкулозе (1870). Тада је 
напустио права и посветно се изучавању 
уметности. За Виенац п Обзор ппсао је 
књижевне и позорпшне критпке, путо- 
ппсне цртпце из Италије. Неко је време 
■ био тајнпк Матнце Хрватске и одборнпк 
Хрватског Народног Казалпшта, Радпо је 
на белетрпстнчном пољу; ту му је нај- 
успелија ствар Роду у походу.

Л и т е р а т у р а :  Захар, Мразовић Лади- 
слав (Виенац, 1881). М. П-г.

МРАЗОВИЋ МАТИЈА, политичар и пу- 
блицпста (24/2 1824, Високо, крижевачка 
жупанија — 13/6 1896, Загреб). Учпо је 
гимназију у Вараждину и Загребу, прав- 
не науке у Загребу. 1848 додељен је ново- 
организованој банској владп као концппн- 
ста, а кад је хрватска војска прешла Дра- 
ву, послан је војно.ј компсији у Вараж- 
дин. 1849 отишао је у Осек као тајник под- 
бана Зидарића, а од марта 1849—1850 слу- 
жио је код банског стола у Загребу. Доц- 
нпје је био адвокат. Од 1846 сарађпвао је 
књижевнпм радовима у Народним Новн- 
иама, Славенском Југу и Југославенским 
Новинама,. За апсолутпзма поче издаватп 
Правник (1852—1854). 1860, кад је Коро- 
шгни. Јелачићев наследник, оштар апсо-

лутиста, затворио Народну Читаоницу, М. 
је саставпо молбу на цара, да се Коронини 
уклонп. Пад Коронннијев први је М. по- 
литички успех. 1860 основан је Позор, и 
М. је одмах у почетку његова излажења 
сарађивао чланцима иеториско-политичке 
садржине, којп спадају у најбоље, што их 
је тај лист донео. 1861 бнран је М. за по- 
сланнка у хрватски сабор, као члан на- 
родно-либералне странке, којој ,је припа- 
дао све до 1880, а од тада, после расцепа 
и оснивања неодвисне народне странке 
припадао је овој. Од 1869 водио је М. 
оштру борбу протпв Рауха и његових афе- 
ра, због чега је Раух и уклоњен. 1879 до 
1881 био је начелник Загреба. Као начел- 
ник се нарочито истакао у доба велнког 
земљотреса у Загребу. За његове је упра- 
ве створен програм рада за Загреб за вп- 
ше година унапред, заснованп су пројекти 
о регулацпјн потока н канализацијн гра- 
да. 1873 учествовао је М. код ревизије 
Нагодбе, као члан регниколарне депута- 
ције. У полптицп је М. бпо репрезентант 
здравог опортунизма.

Л н т е р а т у р а :  Обзор, 1896, бр. од 13, 
15 и 16/9. ’ М. Прелог,

МРАК је демонско ноћно биће, којин 
се плаше особито мала деца. Појављује се 
у први сумрак, најпре у облику човечуљ- 
ка, па постенено нарасте до огромног го- 
роетаса, који корача од дрвета до др- 
вета п од крова до крова. Тешко оном, 
ко прође испод њега. Кад човек јако за- 
махне руком према њему, нестане га. 
Обично је мнран п не заджркује први у 
другога, а човеку ће нашкодпти само он- 
да, ако стане да му се руга. Кад хоће да 
неком напакости, учини се мален, заплете 
му се међу ноге, па онда нагло расте и 
расте, док не дође до огромне величпне, 
па однесе човека н остави га сад наврх 
крова, сад наврх звоника илп кога висо- 
кога дрвета. Обично краде малу децу~ и 
поси пх далеко од куће. Поред човечјега 
лпка, М. може да се претворп п узме 
облик још п мачке, пса, козе, коња, вола 

' и др. П. Б.
МРАОВИЋ ТЕОДОСИЈЕ, београдскн мн- 

трополпт II народнп добротвор (30/1 1815, 
Баја — 27/2 1892, Београд). Гимназију ,је 
свршио у Баји, фплософпју у Печу.ју, 
права у Пешти, а Богословпју у Карлов- 
цима. Прешао је у Србију 1843, да помог- 
не мптрополпту Петру прп реорганизова- 
њу српске цркве у београдској мптропо- 
ли.ји. Одмах се замонашпо и постао је 
профееор богословнје у Београду.. Пенсио- 
нисан је после 31 годпне наставничког ра- 
да. У школи је М. радио с велпким пре- 
галаштвом п спремпо је велик број до- 
брих свештеника п народних учптеља. 
Када је мптрополит Мпхапло смењен, по- 
зван је М., којн је већ давно био архл- 
мандрнт, да заузме митрополиски престо. 
Посвећен је за еппокопа п произведен за 

| мнтрополпта 1883. После шест година М.
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је отпшао у пенсжју и уступно је место 
митрополнту Мпхаилу, који се 1889 вра- 
тио из Русије. М. је био чувен са свога 
леиог, чистог и прнјатног гласа и вештине 
у  појаљу. Он је основао н фонд од 50.000 
динара за неговање црквене песме и му- 
зике, и одредио да љиме управља бео- 
градско певачко друштво Корнелије Стан- 
ковнћ. Тнме је постао први велики добро- 
твор црквене песме у православних Срба.

Р. Г.
МРАТИНЦИ, празник, који се празнује 

седам дана, а први дан пада 11/11 на дан 
Св. Мине. На појединим местима се праз- 
нује само првп и седми дан, а на другим 
свих седам дана не би се народ прихва- 
тио каква посла за живу главу, јер тврдо 
верује, да ће ко у те дане проради, несум- 
н>иво доживети штету од вукова. То је, 
вели се, због тога, јер Ов. Мрата, који 
управља вуцима, за тпх седам дана шаље 
их на све стране, где год устреба, и свак 
мора да се нађе код своје куће. Нарочито 
се строго празнује седми дан, који се зове 
»растурњак«, када Ов. Мрата растури све, 
па и последњега хромога вука, којему је 
пме »кривељан«, а који је од свих најопас- 
нији. У некојим, особито планинским кра- 
јевима, тај је празник у толикој цени, да 
се чак и божићне покладе не покладују 
14, него 17/11 (последњег дана М.), и тога 
се дана меси и колач за »растурњак«, ко- 
ље живина, бравче или нешто друго, н то, 
кажу, да кољу за Мрату. То је у право- 
славних, али и у многим крајевима, где 
живи наш народ католичке вероиспове- 
сти, везани су за Мратињдан многи оби- 
чаји и традиције, које одају велику слич- 
ност са горњима. За тај се наиме празник 
Св. Мартина или Мратпњдан, који се у ка- 
толика слави истога датума, само по но- 
вом календару, сеоски свет спрема као и 
за Вожић. Ако нема у кући, набави се 
вина, ракије, зејтина, купп се слане рибе 
пли бакалара, пиринча, намеље се браш- 
на за хлеб и колаче зељанике н т. д. Већ 
од Свих Светих деца се веселе том дану 
и певају: »Од Си’ свети’ дан девети — 
долази нам Мартин свети«. Уочн Мратињ- 
дана вечера је свечана као отприлике на 
Бадње вече. На сам празник ујутру иде се 
на службу у свечаном руху. Преко служ- 
бе у цркви пуцају прангије а, кад се свр- 
ши служба, игра се коло. После ручка је 
опет весеље, пушкарање и др. Момци га- 
ђају из пушака у намештеног петла (пред- 
ставник вука штеточиње?) и, ко га пого- 
ди, његов је. Ноћу, особито момци, не- 
престано туле и завнјају (вукови!?) по се- 
лу, саетају се на седељке и пију, певају 
и веселе. се до дубоко у ноћ.

П. Булат.
МРДАРЕ, село у Јужној Србији, у Ко- 

совској Области, на самој граници према 
Северној Србпји. Има 107 становника, од 
којих нешто више православних Срба од 
Арнаута муслимана (1922). Код М., у бли-

зини Преполца, има широка н ниска удо- 
лина (пспод 750 м), на развођу између 
Лаба п Топлице. М. удолину користи још 
вајкадашљи пут између Косова, Нпша и 
Крушевца.

Преко 'М. је највећим делом пролазила 
косовско-метохнска миграциона струја срп- 
ског становништва, које се за последња 
два-три века населило у Топлици, Жупи, 
Расини н даље у Поморављу. Доцније 
(1878) овуда је лрошла главна обратна 
струја Арнаута мухаџира из Топлице, 
који су густо населили Лаб. Од ослобо- 
ђеља настале су преко М. и кроз Лаб ин- 
тенснвне миграције старог косовско-ме- 
тохиског становништва, које сада поново 
насељава старе крајеве, некада напуште- 
не због турских зулума и најезде Арнаута.

В. Р.
В. Мердари.
МРЕЖНИЦА, понорница у Хрватској, 

лева притока Коране. Оаставннце М. су 
Источна и Западна М., које двапут пониру 
и на своме току имају разна имена. Источ- 
на М. извире'под брдом Калуном (735 м), 
на јужном крају Стајннчког Поља, 10 км 
нсточно-североисточно од варошице Бри- 
ње, на виспни од 495 м, и као Јаруга тече 
ка северозападу. На северном крају поља 
овај поток понире, а после подземног тока 
испод Мале Капеле, у правцу нстока-се- 
веронстока, избије из врела под Кошања- 
ком (677 м), као снажан поток Дретуља, 
који кроз Плашко Поље почне тећи на се- 
вероисток, а северно од места Плашког на 
југоисток. На дољем току се Дретуља раз- 
дели на два крака, и оба пониру у поно- 
ре. После подземног тока од 6-5 км, у 
правцу североистока, јавља се код места 
Мрежнице, на подножју Поповнћа Врха 
(480 м), где добије право име. Одатле М. 
углавном тече ка северу-северозападу, на 
средњем току ка северу, на доњем ка се- 
веру-североистоку, најпосле ка истоку, и 
улије се у Корану код места Мостаље, око 
3 км јужно од Карловца. — Дужина М. 
тока од места Мрежнице до 'уш ћа је 
62-6 км, а површина слива 63-5 км2.

Западна М. извире са северозападне па- 
дине Дрежничког Поља и као Оушнк по- 
ток тече према истоку, где се губи у по- 
нору ниже села Доње Дрежннце. После 
подземног тока према североистоку, у пра- 
вој линији 11-5 км, јавља се на источном 
подиожју Загорске Косе (884 м), из врела 
на впсини од 324 м, и као М. или Загорска 
Река, тече према северу, од места Оабљака 
до Оштарије према истоку-југоистоку, па 
поново понире под брдом Крпљем (512 м), 
на висшш од 309 м. По трећи пут нзбија 
М. на североисточном подножју Крпља, 
из две простране пећине испод града 
Тоуња, и као Тоуњчица тече према југо- 
истоку и истоку, а као Рудница према се- 
веру, где сутиче са Источном М. северно 
од засеока Кључарића, око 15 км источно 
од Огулина. — Дужина Сушикова. тока је
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13-8 км, површпна слива 43’0 ки2. Дужнна 
тока Мрежнпце или Загорске Реке је 
20-7 км, 'површина слива је 54-1 км5, док 
је дужина тока Тоуљчпце 16-8 км, а повр- 
шина слива 25’7 км2.

Л и т е р а т у р а :  М. Шеноа, Ријека Ку- 
па и њезино порјеч.је ГРад, 122, 1895).

П. В у је ви ћ .
МРЗЛА ВОДИЦА, село у Хрватској, 

област приморско-крајишка, срез Делни- 
це, општина Локве; на Лујзинској цести, 
771 м над морем, где се одваја цеста у 
Чабар. Има 426 становника, пучку школу, 
пошту и телеграф. — Планинско госпо- 
дарство М. В., основано 1911, запрема 175 
катастралних јутара: ливада 120, шума 
40, оранпца 8 кат. јут. Гаји говеда спмен- 
талске и свиње туропољске расе. Ту је 
стругара. — Још на концу 19 века копала 
се код М. В. железна рудача (пприт). Брег 
Вучја Шпја сав је грађен од барита, који 
се може употребити за готовљење беле 
боје. — Обично се из М. В., од железнпчке 
станице Локве 8 км (правац) к западу, 
полази на Рисљак (1.528 м), највише брдо 
у Горскоме Котару. Ј ■ М -н.

МРЗЛИЦА, планина у Оловеначкој, у 
Засављу, око 5 км североисточно од Тр- 
бовља, односно 13 км западно-југозападно 
од Цеља, висока 1.119 м. Знаменпта је по 
лепом изгледу и по алппској флори. Тик 
под врхом М. је туристичка Хаузенбпхле- 
рова кућа. Јужно од М. је Крижска Пла- 
нина, висока 917 м. Источно од ње је 
Гоздник, западно Јавор. Западним под- 
ножјем М. пролази колски пут Долења 
Вас—Трбовље—Зиданн Мост. П. В.

МРКАЉ САВА (1783, Сеннчак, Хрват- 
ска — 1835). Бпо је учитељ у Госпићу, а 
1811 се закалуђерио. Написао ,је 1810 врло 
напредну брошуру о азбуци српској (Сало 
дебелога јера либо Азбукопретрес), која 
је и за Вука бнла од значаја, а доцније 
(1817) Палинодпју, такође поводом Кара- 
џићеве ортографске реформе, али маље 
добру.

Л и т е р а т у р а: Јавор, 1877 (бр. 29, 30, 
31 и 32). ' л. В.

МРКАН. В. Цавтат. Данче.
МРКАСТИНЕ (ГРУДСКО ВРЕЛО), понор- 

нпца у Херцеговини, на југоисточном делу 
Имотоког Поља. Извире код села Лага- 
руже, из врела у суподини Зелениковца 
(564 м), које је толико снажно да одмах 
гони воденпцу. Одатле тече у впјугавом 
току углавном на југоисток, пробијајући 
се уз 'југозападнп обод ноља, н понире у 
понору источно-југоисточно од кућа Илп- 
чића. ' око 0-6 км северозападно од ста- 
рих гробова (кота 354 м). Дужина тока је 
9-3 км. П. В.

МРКОВИЋИ, племе у црногорском при- 
морју, између планина Румије, Можуре и 
мора. Бројп око пет стотпна домова. Зем- 
љиште је нагнуто од Румије ка мору, кли-

ма је приморска, рађа разно воће. Од ма- 
слина цеде уље на домаћпм млиновпма. 
Од горљих села испод Румнје знатнијп су 
Мали и Вељи Микулићи. Остала се спу- 
штају с једне и друге стране планинског 
венца Лпсиља до Можуре и мора. Од до- 
љих села главно је Веље Село.

М. се као племе пзмеђу Бара п Ул- 
циља помнљу 1409. Старо седиште пле- 
мена били су Микулићи, одакле се ово 
племе развило и спустило к мору. Доц- 
нпје је оедиште и зборно место постало 
Веље Село, највеће у М. Од старине су 
М. пмали као главног старешину пле- 
мена барјактара. Били су некада право- 
славни Срби, па. су од пре двеста година 
почели мељатп веру, а од пре сто година 
свн су примили ислам. Чести су на њп- 
ховом земљпшту трагови старих цркава. 
Поред нешто досељеника пз разних стра- 
на, главна маса становника врло је стара. 
То су старп М. које је прелаз у ислам 
ту очувао. — У православном браству Ан- 
дровпћа у Вељим Микулићима чува се 
крст, за којн верују, да је био у рукама 
зетског кнеза Јована Владимпра, кад је 
погинуо у Преспи (1022). О Тројичину дану 
пзносе М. и Крајиљани све три вере тај 
крст на Румију уз велику и побожну све- 
чаност. — М. су прппалп Црној Горп 1878-

Ј1 н т е р а т у"р а: Насеља и порекло ста- 
новништва, 11. П. Ш об а јић .

МРКОЊИЂ-ГРАД. В. Варцар-Вакуф, којп 
се тако зове од 1924. М. Ф.

МРКОЊИЂ ПЕТАР. В. Пејатовић Ата- 
насије.

МРКОПАЉ, трговиште у Хрватској, об- 
ласт приморско-крајишка; од Делница ка 
југоистоку, уза Карлову цесту; готово на- 
сред Мркопољскога Поља, 824 м над мо- 
рем. Има 2.305 отановника, општннско по- 
главарство, римокатоличку жупу, пучку 
школу, пошту п телеграф, државну шу- 
марнју, 2 пилане и творницу црепова. — 
Мркопољско Поље илп Мркопоље окру- 
жено је впсокпм бреговима. Нарочпто се 

'  нстиче на југопстоку Бјелоласица (1.533 м), 
највнше брдо у Великој Капели, а на за- 
паду Бурнп Биторај (1.385 м). М. П. је 
водно, али оскудно пптком водом. Ту 
роди различно жито, зеље н кромпир. Код 
М., у Мрзлој Дрази, Пиларова спиља ле- 
денпца има' леда и снега усред лета п 
ледних мосура. Ј. М -н.

МРКШИНА ЦРКВА, л »поткриљу Црне 
Горе« (у ужичком или у руднпчком окру- 
гу). Црква је бнла посвећена Ов. Опасу 
(Вазнесењу Господњу). Манастир се спо- 
мпље у 16 веку, када је ту била штам- 
парпја (1552—1565), у којој су ое штам- 
пале црквене књиге. Оснивач М. био Је 
монах из овога манастира, јеромонах Мар- 
дарије. О манастпру нема, ни раније нп 
доциије, више спомена. Није још пдентп- 
фикован. Вио је и у подручју смедерев- 
ског митрополита. В. П-ћ.
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МРНАВИЋ ИВАН ТОМКО, исторнк и 
песник (7/2 1580, Шибеник — 1/4 1637 (?), 
Рим). Вио је пореклом из Босне. Прве је 
школе учпо у родноме месту, а 1597 на- 
лазио се већ у Риму, где је бно језуитскн 
стнпендиста. У Риму се истакао на књи- 
жевном пољу, па је показао велике амби- 
цнје да постане историчар. 1606 био је 
У Шнбенику, као каноник столне цркве. 
Ушао је врло брзо у јавни живот Далма- 
ције, и учествовао је у раду око изда- 
ваља хрватских глагољичких црквенпх 
кљига. Ради тога посла био је у Риму 
1614—1615 н 1619. 1627 наиненован је за 
загребачког каноника, а 1631 за насловног 
босанског бискупа. Често .је долазио у За- 
греб, па се, због амбицпја да постане за- 
гребачки бискуп, одрекао части зваља бо- 
санског бискупа. Постоји версија, да је 
М. од свог супарника, загребачког проту- 
кандидата, отрован.

Поред својих многобројних расправа у 
хрватској историографији, М. ипак није 
оставио никаква већег трага. Једино је 
знатан по својој необичној тежљи за генеа- 
лошким испитиваљима, и доказиваљима 
стварн, које нпсу никад лостајале. Чак је 
и актпвно фалсификовао историју. Ње- 
гова УИа ЈизНшаш, за кога је хтео до- 
казатп, да је Оловенин, да се звао Управ- 
да, а жена му Вожидара, мати Биљеница, 
а отац Исток, завела је науку, и требало 
је готово два века, да се тај фалсификат 
открије и докаже. И пначе је М. познат 
са нечасне стране, јер је добро дело А. 
Вранчића УИа Вепз1ач1 Возпеп$1з, ерБ 
зсорх Уезргхтепз1з, Ба1та11ае, СгоаПае, 
51ауошае, Возпаедие Баш штампао у Ве- 
нецији 1620 под својим именом. Фалси- 
фикат буле папе Силвестра II од 27/3 1000 
(којом папа даје угарском краљу Стевану I 
уз круну и право именовања бискупа и 
оснивања нових бискупија), а нарочито 
глатољског псалтира тобожњег рапског 
клерика Николе од 1222 (којим је хтео до- 
казати порекло глагољице од Св. Јерони- 
ма), утврдили су само ннтересантност М. 
фпзиономпје у развитку хрватске исто- 
риографије.

Занимљива су М. генеалошка фалсифи- 
ковања, да бп што више прославио своју 
породицу, коју је доводио у везу са Не- 
мањићима, са краљем Вукашпном Мрњав- 
чевићем, Матијом Корвином, Скендер-бе- 
гом, Петром Бериславићем. И у исторнјн 
хрватске литературе биће такође М. име 
забележепо са неколико покушаја. Тако 
драма  ̂Османшћица (у 5 чинова) (Рим, 
1631), Живот Магдалене од кнезов Зирова 
(Рпм, 1626), а уједно и неколико превода 
с талијанског.

Л и т е р а т у р а :  А. Павић, Иван Томко 
Мрнавпћ (Рад, 33); Ф. Шишић, Како је цар 
Јустинијан постао Сдавен; Иван Томко 
Мрнавић (Наставни Вјесник, 9, 1901, св. 2 ,
3, 4); В. Водник, Повјест хрватске књи- 
жевности, 1 (1913, 261—263).

В. Новак.

МРЊАВЧЕВИЋИ потичу можда од каз- 
наца Мрљана, који се око 1280 спомиње 
у Требиљу као благајник краљице Јелене, 
удовжце краља Уроша I. Угљеша, доцннји 
деспот, био је око 1346 царски намесник 
у том крају. Породицу је дигао Вукашин, 
доцније краљ, који је 1350 био жупан у 
прилепској области. Ту је љегова поро- 
дица ухватила главни корен п одатле се 
ширила кроз готово целу Македонију. Ву- 
кашинова сина и наследника Марка на- 
родна традиција признаје као јунака од 
Прилепа града. Народно предање и не- 
колжко народних песама наводе М. као 
осниваче и господаре Окадра, али исто- 
рија зна само, да је Олнвера, кћи краља 
Вукашина, била удата за скадарског го- 
сподара Ђуру Балшића. — Народно пре- 
дање говори о три брата М., о Вукашпну, 
Угљеши и Гојку, али историја не зна по- 
уздано ништа о трећем и најмлађем брату. 
— Главне задужбине породице М. су у 
Прилепу и у близини Окопља. Марков’ма- 
настир Св. Димитрија очуван је све до 
данас. Њега је почео зидати, односно об- 
нављати Вукашин. Андрија, други син 
Вукашинов, подигао је манастир Св. 
Андрије на рецн Трескн. Од сннова 
краља Вукашнна познати су славни 
Марко, затим Андрија и Димитрнје, док 
је четврти, Иваниш, недовољно сигу- 
ран. После Вукашинове погибије на Ма- 
рици (1371), наследио га је Марко као тур- 
ски васал, а после Маркове погибије на 
Ровинама (1394), притпсли су Турци пот- 
пуно његову државу. Иза Маркове смрти 
дошла су браћа Андрија и Димитрије у 
Дубровник, да приме заоставштину очеву, 
а одатле су отишли у Мађарску, краљу 
Оигисмунду. Димитрије се помиње до 1407 
у мађарској служби чешће пута као по- 
сланик у разним мисијама, а најпосле као 
жупан зарандске жупаније и кастелан Ви- 
лагоша. в. Ћ оровић.

МРСИЊ-ГРАД. В. Кореница 2.
МРТВИ. В. Култ мртвих.
МРТВИ (ДУШЕ МРТВИХ). Уз врло рет- 

ке, нзузетне појаве наш народ верује да 
човек, односно човечја душа, живи и по- 
сле смрти. Како он замишља тај живот, 
најбоље се види из тога, што он прича п 
верује, како се човечја душа дели од те- 
ла, каква изгледа, о њеном путовању на 
други свет, о изгледу тога другог света, 
где долазе душе М., и о њиховом животу 
и занимању на другом свету.

Скоро је општа појава и обичај у свим 
нашим крајевима код простог света да, 
кад неко у кући умре, отворе прозоре и 
врата, да душа изађе. Ако се међутим, 
пошто се прозори опет позатварају, душа 
врати натраг у кућу, мора она ту чекатн, 
све док се мртвац не понесе у гробље, 
јер она друкче из куће не излази него- 
илп на прозор или на врата. Кад се про- 
зори позатварају, окрену се сва огледала.

897 — 57
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наопако, да се М. неби вндео у огледапу 
и после се враћао за својон сликом. По- 
негде се прозори отворе тек кад се М. 
носи на покопање, да би душа слетела 
на крст и отпратила своје тело до гробља. 
При умирању лакше се растаје душа са 
телом код човека, којп је живео поштено 
и праведно, него код људи грешних. Код 
њих се, особито код оних, који су се за 
живота теже огрешили о праведност, че- 
сто душа чак и не може да одели од 
тела све дотле, док се неправда не по- 
прави или дотични не призна свој грех, 
на пр. тиме, што чини да се донесе ка- 
мен, којим је померио међу свога ком- 
тиије, или теразије, на којима је криво 
мерио, или, ако је био зеленаш и тврдица, 
кључевп, којима је закључавао криво сте- 
чено благо и 'т. д.

Одмах после издахнућа пази се добро 
хоће ли пролетети каква лептирица, а 
ако је виде кажу: »Ено му душа!«. На 
неким местима се верује, јамачно, више 
хришћанским утицајем, да душе правед- 
ника остављају своја телеса у облпку го- 
луба, а могу их впдетп само чељад, која 
нису грешна.

Кад се душа растала са телом, остаје 
она, према општем народном веровању, 
на земљи још четрдесет дана, и обилази 
сва места, куда је ишла п за живота. Пре- 
ма неким верспјама, она борави у шумп, 
води, мору, у впшим ваздушним сферама, 
па у облацима, на звездама, сунцу и ме- 
сецу. На основу веровања, да се душе 
преминулих, бар прво време после смрти, 
баве у околинп, одакле су пошле на други 
свет, настао је, исто тако опште познат и 
рашпрен обичај, да се на столу у соби, 
одакле је М. изнет и сахрањен, наро- 
чито првих неколико ноћи, оставља воде, 
внна, хлеба, колача, меса, негде само не- 
колико зрна пшенице или брашна, да 
душа, када ту наиђе. нађе што за јело п 
пнће. У неким местима то се оставља на 
гробу, и то обично јела, која је покојник 
најраднје јео. Кад душа ту напђе и свега 
нађе, благосиља укућане, а кад ништа не 
затече, оИда их, кажу, проклпње, п зато 
се обпчно много на то пази. По неко још 
за жпвота наредп да му се, кад умре, 
уз тело постави нешто јела и пића. По- 
негде је обичај да се М. меће код главе: 
цвеће, воће п др. даровп. Ако неко умре 
у доба, кад се у задрузи кољу свиње илн 
друга која домаћа животиња, онда се по- 
несе и део покојнику на гроб, обично бу- 
брег, п закопа се редовно украј крста. 
Ако је доба воћу, онда се меће воћа, ако 
је о вашару или о коме већем празнику, 
оида медени колачи и др.

У некпм нашим крајевима има обичај 
да се покојнику у џеп, или иначе у сан- 
дук или гроб поред њега, стави новаца, 
што подсећа на аналогно веровање ста- 
рих, и неких млађнх народа са природ- 
ном релпгијом, у превожење душа преко 
реке у подземпом свету и плаћање тога

прелаза оболом. То, јамачно, још из при- 
роднорелигпских времена наслеђено пре- 
дање живи у нашем народу некако кон- 
таминовано са хришћанским назорима п 
учењем, како на пр. сваку душу на оном 
свету дочека Св. Аранђео (или који други 
светитељ), па на теразије мери добра и 
зла дела њена. После тога мерења упу- 
ћује сваку душу у рај, до кота води пут 
само преко пакла. Душн, којој су код ме- 
рења претегла добра дела, прави се мост 
преко пакла довољно широк и она лако 
пређе у рај, док оној, код које је однело. 
превагу зло живљење, начини се мост 
узан као длака п она неминовно пада у 
пакао. У везп са тим веровањем о прела- 
жењу преко моста стоји, вероватно, и до- 
ста чест обичај да се М. одвежу ноге, т. ј. 
ваљда, да се лакше изује п да слободније 
може прелазити преко моста. Сем тога, 
према веровању нашег народа, пут душе 
на онај свет је дуг п заобилазан, води 
кроз многе и тешке кланце, где је доче- 
кују зли, нечисти духови, ђаволи, којп је 
маме: »Ходи к нама, наша душо!«, а она 
треба да одговори: »Ваша нисам, ннт ћу 
вама, божја јесам, идем Богу«. Да се ти 
предели, куда пролази душа, представљају 
тамним и мрачнпм, сведочи и обичај 
стављања свећа уз мртваца, »да не пође 
душа покојникова на други свет у тамп«. 
У везп с тим има обнчај, да кад, реци- 
мо, мајка покојника нли покојнице не- 
коме пружи какав дар, па рекне: »Да се 
види на оном свету пред мојом Станнјом 
(или како је већ пок. име)«, они што прн- 
мају дар, пољубе га и одговоре: »Да јој се 
види; Бог да је прости!«

Место, где душа приспева после смрти, 
је ра.ј или пакао. Према народнон пред- 
стављању, рај је на небу пред божјим 
престолом, пма облик лепе граднне, пуне 
цвећа, воћа н свакога добра, по којој ше- 
тају праведници и слушају анђеоско пе- 
вање и пграње, док је пакао под земљом, 
под нашпм нбгама, у облику мрачне ру- 
пе, пуне змија, шкорпија, јакрепа и дру- 
гих .гадних животиња, у којој непрестано 
кључа врела снрдљива вода и загушљп- 
ви огањ, у коме се вечно муче грешницн. 
Према једнпма, душу дочекује на ономе 
свету родбпна п пријатељи, са којима се 
она ‘ поздравља, пспоручује поздраве п 
поруке са овога света, после чега се седа 
за ‘златну трпезу и ту се часте. Према 
другима, на оном свету ннко никог не по- 
знаје, нп отац сина, ни кћи мајку, само 
што могу познатп прво дете и оно њпх, 
дочим друге не (»Тамо све мотља п врпје«). 
Једино у рају се нешто познају међу- 
собно, а у паклу не, јер је тамо све једно 
против другоме »ко козји рози«.

