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О

ВЕЛИКА КЊИГА СВЕТА

сновна улога Јадрана била је да омогући успешну обуку 

будућих морнаричких старешина. Истовремено је био и 

својеврсна културна институција. Омогућавао је питом-

цима стицање широке опште културе која је итекако 

доприносила њиховом развоју. Обилазећи многе градове

Европе, Африке, Азије и Северне Америке, питомци су упознали 

огромно културно уметничко благо које, иначе, тешко  да би икад –

могли видети. Њихова радозналост за културно образовне садржа-–

је подстицала их је на даље усавршавање. Поткрепићу то с два 

примера. За време једне пловидбе обратио ми се начелник Одсека 

Ратне морнарице у Војној академији, капетан бојног брода Миленко 

Бубић с предлогом да одржим предавање о Хиландару. И одржао 

сам га на палуби Јадрана док смо били на отвореном мору. То је, 

верујем, најнеобичнији амбијент у коме се говорило о овом духов-

ном средишту српског народа. 

После тога су питомци и морна-

ри данима тражили да им дам 

допунска обавештења. А пен-

зионисани капетан бојног брода 

др Александар Ђoрђевић (VI 

класа Војно-поморске aкадеми-

је) рекао ми је да су многи пи-

томци његове класе наставили 

даље школовање и постали ис-

такнути стручњаци у разним 

областима. Међутим, било је и 

питомаца који су постали на-

ставници и у тој улози били на 

Јадрану. Душан Грбић, један од 

њих, с поносом и уживањем 

причао ми је колико га је пло- 

видба на Јадрану освежавала и подсећала на све оно што је требало 

савладати у стицању морнаричког позива.

 Јадран је имао и непроцењиву амбасадорску улогу, јер је на 

најбољи начин представљао Југославију. Где год је долазио, наро-

чито до 1941. године, дочекиван је с највишим војним и цивилним 

почастима: у Тунису га је поздравио командант туниских трупа; на 

Малти гувернер и командант Малте; у Пиреју министар Грчке мор-

нарице; у Лисабону командант Португалске морнарице; у Каза-

бланки султан Марока; у Бејруту председник Републике Либан; у 

Хиландару целокупно братство... Посебно је била значајна посета 

САД 1938. године. Долазак Јадрана изазвао је код наших и чешких 

исељеника опште одушевљење. Командант Јадрана Јерко Качић 

Димитри два пута је посетио Николу Теслу, који због болести није 

могао да дође на Јадран. Приликом посете Италији, наш опуномо-
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После тога су питомци и морна- 

ри данима тражили да им дајем 

допунска обавештења. А пензи-

онисани капетан бојног брода др 

Александар Ђорђевић (VI класа 

Војно-поморске академије) рекао 

ми је да су многи питомци његове 

класе наставили даље школовање 

и постали истакнути стручњаци 

у разним областима. Међутим, 

било је и питомаца који су поста-

ли наставници и у тој улози били 

на Јадрану. Душан Грбић, један 

од њих, с поносом и уживањем 

причао ми је колико га је пловид-

ба на Јадрану освежавала и под-

сећала на све оно што је требало 

савладати у стицању морнаричког позива.

Јадран је имао и непроцењиву амбасадорску улогу, јер је на 

најбољи начин представљао Југославију. Где год је долазио, наро-

чито до 1941, дочекиван је с највишим војним и цивилним почасти-

ма: у Тунису га је поздравио командант туниских трупа; на Малти 

гувернер и командант Малте; у Пиреју министар грчке морнарице; 

у Лисабону командант португалске морнарице; у Казабланки сул-

тан Марока; у Бејруту председник Републике Либан; у Хиландару 

целокупно братство... Посебно је била значајна посета САД 1938. 

године. Долазак Јадрана изазвао је код наших и чешких исељени-

ка опште одушевљење. Командант Јадрана Јерко Качић Димитри 

два пута је посетио Николу Теслу, који због болести није могао 

да дође на Јадран. Приликом посете Италији, наш опуномоћени 

министар у Риму Јован Дучић приредио је пријем. Занимљива је 



Хиландар

ћени министар у Риму Јован Дучић приредио је пријем. Занимљива 

је била и посета Хамбургу 1939. године. Јадран се затекао у овој 

луци за време сахране генерала Кнохенхауера којој је присуствовао 

и Адолф Хитлер. На почасној трибини био је и командант Јадрана. 

А Иво Андрић, наш посланик у Берлину, дошао је мимо протокола 

да поздрави посаду Јадрана, иако смо у Хамбургу имали конзула и 

војног изасланика.

