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Пе тар Ми ло са вље вић, Те о ри ја књи жев
но сти, Ва ље во – Ис ток, 2006.  378 стр.

Пе тар Ми ло са вље вић, Срп ска пи сма, 
-  Бања Лука : Бесједа ; Аrs Libri : Београд, 
2006. – 525 стр.

Уџ бе ник Те о ри ја 
књи жев но сти про
фе со ра Пе тра Ми
ло са вље ви ћа, об ја
вљен у окви ру ње го
вих иза бра них де ла, 
пред ста вља до бро 
си сте ма ти зо ван и 
обра зло жен пре глед 
ме то до ло шких, те
о риј ских и исто риј
ских  про бле ма ко ји 
се су сре ћу под овим 
на зи вом. Про фе сор 
Ми ло са вље вић ја
сно раз гра ни ча ва 
обла сти ме то до ло
ги је про у ча ва ња 
књи жев но сит од 
те о ри је бе ле три сти
ке, да би у окви ру 
ове пр ве по себ ну па
жњу по све тио књи
жев ноумет нич ком де лу, пој му књи жев
но сти и мо гућ но сти ма про у ча ва ња књи
жев но сти. Пи та ња те о ри је и исто ри је 
књи жев но сти, као и књи жев не кри ти ке, 
об ра ђе на су у за себ ним по гла вљи ма, а та
ко ђе је дат и кра так пре глед про у ча ва ња 
књи жев но сти од до ба ан ти ке до „до ба 
плу ра ли зма“. У дру гом де лу књи ге те ме 
су књи жев на се ми о ло ги ја и сема нти ка, 
књи жев на син так са и праг ма ти ка, по
том, те ма то ло ги ја, вер со ло ги ја, сти ли сти
ка, ор га ни за ци ја го во ра, ор га ни зо ва ње 
до ча ра ног све та, на ра то ло ги ја. У окви
ру кон тек сту а ли за ци је бе ле три стич ког 
тек ста, про фе сор Ми ло са вље вић раз ма
тра ме ди ја ци ју бе ле три стич ког тек ста и 
књи жев ну ге но ло ги ју, а та ко ђе се, у ве зи 
са до га ђа јем бе ле три стич ког тек ста, ба
ви и по е ти ком и ре цеп ци јом. До да так 
књи зи пред ста вља пре глед те о риј ског 
про у ча ва ња књи жев но сти у Ср ба.  Иако 
је овај уџ бе ник Те о ри ја књи жев но сти 
исто ве тан са пр вим из да њем из 1997. го
ди не, ка ко се на кра ју књи ге на во ди, он 

при то ме ни је из гу би ла ни шта од сво је 
ак ту ел но сти и вред но сти. На про тив.

У окви ру иза бра них де ла Пе тар Ми
ло са вље вић је об ја вио и хре сто ма ти ју 
Срп ска пи сма, је дан вер ти кал ни пре глед 
пи са ма ко је су Ср би то ком ве ко ва ко ри
сти ли. Књи га је ви ше стру ко за ни мљи ва 
за на уч ни ке, проу ча ва о це срп ске пи сме
но сти, али и за ши ру чи та лач ку пу бли
ку, као нео п хо дан уџ бе ник исто ри је срп
ских пи са ма. Аутор исто вре ме но, има
ју ћи свој став о то ме, про бле ма ти зу је и 
да на шњу упо тре бу пи са ма код Ср ба.

Те о ри ја књи жев но сти и Срп ска пи сма

Два су основ на по во да за на ста нак 
ове књи ге.

Је дан је ве ли ки про дор у обла сти гра
ма то ло ги је, ко ји су при кра ју 20. ве ка 
на чи ни ла два срп ска на уч ни ка: Све
ти слав Бил би ја (19071994) и Ра ди во је 
Пе шић. Њи хо ва от кри ћа учи ни ла су 
да се са зна ња о на стан ку пи са ма ра ди
кал но про ме не. По тим от кри ћи ма нај
ста ри је пи смо ни је пик то граф ско, већ 
ал фа бет ско. А оно је на ста ло у две ма 
нај ста ри јим европ ским ци ви ли за ци ја
ма ко је су по сто ја ле на тлу да на шње 
Ср би је: ле пен ској и вин чан ској.

Дру ги по вод су схва та ња не у пу ће ног 
све та да се пи смом од ре ђу је на ци о нал
ни иден ти тет и да се је дан је зик мо же 
и мо ра слу жи ти са мо јед ним пи смом. 
Пре ма та квим ми шље њи ма ћи ри ли ца 
се сма тра срп ским на ци о нал ним пи
смом, а ла ти ни ца хр ват ским. На су прот 
ово ме, тра ди ци о нал ни фи ло ло шки 
прин цип је да се на ци о нал ни иден ти
тет од ре ђу је је зи ком, а да је пи смо се
кун дар ног зна ча ја. Пи смо је у слу жби 
је зи ка и је дан је зик не мо ра ну жно да 
се слу жи са мо јед ним пи смом. Зна че ње 
пој ма срп ска пи сма ов де је сте: пи сма ко
ји ма се слу жи и ко ји ма се слу жио срп
ски је зик.

Оба по во да су пред о дре ди ла и ка рак
тер ове књи ге ко ја је и сту ди ја и хре
сто ма ти ја. Осим ауто ро вог тек ста на 
по чет ку сва ког од три по гла вља књи ге 
у њој је и ве ли ки број при ло га дру гих 
ауто ра до не се них у це ли ни или у из во
ди ма, ко ји се ти чу те ме. При ка зу ју ћи 
раз ли чи те по гле де по је ди них гра ма
то ло га и дру гих струч ња ка, до но се ћи 
на јед ном ме сту мно ге ва жне, че сто и 
те шко при сту пач не до ку мен те, књи га 
др жи отво ре ним не раз ја шње не про
бле ме у овој обла сти.

(Из пред го во ра књиге “Српска писма”)

Вла де та Је ро тић: МИ ЛАН РА КИЋ И РЕ ЛИ-
ГИ ЈА. По го вор Јо ван Пеј чић. – Дра слар парт
нер, Бе о град 2006; 106 стр.

Сви ко ји су до сад пи са ли о лич но
сти и сти хо ви ма Ми ла на Ра ки ћа 
ис ти ца ли су да је у пи та њу ате и ста 
и ме лан хо лик, чи ји су пе си ми зам и 
хе до ни стич ко опре де ље ње ду бо ко 
про же ти ма те ри ја ли стич ком фи ло со
фи јом жи во та. Вла де та Је ро тић пре и
спи ту је тај став. Ра ки ће ву лич ност и 
ње го во ства ра ла штво он осве тља ва 
ин те гра ли стич ки, на те ме љу ис ку ста
ва пси хо а на ли зе, ана ли тич ке пси хо
ло ги је, фи ло со фи је, ка рак те ро ло ги је, 
књи жев не кри ти ке, ре ли ги о ло ги је... 
– усред сре ђу ју ћи се при том, ру ко во
ђен мак си мом Иси до ре Се ку лић да 

ви со ка оства ре ња умет но сти до во де до ре ли ги о
зног оза ре ња, пр вен стве но на хри шћан ско не све
сно, на ре ли гиј ски ар хе тип и сим бо ли ку Хри ста 
у Ра ки ће вим пе сма ма. Ho mo re li gi o sus у пе сни ку 
Ра ки ћу от кри ва се, по ауто ру сту ди је, у ње го вим 
сти хо ви ма. Еле мен те ре ли ги о зно сти Је ро тић про
на ла зи ка ко у ра ним стро фа ма, та ко и у по след
њој Ра ки ће вој пе сми. Не по сред ној ре ли ги о ло
шкој ана ли зи под вр га ва осам пе са ма. То су: Же ља, 
Освит, Ро са па да, Ми на ре, Дра гим по кој ни ци ма, 
На пу ште на цр ква, По мр чи на и Ја си ка. Пр ву пе сму 
Ра кић је на пи сао 1902, по след њу 1937. го ди не.

Ни ко лај Тим чен ко: ФРАН ЦУ СКЕ БЕ ЛЕ-
ШКЕ (прир. Сун чи ца Де нић). – Књи жев на 
за јед ни ца „Бо ри сав Стан ко вић“ / За ду жби на 
„Ни ко лај Тим чен ко“, Вра ње / Ле ско вац 2006; 
263 стр.

Нео бич на, хе те ро ге на про за Н. 
Тим чен ка от кри ва нам есе ји сту, 
пи сца и хро ни ча ра ко ји во ди днев
ник не би ли не ке тре нут ке отр гао 
од за бо ра ва. Књи гу чи не три по гла
вља. Иза увод ног тек ста „О сну ко
ји се оства рио“, у ко јем об ја шња ва 
сво ју по тре бу да бо ра ви у Па ри зу, 
сле ди скуп есе ја о фран цу ским те
ма ма: су коб из ме ђу Сен Бер на ра и 
Абе ла ра за Тим чен ка је па ра диг ма 
су ко ба из ме ђу дог ма ти зма и сло
бод не ми сли; осо би не от пад ни ка 
и ин ди ви ду а ли сте, ко је пре по зна је

мо код Абе ла ра, при сут не су и у пи шче вом по и ма
њу соп стве не лич но сти. Ту су, за тим, есе ји о две ма 
ле по ти ца ма Лу вра – Ни ки са Са мо тра ке и Ми ло
ској Ве не ри, о Пи ка су, Го го љу и До ми јеу, Че хо ву и 
Ма ти су. Дру ги део књи ге је ин тим ни днев ник, са 
уз гред ним ко мен та ри ма и под се ћа њи ма. Па риз, 
као ова пло ће ње сна, ле по те, љу ба ви и сми сла, 
пред крај днев ни ка по ста је и си но ним жи во та. 
Та ко фи ло зоф ско тра га ње за соп стве ним иден ти
те том по тен ци ра но пи та њем: „Ко сам?“, од го вор 
до би ја у ре че ни ци ко ја су бли ми ше са др жи ну 
чи та вог де ла: „Све је то био пут до се бе – пре ко 
Па ри за.“ Ду бо ко лич на књи га, Фран цу ске бе ле шке 
пре ва зи ла зе гра ни це обич не днев нич ке, пу то пи
сне и есе ји стич ке про зе. Жи вот но ис ку ство, ко је 
аутор не се бич но де ли са чи та о цем, учи нас да је 
по тра га за љу ба вљу, сми слом и са мо о ства ре њем 
упра во оно што нас чи ни љу ди ма.                    Ј. П.
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По ред Ми ни стар ства кул ту ре и Ми ни
стар ство за ди ја спо ру у овом пе ри о ду кон
ти ну и ра но ра ди и на ја ча њу кул тур них 
ве за ди ја спо ре са ма ти цом. Мо ли мо Вас да 
за на ше чи та о це са же то из ло жи те шта је 
ура ђе но на овом по љу?

По сао на кул ту ри се не мо же за вр ши
ти и он се да ни ма, го ди на ма, де це ни ја ма 
оба вља и ни ка да се не мо же сма тра ти за
вр ше ним. Жи вот се ме ња, кул ту ра га пра
ти сво јим но вим са др жа ји ма и фор ма ма 
ра ди че га је не тре ба спу та ва ти и огра ни
ча ва ти. За раз ли ку од то га по сто је са др
жа ји и фор ме кул ту ре из прет ход них вре
ме на ко је ути чу на са да шње са др жа је и 
фор ме и од ре ђу ју лик јед ног на ро да. 

Исто ри ја срп ске ди ја спо ре је ду га. Мно
ги зна ме ни ти Ср би су сти ца јем исто риј
ских окол но сти у про те лим вре ме ни ма жи
ве ли у ди ја спо ри, а ме ђу њи ма има до ста 
ин те лек ту а ла ца, књи жев ни ка и на уч ни ка. 
По сто је и број на ма те ри јал на кул тур на 

до бра ко ја има ју сво је ме сто у срп ској кул
ту ри. Шта нам, по Ва шем ми шље њу, ва ља 
да ље  чи ни ти да де ла,  пре га ла штво и ма
те ри јал на до бра  по ста ну под стрек ра зво
ја срп ске кул ту ре?

Пре ма оста ци ма фор ми и са др жа ја ра
ни јих кул тур них до га ђа ња, ко ји се зо ву 
кул тур ни или исто риј ски спо ме ни ци, ду
жан је сва ки, па та ко и срп ски на род учи
ни ти све да их за шти ти, об но ви и са чу ва. 
По сто је број не и вред не цр кве, ма на сти ри 
као жи ви до ка зи са чу ва не срп ске кул ту ре 
из ра ни јих вре ме на ко ји го во ре да је срп
ски на род у не че му ишао на пред, а у ве
ћи ни слу ча је ва по ред ис так ну тих на ро да 
Евро пе. Исто та ко, је дан од вр ло ва жних 
до ка за и тра го ва по сто ја ња јед ног на ро да 
је су и гро бља. Срп ска гро бља ни су са мо у 
Ср би ји не го су ра су та да ље од Ср би је. Та 
ме ста тре ба обе ле жи ти, одр жа ва ти од но
сно чу ва ти, не са мо због по што ва ња пре
ма мр тви ма, не го и за на ук жи ви ма. То је 
што се ти че про шло сти и кул ту ре ко ја је 
у њој на ста ла. 

За хва љу ју ћи упра во ми ни стар ству за ди
ја спо ру ко му ни ка ци ја са на шим пи сци ма у 
све ту је бит но по бољ ша на. Ко је су још мо
гућ но сти да та ве за у све тлу да на шњих ко
му ни ка ци ја бу де за о кру же на и ин те гри са на 
у срп ску кул ту ру?

Да нас, ме ђу тим, има мо дру ге кул тур
не и фор ме и са др жа је. То су об ли ци за ба
ве и ра зо но де ко ји се че сто ор га ни зу ју од 
стра не срп ског на ро да ко ји жи ви и ра ди 
у ра се ја њу. Ови об ли ци су и че шћи и број
ни ји не го што су оку пља ња ра ди по се те 
исто риј ским и кул тур ним спо ме ни ци ма, 
иако су они не да ле ко у про сто ру. Ми ни
стар ство за ди ја спо ру не мо же ути ца ти на 
из бор по на ша ња ра се ја ња у од но су на ра
ни је и са да шње об ли ке срп ске кул ту ре.

За хва љу ју ћи упра во Ми ни стар ству за 
ди ја спо ру ко му ни ка ци ја са на шим пи сци
ма у све ту је бит но по бољ ша на. Ко је су још 
мо гућ но сти да та ве за у све тлу да на шњих 
ко му ни ка ци ја бу де за о кру же на и ин те гри
са на у срп ску кул ту ру?

Ми ни стар ство за ди ја спо ру спо ми ње 
све кул тур не по сле ни ке ра ни јег и са да
шњег вре ме на ко ји при па да ју срп ском на
ро ду. И на уч ни ке на рав но. Пред ло жи ли 
смо да аеро дром у Бе о гра ду до би је име 
Ни ко ле Те сле, уче ству је мо у обе ле жа ва
њу 150 го ди на од ро ђе ња, одр жа ва мо при
сне кул тур не ве зе са на шим кул тур ним 
по сле ни ци ма у ра се ја њу, та ко што књи
жев ни ке и сли ка ре по зи ва мо да у згра ди 
Ми ни стар ства за ди ја спо ру по ка зу ју сво
ја де ла. Ор га ни зо ва ли смо из ло жбу књи
га, до де ли ли смо при зна ња кул тур ним 
по сле ни ци ма, осно ва ли смо не ко ли ко 
фон до ва ко ји ма се на гра ђу ју пи сци.

Мно ги на ши пи сци, пре во ди о ци, ин те
лек ту ал ци и на уч ни ци из ди ја спо ре, ко ји 
су и на ши чи та о ци, пре ма на шим са зна
њи ма, ве о ма су по хвал но го во ри ли о ра ду 
ми ни стар ства за ди ја спо ру. Шта им Ви 
по ру чу је те у го ди ни ка да цео свет сла ви го
ди шњи цу Ни ко ле Те сле?

У стал ном смо раз го во ру и до го во ру са 
Ми ни стар ством кул ту ре око про на ла же
ња фор ми и са др жа ја за очу ва ње и раз вој 
кул ту ре срп ског на ро да и ње го вих пре
га ла ца из са да шњег и ра ни јег вре ме на у 
ра се ја њу. Хва ла сви ма ко ји су из го во ри ли 
не ку реч за Ми ни стар ство за ди ја спо ру 
ко ју ми не сма тра мо сво јом за слу гом не
го све што је до бро де ли мо са сви ма ко
ји ма је то на ме ње но. Је ди но од го вор ност 
за про пу ште но или не до вољ но учи ње но 
сма тра мо сво јом.

Раз го вор во дио Ста ни ша Не шић

Разговор са ми ни стром за ди ја спо ру Во ји сла вом Вук че ви ћем

НА ПРЕД, А У ВЕ ЋИ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВА 
ПО РЕД ИС ТАК НУ ТИХ
НА РО ДА ЕВРО ПЕ

НА ПРЕД, А У ВЕ ЋИ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВА 
ПО РЕД ИС ТАК НУ ТИХ
НА РО ДА ЕВРО ПЕ
Ми ни стар ство за ди ја спо ру у Вла-
ди ре пу бли ке Ср би је осно ва но је 
тек пре две го ди не. Али у прет ход-
не две го ди не мно го то га је ура ђе-
но. Ре ше на су не ка основ на пи та ња 
на ег зи стен ци јал ном ни воу ка да је 
у пи та њу ле ги сла ти ва (За кон о др-
жа вљан ству, За кон о ам не сти ји и  
дру ги про пи си ко ји нор ма ли зу ју 
ста тус број не срп ске ди ја спо ре). И 
на дру гим ни во и ма је слич но, што 
је, ка ко је у ди ја спо ри при ме ће но, 
ве ли ки под сти цај за на ше гра ђа не 
ко ји из раз ли чи тих раз ло га жи ве у 
ино стран ству. На пред ход ном сај му 
књи га одр жа но је пре ко 60 пре зен-
та ци ја књи га пи са ца из ди ја спо ре. 
За пи сце ко ји пи шу на срп ском је-
зи ку уста но вље на је на гра да “Ар се-
ни је Чар но је вић”, а на гра да „Стив 
Те шић“ за пи сце ко ји пи шу на је зи-
ку зе мље у ко јој жи ве. Ми ни стар-
ство по ма же из да вач ку де лат ност 
ди ја спо ре (Са вет Ср ба Ру му ни је је 
об ја вио пре ко 20 на сло ва и дру ги). 
По ред на пред на ве де ног по вод за 
овај раз го вор је и обе ле жа ва ње 150 
го ди на од ро ђе ња Ни ко ле Те сле, јед-
ног од нај ве ћих на уч ни ка срп ског 
ра се ја ња у прет ход ном вре ме ну.



Колико год да су живот 
и рад Стевана Мокрањ
ца у основи познати 

нашој научној, и не само на
учној, јавности, они и даље 
привлаче пажњу музиколога 
и других изучавалаца и нуде 
нова, још свестранија, проду
бљенија и осмишљенија осве
тљавања и упознавања, дају
ћи на тај начин могућност 
доношења и нових закључа
ка. Једно тако богато и у умет
ничком погледу вредно ком
позиторско дело као што је 
Мокрањчево, заслужује још разноврсније 
аналитичке приступе при покушајима ње
говог свеобухватног сагледавања, а његов 
живот, занимљив колико и његово дело, 
чека нове проучаваоце, пошто ни о њему, 
сасвим је сигурно, није, а неће скоро ни 
бити, све речено. Обимна књига др Стане 
ЂурићКлајн о младом Мокрањцу велики 
је допринос упознавању не само живота 
већ и дела зачетника реалистичког прав
ца у српској музици. У овом раду покуша
ћемо да се, макар и у најкраћим цртама, 
осврнемо на оно што је, по нашем мишље
њу, најбитније кад је реч о Мокрањчевом 
односу према уметности и стваралаштву 
уопште.

У Мокрањчево време у Србији инстру
ментална музика, као сто је познато, била 
је тек у повоју, те није чудно што се Мокра
њац сав посветио хорској песми и остао јој 
веран до краја живота. И у тој чињеници, 
свакако не случајној, испољиле су се зако
нитости општег друштвеног, културног, 
научног и уметничког развитка једнога 
народа.

Културну револуцију у Србији 
коју је извршио Вук Караџић, ва
љало је спровести и на музичком 
плану. Тај нимало лак национални 
задатак преузео је на себе Стеван 
Стојановић Мокрањац. Компонова
ти у народном духу и унапредити 
музички живот у Срба, постало је 
трајно опредељење овог надареног 
музичког ствараоца. Ако је Мађар
ска имала Белу Бартока, ми смо 
имали Мокрањца, и то у прави 
час, тако да су његовим примером 
убрзо пошли многи његови след
беници, те се може говорити и о 
својеврсној Мокрањчевој компози
торској школи, чији представници 
постоје и данас (Константин Бабић 
, на пример, и др.) Док је Вук учену 
Европу само текстуално упознао с 
нашим народним песмама, Мокра
њац јој је открио и њихову музичку 
страну, која је једна од суштинских 
компоненти њиховог синкретизма, 
и то открио (боље рећи понудио) 
у њеном још чистијем и оплемење
нијем виду, тако да је свет, не само 
онај учени, још једном могао да се 
усхићује, овога пута и њиховом му
зичком страном.

Уметнички геније нашега наро
да исказао се и у музици. што је 
глас с његове лире, само још арти
кулисанији, култивисанији, постао 

трајна својина наше култур
не баштине, једна од највећих 
заслуга је управо Стевана Мо
крањца.

Још у младости задобивши 
благотворан утицај Светоза
ра Марковића, Мокрањац је 
захваљујући свом самоувере
ном и преданом раду  успео 
да као уметник и сам буде 
предводник, пробуђени део 
народа и израз њихових нај
племенитијих тежњи и стре
мљења. Стога је сасвим схва
тљиво што је Мокрањчева му

зика била и остала душевна храна за наше 
људе.

Већ је речено да је Мокрањац као тво
рац руковети подсећао на мајстора бруса
ча драгуља. Његова заљубљеност у склад 
и његова хармониза торска вештина (хар
монија изнад свега!) указују на човека 
грчког, античког, укуса.  О томе би једном 
приликом могло подробније и документо
вани је да се говори, а сада бисмо рекли 
нешто више о томе откуд код Мокрањца 
толиког интересовања за народну песму, 
која је била надахнуће, полазиште и основ 
готово целокупног његовог музичког ства
ралаштва.

Почев од Петра Хекторовића, који је још 
у XVI веку записао неке народне попевке 
с острва Хвара, занимање за народни ме
лос постајало је све јаче и оно није преста
ло ни данас. У време Илирског покрета у 
Хрватској, средином XIX века, Станко Враз 
је скупљао народне песме „из љубави пре
ма, хрватској народној попијевци као по
себној вриједности која ће”  како се он на

дао  „послужити као сигуран путоказ за 
стварање народне умјетничке музике”. Та 
његова надања ускоро су почела да се оби
стињују, чему је нарочито допринео Фра
њо Ксавер Кухач. Мокрањац је и сам имао 
слуха за књижевноуметничку вредност и 
музичку лепоту народне песме, штавише 
– још као дете уживао је у њој. Сећајући се 
своје младости, он је сам о себи причао да 
је као младић волео да пева „од зрака до 
мрака”, а у добром друштву “и од мрака 
до зрака”.  Не изненађује његово дружење 
и пријатељевање с Јанком Веселиновићем, 
Војиславом Илићем, Браниславом Нуши
ћем и другим српским писцима и умет
ницима који су као и он били поклоници 
народне Музе.

Мокрањац је дубоко доживљавао му
зичку снагу и лепоту изворне народне пе
сме и јасно увиђао да она може да добије 
и прочишћенији, савршенији музички 
израз. Стога је у својим композицијама 
хорских песама настојао да, полазећи од 
музичке основе аутентичне народне пе
сме и не изневеравајуђи њену акустичку 
и семантичку суштину, створи у уметнич
ком погледу савршеније музичко дело, 
хорску песму, исто толико блиску народу 
као што је и народна песма, само дигнута 
сада на виши уметнички ниво. Све је то 
на један врло приступачан, пријемчив и 
очаравајући начин, омогућило култиви
сање музичког укуса код Срба, који су из 
сељачких опанака покушавали да ухвате 
корак са цивилизованом Европом. Управо 
у томе је и највећи значај композиторског 
рада Стевана Мокрањца. Његов однос пре
ма извору свога уметничког надахнућа, 
народном мелосу, постао је убрзо, и остао 

до данас, путоказ за многе по
тоње генерације српских, и не 
само српских, композитора. 
Он је у неку руку настављач 

музичког дела Корнелија 
Станковића, као што је Јо
сиф Маринковић у много че
му настављач његовог дела, 
а и други композитори који 
су касније стварали у народ
ном духу.

Мокрањчево одушевље
ње за народну песму посве 
је разумљиво. Наш народ је, 

управо у најтежим тренуцима 
своје историје, налазио у пе
сми и своје упориште и своје 
исходиште. То је, на изразито 
илустративан начин, показа
ла и наша народноослободи
лачка борба и социјалистичка 
револуција у Другом светском 
рату. “И не беше песма у наро
ду већ народ у песми”  како 
једном дивно рече Зоран Ву
чић. И кад се говори о односу 
који је човек с нашег тла имао, 
и има, према песми, онда нам, 
и нехотично, падају на памет 
речи Радослава Раденковића: 
„Ту су човек и песма изменили 
улоге, он је постао пролазна 
сенка, а песма његово непресу
шно трајање.”

Као и Вук Караџић, и Мо
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Власта Младеновић

ПЕСМОРЕЧИЈА

У ДОСЛУХУ СА 
МОКРАЊЦЕМ

Поводом 150 година од 
његовог рођења

ПРИПЕВЕТИ

«Играли се коњи врани …»

      Коња прежем,
притежем дизгине;
коња прежем
и не презам,
спреман, аман, 
да се гине;
коња прежем,
речју режем,
чуј ме добро,
о зло, срце моје сме,
зато не заустављај  ме !

***

«Осу се небо звездама, 
звездане дане, мој мили 
брале ...»

      Пуста су поља, 
празне су стаје,
нема више
ко да лаје,
само срце моје, 
срце лудо,
срце кивно,
још пише
живо, наивно.

***

«Текла вода Текелија ... «

      Све до Црног мора
певати морам,
ори се оро,
подврискује доро,
опасна је моја мисија,
док звезда сија,
круже лептири и бубе,
нежно ме љубе,
ал су мисли грубе,
мој голубе.

(Из истоименог рукописа 
који ће бити објављен
 у издању неготинске 

Народне библиотеке, поводом 
јубилеја)
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крањац се напрезао да, до смртног часа, 
што више заграби од живота и да се избо
ри за што већи број стваралачких тренута
ка. Стваралачка искра у њему никада се 
није гасила, а кадшто се разбуктавала у 
прави ватромет.

Чини се да је у досадашњим студијама 
о животу и раду Стевана Мокрањца недо
вољно указивано на ширину његових ин
тересовања и на његов несумњив допри
нос развијању и учвршћивању братства 
и јединства  наших народа и народности. 
Песма је једно од најпогоднијих средстава 
зближавања, јер она иде од срца к срцу и 
не зна за границе. Имајући свакако и то на 
уму, Мокрањац се у свом композиторском 
раду свесно определио за песму, и то за 
хорску песму, која је   управо благодарећи 
њему  убрзо постала омиљена код српске 
музичке публике, и показао је интересова
ње за балкански мелос готово у целини. 
Довољан је и само летимичан поглед на 
Мокрањчеве “Руковети”, па да се види 
да он у свом хармонизаторском раду ни
је остао само на народним мелодијама из 
уже Србије и са Косова, већ да је  у распо
ну од 1883. до 1909.  године  своје хорске 
песме компоновао и на основу народних 
напева из Македоније, Црне Горе и Босне, 
а није запоставио ни Хрватску, јер су му за 
његове „Приморске напеве” из 1893. годи
не послужиле народне песме из Хрватског 
приморја.  Ако је Бранко Радичевић  пре 
њега позвао све наше народе у једно коло, 
братско коло, Мокрањац их је позвао да 
све своје гласове слију у један глас, у глас 
заједништва, братства и јединства.

Кад је реч о Мокрањчевом односу пре
ма уметности и стваралаштву, онда се, уз 
остале атрибуте који су красили његову 
креативну личност, нужно мора нагласи
ти његова упорност, самопрегор и само
свест, његово подвижниство. Јер, он је, у 
свом пионирском подухвату, радио и ства
рао у нимало лаким условима, а урадио је 
и створио много. И баш то његово пожр
твовање, самоодрицање и непосустајање 
пред препрекама инспиративно је и за да
нашње ствараоце. Знати шта се хоће и би
ти истрајан у остваривању својих замисли, 
изабрати тешке путеве којима ће се ићи, 
јер лаки не воде ничему, сем у ћорсокак, то 
је било оно што је руководило композитор
ску стваралачку мисао Мокрањчеву. И ка
да се из данашње перспективе погледа на 
живот Стевана Мокрањца, онда се, јасније 
но икада, увиђа да је он, упркос многим 
тешкоћама, протекао у свакодневном му
котрпном и напорном стваралачком умет
ничком раду, а све за добробит народа, за 
будућа поколења.