Паклене муке душа, које тамо приспе- 
ју, представљају се различно. Негде држе 
да ђаволп кувају душе у котлу, негде да 
оне живе горе, а догоретп не могу. Ко Је 
на пр. убио човека, томе горе руке до 
рамена, ко је крао пли преотимао туђе,
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љему горе ноге до колена, а ко је прева- 
рно и унесрећио девојку, љему гори цело 
тело све до очију и т. д. Понегде опет 
држе, да се душе муче претворене у раз- 
личне животиље, као кобиле, краве и др.

Има народних причаља и веровања, ко- 
ја претпостављају, да на другом свету, 
камо долазе душе покојнпка, поред раја 
и пакла, ностоји и неко треће место, ода- 
кле се душе, по божјем одређењу, могу 
и да враћају на овај свет, и то редовно 
да изврше неку покору или посвршавају 
нешто, што им је била дужност да сврше 
за живота, па нису могли. То се сасвнн 
поклапа са хришћанским учењем о чи- 
стилишту. Отуда, поред других, версије у 
народу о томе, како се душе приказују у 
облику белих гусака, по којима се виде 
црна пера, што значе грехе, па се купају 
у води и тако чисте. Илн, како верују 
наши кајкавци, те грешне душе иду по 
свету »кактн каче так дуго, док их гдо не 
избави«.

Што се тиче враћаља душа са онога 
света, верује се, да се то, поред других 
изузетних случајева, догађа нарочито у 
извесне дане, и то, по причању право- 
славних, од Отворних до Затворних Заду- 
шница, а по вероваљу католика, на дан 
Свих Светих или т. зв. Душни дан. 0 
Отворним Задушницама (5/6) се на пр., по 
веровању простога света, отварају гробови 
и држе неко време отворени. Првога дана 
може се одазвати сваки М., кога се зовне 
више гроба. Тих дана излазе чак покој- 
ници из гробова и шетају по местима, ку- 
да су шетали за живота. Многи раде по- 
слове, које су радили за живота. Сељаци 
веРУЈУ, да тих дана долазе и у село и да 
се сретају са својима, само их људи не 
виде. И за тих дана, као и оно првих 
дана после смрти, готови се мрснашофра, 
па се оставља или у кући или се носи на 
гробље, да се М. госте, а уједно се и де- 
ли за душу М. На Затворне Задушнице 
(2/10) се опет затварају гробови. Затвара 
их, кажу, Св. Петар, ко,ји их је и отворио. 
При томе затварању, веле, да се може у 
гробљу чути јак тресак и лупа.

Кажу, да ко је што волео и чим се за- 
нимао на овом, да то ради и на другоме 
свету. Ако је покојник на пр. за живота 
био етрастан пушач, радо пуши и тамо. 
Стога се при сахрани у сандук стави ње- 
гова лула и кеса са дуваном. Чак и те- 
лесне особине остају човеку исте на оном 
свету,^ какве је имао амо. Отуда кадшто 
обпчај, да се покојнику, који је био ше- 
пав и ишао на штакама, ставе у сандук 
штаке, јер ће их, веле, требати и у дру- 
том животу. М. на ономе свету знају како 
је нама овамо, па тако и матп зна како јој 
се дете понаша, али само не може знати 
када је гладно; кад је у кући неслога и 
немир, њиховн мртви су жалосни, а када 
у кући влада слога н љубав, онда се и 
они веселе. 1 п. Вулат.

МРТВИЦА. 1 . Понорница у Босни, у 
средњем делу Купрешког Поља. Извориште 
М. су неколика врела у суподини Магла- 
ја (1.704 м), Плаженице (1.766 м), и Малог 
Стожера (1.629 м), на североисточном 
оквиру поља, око Купреша, са којих теку 
потоди Испод Слачида. и Каричевац. Од 
њихова сутока почиње врло вијугав ток 
М., која углавном тече према западу-се- 
верозападу, кроз плитко, у хумусу усе- 
чено корито. На своме току прима са 
десне стране Смрдељ, а понире на запад- 
ном крају поља, на висини од 1.136 м, у 
понору испод Курлаја (1.593 м), око 4 км 
југозападно од места Злосела. Дужина М. 
тока је 16-2 км, а површина слнва 189-4 км2. 

 ̂ 2. Понорница у Боснп, у северном делу 
Купрешког Поља. Извире на брежуљцима 
између села Стражбенице и Злосела, у 
вијугавом току тече према северозападу, а 
губи се у понорима на северозападном 
кРаЈУ поља, код села Шемановца. На кра- 
ће време плави тај део Купрешког Поља. 
Дужина М. тока је 16-7 км.

Ј1 и т е р а т у р а: Ј. Цвијић, Карсна поља 
западне Босне и Херцеговине (Глас, 59, 
1900, 61—72). 77. в.

МРЧАРА, стеновито острвце на Јадран- 
ском Мору, западно од Ластова, јужно од 
Корчуле, на 42° 46-3' сев. шир. и 16° 47-4' 
ист. од Гр. Острво се лружа од севера 
према југу, високо је 121 м и заузима по- 
вршину од Г8 км2. На северу је, испод 
брега  ̂Мрчаре (101 м), Рт Јунац, а на југу 
Рт Бјељавка. М. је под вегетацијом, сла- 
бо је разуђена и без насеља је.

П. Ђ.
МРЧИН, планина у Босни, између река; 

Отјеше-изворишта Врбнице Потока-Живог 
Потока, југозападно од Фоче. Састављена 
,је од кречљака, а одликује се облицима 
крша, нарочито вртачама. М. се пружа од 
ЈЈГозапада на североисток, а највиши ви- 
сови у томе правцу су: кота 1.409 м, 
Стражница 1.363 м, кота 1.393 м, Јабла- 
ново Врдо 1.353 м. Већи део М. покривен 
је вегетацијом. Подножјем планине н пре- 
ко ње воде пешачки путеви и стазе.

П. В.
МУАЧЕВИЋ ВАСА, економ (7/9 1851, 

Осек). Свршио је гимназију и вншу еко- 
номску школу. Учествовао је у свим при- 
вредним и индустрнским предузећима. 
Преко тридесет годнна био је потпредсед- 
ник ■ Олавонског Господарског Друштва. 
Био је дуго времена носланик на угарском 
државном, хрватском земаљском, српском 
народном и црквеном сабору и у првој 
скупштини по уједињењу.

Д. П.
МУАЧЕВИЋ ЂОРЂЕ, директор »Сјеме- 

нара« А. Д. у Осеку (25/6 1883, Осек). Свр- 
шпо је реалну гимназију у Осеку, а пољо- 
привредну Академију у Мађар-Овару. Био 
је директор Хрватско - Славопског Госпо- 
дарског Друштва у Осеку 1914—1919. За то
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време уређивао је лист Господар и кален- 
дар Годншњак. Издао је књигу: Шећерна 
репа (1919; поправљено издање издала Је 
Матица Орпска, 1925). Сарађивао је у Тр- 
говинском Гласнику, Југославенском Лој- 
ду, Пољопривредном Гласнику, Тежаку, 
Гласннку Миннстарства Пољопривреде и 
Вода, Обзору и др. Д- п -

МУЗЕЈИ. Код нас не постоји један ве- 
ликп народнп М. за целу државу, јер су 
се поједини делови наше државе тек 1918 
ујединили, а сваки од тих делова је већ 
имао свој М. После уједињења није ни до- 
шло до јединствене организације и огра- 
ничавања надлежности појединих М. Др- 
жавни М. потчињени су Уметничком Оде- 
љељу Министарства Просвете, а локални 
М. иду својим путем. На археолошком 
конгресу у Београду (1922) претресанп су 
закони ‘о М.' и о старинама, које је нзра- 
дила једна нарочита комиснја, али ово 
питање нпје пошло са мртве тачке.

Н а р о д н и  М. у Б е о г р а д у .  — Под 
утицајем Друштва Српске Словесностн, 
које је 31/5 1842 основано, и које је уско- 
ро после оснивања купнло нумизматичку 
збирку владике Лукијана Мушицкога, по- 
чело се и у ондашљем Попечитељству Про- 
свештења са прикупљањем разних старп- 
на за Српски Народнп М. 10/5 1844, пнн- 
цијативом начелника Јована С. Поповића, 
распослало је Попечитељство Просвеште- 
ља свима окружним начелствпма налог, 
да се по целој земљи прикупљају старине, 
нарочито новци, и да их шаљу у Београд 
за збнрку Народног М. Оснм тога, пред- 
узимало је Попечитељство Просвештеља 
кораке код земаљског Совјета, да се ставн 
на расположење 400 дуката годпшље ради 
откула и прнбпрања старина. Попечитељ- 
ство није успело са тим предлогом, него 
се морало за сваки откуп чинитн засебан 
предлог. И ако је државна потпора била 
врло скромна, М. је ипак брзо напредо- 
вао, особпто даровима појединих родољу- 
ба. Предмети су се налазили у почетку по 
канцеларијама Министарства Просвете, а '  
драгоценп предметп у касама Министар- 
ства Финансија. Сеобом министарстава 
селиле су се п те збирке, док нпје капетан 
Миша Анастасијевић 1863 поклонио држа- 
ви своју кућу на Краљевом Тргу (стара 
зграда Уннверситета), у којој је М. добпо 
две сале.

12/1 1853 Миннстарство Просвете пред- 
ложпло је Државноме Савету, да се стари 
рукописн, старе монете п друге за науку 
важне реткости, које су се налазиле по 
разним канцеларијама, уступе Министар- 
ству Просвете, при коме је оснивано зва- 
ње библиотекара, коме је поверена и 
управа М. Првн бнблнотекар и чувар М. 
био је Филпп Николић. Његов наследннк 
1856—1859 био ,је Ђура Даничић. 10/6 1861 
постављен је за чувара М. Јанко Шафарнк, 
који је остао иа томе положају до 8/9 
1869, п под Цијом је управом М. постао

прави М., који је дотле био само гомила 
старина. За љегово време уселио се М. у 
кућу капетан-Мише. Поред Министарства, 
Друштво Српске Словесности, а доцније- 
Орпско Учено Друштво сабирало је ста- 
рине, које су се, одвојено од старпна М., 
чувале у »Хранилници стварних старнна«. 
Један део тих предмета понудило је Дру- 
штво Српске Словесностн 1850 Министар- 
ству на откуп, а остали су били заједно- 
са збиркама Н. М. смештенп у новој згра- 
ди. Те друштвене збирке постале су 1864 
саставни део Н. М. (§ 54 устројства Срп- 
ског Ученог Друштва.)

После Шафарика били су чуварп М. 
(по закону од 12/12 1873 имали су плату 
професора Велике Школе): Стојан Нова- 
ковпћ, Јован Бошковић п архпмандрит 
Нићифор Дучић. 19/3 1881 изашао је за- 
кон о Народној Бнблиотецн п М., по коме 
се Библиотека -одваја од М. М. је добио 
нарочитог чувара у личности М. Валтро- 
вића, професора археологнје на Великој 
Школн. Истим законом (§ з) био је уста- 
новљен нарочити одбор, ради помоћн чу- 
вара М., п ради свестранијег вршеља по- 
слова. Право п дужност овога надзорног 
одбора билп су 1886, када је основана Ака- 
демија, предати председништву Академи- 
је, чијп основнп закон (§ 7) каже, да јо 
Н. М. придат Академпји, а председнпштву 
љеноме поверен је надзор над истим. шг- 
да се Академпја 1892 снојила са С-рпскнм 
Ученнм Друштвом, уступљене су Акаде- 
мпји на располагање и збирке тога друш- 
тва, уколнко још ннсу биле спојене са 
М., када су (1864) бнле проглашене за са- 
ставни део М. На развијаље М. нмало Ј'е 
доброг уплива и оснивање Археолошког 
Друштва 1/7 1883.

Буџет М. остао је за Библиотеку и М. 
заједничкп, п после закона од 1881. Тек од 
почетка буџетске године 1887 пмао је Н. 
М. свој засебан буџет. — Збирке Н. М. 
стално’ су расле, те ускоро нису пмале 
довољно места у згради Велике Школе. 
Крајем 1892 М. се преселио у две суседне 
куће (на месту данашње нове зграде Уни- 
верситета), али због оскудице потребног 
персонала до 1904 није могао битп отво- 
рен широј публици. 1895 је првп пут по- 
стављен поред чувара још један научни 
чпновнпк. Етнографско одељеље било Је 
веома мало, свега око 900 комада, те нпје 
било нп изложено. 1901 било је оно пз- 
двојено и као Бтнографски М. пренесено 
у данашњу зграду Етнографског М., за- 
дужбпну Отевче Михајловића.

у  оно време почео је М. и са системат- 
ским научним ископавањнма. Под вод- 
ством проф. М. Васића предузета су пско- 
павања у Вимппацпјуму, где је још Вал- 
тровнћ неко време копао, н у Впнчи. наЈ- 
чувеппјој преиоторпској станпцп у север- 
ној Србп.јп. 1/1 1906 прпмио је М. Васпћ 
дужност чувара Н. М. У исто време Јв Ет- 
нографски М. п админпстративно одвојен 
од Н. М.
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За време рата Н. М. проживео је врло 
тешке дане. Однах у почетку рага музеј- 
ска је зграда претрпела од бомбардоваља 
велике штете. Том прилжком пропао је ве- 
лики број објеката. 1915 спаковане су 
збирке и пребачене у Косовску Митрови- 
ду, где су еандуци деломице опљачкани, 
пре него што су пали у руке аустрискнх 
власти. За време рата, привремено изло- 
жене у зградама Министарства Народне 
Привреде и Врачарске Задруге, морале су 
се збирке одмах после рата преселити у 
један приватан стан, где су биле изложене 
сталној опасности. Децембра 1922 и јануа- 
ра 1923 преселио се М. у данашљу, такође 
приватну, зграду у Милоша Великог ул. 
58, где су збирке 31/5 1923 отворене широј 
публици. Јула 1925 отворен је и нузејски 
лапидаријум у дворишту М. зграде. 1/9 
1919 постављен је за управника М. Влад. 
Р. Петковић, професор Университета.

М. има сада ова одељеља: лапидаријум, 
преисториске, римске, нумизматичке и 
нсториске збирке, оружницу и галерију 
слика. На организацију средљевековне 
збирке због оскудице простора није се до- 
сада могло мислити. Поред тога, проучава 
М. староерпске споменике, о чему је иза- 
шао низ публикација. После рата ископа- 
ваља су предузета на неколико преисто- 
риских места у Војводини, у Винчи и 
Стобима.

Е т н о г р а ф с к и  М. у В е о г р а д у .  В. 
Етнографски М. у Београду.

М. С р п с к е  З е м љ е  у Б е о г р а д у .  
Управа Професорског Друштва основала 
је 1893 фонд за подизање јестаственичког 
М. у Србији. Да би се то радило са утвр- 
ђеним програмом, управа Професорског 
Друштва решила је 12/12 1895, да се ствар 
повери стручној комнсији, чији је председ- 
ник био Ј. М. Жујовић, што .је и Министар- 
ство Просвете одобрило. На нову годину 
1896 објавио је одбор проглас, да се при- 
купља новац и природописни предмети. 
Проглас је имао доброг успеха. По целој 
земљи купљени су добровољни лрилози, 
а Народна Скупштина решила је 4/2, да 
се сви застарели фондови код Управе 
Фондова уступе фонду за подизаље Ака- 
демског Дома и М. С. 3. У исто време при- 
купљани су и природни објекти, који су 
привремено слати појединим јестаствени- 
чким заводима на Великој Школи. 1899 
-одобрио је министар Просвете, да се у за- 
дужбинској кући Стевче Михајловића, по- 
ред Етнографског М., привремено смести 
и М. С. 3., али се тек 1901 почело са пре- 
сељавањем збирака. — 4/4 1901 постављен 
,је за привременог управника М. П. Павло- 
вић, а две године доцније Душан Стоји- 
ћевић, који још и данас раде у М. 1908 
ушао је М. С. 3. у државни буџет, и тиме 
је постао државна установа.

За време рата М. С. 3. претрпео је ве- 
лике штете. Многи су предмети пропали, 
због недовољног одржаваља. М. има данас |

ова одељеља: зоолошко, мпнералошко ж 
геолошко-палеонтолошко одељеље (у Стев- 
чпној кући), а ботаничко одељеље (у ма- 
лој кућнци на Врачару).

После смрти краља Петра Министарски 
Савет је решио, да се све успомене на 
љега прикупе и у кући, где је умро, осну- 
је нарочити М. к р а љ а  П е т р а .

Пре рата је у Београду у горљем граду 
постојао В о ј н и М. са ратним трофејима 
и другим споменицима српске војске. М. је 
за време рата делом уништен, а делом раз- 
грабљен.

У Јужној Србијн, у Скопљу, основан је 
1923 И с т о р и с к о - А р х е о л о ш к и  М. 
Циљ тога М. је, да проучава Јужну Ср- 
бију. Збирке (досада углавном само нред- 
мети, које су Немци за време рата у Сто- 
бама нашли, н камени споменици, које је 
Н. Вулић 1924 прикупио у Јужној Орбији, 
привремено су смештене у зградн фило- 
софског факултета, док се не поправи 
Куршумли-Хан, који је одређен за нови 
М. М. управља Р. Грујић, професор Уни- 
верситета.

Црна Гора нема још свој М. Збирке кра- 
ља Нпколе на Цетиљу треба да буду осно- 
ва црногорског М., за коју је сврху у бу- 
џету предвиђена извесна сума.

Пре осннваља Х р в а т с к о г  Н а р о д -  
н о г  М. у З а г р е б у  многи су предмети 
из Хрватске доспели у пештански Народ- 
ни М. 1829 увео је ЈБ. Гај у свој културни 
лрограм и осниваље Хрватског Народног 
М. На љегов предлог закључио је Хрватски 
Сабор 1836, да се оснује М., али до тога 
нпје дошло. Ипак су се почели прикупља- 
ти разни предмети, а 1846 све је смеште- 
но у палату грофа Др. Драшковића (онда 
Народни Дом); то .је година осниваља X. Н. 
М. Пошто је М. био установљен највише 
средствима Хрватско-Славонског Господар- 
ског Друштва, бно је н први равнатељ му- 
зејских збирака тајник тога друштва, Дра- 
гутин Раковац. 1862 преузео је управу 
М. Мијат Сабљар. Декретом од 4/з 1866 
постао је М., под заштитом Сабора, земаљ- 
ски завод. По овом статуту управља М. 
Југославенска Академија, а М. сам дели се 
у два одељеља: археолошко и природо- 
писно. Осниваље Хрватског Свеучилишта
(1874) знатно је упливисало на даљи раз- 
внтак X. II. М. Законом од 1878 подељен 
је М. у три, међусобно потпуно независна, 
одељеља. Два природописна одељеља по- 
стала су университетски заводи, са про- 
фесорима дотичне струке на челу, док је 
археолошко одељеље остало засебан завод 
ван Университета. У то доба био је 0. Љу- 
бић директор археолошког одељеља. Кад 
је он отишао у пенсију, измељен је 1893 
музејски закон, по коме је и археолошко 
одељеље постало университетски завод, са 
новпм директором, Ј. Бруншмидом. По- 
следљи музејски закон од 1918 није донео 
великих промена. За археолошко одељеље 
уведен је назив археолошко-историски М., 
а влада је овлаштена, да може осниватп и
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нова одељења. На основу овога закона 
основано је 1919 етнографско одељење, 
одељеље за уметност и обрт, а 1920 и пре- 
нсториско одељеље.

X. Н. М. има сада ова одељеља: 1. пре- 
историско; 2. историско - археопошко, са 
највећом нумпзматичком збирком у Југо- 
славији; 3. етнографско са одсеком за пу- 
чку музику; 4. одељење за уметност и 
уметнички обрт; 5; зоолошко; 6. геолош- 
ко-палеонтолошко; 7. минералошко-петро- 
графско одељеље.

Поред Хрватског, Народног М. у Загребу 
постоје у Хрватској и Славонији још три 
М., г р а д с к и  М. у З а г р е б у ,  у О с е к у  
п у В а р а ж д и н у .  Основа загребачког 
градског М. су већином предмети, који 
су 1925 били на културно-историској из- 
ложби, и који се односе на историју града 
Загреба. М. је отворен 1926.

Почетак М. града Осека био је дар осе- 
чког грађанина Фрања Седлаковића, који 
је 1877 поклонио своје збирке граду Осе- 
ку. Послв тога почели су се ннтенсивније 
скупљатп и домаћи наласци на тлу старе 
Мурсе. НумНзматичка збирка, римска и ју- 
гословенска, појачана је особито 1895 и 
1898, када је К. Нубер даровао своју збир- 
ку градском М. Градска је општпна поду- 
пирала М., бринући се за просторије, на- 
мештај, особље п т. д. Збирке нису имале 
сталних просторија, и морале су се често 
сеДити: од 1877 до данас збирке су осам 
пута преношене, и зато су много оштећа- 
ване. Сада се налазе на три разна места, 
а ' шпрој публици ,су неприступачне, у 
граду .(Кухачева ул. 39) нумпзматичка 
збпрка, у Новом Граду (нова основна шко- 
ла) -археолошки предметп, у старој осно- 
вној школи у истом Новом Граду кљиге и 
новијн предмети.

М. управља градска општина, преко сво- 
га посебног одбора и референта просвет- 
ног одељења а чувар М. има да се бави 
научним послом н уређивањем збирака. 
Први је чувар М. био гимназиски професор 
Андрија Кодрић Хдо 1884), 1884—1893 про- 
фесор Фердо Мплер, а после њега је до- 
шао професор Вјекосдав Целестин, којп 
још и сада тамо ради. Сада се налазе у 
збиркама преисториски и римски објектн, 
предмети из доба сеобе народа н старо- 
словенских гробова пз Белога Брда. Из 
историје грдда Осека ту су: цеховски ста- 
тути и кљиге, бубњевп, оружје и т. д., 
сајмовске повеље. Нумизматичка збпрка 
особито је важна због југословенских но- 
ваца.

Најмлађи М. у Хрватској и Славонији 
јесте Градски М. у Вараждину. Предмети 
покупљени приликом културно-историске 
изложбе у Вараждину 1923 постали су 
основа градског М., који је у новембру 
1925 свечано отворен. М. се налази у 
Отаром Граду, а садржи објекте, који се 
односе на историју града Вараждина.

У Далмацији, класнчној земљи археоло- 
тије, рано је устаиовљен првн М. Дола-

зак цара Фрање I у Далмацију (1818) био
је повод, да се у Сплиту оснује п р в и  
а р х е о л о ш к и М. М. је основан. да се 
у њ сместе старине, које су се под Карлом 
Ланцом (— 1834), првим почасним дпректо- 
ром тога М. почеле ископавати у Солину 
(Салона). За музејску сврху била је са- 
грађеиа. мала прнземна кућа, која се на- 
слањала на источне спољашне зидове 
Диоклецнјанове палаге, али је та зграда 
била употребљена за друге сврхе. Архео- 
лошка збирка смештена је зато по разним 
напуштенпм црквама и магадинима, где 
је много страдала. 1870 уселио се М. у 
првобитно -зато одређену зграду, где је 
■остао као I секцнја М. до 1920. Због умно- 
жаваља збирака био је 1883 најмљен један 
други магаппн, а следећнх годнна још трн 
магацина, тако да се М. пре него што се 
уселио у нову зграду делио у пет секција. 
Још 1834 почелп су преговори око зпдања 
нове музејске: зграде, алп због разних те- 
шкоћа почело се тек 1912 са грађељем згра- 
де, која је била углавном готова до 1914. 
Због ратних и послератних тешкоћа до- 
сада није било могуће, да се М. потпуно
УРеДи-Првн днректор М. био је Др. Карло 
Ланца, 1858—1863 управљао је М. С. Љу- 
бић. Под љеговим наследником, Др. Фр. 
Ланцом, пронађени су 1871 чувени сарко- 
фази доброг пастира и Иполита и Федре. 
1873 дошао је првп стручњак као равна- 
тељ М. Главиннћ. Његов наследннк је од 
1883 па до данас Дон Фране Булић, чијој 
инпцијативп п енергиЈн сплитскп М. има 
да захвали за свој напредак. 1883 почело 
је п каталогизирање музејскнх збпрака. 
1920 пменован је за равнатеља М. Абра- 
мић. Д р ж а в н и  А р х е о л о ш к и  М. у 
С п л и т у садржп у главно-ме предмете на- 
ђене у  Салонн и околинп. Од нарочитог су 
пнтереса старо-хришћанскн споменпдн.

Поред археолошког М. у коме се налазе 
збирке друштва Бихаћ, пма у Сплиту још 
Г р а д с к и  Е т и о г р а ф с к п  М., у ста- 
рој општинској згради п П р п р о д о -  
с л о в н и  М. са' зоолошким вртићем, којп 
је 5/4 1926 отворен; такође је имање града 
Сплита.

У Далмацији пзван Сплита постоје јо ш  
следећн М. и јавне збирке:

У Д у б р о в н и к у :  Г р а д с к п  М. Са- 
држи преисториске, римске средњевеко- 
вне и новије споменнке из града Дубро- 
вника и непосредне околине. Уз то још п 
природописну збирку.

У К н и н у :  М. х р в а т с к и х  с п о м е -  
н и к а .  Својина ј е  Хрватског Старинар- 
ског Друштва. Управник М. је фра Луиђн 
Марун. Садржи средњевековне споменике 
(еппграфске, архитектонске п уметничко- 
обртне) из Книна и околине. Н а јв а ж н п Ј И  
су споменицп са пменима народннх вла- 
дара из 9— 12 века. У нстом М., алн за- 
себно, пзложена ј е  збирка римскнх ста- 
рина из северо-источне Далмације, углав- 
ном из Бурнума.
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У К о т о р у: Мали Лапидаријун код ка- 
тедрале са неколико рано-средњевековнпх 
каменнх споненика.

У О б р о в ц у :  О п ћ п н с к и М .  Садржи 
углавнон ринска налазншта из околине, 
нарочито из Отариграда под Велебитом.

У Н и н у: У рано-средљевековној цркви 
Св. Крижа ина нала збирка средњевеко- 
вних камених споненика.

У К и с т а њ у  код Книна: у дворишту 
општинске куће има Мали Лапидаријум са 
каменин, нарочито надгробним спомени- 
цима из оближњег Бурнума.

У С и љ у: М. у манастиру фрањеваца. Са- 
држи углавном налазишта из Аедиит-а 
(Читлук, код Сиља). Најлепши предмет је 
мраморна глава бога Херкула Лизипове 
школе.

У Ш и б е н и к у :  О п ш т и н с к и М .  Ос- 
нован је 1925 за градске средљевековне 
и новије спомеиике.

У Т р о г и р у :  Мали Лапидаријум у на- 
пзтптеној цркви Св. Ивана Крститеља, са 
градским споменицина свих епоха.

У Ц а в т а т у :  Малн приватни М. Боги- 
шић. Има римска налазишта из Епидау- 
рум-а и друге збирке оснивача Богишића.

Н а Х в а р у : Г р а д с к и М .  У оснивању 
је. Садржаће углавном локалне споменике.

На К о р ч у л и: Мала градска збирка са 
локалним споменицима.

Одмах после 1800 основан је у Пешти 
мађарскн Народни М., за који је и ВоЈво- 
дина приложила. Зато у Војводинн нема 
никакав већи М. Тек када се идеја о осни- 
вању локалних М. више раширила, осно- 
вано је и у Војводини неколико локалних 
М„ и то на местима, значајним за исто- 
рију или археологију. Још 1882 почео је 
Е. Ритингер прикупљати предмете за ј’е- 
дан М. у В р ш ц у. Представништво град- 
ске муниципије одлучило је 8/6 1894- да 
оснује М„ али је М. тек 26/1 1898 отворен. 
(В. Градски М. у Вршцу.) Мали незнатан 
локални М. постоји у Б е л о ј  Ц р к в и  
(преисториска налазишта из дољег Ба- 
ната). Трећи је локални М. у Вел. Бечке- 
реку, који је основан по иннцнјативи гра- 
доначелника у Вел. Бечкереку Богољуба 
Алексића, као Т о р о н т а л с к о - Т а м и -  
ш к и Ж у п а н и с к и М. Има много пре- 
нсториских објеката из околине Бечкерека 
(потиска култура). М. је у стадију реор- 
ганизације, и зато је неприступачан.

