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ПОВЕСТ САВЕЗА ВИТЕШКИх ДРУШТАВА 
„ДУШАН СИЛНИ”

СА ЖЕ ТАК: Др Вла дан Ђор ђе вић био је је дан од гим на сти ча ра ко ји 
су де ло ва ли у дру жи ни Сте ва на То до ро ви ћа. Сту ди ра ју ћи ме ди ци ну у 
Бе чу уви део је ко ли ко су Тур не ри до при не ли не мач ком ује ди ње њу. Сма-
трао је да тре ба и у Ср би ји от по че ти са си сте мат ским те ле сним ве жба њем. 
Осно вао је Бе о град ско дру штво за гим на сти ку и бо ре ње. На пред лог Во-
ји сла ва Ра ши ћа Бе о град ско дру штво за гим на сти ку и бо ре ње на скуп-
шти ни одр жа ној 1891. про ме ни ло је на зив у Бе о град ско гим на стич ко дру-
штво „Со ко”. Део члан ства на че лу с адво ка том Јо ва ном Сто ја но ви ћем 
ис ту пио је из дру штва и 1892. осно вао Гра ђан ско гим на стич ко дру штво 
„Ду шан Сил ни”. Ду ша но вач ка дру штва осни ва на су у Ср би ји и у срп ским 
обла сти ма из ван Ср би је. Под од бор Срп ског про свет ног и кул тур ног дру-
штва „Про свје та” у Мо ста ру осно вао је 1903. Срп ско гим на стич ко дру-
штво „Оби лић”. Пре га о ци оку пље ни око Срп ске Зо ре осно ва ли су 1907. 
Срп ско гим на стич ко дру штво „Ду шан Сил ни” у Ду бров ни ку. По сле Анек-
си о не кри зе Са вез ви те шких дру шта ва Ду шан Сил ни и Са вез срп ских 
со ко ло ва ује ди ни ли су се 8. 11. 1909. у Са вез со кол ских дру шта ва „Ду шан 
Сил ни”. За вре ме Пр вог свет ског ра та чла но ви са ве за бо ри ли су се у ре-
до ви ма срп ске вој ске за осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп ског на ро да. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ду шан Сил ни, Со ко, Оби лић, Срп ска зо ра, Ду бров-
ник, Са вез срп ских ви те зо ва 

Др Вла дан Ђор ђе вић био је је дан од гим на сти ча ра ко ји су де ло ва ли 
у дру жи ни Сте ва на То до ро ви ћа. Сту ди ра ју ћи 1863–1869. ме ди ци ну у Бе чу 
уви део је ко ли ко је до при нео Не мач кој Ја нов по крет те ле сног ве жба ња 
(Тур не ри). По по врат ку с ме ди цин ских сту ди ја до био је ду жност на чел-
ни ка Са ни тет ског оде ље ња. Сма трао је да тре ба и у Ср би ји от по че ти са 
си сте мат ским те ле сним ве жба њем. Пред ло жио је ми ни стру Ми лу ти ну 
Га ра ша ни ну да се ор га ни зу је гим на стич ко дру штво. При пре ма ју ћи осни-
ва ње гим на стич ког дру штва у Бе о гра ду, упу тио је пи сма учи те љи ма гим-
на сти ке Сте ва ну То до ро ви ћу, Љу бо ми ру Или ћу и Фер ду Ми хо ко ви ћу с 
пи та њем да ли су спрем ни да до бро вољ но ра де у дру штву ако бу де осно-
ва но. По сле при стан ка, са звао је 20. 12. 1881. збор углед них гра ђа на у са ли 
„Срп ске кру не” код Ка ле мег да на. Збор је одр жан под пред сед ни штвом 
Сте ва на То до ро ви ћа, а у пр вом ре ду се де ле су је дан крај дру гог во ђе ли-
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бе ра ла, на пред ња ка и ра ди ка ла: Ра ди вој Ми лој ко вић, Ми лу тин Га ра ша-
нин и Ни ко ла Па шић [Јеф ти ми ја дес 1938: 213–4]. На на ред ном збо ру одр-
жа ном на истом ме сту 26. 12. 1881. усво је на су пра ви ла (Уред ба) Бе о град-
ског дру штва за гим на сти ку и бо ре ње. По пра ви ли ма, дру штво се ста ра ло 
да ра ди на раз вит ку и уна пре ђи ва њу те ле сне сна ге и здра вља сво јих чла но-
ва; да осни ва но ва дру штва ко ја би по ред гим на сти ке ши ри ла свест на род-
не за јед ни це; да обра ти па жњу на на род не игре уво де ћи их у сво је ве жбе; и 
да о свом тро шку спре ма учи те ље гим на сти ке [Ра шић 1912: 90]. На скуп-
шти ни одр жа ној 3. 1. 1882. иза бра на је упра ва дру штва. У упра ву су иза-
бра ни Сте ван То до ро вић, осни вач дру жи не за гим на сти ку из 1857. и Ла за 
Ко стић, је дан од осни ва ча Со кол ског дру штва у Но вом Са ду 1874. Ре дов-
на ве жба ња по че ла су 17. 1. 1882. у су те ре ну згра де Цр ве ног кр ста. Од гим-
на стич ких спра ва дру штво је ко ри сти ло вра ти ло, раз бој, ко ња, јар ца, 
ко но пац за пе ња ње, не ко ли ко ђу ла ди за ве жба ње и де се так па ли ца. Код 
Де лиј ске че сме ју ла 1882. дру штво је при ре ди ло Јав ни час ма че ва ња. Др 
Вла дан Ђор ђе вић и дру штво при ре ђи ва ли су ака де ми је и кон цер те у На-
род ном по зо ри шту. Гла сник дру штва био је лист На род но здра вље. Исте 
1882. осно ва но је Ша бач ко дру штво за гим на сти ку и бо ре ње а по том су 
осно ва на дру штва у Сме де ре ву (1885), За је ча ру (1890) и Кра гу јев цу.