др Љубиша Рајковић - Кожељац

* У разговору са једним Немцем 1899. године, 
Мокрањац је изјавио да су корени српске му
зике у грчкој музици. 

** “Приморски напеви” нису настали на осно
ву властитих Мокрањчевих записа народних 
песама. Незадовољан како их је, изневерава
јући изворну народну музику, компоновао 
Славољуб Лжичар, чех по пореклу, он је извр
шио ново компоновање и ово своје музичко 
остварење потписао, пркосно, псеудонимом 
“Правдољуб Истинић”.

Милан Р. Симић
ЛАЗАРЕВ СМЕХ

Лазар се губи у грозничавом смеху. У не
верици, нико да му помогне. Буди се сва

ког јутра са жељом да себе што пре одживи. 
И зло, што га троши. Као да нестанком хоће 
да науди срамоти што му је нанео брат. А та
ква највише боли.

Она белина, са сунцем што се тек рођено 
наслонило на висока брда, боји Лазару сећа
ња. У зеницама га жари као коприва младу 
кожу.

Враћа се из заробљеништва. Једва се нази
ре његова силуета док пролази пољем. Пу
теве избегава. Као да га прадедови гледају с 
неба, као да је заробљеништво само његова 
срамота. Посрће, и сећа се: крстили га у обли
жњем манастиру, већ поодраслог дечака од 
седам година, кад му се отац вратио из свог 
заробљеништва. Нејаког и голог подигли га 
међу свеце, и пожелели му сву доброту од 
Бога.

Како је ближе кући, тако му у мисли све 
више навире Душанка. Деце још нису има
ли – али су мислили да има времена. То га је 
тамо, у заробљеништву, највише и најчешће 
притискало. И чинило му се да му даје снагу 
да издржи и да се врати кући и Душанки, 
њеној белој хаљини, којом се приновила дан 
пре него што је пошао у рат, и у којој му се 
и тада, и све време у туђини чинила неверо
ватно лепа. Њено бледо лице, поглед, и по
следње поподне што су га заједно провели, 
нису му давали мира: купали су се у реци, 
па после зашли у врбак – још памти сваку 
врбу. Чак и сад осећа мирис сенокоса поред 
реке. И Душанкин.

Пред капијом га обузима неверица. Не 
осећа бол отечених ногу. Ни распукле жуље
ве. Ни мирис липа поред капије, ни свежину 
јутарњег ваздуха. Нечујно улази у двориште. 
Само овлаш гледа шталу. И свињце. У тору 
нема ниједне овце. А нема ни Душанке.

Гледа у петла, кавгаџију. Не зна зашто, 
али у том тренутку се сети Милутина, стари
јег брата. Петао кукурикну, а у Лазару цик
ну мисао на жену.

Уђе у кућу. Са зида засја благо лице ико
не. На столу бокал са вином. Преко њега шу
стикла – Душанкине руке. Сети се последње 
бербе грожђа: када су се берачи разишли, 
Душанка и он су седели у мраку и откидали 
зрно по зрно.

Уђе у спаваћу собу. Душанка и Милутин 
у великом кревету. Осети гађење. У углу спа
зи колевку. И истрча.

Напољу: голошијан смождио једну граор
ку под собом. Из Лазара прасну смех – дуг, 
грозничав: више налик болу него правом 
смеху. Из џепа извади златан прстен, скинуо 
га је са руке неког разоружаног стражара, да 
врати бар део од оног што су му узели, и ба
ци га у прашину. За његовим жутим одсјајем 
дотрча кокошка.

Сада Лазар бежи од људских гласова. 
Скрива се. Бере цвеће и сплиће га у венце, 
па их пушта низ реку. А кад сиђе у село, заи
ска чашу вина. То му је довољно. Кроз њега 
памти укус грожђа.

Види петла кад нагази кокош, па се засме
је. Дуго. Грозничаво.

ЗЛАТНА ГРЕДА, год. 6, бр. 53, 2006, главни и 
одговорни уредник Јован Зивлак, Друштво 
књижевника Војводине, Браће Рибникар бр. 
5, Нови Сад, zlatnagreda@neobee.net

Часопис је недавно прославио 50. број а у послед
њем се налазе текстови Алпара Лошонца, Милора
да Беланчића, Сузан Стјуарт (превод Љиљане Пе
тровић), Владимира Гвоздена, Новице Милића, 
Филипа Мајнлендера (превод Дамир Смиљанић), 
Филипа Тјуа (превод Наташа Пралица), Душана 
Пајина, поезија Јована Авакумовића, Александра 
Лукића, Татјане Цвејин, Стевке Шмитран, Жарка 
Золотића, Стојана Бербера, Аугуста Клаинцалера 
(превод Јована Зивлака), Златка Пангарића, Бла
гоја Свркоте, Миле Машовић, Бориса Лазића, Љи
љане Дугалић, проза Радована Белог Марковића, 
Драгана Радованчевића, Ромена Гарија (превод 
Мирославе Дебељачки), Петера Естерхазија (пре
вод Арпада Вицка), интервју Еме Ансјан са Брет 
Истон Елисом (превод М. Дебељачки). Књиге Ђор
ђа Лебовића, Милана Орлића, Мишела Фукоа, 
Питера Брукса, Драгослава Андрића и зборник 
Како читати приказали су Драшко Ређеп, Зоран 
М. Мандић, Златко Јелисавац, Светлана Томић, 
Дејан Пралица и Јасмина Радојичић. Број као и 
увек затварају вести из ДКВ и света литературе, 
in memoriami Генадију Ајгију и Бети Фриден, као 
и топлисте најпродаванијих књига.

ПОМАК, год. 11, бр. 33, 2006, главни и одго
ворни уредник Драган Радовић, Булевар 
ослобођења 101, Лесковац.

На уводном месту најновијег броја су беседа Ми
ра Вуксановића и два текста из заоставштине 
Николаја Тимченка. Поезију објављују Миливо
је Крстић, Перица Перишић, Војин Митровић, 
Бабкен Симоњан (превод аутора, препев Лазара 
Радуловића), Данило Коцић, Оливера Шијачки, 
Богољуб Недимовић, Љубиша Рајковић Кожељац, 
Томислав Ж. Вујчић, Матија Кодаловић, Оскар 
Милош (препев Драгана Тасића), Зоран Симић, 
Светолик Станковић, Светлана Пешић, Марија 
Бишоф, Димитрије Николајевић, Благоје Ниша
вић и Даринка Крстић, прозу Душан Стошић, 
Раде Јовић, Милутин Мичић, Наташа Томић, Ми
ра Коцић, Љиљана Јањић, Срђан Дојчиновић, Вла
стимир Вељковић, Добросав Туровић, Љ. Рајковић 
Кожељац и Перица Пешић. Предраг Стајић пише 
о новооснованој задужбини „Николај Тимченко“, 
Јован Пејчић о Милану Ракићу на Косову, Дими
трије Тасић о поезији Љиљане Дугалић, Бабкен 
Симоњан „води разговор“ са Десанком Максимо
вић, Живојин Прокоповић о акварелима Милана 
Врбића, Мирослав Цера Михаиловић и Радослав 
Златановић о прози Радета Јовића, Мирјам Рено 
Далон о Хани Арент (превод Ружице Тимченко), 
Живојин Тасић о представи Молијеровог Дон Жу
ана у режији Југа Радивојевића, Емилија Ђикић о 
екологији и младима, Велимир Вили Хубач о му
зичком животу Лесковца, Момчило Златановић о 
једној забележеној косовској песми, Томислав Сте
вановић о лесковачким Ромима. Нове књиге То
мислава Н. Цветковића, Зорана Ћирића, Данета 
Стојиљковића, Марка Николића, Љубише Динчи
ћа, Милорада Цветковића приказали су Ксенија 
Катанић, Дејан Ђорђевић, Јовица Стаменковић, 
Владимир Мичић и Марија Стојановић.

Д. В.



Др Драгутин
Фуруновић
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Према писању „Новина Читалишта Бео
градског” од 23. јануара 1848. године, 
„Господа Чиновници и Грађани Ча

чански одушевљени за просветом сачинили 
су 12. јануара Друштво Читанија СрбскоСло
венских Новина у Чачку чији је Предсједатељ 
био Мајор Каваљер Милија Драгићевић, На
челник Округа Чачанског”. Друштво се одмах 
„пренуменирало за десетак новина излазећих 
у отачеству нашему и Аустријској Држави”. 
На првом месту: Новине Читалишта Београд
ског, Новине Просветне, Чича Срећков Лист, 
Новине Загребачке, Далматински Магазин 
и друге. Чачанска библиотека, која од 1998. 
године носи име песника Владислава Петко
вића Диса, узима 1848. годину и формирање 
Друштва за читање српскословенских нови
на као зачетак библиотечке и културне делат

ности у овом делу Србије. Опрезни Чачани су 
тек 1860. године основали Читалиште. Књига 
и Читаоница су све до краја Другог светског 
рата делиле судбину народа, више пута биле 
гашене и затваране и тек од 10. фебруара 1946. 
године библиотека ради у континуитету.

Библиотеке су универзалне културнопро
светне установе у којима је похрањено цело
купно људско знање и стваралаштво. С об
зиром да се у њима примењују међународни 
стандарди може се рећи да све народне тј. јав
не библиотеке личе једна на другу. Оно што 
сваку библиотеку чини посебном су њена 
завичајна одељења и културни рад. Градска 
библиотека „Владислав Петковић Дис” пре
познатљива је по песничкој манифестацији 
„Дисово пролеће”, четири легата, богатој за
вичајној баштини, сарадњи са културним цен
трима других земља и разноврсној издавачкој 
делатности. Чачанска библиотека осим улоге 
народне библиотеке од 1994. године обавља и 
матичне функције за све библиотеке у Мора
вичком округу. Од 2000. године библиотека 
својим корисницима омогућава бесплатан ин
тернет у Интернет клубу, а свој рад презенту
је на веб адреси www.cacakdis.org.yu, www.
biblioteke.org.yu.

Фондови и легати

Укупан књижни фонд библиотеке је око 
150.000 публикација, распоређених у Дечјем 
одељењу, Одељењу за одрасле, Завичајном, На
учном и Стручном одељењу, као и четири огран
ка (Мрчајевци, Заблаће, Прељина и Пријевор). 
Одељење периодике располаже са укупно 315 

наслова часописа и листова, од којих је акту
елно око 80. Најстарија српска књига у фон
ду је „Историја разних словенских народа” 
Јована Рајића, штампана у Бечу 1794. године, 
а најстарија књига је „Biblia Sacra” из 1592. 
године.

Градска библиотека од 1949. године богати
ја је за легат брачног пара Миливоја и Божи
дарке Филиповић. Легат са око 4.000 публи
кација (старе и ретке књиге, издања с краја 
19. и почетка 20. века, комплетна кола Српске 
књижевне задруге и Српског књижевног гла
сника) смештен је у Научном одељењу. За за
вичајну баштину значајни су легати Јована 
Давидовића и Синише Пауновића, у којима 
су осим разгледница, фотографија и вредних 
речника на око 100 језика света, старе и ретке 
књиге и рукописи необјављених дела. Понос 

библиотеке чини легат Наташе и Мишела Бер
те из Тонона у Француској, у коме се налази 
више од 2.000 књига на француском и руском 
језику, као и поклон књига и речника на не
мачком језику од Гете института у Београду.

Дисово пролеће

Заштитни знак културе Чачка је 
песничка манифестација „Дисово 
пролеће” која се у овом граду одржа
ва у континуитету од 1964. године. 
Организатор свечаности посвећених 
песнику Дису, савременој поезији и 
стваралаштву уопште, јесте Градска 
библиотека. Добитници Дисовог песничког 
признања су најзначајнија имена српске ли
тературе: Васко Попа, Десанка Максимовић, 
Милош Црњански, Бранко В. Радичевић, Љу
бомир Симовић, Матија Бећковић, Бранислав 
Петровић и други. Добитник „Дисове награ
де” за 2006. годину (плакету додељује Градска 
библиотека, донатор новчаног дела je Скуп
штина општине Чачак) по одлуци жирија је 
Слободан Зубановић, песник из Београда.

Осим признања савременом песнику за 
целокупни лирски опус, библиотека од 1979. 
године награђује неафирмисане ауторе, одно
сно рукопис необјављене песничке збирке. 
Победнику следује штампање прве песнич
ке књиге, а од 2003. и плакета „Млади Дис”. 
Прву песничку збирку у Чачку објавила су 
данас позната песничка имена: Живорад Не
дељковић, Милен Алемпијевић и Јелена Мар
ковићЛукић, а за објављену књигу награду 
„Бранко Радичевић” добили су Јелена Радова

новић и Јован Поповић. Библиотека награђује 
и ауторе есеја о Дисовом стваралаштву, као 
и литерарне радове ученика основних и сред
њих школа.

Дисово пролеће осим поетског негује и ли
ковномузичко стваралаштво (до сада је одр
жано 10 ликовних изложби Пролећно анале), 
подстиче научноистраживачки рад организо
вањем научних скупова (о Дису 2000. године, 
Даница Марковић 2006) и мултимедијалне са
држаје за младе (програм „Дисовизија”).

Издавачка делатност

Знајући да само написана реч има трајност, 
Библиотека се осамдесетих година прошлог 
века определила за штампање публикација 
које прате Дисово пролеће, али и афирмишу 
завичајну баштину. Лауреатима Дисове на
граде у едицији „Књига госта” библиотека од 
1973. године објављује књигу (за књигу „Иза
брао сам месец”, објављену на 40. Дисовом 
пролећу, Душко Новаковић је добио награду 
„Васко Попа” 2004. године). Од 1971. године 
Дисове свечаности прати часопис „Дисово 
пролеће” (објављено 37 бројева), у едицији 
„Токови” објављено је 24 књиге младих ауто
ра, а изложбе књиге добитника пропраћене 
су садржајним каталозима. У едицији „Зави
чајна библиографија” (објављено 11 књига) 
Градска библиотека штампала је библиогра
фију „Чачанско штампарство и издаваштво 
18331941” аутора Марије Орбовић (награда 
„Стојан Новаковић” за 1999. годину), „Библи
ографију часописа Градац 1151” (2005), ауто
ра Миле Јовашевић и Марије Орбовић, као и 
више персоналних библиографија. У припре
ми су библиографије Данице Марковић и Дра
гослава Грбића, песника рођених у Чачку. У 
едицији „Врела” (шест књига) библиотека 
објављује рукописну и другу грађу завичај
них стваралаца. Стручни часопис за библио
текарство „Глас библиотеке” излази од 1988. 
године и постао је препознатљив ван Србије 

(електронска верзија налази се на 
сајту eprints.rclis.org). До сада је об
јављено 12 бројева.

Чачански библиотекари осим 
стручних и научних радова штам
паних у разним часописима и пу
бликацијама (Марија Орбовић, 
Милица Баковић, Маријана Мато
вић, Даница Оташевић, Биљана 
Мијаиловић) потписују и ауторске 

књиге есеја и белетристике (Оливера Вукса
новићНедељковић, Богдан Трифуновић, Бо
шко Обрадовић).

Признања

Спајајући старо са новим, негујући завичај
ну и српску културу, али и стваралаштво дру
гих, Градска библиотека је постала стуб кул
турног и просветног живота у Чачку, чинећи 
овај град препознатљивим на културној мапи 
Србије. За унапређење библиотечке делатно
сти, културни развој средине и допринос на
ционалној баштини, Библиотека је награђена 
наградама „Милорад Панић Суреп” (1981) и 
„Вуковом наградом” (2002).

Даница Оташевић
Богдан Трифуновић

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак

bdis@ptt.yu



1
БОГ НАР, Зо ран : Ан то ло ги ја 
срп ског ми кро е се ја XX ве ка. 
– Бе о град : Де ре та, 2006.

По сле два ро ма на, де се так збир
ки по е зи је и три књи ге по ет ско
фе но ме но ло шких ми кро е се ја, 
Зо ран Бог нар по ја вио се као при
ре ђи вач пр ве ан то ло ги је срп ског 
ми кро е се ја. По чев од Бо жи да ра 
Кне же ви ћа, пре ко Јо ва на Ду чи
ћа, Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, 
Иси до ре Се ку лић, Стра ни сла ва 
Ви на ве ра, Иве Ан дри ћа, Ра де
та Дра ин ца, па до Вла де те Је ро
ти ћа, Јо ва на Ћи ри ло ва, Јо ва на 
Пеј чи ћа и Дра га на Јо ва но ви ћа
Да ни ло ва, Бог нар хро но ло шки 
пра ти раз вој жан ра, али и раз вој 
и опреч ност срп ске фи ло соф ске 
ми сли. Ми кро е сеј сва ка ко је при
ма мљи ва фор ма и на да све вр ло 
при хва тљи ва за са вре ме ног чи та
о ца чи је вре ме те че пре бр зо да 
би се по за ба вио књи га ма ве ћег 
оби ма. Ра чу нај мо да ће овај из
бор осим ин те лек ту а ла ца и па
си о ни ра них чи та ла ца на ћи свој 
пут и до бр зих и ди на мич них 
љу ди на шег до ба.

ГЛА ВА ШИЋ, Дра ган : Про-
стор и вре ме. – Бе о град : Тајд, 
2005. – 244 стр.

Књи га Дра га
на Гла ва ши ћа 
(1958, Бе о град, 
ди пло ми рао 
и ма ги стри
рао фи ло со
фи ју и ма те ма
ти ку на уни ве зи те ти ма у САД) 
ба ви се фун да мен тал ним фи ло
соф ским пи та њи ма из обла сти 
ме та фи зи ке, епи сте мо ло ги је и 
он то ло ги је. По ла зе ћи од Пла то
на и Ари сто те ла, пре и спи ту ју ћи 
це лу фи ло соф ску тра ди ци ју до 
20. ве ка кроз пој мо ве про сто ра 
и вре ме на и те ме ље ћи сво ју сту
ди ју на по став ка ма фи зи ке и 
ма те ма ти ке, аутор до слов но уки
да тер ми не про стор и вре ме, и 
пред ла же уме сто њих по сто ја ње 
(за про стор) и про ме на и веч ност 
(за вре ме). Ову те зу аутор до ка
зу је и раз ла же кроз 10 по гла вља. 
Раз у ме ва њу фи ло соф ског тек ста 

ком би но ва ног пој мо ви ма фи зи
ке, астро фи зи ке и ма те ма ти ке до
при но си До та так са на зи ви ма : 
Зе но но ви па ра док си, По сту ла ти 
еуклид ске ге о ме три је, По ре ђе ње 
еуклид ске са нееуклид ским ге о
ме три ја ма (на уч ни ци Ло ба чев
ски и Ри ман) чи је се ге о ме три је 
на зи ва ју хи пер бо лич на и елип
тич на, Шо пен ха у е ро во по ре ђе ње 
про сто ра (у 28 та ча ка, Гла ва шић: 
Про стор не по сто ји) и вре ме на (у 
28 та ча ка, Гла ва шић: Вре ме не 
по сто ји), Ар гу мент за ап со лут но 
кре та ње, шта су ре кли о вре ме
ну и про сто ру Пла тон, Ари сто
тел, сто и ци, Лу кре ци је, Њутн, 
Бо ров, Мак свел, Хјум, Лајб ниц, 
Кант, Мек Та гарт, Ра сел и дру ги, 
као и Зна чај ни пој мо ви пу тем ко
јих функ ци о ни ше ауто ро во ми
шље ње у до ка зи ва њу ста во ва. 
Књи га по се ду је Ин декс и Ли те
ра ту ру.

2
АР СЕ НИ ЈЕ, мо нах : Бог и 
ро кен рол .  Цр на Ре ка : Ма
на стир Цр на Ре ка, 2006. 124 
стр.

Ц р н о  р е ч  к и 
мо нах Ар се
ни је при се ћа 
се сво је мла
до сти и Бе о
гра да кра јем 
80тих про
шлог ве ка. Го во ри о сво јим при
ја те љи ма: чла но ви ма гру пе ЕКВ, 
глу ми ци Со њи Са вић и сли ка ру 
Ду ша ну Гер зи ћуГе ри, на по ми
њу ћи да је дро га упро па сти ла 
це лу „ро кен рол“ ге не ра ци ју. 
Аутор раз ма тра зна чај ро кен ро
ла, ње гов на ста нак, уло гу ко ју је 
имао у ре жи му Ти то ве и пост ти
то ве Ју го сла ви је и го во ри о пле ја
ди мла дих и та лен то ва них љу ди 
та да шњег Бе о гра да ко ји су у дро
га ма про на ла зи ли бег из та кве 
ствар но сти. По тре сна су све до
чан ства и лич на ис ку ства ко ја се 
из но се у књи зи где аутор го во ри 
и о сво јим гре шка ма и за блу да
ма из мла до сти. Аутор се ба ви 
и са вре ме ним сли кар ством, го
во ри о упо тре би и зло у по тре би 
та лен та, о од но су пост мо дер ни
стич ке умет но сти и фре ско пи
са, о ро кен ро лу и ви зан тиј ском 
по ја њу. Књи га је од го вор пра во

сла вља на иза зо ве и ис ку ше ња 
мо дер ног све та.

ЈО ВИЋ, Б. Са во : Све ти ис по-
вед ник Вар на ва Епи скоп 
хво стан ски. –Бе о град : Ин
фор ма тив ноиз да вач ка уста
но ва СПЦ, 2006. 284 стр.

У ма на сти ру 
Жи то ми слић, 
15. ма ја 2005. 
из вр ше на је 
све ча на ка
н о  н и  з а  ц и  ј а 
Епи ско па Вар
на ве На сти ћа. 
Ње гов спо мен СПЦ обе ле жа ва 
12. но вем бра, што је об зна ње но 
и оста лим пра во слав ним цр ква
ма. Књи га Са ве Б. Јо ви ћа, ко ји је 
и сам стра дао од ко му ни стич ког 
ре жи ма, све до чи о пат ња ма ко је 
је за жи во та од ко му ни ста пре тр
пео Све ти ис по вед ник Вар на ва. 
Жи ти је Све тог Вар на ве пи са но 
је чи стим и пит ким сти лом, без 
пре те ри ва ња би ло ко је вр сте, 
та ко да је до ступ но сва ком чи та
о цу. Пи сац се по тру дио да осве
тли вре ме и љу де то га вре ме на 
и Све тог ис по вед ни ка ко ји ме ђу 
њи ма бив ству је и љу ба вљу раз го
ни ду хо ве та ме. По ред Жи ти ја 
књи га са др жи и при ло ге ме ђу 
ко ји ма је пи смо Ми тро по ли та 
скоп ског Јо си фа Јо си пу Бро зу, 
као и бе се де Све тог Вар на ве, ме
ђу њи ма и оне због ко јих је био 
утам ни чен.

ЈО ВИЋ Б. Са во : Хри стов Све-
то са вац Ми хај ло Пу пин. 
 Бе о град : Ин фор ма тив но
из да вач ка слу жба СПЦ, Бе о
град, 2004.  181 стр.

Го во ре ћи о „де лат ној ве ри“ Ми
хај ла Пу пи на, Са во Б. Јо вић у 
овој књи зи по сма тра ве ли ког на
уч ни ка пре све га као пра во слав
ног Ср би на и ве ли ког ро до љу ба 
ко ји на свом пу ту од Идво ра, пре
ко Пра га, Аме ри ке и Бер ли на ни 
у јед ном тре нут ку не за бо ра вља 
на сво је ота ча ство ко јем сва кад 
вер но слу жи. Пу пин је мно го по
ма гао у ор га ни за ци ји Срп ске пра
во слав не цр кве у Аме ри ци, а ве
ли ки до при нос ре ше њу срп ског 
пи та ња дао је ди пло мат ским ак
тив но сти ма и кон так ти ма са та

да шњим пред сед ни ком 
САД Ву дро Вил со ном. 
Пи сац го во ри о Пу пи но
вој ду ши из ко је по ти че 
це ло ње го во де ло и при
по ве да о Пу пи но вом 
жи во ту, по зна стви ма и 
су сре ти ма са ве ли ким љу ди ма 
то га вре ме на, по пут Ајн штај на и 
Све тог вла ди ке Ни ко ла ја. 

РО ЂЕ НО ВИЋ Је ли ца : Раз го
во ри са ми тро по ли том Ам
фи ло фи јем (Ра до ви ћем).  Бе
о град, 2005.

Књи га са др жи ауто ро ве раз го
во ре са ми тро по ли тим Ам фи
ло фи јем, као и за па жа ња са пу
то ва ња по Ко со ву и Ме то хи ји. 
Из два ја ју се че ти ри те мат ске 
це ли не: Ко со во је срп ски Је ру са
лим, Хри шћан ство је по бе ди ло 
и по бе ђи ва ће, У јаг ње ту је спас 
(од ло мак из „Ко сов скоме то хиј
ског днев ни ка 2001“). Дру ги део 
књи ге но си за се бан на слов: Ср
би су на сво јој зе мљи, у сво јој ла
ври, по ред мо шти ју сво га кра ља, 
зве ри за од стрел. Од ло мак Ко сов
скоме то хиј ског днев ни ка об у
хва та пе ри од од шест да на (8–14. 
ав густ 2001.) и опи су је при пре ме 
за по вра так прог на ни ка у се ло 
Оси ја не. Аутор опи су је си ту а ци
ју на Ко со ву и Ме то хи ји, оштро 
осу ђу ју ћи ме ђу на род не сна ге и 
Ал бан це и са жа ље њем гле да на 
пре о ста ле Ср бе ко ји по „сво јој 
све тој зе мљи“ хо да ју за шти ће ни 
на о ру жа ним вој ни ци ма ту ђих 
зе ма ља и вој ски. По тре сно све
до чан ство де вич ких мо на хи ња 
и сли ка ал бан ске де це ко ја псу ју 
на срп ском, пред ста вља ју са мо 
јед ну од илу стра ци ја све оп ште 
мр жње пре ма Ср би ма и њи хо
вим све ти ња ма. Ова књи га је 
све до чан ство суд би не и исто риј
ски те шког тре нут ка за срп ски 
на род и ње го ву цр кву. 

7
КИ ДИС Ен то ни и СЛО МЕН 
Ле ри : Жи ве ра не, пре ве ла с 
ен гле ског Ма ја Лон чар .  Бе о
град : Ал на риЕди тор, 2005 . 
 378 стр.

По сле че тво ро го ди шње па у зе је
дан од нај по зна ти јих аме рич ких 

ИЗ ЛОГ НО ВИХ КЊИ ГА
УДК: 0 – оп шта гру па, 1 – фи ло зо фи ја, пси хо ло ги ја, 2 – ре ли ги ја, те о ло ги ја, 3 – дру штве не на у ке, 5 – ма те ма ти ка,

при род не на у ке, 6 – при ме ње не на у ке, ме ди ци на, тех ни ка, 7 – умет ност, спорт, ра зо но да, 8 – лин гви сти ка,
књи жев ност, 9 – ге о гра фи ја, би о гра фи ја, исто ри ја
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рок бен до ва „Ред Хот Чи ли Пе
перс“ об ја вио је ал бум „Ста ди ум 
Ар ка ди ум“. Ме ђу тим и овај ал
бум пра те скан да ли ко ји су се од 
1983. го ди не, ка да је по ме ну ти 
бенд сво јим му зич ким ино ва ци
ја ма по чео да ха ра свет ском рок 
сце ном, ле пи ли за чла но ве ове 
гру пе. Чла но ви „Пе пер са“ на че
лу са осни ва чем, тек сто пи сцем 
и пе ва чем Ен то ни Ки ди сом гнев
ни су на не по зна тог му зич ког 
пи ра та, ко ји је ком по зи ци је са 
њи хо вом нај но ви јег ал бу ма, пре 
зва нич ног пред ста вља ња пу стио 
на ин тер нет. Сво ју за ни мљи ву, 
уз бу дљи ву и кон тра верз ну би
о гра фи ју „Жи ве ра не“ Ен то ни 
Ки дис (1962, Ми чи ген) на пи сао 
је у са рад њи са по зна тим аме
рич ким пу бли ци стом Ле ри Сло
ме ном, ауто ром књи ге „На пу ту 
са Боб Ди ла ном“. У „Жи вим ра
на ма“ Ен то ни Ки дис на бо лан 
али искрен на чин опи су је смрт 
од овер до за свог нај бо љег при ја
те ља, као и соп стве ну бор бу са 
за ви сно шћу од број них нар ко ти
ка. На стра ни ца ма ове пит ке сто
ри је су сре ће мо се и са слав ним 
му зи ча ри ма чи ји су се жи вот ни 
пу те ви укр шта ли са Ки ди со вим, 
по пут Али са Ку пе ра, Џи ма Пеј
џа и Кјет Му на. „Жи ве ра не“ су 
при ча о пре да но сти и раз вра ту, 
сплет ка ма ко ји ма су слав не лич
но сти скло не ра ди оп стан ка у 
су ро вом све ту шоуби зни са, али 
и о че лич ној во љи и ис ку пље њу. 
Ен то ни Ки дис и Ле ри Сло мен 
на пи са ли су књи гу ко ја се од пр
ве до по след ње стра ни це не ис
пу шта из ру ку.