Бачка, која је јаче него Банат била под 
утпцајем мађарске престонице, нема М. У 
Сентп постоји велика приватна збирка Јо- 
вана Вујића, шаја је нарочито богата спо- 
меницима, који се односе на историју се- 
обе Срба преко Оаве. Збирка ће бити пре- 
дата Матици Српској за М. Војвођанских 
Срба.

Пре окупације била је Восна п Херце- 
говина за науку скоро непозната. У прво 
време после окупације доспео је већи део 
случајних налазишта у велике аустро- 
угарске М. у Загреб, Беч и Будимпешту. 
20/9 1884 објавио је Јулије Маканец по-

зив за оснивање нузејског друштва за 
Босну и Херцеговину, чији су статути 
14/5 1885 одобренн. Збирке су се брзо 
умножавале. 1886 дошао је први музејски 
чиновник Др. Ћиро Трухелка. 1/2 1888 про- 
глашене су збирке за 3 е м а љ с к и М. у 
Б о с н и  и Х е р ц е г о в и н и .  М. је био 
намештен у почетку у једно.ј најмљеној 
кући на Црквеном Тргу, а 4/10 1913 пре- 
селпо се у нову зграду, која је грађена 
по павиљонском сиетену. Сматра се као 
најмодернија М. зграда у нашој земљи. 
(В. Земаљски М. у Сарајеву.)

Љ у б љ а н с к и  бивши земаљски (де- 
желни), сада Н а р о д н и  М. најстарија је 
музејска институција у Словеначкој. При- 
ликом љубљанског конгреса 1821 зачела 
се мисао о осниваљу нарочитог домовин- 
ског М„ по угледу на Музеј у Грацу Јо ап - 
п е и т  (основаног 1811). На седници крањ- 
ског сталежног одбора 4/7 1821 предложио 
је епнскоп Аугустин Грубер оснивање М„ 
као часну дужност краљских сталежа. 
У нацрту новог М. биле су предвиђене 
све доцније збирке. Решење одбора одо- 
брио је пленум земаљског сабора 15/10 
1821, а исто тако цар Фрања 1, са ограни- 
чењем, да М. не сме употребити за своје 
сврхе никакав државни новац.

Да би се М. могао издржавати, образо- 
вано је 1839 нарочито Музејско Друштво, 
које још и данас постоји. М„ чије су 
збирке 4/10 1831 свечано отворене, био је у 
почетку смештен у данас порушеној лп- 
цеалној згради. 1881 решила је Крањска 
Хранилница (штедионнца), да, заједно са 
земаљским одбором, подигне нову музеј- 
ску зграду. 2/12 1888, под музејским ди- 
ректором К. Дешманом, отворио ,је земаљ- 
ски поглавар Др. Ј. Поклукар нову зграду., 
У то време поклонио је Виктор Смоле (— 
8/3 1885) сврје скупоцене уметничко-обртне 
збирке и цело своје имање М. М. је носио 
све до јесени 1918 име Е и Јо Ш п и т .

1921 ^установљен је у М. засебан етно- 
графски институт, који је 13/12 1922 пре- 
творен у Етнографски М„ а 1923 одвојен 
је од Народног М. под нарочитом управом, 
али у истој згради.

М. обухваћа ове збнрке: геолошко-па- 
леонтолошке, минералошке, ботаничке, зоо- 
лошке, нумизматичке, пренсториске, рим- 
ске збирке, објекте из средњег н новијег 
доба, уметничко-обртне збирке, галерију 
слика, библиотеку, архиву и предмете из 
шкофијског (епископалног) М. (црквена 
уметност).'

Од других збирака у Љубљани треба 
поменути Народну Галерију, са сликама 
словеначких уметника илп словеначког те- 
риторијалног порекла, и у Шкофјој Локи 
велику збирку старијих слика, својину 
Каг1 у о п  81гаћ1-а.

У Ц е љ у је основан М. 1882. Издржа- 
вало га је Музејско Друштво, са потпором 
државе и града Цеља. Смештен је у про- 
сторнјама некадашве главне школе, у бли- 
зини жупне цркве Ов. Данијела, где је
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остао до данас. Збиркама је руководио је- 
дан професор цељске гимназије са архео- 
лошком спремом. За време рата бно је је- 
дан део музејскнх просторија одузет за 
друге сврхе, и збирке су зато постале не- 
приступачне. Тек у јесен 1925 збпрке су 
поново отвореие јавностн. М. је установљен 
као локални М. за римске старине. После 
су се прикупљалп и природоппсни пред- 
мети п предмети којп се односе на цељске 
грофове. У М. је богат лапидаријум, коме 
су основа камени споменпци, којп су се 
средином 19 века налазилп око цркве Ов. 
Данила. Поред тпх збиркп има М. и лре- 
исторпске објекте из околпне, повеље п 
споменике, који се односе на историју гра- 
да Деља и малу збирку грчких ваза.

М. у П т у ј у основан је неколико година 
после цељскога. Око 1830 прпкупио је та- 
мошњи свештеник Оимон Поводен рим- 
ске камене споменике око градске куле. 
Објекти, који су у Птују нађени приликом 
ископавања Ф. Ферка и штајерског земаљ- 
ског М., дошли су у М. у Грацу (Јоап п еи т), 
а у Птују је остало само неколико натписа 
и рељ ефа'у дворишту гимназије и једна 
мала нумизматичка збирка код магистрата. 
1893 створено је Музејско Друштво, а оп- 
штинском потпором ускоро и локални М. 
1898 поклонио је Ф. Ферк своје богате збир- 
ке, које се данас одвојено од других збир- 
ки чувају, као М е с т н и Ф е р к о в М у- 
з е ј .  1898 пронашао је В. Гурлпт први мп- 
треј, који се данас чува као засебан М., 
нсто тако трећи митреј, који је пронађен
1913.

М. у Птују садржи углавном предмете 
из римског доба, нађене у старом Петови- 
ју, а поред тога нсториске споменике гра- 
да Птуја нз средљег н новијег века. Фер- 
кове збирке интересантне су са културно- 
нсториског гледишта. М., којн је заслугом 
консерватора В. Скрабара и у иностран- 
ству добро познат, нздржава се само члан- 
скпм прилозпма Музејског Друштва, без 
државне потпоре.

Осим градског М. постоји у Птују још и 
приватнн М. г р о ф а  Х е р б е р ш т а ј н а  
на замку Горњи Птуј. Садржи предмете, 
нађене приликом нскопавања на имању 
грофа Херберштајна (из римског и старо- 
словенског доба). Каталог свију археоло- 
шкпх збирака у Птују има од М. Абра- 
мића у словеначком н немачком издању.

1902 основано ј е у  М а р и б о р у  (не- 
мачко) Музеално Друштво, које је у јесен 
1903 отворило свој М. 1903 основано је 
словеначко Згодовпнско (исторноко) Дру- 
штво, које је нсто тако 1909 отворнло свој 
М. у Народном Дому. После новог држа- 
вног уређења, оба су се М. 1920 здружила, 
а 1924 прпдружио пм се п кнезошкофски 
дијецезански М., са предметима црквене 
уметности. Главни каталог броји сада око
7.000 нредмета, а обухвата рнмске (из 
Птуја), културно-историске, етнографске, 
палеонтолошко-геолошке, минералошке, бо- 
таничке п зоолошке збнрке. М. управља

одбор Музеалног Друштва, а издржава се 
прилозима чланова и малом државном н 
градском потпором.

Л и т е р а т у р а :  Н. Зега, Народни Му- 
зеј у Београду (Просветни Гласннк, 40); 
Н.’ Зега, Београдски Музеј (Покрет, II, 1924); 
М. Милићевић, Глас Наука, V; П. Павло- 
вић, 0 раду на подизању Јестаственнчког 
Музеја у Србији (Наставннк, 1902); Музејн 
Југославије (Југославенска Њнва, V); Дон 
Франо Булић/ Развој археолошких нстра- 
живаља и наука у Далмацнјп кроз задњп 
милениј (Зборннк Матнце Хрватске, I, 
1925); Ср. Милекер, Вођ по збирци стари- 
на градског музеја у Вршцу; Вл. Ћоровић, 
Научнн рад Земаљског Музеја (Гласннк 
Земаљског Музеја за Босну н Херцегови- 
ну, 26, 1914); И. Мал, 06 столетници наше- 
га музеја (Словенец, 1921, 234—37); Ј. 
Мантуани, Дјеловање Љубљанскога Му- 
зеја {Народна Старина, з); А. МиИпег, Бхе 
ОебсМ сЉ е Је з  к гаш 18сћеп Б а п Је зт и зе -  
и т 8  (Аг^о, 1897); М. АБгаппс, Рое1оУМ.

Б. Сариа.
МУЗИКА. С л о в ен а ч к а  М. Најстарпја 

М. код Словена бпла је народна песма. 
0 њој имамо сачуванпх само неколико 
података код грчких н римских ппсаца. 
у  д веку био је словенски играч, барем 
у Немачкој, типична појава; ово доказује 
пнсмо монаха Ерменрнха. У 10 веку по- 
миље се словенскп »вртуљак« (ГигБеп 
уап ЈаН си т), који познаје још у 13 веку 
немачки песник Најтхарт (Ш ћаг!) под 
именом »уапаМећ Са плесом била је у 
најужој вези н песма, по којој се плес 
управљао.

Уз ова ппсана нзвешћа имамо п нешто 
остатака старпх песама, особнто у Истри. 
То оу сасвим просте творевине, — само 
некакав подпгнут глас — које предају 
текст по језичном акценту н прекидају 
ову напевну црту каквпм трилером. Пма- 
мо и друге потпунпје песме са музпчком 
мелодпјом и уређенпм ритмом, али ипак 
још малог обима.

Народне песме гајили су Оловенцп кроз 
'чнтав средњи век. Немачка п талијанска 
култура имале су без сумње великн ути- 
цај на словеначку народну просвету, па 
ипак је наш народ сачувао своје особпне 
у доста велнкој мери. Оловеначкн језпк, 
н са њпме н песма, жпвео је још у 13 п 
14 веку у земљама, где данас станују 
Немци. 0 томе говори 1227 Улрих пз Лих- 
тенштајна. 1260 појавили су се флаге- 
лапти, који су певали сваки на свом, па 
дакле н на словеначком, језику, у Крањ- 
ској, Штајерској, Корушкој и Приморју. 
Словеначке нгре помпње младн Луцида- 
риус између 1289—1299. Из 14 века има 
два фрагмента словеначких Марнјпних пе- 
сама, а у првој ноловини 15 века уплеће 
тпролски песнпк Освалд из Волкенштајна 
словеначке речи у своје немачке песме.

До краја 15 века бпла је М. међу Сло- 
венцпма у највећој мери пучка, т. ј. на-

—  904  —



МУЗИКА

родна у правом смислу речн. М. су се ба- 
вилн монаси и свештенпцп, већином само 
левачи, а не композитори. Сани су ком- 
поновали песме п напеве ваганти, воји 
су се особито бавили светскон М. Једна од 
вагантских песама говори директно о Ју- 
тословенима као члановпма овог друштва.

У 15 -веку имају Словенди већ тачннје 
податке о својим музичарима. Најважнијп 
међу њима је Јурај Слаткоња, кога мо- 
жемо сматрати за ирвог заступника хо- 
ландске полифоније. Он је 1498 органи- 
-зовао дворски певачки хор у Бечу и во- 
дио га је до смрти (1522). Под његовим 
водством развили су се најбољи музичари 
-оног доба као: Исак, Сенфл, Хофхајмер и 
др. После Слаткоље је словеначки музи- 
чар Јакоб Галус, који има светско зна̂ - 
чење. Ишао је својнм путевима. Био је и 
плодан композитор. Дуги низ његових са- 
временика доказује, да се музичка умет- 
ност у Словеначкој брзо развила и одр- 
жала континуитет са Слаткоњевим добом. 
Имамо композитора Теодора Румплера, 
који се у исправама помиње 1576—1584. 
Други је Андреј Капеле, који се помиње 
1597—1630. — Особито је велики број пе- 
вача. Најстарији је Прпмож Трубар, ка- 
снији реформатор (1508—1586), Андреј Ле- 
гаг, који је 1541 певао у цркви 1Јо1ге 
Р а т е  у Ахену И 1545—1549 у дворском 
певачком хору у Бечу, Жван Глобокар у 
Бечу 1554—1560, Миха Рестел у бискуп- 
ском хору у Оломуцу до 1581, Јуриј Кнез 
у  Бечу 1594—1612.

Има забележених имена и многих орга- 
ниста, о којима на жалост не можемо 
утврдити све податке у појединим случа- 
јевима. Познати су ови органисти: Михаел 
Латомн (Бабћогш), столни органиста у Љу- 
бљани, око 1600, А. Чирган, око 1600, Ца- 
харија Мурмајер (Мигтауг) око 1615, Вол- 
-бенк Оберекер, око 1619, Габриел Плавец, 
око 1621 дворски органиста у Грацу, Ја- 
коб Иден, око 1627, Даниел Ридениц (Кл- 
Јешг), око 1638 у Љубљани, Матија Зало- 
кар, око 1632 у Љубљани.

У вези са органистима стоје кантори. 
"То су музичари, који сами изводе певачке 
тачке, а дају и музичку наставу деци и 
невачима. У Љубљани су радили Вернер 
Фајрер (Реугег) 1569—1598, Боштјан Шем- 
ницер (Зсћешшгег) 1579—1584, Иван Де- 
.лер (Е)о11ег) 1585—1588, Волб. Стрикциус 
(ВМссшз) око 1591 и као земаљски кан- 
тор Боштјан Попиус (Рорршз) око 1594. 
1573 живели су у Љубљани и вицекан- 
тори Јакоб Шот (бсћоИ) и Филип Ланг.

Заједно о канторима радили су у Сло- 
веначкој и учнтељи, који су били изучени 
и у М. Наша историја познаје ове: Адам 
Бохорич, школски ректор 1566—1580 (умро 
1593), Матпја Венецианер (1579), Руперт 
Мордакс (1579). Иван Хофер (НоНег) у 
Идрији (1581), Никодем Фршнлин (Ргјзсћ- 
Пп) 1582—1584 ректор, Филип Телић (1584), 
Јакоб Прентелиус (1585), Ловро Мадех.ше 
<1587), Андреј Хрен (Сћгоп) 1590—1591,

Лука Селанец (1594), Петер Галус (Са11из) 
у Идрнјн (1596), Грегор Видмар у школи 
крсташког реда (1611), Лудовик Мордакс 
(1612—1624), Нико Долар (до 1665). Ова 
имена н чињенице, које су са њима у 
вези, доказују, колико је дубоко продрла 
М. у културу Оловенаца већ у средњем н 
у новом веку до реформације.

Уз вишу уметност живела је код нас 
и нека врста занатлнске М., која је остги- 
так из средњег века. То су градскп и про- 
винцијални звиждачи и трубачи, који су 
свирали при свпма свечаним приликама, 
свадбама, игранкама, банкетима и т. д. 
Ималп су и своје тарифе и за своје чла- 
нове обавезна правила. Позната су на пр. 
имена: Грег. Маринпћ 1595, Виљем Фишер 
(Пзсћег) 1601, Вацлав Цпглер (21еДег) 1630 
до 1640, Иван Јеленчић 1633 и др.

Развитак М., који се од 15 века вршио, 
подстакао је доста протестантизам, не 
оригиналношћу, него радошћу у песми.

Противреформација је у том погледу ра- 
дила у два правца. Из догматскнх разлога 
окренула се она особито против црквене 
песме на народном језику, делимице из 
оправдане бојазни, да словеначкн језик 
није довољно гпбак и да нема адекватних 
израза, а делимице је опет хтела увести 
онда модерну М. т. ј. хомофонску са прат- 
љом инструмената. Особито је језуитски 
ред доста модернизовао М. у словеначкнм 
земљама. Певали су само извежбани пе- 
вачи у хору, а народ је само слушао и 
није учествовао у црквеном певању, као 
до тада. Језуитски васпитана омладина 
држала се истих праваца. Бискуп Томо 
Хрен (Сћгбп), је увидео, и ако је био сам 
питомац језуита, потребу словеначке цр- 
квене песмарице, па је почео сам да ју са- 
ставља, али су га у том спречили љубљан- 
ски језуите. Уз језуите гајила су М. н 
имућна приватна лица. У градовима и 
палатама домаћег племства, а и у кућама 
имућних грађана посвећивали су М. ве- 
лику пажњу. Ово показују остатци ста- 
рих, и ако непотпунџх музикалија.

Јак ослонац добпла је М. 1702, кад је 
основана у Љубљанн АсаЈепиа рћИћаг- 
тош согит, најстарије стручно удружење 
музичара у Европи. Чланови су били до- 
маћа образована лица, која су стајала под 
утицајем немачке и талијанске М.

У ово доба завладала је и код нас, из 
Италије донесена, опера. Најпре су тали- 
јанске трупе нзводиле своје опере на та- 
лијанском језику. У Љубљани су певали 
већ 1650 Ба ^ага и још једну, 1652 Бе уГ 
сешЈе Је1 1етро, 1655 ПОгЈЧа. 1662 ДОШЛИ 
су глумци и певачи из Инсбрука, а доц- 
није су се измењивали Талијани и Немци. 
1740 дошла је у Љубљану Мпнготијева 
трупа, која је остала неко време и певала 
свима слојевима приступачне опере. 1742 
уредили су дворану земаљског дворца за 
позориште, а 1765 поставили су иово по- 
зориште. Ту је имала опера сво.ј сталан 
дом. Олушаоци су слушали најновпја дела
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Талнјана, Француза ж Немаца. У Штајер- 
ској је био сконцентрисан културни жи- 
вот у Грацу, те нпје нмао утпцаја на раз- 
витак словеначке М. — Још гору судбину 
имала је Корушка. Пре 1787 давала се та- 
мо само по каткад која опера, н то у Це- 
ловцу, ако је кроза н> прошла каква тру- 
па. 1787 преправили су у Целовцу кућу 
за играње (ВаЖаин) као позориште. Прво 
удружење основано је 1790, апрво музпчко 
друштво 1827. Од тада су тамо гајнли М. 
са више смера. Опере су глумачке трупе 
давале 1788, 1794—1795, 1800, 1821—1829, 
1839—1843 и т. д. Националну М. сачувале 
су Штајерска и Корушка у пучкој и цр- 
квеној. песми. — У Истри 'су биле, што се 
тиче нацноналне базе, прилике још сла- 
бије. Италпјанска М. истиснула је све 
остало и господарила је тамо од 16 века 
и даље. Уз уметну М. сачувале су се у 
Истри н старе народне словеначке 'песме.

Најсамосталније се развијала словеначка 
уметна М., особито у облпку опере, у Љу- 
бљани. Почело се уплетањем словеначкпх 
песама у талијанске п немачке опере и 
драмске комаде (од 1770). Њпх је састављао 
барон Жига Цојз (2о1з). Прву' словеначку 
оперу компоновао је 1780 учитељ и орга- 
ниста из Камника Јакоб Зупан, а либрето 
је написао 0. Иван Дамасцен Дев, то је 
опера Белин. 1789 написао је Антон Лпн- 
харт (1756—1795) два весела позоришна 
комада с певањем. На томе је остало дуже 
времена. — Живљн рад почео је на по- 
дручју црквене М. Први, који је успео да 
словеначком народу да књигу са штам- 
паним песмпцама и аријама био је Ма- 
тија Кастелец (Братоуске буквице 1678). 
После њега множе се издавачи црквеннх 
песмарица, као Ахациј Стержинар, Филпп 
Јакоб Репеж, Макс Редескини и, за оно 
доба најзнатнијп Грегор Рихар, којп чинп 
прелаз у ново1 доба. Међутим се развио 
интерес за Старе у народу познате по- 
божне и светске песме. После Рихара, ве- 
роватно на побуду П. М. Пагловеца, изда- 
вали су Антон Видер 1733, а после овога 
Матија Ма.јер' (Зилски).

1819 дошао је у Љубљану свршени кон- 
серваторист Чех Гашпар Машек, који је 
у модерном смислу водио п утицао на 
музичку струју. Машек је бпо први, којп 
је давао својим композицијама за оркестар 
словеначке ознаке. Његов син Камило по- 
чео је усавршавање М. н теоретским пу- 
тем, и то најпре црквеног певања. Тнм 
означеннм правцима продужио је да радн 
Чех Антон Ферстер (ЕоегзГег), који је ком- 
поновао п прву орпгиналну словеначку 
оперу Горењски славчек. После Ферстера 
учинили су много, особито за црквену М.: 
Леополд Белар, Јос. Левичник, Антон 
Недвјед (КесЊес!) и др. У Штајерској су 
гајшга светску М. Бенјамин и Густав 
Ипавиц. Крањац Даворин Јенко однео је, 
као диригент београдског позорншта, сло- 
веначку М. међу Србе. Хорско певање га- 
јили су: Данило Фајгељ, Фран Гербић,

Антон Хајдрих, 0. Ангелик Хрибар, Јос. 
Коцијанчић, Срећко Стегнар, Мнрослав 
Вилхар, Фран Сер. Вплхар и Антон Штекл 
(51бск1).

1872 основана је Глазбена Матица, сло- 
веначко музичко друштво, које је на себе 
узело да гаји народну М., јер је њу зане- 
марило (1702 основано) Филхармониско 
Друштво, које је онда још радило нскљу- 
чиво у немачком правцу. 1882 добила је 
Глазбена Матица п своју школу, која се 
од малих почетака развила у Консервато- 
ријум. Из Ферстеровог п Недвједовог кру- 
га и Глазбене Матице изашла је сва да- 
нашња музичка интелигенција (Јакоб 
Аљаж, Иван Царли, Фран Ферјанчић, 
Игнациј Хладник, Матеј Хубад, Јос. Лав- 
тижар Иван Лахарнар, Август и -Јанко 
Лебан, Алојз Михелчпћ, Иван Погачнпк, 
Јос. Павчић, Алојз Вавпотић, Винко Во- 
допивец, Храброслав Воларић, Јанко Жн- 
ровник п други). Неки, и ако образовани 
ван домаћег круга, захватилп су дубоко 
у развитак словеначке М., као Карел Хоф- 
мајстер (НоИшеЈзЊг, Чех), Карел -Јерај, 
Иван Кокошар, Др. Гојмир Крек и др. Тим 
лутем развпла се код Оловенаца уметна 
М. од малог облика песме до великих 
форми инструменталне М., ораторијума и 
опере. Заступницн овпх облика су, осим 
неких, већ споменутих компознтора (Јак. 
Зупан, Гашпар Машек, Даворпн Јенко, 
Ант. Ферстер стар., Бењамин Ипавец, 
Фран Гербпћ, Мирослав Вплхар, Фран 
Сер. Вилхар, Антон Штекл) п новији: Впк- 
тор Парма, Ристо Савпн (Мпрослав Шир- 
ца), 0. Хуголин Сатнер (баИпег).

Са духом времена н развптком напре: 
ДУЈУ ови млађж словеначки музичарл: 
Емил Адампћ, Марко Бајук, Др. Јос. Че- 
рии, Оскар Дев, Емнл Хохрајтер (Носћ- 
геИег), Др. Фран Кнмовец, Мариј Когој, 
Срећко Копорн, Антон ЈЈајовпц, Зорко 
Преловец, Станко Премрл, Јанко Равник, 
ЈТуцнјан М. Шкерјанец п т. д.

Уз композиторе пмамо и читаву сернју 
нзвођача,. високо образованих певача п 
инструменталиста. Најважгшјп су: Јулиј 
Ветето (Ве1еНо), Фран Бучар, Жанета пл. 
Федрансперг (РоеЈгапзрег^), Фра.н Гербнћ, 
Ивана Храст-Негрп, Леополд Ковач, Јос. 
Крижај, Иван Левар, Павла Ловше, Иван 
Меден, Јос. Ноли (Мо1Н), Фран Погачннк- 
Навал, Антон Разннгер, Јос. Ријавец, Зо- 
ра Ропас, Мариј Шименц, Јос. Карел Трт- 
ник, Анпца Врхунц, Ванда Впстпнгхау- 
зен - Хуловска (Х^гзНпјТћаибеп - Сћи1оУзка). 
Од пнтерпрета цнструменталшгх компо- 
зицпја одличнп су заступнпци: Влаж Фи- 
шер (Нзсћег, контрабас), Антон Ферстер 
стар. (оргуље), Антон Ферстер мл. (гшја- 
ниста), Карел Јерај (виолиниста), Дана 
Коблер - Голиа (пијанисткнња), Игнациј 
Хладник (оргуље), Др. Фран Кимовец (ор- 
гуље), Цпрнл Лпчар (ппјаннста), Иван 
Ноч (ппјаниста), Станко Премрл (оргуље), 
Јашсо Равник (пнјанпста), Антон Троет
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(пијаниста), Нико Штритоф (пијаннста), 
Јос. Ведрал (виолиниста).

Њима се прпдружују организатори и 
диригенти: Марко Бајук, Иван Брезов- 
шек, Др. Јос. Черин, Антон Ферстер, 
Фран Гербић, Игнације Хладник, Матеј 
Хубад, Даворин Јенко, Др. Фран Кнмо- 
вец, Др. Павле Козина, Зорко Преловец, 
Станко Премрл и др.

Сопствено израђиваље музикалнпх ин- 
струмената имали су Словенци већ ода- 
вно. Историски податци нас воде у 17 век, 
а вероватно су били неки наши домаћи 
синови већ и пре тога самостални градн- 
тељи музикалних инструмената. Најста- 
рије црквене оргуље су из 1649 (Томо 
Круег Кгие§ћ из Љубљане), друге су Ив. 
Фалерове (ЕаЛег) из 1680. Знаменит и у 
свету је познат Фр. Ксав. Крнжман, који 
је у 18 веку поставио више оргуља, нај- 
веће у Ст. Флоријану у Горњој Аустрији. 
У новије доба имамо израђиваче оргуља: 
Фран Горшпћ, Иван Милавец, браћа Зу- 
пан (у Кропи и у Камно.ј Горици), Јан. 
Кухар у Корушкој, Иван Генешек, Иван 
Наракс, Јос. Брандл у Штајерској и мно- 
го осталих. У Љубљани је.живео у првој 
половини 19 века чак и фабрикант кла- 
вира А. Битенц, а у Полховом Градецу 
радио је музичке инструменте Антон Рн- 
хар.

Данас нема ниједне гране М. уметно- 
сти, коју Оловенци не проучавају и не не- 
гују. Ј. Мантуани.

0 р п с к а М. Почетак стварања српске 
државе у 19 веку, у коме је национална 
струја долазила сваким даном све до ве- 
ћег израза, означио је и правац, којим се 
има кретати и наша уметничка М. у сво- 
ме стваралачком одушевљељу. Правац 
националног музичког израза, који је, 
као такав, доносио музичкој уметности 
увек нове и свеже музичке елементе, 
стављен је као идеал још од ирвих му- 
'зичких раденика нашега племена, и гене- 
рације које су дошле после првога нашег 
музичара, Корнелија Станковића, тежиле 
су, свака према својим силама, остварењу 
овога идеала. Ако се узме у обзир да ми 
пре Корнелија Станковића нисмо имали 
људе ко,ји су се бавили М., као ни неке 
освештане музичке традиције, онда треба 
признати, да период од осамдесет година, 
колико има од почетка рада првога Срби- 
на композитора, није довољан да се дође 
до једног специфично нашег музичког из- 
раза у уметничкој М., али то никако не 
значи да се главне линије наше музичке 
карактеристике већ сада јасно не опа- 
жају.

Као генетичка целина, југословенска 
модерна М. још није добила одговарајући 
расни израз у потпуности, а који би је, 
као такву одмах и непосредно и означа- 
вао. Носећи на себи све одлике племен- 
ске, верске и културне прошлости, југо- 
словенска модерна М. тек израђује себе и

свој стил и, осннвајући своје тежље на 
побројаним одликама, крчи себи пут, обе- 
лежавајући га својнм посебним музичким 
карактеристикама, које су већ данас та- 
ко јасно оцртане. И све што се односи 
на југословенску савремену уметничку М. 
у опште, односи се и на њен српскн део 
посебно.

На музичка схватања појединих краје- 
ва словенскога југа од битног су утицаја 
географски положаји и културни центри, 
нод које су поједини крајеви потпадали, 
н којима се морају, донекле, приписати и 
разноврсности, којима се одликује југо- 
словенска савремена М. у опште, а њен 
српскн део напосе.