 Јадран је наш први ратни брод који је упловио у Атлантски 

океан, 1934. године на путу за Лисабон. По доласку у овај град 

посади и питомцима је исказивана посебна пажња. Између осталог, 

даване су им бесплатне карте за градски превоз, за посете култур-

ним институцијама и слично. Јадран је добијао многа признања и 

похвале за изглед, достојанствено и поморско држање посаде, за 

успешно и смело командовање. Посада Јадрана учествовала је у 

бројним пријатељским спортским такмичењима с посадама стра-

них бродова које је сусретала по светским лукама. Том приликом 

било је и добрих резултата. На пример, у ватерполо утакмици 

с енглеским морнарима у Гиблартару 1934. године победили су 

са 3:0.
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била и посета Хамбургу 1939. године. Јадран се затекао у овој луци 

за време сахране генерала Кнохенхауера, којој је присуствовао и 

Адолф Хитлер. На почасној трибини био је и командант Јадрана. 

А Иво Андрић, наш посланик у Берлину, дошао је мимо протокола 

да поздрави посаду Јадрана, иако смо у Хамбургу имали конзула и 

војног изасланика.

Јадран је наш први ратни брод који је упловио у Атлантски океан, 

1934, на путу за Лисабон. По доласку у овај град посади и питом-

цима је исказана посебна пажња. Између осталог, дали су им бес-

платне карте за градски превоз, за посете културним институција-

ма и слично. Јадран је добио многа признања и похвале за изглед, 

достојанствено и поморско држање посаде, за успешно и смело 

командовање. Посада овог брода учествовала је у бројним прија-

тељским спортским такмичењима с посадама страних бродова које 

је сусретала по светским лукама. Том приликом било је и добрих 

резултата. На пример, у ватерполо утакмици с енглеским морнари-

ма у Гиблартару, 1934, победили су са 3 : 0.



 Није занемарљиво ни то 

што је Јадран код већине мла-

дих, као и код писца ових редо-

ва који више није млад, будио 

жељу за путовањима, не ради, 

како рече Исидора Секулић, 

,,размрдавања” досаде, нити да 

би се ,,убило време”, већ због 

потребе да човек, поред оста-

лог, завири у загонетку, у 

тешку илузију времена. Или, да 

споменемо и Ренеa Декарта, 

који је путујући ,,стицао увид у 

странице Велике књиге света”. 

Јадран је омогућавао да се мно-

ге странице Велике књиге света 

упознају. То чини и када су

просторно и временски далеко од њега 

привржени. Ови записи, надам се, бар мало ће сведочити о томе.

 Ако придајемо значај симболичним знацима онда можемо 

препознати неке који су на известан начин обележиле живот 

Јадрана. Наиме, на свом првом путовању од Хамбурга, где је 

саграђен, до Тивта, Јадран је, по изласку из луке, наишао на тешко 

море. Радио-станице су упозоравале да у зони Хелголанда и Борку-

ма влада олујно невреме. И Јадран се морао усидрити близу светио-

ника на ушћу Елбе. Дакле, олује и невреме, са свим искушењима 

која доносе, као да су му предодредили судбину и буквално и у 

преносном смислу. 
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Није занемарљиво ни то 

што је Јадран код већине мла- 

дих, као и код писца ових редова 

који више није млад, будио жељу 

за путовањем, не ради, како рече 

Исидора Секулић, ,,размрдава-

ња“ досаде, нити да би се ,,уби-

ло време“, већ због потребе да 

човек, поред осталог, завири у 

загонетку, у тешку илузију вре-

мена. Рене Декарт је сматрао да 

је путујући ,,стицао увид у стра-

нице Велике књиге света“.

Јадран је омогућавао да 

се многе странице Велике књиге 

света упознају. То чини и када су 

просторно и временски далеко од 

њега они који су му били искрено 

привржени. Ови записи, надам се, бар мало ће посведочити о томе.

Ако придајемо значај симболичким знацима, онда може-

мо препознати неке који су, на известан начин, обележили живот 

Јадрана. Наиме, на свом првом путовању од Хамбурга, где је са-

грађен, до Тивта, по изласку из луке, наишао је на тешко море. Ра-

дио-станице су упозоравале на то да у зони Хелголанда и Боркума 

влада олујно невреме. И Јадран се морао усидрити близу светио-

ника на ушћу Елбе. Дакле, олује и невреме, са свим искушењима 

која доносе, као да су му предодредили судбину и буквално, и у 

пренесеном смислу.