На пред лог Во ји сла ва Ра ши ћа Бе о град ско дру штво за гим на сти ку 
и бо ре ње на скуп шти ни одр жа ној 7. апри ла 1891. при хва ти ло је све сло-
вен ску со кол ску иде ју и про ме ни ло на зив у Бе о град ско гим на стич ко дру-
штво „Со ко”. Део члан ства на че лу с адво ка том Јо ва ном Сто ја но ви ћем 
ис ту пио је из дру штва и 22. но вем бра 1892. осно вао Гра ђан ско гим на стич-
ко дру штво „Ду шан Сил ни”. Дру штво је сма тра ло да на ста вља тра ди ци-
је Бе о град ског дру штва за гим на сти ку и бо ре ње и ра ди ло је по ње го вим 
на че ли ма. По пра ви ли ма, дру штву је био циљ да не гу је и раз ви ја ви те-
штво, ме ђу сво јим чла но ви ма и у на ро ду срп ском: осни ва њем дру штве не 
ве жба о ни це; при ре ђи ва њем јав них пре да ва ња о ко ри сном ути ца ју ви те-
штва на здра вље, сна гу, дух и те ло чо ве ко во; из да ва њем сво га ли ста и 
сту па њем у ве зу с дру гим дру штви ма, ко ја по сто је у овим и дру гим др жа-
ва ма [Пра ви ла 1892: 28]. Про ме ни ли су на зив 1907. у Ви те шко дру штво 
„Ду шан Сил ни”. Иза бра ли су на зив ви те шко за то што су же ле ли да у 
име ну Дру штва бу де на гла ше на њи хо ва по ве за ност с тра ди ци јом срп-
ских ви те зо ва. Ду ша нов ци су 22. мар та 1892. од лу чи ли да од ре де по ве-
ре ни ке за упис у члан ство у свим кра је ви ма Бе о гра да. Оп ште ве жба ње 
чла но ва по че ло је 11. ма ја 1892. Ду ша нов ци су 1894. одр жа ли ви те шки 
Јав ни час у Аран ђе лов цу, Ве ли ком Гра ди шту и Обре нов цу. Ду ша но вач ка 
дру штва (за јед ни це) осни ва на су ши ром Ср би је: 1894. у Кра гу јев цу; 1895. 
у Сме де рев ској Па лан ци и Вра њу; 1896. у Кња жев цу; 1897. у Пи ро ту, Ле-
сков цу, По жа рев цу, Аран ђе лов цу, Не го ти ну, За је ча ру, Кру шев цу, Па ра-
ћи ну, Ја го ди ни и Ни шу [Тру јић 1976].

Осни ва ње гим на стич ко-тре зве њач ких дру шта ва био је но ви вид за-
јед нич ког ра да пре га ла ца и омла ди не у бор би за ује ди ње ње срп ског на ро-
да. Из ван Кра ље ви не Ср би је осно ва на су дру штва у Пит сбур гу (САД); 
у Мо ста ру 1903. (под име ном „Оби лић”); у Са ра је ву 1906, а 1907. у Ду-
бров ни ку, Би ха ћу, Бро ду на Са ви и Ба ња лу ци. На да ље, 1909. у Ско пљу, 
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Ку ма но ву, Чи ка гу (рвач ко дру штво) и При зре ну; 1910. у Ко то ру, Ко сов-
ској Ми тро ви ци, Те то ву, Би је љи ни (под име ном „Оби лић”) и При шти ни 
и 1912. у Под го ри ци. Под од бор Срп ског про свет ног и кул тур ног дру штва 
„Про свје та” у Мо ста ру, чи ји је пред сед ник био Алек са Шан тић, осно вао 
је 1903. Срп ско гим на стич ко дру штво „Оби лић”. Да би под ста као осни-
ва ње но вих дру шта ва „Оби лић” је из во дио ве жбе и у дру гим гра до ви ма 
(Са ра је во, Ча пљи на). По сле по се те „Оби ли ћа” 1906. Са ра је ву, гру па срп-
ских пре га ла ца у Са ра је ву оку пље на око „Про свје те” и ли ста Срп ска ри јеч 
осно ва ла је Срп ско гим на стич ко дру штво „Ду шан Сил ни” [Па вло вић 
1999: 67–70]. Пре га о ци оку пље ни око Срп ске Зо ре осно ва ли су 1907. Срп-
ско гим на стич ко дру штво „Ду шан Сил ни” у Ду бров ни ку. На че лу „Ду ша-
на Сил ног” био је Ма те Гра цић, вла сник Срп ске штам па ри је у Ду бров-
ни ку. „Ду шан Сил ни” оку пио је пре ко 100 чла но ва. У по чет ку дру штве не 
про сто ри је и ве жба о ни ца би ле су сме ште не у згра да ма ста ре ши не Гра-
ци ћа на Пи ла ма. Схва та ње јав но сти да је „Ду шан Сил ни” акро бат ско 
дру штво оме та ло је ја ча ње дру штва. Да би под ста кли осни ва ње но вих 
дру шта ва ду ша нов ци из Ду бров ни ка су са сво јом му зи ком 26. ју на 1910. 
при ре ди ли из лет бро дом у Цав тат и Бо ку Ко тор ску. Кад су ду ша нов ци 
сти гли у Ко тор на оба ли су их до че ка ла сва ко тор ска дру штва и ма са 
гра ђа на из чи та ве Бо ке. До чек је био ср да чан и брат ски. Ду ша нов це је 
по здра вио др Бо жо Ву ко тић, а го спо ђи ца Да ни ца Пе тро вић Ње гош пре-
да ла је ки ту цве ћа пред сед ни ку ду ша но ва ца. То га да на одр жа на је јав на 
ве жба, као и кон церт пред ка фа ном Дој ми. Др Бо жо Ву ко тић се за хва-
лио бра ћи из Ду бров ни ка на шта му је од го во рио Кри сто До мин ко вић 
ва тре ним го во ром. По сле из ле та осно ва на су но ва дру штва у Ко то ру, 
хер цег Но вом и Ђе но ви ћи ма. По во дом осни ва ња Срп ског со ко ла хер-
цег Но ви, лист Срп ски Со ко до нео је чла нак у ко ме се ка же: „Ов да шња 
се срп ска омла ди на већ одав на спре ма ла да осну је Срп ски Со ко, да не 
бу де мо по стид ни пред сво јом бра ћом. Но у овој оп ћој апа ти ји на шој на 
Срп ском При мор ју не мо га смо оства ри ти сво ју за ми сао. Али нам не дав-
но до ђе у по хо де ‘Ду шан Сил ни’ из пи то мог Ду бров ни ка, про др ма нас из 
дри је ме жа и са да је Срп ски Со ко код нас свр ше на ствар. Од зив је ли јеп, 
и спре ма мо се на по сао. На ру чи ли смо и спра ве и он да ће мо на при јед са 
сна гом со кол ском. Здра во!” [Не дељ ко вић 2006: 162; Ра шо 2008: 17, 19]. 
У Под го ри ци је 12. 2. 1912. осно ва но Со кол ско дру штво „Ду шан Сил ни”. 
По Ста ту ту, дру штво је ра ди ло на те ле сном, ум ном и мо рал ном вас пи-
та њу сво јих чла но ва у на род ном ду ху. Та ко ђе је пре ко гим на сти ке и ви-
те шких ига ра ра ди ло на очу ва њу у мла дих Цр но го ра ца ви те шког ду ха 
њи хо вих ју нач ких пре да ка. Ве жба ло је 120 чла но ва Ду ша но вих Со ко-
ло ва [Бр кић 1912: 88–89]. 