Ако погледамо у нашу историску про- 
шлост, добрим делом трагичну п тужну, 
видећемо, да национална свест код свих 
делова нашега народа није увек домини- 
рала у његовим културним стварањима. 
Отуда и факат, да су многп наши центри 
били само епигони културно-уметничких 
настојања културних центара других на- 
рода, али не и центри који су стварали 
своју културу и уметност. Дуг би био низ 
ових набрајања, али је он потпуно схва- 
тљив, кад се има на уму, да сва племена 
нашега народа нису проживела национа- 
лизам у културно-уметиичком и полити- 
чком смислу у исто доба, и да је, услед 
тога, утицај немачке и романске културе 
и уметничких тежњи бно, за дуги низ го- 
дина, у појединпм крајевима нашега на- 
рода, доминантан. Ако се игде ово да за- 
лазити то је у М. Није то давно било да 
су западни крајеви нашега народа били у 
музичком погледу под утицајем талијан- 
ским и немачким, те је према томе му- 
зички национализам, у тим крајевима, тек 
сада добио полета и снагу, док су јузкни 
и источни крајеви, услед остварења др- 
жавне и политичке слободе, замах нацио- 
нализма, у свима гранама културног и 
уметничког делања, осетили одмах п спон- 
тано. Наравно да резултати тога струја- 
ња нису могли одмах бити велики, али је 
главно, да су сва уметничка и културна 
настојања била њиме руковођена. Треба 
се само сетити, да су музичке идеје у срп- 
ском делу нашега народа биле, од самог 
почетка музичког буђења и живота, т. ј. 
од Корнелија Отанковића, засноване на 
националном тлу, док су покушајп Ва- 
трослава Лисинског, да музику у хрват- 
ском делу нашега народа баци на народно 
тло, остали без великог успеха све до по- 
четка овога века. Исти је случај и у сло- 
веначком делу нашега народа, у коме се 
народном мелосу почела обраћатн пажња 
тек при крају прошлога века.

Напослетку, слободном и великом зама- 
ху националног стремљења у култури и 
уметности могуће је прићи само онда, ка- 
да су националне, политичке и државне 
аспирације задовољене, а што све није 
био случај, у опште говорећи, до свршетка 
Оветскога Рата, крајем 1918.
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Ако уђемо у анализу историске про- 
шлости, ми ћемо, обзирући се на последи- 
■це, које су нам од н>е остале, у музичком 
погледу утврдити следеће: западни кра- 
јеви нашега народа, подлежући утпцају 
романске п германске културе, имају, јед- 
ним делом, тежњу ка импресионистпчкпн 
музичким схватањима чисто романске му- 
зичке школе, док други, поред импресио- 
низма романског правца, подвлаче јаче 
музичке прннципе немачке школе. Ути- 
цај руског генија јавља се овде као после- 
дица пробуђене националне свести, која 
■се, у многоме, наслаља, у последље доба, 
и на Чехе. Отуда се у овоме делу нашега 
народа осећа више тежња за хармониским 
пмпресионистичко-експреснвнпм комбина- 
цијама, које не значе увек и психолошку 
музичку дубину, док је мелодиска линнја, 
великог и снажног замаха и израза, мање 
одлика ових крајева. Натурализам, који 
се, често, среће, овде је у знаку народних 
музичких карактеристика, које се, нај- 
чешће, изражавају кроз хармонска сазву- 
чја секунде, кварте н квпнте.

Источнп и јужнп крајеви наши теже 
више психолошкој дубини, и хармонске 
комбпнације сматрају само као средства, 
да изразе своја психолошка музичка схва- 
таља. Мелодиска линија је овде, насупрот 
западном делу, великог обима, и носи на 
себи чисто словенске карактеристике, и 
ако се сретају и одлике музичког оријен- 
тализма, алн који је само једна епизода, 
а не и главна суштина. Жпак, орпјентали- 
-зам као такав јесте једно средство више 
за музпчки контраст.

Ако се изврши дубља анализа народног 
мелоса, видеће се, да су главне нацио- 
налне одлике својпна и једне и друге 
сфере, и да као скупно наше чине главну 
нашу музичку карактеристику, која се 
-огледа: 'у  разноврсним полиритмичким 
комбинацијама, које су за савремену М. од 
велпке важности; у мелодиским кретањи- 
ма, која, елиминпшући оријенталне мело- 
диске одлике, носе чисто словенско обе- 
лежје; н у хармонпским концепцијама, ко- 
је се више наслаљају на старе скале него 
на данашљи дур и мол.

Из овога се види јасно у коме се правцу 
кретала и уметничка М. у српскоме делу 
нашега народа.

Ма како да за развој М. у српском, као 
и у осталим деловима нашега народа, 
имају, у неколико, вредност и онп стран- 
ци, који су у нашој срединп радилп, ипак 
је М. у српекоме делу пашега народа мо- 
гла да стане на снагу тек са јачим ступа- 
њем на музичко поље људи наше крви. 
Јер, ако је у неколико наша М. подлегла 
утицају поједпних страних школа, ту нма, 
донекле, крнвице п до тих странаца, који 
су радили у нашој средпни, и који су 
нашу музпку подводнли под норме за- 
падног музпчког схватања, које су, у мно- 
гоме, нама стране.

После Корнелнја Станковића, којп је 
мало дао уметничкој М., јер сем неколико 
клавирских ствари (нгара) које нмају за 
основу народнн мелос, он није оставио 
какво веће дело — ако овде не рачунамо 
да је у ноте ставио п четвороглаено хармо- 
низирао целокупно девање српске право- 
славне цркве — хронолошким редом, до- 
лази, н а " позорницу Јоснф Маринковић, 
чија је делатност, готово н нскључиво, 
посвећена вокалној М. Његовп хорови, као 
и соло песме, имају све мелодиске одлике 
наше народне М., рачунајућп ту и оријен- 
талне мелодиске примесе.^ Он компонује 
више него лп што обрађује народну по- 
певку, и романтичарско схватаље генера- 
ције којој је припадао, јесте и његова 
главна карактерпстика. Оуђаје су његов 
прилог бинској М. — Стеван Шраи бави 
се, готово и искључпво хармониском обра- 
дом народних црквених н световних на- 
пева, и пма све одлике догматског хармон- 
ског третираља. — Јоваи Иванншевић 
компонује самостално, узимајућн у обзир 
и народне музпчке карактернстнке, али 
је његов стил далеко од тога да би био 
израз наш. Доказ за ово су његове соло 
песме уз' пратњу клавпра.

Појава Стевана Мокрањца даје замаха 
националном музичком осећању, које је 
највидније дошло код њега до израза у 
руковетима, а мање у орпгиналној компо- 
зицији. Његов рад је посвећен вокалној 
М., а његова М. за Ивкову славу, као и не- 
довршена М. за друге неке комаде, ннје 
поље на коме је он своје музпчке способ- 
ностн најбоље испољио. Његов рад на цр- 
квеној М. је од каппталног значаја, а ље- 
гово хармонеко схватаље је основ савре- 
меног нашег музнчког националнзма.

Генерација која ступа за Мокрањцем, а 
у коју се могу уврстити: Божа Јоксимо- 
внћ, Сташа Бинички, Петар Крстпћ, Иса 
Бајић, узима пдиоме народне М. за своју 
музпчку обраду, и, ма да шири поље ра- 
да, не спушта се у радикално решење 
музичког нацнонализма, него се, у мно- 
гоме, задржава још на прпменн народних 
'мотива у слободној комиозицпји, не ства- 
рајућн пз њих могућност једне велике ме- 
лодиске градације. Јер цела ова генера- 
ција осећа мелодију као главни музички 
израз, док јој хармонскн проблеми остају 
по страни. У многоме, хармоннја се тре- 
тира у овнм генерацнјама догматски, алн 
је замах њеног уметничког делања већи 
н задире у област снмфониске музнке п 
опере. Разумљпво је да првп почетцн ово- 
га рада нису моглн датн п дефинитнвне 
резултате, алн је факат, да је ова генера- 
цпја почела да оре запуштено инструмен- 
тално музичко поље, и да се са њом по- 
чело излазити нз чисто вокалног стила, 
који је до тада доминирао. Опере: На 
уранку, Кнез Иво од Семберије, као п му- 
зика за разне позорпшне комаде, коју су 
писали горе поменути композитори, чи- 
сто инструменталне композиције, поред
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хорских и соло-песама, дају доказа о ак- 
тивиости ове генерације.

Генерацнја, која ступа за овом, а којој 
прнпадају: Петар Коњовић, Мнлоје Мило- 
јевић, Стеван Христић, Коста Манојло- 
вић, тежи решаваљу проблема савременог 
нашег музичког схватања, које национа- 
лизам има, у многоме, као основу. Дела 
већега обима, као и свих поља музичкога 
рада, долазе са овом генерацијон на по- 
зорницу музичког живота, и носе на себи 
све одлике композитора, као и школа, 
којнма припадају. Ова генерација ступа 
смелије у решаваљу свих постављених 
музичких наших проблема, а напосе ме- 
лодиског и хармонског, и ослаљајући се 
на нацпоналне музичке карактеристике, 
кад маље кад више, даје дела, која су ко- 
рак ближе остварељу онога нашег у му- 
зицн. И ако је сваки од горљих компози- 
тора мање више инднвидуалан, ипак се 
може утврдити, да док Христић по своме 
осећаљу припада више романској музи- 
чкој школи, остала тројица су ближи ру- 
ској и немачкој. Док код Христића избија 
више лирски карактер, код осталих је 
драмски израз претежно јачи.

Ова генерација је, по својој активности, 
врло плодна и опере: Милошева женидба, 
Оутон, као и симфониска и вокално-инстру- 
ментална дела: Васкрсеље, Данило и Си- 
монида, Прометеј, На рјеках вавилонских, 
Смрт мајке Југовића, Симфониске варија- 
ције; камермузичка дела: Симфониска
фантазија, Српска игра, Псалам, Гудачки 
квартет и квинтет, композиције за клавир 
и велики бро.ј соло песама за глас и кла- 
вир, народних и уметничких, продукат су 
ове генерације, која у њима, кад маље кад 
више, пројављује нашу националну му- 
зичку карактеристику. Дати о свима овим 
композиторима суд и сувише је рано, али 
љихова велика активност је доказ и љи- 
хове тежње да се дође, што пре, до нашег 
музичког израза, који би као такав нашао 
признаље и на страни.

Са овом генерацијом долази до јачег нз- 
раза и музичка. критика и литература. 
Српски Књижевни Гласник, Мисао, Нова 
Ввропа, Летопис Матице Српске, Звезда 
и други часописп, као и дневни листови, 
доносе љихове музичке критике, које за 
музпчко васпитање масе много значе.

И концертни живот са овом генерацијом, 
као и оном испред ње, почиње јаче да пул- 
зира. Камермузичко Удружење, Филхар- 
монија, Народни Консерваторијум, попу- 
ларна музичка предавања са концертним 
делом везани су за ове генерације. И док 
је она прва и најстарија генерација има- 
ла дужност и идеал да наш музички жи- 
вот упути правилним путем оснивајућн 
1899 Прву Српску Музнчку Школу, дотле 
су генерације за њом имале путеве већ у 
неколико утрвене, а које је требало само 
даље крчити.

И данашњи наш музички подмладак, 
који се школовао п школује на страни,

Михаило Вукдраговпћ, Милнвоје Црвча- 
нин, Јован Бандур, Вингулац, Предраг 
Милошевић, задахнут националним му- 
зичким осећањем, ради у духу горљих 
идеала, припадајући, у технпчком погле- 
ду, разним школама, али нмајућп, углав- 
ном, све одлике словенског начина ми- 
шљења у М. Главно је да се изашло из во- 
калног домена и ушло у велико поље му- 
знчког стваралаштва.

Развитку наше савремене М. помажу, 
у многоме, и наши репродуктивни музи- 
чарн, у које долазе: гђе Биннчкн, Мило- 
јевнћ, Агатоновић, Докић-Ђурковнћ, Кр- 
'стић, Несторовић, Радовановић, Винавер, 
гце: Стаматовнћ, Михаиловић, Поповић,
Шафарик, Пауновић и гг. Станчић, Мла- 
ден Јовановић, Мнлан Јовановић-Браца, 
Пера Стојановић, Ј. Зорко, Јовановић, То- 
мпћ и други, који, као концертни н опер- 
ски певачн, внртуози н педагози, раде у 
музичким школама, опери и другим ин- 
ституцијама.

Две музичке школе: Прва Орпска Му- 
зичка Школа, основана од Првог Београд- 
ског Певачког Друштва п Ст. Мокрањца, 
Цветка Мано.јловића и Сташе Биничког, 
данашња субвенцнонисана Музичка Шко- 
ла у Београду, и Музнчка Школа Станко- 
впћ васпитају преко хиљаду ученика. У 
овим се школама ствара будућа музичка 
наша публнка, као и будући наш музи- 
чкп подмладак.

Стварање Музичког Музеја, који је 1925 
основало Прво Београдско Певачко Дру- 
штво, један је доказ више плодног музи- 
чког делања у српском делу југословен- 
ског народа. К. Манојловић.

С р п с к а  н а р о д н а  ц р к в е н а  М. 
Са пријемом хришћанства у 9 веку, Срби 
су примили од Византинаца и цео цркве- 
ни култ, који је имао грчке особине. И 
црквена музика била је грчка. Временом 
је та музика добијала особине српске ра- 
се. Но колико се она еманциповала од 
свог извора, није до данас критички утвр- 
ђено. Упоређујући данашље наше цркве- 
но певање са _ грчким видимо јасно, да 
прво има своје порекло у другоме, али 
шта је управо српско а шта грчко, то је 
ствар компаративних студија оба певаља.

Први историски податак, на основу ко- 
га можемо закључити да је још у прво 
доба хришћанства постајало и српско пе- 
вање, које се разликовало од грчког и пе- 
вања других православних народа, нала- 
зи се у Животу Св. Симеуна од Св. Оаве. 
Описујући опело Немањино у Хиланда- 
ру, он вели: »Мнози језици тогда придоше- 
поклонити се јему и с великоју почастију 
одати пеније, певше прво Грцн, потом 
Иверије, таже Руси, по Русех Блгарије, 
потом паки ми, јегово стадо совокупље- 
није.«

Нићифор Дучић је нзнео једну стпхиру 
у нотама хнландарског по.јања, из Орбу- 
ље на пергаменту, српске реценсије. Из
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тога се вндн, да су и у српској цркви бп- 
лн у .употреби извесни нотни знацп, који 
су грчког порекла. У »Начала на музикал- 
ном пенпју«, како гласи натпис једне му- 
зичке теорије, а које је листове нашао 0. 
Димитријевић у Хиландару, налазимо 27 
разних знакова са примерпма неких цр- 
квених песама и вежбаља. Ови знаци 
означавају мелодиска и ритмичка крета- 
ља, а теорију њихову нашли смо у осмо- 
гласнику и страном пенпју, које је 1847 
штампао у Букурешту Николај Транда- 
филов Оливненац. Ова теорија показује, 
да су ови знаци из грчке семиографије, п 
да су она три знака, која су се у Србији 
одржала до последљих деценија прошло- 
га века, вероватно грчког порекла.

Проф. Разумовски у своме делу Церков- 
ноје пјеније Росији, вели, да јужно-руска 
црква има неколико псторискпх података 
о српском напеву. Још у 15 веку кијевски 
митрополит позвао је Глнгорија Цамбла- 
ка, игумана манастира Дечана, да дође 
у Русију. Он се славио знањем црквеног 
певаља и проповедаљем, а саставио је и 
стихиру на Успење Богородице, која се 
пева на свих 8 гласова. У половини 16 ве- 
ка Лавовско Галициско Браство послало 
је четири дечка у Молдавију, да изуче 
грчки и српски напев. Великоруска се 
црква упознала са српским напевом у 
другој половини 17 века, а у то се време 
налазио у Москви и српски митрополит. 
На нотама на линијама, из 1652, налази 
се српски каноник т. ј. причастен срп- 
скога напева. Барски, који је слушао срп- 
ско певаље на Атонској Гори, налази, да 
српски напев није дуг. Он вели: »Атон- 
ски Орби, при правилу певају српским 
напевом, који је кратак. Недељом п пра- 
зником на српском језику певају грчке 
гласове врло складно и полако«. По њему 
се српско певање састоји из кратких на- 
пева, док је грчко певање развучено, што 
све иде у прилог разлнчности и каракте- 
ристике српског певаља.

По нашем мишљељу разлог за еманци- 
пацију српског црквеног певања од грч- 
ког треба тражнти у следећем.

Уколико се срлскн државни центар по- 
мицао са југа на север, културнп су цен- 
трн бпли све северније. Тако имамо факт: 
да су Беч и Пешта били, једно време, 
центрн српске културе. Но са стварањем 
државе, они су се наново спуштали на 
југ. У томе померању и удаљаваљу од 
грчкнх културних центара, као п у до- 
дпру са западним народима треба тра- 
житн и разлику између грчког н српског 
црквеног певаља до данас, која је, не- 
осиорно, већа на северу него на југу, од- 
носно у Хиландару.

Сеобом Срба под Чарнојевићем (1690), 
крајеви преко Дунава и Саве насељенп 
су пашим елементом, који се, кренут та- 
мо негде од Метохије п Косова, нашао 
бачен до Кикинде, па и даље. Београд и 
Карловци добилп су улогу културних

центара, који су се, услед политичких до- 
гађаја, померали на север, да би се после 
опет вратили на југ.

1713 дошао је у Београд за митрополи- 
та, а 7/2 1726 изабран је од српског на- 
родног сабора за карловачко-београдског 
мптрополита Мојсије Петровић. Јован Ра- 
јић у свом Точноје изображеније кати- 
хисма, писанон 1793, вели, да кад је Мој- 
сије дошао за митрополита у Београд 
старао се п за певање. Рајић пише: »Но 
добрп (тај) пастир ни тиме се није задо- 
вољио, него пзволи још потрудити се, да 
и црквено славословје тече чином устро- 
јено п благољепно. Ради тога доведе из 
Св. Горе јеромонаха Анатолија, пскусно- 
га псалта (певача), и устроји у Београду 
грчку школу, из које је по вренену узи- 
мао јуноше са добрим гласом, које је онај 
псалт научио појати по грчкој псалмоди, 
числом довољне, чиме је цркву изредно 
увесељавао. И тако распространнвшу се 
грчку пјенију свуда, преста српско пјени- 
је сасвнм, тако, да се данас једва чује.« 
Из извештаја егзарха Максима Рајковића 
дознајемо, да 1733 неки свештеници знају 
»простачки појати«, неки »српски« а не- 
ки »да не знају ништа појати«. Из овога 
се јасно види, да је у 18 веку била раз- 
лика између српског н грчког певаља, као 
и борба за егзистенцију једнога п другога.

1794 патријарх Стратимпровић основао 
је у Карловцима богословски семинар, 
одредивши му за наставника певаља ар- 
хпмандрита Крстића, који је-први почео 
да прибира и негује српско црквено пе- 
вање. 1797 довео ,је он најбољега певача 
у то доба, Дионнсија Чупића,. који је свој 
начин певања увео у школу. Како је ље- 
гово певање било врло отегнуто то га, на 
жељу патријарха, доцнпје скратн Јеротеј 
Мутпбарић, доцније далматински влади- 
ка, на данашњи облик. Из овога се јасно 
види, да је певаље било подложено про- 
менама. До данас се још нпје одредило, 
колико је~у православном српском цркве- 
ном певаљу остало грчког, а шта је у ње- 
му српско.
'  Ове до сад црквене мелодије српске 
православне цркве нису биле забележене 
модерним нотним знацима, који су на за  ̂
паду већ одавно били у употребп, јер ме- 
ђу Орбима ннје било човека, којп би се 
одао музицп као професијн, и који би, 
схватпвшн културну вредност црквених 
мелодија свога народа, узео да пх бележп 
и сачува од пропастн п заборава.

Целокупно црквено певање српске пра- 
вославне цркве делп се на 8 разних гла- 
сова, који пду редом један за другим у 
току године, као и у грчкој цркви. Осмо- 
гласнпком се назива црквена књига, која 
садржи све непроменљиве песме, што се 
певају у очи недеље п на саму недељу. 
Осмогласнпк садржн само »мало« шга 
»кратко певање«, што значи, да на сва- 
коме слогу може да буде мелодија од јед- 
нога маха. У т. зв. »страно пјеније« пду
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с.ве остале песме, било малог или велпког 
певања, које не улази у Осмогласник, а 
код којих се на једном слогу може да јави 
мелодија од више нахова, што није слу- 
чај код малога или »кратког« певања.

Глас први креће се у Јиг-у, са мести- 
мичном модулацпјом у једноимени то11, 
и љему је својствен обим мелодије, код 
песама на Господи возвах и Стиховље, од 
шест ступљева, додирујући, у другом слу- 
чају, мали седми ступаљ. — Глас други 
креће се у Јиг-у и с1иг-то11-у у обиму од 
шест ступљева, хватајућп који пут, испод 
првог ступња и вођицу (VII ступањ). — 
Глас трећи креће се у с!иг-у, у обжму од 
девет ступљева. Овај глас нема варија- 
ната у мелодији, и ставови се мелодиски 
крећу врло правплно. — У четвртом гла- 
су песме на Господи возвах п Хвалите 
крећу се у Јиг-у, у обиму од седам тоно- 
ва (од I па до VII сниженог ступља). — 
Петп глас се креће у шо11-у, и то на више 
до VII ступња, каткада и до VI, а испод 
I ступња још кварту тако да целокупан 
обим износи октаву, каткада нону. — 
Шести се глас креће у скпг-тоН-у, у оби- 
му од девет тонова. Ставови се мелодиски 
не крећу правилно, ни по једној у теорији 
признатој то11-ској скали. Оне имају свој 
сопствени закон, по коме се крећу. То 
чудновато кретаље, са чудним растоја- 
њем између појединих ступњева даје 
овим мелодијама особиту оријенталну бо- 
ју. Овоме је гласу највише својствен ко- 
рак прекомерне секунде. Трећи и четвр- 
ти став мелодије на Господи возвах моду- 
лира у то11 горље доминанте, док се за- 
вршни став свршава тоновима из мело- 
диске то11-ске скале горље доминанте на 
више. — Песме на Славословје интере- 
сантне су, што испод првог ступња до- 
хватају, при сваком свршетку, и дољи 
VI ступањ, односно терцу испод првог 
ступња, те би зато било погрешно схва- 
тати почетни тон као малу терцу VI сту- 
иња, кога мелодије додирују у своме за- 
вршном ставу, јер би на та.ј начин мело- 
дије бпле погрешно схваћене као то11- 
ске, што не одговара њиховој природи. 
Ове мелодије почињу, дакле, са I сту- 
пњем, а VI додирују на нажи, те је, према 
томе код ових песама хармонија с!иг-ска, 
а не то11-ска. Није искључено, разуме се, 
и то11-ско схватање, али је Ниг-ско при- 
родније. — Мелодије седмога гласа крећу 
се у Ниг-у. Оне су исто тако, као и мело- 
дије трећега гласа, направљене по једно- 
ме начину, са изузетком да су нелодије 
самогласне само нешто китњастпје. Обим 
овога гласа је октава. — Осми се глас кре- 
ће у Ниг-у. Обим мелодија је октава и по- 
лустепен. И он има неколико варијаната.

Песме великога певања су интересант- 
није у својо.ј мелодиској линији, јер се 
крећу каткада у обиму од 12 тонова (Хе- 
рувпмска песма I гласа, Скажими Госпо- 
ди, На Оннајстје Гори).

Првп Орбин композитор, Корнелије 
Станковић (1831—1865), забележио је у 
Карловцима 1855—1857 целокупно певање 
српске православне цркве по карлова- 
чком напеву и хармонизирао га је за ме- 
шовитн хор. Станковић је поделио цркве- 
не мелодије на музикалан ритам, што је 
одузело мелодијама ширину, коју оне има- 
јУ и која сугерира тактовну поделу тек 
на крају једне мелодиске фразе. После 
љега (1885) изишла је једна безимена пе- 
смарица, коју је израдио Светозар Дими- 
тријевић, по певању поп Ђуре Попови- 
ћа, познатог зналца нашег црквеног пева- 
ња. 1887 издала је српска велика гимна- 
зија новосадска Отаро карловачко пјеније 
у источној православној цркви, као што 
П0ЈУ ученици српске велике гимназије у 
Новом Саду сваке недеље и празника на 
Св. Литургији, а које је сложио за мешо- 
вит хор још 1883—1884 као шестошколац 
Тихомир Остојић. Остојић је 1896 прире- 
дио ново издање, попуњено. 1887 и 1891 
изишао је Октојих п друго црквено пје- 
није, које су забележили Гаврило Боља- 
рпћ и Никола Тајшановић. И они су цр- 
квене мелодије поделили на музичке а не 
на мелодиске тактове, и код њих је ово 
већа мана него код Станковића. 1889 иза- 
шла је књига Црквено велнко пјеније, ко- 
је су  ̂ у ноте за један глас ставили Пе- 
тар Костић и Јефта Петровнћ, богослови 
IV годпне карловачке богословије. У љој 
има 57 песама.

Најпозитивнији резултат у бележењу 
црквених мелодија дао је Ст. Мокрањац. 
Он је целокупно певање српске право- 
славне цркве забележио, и упоређујући 
разне варијанте, очистио црквену мелоди- 
ју од силних мелизама, задржавши, ипак, 
при томе главне карактеристике мелоди- 
ске и интервалске. Његова редакција је 
крајњи резултат двају варијаната: бео- 
градске и карловачке. Ма да он није исте 
упоређивао са грчким мелодијама, да би 
могао да каже, шта је у њима грчко а шта 
орпско, он је компаративни метод употре- 
био у одабирању разних варијаната, да 
би, на крају, дао као дефинитивни резул- 
тат Осмогласник и Страно пјеније. Оно 
што музичари, који су бележили црквене 
мелодије раније, нису учинили, учинно је 
он, а наиме: поделио је црквене мелодије 
не на музичке ритмове, правилне, него на 
мелодиске, тако да је, на тај начин, са- 
чувао ону ширину и озбиљан тон, који 
лежи у црквеним мелодијама. Његово је 
дело откупио Архијерејски Сабор Краље- 
вине Србије пре рата, али је оригинал из- 
губљен у повлачењу из Орбије 1915. Оа- 
чувано је ипак то дело умножено, као уџ- 
беник у Богословији Св. Саве. До данас 
није штампано, а Осмоглаеник је изашао 
у издаљу Геце Кона. Мокрањац је велики 
број црквених песама израдио за хор.

На црквеној хорској композицији ради- 
ли су још: Даворин јепко, Мита Топало- 
вић, Јосиф Маринковић, Стеван Шрам,
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Впада 'Борђевић, Божа Јокснмовић, Петар 
Крстић, Сташа Винпчкл, Иса Бајић, Пе- 
тар Кољовић, Стеван Христић, Милоје Ми- 
лојевић, Коста П. Манојловић, Фраља Си- 
нпк, Роберт Толингер, Влад. Николајевић- 
Штирски.

Л и т е р а т у р а :  К. Манојловић, Опоме- 
нида Стевану Ст. Мокрањду (1923); Гаврп- 
ло Бољарић, Српско црквено певаље; Ра- 
зумовски, Церковноје пјеније в Роспји; 
Нићифор Дучић, Кљижевни радови; Тнх. 
Остојић, Старо карловачко пјенпје у 
источној православној цркви; Ст. Мокра- 
љац, Осмогласник (1908); К. Манојловић, 
0 црквеној музици у Срба (Св. Цецилнја, 
1921, Весник Хрншћанске Цркве, 1921).

К. Манојловић.
Х р в а т с к а  М. Почетци уметничке М. 

у Хрвата нису још довољно испптани. Си- 
гурно је, у појединим областима, на вла- 
далачким и властеоскпм дворовпма било 
певача, свирача, флаутиста, гнтариста, тру- 
бача и добошара (бубљара) из Италије, 
Француске, Немњчке п Турске, а овпма су 
се придружили и домаћп извођачи. Из- 
гледа да су се прве позоришне пгре, које 
су у вези с М. изводиле у средљем веку, 
и да ове потичу од Турака и потурче- 
њака. Међутим ова се појава брзо изгу- 
бпла, а на нашу позорпшну уметност, а 
нарочито на М., није оставила јачпх 
трагова.