Неџ ма: Ба дем – Ин тим на 
при по вест, пре ве ла са фран
цу ског Со ња Ра до вић.  Бе о
град : Ла гу на, 2006.  204 стр.

Ово је пр ви ерот ски ро ман ко ји 
го во ри о чул ној еман ци па ци ји 
јед не арап ки ње. Неџ ма је псе у
до ним та јан стве не аутор ке, ко ја 
жи ви у јед ној од зе ма ља Ма гре
ба. Ста ра је че тр де сет го ди на. 
Ова ин тим на сто ри ја го во ри о 
ерот ском скла ду ду ше и те ла. 
Арап ки ња Неџ ма усу ди ла се да 
сру ши сек су ал не та буе ко је су 
ве ко ви ма на мет ну ти арап ским 
же на ма, при ча ју ћи соп стве ну 
ин тим ну при чу о су сре ту са јед
ним пре фи ње ним, стра стве ним 
му шкар цем, ко ји јој је от крио 
шта пред ста вља ва тре на и ду
бо ко сен зу ал на љу бав. „Ба дем“ 
ни је са мо чул на и на по је ди ним 
стра ни ца ма си ро востра стве на 
ис по вест о ин тим ној ве зи у ко јој 
Неџ ма не са мо да жуд но во ли, 
већ је на исти та кав на чин обо жа

ва на и во ље на. Са „Ба де мом“ по
чи ње јед на но ва епо ха ерот ског 
сен зи би ли те та у књи жев но сти, 
пре вас ход но због чи ње ни це да 
јед на му сли ман ка пр ви пут сло
бод но го во ри о соп стве ном, ин
тим ном жи во ту. Ме ђу тим, ова 
књи га пред ста вља и по ли тич ки 
чин, ко јим арап ки ње, ка да је у 
пи та њу из ра жа ва ње њи хо ве сек
су ал но сти, осва ја ју пра во гла са.

МИ ЈА И ЛО ВИЋ, Би ља на : 
Пут ме ђу пу те ви ма. – Ча чак 
: Град ска би бли о те ка „Вла ди
слав Пет ко вић Дис“, 2006. 

Ка та лог „Пут ме ђу пу те ви ма“ 
пра ти исто и ме ну из ло жбу по
све ће ну жи во ту и ства ра ла штву 
Сло бо да на Зу ба но ви ћа, ла у ре а
та Ди со ве на гра де за 2006. го ди
ну. Аутор из ло жбе и ка та ло га 
је Би ља на Ми ја и ло вић. У по гла
вљи ма „Шта сам то го во рио“, 
„Пе снич ке збир ке“, „Есе ји и про
зни за пи си“, „По е зи ја Сло бо да
на Зу ба но ви ћа у ан то ло ги ја ма 
и збор ни ци ма“ и др, аутор до но
си за ни мљи ве оце не кри ти ча ра 
о по е зи ји С. Зу ба но ви ћа, као и 
би бли о граф ске је ди ни це о ње го
вим књи га ма у до ма ћој и стра ној 
ре фе рен сној ли те ра ту ри. Ка та
лог је бо га то илу стро ван фо то
гра фи ја ма и пред ста вља зна чај
ну пу бли ка ци ју за упо зна ва ње 
Зу ба но ви ће ве по е зи је.

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Дра ги
ша : Зо граф Ан дри ја Ра и че-
вић епо ха и де ло. – Бе о град : 
Де ре та; Ужи це : На род ни Му
зеј; При бој : За ви чај ни Му зеј, 
2005.  304 стр.

Исто ри чар умет но сти Дра ги ша 
Ми ло са вље вић чи та о ци ма је 

пред ста вио сло је ви ти умет нич
ки лик јед ног од нај по зна ти јих 
срп ских сли ка ра XVII ве ка зо
гра фа Ан дри је Ра и че ви ћа. Ра и
че вић био је уни вер зал на ства
ра лач ка лич ност, ко ја се ни је 
пре пу шта ла јед но стра ним фре
ско сли кар ским и ико но пи сач
ким по у ка ма и узо ри ма. У XVII 
ве ку ути ца ји ру ске умет но сти 
пред ста вља ли су не за о би ла зно 
упо ри ште у срп ској цр кве ној ду
хов но сти и фре ско сли кар ству. 
Том ути ца ју ни је одо лео ни Ра
и че вић. Ме ђу тим, зна чај но је 
по гла вље у ко ме се Дра ги ша 
Ми ло са вље вић ба ви ње го вим 
од но сом пре ма ита локрит ско
фре ско сли кар ству. Вре ме у ко
ме је жи вео и ства рао Ра и че вић 
би ло је усло вље но чи ње ни цом 
да се ин ди ви ду ал на спо соб ност 
ста ви у слу жбу срп ске цр кве ко
ја је из не дри ла не са мо Ра и че ви
ћа, већ и дру ге сли ка ра из XVI и 
XVII ве ка, по пут Јо ва на и Лон ги
на. Ра и че вић је сли кар ство би ло 
ускла ђе но са од брам бе ним ста
вом Срп ске пра во слав не цр кве, 
ко ја је пра во слав ну ду хов ност и 
на ци о нал ни оп ста нак гр че ви то 
мо ра ла да са чу ва у окви ри ма ви
зан тиј ске умет но сти и све то сав
ске тра ди ци је. „Зо граф Ан дри ја 
Ра и че вић епо ха и де ло“ осма је 
по ре ду књи га Ми ло са вље ви ћа. 
Сво јом пре да ном де лат но шћу 
овај исто ри чар умет но сти ко ји 
жи ви и ра ди у Ужи цу, по ка зу је 
нам ка ко се пра ви спре тан и сре
ћан спој ка би нет ске и те рен ске 
де лат но сти. Ана ли зи ра ју ћи и 
пре пи си вач ку де лат ност Ра и че
ви ћа, Дра ги ша Ми ло са вље вић 
хра бро се упу стио и у нај ком пли
ко ва ни ја ико но граф ска пи та ња. 
Овом мо но гра фи јом Дра ги ша 
Ми ло са вље вић до ка зу је да се 
исто риј ски окви ри у ко ји ма је 
би ти сао – и још увек би ти ше 
срп ски на род – на пра ви на чин 

не мо гу раз у ме ти, уко ли ко се не 
при хва те дра го це ни по да ци ко је 
нам да ру је исто ри ја умет но сти.

СА ВРЕ МЕ НА СРП СКА ДРА-
МА, књи га 25. – Бе о град : 
Удру же ње драм ских пи са ца 
Ср би је, По зо ри ште Мо дер на 
га ра жа, Кул тур но Про свет на 
За јед ни ца Бе о гра да, 2006.  
268 стр.

Два де сет пе та књи га еди ци је 
„Са вре ме на срп ска дра ма“ ис ти
че вред но сти, зна чај и бо гат ство 
срп ске драм ске про дук ци је, чи ја 
се оства ре ња кре ћу од ре а ли стич
ког, од но сно на ту ра ли стич ког 
ис ка за, па све до раз ли чи тих об
ли ка не фор мал не сти ли за ци је. 
У књи зи су за сту пље ни сле де ћи 
ауто ри: Ми о драг Илић јед но чин
ком „Жан ка“, по све ће ној јед ној 
од нај ве ћих срп ских глу ми ца 
Жи ва ни Жан ки Сто кић; Све то
зар Влај ко вић ко ме ди јом „Мар ко 
& Му са“, Алек сан дар Ђа ја тра ги
ко ме ди јом о срп ској мо не тар ној 
сфе ри „Бла го љуб II“, Во ји слав 
Си мић ко ме ди јом „Кен гу ри“. Да 
уред ни штво ове еди ци је не за о
би ла зи ни ства ра ла штво оних 
ко ји тек сту па ју на на шу по зо ри
шну и кул тур ну сце ну, по ка зу ју 
и дра ме Љу бин ке Сто ја но вић 
„Пит“ (Љу бин ка Сто ја но вић ро
ђе на је 1979. го ди не) као и Љу
бин ки ног го ди ну да на мла ђег 
ко ле ге Бо ја на Ву ка Ко сов че ви ћа, 
ко ји се чи та лач кој пу бли ци пред
ста вља дра мом „Ка вез“.

РЕ БИЋ, Ма ша : Спон зо ру ше. 
– Бе о град : На род на књи га, 
2006 .  215 стр.

Про зни пр ве нац Ма ше Ре бић 
пред ста вља аутен ти чан „сни
мак“ ста ња и ни воа ак ту ел не 

РАЈ ЧЕ ВИЋ, Бал ша : Скулп ту ре. 
– Бе о град : УЛУС, 2005. 

Мо но гра фи ја ли ков ног умет ни ка и пе
сни ка, Бал ше Рај че ви ћа, да је хро но ло
шки и све о бу хват ни пре глед скулп ту
ра овог ауто ра. Ди пло ми ра ни скулп тор 
Ака де ми ја при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду 
и исто ри чар умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те
та у Бе о гра ду, члан УЛУ Са, УЛ ПУД Са и УК Са, 
из ла гао је на пре ко 350 груп них из ло жби и 47 
са мо стал них у зе мљи и ино стран ству. По ред 
скулп ту ра ње го ве ли ков не пре о ку па ци је су ко
ла жи, аква ре ли и уља. До бит ник је број них и 
углед них на гра да. Осим прак се ба вио се и те
о рет ским ра дом. Као кри ти чар и те о ре ти чар 
умет но сти об ја вио је око 700 тек сто ва о умет
но сти и че ти ри књи ге из исто ри ји умет но сти. 
Са вре ме ни умет ник ре не сан сног ду ха, по ред 
ли ков ња штва пис ше и по е зи ју. Иза ње га сто ји 
је да на ест пе нич ких књи га. Мо но гра фи ја са др
жи ре про дук ци је и из бор тек сто ва о Бал ши Рај
че ви ћу, би бли о гра фи ју и опре мље на је фо то гра
фи ја ма скулп ту ра са груп них и са мо стал них 

из ло жби. При мар но ин те ре со ва ње 
овог скулп то ра, ко је га ни да нас не 
на пу шта, о че му го во ри и ско ра шња 
из ло жба у УЛУ Су, су пра вил на ге о ме
триј ска те ла као оли че ње чвр сти не и 
рас та ка ње те чвр сти не. На сим бо лич
ки на чин то је осврт умет ни ка на свет 

око се бе, ко ре ла ци ја са до га ђа ји ма епо хе. Сам 
аутор ис ти че по во дом из ло жбе 1987. у Га ле ри ји 
73 да умет ник мо ра би ти у ду бљем, сло же ни
јем, трај ни јем до слу ху са ду хом вре ме на. Број не 
ана мор фо зе, пре о бра жа ји ко ји оста вља ју мо гућ
ност да се пред мет ви ди у при род ном и пра вом 
об ли ку, али са мо из јед ног угла док оста ли угло
ви ну де из о бра же ну сли ку да тог, је ре а го ва ње 
умет ни ка на свет око се бе. Бал ша ни је са мо 
га ле риј ски скулп тор. Ње го ве скулп ту ре кра се 
мно ге ен те ри је ре ди љем зе мље по ру чу ју ћи да 
и нај чвр шћи и нај пра вил ни ји об ли ци има ју сво
је ли це и на лич је. У мо но гра фи ји су по ну ђе ни 
раз ли чи ти угло ви гле да ња ли ков них кри ти ча
ра на Бал ши но де ло, као што је оста вље но ме
ста да умет ник отво ре но, кроз об ја вље не ин тер
вјуе де фи ни ше и раз ло жи сво је ства ра ла штво.
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град ске кул ту ре. Сво јим сме лим 
ка зи ва њем аутор ка пра ви ду бо
ки рез и не по но вљи ви за сек у 
са мо тки во на ше сва ко днев ни
це. Ро ман је са ста вљен од ни за 
се квен ци. У пи та њу је сто ри ја о 
дис кон ти ну и те ту са си сте мом 
ко ји је од не го вао мно ге ге не ра
ци је: ра ди се о јед ном ви ђе њу 
све та уоб ли че ном на не ра шчи
шће ним раз ва ли на ма Бро зо вог 
си сте ма. Глав не ју на ки ње овог 
ро ма на су бе о гра ђан ке, кћер ке 
љу ди ко је сва ко днев но су сре ће
мо. У овој про зи кри је се јед на 
аутен тич на, на по је ди ним стра
ни ца ма и су ро ва при ча о ко ка и
ну, по ли ти ча ри ма, кри ми нал ци
ма, фуд ба ле ри ма, но во ком по но
ва ним пе вач ким зве зда ма, бор би 
за моћ, то јест свим де ша ва њи ма 
са ко ји ма су се де ве де се тих го
ди на про шлог ве ка у Бе о гра ду 
су сре та ли сви, а не са мо глав не 
ју на ки ње ове књи ге. „Спон зо ру
ше“ ће по ста ти оми ље на књи га 
још јед не из гу бље не ге не ра ци је, 
ко ја би ти ше на ов да шњим про
сто ри ма.

ФРЕН СИС Мај ки и ЕЛИ ОТ 
Пол : Те ло хра ни тељ, де сна 
ру ка ро кен ро ла, пре вео сa 
ен гле ског Игор Со лу нац. – Бе
о град : Ла гу на, 2006.  283 стр. 

Мајкл Да ни јел Френ сис је син 
бок сер ског тре не ра Џор џа Френ
си са, ко ји је од ен гле ских бок се
ра Френ ка Бру на и Џо на Кон те
ха ство рио свет ске шам пи о не. 
Ра де ћи три де це ни је као те ло
хра ни тељ са нај ве ћим име ни ма 
свет ске му зич ке ин ду стри је, био 
је све док њи хо вих про фе си о нал
них успо на и па до ва, као и сно ва 
и стра хо ва. Сви ма њи ма Мај ки 
Френ сис је био узда ни ца, при
ја тељ и „струч њак за ефи ка сно 
ре ша ва ње про бле ма“. По сле свог 
пе де се тог ро ђен да на Френ сис је 
пре ки нуо са уз бу дљи вим али и 
на пор ним по слом те ло хра ни те
ља. Књи гу „Те ло хра ни тељ“ је на
пи сао у са рад њи са но ви на ром 
По лом Ели о том. Френ си со ви 
кли јен ти би ли су чла но ви рок 
гру па Лед Це пе лин и Кис, за тим 
Френк Си на тра, Пол Ма карт ни, 
Бон Џо ви, Џорџ Мајкл, а обез бе
ђи вао је и пе ва чи цу и глу ми цу 
Шер, у ње ној ку ћи у Ка ли фор ни
ји. Чу ва ју ћи ле ђа по зна тих, Мај
ки Френ сис нам от кри ва мрач не 
тај не оних ко ји пред ста вља ју идо
ле хи ља да ма мла дих. Френ сис и 
Ели от пи шу о гру пи де вој ка ма, 
ор ги ја ма, дро ги; то јест о свим 
сег мен ти ма ко ји пред ста вља ју 
са став не де ло ве ду гих тур не ја. 
На ду хо вит и дра ма ти чан на чин 

ауто ри нам ис ка зу ју ни ма ло иди
лич ну сли ку уса мље нич ког жи
во та жр та ва сла ве о ко ме ма ло 
зна мо, а ко ју хи ља де љу ди по тај
но при жељ ку је. „Те ло хра ни тељ“ 
је до ку мен тар но, за ни мљи во, 
до бро упа ко ва но про зно шти во 
о жи во ту јед ног чо ве ка са нај ве
ћим зве зда ма ро кен ро ла, ко је се 
с па жњом иш чи та ва.

8
АЛАР КОН де Ан то нио Пе
дро : Тро ро ги ше шир, пре ве
ла са шпан ског Алек сан дра 
Ман чић.  Про све та, Бе о град, 
2005.  131 стр.

Об ја вљи ва њем јед ног од нај чи
та ни јих шпан ских ро ма на свих 
вре ме на „Тро ро ги ше шир“ Пе
дра Алар ко на из да вач ко пред
у зе ће „Про све та“ из Бе о гра да 
об но ви ло је би бли о те ку „Свет
ски кла си ци“ ко ју је 1961. го ди
не по кре нуо та да шњи уред ник 
ове из да вач ке ку ће и је дан од 
на ших нај зна ме ни ти јих по е та 
и есе ји ста Ми о драг Па вло вић. 
Књи жев ни кри ти ча ри је дин стве
ни су у оце ни да је Алар ко но во 
де ло, ко је је об ја вље но 1874. го ди
не „жа нр сли ка“ и ве зу ју га за 
тра ди ци ју пи кар ског ро ма на. 
Зна чај ове књи ге је у чи ње ни ци 
да је Алар кон на пи сао ко мич но, 
ла га но и раз и гра но ро ман си јер
ско оства ре ње, чи ја је основ на 
те за си му ла ци ја ствар но сти. 
За то сва ко мич ност овог по сле 
Сер ван те со вог Дон Ки хо та нај
по пу лар ни јег шпан ског ро ма на 
ле жи у си му ла ци ји ко ја по чи ње 
од игре ре чи, и тра је до ком по
зи ци је са ме при по ве сти. Ро ман 
„Тро ро ги ше шир“ је ду хо ви та 
при ча о сплет ка ре њу по је ди них 
при пад ни ка та да шње шпан ске 
вла да ју ће но мен кла ту ре и пре
љу би, ко ја ни да нас ни ма ло не 
гу би на ак ту ел но сти.

АЛЕК СИЋ, Де јан : По сле .  
Кра ље во : На род на би бли о те
ка Сте фан Пр во вен ча ни, 2005. 
68 стр. 

Пред чи та о ци ма је пе та књи га 
по е зи је Де ја на Алек си ћа (1972, 
Кра ље во) ко ји има и две књи ге 
пе са ма за де цу. За обе вр сте по
ет ског ис ка за Алек сић је до био 
ви ше на гра да (Бран ко ва на гра
да, Про све ти на, Ма ти ћев шал, 
на гра да По ли ти ки ног за бав ни
ка). У књи зи По сле до ми ни ра 
ур ба на сен зи бил ност ши ро ког 

мо тив ског ра спо на. О то ме по
не кад ре чи то све до че и на сло ви 
пе са ма: Ре стрик ци ја, До ру чак 
на те ра си (ци клус Но во град ња), 
Ха ба ровск, Ули ца ли па. Осим мо
тив ске ра зно вр сно сти и лир ског 
ис ка за ко ји по ма ло „иска ка њем“ 
ко ре спон ди ра са кла си ком срп
ске Дру ге мо дер не, Ра дом Дра
ин цем, за ни мљив је и ауто ров 
на чин ри мо ва ња, као и лек сич
ка гра ђа ко ја фор ми ра пе сму. У 
пе сми Зид на и ла зи мо на сле де ћу 
сек сти ну: „Ра је ви, ве ру јем, ли че 
на гра ди ли шта;/ба рем у су мрак, 
док за пад хлад но ти ња,/А не бо, 
отво ре но по пут при шта,/Си ла
зи на ду хо ве ар ма ту ре,/Кра но ве 
и ва здух рас пи њан/Ми ри сом 
пра ши не по ко јој сен ке жу ре“. Вр
ло је ин спи ра тив на и ду га пе сма 
Осим го во ра (83 сти ха) где се пе ва 
о од но су го во ра и ћут ње а слов
ни зна ци по ре де са га вра ном на 
сне гу. Но ва, мла ђа ге не ра ци ја 
срп ских пе сни ка уве ли ко ула зи 
у жи жу ин те ре со ва ња чи та ла ца 
и кри ти ке.

АЛЕМ ПИ ЈЕ ВИЋ, Ми лен : 
Сре ћа оку па ног чо ве ка. – Бе
о град : Фи лип Ви шњић, 2005 
. 183 стр.

Но ву при по ве дач ку књи гу Ми
ле на Алем пи је ви ћа (1965, Ча
чак), об ја вио 6 књи га по е зи је и 
2 књи ге при ча) чи ни 6 ду жих 
при по ве да ка (од 20 до 46 стра на) 
на сти ли стич ком пла ну до ве де
них до пер фек ци је. Ми кро план 
услед ауто ро вог пе снич ког ис ку
ства из не дри ће про зне фи не се, 
по пут сле де ће: „Ан то ни на би на 
трен по ми сли ла да је ки ша ста
ла, јер, ти хо је, то ли ко да чу је ка
ко по зе мљи кли зе слу за ви сто ма
ци ки шних гли ста, не ви дљи вих 
у мо крој тра ви“ (из при по вет ке 
Квант ни нов чић). На те мат ском 
пла ну свет Алем пи је ви ће вих 
при по ве да ка је ова на ша сва ко
дне ви ца (у при чи Злат ни гипс 
чи та мо о брач ним фру стра ци
ја ма Ду ша на и Вла ди це, њи хо
вој кћер ки Мар ги ти и кућ ном 
љу бим цу псу Ђе лу). У при чи 
Ста са ва ње ви те за из угла ви ше 
на ра то ра (уред ник, тет ка, пси хи
ја тар, про фе сор ка, же на, син) по
ли циј ски ин спек тор (и чи та лац) 
по ку ша ва да са зна где је не стао 
Ђор ђе. Крај те при че от кри ва 
зна лач ки на пи са ну фан та стич
ну вре мен ску вер ти ка лу, као и 
крај Квант ног нов чи ћа ко ји иди
лич ну и срећ ну сва ко дне ви цу 
пре тва ра у ужас хо рор про зе. Пре
ма ре чи ма уред ни ка еди ци је Ал
ба трос Ми хај ла Пан ти ћа „при че 
из књи ге Сре ћа оку па ног чо ве ка 

су сти чу се у јед ној тач ки, по мо ћу 
ко је и оства ру ју ква ли тет је дин
стве но сти и пре по зна тљи во сти : 
оне хо ће да от кри ју чу до где ма
ло шта го во ри да има чу да“.

АН ДРИЋ Ра до мир : По ле те-
ше пти це ла ста ви це .  При
шти на : Па но ра ма, 2005.

Че ти ри ци
клу са за о кру
жу ју пе снич
ку лир ску 
ви зу ру веч не 
ин спи ра ци је 
– Ко со ва, ко
лев ке и по ги бе љи на ци о нал не. 
Аутор спе ци фич ним при сту пом, 
ли шен сва ке ро до љу би ве еуфо
ри је, до ти че суп тил но отво ре ну 
на ци о нал ну ра ну по ве зу ју ћи тех
ни ком и те ма ти ком чи тав низ ве
ко ва пе ва ња о срп ској све ти њи. 
Ра до мир Ан дрић ли ри ком ло ми 
де се те рац, пре и на чу је и игра се 
ар хе тип ским и ста ја ћим ме сти
ма у на род ној по е зи ји ства ра ју ћи 
но ве сли ке – ви ше знач не, не жне 
и по тре сне. Уме сто га вра но ва кр
ва ви јех кри ла по ле ћу са да са ју га 
ла ста ви це овен ча не у ве чи тој се
о би и тра же њу то пли не људ ског 
до ма. Па ра ле ла са на род ном про
сто је жи ко жу и бу ди за спа ло ко
лек тив но у чи та о ца. Мо ли тва ма 
је окон ча на књи га, ко ја ни ком 
не су ди, ко ја хва та пре по зна тљи
ве тре нут ке за у ста вље не у веч
ном зна че њу и тра ја њу. Лир ска 
ис по вест на за вид ном ни воу са 
мак си мал но из ве де ним пе снич
ким ре кви зи ти ма по ди же но ви 
спо ме ник стра да њу.

АТА НА СКО ВИЋ, Ана : Бе о-
град ске мај ске при че .  Бе
о град : Књи жев на омла ди на 
Ср би је, 2006 . 100 стр.

Ства ра лач кој пле ја ди жен ских 
ауто ра афир ми са них у но ви је 
вре ме сво јом пр вом при по ве дач
ком књи гом при дру жу је се Ана 
Ата на ско вић (1973, Кру ше вац). 
Књи га са др жи се дам вред но
сно ујед на че них при ча ко је на 
фор мал ном пла ну по кри ва ју ра
спон од крат ке при че (По след њи 
Џек, Три ба ли) до раз ви је ни јих 
ду жих при по ве да ка (Тан го, Огле
да ло) Аутор ка у фа бу ла тив ној 
рав ни по себ ну па жњу по кла ња 
об ли ко ва њу ли ко ва кроз њи хо
ве ме ђу соб не од но се. Нај че шће, 
ње ни су ли ко ви мла ђе осо бе, 
до бри сту ден ти, мла ди аси стен
ти и на уч ни ци ко ји из ла ском 
из ро ди тељ ског окри ља и адо ле
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сцент ног до ба, по при ро ди ства
ри са да мо ра ју са ми ре ша ва ти 
сво је емо тив не, ин те лек ту ал не 
и ег зи стен ци јал не про бле ме. Је
дан од мо ти ва ових при ча је сте 
и по тра га за сре ћом на љу бав ном 
пла ну. Мла да аутор ка успе шно 
пре до ча ва „уну тра шњи“ пси хо
ло шки свет сво јих ли ко ва, мо ти
ва циј ски успе шно гра ди ди на
ми ку про ме не у са мом ли ку и 
уза јам ном од но су са дру гим ли
ко ви ма и сре ди ном у ко јој жи ве. 
У сво јој пр вој књи зи, не скло на 
фор ма ли стич ким екс пе ри мен
ти ма, Ата на ско ви ће ва пи ше о 
суд би на ма мла дих ин те лек ту а
ла ца из на ше сва ко дне ви це, пре 
све га, о њи хо вој нај ин тим ни јој 
стра ни лич но сти.

 
БА ЊЕ ГЛАВ, Пре драг – За ви-
чај но цар ство (Пир га ве при-
че) . Зе мун : ЕСТАРТ, 2005.

„За ви чај но 
цар ство“ у 
под на сло ву 
но си од ред
ни цу „Пир
га ве при
че“. Њо ме је 
до дат но то
пло ушу шка но гне здо књи шко 
и су ге ри са но да су при че ша ро
ли ке. Пре драг Ба ње глав, ро ђен 
у Но вим Кар лов ци ма и та мо 
трај но на ста њен, члан је Удру же
ња књи жев ни ка Ср би је (2003.) и 
Вој во ди не (2004). Об ја вио је збир
ку пе са ма и три ро ма на, од ко јих 
су два по слу жи ла као под ло шка 
дра ма тур шким оства ре њи ма. 
Нај но ви ја збир ка при ча об у хва
та за ви чај ни Срем, али по јам за
ви чај но сти рас кри љу је где год 
су бли ски бли жњи (а њих има 
по сву да). Аутор се огле да као 
фи лан троп, склон ем па ти ји, ба
зи ран у ре а ли стич ком ми љеу 
обо је ном ло ка ли зми ма, а сво ју 
про зу на до гра дио је и сим бо
лич ким при ме са ма. По ла зи шна 
тач ка у пи са њу је углав ном у ре
ал но сти, ма да је че сто на до пу ње
на фан та стич ном над град њом, 
та ко да има мо и сајн сфикшн 
сре мач ку при чу са крај ње ху ма
но шћу овен ча ним кра јем. Сим
бо ли стич ки прин цип си не сте
зи је овај аутор ве што ко ри сти, 
те чи та лац иако су о чен са мо са 
хар ти јом по чи ње да осе ћа ми ри
се, бо је и зву ке оно га о че му се и 
о ко ме је пи са но. Бо ја пур пу ра 
пре пла вљу је књи гу у зна че њу 
спа ја ња то пли не емо тив не и 
ми са о но сти. При че ни су са мо 
бе ле шке ко је да ју кро ки цр те же 
окру же ња. Оне су уз диг ну те до 
фи ло зоф ске рав ни до ти чу ћи 

мно го број не обла сти – од веч ног 
пи та ња про ла зно сти жи во та и 
трај но сти смр ти, Бо га, пре ко рат
не и љу бав не те ма ти ке. Као што 
сам већ на по ме ну ла Ба ње глав 
има из о штре но око за де таљ и 
уме да га уз диг не до сим бо лич
ког осли ка ва ња ма кро ко смо са. 
Књи га је прот ка на ци та ти ма из 
до са да шњих Пре дра го вих де ла 
и сим би о за је све га ра ни јег про
ми шља ња. И гор чи не и сме ха и 
ту ге и оп ти ми зма мо же те на ћи 
на ње ним стра ни ца ма, а ду шу ће
те обо га ти ти не са мо то пли ном 
па ти ни ра ног Сре ма не го и за ви
чај ним цар стви ма пре ко Дри не, 
на се љи ма Ро ма и где год бли ски 
љу ди би ли. Сти лом јед но став на, 
крат ка ре че ни ца и оби ма при че 
су шкри ња лек сич ког бла га Вој
во ди не и ње них оби ча ја. По ред 
да ва ња уни вер зал но сти сво јој 
род ној гру ди она пред ста вља и 
до ку мен то ва ну про зу оби ча ја 
се о ских и ду бо ко по ни ра ње и у 
сво ју и у пси хо ло ги ју глав них ју
на ка. Пред на ма је де ло ко је је на
бре кло од зре ло сти и ква ли те та 
и бла го оном ко успе да до ђе до 
ње га, а још бо ље они ма ко ји про
ник ну у тај не суп тил но сти ства
ра ња Пре дра га Ба ње гла ва.