Се ди ште Са ве за ви те шких дру шта ва „Ду шан Сил ни” би ло је у Бе о-
гра ду. Вр хов ни ор ган са ве за би ла је Са ве зна упра ва на че лу с пред сед ни-
ком. Пр ви пред сед ник са ве за био је Бо шко Ни ко лић до 1894, дру ги Дра-
гу тин На стић до 1895, Та са Бог да но вић до 1898. и по след њи пред сед ник 
ђе не рал штаб ни пот пу ков ник Ми лу тин Ми шко вић [Ва сић 1939: 36]. На 
че лу упра ве ду ша но вач ких дру шта ва би ли су ис так ну ти на ци о нал ни 
пре га о ци – Је врем А. Илић, рек тор Бо го сло ви је и је дан од уте ме љи ва ча 
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Дру штва „Све ти Са ва” у Бе о гра ду; Рај ко Ка ра кла јић, учи тељ гим на сти ке 
у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји; Ма те Гра цић, вла сник Срп ске штам па ри-
је у Ду бров ни ку; То дор Бо снић, тр го вац у Би ха ћу... Се кре тар Са ве зне 
упра ве био је Сте ван Ма ти ја шић. Ис так ну ти ду ша нов ци би ли су Ата на-
си је Та са По по вић, про фе сор ве ро на у ке и До бро слав Кнез Ми лој ко вић, 
шеф Др жав не хе миј ске ла бо ра то ри је, пот пред сед ник Са ве зне упра ве и 
пред сед ник бе о град ског „Ду ша на Сил ног”. Ми лу тин Ми шко вић је као 
ђак сту пио у Бе о град ско дру штво за гим на сти ку и бо ре ње. По сле 10 го-
ди на ве жба ња у бе о град ском дру штву на ста вио је у „Ду ша ну Сил ном”. 
За пред сед ни ка Са ве зне упра ве јед но гла сно је иза бран 1902. Ра дио је на 
осни ва њу срп ских гим на стич ких дру шта ва из ван Ср би је. Тру дио се да 
ус по ста ви кон так те са сло вен ским со кол ским дру штви ма и пред во дио је 
ду ша нов це на I хр ват ском све со кол ском сле ту 1906. у За гре бу. За ла га њем 
Ми лу ти на Ми шко ви ћа ми ни стар Ан дра Ни ко лић из дао је де крет о осни-
ва њу Др жав не гим на стич ке шко ле 1907. Чла но ви Управ ног од бо ра шко ле 
из „Ду ша на Сил ног” би ли су Ми лу тин Ми шко вић и Ата на си је По по вић, 
про фе сор Тре ће бе о град ске гим на зи је. Од бор је из ра дио Пра ви ла гим на-
стич ке шко ле, На став ни план и про грам, Пра ви ла о оце њи ва њу уче ни ка, 
рас по ред ча со ва и оба вио све дру ге ор га ни за ци о не при пре ме. Пр ви курс 
с 20 по ла зни ка по чео је 1. 5. 1908. [И лић и Ми ја то вић 2006: 528].

Ви те шко вас пи та ње би ло је те ле сно, мо рал но и на род но сно вас пи-
та ње. Ду ша нов ци су за сту па ли гле ди ште да гим на стич ке ве жбе тре ба 
да бу ду у на шем на род ном ду ху. У том ду ху Ата на си је М. По по вић у 
сво ме пи сму Срп ском ви те зу од 11. 7. 1909. пи ше: „Ми већ има мо са мо-
бит не и са мо ни кле по гле де на те ле сна ве жба ња, ко ји од го ва ра ју пој мо-
ви ма и ду ху на шег на ро да. ... у на шем ра ду зна тан део те ле сних ве жба ња 
или на став но гра ди во узи ма ти из бо га те ри зни це на шег у исти ну ви те шког 
на ро да. Са мо та ква ве жба ња ко ја су оп шта сво ји на на ро да при за јед нич-
ком ра ду до во де до оду ше вље ња и ис пу ња ва ју и ста ро и мла до ду хом 
за јед ни це и љу ба вљу ка Отаџ би ни.” [Ва сић 1939: 36]. Ге сло ду ша но ва ца 
би ло је „Ве жбај ми ши цу и око за до бро Отаџ би не”, сла ва Св. Ар хан ђел 
а по здрав Здра во Сил ни! Члан дру штва „Ду шан Сил ни” из Ду бров ни ка 
Јо ван Л. Пе ро вић спе вао је пе сму Ду ша нов ка а му зи ку за пе сму (марш) 
ком по но вао је Иван ви тез Чи жек, ка пел ник срп ске му зи ке у Ду бров ни ку 
[Срп ски ви тез 1. март 1912: 67].