Незавнсно од овпх првих покушаја, под 
утнцајем разних побожних игара Цасге 
гарргезепГаггош, ппгасоН, тшз^еп и слп- 
чно), које смо добили у првом реду из Ита- 
лије, почела су се по нашим приморскпм 
крајевима, а нарочито на Хвару, у Сплиту 
и Дубровнику, развијали т. зв. приказаља, 
у којима су мотпви узети из живота све- 
таца п из библиских легенда. Најстарнјп 
досад познати рукопис (садржи текст мука 
и смртн Исусове), који је у вези са М., на- 
шао је Кукуљевић у Ткону, на острву Па- 
шману. Писан је глагољицом у петнаестом 
веку, а препис је још старнјег пзвора. Из 
касннјих текстова може се закључнти, да 
се код извођеља тих прпказања употре- 
бљавало соло-певаље, дуети, терцети, квар- 
тети, квинтети па и хоровп, да се певало 
по текстовима песника, који су можда 
компоновали и односне мелодије, да се 
при том посизало о грегоријевскп корал, 
алн да није искључено да су при том узп- 
мане п пучке мелодије. У црквеним при- 
казањнма има шта више трагова и ин- 
струменталним елементима, те се може 
наслућнвати, да су и ови доста долазили 
до нзражаја. Најетаријн споменпк при- 
казања, у коме су забележенн и напеви, 
је из 1б‘века. Вероватно је, да су сачу- 
ване две мелоднје (а сигурно пх је бпло 
н више), изворне и писане у доба, када је 
постао п рукопис прнказаља, те да по- 
тпче од аутора, којн је (можда на се- 
веру Јадрана) упознао ондашљу немачку 
иотацију. Може се слутити, да је чптаво

приказаље бпло изведено уз певање. Ов& 
су се игре дуго одржале, те су из градова. 
прешле у мања места, и постале своји- 
ном народа. Последња таква игра, При- 
казаље Ов. Ловрннца, била је 1832 у Ста- 
ром Граду на отоку Хвару, и од ље је- 
Кухач, по предаљу, записао неке карак- 
теристичне напеве.

Особито је М. играла улогу у развитку 
дубровачке драме н неоспорно је, да се- 
н Гундулићева Дубравка изводила уз ло- 
калне инструменталне ставове. Ови му- 
зички елементи су се у Дубровнику тако- 
развили, да морамо претпоставити, да су 
Палмотићева Аталанта (1629), М. коју »учи- 
нише дружина Иепразнпх« и »опера од. 
Данице« биле скроз компоноване, н премљ 
томе, да је Дубровник, по талнјанском 
узору, дао у опште прве опере писане- 
на славенском језику. Ваља подвући, да 
је Гундулић, под насловом Аријадна, пре- 
вео оперу Аријадна Отавија Рннучинпја,. 
коју .је 1608 компоновао знаменити Клау- 
дио Монтеверди, и да је Аријадна при- 
казана у Дубровнику пре 1620. И ако су 
вестп о'музнчкој репродукцнји у тпм пз- 
вођењима врло оскудне, нпак морамо- 
предпоставитп, да се на тпм представама 
не само глумило него п певало п свирало. 
То се видн по томе, што је у Дубровнику 
постајао сталан извођачки ансамбл, са- 
стављен од тромбона, пифера, тубета, тур- 
батора, лутње и харфе, затим од ударача 
у заимарелн, табурелу и слично. Ове су 
извођаче добављали госпарп и влада, пз- 
града п околпне, а п из Италије и Не- 
мачке. Плаћало им се из државне бла- 
гајне, према способностнма, од. 20 до 260 
перпера на годину. Оснм тога, о свеча- 
ности Св. Влаха, из околпне п суседних 
земаља долазили су п други инструмен- 
талисти, а влада је ове свираче награђп- 
вала (који пут је у ту сврху подељено- 
до 200 перпера). Највероватннје је, да су 
за разна приказања п опере узпманп ин- 
струментални пзвођачп из кругова овпх 
социјално нижпх грађана, а да су глу- 
мачке и певачке партије изводили сами 
госпари п остали грађанп, удруженп, по 
талијанском узору, у разне дружине (Ис- 
празни, Непрндобитнп п т. д.). У другој 
половпни 18 века, заслугом енцпклопе- 
дисте Др. Јулија Бајамонта М. се у Сплнту 
необично развила.

Свакако, битнн је карактер целог овог 
музнчког настојања у свима нашим при- 
морскпм крајевима, а особпто у Дубро- 
внпку, да је М. бпла у служби чпсто кул- 
турнпх манифестација.

У нашим северним крајевима гајпли 
су М. павлинп у сво.јнм школама, а по- 
сле њих псусовци п фрањевци. Наставп 
М. лрпдавала се толпка важност, да је 
Петар Грнпер оставио 1646 закладу од 
дванаест хиљада форинтл за ђаке, ко.јп 
ће, уз остале предмете, учптп и М. Од. 
осталог дохотка требало је набављати ђа- 
цима ииетрументе п музикалије. Нзвође-
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ље је било спојено са црквеним обредима 
у црквама или при црквеннн свечаностима 
ван дркве. У ту сврху су загребачки ису- 
совдн, при канонизацији Св. Игнација 
Фраље Ксавера, позвали из Карловда Н- 
Мсшез, а из Птуја зутрћошасоз, а при 
посвети дркве Св. Катарине (1632) седам 
глазбеника из Деловца, које су после тога 
задржали у Загребу. — У Пожеги су ису- 
совци у свом колегију имали 40 инстру- 
мената, 16 фасдикла штампаних и 64 ру- 
кописних нота, а 1748 издано је 100 фо- 
ринти за набавку трубља, бубњева п му- 
зикалија. У другој половини 18 века био 
је у ђачком конвикту овећн ђачки збор.

У оваким приликама, световна М. једва 
је долазила до израза и служила је у пр- 
вом реду разоноди. 0 овог је гледигпта 
карактеристично, да је кнегиља Јелисава 
Ракоци позвала 1706 бискупа Др. М. Брај- 
ковића, да дође у Нови Град и да собом 
поведе бнскупску банду: »Очемо добре 
воље бити, пити и танцатп.« У вези са ова- 
ким схватањем М. створио је бискуп Адам 
Патачић у свом двору у Великом Вара- 
дину, о свом трошку, музичку капелу н 
казалиште, којим је управљао најпре Ми- 
хајло НауЈп, брат чувеног Јосипа НауЈп-а, 
а после Карл ВШегзЈоН. Патачић је др- 
жао то казалиште до 1768. У њему је у 
прилично великом обиму приређивао опер- 
не н друге музичке ствари и плесове.

На размеђд претпрошлог и прошлог ве- 
ка доста се музицирало у Пакрацу, на 
двору грофа Јанковића, у Вировнтици, код 
врло музикалног грофа Антуна III Пеја^ 
чевића. Музичар Карло барун Прандау у 
Валпову основао је инструментални квин- 
тет, а 1835 у Михољцу редовну музичку 
школу, коју је похађало десет младнћа. 
Појединн великаши су, сем тога, дози- 
вали на гостовање ра.зне стране концер- 
тисте, који су онда приређивали јавне 
музичке забаве по разним градовима. Овим 
се позивима одазвало много познатих пе- 
вача и левачица и других виртоуза, а 
међу њима и сам Паганини.

Све ове и сличне досад наведене му- 
зичке појаве биле су чисто локалног ка- 
рактера, трајале су негде дуже негде краће 
време и њихова се традиција изгубила. 
Данашњи музичкн живот у Хрвата надо- 
везује се непосредно на нов, много већи 
и јачи музички рад, на који наилазимо у 
Загребу почетком прошлога века. Соци- 
јалне прилике су тада у Загребу биле 
златно развијене. Учестала су гостовања 
талнјанских^ и немачких стађона, у ко- 
јима су, најпре у палати грофа Амадеја 
(данас природословнн Музеј), а од 1834 
у казалишту, које је савидао загребачки 
трговац Крсто Станковић на Марковом 
тргу (данас градска већница), извођена 
дела савременог европског оперног репер- 
тоара. Ваља истаћн, да су у овпм го- 
стовањима постепено ночели учествоватл 
н домаћи извођачи. Тако је Рге15сћи1г-а 
дирпговао Закарије Целнер, коралиста

столне цркве и музичар у Загребу, а 
Цампу Осечанин Драгутин Турањи. У то 
је у Загребу 1827 основано удружење Му- 
знкферајн, које' је саетавило свој орке- 
стар, који је такођер суделовао прн изво- 
ђењу путујућпх казалишних дружина. Му- 
зикферајн је 16/2 1829 основао музичку 
школу, која је прошла разне фазе, посте- 
пено се ширила и дизала, и данас пре- 
образила у Музичку Академију. Музик- 
ферајн је и на концертном пољу развио 
велнку делатност. Међу осталим ваља 
истакнути извођење Хајднове т. зв. Нел- 
сонове мнсе Б-мол, СћегићшПјевог К.е- 
дшеша у С-мол н Ствараља од Хајдна, 
све за хор н оркестар и соло. У том по- 
степеном ствараљу домаћих музичара и 
извођача највеће је заслуге стекао одли- 
чни музичар Јурај Визнер Моргенштерн, 
родом из Угарске.

Све то музичко настајање било је под 
утицајем или чисто талпјанске (ово вреди 
особито за наше прнморске крајеве), или 
и талијанске и немачке М. (ово вреди за 
наше северне крајеве, а нарочито за рад 
У Загребу). Нема сумње, да је овим по- 
следњим музичким радом у Загребу дат 
велики подстрек стварању наше нацио- 
налне нузичке културе. Неоспорно је ме- 
ђутим, да је, независно од ове наше град- 
ске, туђинске музичке културе, постојала 
већ давно у нашнм најширнм слојевима, 
једна друга, уметничкп примитивна, али 
самоникла и надасве наша, расна му- 
зичка култура, остварена у певању и гу- 
ђењу наших гуслара, свиркама на нашнм 
разним народним инструментима, а на- 
рочито у многобројним и разнолнким пу- 
чким попевкама. Готово свп друштвени и 
ДРУги доживљајн долазе у нашем народу 
до свога највишег нзражаја само кроз ову 
и овакву М. — Због овнх склоности и 
способности најширих слојева нашега на- 
рода за М. природно је, да су се већ рано 
морали појавити чисто професионални 
пучки музикантн. Тако се 1367 спомиње 
терцет Кушар (гусле), Иван (гусле) и Еме- 
рик (бас), који је у Загребу.био на добру 
гласу, па је суделовао особито код сва- 
това. Ова потреба организовања ишла је 
тако далеко, да је у 18 веку у Иригу била 
образована посебна школа, која се звала 
»слепачка академнја« (коју је власт уки- 
нула 1790), и у којој су даровити слепци 
учили свирање уз гусле, певање н са- 
стављање слепачких песама, у којој се 
Дакле спремало за професионалне слелце- 
просјаке. Ови пучки музички елементи 
већ су давно покушавалп да продру у 
градове. Кагг1 приповеда (15 век), да је 
У Дубровнику за време свечаности Св. 
Влаха међу сељачким светом било и 
крабуља, које су певале неке своје славен- 
ске песмнце са прелепим наневнма. А у 
Влату, на отоку Корчули, сачувана је до 
данас једна већа пучко - драмска игра, 
Кумпањија, која се изводи уз свирку 
»мишњица«. — Важност овлх пучких му-
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зичких елемената за стварање наше на- 
ционалне музичке културе давно су већ 
ннстинктивно осетили наши великн кул- 
турнн радниди. Тако је Хекторовпћ за- 
писао два напева Ча је Паској и Нпкола 
(рибари) бугарил и спивал. У овом по- 
гледу у 18 веку ваља споменути Спли- 
ћанина Др. Јулија Бајанонтија. У нашим 
северним странама пучкп су елементп по- 
степено све више продирали у црквено 
певаље.

По себи се разуме, да је принцшшЈелно 
освајање овог нашег пучког музпчког пз- 
ражаја у стварању наше уметне музпчке 
културе могло да нанђе на плодно тло 
тек кад је, на почетку прошлога века вал 
романтичке идеологије почео буднти успа- 
вану народну свест. Овај је вал одма.х 
захватио и ондашње наше композиторе. 
Први плирски складботворци, као што је 
прнродно, нису у своме раду били пред- 
вођени само уметничким, већ и патриот- 
ским мотивпма, н зато је у то доба нпкло 
много патриотских будница, које су до- 
мородци постепено давали изводитн са 
позорнице за време немачких глума и 
опера. Домородци су успели, те су само- 
стални илирски концерти учестали, а у 
ту сврху је образовано и Пародно илир- 
ско складногласја друштво. Главни аутори 
тога доба су били Фердо Лнвадић, Јурај 
Визнер Моргенштерн, Јосип Јуратовић, 
Мијо Хајко и Фрањо Покорни, а над сви- 
ма њнма се својпм талентом и квантумом 
продукцпје дигао Ватрослав Лисннскн, 
који је, међу осталим, својом опером Љу- 
бав и злоба (изведена је први пут 28/3 
1846) највише допринео да су »домородци« 
у музичком погледу у Загребу дефпни- 
тивно победили. Главна јв' његова заслу- 
га, да је протпв музичко - германизатор- 
ских настојања Музпкферајна у првом 
члану реорганизованог овог удружења ин- 
стинктивно синтетизовао сва наша дота- 
дања национална музичка настојања, и 
чисто програмски подвукао посебни зна- 
чај југословенске М.

Сва ова настојања знатно је задржао 
апсолутизам, којн је, шта више, учврстио 
и ојачао музичко антпнационалне еле- 
менте око Музикферајна. Пошто је апсо- 
лутизан престао, почеле су поновно да 
одјекују замукле патрпотске даворије, те 
је ' у пме Тога патриотизма сецеоијом из 
Музикферајна у Загребу образовано пе- 
вачко друштво Коло (1862). И у провии- 
цпјп је почело оснивање слпчнпх удру- 
жења, са музичко-патрпотскИм и друштве- 
ним циљевима. Она су толико напредо- 
вала, да је 1864 образован Савез Хрват- 
ских Певачких Друштава. Са нешто вп- 
шпм уметничко-словенским циљем осно- 
ван је у Загребу 1882 Оркестар Хрватског 
Сокола.

Жеља музичког напретка потакла је пе- 
ке родољубе, те су (1870) пз Беча у За- 
греб довели музичара и компознтора Ив. 
Зајца, који је до 1912 доминирао музи-

чким жпвотом у Загребу и хрватским кра- 
јевима у опште. Он има великпх заслуга 
за развитак музичке школе Глазбеног За- 
вода, а особито за оперу у Загребу, која 
је неколико пута почињала н прекндала 
свој рад. Зајц спада у ред најплоднијих 
аутора свога доба у опште, те је задово- 
љавао уметничке потребе у Загребу и 
снабдео ондашњи наш репертоар делнма 
најразноврснијнх форма н опсега. По му- 
зичком васпитању Зајц је био под итали- 
јанским утицајем, али је чешће покуша- 
вао да се приближи нашем народном му- 
зичком изражају. Од осталих компознтора, 
који долазе у обзир за време Зајца, ваља 
споменути: Ђуру Ајзенхута, Фрању Кса- 
вера Вилхара, Вилка Новака, Ивана Му- 
хвића н Јосипа Цанића, Вјекослава Росен- 
берг-Ружића, Фрању Дутана, Павла Ма- 
тијевића, Андру Митровића, Јоснпа Бер- 
су, Јосипа Хацеа, Срећка Албинија и Ан- 
туна Ванцаша.

Карактернстпчно је, да је у ово време 
музиколог Фрањо Ксавер Кухач напнсао 
велико дело: Осебине пучке глазбе, наро- 
чито хрватске, којпм је хтео да на осно- 
ви чисто спољашнпх ознака научно од- 
реди садржај нашег пучког музичког из- 
ражаја. У вези са патриотским, а не ар- 
тистнчким. назираљем битностп музпчког 
стварања била су лоједина дела помену- 
тих наших аутора прикрита спољашним 
музичко-националнпм духом.

Народно Казалпште у Загребу је у ово 
доба изнело неколико домаћих оперних 
дела пролазне вредностп, а сам репертоар 
је углавном био сложен по узору осред- 
њих европских пословних казалпшта. Оно 
се нешто дигло у ери пнтенданта Миле- 
тпћа и Трешћеца, и у то су време међу 
осталим давана дела Моцарта, _ Вебера, 
Вагнера, Бетовена, Сметане п Чајковског. 
Од већпх концертних извођења са дома- 
ћим снлама из разнпх удружења, ваља 
споменути Дворжакову Овадбену кошуљу, 
ораторнј Сан Франчиско од Хартмана п 
Бетовенову Девету симфонију. Ваља на- 
рочнто подвући рад Одбора за унапре- 
ђпвање коморне музпке, који је од 1896 до 
почетка Светског Рата приредпо у За- 
гребу 87 концерата са прворазредним 
светекпм солнстима п другим ансамблима. 
у којима су изведена најважнија дела из 
старнје п новије, претежно немачке, лпте- 
ратуре. Сав овај оперни и концертни рад 
није оставпо дубљих трагова у нашем му- 
зичком стварању.

После овог дугог приправног доба, к о ј в  
је било пуно свакојаких колебања, за вре- 
ме Светоког Рата дошлп су у Загреб Кре- 
шимир Бенић, Јосип Штолцер и Антун 
Добронић, који су у нашу композициЈу 
увели нова назнрања, јер своје музичко 
стварање нпсу заодевалп спољашним ка- 
рактеристикама наше народне музике, не- 
го су је прожели духом те музике; они су 
такво стварање, у погледу композициске 
технике, одмах поставили на европски
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ливо. Ово су становиште прихватилн Гр- 
гошевпћ, Готовац, Тајчевић и Магетић. Ови 
су они неко више а неко маље, дали из- 
весан квантум репрезентативних дела на- 
ционалног садржаја и уметничке вредно- 
сти. Против овог наглог наступа нацио- 
налних, чисто уметничких и савремених 
назираља у нашем музичком ствараљу по- 
маља се реакција.

Почев од Светеког Рата у музичкој ре- 
продукцији у Загребу, а донекле и у оста- 
лим маљим хрватским градовима, приме- 
ћује се све јача тенденција, да се отмемо 
досадаљем упливу германске музике, а 
више приближимо романском (нарочито 
француском) и словенском (нарочито ру- 
ском) најновијем музичком раду. У томе 
имају видних заслуга концерти супруга 
Штроци-Печић.

Опера Народног Казалишта у Загребу 
је у овом смислу знатно проширила своје 
деловаље, а Глазбени Завод је, уз Кон- 
цертну Пословннцу, која има претежно 
привредни карактер, основао и редовне 
Интимне музичке вечери. Нешто су у 
овом смислу допринели Загребачка Фил- 
хармонија и концертни клавиристи Све- 
тислав Станчић и Се1{*ег-Е1сћћогп Анто- 
нија, као и бивши Загребачки квартет и 
Миранов - Жепић и музичар Др. Драган 
Пламенац.

У погледу репродукције влада у За- 
гребу несређено преобиље. Све ове инсти- 
туције заједно са Музичком Академијом 
Ј  уметннчко-идејном погледу боре се са 
евојом прошлошћу и постепено се прила- 
гођУЈУ напретку у нашем музичком ства- 
рању. Напротив, певачка друштва Лисин- 
ски, Коло (Загреб), Томислав (Вараждин), 
а донекле Младост (Загреб), Глазбено 
друштво интелектуалаца (Загреб), Кухач 
(Осек) и Зора (Карловац) раде предано 
за наш музички напредак, те у модерној 
хорској продукцији можемо поносно ко- 
рачати са музички старијпм и напредни- 
јим народима. У садашљем раду у хрват- 
ским крајевима, а нарочито у Загребу, по- 
ред извесног задржаваља примећује се јак 
полет око стварања наше музичко-нацио- 
налие културе у снислу музичком и са- 
временом. Овај .је рад већ до сада дао 
позитивнпх резултата, и у томе је погле- 
ду хрватски део нашег народа веома на- 
предовао.

Л и т е р а т у р а :  Ф. 0. Кухач, Илирски 
глазбеницц и Ватрослав Лнсински и ње- 
гово доба; Вј. Клаић, Ватрослав Лисински 
и прве двије хрватске опере; Милаи Огри- 
зовић, Хрватска опера, 1870, 1920; Гусле; 
Пјевачки Вјесник; Св. Цецплија; Божидар 
Широла, Преглед повијести хрватске му- 
зике. А. Добронић'

Х р в а т с к а  ц р к в е н а  М. Историја 
Ц. М. у Хрвата нпје још довољно про- 
учена, али је јасно, да је она давно била 
под утицајем с једне стране грегоријев- 
-ског пјева, који је везан за римо-католи-

чке обреде, а с друге под утицајем нашег 
расног (народног) музичког изражаја. У 
недостатку позитивнпх вестн и конти- 
нуитета у традицијн, остаје нам да о љој 
судимо на основу индиректннх података 
и културних споменика.

Вероватно је, да се у нашим примор- 
скнм крајевима понајпре укрштавала ис- 
точна и западна музичко-црквена култу- 
ра. Са овога је гледншта вредно истакну- 
ти, да се у Дубровнику већ 1192 спомиљу 
1аиЈе5 или асЛашаПопез, које су несум- 
њиво оријенталног порекла, те се у Задру 
и сада шзводе о Новој Години. Исто је 
тако врло вероватно, да су те 1аис1е5 уне- 
сене у Дубровник још много раније. Чини 
се, да се утицај источне цркве у нашнм 
краЈевима постепено губио, јер му све 
већма нестаје трага пред музичком над- 
моћи запада.

Све досад познате вести о грегоријев- 
ском пјеву у нашим крајевима везане су 
за наше приморске градове и манастире 
као чуваре остатака латинске културе. 
У овом је погледу врло важан т. зв. Ши- 
бенски Кодекс, пнсан вероватно у 10 ве- 
ку, у коме се, по мпшљењу ауторитати- 
вног И. Потиера (Ро1ћхег) »налазн иста 
колекција текстова, исти избор, истн ра- 
според нота, истога облика, исте врсте 
нотације као у кодексу Ст. Галенском. 
Тај текст или потиче из Ст. Галена (Швај- 
царска) или га је писао писар, који је 
изашао из тога самостана н учио школу 
У От. Галену«. У сваком је случају овај 
кодекс доказ, да је у опште већ при пр- 
во.ј појавн грегоријевског пјева у нашим 
приморским крајевима постављен темељ 
чистој традиционалној католичкој музи- 
чко-црквеној културн.

Изгледа да се ово певање по примор- 
скнм крајевима брзо разгранало и да је 
брзо ухватило чврстог корена. 0 томе 
сведоче многе вести из оног доба. 1042 
даровао је бан и царски протоспатар Оте- 
ван манастиру Св. Кршев^на у Задру 18 
кодекса и то 1гез НБгоз хш85а1е5, ш ш т 
раззшпапо, 1гез отеНе .. , Јио апИрћо- 
паг1а, рзаНепа {па, пппапа Јио, Бгечха- 
п и т  ипит . . .  1080 даровао је Петар Черни 
манастиру Св. Петра у Селу за скуп новац 
набављен НБгит пН ззакт I, НБгит раззт- 
пи т  бапсНогит I, апНрћопапит, пос1игпа- 
1е I, рзаНегшт I, У манастиру Св. Бене- 
дикта у Сплиту, при крају и  века, бно је у 
инвентару рзаПегшт Је  X гот(апа1иб), е! 
апНрћопагшт ће VI гот(апа1иб), е! III ПБги 
раззтпаН, е! НБп Не т155а, е! I тапиа1ит, 
е! I НБгит Је  ер151о1а РаиН, е! II апНрћо- 
папа, I Не сНе е! I Зе пос!е, е! II НБп 
отеНе е! ргорће!агит, е! Бгеу1агит, е! 
утпагш т.

Поред овога до данас сачувани спо- 
меници с неумама на принципу диасте- 
магском, М155а1е р1епиш, писан делимице 
у Далмацији, затим т. зв. Утарци неумат- 
ског кодекса, и још довољно неиспитан 
Један табак ваљда једног Мисала, који је
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данас код фра/гара у Хвару, сведоче, да 
је у напшм прнморскин крајевима из- 
међу 10 и 12 века била добро позната он- 
дашља теоретска музичка култура.
Већ од 16 века био је у Хвару носебни 
учитељ за хорално певање, а изгледа да 
је та култура била не само чврста, јер је 
Оекундо Бруљоли из Дубровника у 16 ве- 
ку написао за свештенике нарочпти упут 
у хорално певање, него и разграната, јер 
су бискупи у својим визитацијама о то- 
ме водили рачуна тако, да је задарски 
бискуп Робобело 1500 у цркви у Крку 
нашао три антифонарија, 4 градуала, 2 
псалмнстара и 1 инвитаториј. Готово у 
исто доба по сведочанству Рациа (Ка221а 
1588) свечано се вечерље око Св. Влаха 
У Дубровнику величало хоралним пева- 
љем псалма и антифона. После овог злат- 
ног доба грегоријевске музике у нашим 
приморским крајевима, споменици су све 
ређи и све даљи од праве традиције. Из- 
гледа, да је, услед развитка опере и над- 
моћи профане музике по целој Италнји, 
и по нашим обалама почела нагло опа- 
дати грегоријевска музичка култура.

Док је по нашим приморскнм страна- 
ма грегоријевско певаље почело опадати, 
оно се, очито под утицајем севера, по- 
чело уводити у и око загребачке биску- 
пије. Овај се утицај види у још довољно 
непроученом Готском Антифонару, ваљда 
из прве половине 16 века, а писан је сва- 
како у подручју павлннског реда, који је 
деловао не само у Хрватској, него и у 
Угарској и у Пољској. Налротив о Па- 
влинској песмарицн из 1644 снгурно се 
може тврдити. да је писана у крајевима 
садање уже Хрватске, и да има текстова 
и напева, којп су узети из опште като- 
личке средњевековне химнологије. Ова 
песмарица представља стање црквеног пе- 
ваља у овим странама на међи између 
16 и 17 века, те сведочи о добро поста- 
вљеном темељу ове културе. Још важннју 
слнку пружа .СНћага ос!осћогс1а, штам- 
пана првн пут у Бечу 1701. Осим многих 
и важних литургиских песама, узетих из 
општег страног, латинског црквеног пе- 
ваља, има ту и оригнналних латпнских 
песама н односних мелодија (које је ваљ- 
да спевао л компоновао Трогиранин за- 
гребачки бискуп Кажотић, између 13 и 
14 века). Као последљи важан прилог овој 
музичкој културн у нашим странама ва- 
ља истаћи за евоје доба веома темељит 
уџбеник РшкЈатепГит сап!иб е^°гЈа.п1 
зеи сћогаНз (1760) Михајла Шнлобода, 
жупника у Мартинској Веси, крај Сиска.

После овог прилично плодног рада и у 
овим су крајевпма споменици све ређи 
и све даљи од чисте опште католичке 
музичке традиције. Жзгледа, да услед све 
јачег продирања наших народних музи- 
чкпх напева у нашим црквама, грегорп- 
јевска традиција, не само око Загреба 
него и у свим осталпм хрватским краје- 
вима, ннје могла ухватнти дубок корен

и разгранати се. Она је у последњнм ве- 
ковима код нас чак и знатно назадовала. 
Чисто грегорнјевско певање у појединим 
нашим црквама плод је наших новијих 
настојања, као резултат рада око препо- 
рода црквене католичке музике.

Р1сторија продирања наших расних му- 
зичких и језичких елемената у ватоличко 
богослужеље у Хрвата није такође довољ- 
но проучена, те се н о том, особито за 
прошлост, може да закључује само инди- 
ректно, на основу преосталих споменнка. 
У овој нашој католичкој музичкој култу- 
ри ваља разликовати 4 тппа и то: 1. Ме- 
лодије узете из траднцнонаљног латин- 
ског богослужења, које је народ применио 
своме расном музпчком изразу. 2. Наше 
световне народне попевке, које су већп- 
ном нашн католички свештеници прила- 
годпли католичким литургиским мелоди- 
јама. 3. Наше пучке попевке, којима је 
подстављен лнтургиски текст на нашем 
језику. 4. Самосталне код нас компоно- 
ване уметничке мелодије са односним ду- 
ховним текстовима на народном језику.

Прве покушаје подметања текстова у 
нашем језику греторијевским мелодијаиа- 
налазимо одмах при појави нашег като- 
личког глагољашког богослужја. Ово »гла- 
гољашко« црквено певање се, услед ка- 
снијег све већег и све јачег продирања 
наших народннх музичкпх елемената, ра- 
звило до степена, који се готово сасвим 
одваја од грегоријевског пева, од кога је 
потекло. У певању нашпх католика гла- 
гољаша пзгледа да се већ давно двојила 
»мала нота« (за обичне дане), и »вела. 
нота« (за благдане). До данас су се ра- 
звиле чак и локалне ноте (»врбничка«, 
»пунтарска« и т. д.).

Исто се тако развила секвенца »Нут 
мислимо сви ми данас, ки на крижу умри 
за нас«, која је до данас сачувана у 
Јелси п оближњим селима (Пптве, Ври- 
сник, Свирче, Врбаљ, Врбоска) на отоку 
Хвару, те се пева на процесијн на велики 
петак »за крижем«. Мелодпја (ванредно 
широка, траје 4И—5 минута), чисти је 
сап!из р1апиз, те спада у н&јстарнје спо- 
меннке грегорнјевског пева са подметну- 
тим словенским текстом. — У Трогнру је 
сачуван споменик из 13 века са текстом 
песме ТЈ зе е  у г !т е  јЈосНзссМа, са одно- 
сном мелодијом, забележеном нотама оно- 
га доба. Изгледа, дакле, да је то не само 
најстаријн писани музички споменик _ на 
нашем језнку, већ да је ова, код нас још 
п данас рашпрена, божићња мелодија на- 
шег порекла. — Најстарији глагољски спо- 
меници с музичким знаковима, нотама-. 
писанп су 1556 у крчкој бискупији, а си- 
гурно су препис једног рукописа из 15 ве- 
ка. Делу је наслов: Мнстериј велелип и 
славан од Исуса, како је с крижа снет, 
затпм в гроб постављен, и: Од муке Спа- 
ситеља нашега.