БЕ ГА ГИЋ Ла ми ја, Го ди шњи-
ца ма ту ре . Бе о град : Рен де, 
2006.

Из да вач ка ку ћа „Рен де“ у еди
ци ји „Ле до ло мац“ а у се ри ја лу 
„Бо сан ци тр че по ча сни круг“ у 
на ред них не ко ли ко ме се ци об ја
вљи ва ће де ла са вре ме них бо сан
скохер це го вач ких пи са ца. Пр ва 
књи га овог се ри ја ла је „Го ди
шњи ца ма ту ре“ са ра јев ске спи
са те љи це Ла ми је Бе га гић. Ако 
узме мо у об зир да је реч о пр вој 
књи зи(мла да Бе га ги ће ва има 26 

го ди на) мо же мо ре ћи да је пред 
на ма де ло та лен то ва ног мла дог 
пи сца чи је ће на ред не књи ге тај 
дар и оправ да ти. Низ од 23 при че 
ис при че из ви зу ре глав них про
та го ни ста по ве зан је де се то го ди
шњи цом ма ту ре у је дан скла дан 
и хар мо ни чан низ. Ту се са би ра
ју рат не и по рат не суд би не, сре
ће и не сре ће, про ма ше ни жи во
ти, још јед на 
на Бал ка ну 
и з  г у  б љ е  н а 
ге не ра ци ја. 
З а  д и  в љу  ј у 
за па жа ња и 
аутен туч ни 
ко ме н  та ри 
ко је Бе га ги
ће ва има на бо сан скохер це го
вач ку ствар ност. Кри тич ки, али 
не ду ше бри жнич ки, емо тив но, 
али не и па те тич но, аутор ка са
гле да ва свет око се бе, љу де, њи хо
во по на ша ње и њи хо ве емо ци је. 
Ва ри ра ју ћи из ме ђу књи жев ног 
је зи ка и слен га кад се за то ука
же по тре ба, мла да спи са те љи ца 
по ка зу је свој ис тан чан осе ћај за 
је зик, али и ис тан чан слух ко ји 
уме да чу је кад и ка ко го во ре ње
ни са вре ме ни ци.

ВАН ДЕН БЕРГ, Фи лип : Гла-
ди ја тор, пре ве ла с не мач
ког На да Ки сић .  Бе о град : 
Аген ци ја Об ра до вић, 2005 . 
 299 стр.

Не мач ки пу бли ци ста и ро ман
си јер Фи лип Ван ден берг, је дан 
је од нај по зна ти јих европ ских 
пи са ца исто риј ских три ле ра, 
што по ка зу ју и бест се ле ри „Сик
стин ска За во ра“ и „Про клет ство 
фа ра о на“. Ван ден бер го ви ро ма
ни пре ве де ни су на три де сет је
зи ка, и про да ти у око ше сна ест 

ми ли о на при ме ра ка. Ро ман „Гла
ди ја тор“ ко ји го во ри о успо ну и 
сла ви си ро ма шног мла ди ћа Га ја 
Ви те ли ја по слу жио је као ли те
рар ни пред ло жак за исто и ме ни 
чу ве ни филм Ри дли ја Ско та. По
ред Ви те ли је вог гла ди ја тор ског 
успо на Ван ден берг нам го во ри 
и о по след њим да ни ма Пом пе је, 
ра за ра њу Је ру са ли ма, као и о раз
вра ту моћ них рим ских се на то ра, 
ко ји за по ста вља ју су пру ге, да би 
ужи ва ли са кур ти за на ма. Овај 
ро ман атрак тив ног ко ло ри та, од 
пр ве до по след ње стра ни це, иш
чи та ва се у јед ном да ху.

ВАН ДЕН БЕРГ, Фи лип : Про-
клет ство фа ра о на, пре вео 
с не мач ког : Вла дан До бри је
вић .  Бе о град : Аген ци ја Об
ра до вић, 2005 . 287 стр.

У сво јој књи зи „Про клет ство 
фа ра о на“ не мач ки но ви нар и 
ро ман си јер Фи лип Ван ден берг 
(ро ђен 1941. го ди не у Мин хе ну) 
на је дан по пу ла ран на чин чи та
о ци ма успе шно при бли жа ва ми
стич ну исто ри ју древ ног Егип
та. Књи га са др жи ма пу не ка да
шњег цар ства моћ них Фа ра о на, 
на ко јој су убе ле же на ме ста на 
ко ји ма се на ла зи Те бан ски град 
мр твих, број не ло ка ци је фа ра он
ских гроб ни ца и хра мо ва, као и 
чу ве на До ли на Кра ље ва. „Смрт 
ће сво јим кри ли ма за ту ћи оног 
ко ји уз не ми ри фа ра о нов спо кој“, 
пи ше на јед ној од та бли ца ко је 
су про на ђе не у Ту тан ка мо но вој 
гроб ни ци. Ме ђу тим, ар хе о ло зи 
као да ни су при да ва ли па жње 
овом упо зо ре њу. Чи ње ни ца да 
су три на е сто ро од укуп но два де
сет ис тра жи ва ча из гу би ли сво је 
жи во те, на ме ће ло гич но пи та
ње: да ли се ра ди о про клет ству, 
или ре ал ним чи ње ни ца ма ко је 
су про у зро ко ва ле смрт три на е
сто ри це на уч ни ка? Фи лип Ван
ден берг од чи та ла ца ни шта не 
скри ва, шта ви ше, су о ча ва их са 
нај ра зли чи ти јим по гле ди ма на 
та јан стве ни Еги пат ко ме не пре
ста ју да хр ле но ве ге не ра ци је.

ЗУ БА НО ВИЋ, Сло бо дан : 
Дор ћол ски дис конт. – Ча чак 
: Град ска би бли о те ка „Вла ди
слав Пет ко вић Дис“, 2006. (Ди
со ва на гра да)

У еди ци ји „Књи га го ста“, ко ју чи
не пе снич ке књи ге до бит ни ка 
Ди со ве на гра де, Град ска би бли
о те ка об ја ви ла је, као 32 књи гу, 
„Дор ћол ски дис конт“ Сло бо да
на Зу ба но ви ћа. До бит ник Ди со

ВАЈЛД Оскар : Пи сма из за тво ра Де Про фун дис, Са ло-
ме, са ен гле ског пре ве ле Та ња Бу ла то вић и Ја сна Ми тић . 
 Бе о град : ННК Ин тер на ци о нал, 2006. 

Оскар Вајлд, кон тра верз на лич ност XIX ве
ка, уз ви си ван до обо жа ва ња, а за тим ба чен 
у бла то, по маyан ка тра ном и пер јем. Ве зао је 
за се бе ве ро ва ње да све што је до та као у свом 
жи во ту пре тва рао у умет ност. Умро је у Па
ри зу, где је у из гнан ству и на пи сао дра му 
„Са ло ме“ на фран цу ском је зи ку. Ова дра ма, 
игра на пр во у Па ри зу го то во у тај но сти, у Лон до ну је до жи ве ла 
пре ми је ру чак пет го ди на по сле пи шче ве смр ти. Из да ње Пи са
ма из за тво ра и Де про фун ди са ка рак те ри стич но је по то ме што 
су по пр ви пут у нас да ти тек сто ви у ори ги на лу, без цен зу ре. 
До та квог об ли ка, из вор ног, је дуг и му ко тр пан пут бу ду ћи да 
се Де про фун дис пр во по ја вио на не мач ком је зи ку, крај ње ре
ду ци ран, а тек доц ни је је на ста ла ре кон струк ци ја аутен тич ног 
ру ко пи са. Ова књи га об је ди њу је три по све раз ли чи та ру ко пи са 
Вајл до ва: пр ви је крај ње ли чан, дру ги ис по вед ноли те ра ран и 
тре ћи, пот пу но књи жев нич ки, у зна ку су пре пли та ња умет но
сти и жи во та у слу ча ју Оска ра Вајл да.
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ве на гра де на 43. Ди со вом про
ле ћу на пра вио је из бор сво јих 
пе са ма по све ће них Бе о гра ду, од
но сно Дор ћо лу. У пет по гла вља: 
„Дор ћол ски дис конт“, „Ло кал 
у при пре ми“, „Аван сно ју тро“, 
„Кван таш иза мо ста“, „Ве чер ње 
ком пен за ци је“ и „По ну да без 
ра ба та“, Зу ба но вић је сло жио 54 
пе сме из за ви чај ног град ског ми
љеа. Књи гу пра ти по го вор Дра га
на Бо шко ви ћа „Ма па гра да, шет
ње по е зи јом“. „Мит о Дор ћо лу, 
Бе о гра ду, пре о бли ко ва ће, мо жда 
де фи ни тив но у срп ској по е зи ји, 
по е зи ју гра да до ис кљу чи во град
ске по е зи је“, ка же Дра ган Бо шко
вић о Зу ба но ви ће вом из бо ру пе
са ма за „Дор ћол ски дис конт“.

ИВА НИЋ, Ду шан : Стар ма-
ли. – Бе о град : Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да, 2005. – 384 
стр.

Књи га про фе со ра Ду ша на 
Ива ни ћа је на уч на сту ди ја о 
ли сту Стар ма ли ко ји је из ла
зио од 1878. до 1889. го ди не у 
Но вом Са ду и чи ји је вла сник 
и уред ник био пе сник Јо ван 
Јо ва но вић Змај. У сту ди ји 
аутор ту ма чи и ана ли зи ра 
оп ште при ли ке срп ске пе ри
о ди ке у епо хи ре а ли зма ко ју 
те о ре ти ча ри сме шта ју у пе ри
од од 60тих го ди на 19. ве ка 
до по чет ка 20. ве ка. Ак це нат 
је на ху мо ри стич коса ти рич
ним ли сто ви ма (Жи жа, Вра го
лан, Вр зи но ко ло, Змај, Ћо са, 
Бр ка, Стар ма ли, Фе њер, Ре ше
то, Стре ла, итд.) и њи хо вим 
спе ци фич но сти ма (део њих 
је стра нач ки де кла ри сан би
ло да је реч о ли сто ви ма у кне
же ви ни/Кра ље ви ни Ср би ји 
или ли сто ви ма Ср ба у аустро
у гар ској Вој во ди ни), али су 
им за јед нич ки ху мор, ша ла и 
са ти ра. Иза сту ди је (5–75 стра
на) сле ди Из бор тек сто ва из 
Стар ма лог по чев од пр вог 
бро ја до по след њег из 1889. 
Стар ма ли је за 12 го ди на по
сто ја ња иза шао у 410 бро је ва. 
Из бор, ко ји чи ни глав ни део 
књи ге и да нас ће на сме ја ти 
чи та о це ко ји во ле ху мор, ша
ле, али и же сто ку са ти ру на 
дру штве не при ли ке. Змај је 
као вла сник су штин ски од ре
ђи вао по ли тич ки смер ли ста, 
тзв. „озбиљ не ру бри ке“ и дру
ги тип ру бри ка ве за них за 
„за бав ни, ху мо ри стич ки дио 
ли ста“ (ци тат из сту ди је, 15. 
стра на) као са рад ник, од но
сно и сам пи сац са ти рич них, 
ху мо ри стич ких пе са ма, при
ча, анег до та из та да шње дру

штве не, по ли тич ке и иде о ло
шке сва ко дне ви це. Чи та ју ћи 
бро је ве Стар ма лог на ла зи мо 
то ли ко по во да за озби љан и 
онај дру ги, раз га љу ју ћи смех, 
пи та ју ћи се за што у да на шњој 
Ср би ји, осим Оши ша ног је жа 
не ма ви ше та квих но ви на.

ЈАК ШИЋ, Ми о драг, Ма ли 
змај и ње го ви сно ви; То, до-
бро др во; Ка ко ра сте ма ли 
змај . Бе о град, Ма ли змај, Ви
тез, Ма ли змај, Бе о град 2006. 
www.ma li zmaj.net

Бо га то илу стро ва не и до бро 
гра фич ки опро мље не књи ге 
Ми о дра га Јак ши ћа при вла че 
па жњу нај мла ђих чи та ла ца. 
Пе сник бо га те ма ште и до брог 
осе ћа ја за де ци при влач не и 
за ни мљи ве те ме по тру дио се 
и да сво јим пе снич ким ци клу
си ма про сла ви ча роб ног ју на
кама лог зма ја. У по е зи ји за 
де цу сва ка ко је ва жан сег мент 
по ја ва лајтмо тив ју на ка ко ји 
има све осо би не ју на ка бај ке, 
све од ли ке мит ског и фан та
стич ног. Ма ли змај уза све то 
пот кре пљен је ин те ре сант
ним илу стра ци ја ма а искрен 
и ис по вед ни тон по е зи је упот
пу њу је ча ро ли ју, де ци та ко 
дра гу ме ша ви ну сна и ја ве. 
Ми о драг Јак
шић је пе сник 
овог тре нут ка 
и овог вре ме
на: он се ба ви 
те ма ма ко је за о
ку пља ју „са вре
ме ну де цу“од 
фуд ба ла пре ко ви деоигри ца 
и ин тер не та, до ро ди те ља ко ји 
на пор но ра де и школ ских дру
го ва са ко ји ма де ле про бле ме, 
чи ни се већ не веч не, не го про
бле ме овог „са вре ме ног“ до ба. 
Опет, на су прот хлад но ћи и 
оту ђе но сти ко јој не у мит но те
жи на ше вре ме, Ми о драг Јак
шић су прот ста вља то пли ну, 
емо ци ју, искре ност, тра ди ци
о нал не вред но сти, љу бав пре
ма по ро ди ци, ве ри и на ци ји, 
љу бав пре ма нај у зви ше ни јим 
што чо век по се ду је и со бом но
си. Јак ши ће ва по е зи ја исто вре
ме но је за бав на и ве се ла, али и 
по уч на и етич ка. Мно ги на ши 
са вре ме ни ства ра о ци за де цу 
сло жи ли су се да Ми о драг Јак
шић сво јом по е зи јом и драм
ским тек стом „То, до бро др во“ 
не по бит но за у зи ма зна чај но 
ме сто у са вре ме ној срп ској по
е зи ји за де цу и да већ ње го ва 
пр ва збир ка да је не ко ли ко ан
то ло гиј ских пе са ма.

ЈЕР ГО ВИЋ Ми љен ко, Ма ма 
Ле о не . Бе о град, Рен де, 2006.

Књи га Ми љен ка Јер го ви ћа, по
зна тог ко лум ни сте не дељ ни ка 
„Гло бус“ под на зи вом „Ма ма 
Ле о не“ тре нут но је јед на од нај
чи та ни јих књи га у Хр ват ској. 
Јер го вић ко ји пи ше и об ја вљу је 

од 1988, ви ше 
пу та је на гра
ђи ван и књи
ге су му пре
во ђе не на 
два  де  се  так 
је зи ка. У сво
јој нај но ви јој 
књи зи аутор 

кроз 21 при чу при по ве да о де
тињ ству у Са ра је ву и о жи во ту 
јед не по ро ди це у ти тов ској и 
пост ти тов ској Ју го сла ви ји. Осо
бе ност при по ве дач ког сти ла, 
бру ше не и склад не ре че ни це, 
ла ко ћа ко јом Јер го вић при по ве
да по ла зе ћи од на из глед ба нал
не сва ко дне ви це да би сти гао 
до су штин ских пи та ња по је ди
на ца ко ји су ак те ри при че, за ди
вљу је чи та о ца. „Ма ма Ле о не“ је 
књи га ко ја се ба ви про шло шћу 
и са да шњо шћу на шег под не
бља, про ме на ма у исто ри ји и 
ре ал но сти, фал си фи ка ти ма и 
рас крин ка ва њем све га јер „ни
шта ни је она ко ка ко из гле да да 
је сте“. Но ви нар ска пре ци зност, 
кон ци зност при по ве да ња, без 
су ви шних ре чи и из ра за и без 
уви ја ња, од ли ке су ове књи ге 
про зе Ми љен ка Јер го ви ћа.

ЈЕ РО ТИЋ, Љи ља на : Трип-
ти хон за ди вљу ду шу . Бе
о град : Књи жев но дру штво 
Све ти Са ва, 2005.

„Трип ти хон за ди вљу ду шу“ 
тре ћа је пе снич ка књи га Љи
ља не Је ро тић. На ста вља ју ћи 
тра ди ци ју прет ход не две 
(„Ди вља ру жа“ и „Со нет ни ве
нац“) фор ма ко јој се пе сни ки
ња увек вра ћа је со нет, мо жда 
баш због ње го ве пре ци зно сти 
и го то во ма те ма тич ке пра вил
но сти ко ји успе ва ју да де фи ни

ши ну свет раз у ђе ног и не при
ла го ђе ног лир ског су бјек та. 
Пе сни ки ња се ба ви ме та фи
зич ким те ма ма, ис ти ску је ба
нал но и сва ко днев но из свог 
уни вер зу ма, али на уштрб 
то га, гу би са слух са чи та о цем, 
као и мо гућ ност да у свој свет 
при ми неја. Отва ра ње ми кро
ко смо са ове по е зи је ком пли ко
ва но је и зах те ва па жљи вог и 
па си о ни ра ног чи та о ца.

ЈО КИЋ, Са во : На гро бу Све-
тог Ни ко ле .  Бе о град : Ад
ми рал Бо окс, 2006 .  94 стр.

„На гро бу Све тог Ни ко ле“ је че
твр та по ре ду књи га сли ка ра, 
бо е ма, и ри бо лов ца Са ве Јо ки ћа 
(ро ђен 1938.) ко ји је у ов да шњој 
књи жев но сти де би то вао са да већ 
да ле ке 1977. го ди не књи гом „Ру
ке на ре шет ка ма“. По овој књи зи 
филм ски ре ди тељ, при по ве дач 
и ро ман си јер Жи во јин Па вло
вић је сни мио исто и ме ни филм. 
Ова књи га ко ја го во ри о Ду на ву, 
Цр но гор ском и Ме ди те ран ском 
при мор ју, то јест ме сти ма над 
ко ји ма не пре кид но бди ју сим бо
ли Све тог Ни ко ле – за штит ни ка 
гра да Ба ри ја и свих ри ба ра – ну
ди нам сво је вр сну хро ни ку мен
та ли те та љу ди ко је Јо кић сре ће 
пло ве ћи Ду на вом и мо ри ма. Уз 
пра ви, сли кар ски осе ћај за де
таљ, ка да је на мо ру Са во Јо кић 
при сни ва Ду нав, Ка ра бур му, 
Дор ћол, а ка да се обр ће око осе 
сва ко днев ног бе о град ског жи во
та, Јо кић се бе ви ди као ма ра тон
ског пли ва ча од Бу две до Ба ри ја 
– ита ли јан ског луч ког гра да у 
ко ме се на ла зи Ба зи ли ка Све тог 
Ни ко ле. У сво је про зне ви ње те 
Са во Јо кић је спрет но уплео и 
број не анег до те. Успе шно сли ка
ју ћи ат мос фе ру гра до ва и ка рак
те ра љу ди ко ји у њи ма би ти шу, 
Са во Јо кић је и овом књи гом до
ка зао да се ле по та при по ве да ња 
кри је у јед но став ном, али не и 
по вр шном ка зи ва њу. За то књи га 
„На гро бу Све тог Ни ко ле“ пред
ста вља иде ал но шти во за вре ле 
лет ње да не.
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ЈО КО ВИЋ, Ми ро љуб : Стр ма 
ра ван .  Гра дац – Ра шка, Ра
шка шко ла – Бе о град, 2006 . 
 247 стр.

По ред чи ње ни це да под на слов 
нај но ви је књи ге проф др Ми ро
љу ба Јо ко ви ћа „Стр ма ра ван“ 
– иза бра не кри ти ке и есе ји, упу
ћу је на нај бо ље тек сто ве ко је је 
аутор са ку пио, оне то не пред
ста вља ју, већ са мо ра до ве  ко ји су 
се игром слу ча ја за те кли у Јо ко
ви ће вој књи жев ној ла ди ци. Тек
сто ви ко ји се на ла зе у „Стр мој 
рав ни“ пи са ни су за раз не при
год не при ли ке, из ра жа ва ју ћи 
при том ре цеп циј ску при ро ду 
на уч ног ску па, књи жев не ве че
ри, пред го во ра, од но сно но вин
ског тек ста. И у „Стр мој рав ни“ 
проф. др Ми ро љуб Јо ко вић не 
бе жи од по ле мич ких то но ва, по 
ко ји ма је нај по зна ти ји ши рој јав
но сти. По себ ну па жњу чи та лац 
тре ба да обра ти на но ва ту ма че
ња ро ман си јер ског и драм ског 
ства ра ла штва Бо ри са ва Стан ко
ви ћа, за тим драм ског ру ко пи са 
да нас не пра вед но за по ста вље не 
Ми ли це Нов ко вић, по е ти ке Сло
бо да на Ра ки ти ћа, Зо ра на Ко шти
ћа, све ште ни ка Ма те је Ма те ји ћа, 
као и есе ји стич ке де лат но сти Ра
до сла ва Бра ти ћа. Већ ско ро три 
де це ни је проф др Ми ро љуб Јо ко
вић па жљи во пра ти оства ре ња 
на до ма ћој и свет ској књи жев ној 
сце ни. И по ред по ле мич ких, по
не кад и оштрих то но ва, ко ји из
би ја ју из ње го вих тек сто ва, Јо ко
вић пи ше о тво рач ким иде ја ма 
ауто ра на на чин ко ји увек иде у 
ко рист де ла, по шту ју ћи та ко на
че ло да је нај о снов ни ји за да так 
књи жев не кри ти ке да по је ди не 
књи ге са чу ва од за бо ра ва. И ка
да хва ли, и ка да ку ди, Јо ко ви ћев 
при ступ иде у ко рист са ме књи
жев но сти. Не при ста ју ћи да игра 
по пра ви ли ма број них кла нов
ских гру па ци ја, проф. др Ми ро
љуб Јо ко вић ис пи сао је књи гу о 
ко јој ће се на ред них ме се ци до
ста го во ри ти ти.

Ка ко чи та ти – о стра те ги ја-
ма чи та ња тра го ва кул ту ре, 
при ре дио Са ша Илић . Бе о
град : На род на би бли о те ка 
Ср би је, 2005. – 310 стр.

У еди ци ји Ри зом у окри љу из
да вач ке де лат но сти На род не 
би бли о те ке Ср би је об ја вље на је 
вр ло за ни мљи ва књи га ко ја са по
зи ци ја те о ри је и прак се и њи хо
ве по ве за но сти из пе ра 17 ауто ра 
тре ти ра ка ко чи та ти и раз у ме ва
ти по је ди на пи та ња из обла сти 

со ци о ло ги је кул ту ре. Тек сто ве о 
чи та њу у књи жев но сти при ло
жи ли су Но ви ца Ми лић, Да вид 
Ал ба ха ри, Де јан Илић, Вла ди
мир Гво зден, Та тја на Ро сић (Ка
ко чи та ти бај ку), Ја сми на Лу кић 
(Ка ко чи та ти три ви јал ну књи
жев ност), Зо ран Па у но вић (Ка ко 
чи та ти пре вод), Бра ни слав Ја ко
вље вић. Алек сан дар Ћи рић пи
ше оглед о чи та њу/раз у ме ва њу 
Олим пиј ских ига ра, Не над Ди
ми три је вић Ка ко чи та ти устав, 
на уч ни са рад ник на Оде ље њу 
за ево лу ци о ну би о ло ги ју Ин сти
ту та за би о ло шка ис тра жи ва ња 
Алек сеј Та ра сјев Ка ко чи та ти 
ево лу ци ју, сли кар и пи сац Ми ле
та Про да но вић Ка ко чи та ти нов
ча ни це (на ше ме ђу рат не, пр ве по
рат не, нов ча ни це СФРЈ, СРЈ и да
на шње ва же ће), сле де тек сто ви 
Ра до ма на Стан ко ви ћа, Ми ла на 
По па ди ћа, Алек сан дра Зо гра фа 
Ка ко чи та ти стрип, и за вр шни 
текст Сре те на Угри чи ћа Ка ко 
чи та ти ме ди рејд. Овај из бор 
ауто ра и њи хо вих при ло га плод 
је дво го ди шњег озбиљ ног ис тра
жи вач ког ра да на „за да ту“ те му.

КОР ТА САР, Ху лио : Вра та не-
ба, пре ве ла с шпан ског Алек
сан дра Ман чић .  Бе о град : 
Про све та, 2005 .  199 стр.

Го во ре ћи о јед ном од нај по зна
ти јих ар ген тин ских књи жев ни
ка Ху лиу Фло рен сиу Кор та са ру 
Ско ту (1914–1984) Хор хе Лу ис 
Бор хес че сто је ис ти цао да се по
но си што му је пр ви об ја вио при
чу. За и ста, при ча са ко јом је Кор
та сар де би то вао на ар ген тин ској 
књи жев ној сце ни „За по сед ну та 

ку ћа“, об ја вље на је 1946. го ди не 
у књи жев ном ча со пи су „Ана ли 
Бу е нос Ај ре са“ ко ји је Бор хес уре
ђи вао. Ху лио Кор та сар по себ но 
ро ма ни ма „На гра де“ и „Шко ли
це“ у ве ли кој ме ри је за слу жан 
за огро ман бум ла ти но а ме рич ке 
књи жев но сти ше зде се тих го ди
на два де се тог ве ка. Кор та са ро ва 
про за та ко ђе са др жи ла ти но а
ме рич ки ма гич ни ре а ли зам. У 
књи зи „Вра та не ба и дру ге при
че“ ко је је са шпан ског пре ве ла 
Алек сан дра Ман чић, чи та лац 
пу ту је кроз Кор та са ро ву Ар ген
ти ну и Фран цу ску, па ри ским 
ме тро и ма, ар ген тин ским во зо
ви ма, и свим тај ним про ла зи ма 
пре ко мо сто ва из над ре ка чи је 
су оба ле на раз ли чи тим стра
на ма зе маљ ске ку гле. Илу зи је 
су сре та и тра га ња за иде ал ном 
љу ба вљу, као и ерот ски до жи вља
ји с при ме са ма фан та сти ке, те ме 
су при ча јед ног од нај по зна ти јих 
ла ти но а ме рич ких при по ве да ча 
и ро ман си је ра Ху лиа Кор та са ра; 
пи сца ко ји је не пре кид но тра гао 
за је зи ком ко ји ће би ти спон тан 
као сва ко днев ни го вор. За то књи
га „Вра та не ба и дру ге при че“ за
слу жу је да за у зме вид но ме сто у 
свим кућ ним би бли о те ка ма.

ЛИ ЛИЋ Јеф ти ми је вић, Ми
ли ца, По е ти ка слут ње, кри
ти ке, есе ји, при ка зи. Ко сов
ска Ми тро ви ца: Књи жев но 
дру штво Ко со ва и Ме то хи је, 
2004.

“По е ти ка слут ње” је за ни мљи
ва књи га ко ја по ка зу је ауто ро ву 
же љу и во љу да на јед ном ме сту 
са бе ре раз ми шља ња, ути ске и су

до ве о са вре ме ној срп ској књи жев
ној сце ни. У три це ли не, ко ли ко 
их ова књи га има, аутор са би ра 
есе је о са вре ме ној про зи и го во
ри о де ли ма са вре ме них срп ских 
пи са ца по пут Ра то ми ра Да мја но
ви ћа, Го ра на Пе тро ви ћа, Јо ва на 
Ра ду ло ви ћа, док у дру гом де лу 
пред чи та о ца по ста вља огле де о 
са вре ме ној 
по е зи ји од 
Сло бо да на 
Ра  ки  ти  ћа, 
Не на да Гру
ји чи ћа и 
дру гих, па 
до освр та на 
ан то ло ги ју 
срп ске по е
зи је об ја вље ну на ма ке дон ском. 
У за вр шној це ли ни, аутор са би
ра сво је есе је о сту ди ја ма и кри
ти ка ма Бо ја не Сто ја но вићПан
то вић, Ђор ђа Ј. Ја ни ћа, Ми ла на 
Ђор ђе ви ћа, Ду брав ке Угре шић 
и дру гих. Ја сно и пре ци зно из
ра жа ва ње и не пре тен ци о зност, 
основ не су од ли ке сти ла, а из бор 
те ма, ства ра ла ца и де ла, за си гур
но обе ћа ва ју да ће др жа ти буд ну 
чи та о че ву па жњу.

ЛУ КИЋ, Је ле на : Се дам свет-
ских лу да .  Бе о град : Сту бо
ви кул ту ре, 2005.