ДУ ША НОВ КА

На пред, на пред, бра ћо ми ла, Ста ре сла ве зв’је зда ја сна
Ко год ја ча сна гу т’је ла, Узда ни це сла ве но ве,
Друг уз дру га нек’ је свог; У име ну на шем сја;
Ду ху сво ме ди же лет! Мисô са ма кр’је пи нас;
Срп ског ро да сна го чи ла, Ми сао је на ша ча сна,
За ју нач ка ка дар дје ла, Бу дућ ност нас ро да зо ве,
По мог’о те ви шњи Бог! Здра во Сил ни, здра во сви!
Ићи бор би у су срет! На пред Сил ни, на пред сви!



107

Све ча но ду ша но вач ко оде ло са сто ја ло се од зе ле ног ко по ра на, цр ве-
них чак ши ра, ду ша нов ки с пер ја ни цом и чи за ма. Ту уни фор му при хва-
ти ло је као сво ју гим на стич ко дру штво „Оби лић” из Мо ста ра. 

У Са бор ној цр кви у Бе о гра ду 12. ју на 1897. осве ште на је за ста ва „Ду-
ша на Сил ног”. Осве ће ње за ста ве оба вио је ми тро по лит Ми хај ло уз при-
су ство кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа, кра љи це мај ке На та ли је и чла-
но ва вла де. Би ла су при сут на иза слан ства из хр ват ске, Ру си је, Че шке, 
Бу гар ске, Дал ма ци је и Ср би из Вој во ди не. хр ват ски со ко ли ср дач но су 
до че ка ни на ста ни ци хр ват ском хим ном, по сле че га су од ве де ни у хо тел 
„Им пе ри јал”. Со ко ли су ста ја ли уз ико но стас на спрам кра ља. У све ча-
но сти су уче ство ва ли ду ша нов ци из це ле Ср би је. Све ча на по вор ка ду-
ша но ва ца и со ко ла кре та ла се уз прат њу вој не му зи ке, пра ће на бур ним 
по здра ви ма гра ђа на од Сла ви је, ули цом Кра ља Ми ла на пре ко Те ра зи ја ка 
Са бор ној цр кви и Гор њем гра ду. На че лу по вор ке ду гач ке два ки ло ме тра 
но ше на је ску по це на за ста ва „Ду ша на Сил ног” и за ста ве сло вен ских 
со кол ских са ве за. По сле осве ће ња за ста ве на Ка ле мег да ну (Гор њи град), 
одр жа на је Јав на ве жба и утак ми ца из ме ђу ду ша но ва ца и хр ват ских со-
ко ла, ко јој су при су ство ва ли краљ, кра љи ца, чла но ви вла де и ми тро по-
лит [Гра до је вић 1938; Сто јић www.rastko.org.rs: 43–44]. У сре ди шњем 
кру жном де лу за ста ве би ла је ко ња нич ка фи гу ра ца ра Ду ша на с ма чем 
у ру ци. Умет нич ки вез на за ста ви из ра ди ле су руч но чла ни це Бе о град-
ског жен ског дру штва. Уз ко пље за ста ве био је при ве зан да ро ва ни тем-
њак с нат пи сом „Алек сан дар I Ду ша ну Сил ном 1897” [Сто ли ца 2004: 91]. 
По во дом осве ће ња за ста ве за слу жним лич но сти ма до де ље на је ме да ља 
– Спо ме ни ца Ду ша на Сил ног [То до ро вић 1964: 60]. У 1897. до де љи ва на 
је ме да ља нај бо љем ви те зу на утак ми ца ма дру шта ва „Ду шан Сил ни” 
[хо мен 2004: 89]. 

Дру штва су би ла по де ље на на клу бо ве: пред вод нич ки, бо рач ки (ма-
че ва ње), гим на стич ки, ве слач ки, рвач ко-атлет ски, ја хач ки, стре љач ки, 
кли зач ки, ве ло си пед ски (би ци кли стич ки), там бу ра шко-пе вач ки и де во-
јач ки. Код не ких дру шта ва по сто ја ли су там бу ра шки збо ро ви. Број клу-
бо ва за ви сио је од мо гућ но сти дру шта ва и при ли ка у ко ји ма су се дру-
штва на ла зи ла. Кру ше вач ко Ви те шко дру штво „Ду шан Сил ни” би ло је 
по де ље но у клу бо ве: гим на стич ки, ве ло си пед ски, ја хач ки и жен ска гру па. 
Пи том ци Вој не ака де ми је и ни жи офи ци ри би ли су чла но ви сек ци је за бо-
ре ње (ма че ва ње) „Ду ша на Сил ног” у Бе о гра ду. На њи хо ву ини ци ја ти ву 
Ви те шко дру штво „Ду шан Сил ни” уста но ви ло је Знак ма че ва лач ког офи-
цир ског клу ба „Ду шан Сил ни”. По сво јој фор ми знак је по дра жа вао знак 
Вој не ака де ми је. Знак су с по но сом но си ли мла ди офи ци ри на офи цир-
ском мун ди ру с оста лим офи ци јел ним де ко ра ци ја ма [Сто ли ца 2004: 89].