Сви овп споменици су јаеан доказ, да 
су у католнчком богослужењу у нашим
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дрннорским крајевнма већ рано почели 
продиратн наши музички и језнчни еле- 
ментн. Изтледа да је продираље овнх на- 
шнх елемената у нашим северннм краје- 
вима почело нешто касније. Са овога је 
гледишта важна т. зв. Молнтвена кљн- 
жица оца Ннколе Крајачевића, штампана 
на размеђи 16 и 17 века, јер уклапа не 
само преводе латинских средовековних 
химни, које су по овим нашим странама 
биле од пре раширене, него се у тој кљи- 
жици тражи, да се »место нечистех и 
срамотно љубезљивех попевких, котере 
Св. Павел од стране Божје, всем керсце- 
ником круто преповеда« песма 0 ти Госпа 
одичена (0 ^оп оза Јошша) пева на ноту 
(народну попевку): Играло коло широко, 
несма Здраво звездо морска (Аче шагхз 
з1е11а) на ноту: Хранила девојка три жи- 
ве соколе, а Здраво буди Марија на ноту: 
Посеал сем базулек, посеал сем, драга 
љуба, базулек. —- Павлинска Пјесмарица 
(1044), а нарочито СИћага ос1осћогс1а је 
са овог гледишта утолико важна, јер по- 
ред неколико латинских има већ пре из- 
гледа довољно раширене самоникле хр- 
ватске црквене попевке.

Мука и смерт Кристушева (1764) Томаша 
Захарије Первизовића, која доноси једна- 
ке мелодије, које је 1583 израдио Сг1з1о- 
рћогиз Регзшћ у Раззшпа1е сгоаНсит, 
сведочи, да се и око посебног загребачког 
католичког обреда почела развијати на- 
рочита музичка литература у кајкавском 
дијалекту.

После овог приличног полета наше му- 
-зике у нашим католичким црквама, услед 
постепеног буђеља стране световне му- 
зике н опште световне културе, а напосе 
услед јозефинизма и продирања тали- 
јанске културе у нашпм приморским, а 
германске у нашим северним странама 
— почео је опадати и тај покушај нашег 
музичког ствараља тако, да је хрватска 
народна музика истинског побожног са>- 
држаја до краја 18 века готово сасвим 
замрла, а место ње је уведена шаблон- 
ска немачка и талијанска народна и умет- 
ничка црквена песма, која још и данас, 
услед различитих црквених песмарица за 
школску младеж, народ и оргуљаше, у 
довољној мери одјекује у нашим ка/го- 
личким црквама.

У новије доба су радили на васпостав- 
љању традиција хрватске црквене музи- 
ке Вјенцеслав Новак (Старохрватске цр- 
квене попијевке), Фраљо Дуган <Хрват- 
ски корали, Хрватска црквена пјесмарица 
и Ма1п) и Винко Жганец (Хрват-
ске пучке попијевке из Међумурја, II све- 
зак). — Музичко хармонизоваље наших 
црквених народних попевака у тим збир- 
кама проведено је углавном у духу не- 
артистичке и технички консервативне не- 
мачке композициске школе, и са тога гле- 
дишта музичке обраде у тим збиркама 
нису у складу са духом наше расне му- 
зике.

Прве вести о оргуљама н оргуљашима 
у нашим крајевима датирају нз доба, ка- 
да се овај инструменат у Европи почео 
технички дотеривати и када је почео узи- 
мати своје право музичко значеље. Већ 
1363 спомиље се у жупној цркви Св. Марка 
у Загребу као оргуљаш свештеник Иван, 
а У Дубровнику се у катедрали говори о 
овом инструменту већ 1384. 1392 био је у 
Задру у столној цркви Св. Стопшје оргу- 
љаш свештеник Јура.ј. Од 1488 ређали су 
се у загребачкој столној цркви оргуљаши 
каноници: Андрија, Иван, Јероним, Еме- 
рик, Кристоф и секуларац Себастијан. За 
овај рад каноници су добивали прихо- 
де са неких имања. 1546 спомиље се у 
Вараждину градитељ оргуља Иван, који 
је жупној цркви у свом родном месту са- 
градио оргуље за 200 кабала доброг вина. 
У исто време био је у Дубровнику ува- 
жен као оргуљаш фра Бенедикт Бабић. 
У истом су граду, у манастиру Мале Бра- 
ће, бнле двоје оргуље. У Хвару су посто- 
јале оргуље пре 1579. 1581 добивао је у 
Хвару оргуљаш Батиста Менегити 10 ду- 
ката на годину од каптола, а 50 од вели- 
ког већа. После овога било је у Хвару не- 
колико оргуљаша, већином из Италије, 
док су нашег порекла несник Хваркиље 
Мартин Бенетовић, фра Иноћентије Јер- 
ковић (1618—1681). У то је доба у Хвару 
између великог већа и каптола настала 
распра због права именоваља оргуљаша, 
која је свршена лред генералним прови- 
дуром за Далмацију. 1676 добивао је ор- 
гуљаш Стеван Раста у Хвару 100 дуката 
на годину н приход једне задужбине (т. 
зв. АБагхе), као и највиши каноник, док 
је Блаж Рожман у првостолној цркви у 
Загребу век после тога као оргуљаш при- 
мао свако пола године 100 форинти. У Хр- 
ватској је нађена из 1616 збирка оргуљ- 
ских композиција у табулатури за оргу- 
ље, у којима су записана имена онда са- 
времених аутора: Андреа и Ђованнја Га- 
бријели, Ербаха и Хаслера. У исто време 
је Оплнћашш Георгицео обелоданио своје 
»Писни какосе у органе с једним гласом 
могу спивати«.

Из ових се података види, да су већ 
давно, бар главна наша места, била снаб- 
девена овим инструментом, да су први 
наши оргуљаши били већином свештени- 
ци, да је оргуљашко звање било цењено 
и добро плаћено, и да су наши оргуљаши 
у уметничком погледу углавном били на 
висини свога доба.

Лосле овог изгледа да су се оргуље по- 
челе ширити и по мањим нашим местима. 
У томе је погледу знаменито деловаље Пе- 
тра Накића, који је за Италију и за наше 
приморске крајеве израдио до 500 извр- 
сних оргуља. У Хрватској су многи жуп- 
ници, због сиромаштва жупе, сами изра- 
ђивали овај инструменат; међу љима ва- 
ља споменути Адама Зувића (1780—1863). 
На размеђи прошлог века успешно се ба-
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вио поправљаљем ових инструмената отац 
Гаетан Летић, фраљевац у Хвару.

Од 1849 основана је у Затребу добра 
творница оргуља, данас М. Хеферер уд. 
н Син. Данас углавном свако наше веће 
место има овај, често и слаб, инструменат. 
Пре рата унесено је код нас много оргу- 
ља из Италије, Аустрије, Чешке и Не- 
мачке. Највеће наше оргуље су сада у за- 
гребачкој катедрали.

Од досад познатих наших оргуљаша у 
неколико носледљих векова ваља споме- 
нути: Јулија Вајамонтнја у Сплиту, Јо- 
сипа Рафаелија у Хвару на почетку, а 
фраљевца Гаетана Летића прн крају про- 
шлога века, Паву Матијевнћа у Дубро- 
внику и маестра Равазија у Задру. Од 
новијих оргуљаша у Загребу у последље 
доба ваља истакнути уметника Ватросла- 
ва Коландера, и виртуозе: Фрању Дугана 
н његовог сина, десетогодишљег Чедо- 
мила.

Иначе је црквена музика у опште, а на- 
посе оргуљашка вештина, код нас сада 
углавном на прилично почетничком степе- 
ну, те у том погледу чека наше музичке 
школе и Цецилијино Друштво велики за- 
датак.

Л и т е р а т у р а :  Б. Шпрола, Преглед 
повијести хрватске музике, 11—70; Св. 
Цецилија, год. 1—20; М. Зјалић, Црквена 
музика. А. Добронић.

В. и Мелодије.
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА у Загребу по- 

тиче од музичке школе, коју је 16/2 1829 
основало у Загребу удружеље Музпк- 
ферајн, касније Глазбени Завод. Ова је 
школа, под управом музичких аматера 
равнатељства Глазбеног Завода, у погледу 
броја ђака и наставника постепено расла, 
и до Оветског Рата у том погледу толико 
напредовала, да је 1916 призната као Кон- 
серваторијум. Директор Консерваторија 
бпо је Вјекослав Розенберг-Ружић. Када 
су нашн новији композитори, на почетку 
рата, у Загребу почели да истичу прин- 
цип стварања наше расне музичке култу- 
ре, у складу са савременом европском 
уметничком ндеологпјом, они су осетили, 
да је музичка школа Глазбеног Завода у 
свом музичком садржају углавном герман- 
ска, консервативна и неартистичка. Уче- 
стале су критпке и полемпке, у којима су 
новији музичари стали на становпште, да 
загребачкн Консерваторијум није на европ- 
ској висини, и да су његови дотадањи ре- 
зултатп углавном негатпвни. У то су у 
Глазбеном Заводу наступиле и финансиске 
потешкоће око издржавања школе и ис- 
плаћивања наставника. Све је то утицало, 
да је Глазбени Завод школски инвентар и 
зграду задржао за себе, а само школу пре- 
дао власти.

Влада је Консерваторијум преузела на- 
редбом бана Хрватске и Олавоније од 8/1
1920. За директора је именовала музичара

и професора математике Фрању Дугана. 
Он је, у духу дотадаљих традиција ове 
школе израдио нове статуте и научну 
основу. Наредбом 2/9 1923 покрајинске 
управе за Хрватску и Олавонију, одељење 
за просвету и веру, ова је школа прогла- 
шена М. А. Отатуте и правилннке М. А. из- 
радио је професор Антун Добронић. — 
Школом управља професорско веће, са 
ректором на челу. М. А. у Затребу је са- 
стављена од приправног течаја, ниже, 
средње и внше школе. Ове школе имају 
одељеља за клавир и оргуље, за оркестрал- 
не инструменте, соло певаље, за учитеље 
музике у средљим школама и хоровође, 
диригенте и композпцију. М. А. у погледу 
уметничког смера наставља традицнје 
Глазбеног Завода и бившег Консервато- 
рија, те се још није изједначила с идеј- 
ним напретком новнје стране и наше на- 
цноналне музике.

Крајем школске године 1924—1925 у М. 
А. је било у приправном течају 125. нпжој 
школи 274, средљој 206, вишој 60, а у пе- 
дагошком одељељу 20 ученнка. По главним 
предметима било је за клавир 362, виолн- 
ну 81, соло певање 62, виолончело 13, хар- 
монпју п контрапункт по 8, кларннет и 
комнозпцнју по 6, флауту 5. трубљу 4, кон- 
трабас, рог и трубљу по 1. Наставнпка ,је 
бнло: десет професора, који сачиљавају 
професорско веће, 22 учнтеља н 10 екстер- 
них учитеља. Адмпннстратпвни директор 
је професор Вјекослав Розенберг-Ружић. 
Прве је годпне био ректор професор Јурај 
Ткалчнћ, а сада је ректор професор Фран 
Лотка. А. Добронић.

МУЗИЧКА ШКОЛА У БЕОГРАДУ осно- 
вана је 1899, од стране Београдског Пева- 
чког Друштва, а на предлог Стевана Ст. 
Мокраљца, п у договору са Цветком Ма- 
нојловићем и Отаниславом Ст. Биничким, 
као Српска Музичка Школа. Кроз љу су 
нрошле све наше млађе музичке генера- 
ције, и она приправља неуморно пут Бео- 
градском Консерваторијуму. У њој раде 25 
професора, а број ученика прелази 800. 

'  Настава је подељена у три одсека: при- 
правни, нижп и впшп, а траје по трп го- 
дине у сваком одсеку. Пма и наставнички 
одсек, који спрема наставнпке музике за 
средње школе, и траје 4 године. Субвен- 
ционпрана је од државе. 6 и 7/4 1924 про- 
славила је двадесетпетогодншњнцу^ свога 
рада. М.

МУЈЕР, женски аљетак. од црне вунене 
тканине, без рукава. Навлачи се преко гла- 
ве, пошто је са свију страна сашивен. Око 
грудног отвора, рамењача и по Дну скута 
везен је златним гајтаном, ширитом и 
шљокицама. Носи ое на Власини, у врањ- 
ском п пиротском округу. Н. 3.

МУНОС, планина у Македонпји, између 
нзворишта Белеве Реке-Мукошке-Црничке 
Реке, око 13 км северно-североисточно од 
Прилепа. М. се пружа од северозапада пре-
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ма југоистоку и висок је 1.445 м. Југозапа- 
дна падина пданине врло је стрма, а севе- 
роисточна блажија и већим делом је под 
вегетацпјом. Југоисточним подножјем М. 
пролази друм Ведес—Извор—Прилеп.

17. Б .

МУЛАТ, острво на Јадранском Мору, да- 
леко на пунини, западно-југозападно од 
острва Виса. М. се пружа од северозапада 
према југоистоку, п лежи између 44° 11-7' 
до 44° 16-1' сев. шир. п између 14° 47-5' до 
14° 54-6' ист. од Гр. Дугачак је 11 км, ши- 
рок П2 до 3 км, а површина му је 24-2 км2. 
М. је стеновито острво, већим дедом под 
вегетацијом. Средином острва пружа се 
гребен, чији се врхови енижавају према 
југоистоку, од 158 м до 86 м (Стража). Оба- 
ла М. врло је разуђена, нарочито дугачким 
полуострвом, које се од северног краја 
пружа према југу-југоистоку, и завршује 
се Ртом Бонастера. Више њега се диже Пи- 
јавице Врх 131 м. То полуострво обухвата 
Бргуљевски Залив, а с друге стране је 
Пристаниште Јаци. У љему лежи насеље 
Мулат, по коме је острво названо, а неда- 
леко је, на висини, насеље Бргуље. Ста.но- 
вништво се бави риболовом и гајењем ви- 
нове лозе и маслињака. П. В.

В. Желва.
МУЛИХ ИВАН (1738—1798) исусовачкн 

свештеник, касније апостолски мисионар 
у загребачкој бискупији. Написао је у 
две свеске: Продечтва кратка и готова за 
недељне дневе (1782—1784). А. Б-ц.

МУЛИХ ЈУРАЈ (Туропоље — 1753, За- 
греб). Био је свештеник исусовачкога ре- 
да. Радио је као професор на исусова- 
чкој гимназији, а касније јекао апостолски 
мисионар држао проповеди по Угарској и 
Хрватској. Написао је много побожних 
књига, молитвеника, катихизиса и т. д., 
међу осталим: Духовне јачке (т. ј. песме) 
послувања апостолскога (1750), Зрцало 
праведно (о црквеном расколу, 1742) и т. д.

А. Б-ц.
МУНИКА (Ртиз ЈепсоЈегпт) је бор, који 

је ограничен на Балканско Полуострво и 
Калабрију. У нашој земљи налази се само 
на високим и кречњавим планинама Хер- 
цеговине, Јужне Далмације, Црне Горе, 
Проклетија, Шар-Планине и Галичице. Има 
га и на Муртеницп Златибора. Сличан је 
црном бору, али му кора стабла личи на 
кору .јеле. Док се црни бор држи брда и 
нижих делова планина, дотле М. насељава 
најрадије највише делове високих плани- 
на, на којима замењује на нашем полу- 
острву алпијеки Р ти з сетћга.

Л и т е р а т у р а: Ј. Панчић, Флора Кне- 
жевнне Србије; додатак. Н. К.

»МУНК« А. Д. ЗА ХЕМИЈСКУ ПРЕРАДУ 
КОСТИЈУ И ЖИВОТИЊСКИХ ОТПАДАКА,
у Веограду. Основано је 1923. Капптал је
3,000.000 динара. Има једну фабрику у Бе’о- 
граду и једну у Земуну. ’ С. П.

МУО, рело у Зетској Области, у срезу бо- 
кокоторском; на југозападној обали Котор- 
скога Затона, насупрот Котору. Има 582 ста- 
новника, општинско поглаварство, рнмока- 
толичку жупу, пучку школу. Насред места 
је лепа црква с византиским кубетом. У 
њој је сахрањено тело блаженога Грације, 
редовника августиновца, родом из М., 
(— 1508, Италија). Ј. М-н.

МУРА, река у Словеначкој, лева при- 
тока Драве. М. извире у Солнограшком 
Лунгау, близу села Мура, са подножја 
планинског масива Мархкарека, на висннн 
од 1.746 м. У нашу државу улази М. ниже 
Шпплфелда, и већим делом чини гра- 
ницу наше државе са Аустријом и Ма- 
ђарском. — М. тече у доста вијугавом 
току од северозапада према југоистоку, а 
у Драву утиче преко пута трговишта Ле- 
града. Ток М. је доста брз, чак и у бли- 
зини ушћа; вода јој је хладна н врло бо- 
гата рибом. Река је регулисана (1874 до
1894), те је од Граца до ушћа пловна. — 
Дужина М. тока кроз нашу државу је 
120 кн, око 29% целе дужине, а повр- 
шина слива је 1.992-2 км2. Важније при- 
токе М. су: Лендава са леве стране, а са: 
десне: Шчавница, Велика Крка и Трнава. 
Земљиште између доњег тока М. и Драве 
зове се Међумурје. П. В.

МУРАВЊАК, мало језеро на југозапа- 
дном крају Дугог Отока. На североистоку је 
ограничено брегом Мурављаком (103 м), на 
југоистоку Велим Врхом (149 м), а на југо- 
западу је одвојено од мора уским низом 
врло ниских брежуљака. Језеро је елип- 
тичног облика, пружа се од северозапада 
према југоистоку, дужином од 830 м, шн- 
рином од 280 м. Површина М. је 0-15 км2, а 
апсолутна висина 4 м. Вода му је слана и 
подземним путем комуницира са морем. 
Просечна дубина језера је 2-9 м, а макси- 
мална 5-8 м.

Л и т е р а т у р а :  А. Сауаггђ Бје Зееп 
сЗез КагбГез, I. (Аћћ. Ј. к. к. Оео^г. Оез., 
Ш еп, V, 1903/04). П. В.

МУРАТ МАРКО, сликар (30/12 1864, Лука 
Шппаљска, код Дубровника). Основну ппсо- 
лу и гимназију свршпо је 1883 у Дубровни- 
ку. После је студирао у Задру з године 
теологију. 1886 отишао је у Минхен, где је 
дипломирао у Уметничко.ј Академији 1893. 
Затим је, ради студија, пропутовао Ита- 
лију, задржавајући се неколико месеца у 
Риму и у Паризу. 1900 М. је дошао у Вео- 
град за наставника вештпна у средњим 
школама. Једну годину преда.вао је цртање 
и краљевпћу Александру, данашњем вла- 
Даоцу. М. је рат затекао у Дубровнику, те 
је одмах спочетка, као вазда убеђенн на- 
ционалист, био прогањан и хапшен од ау- 
стриских властн. После ослобођења М. 'је 
именован за управника Надлештва за 
уметност и споменнке у Дубровнику.

М. је као сликар један од првих’и нај- 
доследнпјих импресиониста н пленериста
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на 'словенском југу. У томе схватању он је 
радио не само своје познате и омиљене. 
пејсаже из Дубровнпка и околнне, већ и 
композиције, нсториске призоре п портре- 
те. У  последље време М. палета постаје за- 
творенија и његови ликови пластичнији. — 
М. је нзлагао досада на свима југословен- 
ским изложбама у Београду, Загребу, Оо- 
фији, у Минхену, Паризу (1900), Риму
(1911), Бечу, Лондону и т. д. Од М. портре- 
та познати су: Краљ Александар Обрено- 
вић, у Народном Музеју, Престолонасле- 
днпк Александар, код Ј. Вујића у Оенти, 
Миленко Веснић, у Народном Музеју, В. 
Богишић, М. Ђ. Милићевић, Слободан Јо- 
вановић, у београдском Универсптету п 
т. д. Од пејсажа са ликовпма: Премалет- 
ни лахор, у Народном Музеју, четири Огае 
га^изшае, две у Београду, једна у Загребу, 
а једна у Оофији, Дан дубровачког проле- 
ћа, у београдској општини, Дубровачко 
в-ече, код Дра. М. Бугарског у Оомбору 
и т. д., а од нсториских и библиских ком- 
нозиција: велика слика Долазак цара Ду- 
шана у Дубровник, у београдском двору, 
Лазарево Васкрсење, у Лондону, Благо- 
вештење, Тајна Вечера, Велнча душа моја 
Господа, Џиво Гундулић, УашТаз УапКа- 
1иш, Конављани на завету, Обретеније гла- 
ве кнеза Лазара, у Мннистарству Војном, 
Цвети у Дубровнику и т. д.

В. Летровић.
МУРАТ !, турски султан 1362—1389. Ро- 

ђен је 1319, као другп син Орханов. Под 
његовом владом почело је учвршћивање 
Турака у Европи и оснивање османске бал- 
канске империје. М. је средиште сво.је ак- 
ције пренео са Галипоља у освојено Једре- 
не (око 1363). Његове чете победиле су 
Србе на Марици (1371) и почеле су испаде 
кроз читаво Валканско Полуострво све до 
Босне. М. је натерао на плаћаље данка 
Бугаре п отео пм Софију (1381), а једно 
време и Србе. У походу против Орба, у ле- 
гендарној бптцп на Косову (15/6 1389), по- 
гинуо је М. од Милоша, али је ипак доче- 
као вест о победн. На Гази-Местану по- 
дигнут му је маузоле.ј као турбе, док му 
је тело сахрањено у царској џамији-гроб- 
ници у Бруси. В. Ћ.

МУРАТ II, турскн султан 1421—1451. 
Син је султана Мухамеда I Пијанице. Ло- 
вац и сладостраснпк, М. је ипак био енер- 
гичан владар великих планова. У рату са 
Млечаиима узео је Оолун (1430). Србе је 
нападао чешће, ради њихових веза са Ма- 
ђарпма (1426, 1427—1428). Деспот Ђурађ 
покушао га је ублажити давањем богатог 
данка и удајом своје кћери Маре за њега 
(1435). Алп, кад су Мађари 1437 преко срп- 
ског подручја ударили на Турке, напао је 
М. и прегазио Србију, и држао је у својој 
власти 1439—1444. Свиреп, он је дао осле- 
пити и оба своја шурака, синове деспота 
Ђурђа, Гргура и Отевапа (8/5 1441). 1443 
створена. је коалиција средњеевропских 
хришћанских држава против Турака са

Мађарском на челу. Савезничкој војсци, 
под водетвом деспота Ђурђа и Јанка Ху- 
њадија, успело је да потисне Турке све до 
Софије и Балкана и да ослободи Србпју. 
Мир, склопљен у Сегедину (1444) пзмеђу 
савезника и Турака, по коме је Орбија 
васпостављена, Орби су поштовали и ни- 
су учествовали у новом походу протпв 
Турака, којп се завршио хришћанским 
поразом и погибијом мађарског краља код 
Варне (10/11 1444). М. је однео доцније 
још једну велику победу над Мађарима 
на Косову (18—20/10 1448). Од 1443 орга- 
низовао је упорне борбе у Албанији про- 
тпв Турака Скендер-бег, легендарнп ју- 
нак Албаније, и М. је у више махова кре- 
тао против љега. Крај тих борбп није до- 
чекао, јер је умро 5/2 1451.

В. Ћоровић.
МУРБОДЕНСКО ГОВЕЧЕ постало је из 

корушког плавог говечета, укрштањем са 
мирцталском пасмином, те се временом тпп 
устално. Домовина М. Г. је горња долина 
реке Муре. Одавде се М. Г. брзо и далеко 
раширило, те данас нема више значај ло- 
калног типа, већ пасмине. М. Г. најраши- 
ренпја је пасмнна у Штајерској, а много 
га има 'и у Крањској, нарочито у  северо- 
'нсточиом делу. Боје је светлоспве или 
жућкасте. Узгој је добар. Тежина крава је 
500—600 кг; 'годшпња количина млека 
2.400 кг с 4% мастп. Товност и радна спо- 
собност је врло добра. С. У.

МУРКО МАТИЈА ДР., славнста., профе- 
сор Университета (12/2 1861, Дрстела, код 
Св. Урбана, близу Птуја). М. је свршпо 
гпмназију у Птују п Марибору (1872 до 
1880), славистпку н германистпку у Бечу, 
промовисан је 8иђ аизршпз 1886. 1887 до 
1889 био је на научном путовању у Руси- 
јн. 1889 био је референт за словенске но- 
вине у Мннистаретву Спољних Пословау 
Бечу, од 1891 бпо је учнтељ руског језика 
у Заводу за орпјенталне језике, 1892 и 
учитељ словеначког језпка на Терезијан- 
ској Академпји, 1896 професор руског је- 
знка на Консуларној Академпји. 1897 ха- 
■билитирао се за славнстику на бечком 
Университету, 1902 постао је редован 
професор у Грацу, 1917 у Лајпцигу, 1920 
У Прагу.

Овој славнстнчки научнп рад почео Је 
М. са упоредним књижевно-нсториским и 
критичним отуднјама о словеначком јези- 
ку. Доцније је гајио пре свега словенске 
старине и етнологпју, п спојио је култур- 
но-историско и фнлолошко ннтересовање. 
Детаљније је студирао југословенску на- 
родну епнку п дошао је ту до сасвим но- 
вих резултата. Истовремено са научним, 
бавио се М. п информативним и крити- 
чннм радом у најразноврснпјим публика- 
цијама п часописима, у разним ревијама 
и повинама. М. је саоснивач и еауреднпк 
научнпх часописа \>7бг1ег ипЈ басћеп 
(НекЈеЉегјД б1ауја (Праг), и издавач б1а- 
у1са (НеЉеЉег^).
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Главни М. списи су ови: БЈе СезсНсМе 
уоп Јеп 81ећеп ^ехзеп (бИгипјЈзћепсШе 
Н. рћИ.-Нб!. К1. Ј. к. Акас1. <1. \СК5зеп- 
зсћаНеп (122, 1890); Вугарски и српски 
превод кљнге о седам мудраца (Рад, 100); 
ВеНга^е гиг Тех1^е8сћ1сћ1е с!ег Шб1ог1а 
зер1еш зар1еп1гат (УеНзсћгШ 1 мег§1, П - 
1ега1иг^езсћ1сћ1е, IV), Б1е гиззхзсће 1)Бег- 
5е12ип§ Јез АроИопгаз уоп Тугиз и. Нег 
Сез1а Кошапогит (А{з1. Рћ. XIV), Фр. 
Миклошић (Летопис Матице Словеначке, 
1891), Енклитике у словеншчини (Летопис 
Матиде Оловенске, 1891—1892), Е)еи18сће 
ЕтНиззе аи! сНе Ап1ап^е Иег 81аУ1зсћеп 
КотапНк, I, 01е Ббћт1зсће КотапНк
(1896), Ј. Колар, Летопис' Матице Словен- 
ске (1894 И 1896), М1к1оз1сћ'з ЈијХепЈ- и. 
Већгјаћге (Еогзсћип^еп 2. пеиегеп Ш ега- 
1иг{/езсћхсћ1е, Рез1^аће I, Нетге1, 1898), 
Ватрослав Облак (Кнез. кљ., 6, 1900, нема- 
ЧКИ 1902), 2иг Сезсћ1сћ1е је з  Уо1кз1итН- 
сћеп Наизез Бе1 Јеп 8ис1з1ауеп (МШеПип- 
^еп Иег Ап1ћгоро1ој|Х5сћеп СезеНзсћаН, 
35—36, и засебно 1906), Б1е 8ис1з1ам15сћеп 
П1ега1игеп (Ки11иг Аег Се^еп\уаг1, 1/9, 
1908, рускн превод, 1921), Сезсћ1сћ1е Иег 
аНегеп зисШау/зсћеп ТНега1игеп (1908), 
Баз Сгаћ а1з Т1зсћ (У7ог1ег ипИ басћеп, 
1910), две расправе о Вразу (Часолис за 
згодовино ин народописје, 1910), К. Штре- 
кељ (Веда, 1912), Б1е бсћг6р1кор1е Бе1 Јеп 
б1ачеп (М/охТег ипЈ басћеп, 1913), Нзве- 
штајн о епским народним песмама у Во- 
сни и Хердеговини (Апгех^ег Ј. рћИ.-Мз!. 
К1. Ј. к. Акас1ет1е Јег Ш/ззепзсћаНеп, 
1913, 7; бНгипјЈзћепсМе <3. рћх1.-ћ1з1. К1., 
173; АћћапсНип^еп, 3, 176, 2, 179, 1 , и засе- 
бно), Јос. Конст. Јиречек (С)з1егг. 2еН- 
зсћгхН 1иг Сезсћхсћ1е, I, 1918—1920), Не- 
колико речи о језику српскохрватских 
књига (Даничићев Сборник Српске Кра- 
љевске Академије, 1925), ВеЈеиШп^ Јег 
Ке/огшаНоп ипс! Се^епге1огта1хоп 1, Јаз 
^ехзН^е Тећеп с1. бисШачеп (б1ачха, IV—V, 
и засебно).