Ро ман „Се
дам свет
ских лу да“ 
јед на је од 
н а ј  б о  љ и х 
књи га пи са
ца мла ђе ге
не ра ци је. Је
ле на Лу кић 
при по ве да 
о ре чи ма и њи хо вим зна че њи ма 
у се ман тич ком и ме та фи зич ком 
сми слу; на ра тор је су пер и о ран, 
лу ци дан, у при чи и из ван ње, 
по сма трач и не по сред ни ак тер. 
Бал кан ска при ча про же та стал
ним пи та њем о пред ра су да ма 
и бор би про тив њих, при ча о 
људ ских стра сти ма, скри ве ним 
пер вер зи ја ма и мра ко ви ма од ко
јих бе жи мо у се би и у дру ги ма. 
Овај ро ман пр во је при ме ћен „у 
ком ши лу ку“ у Хр ват ској у ко јој 
је об ја вљен под на зи вом „Есцајг 
за те ле ти ну“ и на гра ђен као ро
ман го ди не 2003. У не што из ме
ње ном из да њу и под дру гим на
сло вом, а и под но вим пре зи ме
ном аутор ке(ра ни је об ја вљи ва ла 
као Је ле на Мар ко вић) пред на ма 
је „Се дам свет ских лу да“. Је ле на 
Лу кић пи ше и по е зи ју, при че и 
дра ме. Јед на ње на дра ма из ве де
на је 2001. у Бе чу.
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Кад пр ште бре зе : из бор и пре пев са ру ског Ми ли во је Ба
ћо вић .  Бе о град : Бе о Синг, 2005.

Ан то ло ги ја ру ске по е зи је об у хва та пле ја
ду пе сни ка, у из бо ру и пре пе ву Ми ли во
ја Ба ћо ви ћа, из XИX и XX ве ка, ша ро ли
ку ко ја да је не рав но мер ну за сту пље ност. 
На при мер Тју чев и Со ли вљев су ви ше 
за сту пље ни, јер су ма ње пре во ди лач ки 
екс пло а ти са ни од звуч них име на Пу шки
на, Љер мон то ва, Је се њи на. Је два код нас 
по зна ти Пе сник Руп цов је на шао ме сто 
у ру ко ве ти ру ске по е зи је, а Ви соц ки је по ма ло спе ци ја ли тет Ми
ли во ја Ба ћо ви ћа. Пре во ди лац је ујед но и аутор ан то ло ги је и во
ђен у пре во ђе њу ис кљу чи во ме ло дич но шћу и рит мим, али не и 
ли ше ном сми сле но сти. Те шко је, а то и сам на по ми ње, до ча ра ти 
ори ги нал, а по е зи ја је ипак нај леп ша ка да се чи та на ма тер њем 
је зи ку. Из ве сна од сту па ња при ли ком пре во ђе ња у ме три ци не 
би тре ба ло да на ру ше вред ност и пре во да и ори ги на ла. Као 
што је већ по ме ну то у из бо ру пре ве де них пе сни ка пре ваг ну ла 
је су бјек тив ност, али на то има пра во сва ки са ста вљач ан то ло ги
је (и ни је ли шен то га), а уз до дат не бе ле шке о за сту пље ним пе
сни ци ма да је јед ну но ву ди мен зи ју по зна ва њу до ма ћег чи та о ца 
и ауто ра и пе са ма по је ди них ру ских ве ли ка на.



МАН ГЕЛ, Ал бер то, Исто ри-
ја чи та ња.- Све то ви, Но ви 
Сад, 2005.

Пи са на у на гла ше но лич ном 
то ну, пу на ауто би о граф ских и 
ис по вед них  бе ле жа ка, књи га 
Ал бер та Ман ге ла пред ста вља за
пра во пре јед ну апо ло ги ју чи та
ња не го ње ну си сте мат ски из ло
же ну исто ри ју. Ва жност чи та ња 
аутор за сту па ка ко на оп штем, 
ци ви ли за циј ском, та ко и на лич
ном, ин ди ви ду ал ном пла ну. 
Ова ко ши ро ко схва ће но, чи та ње 
је за Ман ге ла уни вер за лан про
цес ко ји на ди ла зи уско схва та ње 
ужи ва ња у бе ле три сти ци. Чи та
о ци књи га за пра во усме ра ва ју 
и кул ти ви шу јед ну функ ци ју 
ко ја нам је сви ма за јед нич ка. 
Астро ном ко ји чи та ма пу зве зда, 
зо о лог ко ји чи та тра го ве жи во ти

ња у шу ми, по ке раш ко ји 
чи та по кре те парт не ра 
пре не го што ће по ви си ти 
улог, ки не ски га та лац ко ји 
чи та древ не озна ке на кор
ња чи ном окло пу – сви они 
са чи та о ци ма књи га де ле 
уме ће од го не та ња и пре

во ђе ња зна ко ва, ка же Ман гел. 
Иако сво јим ши ро ким за хва том 
чи та лач ког фе но ме на отва ра 
мно га од фун да мен тал них пи
та ња, ова књи га пи са на је не
пре тен ци о зно, без на гла ше них 
те о риј ских ам би ци ја. Ако су, ме
ђу тим, рас пра ве ова кве при ро де 
све сно из о ста вље не из књи ге, у 
њој има до ста од оних са вре ме
них трен до ва ко ји при па да ју сту
ди ја ма кул ту ре, ро да, цр нач ким 
сту ди ја ма, фе ми ни стич кој или 
пост ко ло ни јал ној кри ти ци. На 
не пре тен ци о зан на чин, ов де је 
дат пре глед исто ри је фе но ме на 
чи та ња, тех ни ке чи та ња, оми ље
не лек ти ре у ра зним дру штви ма 
и ци ви ли за ци ја ма кроз исто ри ју. 
По себ на по гла вља, та ко, го во ре о 
же на ма као чи та о ци ма, на при
мер о на стан ку `женског писма̀  
у Ја па ну, или оми ље ној лек ти ри 
жен ских чи та ла ца у ра зним раз
до бљи ма европ ске исто ри је, а 
за бра на пи сме но сти за ро бо ве, 
уз прет њу бру тал не, не ка да и 
смрт не ка зне, као и њи хо во оглу
ши ва ње о ту за бра ну и по че ци 
њи хо ве пи сме но сти, чи та ња и 
пи са ња та ко ђе су ис црп но пред
ста вље ни. 
           Александар Павловић
МАР ЈА НО ВИЋ, Во ја, Сел терс 
про за, ки шни ав гу стов ски 
да ни, из днев ни ка. Бе о град: 
Књи жев но дру штво Све ти Са
ва, 2005.

Во ја Мар ја но вић, аутор пре ко ше
зде сет књи га, при по ве дач, кри ти
чар и ан то ло ги чар, пр ви пут се 

огла сио књи гом 
ин тим не про
зе: днев ни ком. 
“Сел терс про
за” је по све ће на 
кће ри Ју ли ји, а 
пи сац бе ле жи сво је ми сли и слут
ње при бо рав ку у ба њи, у ко јој се 
на ла зи на опо рав ку по сле ду же 
бо ле сти. У ку шне ав гу стов ске 
да не, при по ве дач раз ми шља о 
жи во ту, о ње го вим ма на ма и вр
ли на ма, о здра вљу и бо ле сти, о 
веч ном и тре нут ном. Днев ник 
за вр ша ва оп ти ми стич ним ста
вом и ве ром у жи вот, у све тлост, 
у Сун це. Ве ром у за бо рав та ме, 
ки ше и зла. Ве ру је да тре ба ићи 
на пред и не освр та ти се.

МИ ТИЋ, Ср бо љуб, Дра ги Ра-
шо, по сла ни це, при ре дио Ра
ша Пе рић. Пе тро вац на Мла
ви: из да ње ауто ра, 2006.

Пе сник Ра ша 
Пе рић у знак 
се ћа ња на свог 
п р е  м и  н у  лог 
при ја те ља пе
сни ка Ср бо
љу ба Ми ти ћа 
по тру дио се 
да са чи ни књи гу по сла ни ца ко
је је Ми тић це лог свог жи во та 
слао ње му, при ја те љу по во ка ци
ји и по ду ши. По ред пи са ма, ова 
књи га са др жи и фо то гра фи је и 
све до чан ства о пе ни ко вим кре
та њи ма, књи жев ним ве че ри ма 
и књи га ма ко је је за жи во та об
ја вио. У се ћа њу на при ја те ља 
Ра ша Пе рић же ли да се слу жи 
ње го вим је зи ком и сти лом, а за 
чи та о це оста је отрг ну то од за бо
ра ва оно што увек за го ли ца њи
хо ву ма штуин тим на пре пи ска 
пе сни ко ва.

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Жи во рад : 
Дру ги не ко. – Бе о град : На
род на књи га, 2005. – 71 стр.

Жи во рад Не дељ ко вић (1959, Кра
ље во) је по чев од 1991. (књи га пе
са ма По гре шна прог но за) до ове 
нај но ви је, об ја вио 6 пе снич ких 
збир ки уз је дан из бор (Су шти 
по сло ви, иза бра не и но ве пе сме, 
2002). До бит ник је Зма је ве на гра
де Ма ти це срп ске, на гра да Бран
ко Миљ ко вић и Ђу ра Јак шић. У 
но вој књи зи по де ље ној на три 
ци клу са по ред лир ске на ра тив
но сти ко ја ка рак те ри ше и ра ни
је Не дељ ко ви ће ве књи ге (пи сци 
уџ бе ни ка те о ри је књи жев но сти, 
Дра ги ша Жив ко вић, Иво Тар та
ља, Ми ли вој Со лар, та кву вр сту 
ли ри ке од ре ђу ју тер ми ном де

скрип тив номи са о на ли ри ка) у 
ве ћој ме ри при сут на је ар ка диј
ска но та, до зи ва ње иди ле, сре ће 
и ле по те у там ну маг му чо ве ко ве 
пси хе ко ју ства ра сва ки да шњи
ца. У пе сми Пе вај све те чи та мо: 
„Ро див ши се но ћас, не ко ли ко 
тих де вој чи ца/И де ча ћи ћа, мо
жда ту це без мер ја, пам те тек/
пра хом,/А пе сме га раз но се. Пе
вај, све те“. Ре флек си ја укло пље
на у де скрип тив ни оквир (град, 
ули це, шу ма, сла вуј, вра бац, 
при ро да) уве ћа ва ју ин тен зи тет 
чи та о че вог до жи вља ја. По е зи ја 
Жи во ра да Не дељ ко ви ћа, осим 
то га, пред ста вља вре дан кре а ти
ван иза зов бу ду ћим по е та ма.

ПАВ КО ВИЋ, Ва са : По ма ло да-
ле ко. – По жа ре вац : Цен тар за 
кул ту ру, 2005. – 116 стр.

У еди ци ји Бра ни че во иза шао је из
бор пе са ма Ва се Пав ко ви ћа (1953, 
Пан че во) из шест пе снич ких књи
га об ја вље них у пе ри о ду 1981–2000. 
Из бор по ка зу је те мат скомо тив ске 
и из ра жај не пре о ку па ци је пе сни
ка ко ји се афир ми сао и као про зни 
пи сац (4 књи ге при по ве да ка, 1 ро
ман), кри ти чар, ан то ло ги чар и на
уч ник (при ре дио ви ше књи га из 
срп ске књи жев не тра ди ци је). Од 
пр ве књи ге Ка ле и до скоп (Бран ко ва 
на гра да) па на да ље Пав ко ви ћев пе
снич ки ис каз би ва пре по зна тљив 
у но ви јој срп ској по е зи ји, а вред но
ва ње и до жи вљај оста ју чи та о ци ма 
и кри ти ци. Ако 
ве ћи на пе сни ка 
сво је чул не и ду
хов не сен за ци је 
„бо га ти“ пе смом, 
чи ни се као да 
Пав ко вић ра ди/
пи ше су прот но, 
као да је дан ње гов стих зах те ва у 
чи та лач кој пер цеп ци ји лич но до
пи си ва ње још не ко ли ко сти хо ва. 
Кад је реч о овој по е зи ји на де лу 
је по ред осо бе ног ми ни ма ли зма и 
спе ци фич на пер цеп ци ја чул ног и 
ду хов ног све та (лич на сва ко дне ви
ца, ко лек тив на, исто риј ска, по ли
тич ка) као и про бле ма ти за ци ја са
мог чи на пе ва ња (не те о ри јом) већ 
истим сред ством: сти хо ви ма. Овај 
из бор до но си и 12 пе са ма ко је ни су 
на шле сво је ме сто у збир ка ма и до
бро је су увр шће не јер се ра ди о до
број по е зи ји, ма лом из не на ђе њу за 
по зна ва о це Пав ко ви ће ве по е зи је.

ПА У НО ВИЋ, Зо ран, Исто ри-
ја, фик ци ја, мит. Бе о град: 
Ге о по е ти ка, 2005. 

Пред на ма је књи га есе ја о кла
си ци ма ен гле ског го вор ног под
руч ја, али и о оспо ра ва ним и 

кон тро верз ним умет ни ци ма, по
пут Џи ма Мо ри со на. У есе ји ма 
о Бај ро ну, Сти вен со ну, Кон ра ду, 
Џи му Мо ри со ну, На бо ко ву и дру
ги ма, Зо ран Па у но вић са ле да ва 
исто риј ски тре ну так у 
од но су на ства ра о ца и 
ње го во де ло, али и би о
гра фи је пи са ца. Па у но
вић на да све за др жа ва 
књи жев нокри тич ки 
при ступ уз по ку шај 
да и фи ло зоф ски ра
све тли мо дер ну и пост
мо дер ну књи жев ност 
на ста лу на ен гле ском је зи ку. 
Ова књи га је зна ча јан до при нос 
на шој ан гли сти ци, али и до бар 
пу то каз за са гле да ва ње књи жев
них по ја ва у са вре ме ном све ту.

Пе ва чи усну ле пре сто ни це, 
при ре дио Вла ди мир Ја гли
чић .  Кра гу је вац : КБ, 2006.

Ан то ло ги ја под на зи вом „Пе ва
чи уну ле пре сто ни це„об ја вље на 
је по во дом два ве ка по е зи је кра
гу је вач ких пе сни ка. При ре ђи
вач Вла ди мир Ја гли чић се у са
ста вља њу овог цвет ни ка во дио 
кри те ри ју мом да кра гу је вач ки 
пе сни ци ни су са мо они ко ји су 
ро ђе ни у усну лој пре сто ни ци, 
већ и они ко ји су се шко ло ва ли 
у њој, про ве ли из ве сни пе ри
од жи во та, об ја вљи ва ли на том 
тлу или на не ки дру ги на чин 
би ли ве за ни за Кра гу је вац. Ова 
пе снич ка ру ко вет је нај но ви ја у 
ни зу ба вље ња пе сни ци ма са тог 
под руч ја. Пре Ја гли чи ћа као са
ста вља чи су се огла ша ва ли мно
ги – Б. Хор ват, Д. Ни ко ла је вић, 
Д. Стој ко вић, Н. Ми ли са вље вић, 
Б. Бо жић итд. Ја гли чић је ан то ло
ги ју гра дио на те ме љи ма Б. Хор
ва та. На и ме, слич ност са њом 
је про ис те кла из чи ње ни це да 
је у ње ном са чи ње ни ју уче ство
вао и сам Ја гли чић. Као што је 
у под на сло ву на зна че но об у хва
ће но је два ве ка пе снич ког ства
ра ла штва – од Стар ца Ми ли је 
и ње го вог „Ба но вић Стра хи ње“ 
пре ко Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, 
Ђу ре Јак ши ћа, итд. Нај ве ћи про
стор је ипак дат са вре ме ни ци ма 
и то с пра вом, јер ка ко са стављч 
на по ми ње све је ма ње ни же ра
зред них пе сни ка, а све ви ше ква
ли тет них сти хо ва.

 
Пе снич ки зве здо грам Ни-
ко ле Те сле, при ре дио Ми ло
сав Мир ко вић .  Љу бо сти ња, 
2006.

По не ти ду хом ју би ле ја Ни ко ле 
Те сле свој дуг су оду жи ли пре ма 
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овом ге ни ју из ван свих гра ни ца и 
до ма ћи пе сни ци. Ин спи ра ти ван 
у сва ком по гле ду, екс цен трик Те
сла и ње го ви над на рав ни по ду
хва ти су љјт мо тив са ми по се би, 
а да би се ју би леј про сла вио овај 
зве здо грам, ка ко то и сам при
ре ђи вач го во ри, об у хва та по ред 
вр хун ских об у хва та и осред ње 
и ни же ра зред не тво ре ви не. Ова

кав ауто и ро
ниј ски став 
пре ма соп
стве ном из
бо ру је ви ше 
ин ди рект но 
пре ба  ци ва
ње са вре ме
ни ци ма ко ји 
су у мо ду уве

ли пи са ње ан то ло ги ја о све му, 
сва ком и сва че му, оче ку ју ћи ло во
ри ке, а за бо ра вља ју ћи соп стве не 
мањ ка во сти. По хва ла пу тем по
ку де и обрат но на во ди на то да је 
Те сла и ми мо ју би ле ја за слу жио 
ан то ло ги ју и да ће се мо жда бу
ду ћи зве здо гра ми по ка за ти успе
шни јим и бо љим. Мир ко вић је 
по ка зао при лич ну ин вен ци ју 
и хра брост у са ста вља њу овог 
пр вог зве здо гра ма укљу чу ју ћи 
по ред ре но ми ра них пе снич ких 
име на и пе сме нпр. сред њо школ
ки или Те сли них по то ма ка (не 
ди рект них). Ова ко са ста вље на 
књи га чи ни рав но те жу ме ђу 
зве зда ма, ко ја је ваљ да сви ма по
трб на и пред ста вља осве же ње 
по во дом ју би ле ја свет ског ма га, а 
на ше го ре ли ста и ве ли ки иза зов 
за бу ду ће пре га о це.

ПЕ РИЋ Ра ша : Пла ви уз дах 
. Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 
2005.

Збир ка љу
бав не по е зи је 
„Пла ви уз дах“ 
с в е  с т р а  н о г 
Ра ше Пе ри ћа 
пред ста вља ве
ли чан стве но оду хо вље ње плот
ског. Пе сме суп тил не, не жне, 
про бра них сли ка ко је оста ју ви
зу ел но у све сти су од раз Пе ри
ће ве син таг ме „Во лим за то што 
во лим“. Во ље ње рас те ре ће но 
ту ма че ња и об ја шње ња, по во
да, узро ка и по сле ди ца у јед ном 
пла ви ча стом уз да ху про кла му ју 
љу бав ма те ри јал ну, али не и ли
ше ну де ма те ри ја ли зо ва не иде је. 
Ве ли ки ме штар сти хо тво ре ња 
по твр дио је сво је пре и мућ ство 
међ ко ле га ма и пот пу но у скла
ду са ми ни ма ли стич ким ви ње
та ма ко је ре се збир ку у сит ним 
гу тља ји ма нек та ра кре пе чи та о
ца жељ ног про ду хо вље но сти и 

то пли не. Ра ша Пе рић је спо знао 
дав но да је све на све ту је дин
ство му шког и жен ског прин ци
па и у за вр шној пе сми „Же ни 
се“ мо жда по ка зу је ка ко на о ко 
јед но став ним вер си ма, ско ро на
род ским, се да из ре ћи нај ду бља 
бо жан ска тај на љу ба ви.

ПИК НЕТ Лин и ПРИНС 
Клајв : От кро ве ње тем пла-
ра, пре вео с ен гле ског Вла да 
Сто ја но вић . Бе о град : Ал на
риЕди тор, 2006 .  483 стр.

Сту ди ја ис тра жи ва ча ре ли ги о
зних и исто риј ских ми сте ри ја, 
окулт ног и па ра нор мал ног Ли
на Пик не та и Клај ва Прин са 
„От кро ве ње Тем пла ра“ на ста ла 
је као ре зул тат осмо го ди шњег 
ин те зив ног тра га ња за не и де а
ли зо ва ним ка рак те ром осни ва
ча хри шћан ства, као и на уло ге 
ко је су у та да шњим бур ним по
ли тич ким зби ва њи ма има ли Св. 
Јо ван Кр сти тељ и Ма ри ја Маг да
ле на. Ба ве ћи се пр во умет нич
ким и на уч ним ра дом Ле о нар да 
Да Вин чи ја и То рин ским По кро
вом, овај аутор ски тан дем био је 
за те чен тра го ви ма на ко је је на и
шао про у ча ва ју ћи де ла овог ве
ли ког ре не сан сног умет ни ка и 
про на ла за ча. Са мо Ле о нар до во 
де ло упу ти ло их је у по сто ја ње 
тај не под зем не ре ли ги је, чи је су 
на го ве шта је Лин Пик нет и Клајв 
Принс про на шли у јед ној лон
дон ској цр кви, са гра ђе ној у два
де се том ве ку.

РАН КО ВИЋ Ми лан : Вас пи-
тач у ра ју .  Бе о град : аутор 
и Чи го ја штам па, 2005.

Вас пи тач у ра
ју је са др жај на, 
ја ка, ко лек ци ја 
при ча отрг ну
тих из жи вот
ног ис ку ства 
ауто ра, а пре ка

ље них на ње го вој спе ци фич ној 
скло но сти ка на ту ра ли зму, фра
пант ним сли ка ма и по ре ђе њи
ма и сме лим и сло бод ним осе ћа
јем за де таљ. Ако се мо же ре ћи да 
де ло ли чи на свог ауто ра он да та 
кри ла ти ца ва жи у овом слу ча ју 
где стро гост, ра ци о нал ност, кри
ти ци зам и фи ло зоф ско уз ви ну ће 
сто је у пр вом пла ну, а све за рад 
ху ма но сти и ње ног про кла мо ва
ња, ко је се на зи ре са мо у очи ма 
по је ди них ју на ка и њи хо вог су
пер ви зо ра – пи сца. Из ме ђу ко
ри ца се сте кло пет при ча слат ко
гор ких као што је и жи вот и не ће 
ни у че му сво јим ва ља но сти ма 
раз о ча ра ти чи та о це. Шта ви ше, 
мо гу га оста ви ти са мо за те че ног 
брит ким сти лом и за ми шље ног 
над по ру ка ма ко је но се.

САМ БРУК Клер, Жмур ке : 
пре вод са ен гле ског Не над 
Дро пу лић .  Бе о град, Ла гу
на, 2006.

Ро ман „Жмур ке“ је при ча о де ве
то го ди шњем де ча ку Ха ри ју Пик

слу. Књи жев ни ца Клер Сам брук 
од лу чу је се да при чу ис при по ве
да из угла де ча ка та ко да су чи
та о че ве емо ци је ду бо ко дир ну те 
искре ним и на мо мен те су ро вим 
раз ми шља њи ма јед ног де те та. 
Без бри жно и по све срет но де
тињ ство на гло се пре ки да по сле 
јед ног школ
ског из ле та. 
Ха ри по ку ша
ва да се су о чи 
са гу бит ком и 
тра ге ди јом ко
ја га је за де си
ла, по ку ша ва 
да са сво јих 
де вет го ди на 
од ра сте, а чи та лац би ва дир нут 
на чи ном на ко ји се де чак су о
ча ва са жи вот ним те шко ћа ма. 
Де ти ња искре ност, сна га и хра
брост, на мо мен те по е тич ност: 
то су украт ко нај бо ље ка рак те ри
сти ке овог ро ма на.

СТАН КО ВИЋ, Вла ди мир, 
ЗБИ ЉИЋ, Дра го љуб : Срп-
ски је зик и ћи ри ли ца да нас 
.  Но ви Сад, За је чар, Ћи ри ли
ца, Кул тур нопро свет на за јед
ни ца, 2005.

У по сле рат ним го ди на ма на 
те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је 
нај ви ше пи та ња и по ле ми ка иза
зва ло је име но ва ње књи жев ној 
је зи ка у бив шим ре пу бли ка ма 
за јед нич ког го вор ног под руч ја. 
У тре нут ку у ком се у Цр ној Го ри 

СИ МО ВИЋ Ран ко : Оно вре ме кру жо ка . 
 Ча чак : Град ска би бли о те ка „Вла ди слав 
Пет ко вић Дис“, 2005.

У из да њу Град ске би бли о те ке „Вла ди
слав Пет ко вић Дис“ кра јем про шле го
ди не по ја ви ла се но ва књи га по зна тог 
за ви чај ног ства ра о ца Ран ка Си мо ви ћа 
– „Оно вре ме кру жо ка“. Си мо ви ће ва 
књи га „Оно вре ме кру жо ка“ је 6 књи
га за ви чај не би бли о те ке „Вре ла“ и са
др жи ауто ро ве днев нич ке бе ле шке из 
вре ме на по ха ђа ња ча чан ске гим на зи је од 1948. 
до 1952. го ди не. Књи га, по ред днев нич ких бе
ле шки ко је пред ста вља ју глав ни део тек ста, до
но си и за пи се о ра ни јем гим на зиј ском ли те рар
ном ор га ни зо ва њу, раз не из ве шта је са ли те рар
них кру жо ка, ме ђу соб не мла да лач ке књи жев не 
оце не не ких та да шњих чла но ва ли те рар них 
дру жи на (ка сни је оства ре них књи жев ни ка 
Алек сан дра Ри сто ви ћа, Ран ка Си мо ви ћа и Дра
га на Шу ши ћа), илу стра тив нодо ку мен тар не 
стра ни це (при ме ре цин ка ро шких „ка рак те ри
сти ка“, ка ри ка ту ре и фо то гра фи је про фе со ра 
и ђа ка ча чан ске гим на зи је), дра го цен ре ги стар 
име на, као и, уме сто по го во ра, лич на све до чан
ства још дво ји це уче сни ка и све до ка то га вре
ме на: Дра га на Шу ши ћа, не у роп си хи ја тра и 
афо ри сти ча ра и Пре дра га О. Ћур чи ћа, гим на
зиј ског про фе со ра у пен зи ји. По се бан део књи

ге пред ста вља ауто ро во се ћа ње на вла сти то 
од ра ста ње, пре о бра жај од тр нав ског се ља че та 

у гра ђа ни на, пр ве под сти ца је за пи
са ње, мла да лач ку лек ти ру и по чет ну 
би бли о те ку, пр ве днев нич ке за пи се, 
пр ве пе сме и при че, пр ве ли те рар не 
сед ни це. Сам днев ник пред ста вља по
тре сно све до чан ство о јед ном те шком 
вре ме ну у ко ме су гим на зи јал ци због 
сло бо де го во ра на ли те рар ним кру жо
ци ма цин ка ре ни од сво јих вр шња ка 
и про фе со ра, пра ће ни, хап ше ни, са
слу ша ва ни и сла ти на ро би ју и при

сил ни рад. Раз го во ри о књи жев но сти на ли те
рар ним сед ни ца ма би ли су за пра во по во ди за 
ин ди рект но отва ра ње за бра ње них по ли тич
ких те ма и ди рект ну де мон стра ци ју пре вла сти 
иде о ло ги је над сло бо дом ми сли и из ра жа ва ња. 
Днев ник да је по у зда ну сли ку о школ ском и 
ши рем дру штве ном жи во ту у јед ном та квом 
вре ме ну, где се за нај ма њу сло бод ну ми сао за
вр ша ва ло у за тво ру. Ово Си мо ви ће во се ћа ње 
ко нач но по пу ња ва јед ну ве ли ку пра зни ну у 
ле то пи су ча чан ске гим на зи је у пр вим го ди на
ма по сле Дру гог свет ског ра та. Го спо дин Ран ко 
Си мо вић имао је те му дро сти и сре ће да за исто
ри ју са чу ва је дан ова ко зна ча јан до ку мент о „го
ди на ма ко је су по је ли ска кав ци“. Об ја вљу ју ћи 
га без из ме не и да на шњих ко мен та ра са мо је 
са чу вао ње го ву ве ро до стој ност и свој мо рал ни 
ин те гри тет. 
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уво ди „ма тер њи“ је зик, ауто ри 
књи ге „Срп ски је зик и ћи ри ли
ца да нас“ у ни зу раз го во ра ко је 
во де са вр сним по зна ва о ци ма је
зи ка по ку ша ва ју да от кри ју лин
гви стич ке и ван лин гви стич ке 
раз ло ге са да шњег ста ња ства ри. 
Ауто ри у че ти ри раз го во ра пра
те суд би ну срп ског је зи ка у про
те клих 150 го ди на и за кљу чу ју 
са зеб њом да би срп ски је зик у 
ско рој бу дућ но сти мо гао до би ти 
за пи смо ла ти ни цу, ко ја је, ка ко 
ка жу ауто ри, ма ње са вр ше но 
пи смо од ћи ри ли це, а од ре ћи се 
ћи ри ли це, зна чи ло би од ре ћи се 
це ло куп не срп ске ду хов но сти 
на ста ле на том пи сму. Ова књи
га сва ка ко не ће сви ма би ти „по 
во љи“ (аутор ски ста во ви ни су 
увек од ме ре ни) али је ње на не
сум њи ва вред ност у то ме што 
отва ра озбиљ на пи та ња оп стан
ка и остан ка је зи ка чи је име се 
ме ња а што је не мо гу ће спре чи
ти(иако се лин гви стич ки не мо
же до ка за ти по сто ја ње нпр. бо
сан ског или цр но гор ског је зи ка) 
и на во ди чи та о ца да раз ми шља 
ко ли ко озбиљ ни и ја ки мо гу би
ти не лин гви стич ки, не на уч ни 
раз ло зи, а ко ји ути чу на на у ку, 
на по је дин ца, на исто ри ју, кул ту
ру и ду хов ност.

СТЕ ФА НО ВИЋ, Све ти слав : 
Бун тов не пе сме, при ре дио 
Пре драг Пу зић .  Но ви Сад : 
Ар тас, 2005 .  92 стр.

