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 НОВИ САД - 323. п. н. е. - Умро је Александар Велики, највећи војсковођа античког
света. Био је ученик атинског филозофа Аристотела, којег је у престоницу грчке државе
Македоније Пелу довео Александров отац краљ Филип II, а на престо је дошао у 20.
години, кад је 336. пре н.е. убијен Филип II. Довршио је покоравање грчких држава и
334. пре н.е. повео је с 30.000 пешака и 5.000 коњаника рат против Персије. Освојио је
Малу Азију, Сирију, Египат и Персију и стигао до реке Инд. У престоници Вавилон, по
повратку из Индије, изненада је умро у 33. години. Користио је садејство коњице и
пешадије и први је у историји ратне вештине увео систематски рад штаба. На војне
походе увек је водио и екипу научника и истраживача разних врста, стога није био само
освајач већ и носилац ширења хеленске културе. Вековима касније на територијама које
је он освојио биле су видљиве тековине грчке културе и цивилизације.
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  Догодило се на данашњи дан. Данас је четвртак, 13. јун, 164. дан 2019. До краја годинеима 201 дан.   1381 - Под вођством Вата Тајлера у енглеским покрајинама Кент, Норфок, Сафок иКембриџшир почео је сељачки устанак, изазван високим порезима. Већ првог данаустанка сељаци су уз помоћ лондонске сиротиње ушли у Лондон и опсели зградуПарламента, али је Тајлер убијен већ трећег дана устанка. Оставши без вође, устаницису напустили Лондон и буна је угушена.  1811 - Рођен је руски књижевни критичар и филозоф Висарион Григорјевич Белински,оснивач руске реалистичке естетике. Формулисао је теоријску основу новог правца уруској књижевности названог "натурална школа". Настојећи да критици створифилозофску основу, проучавао је немачку филозофију. Написао је критичка тумачењадела Александра Пушкина, Михаила Љермонтова и Николаја Гогоља, а његово "ПисмоГогољу" образац је прецизности и оштрине критичке мисли. Дела: "О руској повести и оповестима Гогоља", "Књижевне маштарије", "Јунак наших дана", "Песме М. Љермонтова","Деоба поезије на родове и видове", "Реч о критици", "Путовања Чичикова или Мртведуше", "И. А. Крилов", "Дела Александра Пушкина".  1839 - Српски књаз Милош Обреновић абдицирао је у корист сина Михаила и напустиоСрбију, због сукоба са старешинама који су захтевали учешће у централној власти, подмаском законитости. Под притиском Милетине буне, 3. фебруара 1835. донет јенаглашено либерални Сретењски устав, али га је Књаз због противљења Русије,Аустрије и Турске суспендовао већ у марту 1835. Крајем 1838. турски султан је издаоХатишериф према којем је с књазом власт делио Совјет, што је Милош избегавао. Посленеуспелог мирења с такозваним уставобранитељима морао је да напусти земљу, у којусе вратио после одлуке Светоандрејске скупштине 1859. о збацивању кнеза АлександраКарађорђевића. Владао је Србијом до смрти 1860.  1865 - Рођен је ирски писац Вилијам Батлер Јејтс, добитник Нобелове награде закњижевност 1923. Био је изразити космополита ослоњен на класичне хеленске узоре,али и дубоко везан за ирско тло и традицију. Један је од највећих аутора који сустварали на енглеском језику. Дела: поезија "Оисинова лутања", "Ветар у трсци","Острвце на језеру Инисфри", "Торањ", драме "Грофица Кетлин", "Жуђена земља","Мачка и месец", есеји "Келтски сутон", "Идеје добра и зла", "Сањарења о детињству имладости", "Аутобиографија".  1876 - Српско учено друштво је за прву жену академика код Срба изабрало сликаркуКатарину Ивановић.  1897 - Рођен је фински тркач Паво Нурми, који је на дугим стазама освојио деветзлатних медаља на Олимпијским играма 1920, 1924. и 1928. Светске рекорде обарао је29 пута.  1899 - Рођен је мексички композитор и диригент индијанског порекла Карлос Чавез,оснивач Симфонијског оркестра Мексика. Истраживао је мексички музички фолклор.Био је доминантна музичка фигура 20. века у Мексику, директор Конзерваторијума ишеф Државног уметничког одељења. Дела: симфоније "Симфонија пролетариа","Симфонија Индиа", балети, камерна музика, клавирске композиције.  1900 - У Кини је почео "Боксерски устанак" - побуна против страних сила и њиховогутицаја у Кини. Устанак су у септембру 1901. угушиле европске силе, Јапан и САД.  1917 - Немци су у Првом светском рату усмртили 162 становника Лондона, у првоммасовном бомбардовању британске престонице из ваздуха у којем је учествовало 14бомбардера типа "Гота".  1923 - Основана је Београдска филхармонија. Њен оснивач, први директор ишеф-диригент био је један од најзначајнијих српских композитора и диригената СтеванХристић.  1943 - Рођен је енглески филмски глумац Малколм Мекдауел, који је најчешће тумачиоарогантне, асоцијалне ликове. Филмови: "Ако", "Паклена поморанџа", "Шуњајући Месец","Срећни човек", "Ројал флеш", "Калигула", "Болница Британија", "Људи мачке", "Плавигром", "Полуди", "Гулаг".  