Због уки да ња на ста ве вој ног ве жба ња и гим на сти ке у шко ла ма кра-
јем ју на 1890. [Тру јић 1976: 541], рад гим на стич ких дру шта ва био је уто-
ли ко зна чај ни ји. Уз одо бре ње вла сти, ду ша нов ци су вр ши ли об у ча ва ње 
на став ни ка гим на сти ке, ис пи ти ва ње кан ди да та и из да ва ње По ве ља о 
по ло же ним ис пи ти ма. У ис пит ном од бо ру би ли су при сут ни иза сла ни ци 
Ми ни стар ства вој ног и Про све те. Пр ви ис пи ти одр жа ни су 1897. [Тру јић 
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1976: 766]. Те ле сно вас пи та ње у дру штви ма во ди ли су пред вод ни ци. Ду-
ша но вач ки пред вод ни ци би ли су Ми лу тин Кр ња јић, На та ли ја Ри стић, 
Ле со Кур то вић... На та ли ја Ри стић ро ђе на у Кра гу јев цу 1880, сту пи ла је 
1895. у ви те шко дру штво „Ду шан Сил ни”. На кон две го ди не ра да по стала 
је по моћ ни ца учи те љу за жен ску де цу про фе со ру Та си По по ви ћу, ко ји је 
за сно вао Пр во ко ло жен ских и с њи ма по чео при ре ђи ва ти јав не ча со ве. 
Сво јим при ме ром до при не ла је да ро ди те љи пу сте де вој ке да ве жба ју 
гим на сти ку. По ло жи ла је ис пит за учи те љи цу гим на сти ке 25. сеп тем бра 
1900. пред Ис пит ним од бо ром „Ду ша на Сил ног”. Ра ди ла је као на став-
ни ца за те ле сно вас пи та ње у Ви шој жен ској шко ли у Бе о гра ду [„На та-
ли ја Ри сти ће ва”. Срп ски ви тез мај и јун 1912: 131–132]. Ми лу тин Кр ња јић 
ро ђен је 1877. у Ја се нов цу. Сту пио је у аустриј ску вој ску и по сле за вр-
ше ног гим на стич ког кур са у Беч ком Но вом Ме сту 1902. про из ве ден за 
вој ног учи те ља бо ре ња, гим на сти ке, ига ра и спор то ва. Кр ња јић је на пу-
стио аустриј ску вој ску и кон цем 1905. пре шао у Бе о град. По ста вљен је 
1906. за на став ни ка гим на сти ке у I бе о град ској гим на зи ји. Био је члан 
Ис пит не ко ми си је за по ла га ње учи тељ ских ис пи та из ига ра и спор то ва. 
Сем у гим на зи ји ра дио је у бе о град ском „Ду ша ну Сил ном” као пред сед-
ник и учи тељ Бо рач ког од се ка. Од „Ду ша на Сил ног” на Ве ли ком јав ном 
ча су у Бе о гра ду 14. ма ја 1906. од ли ко ван је Ди пло мом и Злат ном ме да-
љом I ре да. Отво рио је 1909. при ват ну шко лу за бо ре ње, гим на сти ку и 
игре. По ги нуо је у Пр вом свет ском ра ту као ка пе тан на че лу сво је че те 
[Ја ков чев 1998: 11–12]. Ле со Кур то вић је као дру штве ни во ђа во дио гим-
на стич ка ве жба ња у „Ду ша ну Сил ном” у Ду бров ни ку. 

У Ва ље ву је од 1906. ду ша но вач ко дру штво при ре ђи ва ло „пе шач ке 
тр ке” сва ке го ди не. Ме ђу уче сни ци ма тр ка у Ва ље ву 1906. био је ка пе тан 
Све то мир Ђу кић, осни вач Срп ског олим пиј ског клу ба и пред став ник 
Ср би је у Олим пиј ском ко ми те ту (МОК). Дра гу тин То ма ше вић, члан 
„Ду ша на Сил ног”, наш пр ви ма ра то нац уче ство вао је на Олим пиј ским 
игра ма у Сток хол му 1912. [То до ро вић 2003: 21; Бе рић 2008: 26–27]. 

Нај ве ће ду ша но вач ко дру штво (око 1.000 чла но ва 1907.) би ло је у 
Бе о гра ду. Про блем ве жба о ни це бе о град ски „Ду шан Сил ни” ре шио је 
1907, кад су од лу ком Ми ни стар ства про све те до би ли до зво лу да у дво ра-
ни основ не шко ле код Са бор не цр кве ве жба ју, та ко да је шко ла по ста ла 
њи хо ва гим на стич ка са ла, а ду ша но вач ки учи те љи гим на сти ке на став-
ни ци уче ни ци ма шко ле [И лић и Ми ја то вић 1994: 115–117]. Упра ва бе о-
град ских ду ша но ва ца до би ла је од Са бор не цр кве и не ке ње не про сто-
ри је за ве жба о ни цу. У њој су ве жба ли по ла зни ци Гим на стич ке шко ле у 
Бе о гра ду (1908), за чи је по тре бе је ду ша но вач ка упра ва на ба ви ла но ве 
гим на стич ке спра ве из Не мач ке [Рад и ста ње Бе о град ског ви те шког 
дру штва „Ду шан Сил ни” 1908: 28]. Бе о град ски „Ду шан Сил ни” при ре-
дио је 15. мар та 1908. у дво ра ни код Ко лар ца у Бе о гра ду ви те шки јав ни 
час уз уче шће свих сво јих клу бо ва и пе вач ке дру жи не „Стан ко вић”. На 
јав ном ча су био је кне же вић Па вле Ка ра ђор ђе вић и ми ни стар вој ни ђе-
не рал Ра до мир Пут ник [Срп ско Со кол ство 1908: 108]. Ду ша нов ци су у 
свом дру штве ном до му код Са бор не цр кве др жа ли пу шке. У стре љач ком 
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клу бу 1907. ве жба ло је 110 чла но ва. Пр ви по ку шај на па да на Бе о град у 
Пр вом свет ском ра ту од би ли су чла но ви гим на стич ког дру штва „Ду-
шан Сил ни” за јед но са чет ни ци ма из Тан ко си ће вог од ре да, фи нан си ма, 
жан дар ми ма и јед ном че том 18. пе ша диј ског пу ка [Ми лу ти но вић 1934: 
536]. Пре ма све до чан ству јед ног жан дар ме риј ског офи ци ра, до бро вољ ци 
из ре до ва гра ђа на ди гли су по ко ле ба ни дух жан дар ма и оста лих бра ни-
ла ца. Че твр тог да на по из би ја њу ра та 18. пук сме нио је чет ни ке и до бро-
вољ це-гра ђа не [Пе шић 2005: 44]. За вре ме оку па ци је згра ду дру штва 
„Ду шан Сил ни” ко ри сти ли су аустриј ски гим на сти ча ри (16 Че ха, 11 Не-
ма ца и је дан Ита ли јан).