Др Све ти слав Сте фа но вић (1877–
1944) јед на је од нај све стра ни јих 
лич но сти срп ског књи жев ног 
жи во та, пр ве по ло ви не два де се
тог ве ка. Пе сник, пре во ди лац, 
драм ски пи сац, књи жев ни кри
ти чар, је дан од осни ва ча днев
ни ка „Вре ме“ осни вач и пред сед
ник Срп ског ле кар ског дру штва, 
пред сед ник Бе о град ског ПЕН 
цен тра и Срп ске књи жев не за
дру ге, стра стве но је пи сао и по ли
тич ку по е зи ју. По ме ну те пе сме 
са ку пио је при ре дио др Пре драг 
Пу зић. На слов „Бун тов не пе сме“ 
др Пре драг Пу зић пре у зео је из 
на сло ва јед ног од Сте фа но ви ће
вих ци клу са пе са ма „Бун тов ни 
со не ти“, ко ји је об ја вљен 1940. 
го ди не у „Срп ском књи жев ном 
гла сни ку“. Све при ку пље не пе
сме хро но ло шки су по ре ђа не и 
про пра ће не на по ме на ма и од го
ва ра ју ћом би бли о гра фи јом. Др 
Пре драг Пу зић ов да шњој ин те
лек ту ал ној јав но сти да је на увид 
књи гу ко ја нам до ка зу је да др 
Све ти слав Сте фа но вић још увек 
као пи сац ни је иш чи тан на пра
ви на чин.
СУ ВАЈ ЏИЋ, Бо шко : Ју на ци 

и ма ске – ту ма че ње срп ске 
усме не епи ке. – Бе о град : Дру
штво за срп ски је зик и књи жев
ност Ср би је, 2005. – 331 стр.

Ову на уч ну сту ди ју чи ни 12 тек
сто ва по де ље них у 2 по гла вља 
(Ју нак у еп ском мо де лу, и Еп ски 
жи вот ју на ка) уз ауто ров увод ни 
текст Фор му ла у усме ној еп ској 
по е зи ји и за кљу чак Еп ска пе сма 
и исто риј ско пре да ње. Су вај џић 
на кон крет ном за пи са ном еп
ском ма те ри ја лу/пе сми (Ба но вић 
Стра хи ња, По пев ка од Сви ло је ви
ћа, Ора ње Кра ље ви ћа Мар ка, Све
ти Са во, По че так бу не про тив 
да хи ја) ана ли зи ра струк ту ру, 
мо де ле, пој мо ве ва ри јан та и ва
ри јант ност, ка та лог за ду жби на, 
па ра ле ли зме у усме ној по е зи ји. 
У дру гом по гла вљу (тек сто ви О 
ме та фо ри смр ти у бу гар шти ца
ма, Мит ска и фик тив на смрт 
Кра ље ви ћа Мар ка, Би о гра фи је на 
стећ ци ма, итд.) „да ју се основ ни 
еле мен ти еп ске би о гра фи је ју на
ка и за ко ни то сти ње ног об ли ко
ва ња“ (ци тат ауто ра).

СПА СИЋ, Сла ви ца, Чу де сни 
свет људ ске сло бо де.  Бе о
град: Књи жев но дру штво Све
ти Са ва, 2006.

Есе ји Сла ви це 
Спа сић сво је вр
сни су ана ли
тич ки во дич 
кроз исто риј
ски и ге нет ски 
код чо ве ко ве 
сло бо де. Ови есе ји раз ма тра ју 
по јам сло бо де да нас, као и мо гућ
ност оства ре ња ин ди ви ду ал не 
сло бо де да нас и ов де. Ова књи га 
под сти че на раз ми шља ње о сло
бо ди и о ши ро ком спек тру зна
че ња пој ма сло бо да. Нај ва жни је 
пи та ње у овом тре нут ку ко је ова 
књи га по ста вља сва ка ко је упо
тре ба и зло у по тре ба сло бо де и 
од нос чо ве ка да на шњи це пре ма 
сло бо ди у се би, сло бо ди за се бе и 
сло бо ди за дру ге.

ТРАМ БЛЕ, Ми шел : Цр на све-
ска, пре вод са фран цу ског 
Љи ља на Ма тић .  Бе о град :
Клио, 2006.

Ми шел Трам бле је дан је од нај по
зна ти јих и нај плод ни јих са вре ме
них ка над ских пи са ца: на пи сао 
је пре ко пе де сет по зо ри шних ко
ма да, ро ма на и при ча. У ро ма ну 
„Цр на све ска“ пи сац се ба ви суд
би ном кел не ри це Се лин Пу лен, 

си ро ма шне и 
не у глед не де
вој ке ко ја по
ти че из ра зо
ре не по ро ди
це. Ова књи га 
ду бо ко се ба
ви пи та њи ма 
ти па да ли је 
овај свет ипак по стао су ро во ме
сто и да ли смо за и ста дис кри ми
ни са ни ле по том, бо гат ством и 
по ре клом. Пи сац им пли ци ра да 
је пра ви жи вот ипак у људ ском 
брат ству, пле ме ни то сти и до бро
ти, ко је он про на ла зи у оно ме 
што би се ма ло гра ђан ски мо гло 
ока рак те ри са ти као „дру штве
на мар ги на“, ме ђу љу ди ма ко ји 
не ма ју пра во ли ниј ску жи вот ну 
при чу, ме ђу они ма ко ји не ма ју 
си гур ну и срет ну бу дућ ност 
то ли ко пу та ви ђе ну на хо ли вуд
ским плат ни ма.

ЧА ПРИЋ, Влај ко : Све тла, и 
све ти шта .  Бе о град : Књи
жев но дру штво Све ти Са ва, 
2006.

У го ди ни Ни
ко ле Те сле, 
пред на ма је 
у част ве ли
ког на уч ни
ка на ста ла 
збир ка по е зи
је „Све тла, и све ти шта“ пе сни
ка Влај ка Ча при ћа. „Све тла, и 
све ти шта“ је по ет ска књи га за
ни мљи ве ком по зи ци је: пе сник 
пра ти Ни ко лу Те слу од ро ђе ња 

до упо ко је ња, као и свој лич ни 
осе ћај и до жи вљај Ни ко ле Те сле 
да нас(по сто ји пе сма ин спи ри са
на По ме ном Ни ко ли Те сли у Са
бор ној цр кви). На зи ви ци клу са 
су и по ет ски и ре ли ги о зни: У чи
ну, ро ђе ња; Мај чи ни ан ђе ли; Пу
ти, за пу ће ња; У раз ра стуума, и 
изу ма; Жи же, уси ја ња; Зна мен, и 
зна ме ни; Мо ћи, уз ле та ња; Сна ге, 
ро ђе ња. Хер ме тич ност по ет ског 
из ра за убла же на је пе сни ко вим 
по се за њем за по зна том те мом, а 
пра ва је рет кост збир ка по е зи је 
по све ће на на уч ни ку. У том сми
слу, за ни мљи во је ка ко пе сник 
до жи вља ва уну тра шњи свет Ни
ко ле Те сле, по ку ша ва ју ћи да нам 
при бли жи Те сли не стра хо ве и 
на да ња и на да све ро до љу бље и 
ре ли ги о зност ге ни ја.

ША РИЋ Јо ва но вић Гор да на : 
Мој зоо врт .  Ру ма : Срп ска 
књи га, 2005.

Гор да на Јо ва но вић Ша рић је ка
ко је са ма при до да ла на сло ву 
књи ге сло жи ла пе сми це о жи во
ти ња ма. Удру же на са цр те жи ма 
Уро ша Јо ва но ви ћа, уче ни ка VII 
раз ре да, на пра ви ла је књи гу и 
за оне ма ли ша не ко ји зна ју сло
ва, а и за оне ко ји не зна јуоста
вља ју ћи им мо гућ ност да бо је 
„сли чи це“ док 
не ста са ју до 
азбу ке. Пе сни
ки ња за и ста 
пру жа не ис цр
пан лек си кон 
жи во ти ња о 
ко ји ма пе ва 
уво де ћи и као 
глав не ју на ке 
нео бич не гли сте, бу ве ска ка чи
це... Под ци клу си ма Бу бе, Пти це, 
До ма ће жи во ти ње, Во де не жи во
ти ње, Ди вље жи во ти ње она еду
ку је де цу и ону из гра да и ону са 
се ла о по сто ја њу ра зно ли ког жи
во тињ ског цар ства. Ме ста у овом 
ЗОО вр ту на шли су чак и дав но 
из у мр ли ди но са у ру си. Пе сми це 
су крат ке, ефект не и го во ре о пе
снич кој ве шти ни Гор да ни ној.

ШЉИ ВИЋ, Со ња : Зид без 
пла ча. – Бе о град : Ра шка шко
ла, 2006 . 79 стр.

Со ња Шљи вић (1981, Бе о град) 
при па да ге не ра ци ји мла ђих 
срп ских пе сни ки ња, ко је се укла
па ју у нај бо ље то ко ве ов да шње 
са вре ме не по е зи је, на сто је ћи 
при том да из гра де са мо сво јан 
пе снич ки из раз. Пр ву пе снич ку 
књи гу, „Пре и на кон пе сме“, об ја
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УЗА НО ВИЋ Са ња : Рас-
пе ва на до бро  сан ка .  Зе
мун : АШ де ло, 2005.

Аутен тич на, 
мла да пе сни
ки ња за де цу, 
ин спи ри са
на соп стве
ним са ња лач
ким ду хом, 
као и број ним кли нач ким 
кри ти чар ским ко ром, на пи
са ла је ову збир ку пе са ма. 
Без ика квих огра ни че ња и 
пред ра су да при сту па сва ко
ја ким те ма ма. Све же ри ме, 
ду хо ви та, отво ре на и искре
на, про на шла је кључ за 
отва ра ње де чи јих ср да ца, 
а исто вре ме но за во де ћи од
ра сле у ли те ра ту ру за де цу. 
Кроз игру и са ња ње уче се 
пр ве лек ци је о жи во ту, еко
ло ги ји, љу ба ви, ле пом вас пи
та њу, итд. Аутор ка пе ва час 
са по зи ци је де те та а час де
ли лек ци је оба зри ве мај ке.



ви ла је 2001, а са да и дру гу, „Зид 
без пла ча“. Соп стве ну по ет ску 
ми сао Шљи ви ће ва је под ре ди ла 
ми са о ној стро го ћи и та ко по сти
гла је дан аутен ти чан лир ски сен
зи би ли тет. Ове пе сме при па да ју, 
ка ко је то при ме тио пи сац по го
во ра Сло бо дан Ра ки тић, оној 
гра ни са вре ме не по е зи је чи је је 
осно ве сво јим пр вим пе снич ким 
књи га ма по ста вио Ми лу тин 
Пе тро вић. Струк ту ра пе са ма је 
мо за ич на, а тач ке и за пе те су је
ди ни ин тер пунк циј ски зна ци 
ко је пе сни ки ња ко ри сти, ло ме ћи 
соп стве не сти хо ве и раз ла жу ћи 
их на ма ње де ло ве и син таг ме. 
И у сво јој дру гој пе снич кој књи
зи Со ња Шљи вић по ста вља се би 
стро ге ства ра лач ке зах те ве и ис
пу ња ва их у скла ду са пре ци зно 
од ре ђе ним ци љем.

ШЋЕ КИЋ, Ана, Про ле ће у 
Пом пе ји.  Бе о град: из да ње 
ауто ра, 2006.

“Про ле ће у Пом пе ји” је дру га 
пе снич ка збир ка Ане Шће кић. 
Пи са на стро гим, рит мич ки ве за
ним сти хом, ова збир ка је ско ро 
ма те ма тич ки пре ци зно по де ље
на на пет ци клу са: Про ле ће у 

Пом пе ји, За мак 
на ре ци, Лу ча, 
Ри ко шет и Пи
са ти или не 
пи са ти. Пе сни
ки њу ин спи ри
ше и уз бу ђу је 
све што ви ди 
и осе ћа око се
бе и у се би: од 

Мар ка Ауре ли ја, ве тра, ла бу до
ва, до ста рог мо ста у Мо ста ру, 
кне же ве ба ште у Ба ру, цр ка ва 
и ико на до бо ле сти са вре ме ног 
чо ве ка де пре си је и де струк ци је. 
Пи та ју ћи се ха мле тов ски да ли 
тре ба пи са ти или не, пе сни ки
ња от кри ва да је пи са ње по е зи је 
на су шна по тре ба и да пе сник на 
па пи ру оста вља осе ћај дис ба лан
са. Пи са ње је је ди ни на чин да се 
жи ви, а жи ви се је ди но у бе гу од 
ствар но сти.

9
ДУ РАНТ Вил : Пла тон - жи-
вот и де ло.  Бе о град : Си па, 
2006.

У пре во ду Ми ло ша Ђу ри ћа спис 
Ви ла Ду ран та о Пла то но вом жи
во ту и де лу по ја вио се дав не 1927. 
го ди не. Са да је то из да ње об но
вље но за хва љу ју ћи мла дој из да

вач кој ку ћи Си па на чи јем че лу 
ја Бо шко Пан тић, а уред ник 
еди ци је Вик тор Б. Ше ће ров ски. 
Прак тич на и по уч на књи га ка ко 
је у под на сло ву ра че но ба ви се 
Пла то но вим жи во том, од исто риј
ских по да та ка и фи зи ку са Пла
то но вог па до ње го ва ком плек
сна де ла. При мат у Пла тон вом 
оства ре њу дат је етич ким, пси
хо ло шким и 
по ли тич ким 
п и  т а  њ и  м а 
и њи хо вим 
ре  ше њи  ма. 
Та ко се Вил 
Ду рант по за
ба вио Пла то
но вим де лом, 
ко је се де ли 
на пет глав них це ли на: те о ри ја 
са зна ња, те о ри ја иде је, те о ри ја 
о ду ши, те о ри ја о вред но сти, те
о ри ја при ро дефи зи са. Пла тон 
је сво јом фи ло зо фи јом уда рио 
те ме ље европ ској ци ви ли за ци ји 
и те о ри јом о бе смрт но сти ду ше 
до вео до го то во бе зна чај но сти 
про па да ње те ла. Је зик књи ге је 
пи так, јед но ста ван, при јем чив 
сва ко ме, а аутор Др жа ве, Го збе, 
Фе до на, Со фи сте, За ко на... бли
зак сви ма баш као што је и сам 
фи ло зоф про по ве дао да вас пи та
ње тре ба да је до ступ но сва ко ме.

ЈО ВА НО ВИЋ Ми ро слав : Ру-
ска еми гра ци ја на Бал ка ну 
1920–1940 . Бе о град : Чи го ја, 
2006.

Код нас се у ви ше на вра та го во ри
ло о пре суд ном ути ца ју ру ских 
из бе гли ца на на шу кул ту ру, али 
ни ка да до са да ни је на пра вље на 
јед на те мељ на сту ди ја о еми гран
ти ма ко ји су дра стич но про ме ни
ли при ли ке у срп ској кул ту ри по
чет ком про шлог ве ка. Пред на ма 
је да нас јед на та ква књи га, ве ли
ког оби ма и фор ма та(556 стра на) 
чи ји је аутор др Ми ро слав Јо ва
но вић, про фе сор исто ри је на Фи
ло зоф ском 
фа кул те ту 
у Бе о гра ду. 
Др Јо ва но
вић ко ри
сти сто ти не 
на уч них ра
до ва и ста
ти стич ких 
ма те ри ја ла 
из ру ских, 
срп ских, бу гар ских, аме рич ких, 
фран цу ских и аустриј ских ар хи
ва ка ко би што вер ни је осли као 
тра гич на зби ва ња и не срећ не 
суд би не ру ских еми гра на та по
сле пре бе га 1917. „Ле ле, не срет
на мај ка Ру си ја“, „Од ге не ра ла до 

обу ћа ра: со ци јал на де кла са ци ја“, 
„Прог на на ели та: обра зов на и 
про фе си о нал на струк ту ра“, са
мо су не ки од на сло ва по гла вља 
овог ка пи тал ног из да ња. Ути цај 
„мај ке Ру си је“, кул тур не и по ли
тич ке ве зе ко је на ша зе мља и Ру
си ја има ју још од Ви зан ти је нај ја
че су се по ка за ле у ути ца ју ру ске 
ин те лек ту ал не еми гра ци је ко ја 
је по сле ре во лу ци је 1917. из бе гла 
и на ста ни ла се на Бал ка ну. Ова 
књи га је упра во при ча о њи ма, 
њи хо вим стра да њи ма, пат ња ма, 
на да њи ма, лу та њи ма. Де ло је 
за сно ва но, ка ко сто ји у по го во

ру на мно го број ним и ра зно вр
сним, че сто пр ви пут из не тим, 
исто риј ским по да ци ма из мно го
број них европ ских и свет ских ар
хи ва. Та ко је пот пу но осве тљен 
ру ски из бе глич ки жи вот, са став 
со ци јал них гру па, прав ни по ло
жај, ства ра ла штво, кул ту ра, рад 
Ру ске ар ми је и Ру ске пра во слав
не за гра нич не цр кве, чи ја су се
ди шта би ла на Бал ка ну.

При ре ди ли: Не бој ша Ћо сић,
Ду шан Ци цва ра, Све тла на

Ми ћу но вић, Славица Спасић,
Ви о ле та Ву че тић, Ана Исаковић
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ШТА ПО ЗНА ТИ ЧИ ТА ЈУ?

ИВА НА ЈОР ДАН:
 

СВИ БИ ТРЕ БА ЛО ДА
ПРО ЧИ ТА ЈУ „МА ЛОГ 

ПРИН ЦА“!

Ива на Јор дан ро ђе на је у Бе о гра ду пре два де сет и 
осам го ди на. Пр ву пе сму „Про ле ће“ ком по но ва ла је 

у де ве тој го ди ни жи во та. Са ше сна ест по чи ње ин тен зив
но да се ба ви но ви нар ством. Сво је но ви нар ске тек сто ве 
нај ви ше је об ја вљи ва ла у жен ском ли сту „Ана”. На по ми
ње да јој је ба вље ње но ви нар ством по мо гло да про на ђе 
пра ви пут и схва ти шта за и ста же ли.

Ива на Јор дан до са да је об ја ви ла два ал бу ма: „Све тлост 
и сен ке“ (2000) и „Дво бој не очи“ (2004). За филм „По те ра 
за срећ(к)ом” ком по но ва ла је пе
сму „ча роб на ноћ“.

Ива на Јор дан на сту па ла је 
на Ме ђу на род ном кон цер ту у 
Аси си ју, у Ита ли ји, где је до би
ла на гра ду „Мон до д’ Амо ре“. 
Ове го ди не осво ји ла је две на
гра де: Тре ће ме сто и на гра ду за 
нај бо љи сцен ски на ступ на Бе о
ви зи ји пе смом „Ла за ри ца“ а на 
Да ни ма Естра де про гла ше на је 
за кан та у то ра го ди не.

Му зи ка и књи жев ност за ову 
умет ни цу пред ста вља ју сја јан 
спој: – По сто ји по де ла на љу де 
ко ји су чи та ли „Ма лог Прин
ца“ и оне ко ји то ни су. Ми слим 
да сви тре ба да про чи та ју ову 
књи гу Сент Ег зи пе ри ја. Исто 
то ва жи и за књи гу ко ја на нај
леп ши на чин од сли ка ва ула зак у Пе ту ди мен зи ју „Га леб 
Џо на тан Ли винг стон“ Ри чар да Ба ха – ка же ова шар мант
на кан та у тор ка.

– Та ко ђе не пре ста јем да пу ту јем кроз зе мљу фи ло зоф
ских чу да кроз ко је нас во ди љуп ка че тр на е сто го ди шња
ки ња Со фи ја Амунд сен. До и ста ча роб ни ро ман нор ве
шког фи ло зо фа и књи жев ни ка, „Со фи јин свет“ Ју стеј на 
Гор де ра, тре ба ла би да има сва ка кућ на би бли о те ка.

Не тре ба за о би ћи ни књи ге „О му зич ки ле пом“, „Жи
вот, ра зум“ и „Крат ку по вест вре ме на“ Сти ве на Хо кин га. 
Ме ђу тим, нај леп ши спој са ва си о ном пру жа ју нам сле де
ћа оства ре ња: „Кроз ва си о ну и ве ко ве“ ко је је на пи сао је
дан од нај ве ћих срп ских на уч ни ка Ми лу тин Ми лан ко
вић, и аме рич ког астро но ма и књи жев ни ка Кар ла Се га
на „Пла ва тач ка у бес кра ју“, „Ко смос“ и „Кон такт“.

Душан Цицвара
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БА ШТИ НА, све ска 20, књи га 1. При
шти на, Ле по са вић: Ин сти тут за срп ску 
кул ту ру, глав ни и од го вор ни уред ник 
др Вељ ко Ђ. Ђу рић.

У два де се тој све сци 
“Ба шти не” на ла зи се 
део ма ги стар ског ра
да Жељ ка Ћу пи ћа “Из 
оно ма сти ко на Зве зда
на”, као и In me mo ri am 
Ћу пи ћу ко ји је са чи нио 
Че до мир Ре бић. О књи
жев ним те ма ма пи шу: 
Че до мир Ре бић, Мир ја
на Бе чеј ски, Ми ли ца Јеф ти ми је вићЛи лић, 
Ма ри ја Јеф ти ми је вићМи хај ло вић, Ја сми на 
Ву че тић, Ана Ђор ђе вић и Ми ло је Ми ло је
вић, док о исто риј ским те ма ма пи шу Да ли
бор Еле зо вић, Ве сна Зар ко вић и Вељ ко Ђу
рић Ми ши на. По ли ти ко ло шким те ма ма ба
ве се Сне жа на Ми ли во је вић и Не над Ва сић, 
а број са др жи и текст Зве зда на Еле зо ви ћа о 
сли ка ру Алек сан дру То ма ше ви ћу и текст о 
би бли о гра фи ја ма и њи хо вом зна ча ју Зо ра на 
Ч. Ву ка ди но ви ћа. По себ но тре ба обра ти ти 
па жњу на оде љак “По ли ти ко ло ги ја” јер се 
ауто ри ба ве про бле мом иден ти те та Ко со ва 
и Ме то хи је и мо гућ но шћу оп стан ка Ко сме та 
као мул ти кул ту рал ног дру штва. У одељ ку 
“Исто ри ја” за ни мљив је текст Вељ ка Ђу ри ћа 
Ми ши на “При ло зи за би о гра фи ју вла ди ке 
ра шкопри зрен ског Се ра фи ма (Јо ва но ви
ћа)”. У те ма ту о књи жев но сти тре ба обра ти
ти па жњу на текст Ане Ђор ђе вић о вер ским 
мо ти ви ма у Пи ли пен ди Си ме Ма та ву ља и Ја
сми не Ву че тић ко ја пи ше о по е ти ци Днев ни
ка о Чар но је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског.

ГЛАС БИ БЛИ О ТЕ КЕ : ча со пис за би-
бли о те кар ство, број 12, 2005, глав ни и 
од го вор ни уред ник Да ни ца Ота ше вић, 
уред ник ча со пи са Ма ри ја Ор бо вић, 
Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко
вић Дис“ Ча чак, Го спо дар Јо ва но ва 6, 
www.cacakdis. org.yu, b di s@ptt.yu
 
Градска би бл ио тека 
„Владислав Петковић 
 Дис“ о бј ав ила је 12.  
бр о ј  свог стручног  ча
сописа Г лас библиоте
ке за 20 05 . год ин у. 
Уредник овог  броја ј е 
 Мар ија Орб овић,  до к 
је г ла вни и о дговорни 
ур едник  Да н иц а 
Оташев ић . Нови број 
Г ла са  библи от еке (у тираж у  од  300  пример
ака ) дола зи  у већ  пр еп ознатљивом  гра
фичком  решењу, пр име њеном  на  претходн
ом бр ој у, а  у  ликовнографичко ј о преми 
З ор ана  Јуреш а.  Ов ај бро ј настав ља  ур еђивач
ку  ко нц еп цију свој их  п ретхо дн ик а, инс
истирају ћи  на  трет ира њ у  акт уелних  те ма  и з  
савр еме не  библио текар ско инфо рм ац ионе 
де латнос ти.  П рва р убр ик а  ч асописа,  М ре
жа, пос већ е на  ин формацио ни м трендовима  
у  библи от ек ар ству, дон оси  текст Бо гд ана 
Тр иф уновића  о  ел ектрон ски м књиг ам а,  
њихов ом  историј ату,  појавни м облиц им а,  
тржи шту  е лектр онс к их  књига  и по зи циј и 
савр ем ене  б иблиоте ке  према  дигитални м 
 докумен ти м а.  Светлан а  Ја нчић се  бав и ла 

Ф ункцио на лним захт евима з а б иблио гр аф
ске запи се  као новом приступу кат алошк ом  
концепт у,  док ће  од  овог  броја часо пис у  по
глављу  И нт ер нет ћо ша к  (из пе ра  Богд ана  
Трифун ов ића) до но сити приказе ин терне т 
 са јтова , порт ала и о нл ај н база  по датака  који  
св ој ом  конц епц и јом  пружај у  об иље инф
ормац ија  библиотечки м  радницима .  Друга 
 ру брика, Уга о,  с адр жи рад  Данице  От аш
евић о с редњо век овној  срп ск ој рукописно ј 
књиз и Никољс ко  је ванђе ље  из XIV века, чиј у 
 је диг италну  копиј у ( са  ј ош  дв е копије  књи га 
Ср пско че тв оројева нђеље  и П р аз нични ми неј )  
д обила Град ска биб лиотека  из  библиотеке 
„С ер  Чест ер  Би ти“ у Да бл ину , текст  
О ливере  Недељк овић о м еђ уратн ој  едиц иј и 
 Зл атна књ ига  из лег ата   Јо вана Давидов ић а у 
ч ача нс ко ј  библио тец и ,  ка о и Ми лиш е Петр
они ј ев ића, библ ио текар а К онг рес не библ
ио теке, о  књи гам а јужно сло в ен ских н арода 
 у вашингтонс ко ј библи от еци. Пор ед т ога, 
ту  с е налаз е и  радови  др Д обр и нк е Стојко ве 
(„Бу гар ск е јав не  библи оте ке  у служби ст ан
о вника  лок алне за јед н иц е“) и мр  Мих ае ла 
 Кецмај ра („Библи от ек е као ин фор мативни 
 це нтри“) , п реведе ни  са енгл еск о г,  односно 
 немачко г језик а,  о библ иот ечкој пракси и  
њеној  при м ен и  у буга рс ким и  а устријс ким 
би блиотека ма .  Марија  О рбови ћ с во јим рад
ом  о из давач у Д ојчил у Митр овићу и ч ет ири 
мање  п о зната листа које  ј е уређи вао  у пер ио
ду  1923 –1 929. го ди не (ко м плет но  сачувани 
 је ди но у њего вој  заост авш тини),  уп от пу
ња ва де о  Нас леђе,  по свећен  истражи вањ
има з авичајне б аш ти не Ча чк а. У р уб рици 
Поглед м р  Ма ријана  Матовић  доноси  те к ст 
 о  часоп ис у  Градац и  прик аз би бл ио графије 
 ча сопис а  (аутора  М иле Јов ашевић  и  М ар ије 
Орбо вић, издање Гр ад ск е биб ли отеке у Ч ач
ку, 2 00 5) , приређен е  повод ом   30  година  изл
ажења,  док Б иљана  М ијаило вић пред ст ав ља 
књ игу  Како  чи т ат и, ко ју  је објавил а  Народн а 
 библи от ека Ср биј е 2005. године. Ма рија  Орб
о ви ћ затвара  и  о вај број  Гл аса би бли о тек е  са 
Прилозима за чачанск у  библиогра фију (з а 
 20 04. и 2 00 5. год ин у).

ДИС ОВО ПР ОЛЕ Ћ Е,  број 3 7,  мај 200 6,  
Градска биб лиотека „ Владисл ав  Пе
тковић  Дис“,  Ча чак, г ла вни и одговорни 
уредник Даница Оташевић,  b di s@ptt.yu
 
Ча со пис је  п освеће н  песничк ој манифест
ацији  „Д исово  проле ће “, које се у Ч ачку  од
ржава свак е г одине. У о во м  броју  об ја вљ ен је 
и нте рв ју са  Сл обода ном  Зубано в ић ем, добит
н иком  Ди сове  на граде,  (Поезиј а)  је  пауз а 
 између  д исања,  који је  на правила  Д ан иц а 
 Оташев ић,  затим тек стови  о  Зубан ов ић евом 
п есништ ву  и з пера  Драга на  Ха мовића, Васе  
Павковић а  и  Са ше  Радо ј чи ћа, ка о и избор и з 
 Зубанов ић еве по ез ије . Нови б рој  „Дисов ог 
проле ћа “  об јављује  и  текстове Бр ан ка В. Ра
дич евића из далеке 1 958.  го ди не,  о  потре би  
да Ди с  има с во ју мани фестацију, се ћањ а Дра
гише Васи ћа  о Дису , к ао  и крити чк и пог лед  
Алек с ан дра Рист ов ића на  Ди сову  љубавну 
поезију . О  Дисо вом венчању кој е је у шло у 
леген ду  п ише п роф . др Д ра го  Ручно в, док 
Радивоје  Пе тровић изра жава с умњу д а ј е 
 Дис с ах рањен  н а  острву  О тони. Пе сн икиња  
Кајоко  Јамаса ки превел а ј е Дисов у пес му 
 „Можда  сп ава “ на ја пан ск и. Но ве  подат ке  
о зав ич ајн ој  књиж ев ници  Даници М ар

ковић  с аопштавају Зори ца Хаџ ић  и Мили ца  
Баков ић . У  овом бр оју  „ Дисово г п ролећа“ 
 сао пштени  су резултат и к онкурса  за на гр
аду  „ Млади Дис“ (добитн ик  Драган  Ра до
ванчевић ), за  ес еј о Д исовом с тваралашт в у 
( прва наг ра да:  Милан  А лексић  и з Београ да) 
и лите рарних  радов а  уче ника осн овних и  ср
ед њих ш ко ла  Моравичког о кру га. У  л ет опи
су  запи сане су  све   ку лтурн е  ма ни фе стаци је  
које је Библио те ка орга ни зовала и змеђу 42. и 
43. Дисов ог прол ећа.