Инструменти за мерење времена





K

ЈЕДРЕЊАЦИ  ШКОЛСКИ БРОДОВИ–

ад се уђе у Тиватски арсенал, прво што се могло запазити 

била је разноликост привезаних бродова: фрегате, топовња-

че, подморнице и помоћни бродови. Неки су ту били због 

ремонта, други ради снабдевања, а било је и оних којима је 

то био последњи вез. Лева страна главне обале била је одре-

ђена за школски брод Јадран. С десне стране биле су привезане 

ракетне фрегате. Разлика између Јадрана и других бродова је 

велика. На пример, док на Јадрану кормилари, навигатори и други 

чланови посаде своје дужности обављају на палуби, непосредно 

изложени свим временским условима, дању и ноћу, дотле посаде 

поменутих фрегата делују у климатизованим условима с комфором 

о коме посада  Јадрана може само да сања. 

Јадран је више пута ремонтован и преуређиван и сваки пут 

су услови за живот и рад побољшавани, али су и даље били тешки. 

Занимљива су сећања питомаца који су педесетих година прошлог 

века били на Јадрану. Тада су, осим команданта, сви спавали у 

висаљкама које су биле распоређене у четири реда. Од постељине су 

имали само ћебе дугачко осам метара. Половина је служила за 

лежање, а друга половина за покривање. Није се прало, али би га 

морнари повремено привезали за прамац брода и приликом вожње 

на отвореном мору таласи би га добро испрали. 

 Па откуд то да се једном једрењаку, чије је време одавно 

прошло, даје предност у обуци морнара и старешина? Одговор тре-

ба потражити у чињеници да је море непредвидиво, често тешко и 

опасно. Да би опстали, људи су морали, поред храбрости и среће, 

поседовати велико знање и вештину. А то се успешније остварује 

више на превазиђеним једрењацима, него на блиндираним пло-

вилима где доминира електроника. Мада упоређивања не морају 

увек да поткрепе неку тврдњу, илустрације ради, наводим пример

једне од најмодернијих фран-

цуских фрегата, F 713 Aconit, 

коју смо посетили у Тулону 

2003. године. Ово блиндирано 

пловило, невидљиво за радаре, 

има седам нивоа. Све је беспре-

корно чисто, функционално и 

компјутеризовано. Од око две 

стотине чланова посаде само је 

тридесетак морнара. Остали су 

висококвалификовани стру-

чњаци и доктори наука. Они су 

искључиво везани за компјуте-

ре и немају непосредни додир 

са спољним дешавањима. 

Улаз у Крфску тврђаву
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ад се уђе у Тиватски Арсенал, прво што се могло запази-

ти била је разноликост привезаних бродова: фрегате, то-

повњаче, подморнице и помоћни бродови. Неки су ту били 

због ремонта, други ради снабдевања, а било је и оних ко-

јима је то био последњи вез. Лева страна главне обале била 

је одређена за школски брод Јадран. С десне стране биле 

су привезане ракетне фрегате. Разлика између Јадрана и других 

бродова је велика. На пример, док на Јадрану кормилари, навига-

тори и други чланови посаде своје дужности обављају на палуби, 

непосредно изложени свим временским условима, дању и ноћу, 

дотле посаде поменутих фрегата делују у климатизованим усло-

вима с комфором о коме посада Јадрана може само да сања.

Јадран је више пута ремонтован и преуређиван и сваки пут 

су услови за живот и рад побољшавани, али су и даље били тешки. 

Занимљива су сећања питомаца који су педесетих година прошлог 

века били на Јадрану. Тада су, осим команданта, сви спавали у 

висаљкама које су биле распоређене у четири реда. Од постељине 

су имали само ћебе дугачко осам метара. Половина је служила за 

лежање, а друга половина за покривање. Није се прало, али би га 

морнари повремено привезали за прамац брода и приликом вожње 

на отвореном мору таласи би га добро испрали.

Па откуд то да се једном једрењаку, чије је време одавно прошло, 

даје предност у обуци морнара и старешина? Одговор треба по-

тражити у чињеници да је море непредвидиво, често тешко и опа-

сно. Да би опстали, људи су морали, поред храбрости и среће, 

поседовати велико знање и вештину. А то се успешније остварује 

на превазиђеним једрењацима, него на блиндираним пловилима, 

где доминира електроника. Мада упоређивања не морају увек да 

поткрепе неку тврдњу, илустрације ради, наводим пример једне од 

најмодернијих француских фрегата, F 713 Aconit, коју смо посе-

тили у Тулону 2003. године. Ово блиндирано пловило, невидљиво 

за радаре, има седам нивоа. Све 

је беспрекорно чисто, функци-

онално и компјутеризовано. Од 

око 200 чланова посаде само је 

тридесетак морнара. Остали су 

висококвалификовани струч-

њаци и доктори наука. Они су 

искључиво везани за компјуте-

ре и немају непосредни додир са 

спољним дешавањима.