1944 - Немци су у Другом светском рату почели да бомбардују јужну Енглеску, посебноЛондон, дуго припреманим тајним оружјем - ракетама "Фау-1". До марта 1945. испаљеноје око 8.000 ракета "Фау-1" и око 4.000 "Фау-2", од којих је погинуло најмање 5.500британских цивила, око 2.700 у прве три седмице бомбардовања.  1956 - Последњи британски војници напустили су базу на Суецком каналу, којим јеВелика Британија управљала 74 године, а управу над Каналом преузео је Египат.  1965 - Умро је јеврејски писац и филозоф Мартин Бубер. Највише је био заокупљенкњижевним и филозофским наслеђем хасидизма, јеврејског верског покрета насталог уПољској почетком 18. века (територија касније аустријске Галиције). Написао је и вишезначајних дела о историји јеврејске културе. Писао је на немачком и за приповетке јеузимао мотиве из фолклора пољских Јевреја. С Францом Розенцвајгом превео је насавремени немачки језик "Стари завет". Пред нацистима је 1938. побегао из роднеАустрије у Палестину и постао један од првих професора Хебрејског универзитета уЈерусалиму. Залагао се за заједничку јеврејско-арапску државу. Дела: "Приче рабиНахмана", "Ја и ти", "Хасидске приче", "Гог и Магог", "Слике о добру и злу", "Мојсије","Сусрети".  1973 - У Паризу су САД, Северни Вијетнам, Јужни Вијетнам и ослободилачки покретВијетконг потписали споразум о прекиду ватре.  1982 - Умро је краљ Саудијске Арабије Калид ибн Абдул Азиз, којег је наследиопрестолонаследник Фахд.  1983 - Амерички васионски брод "Пионир 10" прошао је поред Нептуна, поставши првалетелица направљена људском руком која је изашла изван Сунчевог система.  1986 - Умро је амерички кларинетиста и композитор Бенџамин Дејвид Гудмен, познаткао Бени Гудмен, један од првих белих музичара који се успротивио расној сегрегацији.Основао је 1934. џез оркестар у који је позвао и црне музичаре. Снимио је десетакфилмова, а бавио се и класичном музиком.  1988 - Врховни суд Совјетског Савеза укинуо је смртне пресуде изречене 1936. и 1937.Григорију Зиновјеву, Лаву Розенфелду (Камењев), Георгију Пјатакову и Карлу Радеку ирехабилитовао ту четворицу високих совјетских руководилаца стрељаних у времестаљинистичких чистки.  1990 - Приликом напада румунске полиције на студенте у центру Букурешта, уимпровизованом шаторском насељу, погинуло је четворо и повређено око 200 људи.  1993 - Ким Кемпбел је постала прва жена премијер у историји Канаде.  1993 - Преминуо је Гајо Петровић, филозоф. На загребачком Филозофском факултетупредавао је логику и теорију сазнања, као и на низу универзитета у Еуропи и САД. Биоје почасни доктор универзитета у Стразбуру и члан САНУ. Један је од оснивача и главниуредник часописа Praxis, изузетног међународног угледа, као и саоснивач и члан СаветаКорчуланске летње школе. Његов филозофски систем описивао је као мишљењереволуције. Аутор је 14 књига: "Енглески емпиризам", "Од Лока до Ајера", "Филозофија имарксизам", "Пролегомена за критику Хајдегера".  1995 - Ослобођени су сви преостали припадници Унпрофора које је Војска РепубликеСрпске заробила крајем маја 1995. због напада НАТО авиона. Бомбардовања ширеоколине Пала почела су 25. маја, четири часа пре истека ултиматума којим је обемастранама запрећено нападом ако не престану борбе око Сарајева. Томе је претходилаофанзива муслимана (Бошњака) око Сарајева започета 16. маја 1995. Прва група од 120припадника мировних снага УН ослобођена је 2. јуна, а последњи заробљеници одукупно 372 пуштени су 13. јуна.  1997 - На смрт је осуђен амерички ратни ветеран Тимоти Меквеј, оптужен за подметањеексплозива 1995. у федералну зграду у Оклахома Ситију, кад је погинуло 168 људи.  2000 - У Пјонгјангу је почео самит две Кореје. После тродневних разговора председникаСеверне и Јужне Кореје Ким Џонг Ила и Ким Дае Џунга потписана је заједничкадекларација којом је, како се веровало, отворена могућност поновном уједињењу Кореје,која је од почетка педесетих година 20.в. подељена у две државе.  2001 - Основан је Атлантски савет Србије. Атлантски савети су кровне асоциједруштвених групација и појединаца бројних савремених земаља, које популаришу идејеатлантизма и хијерархију вредности евро-атлантског света.  2003 - Усвојен је нацрт Устава Европске уније.  2005 - Умро је дугогодишњи вођа Португалске комунистичке партије Алваро Куњал.Имао је значајну улогу у "Револуцији каранфила", када је 1974. срушен поредак који јесвојевремено успоставио Антонио Салазар.  2006 - Први пут је у Београду, у центру "Сава", гостовао филхармонијски оркестармиланске "Скале".  2008 - Талибански побуњеници дигли су у ваздух главну капију највећег затвора уавганистанском граду Кандахару, при чему су из затвора побегли скоро сви заточеници,њих око 1.150, међу којима и 400 талибана.  2008 - Умро је амерички новинар Тим Расерт. Био је шеф бироа телевизије Ен-Би-Си(НБЦ) у Вашингтону, познат и као домаћин политичке емисије "Сусрет са штампом" коју јеводио од 1991. Пре новинарске каријере, Расерт је радио у америчком Сенату. Аутор јевише популарних високотиражних публицистичких књига.   (Таснјуг)  
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