 ДР АМА, б р 1 4, 2006 ,  гла вни уре дник М и
ладин Ш еварлић,  одгово рн и уред ни к 
Миодраг Буки ћ,  уредни к Живор ад  Ајда
чи ћ, изд:  Уд ружење  дра мских  пи са ца 
Ср б ије , Култ ур но Просв етн а Зај ед ница 
Београда, Позориште Модерна гаража, 
www.drama.org.yu, udp s@beotel.y u

Ча со пис за по зо ри шну умет
ност, драм ско ства ра ла штво, 
кул ту ру и на у ку, „Дра ма“ у 
свом нај но ви јем че тра не стом 
(14) бро ју до но си низ про во
ка тив них и ин те ре сант них 
тек сто ва. По зна та но ви нар ка 
и књи жев ни ца Ол га Сто ја но
вић на свој пре по зна тљи ви, 
по ма ло та бло и дан на чин ба
ви се кул тур ном сце ном Бе о гра да; Жи во рад 
Ај да чић не у мор но се освр ће на кул тур ну 
по ли ти ку гра да Бе о гра да у тран зи ци о ном 
пе ри о ду, док Не дељ ко Бо ди ро га го во ри о ко
руп ци ји као нај ве ћем узро ку си ро ма штва. У 
ру бри ци Хро ни ка, проф др Ра шко В. Јо ва но
вић ана ли зи ра бе о град ску по зо ри шну сце
ну, проф др Ми лан Ран ко вић пи ше о дра ми 
Ми о дра га Бу ки ћа „Све ти о ник“, а Ми лан Ми
ња Об ра до вић из но си соп стве не им пре си је 
о ин до не жан ском те а тру. Па жњу чи та ла ца 
при ву ћи ће тек сто ви Ми о дра га Или ћа „Ја у 
по зо ри шту – По зо ри ште у ме ни“ (фраг мен
ти о Бе о град ском Драм ском) и по зна те по зо
ри шне глу ми це Мир ја не Ву ко ји чић „Жи гон 
– Би ти спре ман“. У нај но ви јем че тр на е стом 
бро ју „Дра ме“ про зу об ја вљу је Ми ро слав Јо
шић Ви шњић, по е зи ју Вла ди мир В. Пре дић, 
док је са ли ков ним при ло зи ма за сту пљен је
дан од нај за па же ни јих вој во ђан ских сли ка ра 
екс пре си о ни ста То ми слав Су хец ки.

СА ВРЕ МЕ НИК, бр: 135/136, 2006, Апо
строф, Бе о град, Фран цу ска 7, глав ни и 
од го вор ни уред ник Ср ба Иг ња то вић

Дво број књи жев ног ча со пи
са „Са вре ме ник“ под на зи
вом „Се ман тич ко се ме ње“ 
об ја вљу је 35 пе са ма јед ног 
од нај пи зна ти јих бу гар ских 
по е та Љу бо ми ра Лев че ва, 
ко је је с бу гар ског пре вео пе
сник и ди рек тор Из да вач
ког Пред у зе ћа „Ар ка“ из 
Сме де ре ва Ри сто Ва си лев
ски. По ред пе са ма Љу бо ми
ра Лев че ва нај но ви ји број Са вре ме ни ка об
ја вљу је и при по вет ку Пе ра Уло ва Ен кви ста 
„Чо век у чам цу“, ко ју је са швед ског пре вео 
Ни ко ла Пе ри шић. Од до ма ћих ауто ра про

П Е Р ИОДИКА
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зом, по е зи јом, есе ји сти ком и књи жев ном кри
ти ком за сту пље ни су сле де ћи пи сци: Дра ги
ша Ка ле зић, Свет и слав Па ви ће вић, Ми ли ца 
Јеф ти ми је вићЛи лић, Ра ди ша Дра ги че вић, 
Ми ро љуб То до ро вић, Вла ди мир Ко неч ни, 
Ми лан Ран ко вић, Или ја Па ви че вић, Ра до
ван Шту ра но вић, Ми лу ни ка Ми тро вић, Ду
шан Стој ко вић, Ра до мир Пут ник, Ра до мир 
Ми ћу но вић, Зо ран Ми ли са вље вић, Ми о драг 
Иг ња то вич, Ми ћо Цви је тић, Ра до мир Сто ја
но вић, Љу би ца По по вићБје ли ца, Ђо ко Сто
ји чић, Сла ви ца Спа сић, Мил ка Ча бри ло, и 
До ро теа Пан те лић.

СТВАР НОСТ, елек трон ски ча со пис на 
срп ском и ен гле ском је зи ку.Бе о град: го
ди на 2, број 5, 22. фе бру ар 2006. 

У овом бро ју елек трон
ски ча со пис “Ствар ност” 
до но си тек сто ве Дра га
на Гла ва ши ћа, Бо шка 
Те ле ба ко ви ћа, Сто ја на 
Ада ше ви ћа, Мар ка Мла
де но ви ћа, Љи ља не Па ви
ће вић, Ко сте Ча во шког 

и дру гих ауто ра. Основ но пи та ње ко јим се 
ауто ри ба ве је ме сто Ср би је у Евро пи и све ту 
да нас, до но се ћи ана ли тич ке тек сто ве број
них ауто ра ко ји се ба ве го ру ћим те ма ма: пи
та њем Ха шког три бу на ла, про бле мом мо рал
ног и би о ло шког пре по ро да Ср ба, од но сом 
пре ма фе ми ни зму, ста вом пре ма абор ту су... 
Број са др жи и умет нич ке фо то гра фи је, као 
и сло вен ске бај ке.

СРП СКИ ЈУГ, број 5, 2006, глав ни и 
од го вор ни уред ник Ра до сав Сто ја но
вић адре са ре дак ци је, Учи тељ ски Дом, 
Кра ља Сте фа на Пр во вен ча ног 2, 18000 
Ниш, тел: 018/257–265, ема ил: p r o  sveta@
m ed ian is.n et

Н ај новији  пети б ро ј час оп
иса за  књижевн ост , уметно
ст  и  културу  „Срп ски  Југ“  
који изл аз и у  Ниш у, дон оси 
опсеж ан п риказ  књ ижевног 
с тва ралаштва Де тка Петр ов а 
 писца из Ди ми тровграда,  
који је   со пствени ж ив от ни 
и ум етнички пу т  ок ончао  у 

 Сар ајеву 1990 . године . Прозом  и  поези јом у 
нај новиј ем  броју  ов ог часо пи са  заступ ље ни 
су: Ра тко Ж. М ит ровић , Влади ми р Бур ич, 
Иванка К оса нић, Ми ро слав То до ро вић, Рус
ом ир  Д. А рс ић , Сунч ица Ди ни ћ,  Данило 
 Коцић ,  Ив ан Вишев ски, Р од ољуб Степ ано
вић, Е лиз абета  Ге оргиев , Весн а  Радено ви ћ, 
Жарко Кољиба бић  и Саша  Ожегов ић. У 
рубрици  „По гледи“ Мило сав Б уц а Мирк
ови ћ  објавио  је  есеј „ Кошт ана –  јуче  и  да нас“,  
д ок  у  р убрици С вет к њи ге Милиј ан  Деспот
ов ић  п редста вља пес ни чку књигу Верољ уб а 
Вук аш ин ов ића „Цв етна  не деља“,  Д рагољуб 
 Ст ојадиновић  пи ше  о ром ану пр о ф.  др.  Ни
коле  Милоше ви ћа „С ен ке ми ну ли х  љубави “,  
Слађана  Ил ић ана ли зи ра про зн у поети ку 
деби тан тског р ома на Деј ана Вук ић евића 
„ Бо ди ло“, а Марија Ст ојановић  по водом  књ
иг е „Проз раци “ Светла не Велмар  Јанковић, 

 на писала ј е  те кст „С нажно у метничко  с вед
очење о  Ле сковцу и В уч ју “. „С рп ск и југ“  д он
ос и и нај новију драму г лав ног и о дг ов орног 
уредник а ово г ч асописа Рад осава Ст ојанови
ћа  „Сендви ч“, а  са  ликовним  при лозима 
у овом  броју  з ас тупљен је сликар Сто ј ко 
Стојков ић.

УМНО, часопис за књижевност КЗЈ : 
Петра Коњовића 12в/52 , 11090 Београд, 
емаил: studioms@ptt.yu и studioms@
yubc.net

Часопис за књижевност УМНО за свог 
претечу је имао билтен под тим именом, 
настао као скраћеница УМесто Новина. 
Билтен се услед разноразних перипетија 
угасио и на срећу чланова КЗЈ прерастао у 
прави часопис за књижевност. Њиме чланови 

ове књижевне групације могу да стекну увид 
у рад осталих чланова ван границе Србије, 
остварења из области прозе и поезије су 
предата на читалачки суд, а нашло се места 
и за дечију књижевност. Сваког другог 
месеца часопис излази и добија на квалитету 
из броја у број пружајући прилику да се 
путем овог гласила огласе писци и као људи 
и као ствараоци. Портрет изабраног писца је 
стална рубрика, а ту су и резултати конкурса 

КЗЈ као и преглед рада ове 
организације. Предсадник 
Лазар Божовић је идејни 
творац, а главни уредник је 
Мића Вујанић. Ако читаоци 
имају материјала и порива 
за објављивање својих списа 
слободно се могу обратити 
редакцији.

П Е Р ИОДИКА
Предраг Брајовић

ИСТОРИЈА ЈЕДНЕ ЦИГЛЕ II
 

Данил Иванович Хармс, писац револуције – али оне литерарне, свету је задуго остао 
недоступан. Тек касних седамдесетих година објављена су његова најважнија дела, 

и данас је згодно борхесовски приметити да је утицај тог писца, којег нису читали 
нити за њега знали, био невероватно велик. Тескоба литерарних форми, коју су многи 
авангардни, модерни и постмодерни писци препознали као вавилонску кулу савремене 
књижевности, Хармсу је била основa поетике. И нико се темељитије и интелигентније од 
њега није потрудио да је прогна из литературе.

Вратимо се, стога, начас оном Орлову, из приче Случајеви, који се прејео пиреа од 
грашка и потом умро. Та литерарна звездападалица има судбину сабрану у једној 
јединој реченици: он се појављује на њеном почетку, да би већ на њеном крају окончао 
свој литерарни век. Код традиционалних писаца, као и код традиционалних читалаца, 
не само да се овакав поступак коси са уобичајеним нормама, већ, мањевише, и са здравим 
разумом. Дотадашња схватања овакав би приступ засигурно прогласила за мањкавост и 
пишчеву неспретност, али Хармс је имао начина да се одбрани…

На почетним странама Мртвих душа Гогољ се слично поигравао са својим ликовима. 
Сцена је готово идилична: двојица сељака залудно распредају о томе колико дуго ће 
издржати точкови Чичиковљeвих кочија и потом, као Орлов, нестају из романа да се 
више никад не појаве. Ствар се, за прозу, одиграва муњевито: ликови настају ни из чега, 
рекло би се случајно, и једнако тако нестају. А овај пар мужика тек су двојица од многих 
Гогољевих хомонкуласа, како их је називао Набоков, којима је додељена кратковека 
литерарна судбина.

Хоће се напросто рећи да је Хармс у Гогољу, као класику руске књижевности, донекле 
имао свог претечу. Ово неспорно потврђују и његове личне белешке; и тиме се, свакако, 
баца сенка на Гогоља као писца уџбеничког реализма. Ако у то још ико верује.

Вратимо се, такође, и цигли: Хармсу је други пут, у причи Чворуге, она послужила 
за још један литерарни експеримент. Грађанину Кузњецову, који је изашао из куће и 
кренуо у продавницу како би купио туткало да залепи хоклицу, цигле изреда падају на 
главу и са сваком нестаје по једна од четири карактеристике које чине његов лик. Прва 
цигла лишава га сазнања да је кренуо да купи туткало како би залепио хоклицу, друга 
куда је он то кренуо, трећа одакле, четврта да је он грађанин Кузњецов. Пета чини да 
заборави све на свету. Сред живота у коме цигле непрестано падају с неба на главу све је 
могуће. А с којом сврхом?

Оно што је Хармс наумио јесте, заправо, освајање нових књижевних слобода. Доследно 
спроводећи лудистичку тортуру над крутим стегама важећих литерарних облика, успео 
је да створи сасвим нови тон и израз. Иако ликови постоје само као функција приповедања 
и у сврху обесмишљавања и испитивања литерарне форме, они, парадоксално, у оквиру 
те исте форме стичу – на уврнути, Хармсовски начин – пуноправну егзистенцију. Тај 
привид пуноће њиховог живота дао би се поредити са свакодневним животом у Хармсовој 
Русији, или, доцније, са стварношћу неких других земаља.

Данас многи дугују Хармсу, али тек понеки су тог свог дужничког ропства довољно 
свесни. Сергеј Довлатов свакако јесте, али зато Витолд Гомбрович о томе ништа не 
зна. Јер Хармса није ни читао. Од српских писаца ту је свакако Светислав Басара, а у 
Белгији, одскора, извесни Тома Гунзиг. Како бисмо целу прећутану расправу учинили 
живописнијом, треба тражити да нам неко објасни зашто се уврнутом хумору Монти 
Пајтоноваца приписује Британија као место рођења? Зар не би било праведније то родно 
место пребацити у Хармсову собу?

Откуд то да су таква литература и хумор настајали у Стаљиновој крутој Русији? То 
стога, да искористимо туђе пригодне речи, што западни писци и интелектуалци нису 
„добро добили по дупету“. Лишени тог поетичког помагала били су пречесто лишени и 
могућности да такво нешто пишу. Та Хармсова лудистичка књижевност, која је исмевала 
и презирала смицалице здравог разума, била је покаткад толико блиска стварности да 
је то било превише болно или смешно. И зато је Данил Иванович био изврстан писац. А 
једини прави парадокс његовог стварања било је то што је прогнавши традиционалну 
форму из литературе створио нову, сопствену. И затим је поделио с другима.

Педесетак година после Хармсове смрти, без његовог знања и одобрења, и он сâм је 
био канонизован.
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БИ БЛИ О ТЕ КЕ У СВЈЕ ТЛУ
НО ВИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА струч ни 
скуп би бли о те ка ра, Тре би ње,
Ре пу бли ка Срп ска

Дру штво  би бли о те ка ра Ре пу бли ке 
Срп ске и На род на и Уни вер зи тет

ска би бли о те ка из Ба ња лу ке ор га ни зо ва
ли су у Тре би њу  8. и 9. ма ја 2006. го ди не 
струч ни скуп под на зи вом “Би бли о те ке 
у свје тлу но вих тех но ло ги ја“. Ску пу је 
при су ство ва ло око 200 би бли о те ка ра. 
Би бли о те ку гра да Бе о гра да, сво јим ра
до ви ма, пред ста ви ли су: Мир ко Мар ко
вић, ру ко во ди лац Би бли о те ке „Ђор ђе 
Јо ва но вић“, Ја смин ка Ела ко вић, би бли о
те карин струк тор у Оде ље њу за раз вој и 
Мир ја на Са вић, шеф Оде ље ња умет но
сти. У то ку ску па ор га ни зо ва не су по се
те Хер це го вач кој Гра ча ни ци, цр кви – ма
у зо ле ју Јо ва на Ду чи ћа на Цр кви на ма, 
бр ду из над Тре би ња, ко ја је да нас нај ве
ће сте ци ште хо до ча сни ка у Ре пу бли ци 
Срп ској, Град ском му зе ју, где се на ла зи 
по зна та Ду чи ће ва  умет нич ка збир ка ан
тич ких пред ме та, скулп ту ра и умет нич
ких сли ка и На род ној би бли о те ци где је 
сме штен ње гов ле гат. 

Мир ја на Са вић

У Ре пу бли ци Срп ској, у Тре би њу, 8 и 9. ма ја ове го ди не одр
жа н је струч ни скуп под на зи вом „Би бли о те ке у свје тлу 

но вих тех но ло ги ја“ ко ји је оку пио око 200 би бли о те ка ра из Ср
би је и Ре пу бли ке Срп ске. 

Уче шће на се ми на ру узе ла су 24 би бли о те ка ра из на род них 
би бли о те ка са ра до ви ма ко ји су се ба зи ра ли на зна чај ној про
ме ни у схва та њу дру штве не уло ге би бли о те ка ра у ери но вих 
те ле ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и ак ту ел ном ди ги та ли за
ци јом, са крат ким освр том на би бли о те ке у 
све ту.

Као ор га ни за то ри Дру штво би бли о те ка
ра Ре пу бли ке Срп ске и На род на и уни вер
зи тет ска би бли о те ка из Ба ња лу ке у да не се
ми на ра пред ви де ли су по се те зна ме ни тим 
ме сти ма где звон ко од је ку је име Јо ва на Ду
чи ћа. 

На Цр кви ни, бр ду из над Тре би ња, по диг
ну та је Хер це го вач ка Гра ча ни ца као вер на 
ко пи ја Ко сов ске Гра ча ни це из 14. ве ка, ко ја се мо же убро ја ти 
у би се ре но ви је пра во слав не ар хи тек ту ре. По сле 57 го ди на од 
смр ти ве ли ког срп ског пе сни ка, тач ни је од 7. апри ла 1943. го
ди не ка да је на Бла го ве сти са хра њен у ма на сти ру Све ти Са ва 
у Ли бер тви лу, Ду чи ће ви зем ни оста ци пре не ти су и по ло же
ни у крип ту цр кве Све тог Бла го ве ште ња. Та ко је 22. ок то бра 
2000. го ди не ис пу њен пе сни ков за вет да се са хра ни на бр ду 
Цр кви ни којe до ми ни ра из над Тре би ња, на ко ме је по диг ну та 
веч на ку ћа Кне за срп ских пе сни ка.

Ду чић нас је са че као и у Би бли о те ци сво јим ле га том ко ји је 

оста вио свом род ном гра ду. У ње го вој 
би бли о те ци мо гу се на ћи из да ња ко ја 
пра те све што је зна чај но у европ ској кул
ту ри од 16. до сре ди не 20. ве ка. Ов де су 
раз ли чи та, нај дра го це ни ја из да ња ко ја 
упу ћу ју на на пре дак у ни зу на уч них 
ди сци пли на, ка ко у ли те ра ту ри и сли
кар ству, те о ло ги ји и пра ву, та ко и у ар

хе о ло ги ји, исто ри ји, ме
ди ци ни...

А не да ле ко од Би
бли о те ке, уз зе ле но све
тлу ца ње Тре би шњи це, 
отва ра ју се вра та Му зе
ја Хер це го ви не где се у хо лу су сре ће мо са би
стом Јо ва на Ду чи ћа и ње го вом остав шти ном 
ко ју чи ни дра го це на збир ка ан тич ких скулп
ту ра и пред ме та ко је је до но сио са сво јих 

слу жбо ва ња у ди пло ма ти ји из број них свет ских пре сто ни ца. 
Иду ћи кроз ода је Му зе ја пра ти мо Ду чи ћев жи вот ни пут из 
он да шње Хер це го ви не пре ко ве ли ких гра до ва Евро пе и да ље, 
до оних по след њих, су мор них да на на дру гом кон ти нен ту, у 
ту зи ко ју је иза звао Дру ги свет ски рат и слом др жа ве чи је је ин
те ре се Ду чић де це ни ја ма шти тио у нај ве ћим европ ским цен
три ма. Је дан део ње го ве збир ке жи ви и на град ским ули ца ма 
и тр го ви ма, под ве дрим не бом ис под Ле о та ра, у ср цу гра да 
Тре би ња.

Ја смин ка Ела ко вић

Књи га је на ста ла као ре зул тат ду го
го ди шњег на уч ног и ис тра жи вач

ког ра да др Ми ла на Ван куа, про фе со ра 
исто ри је на Уни вер зи те ту у При шти ни, 
једнoг од рет ких ко ји је сво је ин те ре со
ва ње усме рио на од но се на шег на ро да 
са Ру му ни јом. То је по ка зао на ви ше 
ме ђу на род них  ску по ва у Аустри ји, Не
мач кој, Тур ској а по себ но у Ру му ни ји, у 
ко јој су не ка ње го ва де ла пре ве де на,  и 
то не са мо о срп скору мун ским 
од но си ма већ и о не ким чи сто 
ру мун ским про бле ми ма. Аутор 
је пре мно го го ди на на Прав ном 
фа кул те ту у Бе о гра ду од бра нио 
док тор ску те зу под на сло вом 
„Ма ла ан тан та“, та ко да је за ту 
област по стао је дан од вр сних 
струч ња ка што је по ка зао и сво
јим уче шћем на ску пу у Же не ви 
ка да је ово пи та ње  раз ма тра но 
на на уч ном пла ну. 

Књи га пред ста вља по ку шај да 
се при ка же це ли на од но са два су
сед на на ро да ко ја ни ка да ни су би ла у ра
ту. Она се са сто ји од сле де ћих по гла вља: 
Срп скору мун ски од но си ста ри ји пе ри
од, Бор ба срп ског и ру мун ског на ро да 
про тив осман ске екс пан зи је на Бал кан 
и Сред њу Евро пу 1418. век, Бор ба бал
кан ских на ро да за осло бо ђе ње од ве ков
ног роп ства ино стра них за во је ва ча у 19. 
ве ку, Срп скору мун ски од но си у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка и на по чет ку 20. ве ка, 
Срп скору мун ски од но си на по чет ку 20. 
ве ка и Ју го сло вен скору мун ски од но си 
из ме ђу два свет ска ра та. Сва ко по гла вље 

про пра ће но је обим ном би бли о гра фи
јом ко ја ука зу је на бо га ту ли те ра ту ру 
ко јом се аутор слу жио исра жу ју ћи гра ђу 
по ар хи ва ма у зе мљи и ино стран ству, у 
пр вом ре ду у Па ри зу. Аутор је из ло жио 
сво је тврд ње ис ти чу ћи ве ков но при ја
тељ ство два на ро да ко ји су тек у ско ри је 
вре ме по ста ли су се ди. Аутор је отво рио 
мно га пи та ња ко ја оче ку ју мла де на уч
не по сле ни ке ко ји су за ин те ре со ва ни за 

ову про бле ма ти ку би ло да се сла жу или 
не са ње го вим гле ди штем. Ова књи га 
пред ста вља смер ни цу за да љи рад што 
је њен нај ве ћи до при нос. Књи га је не дав
но пред ста вље на у Оде ље њу умет но сти 
БГБ. У раз го во ру о књи зи уче ство ва ли 
су: проф. др Мом чи ло Са вић, ро ма ни
ста и бал ка но лог, проф. др Рад ми ло Пе
тро вић, исто ри чар умет но сти, проф. др 
Гли гор По пи, исто ри чар и аутор.

Мир ја на Са вић

Проф. др Ми лан Ван ку: СРП СКО-ЈУ ГО СЛО ВЕН СКО-РУ МУН СКИ 
ОД НО СИ КРОЗ ВЕ КО ВЕ, Бе о град, Струч на књи га, 2005.

Струч ни скуп би бли о те ка ра у гра ду Јо ва на Ду чи ћа
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Оде ље ње умет но сти у Га ле ри ји “Атри јум” 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да је ор га ни зо

ва ло из ло жбу сли ка ре но ми ра ног умет ни ка 
Ке ма ла Ра муј ки ћа од 12. до 29. ма ја 2006. го
ди не.

Ке мал Ра муј кић је за вр шио Ака де ми ју за 
ли ков не умет но сти у Бе о гра ду 1971. го ди не 
и пост ди плом ске сту ди је на ис тој 1973. го ди
не. Про фе сор је цр та ња и сли ка ња у Цен тру 
за ли ков но обра зо ва ње у Бе о гра ду. Из ла гао 
је на око пе де сет са мо стал них из ло жби у на
шој зе мљи и ино стран ству и на мно го број
ним груп ним из ло жба ма. За сво је сли кар
ство до бит ник је број них на гра да.

Пред мет ње го вих сли ка је при ро да и ње
гов ду бо ки до жи вљај пре де ла тран спо но ван 
у ли ков ни је зик и на нај бо љи на чин из ра жен 
у па ле ти бо ја.

Ке мал Ра муј кић је сли кар ат мос фе ре ме
ди те ран ског про сто ра. Као вр стан сли кар 
пред ста вља нам сво је иди лич но ви ђе ње пеј
за жа, ар хи тек ту ре, ку ћа, сун ца, мо ра, при
мор ске ве ге та ци је, де ло ва ан тич ких хра мо ва 
и скулп ту ра.

На ње го вим плат ни ма, у ко ло ри стич кој 
хар мо ни ји, оми ље не те ме су чем пре си и ка

пи је, бр шље но ви по зи до ви ма, ко ји 
га чи не пре по зна тљи вим на на шој 
ли ков ној сце ни.

Ико но граф ски еле мен ти на ње
го вим сли ка ма, ин тен зи тет бље шта
ве и за се њу ју ће све тло сти и бо га ти 
ко ло рит от кри ва ју је дан по е тич ни 
уну тра шњи до жи вљај при ро де и 
умет ни ков по глед на свет. До ми
нант на оми ље на зе ле на увек у ма
е страл ном ко ло ри стич ком скла ду 
са жу том и љу би ча стом и са све
тло сним ефек ти ма и це ло куп ном струк ту
ром сли ке до при но си ути ску ми ра. Ње го во 
ори ги нал но умет нич ко де ло пред ста вља 
ро ман тич ни до жи вљај све та и при ро де ко ја 
је ње го ва основ на ин спи ра ци ја. Ли ков ни еле
мен ти на ње го вим сли ка ма ком по но ва ни су 
у склад ном рит му ко ји оста вља ути сак сми
рено сти.

Чем пре си са при гу ше ним зе ле ним ко ло
ри том су че сто при сут ни на ње го вим сли ка
ма као те мат ска пре о ку па ци ја. Ка пи је и ме
ди те ран ске ку ће са фа са дом бо је ћи ли ба ра 
и ста рог зла та су та ко ђе ње го ва че ста те ма. 
Ме ди те ран ске ба ште са укра ше ним ка пи

ја ма опер ва же ним зе ле ни лом, пси, пти це, 
ри бе ко је про ле ћу из ме ђу дор ских сту бо ва, 
де ло ви ан тич ких спо ме ни ка са архитeк тон
ским де ко ром и ци та ти ан тич ких скулп ту ра 
от кри ва ју ње гов упе ча тљи ви сли кар ски сен
зи би ли тет.

Ке мал Ра муј кић је де це ни ја ма при су тан 
у на шој са вре ме ној ли ков ној умет но сти као 
умет ник по е ти зо ва не ви зи је ре ал но сти и вр
ло пре фи ње ног сли кар ског из ра за ат мос фе
ре, све тла и бо је.

Иван ка Ла зо вић
(реч са отва ра ња из ло жбе)

Је ша Де не гри: ОЛ ГА ЈЕ ВРИЋ,
Бе о град, Тоpy, Вој но и зда вач ки за вод, 2005.

Мо но гра фи ја по све ће на ве ли кој умет ни ци Ол ги Је
врић об ја вље на је не дав но из пе ра углед ног исто

ри ча ра умет но сти и про фе со ра Уни вер зи те та Је ше 
Де не гри ја у окви ру би бли о те ке “Же не у срп ској умет
но сти”. Аутор је у мо но гра фи ји пред ста вио из у зет но 
зна ча јан скулп тор ски опус ака де ми ка Ол ге Је врић.

Ол га Је врић се уса вр ша ва ла као умет ник у Бе о гра ду 
где је за вр ши ла Му зич ку ака де ми ју 1946. и Ака де ми ју 
ли ков них умет но сти 1948/49. и где је има ла пр ву са мо
стал ну из ло жбу 1957. Ол га Је врић има ла је не ко ли ко 
са мо стал них из ло жби ме ђу ко ји ма по себ но тре ба по ме
ну ти: То ри но 1959, Лон дон 1961, За греб 1964, Бе о град 
1965 и 1988. Она је та ко ђе има ла две ре тро спек тив не 
из ло жбе, јед ну у Му зе ју са вре ме не умет но сти 1981, а 
дру гу у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 

2001. Ње но уче ство ва ње у Ју го сло вен ском па ви љо ну 
на Би је на лу у Ве не ци ји 1958. иза зва ло је ве ли ко ин те
ре со ва ње ме ђу кри ти ча ри ма. Ол га Је врић је до бит ник 
број них на гра да: 1961. до би ла је на гра ду за до стиг ну ћа 
у скулп ту ри у 1960. из Фон да “Вла ди слав Риб ни кар”, 
1969. на гра ду за скулп ту ру на 10. ок то бар ском са ло ну; 
до бит ник је Сед мо јул ске на гра де СР Ср би је за жи вот но 
де ло и на гра де Ву ко ве за ду жби не.