Школски бродови који 

имају задатак да пруже основ-

на поморско-навигациона знања 

и вештине јављају се већ сре-

дином 19. века. Њима су прет-

ходиле војне поморске школе. 

Улаз у крфску тврђаву
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Већ од изласка из Месинског пролаза расположење посаде 

било је у знаку повратка. Кад смо дошли на Крф, већина се пона-

шала као да смо се већ вратили, а до луке повратка остало је још 

200 наутичких миља, али и разних искушења. Од јуче после подне 

прате нас јак западњак и веома узбуркано море, што успорава во-

жњу. Е, да су једра исправна... Јадран би то часком преједрио! Ова-

ко, још једно мучно ваљање по непредвидивом мору. Расположење 

је спласнуло, али осећа се решеност да се издржи. Ретки разговори 

односили су се углавном на жене. То је иначе омиљена тема на бро-

ду. Вицеви и приче о друговима из класе, који су распоређени на 

друге бродове, углавном су у другом плану.

Сређујући белешке запазио сам да сам забележио и неке 

занимљивости хуморног, па и бизарног карактера. И то је део пло- 

видбе, па нешто од тога заслужује да се спомене.

– Морнар Божовић дао је да му се на руци истетовира мана- 

 стир Острог. Ако је тиме хтео да привуче пажњу, успео је.

– Неки никако нису могли да правилно изговоре Тулон, па 

 су уместо тога говорили Талон или Толун.

– Пред катедралом у Марсељу, на постаменту великог крста  

 неко је написао: И ово је Хрватска.

– На једној згради у Ливорну приметио сам графит: Буш,  

 Блер  и Берлускони интернационални терористи.

– Кад сам се приближио једној цркви у Ливорну, у намери 

 да запишем податке о њој, дотрчао је неки човек сав  

 успаничен, изговарајући молећиво: ,,Молим вас, не!“ Ми- 

 слио је да сам из комуналне инспекције и да записујем  

 број његових погрешно паркираних кола.

– Бродски лекар ми је свечано саопштио да више цени  

 мобилни телефон од уметничких дела у Фиренци. Уз то, 
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 више воли базен, него море. Како то – упитах га зачуђено. 

 Лепо, одговори, у базену нема јежева.

– У Агиос Матеосу домаћини су нас лепо угостили. Један 

 момак је у тренутку патриотског заноса подигао три прста 

 увис и узвикнуо: „Србија!“ Истог часа конобар је за његов  

 сто донео три флаше пива. Кад су и други почели дизати 

 три прста, био је проблем одбранити се од пивских флаша 

 које су пристизале у огромним количинама. Једва сам  

 сам објаснио конобару да дизање прстију нема везе с  

 поручивањем пива.

Кад је дежурни осматрач јавио да је на видику рт Плата-

мони, на броду је настало опште одушевљење. Овај рт означава 

улазак у увалу Траште, дуго очекивано сидриште. Око 12 часова 

оборено је сидро. Сви смо одахнули, јер смо након 27 дана пловид-

бе и пређених 2.065 наутичких миља живи и здрави стигли у домо-

вину. Командант је наредио да се приступи сређивању брода да би 

сутра могао свечано да уплови у Тиват. Ходајући палубом, чуо сам 

карактеристичан звук телепринтера и то ми је привукло пажњу.



БРОДСКО ОДЕЉЕЊЕ ВЕЗЕ
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Ово одељење је изузетно важно. Готово је неприметно, па 

му због тога, ваљда, нисам поклонио пажњу. И, ето, на крају пута 

покушао сам да исправим грешку. Бродско одељење везе најса-

временијим уређајима одржава везу у свим условима, пре свега с 

претпостављеном командом у земљи, с ратним бродовима и другим 

бродовима на мору, обалским радио-станицама и сл. У току вожње 

редовно извештава о позицији брода и другим релевантним пода- 

цима. Улога овог одељења нарочито долази до изражаја у конта- 

кту с лучким властима у страним лукама, пилотима за безбедно 

спровођење брода и слично.