Аустро у гар ска је 14. сеп тем бра 1908. анек ти ра ла Бо сну и хер це го-
ви ну. То ком анек си о не кри зе фор ми ра на је Ле ги ја Сил ног од ду ша но-
ва ца [Жи ва но вић 1962]. Не моћ Ср би је упу ти ла је ду ша нов це и со ко ле 
на за јед нич ки рад у при пре ма њу бор бе за осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп-
ског на ро да. У са ли Бе о град ске чи та о ни це 21. 2. 1909. осно ван је Са вез 
срп ских ви те зо ва. Са вез је оку пио Срп ски мач, Пр во срп ско ве ло си пед-
ско дру штво и Со ко из Ду нав ске жу пе. Са вез је из да вао ча со пис Срп ски 
ви тез (уред ник др Во ји слав Ра шић) и Ви те шку би бли о те ку (уред ник 
Ата на си је По по вић). Ге сло ча со пи са би ло је: Исти ном, пе ром и де лом – 
за на род ду шом и те лом! Пред сед ник са ве за био је Ми лу тин Ми шко вић, 
по моћ ник ко ман дан та Шу ма диј ске ди ви зиј ске обла сти, пред сед ник бе о-
град ског Со ко ла и по ча сни пред сед ник „Ду ша на Сил ног”. Пот пред сед-
ни ци са ве за би ли су Ан дра Ни ко лић, пред сед ник дру штва „Срп ски мач” 
и др Ђор ђе Не шић, члан Др жав ног са ве та. Др Во ји слав Ра шић био је се-
кре тар. Са вез је 1909. ор га ни зо вао ви те шке из ле те у Ниш и Кра гу је вац. 
На про сла ви Син ђе ли ће ве сто го ди шњи це 19. ма ја 1909. уче ство ва ла су 
сва ви те шка дру штва. У спо мен да на срп ског де спо та Сте ва на Шти ља но-
ви ћа Са вез срп ских ви те зо ва при ре дио је 4. ок то бра 1909. Дру ги ви те шки 
из лет у Кра гу је вац. Чла но ви „Срп ског ма ча” уче ство ва ли су на сле ту 
Срп ског со ко ла у ма на сти ру Ра ва ни ца, као и Све сло вен ском сле ту у Пра гу 
[Ђу ро вић 2004: 580].

Се ди шта свих са ста на ка срп ских ро до љу ба у Ско пљу би ле су Срп-
ска ми тро по ли ја, Кон зу лат, Му шка гим на зи ја и основ не шко ле. За до је-
на на ци о нал ним ду хом, оду ше вље на за сва ко ро до љу би во прег ну ће, 
скоп ска омла ди на оку пља ла се у гим на зи ји и учи тељ ској шко ли. При-
ти сак тур ске вла сти на те рао је омла дин це да зби ју ре до ве. У ова квим 
при ли ка ма пр во се ја вља иде ја о осни ва њу пе вач ког дру штва. Та ко је 
осно ва но кра јем 1907. го ди не пе вач ко дру штво „Вар дар”. Омла ди на и 
на ци о нал ни бор ци из Ско пља пре ла зи ли су у Ср би ју, са ста ја ли се с во де-
ћим лич но сти ма и при пре ма ли рад на осло бо ђе њу. У Ср би ји су се упо-
зна ли с ра дом Са ве за ви те шких дру шта ва „Ду шан Сил ни”. У Ско пљу 
је гим на сти ка би ла но вост. Вра ћа ју ћи се у свој крај осно ва ли су 1909. 
ду ша но вач ко дру штво у Ско пљу. Но вем бра 1909. до шао је за на став ни-
ка гим на зи је у Ско пљу Рај ко Ка ра кла јић, ко ји се од мах ста вља на че ло 
дру штва. От по чео је ре до ван и ин тен зи ван рад „Сил ног”. Ве жба ло се 
у згра ди основ не шко ле „Ме тох” на Се ра ви, где је већ би ло сме ште но 
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пе вач ко дру штво „Вар дар”. Дру штво је 1910. би ло за бра ње но. И по ред 
за бра не кри шом се и да ље ра ди ло и че сто пре ла зи ло из Ме то ха у гим-
на зи ју и опет у Ме тох. У „Сил ном” чла но ви су сма тра ли и го во ри ли да 
су они вој ска ко ја ће из вр ши ти осло бо ђе ње. На ма на стир ским сла ва ма 
увек су би ли на оку пу и ве жба ли. Дух и мо рал ве жба ча био је ви сок, а 
ди сци пли на и по жр тво ва ње раз ви је но до крај њих гра ни ца. По ред Ка ра-
кла ји ћа, из ра зи та лич ност око ко је се оку пља ла омла ди на, био је ста ре-
ши на про фе сор Гли ша Еле зо вић. Он је вр ло че сто др жао пре да ва ња у 
ве жба о ни ци и под сти цао ро до љу би ви дух код омла ди не. Дру штво је 
1910. и 1911. бро ја ло пре ко 100 чла но ва па су се ве жбе мо ра ле др жа ти у 
две гру пе. По пре по ру ци он да шњих учи те ља чла но ви су на ба вља ли књи-
ге Срп ске књи жев не за дру ге, па по што их про чи та ју по кла ња ли су их 
ве жба о ни ци. На овај на чин за го ди ну да на ство ре на је књи жни ца од 100 
књи га. По ред књи га ре дов но је чи тан лист Вар дар ко ји је из ла зио у Ско-
пљу. Рај ко Ка ра кла јић осно вао је ду ша но вач ка дру штва у При зре ну, При-
шти ни, Уро шев цу, Ку ма но ву... [Со кол ско дру штво Ско пље 1940: 5–30]. 
„Сил ни” је 1909. осно ван у Ку ма но ву и При зре ну, а 1910. у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, Те то ву и При шти ни. У обла сти ма под тур ском вла шћу (Ма-
ке до ни ја, Ко со во и Ме то хи ја) до 1912. био је за бра њен на зив Ду шан, па 
су дру штва на зи ва на „Сил ни”, а све ча но оде ло би ло је одо ра од бе лог 
плат на, пла ви по јас и цр ве ни фес [Не дељ ко вић 2007: 167–171]. „Сил ни” 
из Ско пља уче ство вао је на сле то ви ма и јав ним ча со ви ма 1910. код Гра-
ча ни це, у Де ви чу, При шти ни, у При зре ну, у Бе о гра ду, за тим 1911. у За-
гре бу и 1912. у Но вом Са ду и Пра гу. У ле то 1910. ор га ни зо ван је слет у 
ма на сти ру Де ви чу, у Дре ни ци. Уче ство ва ла су ду ша но вач ка дру штва из 
Ско пља, Уро шев ца, При зре на, При шти не, Ву чи тр на, Ми тро ви це, Пе ћи 
и Ђа ко ви це. 