Л и т е р а т у р а :  Р. Нахтигал, Љубљан- 
скн Звон (1921); Сгаћошзкх, Бг. М, Мигко 
1 је^о с1о{усћсгазо\уа Јг1а1а1позс паикох^а 
(1909); Најпошзга ћхз!огуа 1х1ега1иг ро1и- 
Лп1о\уо-з1аш1апзкхсћ 1 сШаШпозс рго1. М, 
Мигкх (1910), И. Графенауер.

МУРН-АЛЕКСАНДРОВ, песник (4/3 1879 
— 18/6 1901, Љубљана). После свршене 
тимназије (1898), пошао је М. да студира 
на бечкој Експортној Академији, али је још 
исте школске године прешао на права и 
вратио се у Љубљану, где је био од 1899 
адвокатски стенограф, од 1900 чиновник 
трговачке зборнице. М. је са Цанкаром, 
Кетејем и Зупанчићем створио модерну 
словеначку лнрику. Прве песме је обја- 
вио 1896 у Ангелчку, јавио се 1897, сем 
у Вртду и ђачкој Зори, и у Љубљанском 
Звону, у коме је сарађивао до смрти. На 
самрти је приредио избор од својих нај- 
бољих песама, који је изашао тек после 
његове смрти са уводом Пријатеља (Песми

ин романце, 1903). Додније је изашло још 
нешто пабирака; делокупна оставштина 
још није објављена. — М. је био бојаж- 
љива неповерљива природа и није се 
добро осећао у вароши и међу људима; 
отуда меланхолични особени тон у ње- 
говој лнрици, са симболиком већим делом 
јесени н зиме, сутона и ноћи. Добро се 
осећао међу простим сељачким народом; 
о природи и сељаку нико није до тада 
толнко певаб као он. М. баладе и ро- 
манце истпчу' се најсторским цртањем 
осећаја, романце често пута хумором. Што 
се тнче облика, М. није сасвнн одбацио 
старнју метрику, већ је дао традиционал- 
ним стиховима модерну слободну рит- 
мику. При томе је тражио нов још неупо- 
требљен поетнчки израз са речним ве- 
зама,' сликама и упоређељима, које су још 
нетакнуте лежале у дубинн народног , је- 
зика. М. је напнсао и нешто цртица. у 
прози (Пензионист, О. Н. 1902, 192). Ве- 
лик је љегов утицај, на млађе песништво 
(Голар и др.).

Л и т е р а т у р а :  Пријатељ, Алексан-
дров (Увод у Песми ин романце, 1903).

И. Графенауер.
МУРНИК РАДО (ЈАКОВ), хумориста, 

(31/7 1870, Љубљана). Овршио је гимна- 
зију у Љубљани, студнрао је медицину у 
Бечу и Грацу, али се ускоро сасвпм по- 
светно' књижевном раду. 1918 постао је 
чиновник Дописног Уреда у Љубљани, 
али је са укидањем тога уреда (1921) нз- 
губио службу. Оада живи у Љубљани. — 
М. је један ■ од најбољих ако не најбољи, 
словеначки хумориста. Први пут се- поја- 
вио у књижевном друштву, које је по- 
кренуло код Оловенаца натурализам, али 
је примио од њега само интенсивнијп по- 
глед за посматрање људи и предмета. От- 
кривао је пуно веселих, хумористичних 
лрта. — Прве списе објавио је М. 1892 у 
ђачкој Весни и у Љубљанском Звону. 
Оарађивао је доцније код Оловенског На- 
рода, Словенца, Олована, Словенске Мати- 
це, Илустрованог Тедника, Теденских сли- 
ка, Курента, Народногосподарског Веснп- 
ка, код БаЉасћег ХеНипјХ, Меие Ргега 
Ргеззе, Политнке и др.; био је уредник 
хумористичног листа Оса (1905/06) и трн 
године сауредник Ловца (од 1910). — По- 
сле првих хумореска и новела објавио је 
у Љубљанском Звону хумористични ро- 
ман Грога ин други (1895), који је одмах 
ставио' М. у ред најбољих савремених 
писаца. Збирка Навиханци (1902), у ко- 
јој је М. објавио у потпуно прерађеном 
облику девет- старијнх »округлих пове- 
сти«, можда је најбоља хумористпчна 
књига у словеначкој књижевностп. Додао 
јој је, али не више на истој висннн, разне 
хумореске из војничког и ловачког жи- 
вота, које су делом сакупљене у збирка- 
ма Јари јунаки (1909) и Ловачке бајке ин 
повести (1914), веселу новелу Матајев Ма- 
тија (Кнез. књ., 1909), драматичне бурке
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МУРСА МАЈОР

(Наполеонов самовар, ЈБубљански Звон, 
1898, Буцек у страху, 1903) и безброј чла- 
нака, највише у' Словенском Народу и 
Оловенцу.

Богатство п еластичност језнка учиннлн 
су М. слособнпм особито за .језиковну ка- 
рактеристику, за коју је увео у књиже- 
вност веома сретно и словеначке дијалекте, 
савремене и нсторнске, и за пародију. У 
последљпм' М. хумористнчкнм списнма по- 
казују се у прилично великој мери знаци 
заморености (манира). М. је писао и при- 
поведне списе озбиљног садржаја, разне 
приповетке и црте, које је делом саку- 
пио у збнрци Знанци (1907), и опширан 
историски роман из доба турских ратова: 
Хчп грофа Благаја (ЈБубљански Звон, 
1911— 1913). У средини између озбпљних 
и хуморпстичних списа последље је М. 
дело На Бледу (Љубљански Звон, 1917, 
КЊ. 1923).

Ј1 и т е р а т у р а: Графенауер, Кратка
згодовина словенскега словства (1920, 273).

И. Графенауер.
МУРСА МАЈОР. В. Осек.
МУРСА МИНОР. В. Петријевци.
МУРСКА СОБОТА, варош у Оловеначкој, 

на левој обали Муре. Тај крај зове се Пре- 
комурје; до 1919 припадало је Угарској. М. 
О. има 2.934 становника (2.336 Југосло- 
вена п 427 Мађара). Варош, која се у сред- 
њем веку звала Олшница, представља ло- 
кално трговачко и занатско средиште без 
индустрије. Грађанп се баве п ратарством. 
М. С. има железничку станпцу, од које 
иде једна пруга према северу до Ходоша, 
пограничне станице за Угарску, а једна 
према југу (саграђена 1924) за Љутомер и 
Ормож.'м. 0. пма среско ноглаварство за 
Прекомурје, реалну гимназију, грађанску 
школу н болницу.

Л п т е р а т у р а :  М. Славнч, Прекмурје 
(1921). А. М.

МУРСКО СРЕДИШЋЕ, село у Међумур- 
ју, у областп мариборској, у срезу чакова- 
чком, на десној обалн Муре, где је прелази 
железница Чаковац—Доња. Лендава. Има
1.630 становника, општинско поглавар- 
ство, рнмокатоличку жупу (у суседној 
Селнпцп), пучку школу, железничку ста- 
ннцу, пошту, телеграф и телефон.

Ј. М-н.
МУРТЕНИЦА, планина у Србнји, изме- 

ђу река: Тисовице-Увца-Беле Реке-Вели- 
ког Рзава, југозападно од Пожеге (на Скра- 
пежу). М. се пружа од запада-северозапа- 
да према истоку-југоистоку, п у томе су 
правцу највишп висови: Бријач 1.465 м, 
Бијела Глава 1.301 м, Крижевнна 1.216 м. 
М. је састављена у нижим партијама од 
серпентина, а врхови су јој од кречњака и 
врло вапновитих шкриљаца. Зато се пз- 
дижу као шири гребенп или као отпорне 
главпце. Планина је већпм делом под веге- 
тацијом. П. В.

МУРТЕР (МОРТЕР), 1. Стеновпто острво 
на Јадранском Мору, јужно од Врањског 
Језера, северозападно од Шибеника. М. ле- 
жн између 43° 45-9' до 43°50-Г сев. шир. и 
15° 34-1' до 15° 40-з' ист. од Гр„ а пружа се 
од северозапада према југоистоку. Дужина 
М. је и  км, највећа ширпна 2-8 км, а по- 
вршпна му је 19-6 км2. Највећи висови на 
острву су: Радућ 127 м, Главатац 124 м,. 
Јасеновац 120 м, Бросица 114 м, Коромаш- 
нпца 68 м, Висока 90 м. М. је прилично ра- 
зуђено острво, са неколико већих залива. 
Највећи је Хрампнски Залнв, на северном 
крају, где га образују два стеновита полу- 
острва. Близу њега је Залив Здраче, а на 
западној странп су Залнв Вучнграђе, Мали 
Долац, Коширпна, Коромачни и приста- 
ниште Светп Нпкола. На истоку је, брдом 
Бросица, М. уолико приближен копну, од- 
носно полуострву између Муртерског Ка- 
нала и Здоселског Залпва, да је њнме ве- 
зан покретљивим мостом. Са обе стране 
моста лежи насеље Тијесно, које својим 
именом указује на теснац, уски пролаз. 
Оодрво ]е средње плодностп. Становништво 
гајп маслину, смокву и бадем, чија се др- 
вета днжу између впнограда, затим ситну 
стоку, овце и козе, од чијег млека готове 
спр/На М. су насеља груписана на северу, 
око највећег залива, п на истоку, око нај- 
ближег дела копну Балканског Полуострва.

У 1.278 домова живи 6.380 становнпка, 
што одговара густини од 322 на 1 км2. Нај- 
веће је насеље Муртер, по коме је и острво 
названо. Оно са засеоком Хрампном има 
432 дома и 2.150 становнпка. Остала насеља 
су: Тпјесно, са засеоцима Дазлпна, Дубра- 
ва и Ивињ (423 дома,. 1.920 становника), 
Ветина (1.505) и Језера (804).

П. Вујевић.
2. Село у северном крају отока М., под 

Радучем. Има 2.150 становника, римокато- 
личку жупу, пучку школу. Уљарска за- 
друга, основана 1911 у М. највећа је п нај- 
напреднија у Далмацијн, готово индустри- 
ског карактера. Творнички инвентар вреди 
око 5 мплнона дннара. Пронзводн врло- 
зфино уље. Има и з млина за млевење жита 
задругарима.

М. је Плпнпјев Колентум. Ј. М-н.
МУСАВАТ, политички недељни лист. Као- 

орган босанских муслпмана (доцније му- 
слиманске народне организацпје), М. је пз- 
лазио прво у Мостару, затим у Оарајеву
1906—1912. Власник н уреднпк био је 
Смаил-ага Ћемаловпћ. У. Џ

МУСЕ АЛБЕР (МоикзеЦ, францускп пу- 
блицпст, директор новинарске агенцпје 
Авала у Београду (1883). Поред дописа по 
француским листовнма, објавио је књпгу 
Бе Коуаите (Јеа бегћез, Сгоа1ез е! 51о- 
уепез (1922; 1926”), п један малп Вођ по 
Београду. М. II.

МУСИЋ АУГУСТ ДР., професор Универ- 
ситета (3/8 1856, Крка, Крањска). Учио је 
гимназију у Новоме Месту, у.Крањској, а
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МУСЈШМАНИ У Б0СШ1 И ХЕРЦЕГОВИШГ

Универснтет у Затребу. После је био на 
специјалним студијама у Лајпцигу и у 
Атини. Био је гимназиски професор у За- 
гребу, а од 1894 професор грчке филоло- 
гије на загребачком Универснтету. Сад је 
у пенсији. — Писао је уџбенике за средње 
школе и преводио је с грчког. Највеће му 
је оригинално дело Повијест грчке књи- 
жевности у 2 свеске (изд. Матице Хрвал- 
ске). Поред тога, бавио се М. граматиком 
хрватскосрпског језика, специјално син- 
таксом, те је у Раду написао више ра- 
справа из тога подручја. А. Б-ц.

МУСЛИМАНИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГО- 
ВИНИ. Босна је од 12 века била поприште 
огорчених верских распри. У љој су се бо- 
рила, углавном, трп верска елемента: пра- 
вославни, богомили и католици. Богомили 
су од 13 века сматрали себе »правим Бо- 
шњадима«, а своју су веру оглашавали 
народном. Православни су постепено про- 
дирали из Хума, где су имали јак корен, 
и са источних страна. Католике је понај- 
више помагала мађарска влада, која је од 
1136 вршила врховну власт у Босни. Ма- 
ђарска влада помагала је католички еле- 
менат из истих разлога, из којих су Ви- 
зантинди помагали ширеље хришћанства 
међу Орбима и Бугарима, или Немди ме- 
ђу Оловенцима: преко вере хтели су да 
обезбеде свој политички утидај. Кадгод 
је мађарском двору требало да врши ору- 
жане акдије у Босни, из својих полити- 
чких потреба, он је увек наводио разлоге, 
да то чини у интересу католичке вере. То 
је био разлог, да се богомилски покрет, 
противан мађарским тежњама, схватио 
као народни, и да су богомили, током вре- 
мена, постали не само верска, него и по- 
литичка опозидија.

Током 15 века, кад је турска сила по- 
чела да осваја на Балкану, у Босни су 
била два љута противничка табора, као 
и у Србијн пред пад деспотовине: једни 
су били за то, да се чува босанска краље- 
вина помоћу Мађара и у уској вези са 
њима, док су други, после дугпх векова 
борбе да се ослободе мађарске власти, 
гледали у Турцима добродошао елеменат, 
да се сузбије мађарски утицај. Као што 
су раније многи босански великаши, па 
чак и владари, прелазили у католичку 
веру, да би избегли мађарске ударце илн 
да би, у нужди, добили мађарску помоћ, 
тако су током 15 века чинили и са пре- 
ласком у ислам. Неначелност у верским 
убеђењима извргла се током времена у 
спекулацију и цинизам.

У 15 веку постоји читав низ лица из 
најугледнијих великашких хришћанских 
породица, која су прешла на ислам. Прва 
политика турских султана ишла је систе- 
матски за тим, да се преко тих лица вр- 
ши утицај у њиховим областима. Тако је 
чињено у Грчкој, у Орбији, па и у Босни. 
У Србији је класичан пример за то случај 
браће Ангеловића, од којих је један био

румелиски беглербег, а други српскн ве- 
лики челник и вођ туркофнлске странке 
у деспотовини. У Зети је сличан случај. 
Да делује на тамошње становннштво, сул- 
тан је једном потурченом члану владају- 
ће куће Црнојевића, Окендербегу, дао на 
управу целу област. Чувени турскп на- 
месник у Скопљу и везир у Босни, Иса- 
бег, био је, исто тако, хришћанског по- 
рекла. У Босни, у 15 веку, има неколико' 
чланова. јаких хришћанских породнца, 
који су примили ислам. 'Гакви су: Окен- 
дер-бег Михајловић, који је био војвода 
у Врхбосни, Оинан-паша Боровинић, сан- 
џак-бег врхбосанскп, Ахмед-бег Вранеше- 
вић и Мехмед-бег Обреновић, санџаци 
херцеговачки, и др. Око 1471 примио је 
ислам и трећи син Херцега Степана, Оте- 
ван, који се назвао Ахмед-бег и постао 
велики везир и зет султанов. У рогати- 
чком срезу постоји село Бранковићи, чији 
је предак Махмут Бранковић у вези са 
деспотском кућом Бранковића. Из Босне 
је и Мехмед-паша Ооколовић, један од 
најглавнијих везира турске царевине 
16 века. За порекло највећег дела босан- 
ско-херцеговачког муслиманског елемен- 
га нема јачег доказа него што је то, да им 
је матерњи језик српскохрватски. Турски 
и арапски учили су они само у школи, 
војсци и администрацнјн. Њихово писмо 
је било све до окупације (1878) ћирплица, 
т. зв. беговско писмо, »босанчица«, коју 
су они сами звали »стара србија«.

Када је турска сила покорила балкан- 
ске хришћанске државе, процес ислами- 
зације ишао је брже п ширио се и на дру- 
ге кругове, сем на великаше. У широке 
народне кругове, у села, улазио је ређе и 
углавном са мало успеха. Турци сами ни- 
су првих векова силом натурали своју 
веру ником, сем хришћанској деци, узе- 
тој у јаничаре; нису чак спречавали ни 
верску активност православној и като- 
лнчкој цркви, али су давали предност и 
повластице људима своје вере, и то је 
многе привлачило, да им се придруже.

У Босни и Херцеговини нову је веру 
прихватио један део богомила. Правосла- 
вни и католици држали су се чвршће сво- 
је верске организације. Муслиманске ре- 
дове попуњавали су у ћашим земљама и 
прави Турци, које су управне власти из 
Цариграда, по потреби службе, упућива- 
ле у покрајине, н од којих је један део- 
ту остајао стално. Од таквих досељеника 
из Мале Азије потиче на пр. позната бе- 
говска кућа Ченгића, чији је предак Ис- 
фендијар-бег имао имања далеко на Еу- 
фрату. На турско порекло указују и ова 
имена данашњих славизираних босанских 
муслиманских породица: Кајтази, Кему- 
ре, Фирдуси, Бехрами, Коркути, Бехмени, 
Хулуспје и сл. Притисак Турака, нетрпе- 
љивост, зулуми и прогопи долазе од кра- 
ја 16, а нарочито од краја 17 века, после 
разних устанака хрншћанске раје, која 
је нристајала уз турске непријатеље. Му-
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слнманн. којн су у 17 веку морали напу- 
штати Далмадију, Олавонију, Боку и Ли- 
ку, повлачилн су се највише у суседну 
Босну и Херцеговину, озлобљенп ради 
губитака и кивни. Најљући херцеговачки 
М. били су Корјенићи, који највећим де- 
лом потичу од прогнаних М. из Боке, као 
и становнпштво »лроклетог« Лијевна од 
далматннских муслпманских бегунаца. На 
почетку 19 века велики део муслиманских 
избеглица из западне Србије прешао је у 
источну Босну, п ту се населио. Тако су 
на пр. брчански Кучукалићи потомци по- 
знатог дахије из првог устанка.

По попису становништва у Босни и 
Херцеговпни од 1879, М. је било 448.613 
(38'73% целокупног становнпштва). После 
тога, т. ј. после окупације Босне и Хер- 
цеговине, М. се селе у Турску, и стога 
њихов прпраштај, у размери с осталим 
конфесијама, впдно опада. 1885 њих је 
било 492.710 (односно 36‘88%), 1895 тај
проценат пада на 34'99% (548.632), 1910 
има их тек 32-25% (612.137), а по стати- 
стици од 1921 проценат је пао на 31-1% 
(588.247).

Највећи део М. нала-зи се у источном 
делу Босне, у окружјима: сарајевском 
(44-7%) и тузланском (41-2%). М. је ста- 
новништво претежно градско. Готово сва 
већа места Босне и Херцеговнне нмају 
око половине становништва М. У Сарајеву 
њихов је проценат 35-5%, у Тузли 47-5%, 
у Бањој Луци 44-5%, у Мостару 44%. У 
другпм некнм местпма проценат М. још 
је већи (у Цазину 78-5%, у Чајничу 66-8%, 
у Фочи 65%). Укупан проценат свега 
градског становништва Бооне н Херцего- 
вине давао је за М. (1910) 50-76%.

Највећи део босанско-херцеговачких М. 
градског елемента био је ага, са већим или 
мањим бројем кметова. По статнстици од 
1910, било је у Босни и Херцеговнни 
10.463 ага са 40.460 породичних чланова. 
Од тога су 91% билп М. Од кметова у оп- 
ште само су 5% били М. Стога је сасвим 
разумљиво, да је аграрно пптање у жи- 
воту босанских и херцеговачких М. било 
једно од најважнијих, и да они нису при- 
стајали на његову лирвндацију у смислу 
кметовских жеља.

У животу Босне и Херцеговине М. су 
оставили врло впдна трага. За време ус- 
пона турске силе развила су се главна ме- 
ста данашње земље, Сарајево у 15, Мостар 
и Бања Лука у 16, Травник у 17 веку. 
Сарајево је, н по имену и по карактеру, 
чисто турска творевина. У Мостару и Ви- 
шеграду два моста 16 века сведок су љи- 
хове неимарске вештине, исто као н не- 
колико лепих џамија по читавој земљи 
(Бегова у Оарајеву, Ферхадија у Бањој 
Луци, Карађозбегова у Мостару, Алаџа у 
Фочи и др.).

Током 17—18 века домаћи М. створилп 
су једну локалну књижевност на наро- 
дном језику по источњачким обрасцимд, а 
у нашу народну поезију унели су .једну

осетну принову, са страшћу и бојом исто- 
чњачког севдаха (севдалинке). Један део 
босанско-херцеговачких М., који је оти- 
шао у Цариград или друга средишта тур- 
ске царевине, истакао се тамо својим вој- 
ничким вредностнма (Мехмед-паша Ооко- 
ловић, Рустем-паша, зет султана Оулеј- 
мана I, Пертев-паша, Али-паша Семиз, 
Хасан-паша Предојевић и др.). Други су 
стекли нзвесна признања у кљижевности 
и науци, тако Шири (Али-бег Херцего- 
вић), ” судија, одличан коментатор перзи- 
ских класика, »најпопуларнијн Бошњак 
међу турскпм писцима«; Мостарац Дер- 
виш-паша Бајазидагић и љегов спн Ах- 
мед-бег, песници и писци у прози. Међу 
свима радннцпма на пољу источне про- 
свете, који су били из наших крајева, 
Хасани Ћафн еф. Прушчанин заузпма пр- 
во место. Његово дело: Темељи мудростп, 
написано на арапском, преведено је на 
турски језик по изричптој жељи султана 
Мухамеда III. По родитељнма пореклом 
је Босанац н хваљени туроки историчар 
Печеви (Ибрахим-паша Алајбеговић). У 
19 веку од извесне је важности Сарајлија 
Оалих Мувекнт, писац једне хроничарске 
псторије Босне од доласка Турака.

У новпје доба босанскп М., којп се ба- 
ве књижевношћу, осећају се Србима и 
Хрватима, пишу нскључнво народним је- 
зиком н узимају књпжевне обрасце из 
наше књижевности. Од тих су важнијп 
као песници: Оафвет-бег Башагић, Осман 
Ђикић, два рођака Авде Карабеговићи, 
М. Ћазим Ћатнћ; као прпповедачн: Осман 
Хаџић, Вдхем Мулабдпћ, Хифзи Бјела- 
вац, Хамза Хумо, Ахмед Мурадбеговић 
и др.

Широке муслиманске масе, н ако гово- 
ре само српскохрватски, нису довољно 
свесне своје националне прппадности, н 
у својим опредељивањима впше се воде 
религиозним него националннм или соци- 
јалним осећаљима. Млађа пнтелпгенција 
има у том погледу чпстпје појнове, и све 
се впше осећа у својој етничкој заједници. 
М. имају своју посебну верску аутономију.

В. Ћоровић.
М. у Јужној Орбијп в. у Додатку.
МУСЛИМАНСКА ТРГОВАЧКА И ОБРТ- 

НА БАНКА А. Д. ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕ- 
ГОВИНУ. Основана је 1920. Централа је 
Оарајево, а филнјале: Брод, Травник, Бос. 
Новп. Капитал је 6,250.000. Фондови 800.000, 
улози 5,137.208, повериоцн 9,061.478, гото- 
впна 817.177, менице 5,080.571, ефекти 
571.412, дужннци и консорцискн послови 
18,898.334, непокретностн 131.685. Банкар- 
ски послови поглавито. Добпт 1,034.395 
Дпн. Дивиденда 12%. Председник је Др. 
Мехмед Опахо, днректор Хусеин Онано- 
вић. Н. С.

МУСЛИМАНСКА ТРГОВАЧКА И ПОЉО- 
ДЕЛСКА БАНКА Д. Д., Тешањ. Основана 
је* 1912. Капитал је 1,000.000. Улозп 565.593, 
повериоцп 1,210.193, менице 1,475.325, дуж-
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ници 1,838.258. Добит- је 219.456 Дин. Ди- 
виденда 12%. Председник је Адем-ага Ме- 
шнћ, директор Хасан Миџић. Е. С.

МУСЛИМАНСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 
ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ. Основана је 
1912. Централа је Сарајево, а фидијале: 
Брчко, Баља Лука, Бугојно, Травнпк. Ка- 
питал је 12,500.000. Фондовн 2,300.000, уло- 
ЗИ 19,701.824, повериоци 34,659.511, Г0Т0- 
вина 2,974.794, менице 15,549.185, ефекти 
4,831.181, дужници и консорцискн послови 
47,119.845, непокретности 445.417, добит је 
1,501.387 Дин. Дивиденда 10%. Спојена са 
Хрватском Централном Банком, под нази- 
вом Уједиљене Централне Банке. Преду- 
зећа: »Спреча«, »Планина«, »Бистрица«, 
»Сана«. Председник је Адем-ага Мешић, 
директор Јоснп Галовац. Н. С.

МУСТАЈ-БЕГ ЛИЧКИ (ХУРАКАЛОВИЋ).
В. Лика.

МУСУЛИН МИЛАН ПЛ. ГОМИРЈЕ, под- 
маршал (7/9 1831, Глина — 4/8 1907, Ни- 
дерндорф). 1849 свршио је Војну Акаде- 
мију у Вннер Најштату и ступио је као 
поручник у 39 пешацку пуковнију. 1849 
постао је надпоручник, 1857 капетан. 1866 
учествовао је у рату против Пруске. 1869 
постао је мајор и заповедник загребачког 80 
домобранског пешачког батаљона, 1871 пот- 
пуковник, 1874 пуковник, 1878 присуство- 
вао је окупацији Бооне и Херцеговине у 
кордонској служби. 1879 постао је гене- 
ралмајор и заповедник домобранске бри- 
гаде, 1882 заповедник 7 хрватско-славон- 
ског домобранског округа у Загребу, 1884 
подмаршал. 1891 је пенсионисан.

В. Л.
МУСУЛИН НИКОЛА, учитељ (1827, Му- 

сулин, томирска парохија, Горња Крајина 
— 15/3 1903, Београд). У књижевним ра- 
довима потписивао се Н. М. Гомирац. Био 
је учитељ у Скадру, Призрену, на Це- 
тињу, а од 19/5 1862 у Орбији у Великом 
Градишту, Београду, Омедереву и опет у 
Београду, до 26/7 1887, кад је стављен у 
пенсију. М. је стекао великих заслуга сво- 
јим радом као учитељ у Скадру и При- 
зрену. Његовом иницијативом отворен је 
у Скадру руски консулат; он је први 
покренуо (1857) питање о оснивању Бого- 
словије у Призрену. 1859 пронашао је код 
попа Симе Поповића у селу Дворану т. зв. 
призренски рукопис Душанова Законика 
и донео га је у Београд. — М. је радио 
и на књижевности. Главни су му радови: 
Мисли о наставп (1881), две збирке рат- 
них песама, под насловом: До зоре (1863 
и 1881), епос Мијат хајдук и Асан-ага Ку- 
на (1894), и већп драмски спев Правда и 
слобода (1897), на форму Горског Венца.

Л и т е р а т у р а :  П. Костић (Браство, 
14, 1911); Жив. Живановић (Беогр. Новине, 
17/3 1903). Р. П.

МУТАП ЛАЗАР, .јунак српских устанака 
1804—1815 (Прислонпца, руднички округ

— 1815, Горља Трепча). Био је мутавџија. 
Отуда му и презиме. 1811 постао је ру- 
днички војвода, пошто се истакао у више 
бојева. Није напуштао Србију 1813. Имао 
је веза са Хаџи Продановом буном. У 
другом устанку ступио је међу прве бор- 
це. 1815 рањен је при нападу на Чачак, 
услед чега је и умро. Сахрањен је у ма- 
настиру Вујну. В. Ћ.

МУТИБАРИЂ ЈЕРОТЕЈ, епископ далма- 
тински и реформатор српског црквеног по- 
јања (1799, Бегеч — 1858, Сремски Кар- 
ловцн). М. је био професор у Богосло- 
вијама у Карловцима и Вршцу, затим грге- 
тешки архимандрит и најзад далматински 
епископ (1843—1853). Као наставнпк цр- 
квеног појаља у карловачкој Богословији 
М. је, по жељи митрополпта Станковића, 
скратио дотадашње одвише отегнуто по- 
јаље и дао му облик, који је познат под 
именом карловачког појања. Р. Г.