МИЛЕНКО БЛАГОЈЕВИЋ, 

заставник I класе

ЖЕЉКО КОВАЧЕВИЋ, 

старији водник



 За разлику од других ратних бродова, бродско одељење везе 

на Јадрану саставни је део навигацијског одељења. Њиме је руково-

дио заставник I класе Миленко Благојевић, а помагао му је старији 

водник Жељко Ковачевић. У току пловидбе није било непријатних 

вести, мада је било неугодних метеоролошких прогноза.

 Предвече је на Јадран дошао генералпотпуковник Љуби- 

ша Стојимировић, начелник Војне академије. Колико сам могао да 

приметим, био је задовољан свиме што су му старешине с Јадрана 

реферисале.

ЉУБИША СТОЈИМИРОВИЋ,
генералпотпуковник, начелник Војне академије 
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За разлику од других ратних бродова, бродско одељење 

везе на Јадрану саставни је део навигацијског одељења. Њиме је 

руководио заставник I класе Миленко Благојевић, а помагао му је 

старији водник Жељко Ковачевић. У току пловидбе није било не-

пријатних вести, мада је било неугодних метеоролошких прогноза.

Предвече је на Јадран дошао генерал-потпуковник Љуби-

ша Стојимировић, начелник Војне академије. Колико сам могао да 

приметим, био је задовољан свиме што су му старешине с Јадрана 

реферисале.

ЉУБИША СТОЈИМИРОВИЋ, 

генерал-потпуковник, начелник Војне академије
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Милутин Дедић
Историчар уметности, 

сликар и публициста.

Рођен у Шибенику 

1935. године.

Дипломирао истoрију 

уметности на Београдском 

универзитету 1962. године.

Ликовна активност

Излаже од 1959. године. Имао је тридесетак самосталних и 

више колективних изложби у земљи и иностранству: Београд, 

Суботица, Шибеник, Приштина, Лондон, Брисел, Сремска 

Митровица, Загреб, Тршић – Вуков сабор, Парсе сур Сарт, Трст, 

Сирогојно, Ниш... Илустровао је око 30 књига поезије и прозе.

Педагошки рад: у Крупњу 2006. и 2007, по властитом програму, 

организовао је Малу школу цртања. Одржао је око 100 предавања 

о манaстиру Хиландар.

Писац је предговора за каталоге више самосталних и колективних 

изложби. Учествовао је у раду бројних ликовних колонија.

Културна политика

Иницирао је и водио пројекат о култури рада.

Програмирао је и реализовао програме из културноестетског 

образовања одраслих и  радио на унапређењу културно-

уметничког аматеризма радника.

Активно је учествовао на многим симпозијумима у земљи и ино- 

странству, где се расправљало о културној политици: Брисел, 

Москва, Праг, Будимпешта...

Издавачка и публицистичка делатност

Објавио, с Михаилом Вујанићем, монографију Воденица, 

божја и ђавоља; збирку записа Кућа облака (ауторско издање), 

монографију Тршић (ауторско издање) и Трг тишине (путопис о 

нама).

Публиковао је бројне текстове из културне политике и ликовног 

живота у дневним новинама и периодици. У Политици је објавио 

фељтон о школском броду Јадран. Од 20. јануара 2008. сваке 

недеље у Вечерњим новостима објављивао је ликовне и литерарне 

записе у рубрици „Сликарев маратон“.

Био је главни и одговорни уредник часописа Културни живот.

Филм, радио и телевизија

Иницирао је документарно-поетски филм Светибор (режија 

Драгомир Зупанц).

Коаутор је серије прилога за емисију ,,Енциклопедија за 

радознале“ на РТС-у.
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Учесник емисија: „Код два бела голуба“, „Музика коју волим“, 

„Огледало душе“, „Боја ноћи“ и других.

Поштанске марке

Поводом обележавања 800. годишњице манастира Хиландар, 

„Југомарка“ је издала серију поштанских маркица с четири његова 

мотива овог манастира. Штампане су и две марке с Дедићевим 

мотивима Грачанице и Дечана.



Необичан сведок наше поморске традиције

Милорад Башић из Мачковца код Читлука био је морнар 

на ш/б Јадран 1977. године. Приликом боравка у Шибенику 

купио је у морнарској кантини сувенир – бакарни тањирић са 

угравираним изгледом овог брода и натписом Поздрав из ЈРМ.

Оваквих сувенира одавно нема, као ни морнарице којој 

су припадали. Иако сам се доста дуго бавио Јадраном, о 

поменутом сувениру нисам знао ништа. Користим прилику 

да захвалим Милораду Башићу што ми га је поклонио и 

истовремено поручим свима који имају овај или неки сличан 

сувенир да га чувају, јер такве успомене сведоче о нашој 

поморској традицији. 