Са вез ви те шких дру шта ва „Ду шан Сил ни” и Са вез срп ских со ко-
ло ва ује ди ни ли су се 8. 11. 1909. у Са вез со кол ских дру шта ва „Ду шан 
Сил ни”. Пр ви са ста нак ра ди рас пра вља ња пи та ња ује ди ње ња одр жан је 
25. ок то бра 1909. у Кра гу јев цу. На сто ја њем др Јо зе фа Шај не ра, че шког 
со кол ског ста ре ши не, и ути ца јем кра ље ви ћа Ђор ђа спо ји ла су се оба са-
ве за. Са вез је оку пио 20 дру шта ва. Слет бу гар ских „Ју на ка” при ре ђен 
је 1910. у Со фи ји, а пут за Со фи ју во дио је пре ко Бе о гра да. Том при ли-
ком у Бе о град су до шли пред став ни ци срп ских со кол ских и ви те шких 
дру шта ва из Сре ма, Кра ји не, При мор ја, Ста ре Ср би је, Бо сне и хер це го-
ви не. У Бе о гра ду скоп ски ду ша нов ци би ли су го сти дру штва „Срп ска 
бра ћа”. По вор ка у Бе о гра ду свр ста на је у ули ца ма око хо те ла „Сла ви ја”. 
Ду ша нов ци ма из Ско пља и Ду бров ни ка ука за на је по част ти ме што су 
по вор ци ишли иза че шких со ко ла. По вор ка је про шла ули ца ма: Кра ља 
Ми ла на, Те ра зи ја ма и Ва си ном где су с бал ко на Уни вер зи те та одр жа ни 
по здрав ни го во ри, па до Гра да у ко ме је би ло сле ти ли ште [Со кол ско дру
штво Ско пље 1940: 5–30]. По сле одр жа не јав не со кол ске при ред бе у Гор-
њем гра ду, ко јој је при су ство вао и пре сто ло на след ник Алек сан дар, и по-
сле при је ма у дво ру кра ља Пе тра, пред став ни ци срп ског со кол ства из 
Ср би је, Ста ре Ср би је и с те ри то ри је Аустро у гар ске одр жа ли су са ста нак 



111

у Бе о гра ду. На са стан ку одр жа ном од 7. до 9. но вем бра 1910. Гли ша Еле-
зо вић и Јо во Алек сић пред ста вља ли су Ста ру Ср би ју а Кри сто До мин-
ко вић При мор је. На са стан ку је од лу че но да се ство ри Срп ски со кол ски 
са вез са се ди штем у Бе о гра ду. На сле то ви ма у За гре бу и Пра гу на сту па-
ло би се под за јед нич ком са ве зном за ста вом („Ду ша на Сил ног”) и за јед-
нич ки ве жба ло сим бо лич ну ве жбу осло бо ђе ња. По по врат ку у Ско пље 
ду ша нов ци су одр жа ли јав ни час у Ку ма но ву. У ра то ви ма за осло бо ђе-
ње уче ство ва ли су чла но ви „Сил ног” од ко јих је до ста па ло на бој ном 
по љу, а ме ђу њи ма и њи хов учи тељ Рај ко Ка ра кла јић, ко ји је по ги нуо у 
ал бан ској бу ни 1913. Пр ва скуп шти на Срп ског со кол ског са ве за одр жа-
на је у Бе о гра ду 28. фе бру а ра и 1. мар та 1911. У про гла су Упра ве са ве за 
ис ти че се: „Као ја ко сред ство за во ђе ње кул тур не бор бе, со кол ство би ће 
нео п ход на по тре ба срп ском на ро ду, и у тој бор би мо ра би ти што ви ше бо-
ра ца, јер и то ће би ти услов по бе де ко ју срп ски на род мо ра из бо ри ти...” 
[Дра гић 1940: 115–116]. На че лу Са ве за био је Сте ван То до ро вић. Сла ва 
са ве за био је Ви дов дан. 

Ве слач ко оде ље ње (8 ве сла ча) „Ду ша на Сил ног” при ре ди ло је 1911. 
из лет од Ду бров ни ка до Ко то ра. За 12 са ти и 30 ми ну та пре шли су 80 км 
(46 мор ских ми ља). Ча мац се за у ста вљао у хер цег Но вом и Ри сну. Со-
ко ли су сву да по ка зи ва ли пре ма ду ша нов ци ма брат ску па жњу, на ро чи-
то у Ри сну, где је ду ша нов ци ма би ла при ре ђе на бо га та ве че ра, на ко јој 
је би ло око 60 осо ба. Ри сан ски со ко ли, на че лу са сво јим ста ре ши ном 
ка пе та ном Алек сан дром Ви до ви ћем, ис пра ти ли су их на чам цу све до 
Пе ра ста. Пред Ко то ром им је иза шло у су срет ве слач ко оде ље ње ко тор-
ског Срп ског со ко ла [Срп ски Со ко 1911, бр. 9–10: 166]. Срп ска со кол ска 
жу па на При мор ју осно ва на је 1911. у хер цег Но вом. У Жу пу је ушло 
7 дру шта ва из Бо ке Ко тор ске (Ри сан, Ко тор, хер цег Но ви, Ђе но вић, Би-
је ла, Бу два и Па штро ви ћи–Ка стио), „Ду шан Сил ни” из Ду бров ни ка и 
Срп ски со ко из Кни на. 