МУТИЛИЋ, село у Хрватској, област 
приморско-крајишка, срез и општпна Уд- 
бина; од Удбине, уз пут у Врувно, 4 км 
к југу. Има 1.439 становника, православну 
парохију. — У М. се нашло предримских 
гробова, а на Иванову Врху (1093), који 
му се на истоку диже, различних гвозде- 
них предмета. Ј. М-н.

МУТИМИР, кнез далматинске Хрватске 
892—910?, најмлађи син Трпимира, насле- 
дник кнеза Бранимира. М. је последљи хр- 
ватски кнез, н први који се у .једно.ј својој 
исправи зове »божјом милошћу кнез Хр- 
вата«, чиме је хтео да истакне своју пот- 
пуну независност. М. је по сво.ј прилици 
отац првог хрватског краља Томислава.

М. П-г.
МУЂ, два села у Далмацији, област и 

срез Сплит; уза друм Сплит—Дрниш, из- 
међу оба села одваја се цеста у Оињ: 1. 
Дољи М., у родној равннцп, на западном 
подножју планине Мосеча (Мовран 843 м). 
Има 905 становника, општинско поглавар- 
ство, римокатоличку жупу, пучку школу, 
пошту п телеграф. —- 2. Горњи М., на се- 
веру краскога краја Радиља. Жупно је 
место, а има 832 становника.

Код М. је у старон" веку било насеље- 
Андетријум, а у средљем веку хрватска 
жупанија. У околпни се налази стећака са 
биљегом (полумесец, једнострукн и дво- 
струки крст) и без биљеге. У Горњем М. 
ископана је 1871 знатна камена орнамен- 
тована греда са латинским натписом, који 
помиње хрватскога кнеза Вранимира, са 
годином 888. (Вјесник Хрватскога Архео- 
лошкога Друштва, 1912.) .7. М-н.

МУФЛОН (0у1з тизЈтоп), врста је Дивље 
овце, која живи у впсоким горама Кор- 
сике, Оардиније и Јужне Шпаније. Одавде 
је уведена п у наше крајеве, у ловишта 
грофа Ердедија, у Новом Марофу, у Хрват- 
ском Загорју. Ту се била одомаћила и раз- 
множила. Е. Р.
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МУХВИЋ ИВАН, војни капелник н ком- 
познтор (зо/з 1876, Река). Учио је у За- 
требу пучку и ннжу средљу школу, а свр- 
шно је учитељску школу. Музнку је учпо 
у музнчкој школи Глазбеног Завода у За- 
гребу. После свршених музичкпх наука 
положио је у Загребу држа.внн испит за 
учитеља певаља и оргуљаља. Одмах затим 
био је хоровођа на Реди певачког удру- 
жеља Зрински, Јадранске Впле у Оушаку,- 
и Петра Овачића у Драгн. 1899—1901 био 
је други хоровођа Кола у Загребу; затпм 
је постао капелник домобранске музпке у 
Загребу, коју је подигао врло високо, и у 
коју је сабрао леп број претежно наших 
музичара. У доба, када у Загребу нп.је бпло 
филхармонпје ни казалишног оркестра, М. 
Је подупирао домаћу продукцију, те је 
први пут извео многа дела домаћих аутора. 
Сада је виши капелник п као такав упра- 
вља војном музиком савске дивизиске обла- 
■сти у Загребу. — Као војни капелник на- 
писао је већи број каришика наших на- 
родних песама, те око седамдесет кора- 
чница по народним мотивима. Осим тога, 
компоновао је мушке и мешовите хорове, 
■соло уз клавпр илн хор, музпчке слнке: 
Дух слоге, Славска внла, Гости у Хрвата 
и Матија Губец, Ратне плесове, увертире 
Вила Велебпта, Зрински и Франкопан, 
водвил Носићеви јадн, оперету Персида и 
оперу Ускок. М. је као композитор еклек- 
тик регресивног смера, а, главна му је за- 
слуга у организаторском раду око војне 
музике. А. Д.

МУХИЋ ПАВАО ДР. (1/1 1812, Пожега 
—  17/10 1897, Загреб). ПосветиВшн се
правнпм наукама постао је веома млад 
професор правословне Академпје у За- 
гребу, у којој је 1850—1871 вршио функ- 
цију директора. 1866 изабран је за правог 
члана Југославенске Академије, којој је 
неко време био и председник. 1872 пме- 
нован је за лредстојника одељеља за бо- 
гоштовље п наставу, п ту је остао до уми- 
ровљења (29/11 1881). У хрватскпм сабо- 
рима 1861—1866 радио је М. много као са- 
борскн известилац. У доба његова пред- 
стојншптва отворен је хрватски Унпвер- 
ситет, а његова је заслуга н закон о осно- 
внпм школама од 1874. Научно је дао само 
једну расправу: 0 развоју правних идеја 
у опће и напосе у подручју права казне- 
ног. У календару Драгољубу написао је 
више популарно-правних чланака.

М. П-г.
МУЧАЊ, планина у Орбпји, између 

Пресјечне Реке-Мале Реке, око 18 км за- 
падно-југозападно од Ивањице. Пружа се 

■од запада-северозапада према истоку-југо- 
истоку, а у истом се правцу повишава. 
Највиши висови су: кота 1.356 м, кота 
1.409 м, кота 1.517 м. Јужна падина М. је 
врло стрма, местимпце окомита, док је се- 
верна блажијег наглба п делом под веге- 
тацијом. П. В.

МУЧЕНИЦА, јака чиста ракпја, која се 
добпја из казана лосле патоке. Е. Р.

МУШАЛУК, село у Хрватској, област 
приморско-крајишка, срез Госпић, општи- 
на Личкн Оснк; од Госпића 7 км к северу. 
Има 332 становника. У црквицп Ов. Духа, 
у својој задужбини, сахрањен је просла- 
вљенн народнн јунак поп Марко Месић 
(— 2/2 1713, Карлобаг). За личке буне 
(1728) попалили су Лнчанн М., а 1745 по- 
стали су и Мушалучани крајишницима.

Ј. М-н.
МУШАТОВИЋ-ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ, В. По-

повић-Мушатовић Ђорђе.
МУШИЦА, В. Мушница.
МУШИЦКИ ЛУКИЈАН, песник, право- 

славни епископ (27/1 1777, Темерин, Бачка 
— 15/3 1837, Горљи Карловац). Свршио је, 
поред српске, п немачку основну школу 
у месту рођеља п у Тителу, а затим .је 
пошао у новосадску српску гимназију. Ту 
је свршио четпри разреда, па је прешао у 
Сегедин, где је положио пети и шести раз- 
ред. такозвану реторпку. Да би свршио 
философију отишао је у Пешту. М. поро- 
дица је желела, а п он сам је пристао, 
да се покалуђерн, али ма да је митрополит 
Стратимпровпћ, коме се пријавио и који 
га је почео помагати, енергично тражио, да 
одмах ступп у Богословију, М. је још 
остао у Пештн, док нпје свршио и права. 
1800 дошао је М. у -Сремске Карловце, за 
две године свршио је Богословију, те је 
1802 у јесен закалуђерен у манастпру Гр- 
гетегу. 1803 произведен је за придворног 
ђакона п уједно постављен за професора у 
гпмназијн. Ту је предавао црквенословен- 
скп језнк на латинском, а за предавава 
саставио је сам спстем граматике. Од 1808 
предавао је и црквену нсторију. Још је по- 
чео да предаје п грчку граматпку. Поред 
тога посла, вршио је М. и дужност конси- 
сторнјалног бележннка п књнжнпчара мп- 
трополнске библиотеке. У Карловцпма је 
М. учио енглески, па јеврејскп и арапски, 
Док је већ из гимназије понео знаље ла- 
тпнског, немачког п мађарског, а у Пештп 
се увежбао у француски и пталијански. 
1807 био .је М. произведен за спнђела, 1809 
за протосинђела, а 1812, пошто је одбио 
професорско место у сентандрејској учи- 
тељско.ј школи, мптрополит Стратимиро- 
впћ га је нронзвео за архимандрита, пре- 
давши му управу манастира Шишатовца.

М. је започео- велике послове на преуре- 
ђивању запуштеног манастпра, алн је уз 
то наставпо' п књижевни рад, подржавао 
је разгранату кореспонденцију са тадаш- 
вим корифејима словенских књижевности 
и науке, као што су бнли, Копитар, Ша- 
фарпк, Вук и др. М. није могао дуго да 
развпја своје књижевне, а ни у манастпру 
реформаторске планове, јер, поред тога 
што је био необнчно инвентпван и вре- 
дан, 'био је и сувише рђав економ, лаке 
руке и недисциплинован у односима пре-
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.ма околини. Стратимировић му је' заме- 
рао, у опште, што као калуђер пише пе- 
сме, а нарочнто је осуђивао његово оду- 
шевљеље за Доситеја и пријатељство са 
Буком, па је употребпо М. несређено фи- 
нансирање у манастиру, да га стегне и 
казни. 1816 наредио је преглед рануна, па 
је онда послао комиснју, на основу чи- 
јег извештаја га је скинуо са управе, уз 
претњу да ће сам морати да плати не- 
обрачунате издатке. Пошто му није до- 
зволио ни премештај у други манастир 
ни одлазак у Беч или Русију, М.- је за- 
право био интерниран. Напослетку је М. 
морао формално капитулирати и молити 
милост од митрополита. Ова.ј - одреди 1823 
другу комисију, која је донела блажу пре- 
суду. М. је враћен на старо место, про- 
тивни калуђери су били премештени из 
Шишатовца; он је добио друге калуђере 
да му воде књиге и да контролишу из- 
датке. 1824 поставио га је Стратимировић 
за администратора горњокарловачке епар- 
хије, а 1828 именован је за епископа.

II ако се и даље мучио са дуговима, 
ипак му је отада материјално олакшан био 
живот. И на овом високом положају М. је 
остао веран својој музи и својим напре- 
днијим идејама, као што је и овде одмах 
развио велику делатност око организо- 
ваља цркве и просвећиваља народа. Он је 
учинио овде много добра. Забранио је да 
се српска деца шаљу у католичке цркве, 
а  израдио је, да им се у немачким шко- 
лама предаје српски катихизис. Основао 
је централну школу и издржавао је у љој 
40 најбољих ђака из свих општина, а осно- 
вао је и двогодишњу Богословију. Због 
србоваља дошао је М. у сукоб са војним 
граничарским властима. Ипак није био 
популаран у народу. Био је ауторитати- 
ван, као и Стратимировић, па је свештен- 
ство зазирало од љега, а народу није го- 
дило љегово нагло реформисање и евро- 
пеизоваве. Пошто је надживео Страти- 
мировића, који му никако није хтео дати 
бољу дијецезу, М. је постао најозбиљнији 
кандидат за митрополита. Алн М. није до- 
чекао избор. Сахраљен је по његовој жељи 
на гробљу са народом. Лички свештеници 
нису му дошли на укоп, али му је после 
народ дигао леп надгробни споменик.

М. књижевни рад је две врсте: научни 
и песнички. У први спадају Изабране 
басне, које је превео и саставно још као 
ђак у Пешти (1800). Као наставник гимна- 
зије написао је Сказаније от житија Пре- 
освјашченнх Архиепископов вееја серп- 
скија п поморскнја земљи и т. д., које .је 
штампано тек 1854 у Гласнику. Затим је 
оставио множину бележака, из којих се 
види, да је хтео да пише о правима и 
привилегијама прекосавских Срба. — Од 
научних радова највише је труда уложно 
М. на састављаље српске граматике, сии- 
таксе п правилннка о ортографији. 1802 
издао је Јавноје испитаније из словенско- 
серпске граматике и т. д., ради својих

ученика у гимназији. М. није стигао да 
изради целу граматику, и ако га је и Ко- 
питар гонио на то. Његова је граматика 
управо црквенословенока. Каснпје се нн 
сам М. није држао н иначе несигурних по 
грчкој, руској н латинској граматици пе- 
дантно исконструисаннх правила за тај 
вештачки језик, и то под утицајем Копи- 
тара п Вука. Но до краја живота М. је 
мислио о језику и о азбуци. Сањао је да 
састави словенски словар, српски етимо- 
лошки речник, библиски речник, маштао 
је о једном свесловенском језику и т. д., 
а састављао је и библиографију. М. је на- 
гиљао Вуку; донекле је ишао за њим, али 
јасно осећаље језика утрнуло је било у 
љему, под утнцајем образоваља и под 
притиском блиске околине. Због тога је 
М. и у поезији, с обзиром на језик, остао 
на пола пута, односно на раскршћу из- 
међу народног и црквеног језика. Пошто 
се ннје могао- одлучити, писао је песме 
на оба језика.

Главни М. кљижевни рад било је пи- 
сање стихова. Изузев почетничке поку- 
шаје љубавних песама-, у стилу сенти- 
иенталне, пасторалне немачке поезпје са 
сликованим радовима, М. је певао само 
оде у грчким строфама. Почев од прве 
такве, у част једном посвећеном епископу, 
М. је писал оде скоро увек пригодом 
какве свечаности или да ободрн Орбе на 
племенита осећања, мисли и прегнућа. М. 
је поезнја дакле тенденциозна, васпитачка, 
реторска. Она је надахнута општим осе- 
ћаљима, хуманизмом, родољубљем, просве- 
тилачком страшћу. 0 друге стране, М., у 
положају српског православног црквеног 
великодостојника, морао је, упркос иначе 
своје изразите духовне независности, и у 
поезији да се строго држн једног досто- 
јанственог става. ■ Он је пншућн своје оде 
свесно вршио свету мисију народнога из- 
браника, па је тако све што је год сми- 
шљао и осећао за добро народа, односно за 
духовно н етичко дизаље грађанства, из- 
ражавао у стиховима и достављао оде као 
посланице. М. је у песмама величао про- 
шлост и потицао на рад, износио је кон- 
кретне предлоге, како да се кљижевни 
живот организује, како да се пише и како 
да се говори. Отога М. и нлје своје оде 
издавао у свескама, већ сваку приликом 
какве актуелне потребе, засебно. Мног§ М. 
оде су се шириле у преписима. Тадашње 
младо грађанство осећало је М. за свога 
песничког, духовног вођа, па .је свака ље- 
гова ода заиста имала утицаја п одјека, 
особито чувени Глас народољупца (1819) 
и Глас харфе шишатовачке (1821). Овоје 
оде писао је М. час на црквенословенском 
час на српском, а некоје на оба језика. 
И ако је био пријатељ Вуку, и ако је био 
један од првих скупљача народних пе- 
сама, и ако је и сам исповедао право и 
будућност народног језика, М, се није мо- 
гао определити искључиво за љега. Да ни- 
је био спутан калуђерским чином, можда
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би га слобода непосреднијег пзражавања 
неодољнво' определила п за народни језик 
н за живљи облик. Личним и приснијим 
осећаљима М. је само понегде давао оду- 
шке, и то једино кад би дошао у сукоб са 
средином, самопоуздано бранећи своју 
вредност. На тако. певање М. је навело не 
само његово образовање, него и монашки 
положај. С једне стране, он је бпо васпи- 
тан потпуно у духу 18 века. Његов оми- 
љени лрофесор у Пешти, Шедијус, задобио 
га је за такозвани псеудокласицизам, који 
је тада завладао свим кљижевностима у 
Европп, а нарочито немачком и мађарском, 
те је п М. узео себи за узоре Хорација и 
Клопштока.

М. велика репутација н његова поезија 
замрла је заједно с његовпм нараштајем. 
Чпм је дошла друга генерација српског 
грађанства, Вукова, Бранкова, Павловпће- 
ва и Милетнћева, М. оде су погребене у 
књижницама. И ако нечитан, М. је још не- 
колико деценија био признаван за велпког 
митроносног песника, а новија српска кри- 
тика оспоравала му је сваки песнички дар. 
— Међутим М. није био само великп про- 
светитељ и будилац, он је био и песник. 
Из четирп књиге његових песама које су 
изашле после његове смрти (1838, 1840, 
1844 и 1847), може се саставитп избор 
ванредно крепкнх строфа и редова, у којп- 
ма има и покрета и символике п крпкова 
борбене н поносне душе, мушке лепоте п 
у збијеном изразу и у ритму. Али, несум- 
њиво је, да је М. много маље дао у књп- 
жевностп, но што је требало да да, по сво- 
јој великој вредности и садржини. Он је 
био жртва своје прелазне епохе и свога 
друштвеног положаја, где је био потпуно 
депласиран, псто као п његов каснијн друг 
по позиву, Никанор Грујић.

Л и т е р а т у р а :  Вл. Ћоровпћ, Лукијан 
Мушицки (Летопнс, 1911, 276—284); Ђ. Му- 
шицки, Животопис Лукијана Мушнцког 
(1879); П. Ђорђевић, Вук о Мушпцком 
(Бранково Коло, 1897, 39—40); В. Јагић, 
Копитар и Вук (Бранково Коло, 1897, 41); 
Д. Руварац, Лукијан Мушпцки и српска 
просвета у горњој Крајинн, Како је Луки- 
јан дошао до калуђерства?, Писма Лукија- 
на Мушицког Севастијану Илићу, Непрн- 
лика Лукијана Мушицког у Плашком (Срп- 
СКП Сион, 1904, 679, 735, 1905, 98—264 И 
1906, 1907, 268—683, 146—180); Аиологија 
Луки.јана Мушицког (рукопис у Матицп); 
Зашто је постао Лукијан Мушпцки адми- 
нистратор карлштатске епархије; Страти- 
мировић п Мушицки (Архив за историју 
српске православне карловачке митропо- 
лије, 1913—1914); Прилози за биографију 
Лукијана Мушицког, чланци и прилозп 
(Матица Српска, 46, 1904).

В. Петровић.
МУШКАТИРОВИЋ ЈОВАН, писац, првп 

скупљач народних пословица (око 1743, 
Сента — 14/7 1809, Пешта). 0 његову шко- 
ловању зна се само, да је свршио права у

Пешти и да је, положпвшп адвокатску за- 
клетву 10/3 1783, био првп Орбин адвокат 
у Угарској. Но и раније је М. уживао велик 
углед као правнпк и као човек, јер је 1778 
постао сенатор пештанске општнне. М. је 
своје правннчко знање стављао п у народ- 
ну службу; митрополит Мојспје Путник 
често га је употребљавао да бранн права 
српског народа и дркве, заснована на 
парским привилегијама, а за гравамннал- 
ну представку темшпварског српског сабо- 
ра (1790) саставио је М. предлог: РгспесЈит 
рго |5гауапншБиз е! розЊМНз Казсхапае 
аппо 1790 . .. е1аБога!ит. Овај пројект (63 
стране на табаку) налазн се у бнблнотецн 
Народног Музеја у Будимпештп. Н ради 
тога, а и у опште као народнн бранилац и 
као српскн кљижевни радник, М. се бавио 
студпјама о прошлости српског народа.

М. заузима вндно место у исторпји срп- 
ске просвећеностн углавном због тога, што 
је био првп Доситејев следбеник, који Је 
његове идеје доследно, паметно н внше- 
страно проводио и што је први почео ску- 
пљати и објављивати народне пзреке и по- 
словице. Већ 1786 штампао је М. у Бечу 
Краткое размишљенне п праздннцп, у ко- 
ме јаким разлознма, диктованим здравнм 
п практичним разумом, осуђује често пра- 
зноваље у Срба п правда наредбе просве- 
ћенога цара Јосифа у томе погледу. То 
делце пстпна ннје скроз оригннално, алћ 
је значајно, јер је ппсано скоро чпстим на- 
родним језпком и одаје ппшчев доснтејев- 
скп дух. Слично му је дело, По практпчној 
тенденцнјп п слободп духа, Расужденије о 
постах восточнија церкве (1794), у коме 
удара на многе, дуге и строге постове, ко- 
ји су нехпгнјенски и неразумнп за радни 
народ. Значајнцје су. п у истпну представ- 
љају М. главно дело, Прпчте, илити по про- 
стому пословпце, тјемже сентенције илптн 
рјечениа, које је нздао први пут у Вечу 
1787, а другп пут, умножено, 1807 у Будн- 
му. У тој збирцп има и страних нзрека и 
цитата, али п низ првп пут прикупљених 
и штампанпх наших народнпх пословлца.

'I I  Вук се касније користио љеговом збир- 
ком. Она је толпко одговарала лотреби у 
нашем друштву, да ју је један буљевачки 
писац 1808 превео на »илнрски« п латинн- 
цом штампао у Пештп. — М. је још, смера- 
јућн само да практично поучн народ, 1802 
написао једну мађарску књижнцу, коју је 
1808 и на српском издао: Краткоје разми- 
шљеније о средствих чрез која дражајше- 
му нашему отечеству Мађарској с добрим 
месом и рибом, постојано помочти би се 
могло и меса умаленије, следователно усе- 
лену скупост удалити.

Као плод његових историских проучава- 
ња може се сматрати један озбиљан спис, 
који је тек 1844 објављен у одломцима у 
Летопису као Черте серпског жпвота у Ун- 
гарн.јп, а 1905 у целинп у Српском Сиону, 
за који се предпоставља да је превод исто- 
риског образложења у поменутом његовом 
пројекту на латинском од 1790.

— 928



МУШНИЦА

М. није био оригпналан, ни писац нп ми- 
слилац. Он је био Доситејев ученик, одно- 
сно ученик европских рационалиста 18 ве- 
ка, али је љегова појава карактеристична 
и знатна, јер представља најбољи тип срп- 
ског грађанства које је усвојило напредне 
идеје са запада. М. је, као Доситејевац, пу- 
тем здравог разума дошао на ндеју, да сво- 
је практичне савете саопштава народним 
језиком, јер их је упућивао народу, а да 
'би и народну мудрост употребио за васпи- 
тан>е народа, скупљао је и штампао посло- 
вице. И ако М. то није радио по свесном 
програму прибираља народног блага као 
Вук, ипак је он био први на том корисном 
послу.

Л и т е р а т у р а :  Ј. Окерлић, Јован Му- 
шкатировић, Биографско-кљижевна студи- 
ја из исторнје српске кљижевности 18 ве- 
ка (Глас, 80, 257—294; Оцена и допуна о М. 
као нсторику од Ј. Радонића, ЈТетопис 256, 
63—66); Д. Руварац, Жсправак у библиогра- 
фији Јована Мушкатировића (Бранково 
Коло, 1910, 11; Оцена о томе од Ј. Скерлића 
у Српском Књижевном Гласнику, 1910, 24).

В. Петровић.
МУШМУЛА, врста воћа, која је слабо 

раширена у Краљевини ’ СХС. Има је по- 
мало свуда у држави, но више на. севе- 
ру. Плод се, кад одстоји, једе свеж.

И. Р.

МУШНИЦА, понорница у Херцеговинп, 
у Гатачком Пољу. Изворнште М. су неко- 
лика врела на југозападном подножју Ле- 
бршннка, са којих теку потоци Врба, Дра- 
мешина, Жаљевичка Река, Јасеник и Жу- 
пан. Од љихова сутока почиље ток М. на 
североисточном крају поља, ниже села Му- 
ље. Одатле тече у вијугавом току према 
северозападу, примајући са десне стране 
Грачаницу и Заровнћ-Поток, са леве Остру- 
жицу, од којих ниједна не пресушује. Од 
ушћа Заровића М. се пробија кроз стено- 
виту Велику Греду, а по излазу из сутеске 
почне тећи у супротном правцу од дотада- 
љег, према југу-југоистоку. Од села Дру- 
говпћа на ниже нестаје лравог корита М., 
оно је означено само вијугавим низом алу- 
вијалних вртача. На току кроз Мало Поље 
М. губи уз пут воду по понорима око ме- 
ста Муховнћа, Башића и Друговнћа, а 
остатак љене воде понире на јужном крају 
Малога Поља, у великом понору на супо- 
дини Вндеша (1.139 м). Дужина М. тока, 
од извора Врбе до понора, је 37-7 км, а по- 
вршина слива 544-7 км-.

Л н т е р а т у р а :  Ј. Цвијић, Карсна по- 
ља западне Босне и Херцеговине (Глас, 59, 
1900); А. ОгишЈ, ВеНга^е гиг Могрћо1о^Је 
Ј. Бтапбсћеп Сећћ-^еб (Репск'б Сео§г. 
Аћћ., IX, 3, 1910).

П. В.
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ЗАГРЕБ VI, ГУНДУЛИЋЕВА УЛ. 29.

У наклади овога завода изашао је велики број књига за школе, као и 
књиге различитог садржаја, од којих се особито препоручују: 

Деж влнћ Д р. С .: Трговачки лексикон. Садржи преко 20.000 речи с по- 
требним објашнењем на 343 стр. Приручник за трговце, индустријалце, 
обртнике, банкаре, правнике и суце, наставнике трговачких школа, чи- 
новнике меркантилних предузећа, осигуравајућих завода и т. д.

В ла д ен  М. ннг. и Х а џ нћ  ЈЂ .: Познавање робе и технологија. Врло 
информативна књига са 201 сликом на 360 - \-  1ЛХ стране. Ову би књигу 
морао имати сваки привредник у својој библиотеци.

Чнмнћ Д р. Е .:  Мјенично право у Краљевини Срба, Хрвата и Сло- 
венаца. (240 стр.)

В ош њ ак О .: Наук о трговини, VI. издање. Књига неопходно потребна 
сваком трговцу.

Деж елнћ Д р . С .: Преглед науке о народном господарству (Поли- 
тичка економија). Књига садржи 448 стр. и доноси на особити начин 
читав преглед науке о народном господарству.

Аграрна реформа у Хрватској, Славонији и Војводини (47 стр.). Ми- 
шљење професорскога збора господарско-шумарског факултета у За- 
гребу.

А дам ец Д р. Л .:  Живиногојство. (296 стр.) с илустрованим прилогом 
(19 табли). Једино дело ове врсте у нашем језику.

Р иш нг И .:  Виноградарство. (228 стр. са 91 сликом). Стручно дело од 
особите важности за виноградаре.

Р нат г И .: Винарство. (195 стр. са 75 слика). Ова ће књига послужити 
као уџбеник слушаоцима господарских школа као и практичним вино- 
градарима.

Њ егован Др. В .:  Шта је материја? Кратки приказ науке о материји.

Б а за ла  Д р. А .: Тајанствене појаве (Окултизам). (230 стр.). Актуелна 
и интересантна књига за свакога интелектуалца, кога занимају појаве 
из тајанственог света. Једина књига ове врсте у нашој литератури.

Тражите Каталог књига и учила.

БИБЛИОГРАФСКИ ЗАВОД Д. Д. НАКЛАДНА КЊИЖАРА
ЗАГРЕБ VI, ГУНДУЛИЋЕВА УЛ. 29.
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ЗА ГРЕБ VI, ГУНДУЛИЂЕВА УЛ. 29.

Библиографски завод издаје у својој наклади:
Збирку закона Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

У овој су збирци изашле досада књиге:
Д р . Л а в  Х е н и г с б е р г :  Закон о ш тампи. (160 стр.) с тумачењима и судским 

решењима.

Д р . М . С ш р а ж н и ц к н :  Трговачки закон, важи за Хрватску и Славонију 
(371 стр.). Критички пропраћен текст закона са савезним законима и 
наредбама као и судским решењима.

Даље су свеске у припреми.

У наклади Библиографског завода издане су ове географске карте и атласи:
Велике географске физичке и политичке карте свих делова света 

с новим државним границама у величини од прилике 4 м2 (Европа, 
Азија, Африка, Јужна и Северна Америка, Карта колонија и светског 
промета, Подунавске државе и др.).

С ш а н о је в н ћ  С ш .:  Историски атлас за општу и народну историју
(издање латиницом и ћирилицом) са 51 картом из опште иеторије, и 
свих наших народних држава од почетка до данас.

Железничка карта Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (раз- 
мера 1 : 1,000.000, вел. 84 X 72 цм).

Приручна карта Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, с адми- 
нистративном поделом на области. Свака област посебном бојом. Сва 
обласна, среска и општинска места. (Размера 1 : 1,000.000, вел. 95 X 80 
цм.) Обрадио проф. А. јироушек.

Илустровани атлас за основне и продужне школе с више географ. 
карата и великим бројем слика (у припреми).

На стоваришту су :
Хикманов Универсални атлас (изд. 1927), с најновијим статистичким 

податцима свих земаља, народа, држава, градова и т. д.

Фрајтагов Светски атлас (изд. 1927), са 255 географ. карата и пла- 
нова, и прегледним пописом и регистром свих места на земљи.

Библиографски завод има на стоваришту осим књига:
све физичке апарате за основне, продужне, средње и стручне школе, 

учила, наставна помоћна средства и слике из свих научних области, 
лупе, микроскопе, препарате за све школе.

БИБЛМОГРАФСКИ ЗАВОД Д. Д. НАКЛАДНА КЊИЖАРА
ЗАГРЕБ VI, ГУНДУЛИЋЕВА УЛ. 29.