По сле Са ра јев ског атен та та фран ков ци су опу сто ши ли Дом „Ду ша-
на Сил ног” у Ду бров ни ку, по то пи ли дру штве ни ча мац, ски ну ли нат пис 
„Ду шан Сил ни” с До ма и гим на стич ке спра ве ба ци ли у мо ре. О ре ак ци ји 
Пе ра Буд ма ни ја тим по во дом за бе ле же но је: „Де мон стра ци је, ко је је 4. 
ју ла, ка да су би ле за ду шни це за аустриј ског на след ни ка, уде си ла у Ду-
бров ни ку фу ка ра, на тје ра на од аустриј ске по ли ци је, про тив до брих па-
три о та а на ро чи то Ср ба, та ко га рас па ли ше (го во рио је у јед ној ка фа ни, 
гдје се је од њих скло нио, да ће пу ца ти на ту ру љу).” [Де мон стра ци је у 
Ду бров ни ку 1914; Б. А. „Пе ро Буд ма ни” 1939: 1–2]. При мор ски Ср би на-
сто ја ли су да пре бег ну и као до бро вољ ци сту пе у вој ске срп ских др жа-
ва. Мно ги ни су ус пе ли у то ме. Ни ко Ка пут, Ср бин ка то лик из Ду бров-
ни ка, бо рио се у од ре ду Во ји сла ва Тан ко си ћа у од бра ни Бе о гра да. Пе ро 
Го це-Гу че тић, Јо зо Лу јић, Јоб, Ми џор и дру ги до бро вољ ци бо ри ли су се 
у ре до ви ма срп ске вој ске. У хо те лу Ан ту на Ки си ћа у Гру жу аустриј ске 
вла сти др жа ле су че тво ро Ср ба из Ду бров ни ка као та о це. Они су ви ше 
пу та днев но мо ра ли да се во зе, као та о ци, од Гру жа до Ус ко пља. Ан тун 
Ки сић је искре но са о сје ћао с та о ци ма ко је су би ли че сто ин сул ти ра ни 
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од аустриј ских при ста ли ца. Оду ше вља ле су га по бе де срп ске вој ске. По-
сле сло ма По ћо ре ко ве офан зи ве на Ср би ју нео па же но од стра жа ра оба ве-
стио је о то ме та о це ко мен та ри шу ћи „Бје же као зе че ви!” [„Ан тун Ки сић” 
1937: 4; Ду бро вач ке ви је сти 1938: 3]. Чла но ви са ве за из Ср би је бо ри ли 
су се у ре до ви ма срп ске вој ске до осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп ског на ро-
да. За вре ме оку па ци је аустриј ске вла сти су у сво јој зо ни ин тер ни ра ле 
му шкар це чла но ве Са ве за со кол ских дру шта ва „Ду шан Сил ни” [П. М. 
„Во ји слав Тан ко сић” 1940: 2–3; Пе шић 2007: 24–25]. По сле ра та 24. 9. 
1920. обра зо ва на је Со кол ска жу па Бе о град „Ду шан Сил ни” Са ве за со-
ко ла СхС, а пр ви ста ре ши на био је исто ри чар и др жав ник Љу ба Јо ва-
но вић. До 1929. уз Ју го сло вен ски со ко по сто јао је Срп ски со ко „Ду шан 
Сил ни”. Вр шач ки фуд бал ски клуб „Ду шан Сил ни” је 1928. ме да љом 
обе ле жио 10 го ди на ра да [Ме да ље из збир ке Град ског му зе ја Вр шац 2004: 
47]. Со кол ско дру штво Ско пље–Ма ти ца при ре ди ло је 1939. про сла ву 
30-го ди шњи це осни ва ња со кол ства на Ју гу. У Спо ме ни ци о про сла ви 
ис та кли су: „30 го ди на су кра так пе ри од у жи во ту јед ног на ро да, али у 
жи во ту јед ног чо ве ка пред ста вља ју до вољ но ду го вре ме да се за бо ра ве 
мно ги до га ђа ји и ча со ви, на ро чи то ако су би ли те шки и бол ни. Ста ре ге-
не ра ци је ко је су уче ство ва ле у ства ра њу ове др жа ве ла га но из у ми ру. Вео 
за бо ра ва по кри ва њи хо ва ве ли ка де ла. Но ве ге не ра ци је не зна ју за те шке 
да не роп ства и муч не бор бе за осло бо ђе ње. Ро ђе не у сло бо ди и су ви ше 
за у зе те бор бом за лич ни оп ста нак не мо гу до вољ но да це не зна чај на-
род не сло бо де. Они је сма тра ју као не што при род но, да то са мо од се бе. 
Ме ђу тим, и сло бо да, као и здра вље и мла дост, има зна чај не га тив не вред-
но сти и ова се вред ност у пу ној ме ри осе ти тек он да кад се из гу би.” [Со-
кол ско дру штво Ско пље 1940: 5]. Де ве де се тих го ди на 20. ве ка об но вље-
на су Со кол ска дру штва „Ду шан Сил ни” у Во го шћи (Са ра је во), Ко тор 
Ва ро ши и Шап цу. 
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HISTORY OF THE UNION OF THE KNIGHTS’ ASSOCIATIONS dušan silni

by

Saša Nedeljković 

SUMMARY: Dr Vladan Djordjević was one of the gymnasts who took part Stevan 
Todorović’s. Studying medicine in Vienna, he understood how much Jahn’s movement of 
physical exercise (Turners) contributed to Germany. He believed that Serbia, too, should 
start with the systematic physical exercise. He founded The Belgrade Association for 
Gymnastics and Fighting. Following the suggestion of Vojislav Rašić, at the assembly 
held in 1891 the Belgrade Association for Gymnastics and Fighting changed its name 
into The Belgrade Gymnastics Association soko (Falcon). Part of the members, headed 
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by the lawyer Jovan Stojanović, left the Association and in 1982 founded The Civil 
Gymnastics Association dušan silni (Dušan the Mighty), Such associations were founded 
in Serbia and in the Serbian regions outside Serbia. Sub-committee of The Serbian Edu-
cational and Cultural Association Prosvjeta in Mostar in 1903 founded The Serbian Gym-
nastics Association Obilić. Activists gathered around srpska Zora (Serbian Dawn) in 1907 
founded The Serbian Gymnastics Association dušan silni in Dubrovnik. After the An-
nexation crisis, The Union of the Knights’ Associations dušan silni and The Union of 
the Serbian soko Associations united on November 8, 1909 into The Union of the soko 
Associations dušan silni. During world war I, members of the Union fought in the ranks 
of the Serbian army for the liberation and unification of the Serbian nation. 

KEY wORDS: dušan silni, soko, Obilić, srpska Zora, Dubrovnik, Union of Ser-
bian Knights 