Де ло Ол ге Је врић је ка рак те ри стич ног скулп тор ског 
је зи ка, ко је се огле да у аван гард но сти и ино ва ци ји при 
упо тре би ма те ри ја ла (це мент, гво зде не шип ке, пр ска но 
гво жђе) и на чи ну ње го ве об ра де. 
Мо но гра фи ја је не дав но пред ста вље на у Оде ље њу умет
но сти БГБ. У раз го во ру о мо но гра фи ји уче ство ва ли су: 
ака де мик Ол га Је врић, проф. др Ири на Су бо тић, проф. 
др Ли ди ја Ме ре ник, Жи во мир Жив ко вићпри ре ђи вач 
и аутор.

Иван ка Ла зо вић

ПОЈ МОВ НИК И СТИ ЛО ВИ
Ми ло са вље вић, Рад ми ла и Ми ло са вље вић  То до ро вић, Ма ри ја на, Пој-
мов ник: ар хи тек ту ра, ен те ри јер, ди зајн, при ме ње на умет ност.  Бе о
град: Ори он арт, 2004.  163 стр.
Ми ло са вље вић, Рад ми ла и Ми ло са вље вић  То до ро вић, Ма ри ја на, Сти ло-
ви у ен те ри је ру.  Бе о град: Ори он арт, 2005.  286 стр.

Оде ље ње умет но сти Би бли о те ке гра
да Бе о гра да  у фе бру а ру је ор га ни

зо ва ло пред ста вља ње ових књи га. Пр ва 
је ти па реч ни ка о ар хи тек ту ри, ен те ри
је ру, ди зај ну и при ме ње ној умет но сти, а 
дру га је сту ди ја ко ја раз ма тра раз ли чи
те сти ло ве ен те ри је ра.

Рад ми ла Ми ло са вље вић је ар хи тек
та и ди зај нер, про јек тант ен те ри је ра и 
на ме шта ја. Пре ко три де сет го ди на је 
при сут на у мно гим ме ди ји ма (ча со пи си ма, ра ди ју и те ле ви зи ји) са те ма ти ком 
из ди зај на ен те ри је ра и кул ту ре ста но ва ња. Аутор је де вет књи га о ен те ри је ру, 
че ти ри сце на ри ја за ТВ се ри је из исте обла сти и че ти ри ви део ка се те. Аутор је и 
вла сник пр ве и је ди не До пи сне шко ле за ди зајн ен те ри је ра. Члан је УЛУ ПУДСа 
као ис так ну ти умет ник. До бит ник је број них до ма ћих и ме ђу на род них на гра да, 
а по след ња јој је На гра да  за жи вот но де ло. Ма ри ја на Ми ло са вље вићТо до ро вић 
је исто ри чар умет но сти са ди пло мом Re gent Aca demy of Fi ne Arts у Лон до ну. 
Она је сло бод ни умет ник, те о ре ти чар, пре во ди лац и члан УЛУ ПУДСа. Уче ство
ва ла је у про гра ми ма: “Сти ло ви у ен те ри је ру”, “Лек си кон ен те ри је ра у 30 сло ва” 
и “Ди зајн на ме шта ја XX ве ка” До пи сне шко ле за ди зајн ен те ри је ра. На док тор
ским сту ди ја ма Уно вер зи те та у Бе о гра ду ра ди на те ма ти ци пост мо дер не у ди
зај ну. Пре во ди на срп ски де ла по зна тих свет ских те о ре ти ча ра из ар хи тек ту ре и 
ди зај на.

Њи хо ва пр ва књи га “ПОЈ МОВ НИК – ар хи тек ту ра, ен те ри јер, ди зајн, при-
ме ње на умет ност” је лек си кон  ко ји са др жи око 1200 пој мо ва са основ ним по
да ци ма о гра ђе ви на ма, ен те ри је ри ма, на ме шта ју, ан ти кви те ти ма, умет ни ци ма, 
ди зај не ри ма, стил ским прав ци ма од пра и сто ри је до тре ћег ми ле ни ју ма. Дру га 
књи га “СТИ ЛО ВИ У ЕН ТЕ РИ ЈЕ РУ” је обим на сту ди ја у ко јој је об ра ђе но 48 сти
ло ва ка рак те ри стич ног на чи на об ли ко ва ња про сто ра и пред ме та кроз вре ме. На 
по чет ку књи ге је дат кра так исто риј ски пре глед до га ђа ја и лич но сти од 3000. 
го ди не пре н. е. до 2000. го ди не на ше ере. Сти ло ви у књи зи су пред ста вље ни 
по ал фа бет ском ре до сле ду, па та ко пру жа ју мо гућ ност чи та о цу да ла ко иза бе ре 
од ре ђе ни стил. У књи зи су да ти основ ни по да ци о сти ло ви ма са ка рак те ри стич
ним ко ма ди ма на ме шта ја ко ји их пред ста вља ју, об ја шње њи ма ка ко се нај бо ље 
пре по зна ју и вре ме ну у ко ме су на ста ли. У сва ком по гла вљу на ла зе се илу стра
ци је  и цр те жи нај леп ших при ме ра ка, из глед но жи ца и де та ља  ко ји упу ћу ју на 
од ре ђе ни стил. Ен те ри је ри XX ве ка су об ра ђе ни хро но ло шки.

Обе књи ге су опре мље не на ви со ком ли ков ногра фич ком ни воу и на ме ње не 
су ка ко струч ња ци ма, та ко и ши рој јав но сти.

У раз го во ру о овим књи га ма уче ство ва ли су: Мир ја на Вој но вић, Ка та ри на Јо
ва но вић, На да Ко ва че вић и ауто ри.

Иван ка Ла зо вић

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА КЕ МА ЛА РА МУЈ КИ ЋА
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Шта пи сац ра ди у би бли о-
те ци?

Нај ма ње чи та и још ма ње пи ше 
јер је за ње га то ме сто где он са ку
пља ин фор ма ци је о оно ме што 
се чи та и шта се пи ше, па он да 
ако зна и уме, то упо ре ди са сво
јим ис ку ством као чи та лац, и са 
сво јим уме ћем као ства ра лац. 
Оно што је ја ко ва жно, то да се 
не ка да шње ми шље ње да до бар 
пи сац ни ка да не ће би ти до бар 
би бли о те кар, као и обр ну то, ста
вља под знак пи та ња и то кри ви цом Го ра на 
Пе тро ви ћа, Ми ра Вук са но ви ћа, Јо ва на Ра ду
ло ви ћа, Ра до ва на Бе ли Мар ко ви ћа...Ја имам 
сре ћу да ни сам до бар би бли о те кар ни ти спа
дам у пи сце са књи га ма по пут ових на бро ја
них, па због то га свој ства ра лач ки опус мо гу 
да по ста вим вр ло ши ро ко, раз у ме се, без опа
сно сти да ћу ти ме ума њи ти исто риј ски, књи
жев ни и на ци о нал ни зна чај ин сти ту ци је у 
ко јој ра дим и књи га ко је пи шем. Ја као пи сац 
у би бли о те ци, на рад ном ме сту ру ко во ди о
ца би бли о те ке “Ђор ђе Јо ва но вић”нај ви ше се 
ба вим по прав ком во до ко тли ћа, раз ва ље них 
вра та, сло мље них сто ли ца и оста лим ти пич
ним ру ко во де ћим по сло ви ма. Јер ди рек тор 
се са мо ти ме ба ви...

Ка кав је Ваш од нос са чи та о ци ма из пер-
спек ти ве би бли о те ка ра?

Из мо је пер спек ти ве и ра спо на би бли о теч
ких по сло ва ко је ра дим, ми слим да се ту 
на ла зи есен ци ја успе ха оних пи са ца ко ји 
су ус пе ли да про ник ну дух чи та ла ца јер у 
сва ко днев ним раз го во ри ма са крај њим ко ри
сни ци ма њи хо вих про ду ка та ума би бли о те
кар из пр ве ру ке до би ја ин фор ма ци је шта 
чи та о ца ин те ре су је а шта му је до сад но, шта 
их нер ви ра, а шта “во збу жду је”, шта мо ра ју 
да чи та ју као лек ти ру, а шта чи та ју у по та ји 
кад им се, на овај или онај на чин, за бра њу је. 
Оста ли пи сци би има ли пра во да тра же за
шти ту од овог сво је вр сног “шпи ју ни ра ња” 
чи та ла ца и зло у по тре бе по да та ка ко је пи сци 
би бли о те ка ри мо гу евен ту ал но учи ни ти.

Пи ше те за де цу, пи ше те са ти ре и афо-
ри зме. У че ми је ве за, шта је за јед нич ко 
свим Ва шим де ли ма?

Оно што  је ја ко ва жно у на шој књи жев ној 
исто ри ји ка да го во ри те о Зма ју Јо ви Јо ва но
ви ћу, Бран ку Ћо пи ћу, Бра ни Цвет ко ви ћу, 
Бра ни сла ву Ну ши ћу, Бра ни Црн че ви ћу, Ду
ша ну Ра до ви ћу, Љу би во ју Ршу мо ви ћу, Ми
ло ва ну Ви те зо ви ћу ни ко не зна да ли го во
ри те  о нај ве ћим срп ским са ти ри ча ри ма или 
о нај ве ћим срп ским пи сци ма за де цу. Из те 
ре ла ци је се раз ви ло и то што је за јед нич ко у 
ства ра ла штву за де цу и ху мо ру и са ти риру
ше ње та буа. Ако узме мо за при мер пе сму Ду
шка Ра до ви ћа “Био јед ном је дан лав” ко ја је 
на пи са на на пре ла ску из че твр те у пе ту де це
ни ју про шлог ве ка, бра ту ко ји се на ла зи на 

од слу же њу вој ног ро ка и по јам 
лав за ме ни мо са име ни ма Ста
љин, Ти то, Сло ба упи тај мо се да 
ли ток пе сме од ра жа ва исто ри ју 
или деч ју игру. Са дру ге стра не, 
чак и бај ке пред ста вља ју ве о ма 
екс пли цит не са ти ре: јед на ду
бља ана ли за бај ке Хан са Кри сти
ја на Ан дер се на “Ру жно па че” би 
уз низ ауто би о граф ских еле ме
на та по ка за ла да пре ра ста ње ру
жног па че та у ла бу да не до но си 
са мо страх од ви ру са Х5Н1 да нас 

не го и од сна жне кри ти ке дру штва и др жа ве 
у ко јој је Х.К. Ан дер сен жи вео.

Ба ви те се уво ђе њем ин тер не та у би бли-
о те кар ство. Шта ми сли те о ин тер не-
ту, о ње го вим пред но сти ма и ма на ма?

За ме не упо зна ва ње са ин тер не том је бли
зу ан ђе о ског про ви ђе ња јер у вре ме ка да је 
“Ми ло срд ни ан ђео” уби јао по мом окру же
њу ја ни сам знао ни шта о ин тер не ту. Ка да 
су ги ну ли они за ко је је пи са на књи жев ност 
је ди ни пут  и на чин да се иза ђе из ђа во љег 
окру же ња био је “ђа во љи пут” Ин тер нет. 
Ово су ро во отре жње ње је у мом слу ча ју има
ло ка тар зич ну моћ и спо зна ју рав ну оној ко ју 
је у древ ној исто ри ји ис точ њач ке фи ло зо фи
је имао слу чај са му ра ја Ми а мо та Му са ши ја. 
У сред стра да ња и стра хо та у свом окру же
њу остав ши на пу штен од свих,  он је спо знао 
да “ко зна путви ди га у све му”. Ка ко је ин
тер нет био је ди ни пут ко јим се мо гло иза ћи 
из окру же ња, сту пио сам на ње га и ни сам се 
по ка јао. Кре та ње је нај ве ћа сло бо да и ка да 
би бли о те ке, по при ро ди ста тич не, по ђу сво
јим пу тем он да има ју мно го ви ше при ли ке 
да срет ну сво је ко ри сни ке и бу ду при ме ће
не, не го ка да сто је и че ка ју.

На че му тре нут но ра ди те?
Тре нут но сам лич но ан га жо ван кре и ра њем 
про јек та ка пи тал не ин ве сти ци је за Ср би ју 
ко ји би се ре а ли зо вао на ин тер не ту, а звао 
би се “Срп ска би бли о те ка”. Ова би бли о те ка 
би оку пи ла све елек трон ске ло ка ци је на ко
ји ма се на ла зе књи ге на срп ском је зи ку без 
об зи ра на ве ли чи ну и ге о граф ску ло ка ци ју 
и оне би тре ба ло да пру же при ли ку за рав но
пра ван при ступ свим књи га ма и ме ди ји ма 
на ко ји ма се чу ва срп ска кул ту ра, ду хов ност 
и тра ди ци ја. По ме ни, “ко ма чем се че од ма
ча и ги не”, али за што не би и ми узе ли мач 
у ру ке, овај пут мач ко ји ће про кр чи ти пут 
кроз ко ров, ши бље и гр мље, ка све тло сти за 
на ше по том ке.

Шта тре нут но чи та те?
Тре нут но чи там књи гу “Ка ко ра сте ма ли 
змај” Ми о дра га Јак ши ћа. По вод је вр ло ба на
ланже лео сам да упо ре дим ње го во пи са ње 
са пи са њем Го ра на Алек си ћа. То су нај мла
ђи пи сци ме ђу са вре ме ним ства ра о ци ма за 
де цу ко је до са да још ни сам упо знао.

Ви о ле та Ву че тић

Би бли о те ка ри ства ра о ци

Ко зна пут ви ди га у све му
Раз го вор са Мир ком Мар ко ви ћем, књижевником
и руководиоцем библиотеке “Ђорђе Јовановић”

Мир ко Мар ко вић пи ше афо ри зме, са ти рич не тек сто ве и књи ге за де цу. По ред то га, зна ча
јан до при нос на шем би бли о те кар ству дао је фор ми ра њем и кре а тив ним осми шља ва њем 
сај та www.bi bli o te ke.org.yu ко ји оку пља би бли о те ке из на ше зе мље и окру же ња и пру жа 

зна чај не ин фор ма ци је би бли о те ка ри ма.

Ма сон ски сим бо ли
на ста рој срп ској књи зи

Ко ри сни ци и го сти За ви чај ног оде ље
ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да (Змај 

Јо ви на 1/II) могли су до 20. ма ја да виде 
ин те ре сант ну из ло жбу. Ауто ри из ло жбе 
су Де јан Ву ки ће вић из На род не би бли о
те ке Ср би је и Не ма ња Ра ду ло вић са Фи ло
ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, а ма сон ске 
ди пло ме са шпан ског је зи ка пре ве ла је Ли
ди ја Тон тић.

По се ти о ци су мо гли ви де ти по став ку са
чи ње ну од 36 екс по на та, ко јом је об у хва ће
но раз до бље од 1580. (Ма ро ви ће ва де ла на 
ита ли јан ском је зи ку) до ка лен да ра за 1874. 
го ди ну. Ве ћи на екс по на та штам па на је у 
бу дим пе штан ској Кра љев ској штам па ри
ји, ме ђу ко ји ма су књи ге До си те ја Об ра до
ви ћа, Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, Ми
ло ва на Ви да ко ви ћа, Ви ћен ти ја Ра ки ћа, Ди
ми три ја Ти ро ла, Мак си ма Ма ној ло ви ћа.

Ка ко ис ти че Ра ду ло вић, ста вља ње ма
сон ских сим бо ла на на слов ну стра ну го во
ри о при пад ни штву тај ном брат ству, ко је 
је за не по све ће не за тво ре но. То што су ко
ри це књи га јед ног ра ци о на ли сте До си те ја 
и јед ног нео бич ног, по не кад и ми стич ног, 
пе сни ка Си ме Ми лу ти но ви ћа озна че не 
истим ти пом 
сим бо ли ке мо
же да се по сма
тра као увид у 
ра сло је ност сло
бод ног зи дар
ства ко је се ко ле
ба – као и це ла 
епо ха – из ме ђу 
Сен Мар те на и 
про све ти те ља. 
Исти знак го
во ри о при пад
ни штву истом 
дру штву, истом 
идеј ном – го то во под зем ном то ку кул ту ре, 
у том до бу ба ро ка, кла си ци зма, про све ти
тељ ства.

Сим бо ли хра ма, сфин ге, гло бу са, ше
ста ра, угло ме ра, ле њи ра, ми стри је, ма ља, 
плам те ће зве зде (че сто пе то кра ке), све тло
сти са ис то ка, све ви де ћег ока или Бож јег 
име на у тро у глу до бро су по зна ти. Они су 
ли ков но вр ло ста ри, а ма сон ство тог до ба је 
би ло, или је ба рем твр ди ло за се бе да је сте, 
бе о чуг у лан цу пре но ше ња тра ди ци о нал
них сим бо ла – гно стич ких, хер ме тич ких, 
ка ба ли стич ких, ал хе миј ских. Из ло же не 
књи ге тре ба да по ка жу тај кон ти ну и тет 
сим бо ла, по пут уро бо ро са – зми је ко ја гри
зе свој реп, ко ји се мо же пра ти ти уна зад 
пре ко ал хе ми је до гно сти ци зма и још да
ље до еги пат ских сли ка.

Зна ме ни ти срп ски пи сци ко ји су при
хва ти ли да обе ле же сво је књи ге тим сим
бо ли ма при кљу чу ју се том ве ли ком лан цу 
– оп чи ња ва ју ће ми сти ке сло бод них зи да
ра. Нај зад, те сим бо ле ду го већ за ти че мо и 
до да нас са чу ва не на мно гим не и мар ским 
објек ти ма на шег глав ног гра да, о че му чи
та лац мо же ви ше са зна ти из књи ге Зо ра на 
Љ. Ни ко ли ћа „Ма сон ски сим бо ли у Бе о
гра ду“, ко ју је про шле го ди не об ја ви ло ЈП 
„Слу жбе ни лист СЦГ“.

Ди ми три је Сте фа но вић 
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Правнобиротехничка школа “9. мај” у 
Београду била је домаћин Оснивачке 
скупштине Друштва школских библи

отекара Србије, одржаној 19. маја у свечаној 
сали те школе. Скупштини ДШБС присуство
вало је укупно 80 делегата из редова стручних 
сарадника – школских библиотекара, како 
гласи званични назив тих професионалаца у 
основним и средњим школама наше земље, од 
Суботице до Пријепоља и Лесковца.

Учесницима је добродошлицу прво пожелео 
Слободан Павловић, директор ПБШ “9. мај”, а 
поздравио их је и Предраг Ђукић из Матичне 
службе Библиотеке града Београда, у име Дру
штва библиотекара Србије. Скупу су се обра
тили и Јасмина Ђелић, начелник Одељења 
за развој и стратегију образовања у Сектору 
за развој образовања и међународну про
светну сарадњу Министарства просвете 
и спорта Србије, и мр Сима Поткоњак, 
саветник за школске библиотеке у истом 
Одељењу МПС Србије.

Госпођа Ђелић је овом приликом под
сетила на постојећи Правилник о струч
ном усавршавању, који може бити основа 
сваком педагогу у планирању свог даљег 
рада и напредовања у служби. Пошто Ми
нистарство више нема своје сталне струч
не надзорнике за поједине предмете, па 
ни за библиотеке, убудуће ће посебна те
ла, сачињена од независних евалуатора, 
обављати вредновање и тог рада у оквиру 
укупног остваривања планова и програма 
сваке просветне установе. Поред тога, сви 
чланови новог Друштва школских библи
отекара Србије могу да се обрате Мини
старству ради средстава за већ одређене и 
новоосмишљене програме.

Свечани догађај оснивања ДШБС по
себно је узвисила надахнута беседе нашег 
познатог књижевника Драгослава Михаи
ловића “Књишки мољац будући класик”. 
Пријатном угођају допринели су и бивши 
ученици ове школе: Марко Вукаловић ко
ји је изговорио песму Матије Бећковића 
“Књига”  и Виктор Лазић са својом “По
хвалом библиотеци”, оба сада студенти 
друге године Правног факултета у Београ
ду. Придружио им се у томе матурант ове 
школе Душан Лазић са, такође, занимљи
во сроченом “Похвалом књизи”.

 Сакупили смо се данас овде да оснујемо 
Друштво, уско струковно, које би заступало ин
тересе свих школских библиотекара Србије, а 
њих има око 1.500. То није мали број, а ни сна
га, ако је сви удружимо. Међутим, није ни мали 
број проблема, који су се сакупили и годинама 
чекали на решавање. Годинама су школске би
блиотеке биле гурнуте у страну по свом знача
ју, а кадар који је обављао послове у школским 
библиотекама, није увек био срећно одабран. 
Школска библиотека је била уточиште за све 
професоре који остају без часова или тим ра
дом треба да допуне пун фонд часова, или је 
била уточиште за рођаке и пријатеље.

Зато смо одлучили да се сакупимо и почне
мо сами да решавамо своју судбину и будућ
ност, проблеме, као и да нађемо своје место у 
реформи школства. Функција овог друштва 
је да окупи и повеже запослене у школским 
библиотекама ради остваривања и заштите 
њихових стручних, друштвених, радних и 
материјалних интересе, истакла је Славица За
рић, библиотекар ПБШ “9. мај” и председник 
Иницијативног одбора, у реферату о неопход
ности оснивања ДШБС, циљевима и задаци
ма, плану и програму делатности те еснафске 
организације.

У реферату са наглашава да ће приоритет 
ДШБС бити подизање квалитета школског би
блиотекарства у основним и средњим, специ
јалним и приватним школама, перманентно 
образовање и стручно усавршавање, стимули
сање креативног рада наградама и признањи
ма, сарадња у истородним или сличним орга
низацијама у земљи и иностранству – уз члан
ство у међународним удружењима, учешће у 
дискусији око припреме законске регулативе 
и стандарда за ову област, заштита професио
налне етике у библиотечкој делатности, сарад
ња с надлежним државним телима, заводима 
и установама по тим питањима. Статутом је 
предвиђено да ДШБС циљеве и задатке оства
рује преко својих подружница, секција и коми
сија, као и радних тела.

Као најпречи задаци ДШБС, издвојени су: 
укључивање бар представника – саветника за 
школске библиотеке Министарства просвете 
у рад Комисије за израду Нацрта закона о би
блиотечкоинформативној делатности, закон
ско утврђивање ко може да обавља стручну де
латност у школским библитекама и сигурно
сти радног места ради спречавања самовоље 
директора почетком сваке школске године. Ту 
су и питања како библиотеке попуњавати књи
гама и другим  издањима – уз усклађивање са 
смеровима које образује одређена школа, спаја
ње надзора  надлежних матичних библиотека 
и саветника из Министарства просвете – да би 
ти извештаји били обавезујући за директоре 
школа и други практични послови. Уз остало, 
сматра се да школски библиотекари по коефи
цијенту и примањима морају да се изједначе 
са професорима који имају разредно старе
шинство.

Ревитализација Библиотекарског друштва 
Србије, у протекле две године, за школске 
библиотекаре је била нешто ново. Истина, 
није било лако схватити да ту има места и за 
школске библиотекаре, које је обрадовало фор
мирање Секције за школске библиотеке, али 
нажалост, до израде Правилника о раду и Пла
на рада секције по свој прилици није дошло. 

Представник у подружници Библиотеке града 
Београда (Јелена Калезић) прешла је на друго 
радно место и тако је настао вакум, који је бло
кирао рад ове Секције и могућност решавања 
нагомиланих проблема школских библиотека 
и библиотекара.

Захваљујући томе, створило се мишљење 
да је БДС више усмерено ка јавним, нацио
налним и специјалним библиотекама, а да су 
школске библиотеке нешто, што по својој при
роди има оријентацију ка Министарству про
свете и спорта. То се нарочито види у акцији 
откупа књига за јавне библиотеке од стране 
Министарства културе Србије, јер тим отку
пом нису биле обухваћене, као циљна група, и 
школске библиотеке. А то питање, како је већ 
евидентирано, мораће што пре да се решава.

Упркос томе, посебно се истиче да ће 
Секција за школске библиотеке у оквиру 
Библиотекарског друштва Србије и даље 
постојати и бити отворена за све нове чла
нове. Друштво школских библиотекара ко
је се сада управо ствара једнако ће сарађи
вати са БДС, Библиотеком града Београда 
и Катедром за библиотекарство и инфор
матику Филолошког факултета Универзи
тета у Београду. Похваљени су семинари 
за школске библиотекаре у организацији 
Одељења за развој БГБ и изражена нада да 
ће се најзад уродити плодом раније дата 
иницијатива да ти семинари добију ли
ценцу од стране Министарства просвете 
и спорта.

 Као и сваки пионирски рад, и наш по
четак ће бити тежак и напоран, са пуно 
проблема, препрека и непознавања, али 
захваљујући стрпљењу, које смо стекли у 
раду са ученицима и чекању на боље да
не, и нашој колегијалности, надамо се да 
ћемо остварити ово што смо замислили, 
па макар и у етапама. Нећемо дозволити 
да дођемо у ситуацију и кажемо: “...мало 
руку, малена и снага”, јер ми учествујемо 
у реформи школства и стварању новог 
младог и образованог човека који би напо
кон требало да крочи слободно у Европу 
и свет”, закључак је обимног и свеобухват
ног излагања Славице Зарић.

После усвајања предложеног Статута, 
Славица Зарић је изабрана и за првог 

председника ДШБС и његовог Управног од
бора. Чланови УО ДШБС у првом мандату су 
библиотекари: Ксенија Петровић из ОШ “Сава 
Јовановић – Сирогојно” у Земуну, Радослав Не
шић из Гимназије “Иво Лола Рибар” у Срем
ској Митровици, Зорица Тасовац из ОШ “Јован 
Стерија Поповић” у Кикинди, Славица Томић 
– Голубовић из Гимназије у Младеновцу, Вио
лета Мандић из ОШ “Ратко Вукићевић” у Ни
шу, и Нада Зељић из Ваздухопловнотехничке 
школе у Београду. Потоња је и потпредседник 
ДШБС, за чијег секретара је изабрана Мирја
на Шошкић из ОШ “Владислав Рибникар” у 
Београду. Изабрани су и трочлани Суд части 
и Надзорни одбор, у коме су Јелена Радовано
вић из ОШ “Змај Јова Јовановић” у Београду, 
Малина Жупањац из ОШ “Ђура Јакшић” у Ко
нареву код Краљева и Саша Лазић из Шабачке 
гимназије.

Поподневни део овог скупа испунио је струч
ни семинар “Примери добре праксе школских 
библиотекара”, на коме су предавачи били 
Мирјана Шошкић и Невенка Вељковић из ОШ 
“Владислав Рибникар” у Београду и Биљана 
Грујичић из Гимназије у Ужицу, што ипак 
тражи више простора за потпунији приказ ту 
представљених корисних искустава у раду.

Димитрије Стефановић

Основано Друштво школских библиотекара Србије

ПОВЕЗИВАЊЕ ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА

КЊИШКИ МОЉАЦ
БУДУЋИ КЛАСИК

Према легенди, један гимназијалац у коме ни
ко није препознао будућег великог српског писца 
Милоша Црњанског био је у позоришту на предста
ви у којој је играо Пера Добриновић. И, не сећам 
се да ли одмах у школском часопису или касније, 
написао је, тврди се, такав оглед о овом глумцу ка
кав нико није написао. Да ли је велики глимац у 
неуверљивом дечаку у публици са сцене препознао 
будућег писца из школских уџбеника, па пред њим 
играо као да игра пред историјом? Не верујем. Он 
је само, вероватно, играо онако како је увек играо, 
из све снаге, како најбоље уме. А још  неостварени 
млади писац то је умео да процени.

Ова легенда је, наравно, непотврђена, али лепо 
звучи. А ми, као и сви други, волимо лепе легенде. 
Немојте промашити, драги пријатељи књижнича
ри, свога будућег класика. Још се није родио, а неће 
се ни родити, писац који није ушао у стање књи
шког мољца. И у њему је, као у мекој перини, затим 
остао до смрти... Не сумњам да сте према младима 
који вам долазе љубазни. Али – будите још љуба
знији. Никада не можете бити сигурни да вам то у 
дечачким кратким панталонама није упао замаски
рани Милош Црњански.

Из беседе књижевника Драгослава Михаиловића на
Оснивачкој скупштини Друштва школских библиотека

ра Србије, у ПБШ “9. мај”, Београд, 19. маја 2006.



22 23

Сло бо дан Вла ду шић
Проза 2005.

Ако је књи жев на на гра да на чин на ко је дру
штво же ли да не ку књи гу про гла си за ин 

и ти ме јој по же ли сре тан пут у бу дућ ност, он
да су сле де ће (не на гра ђе не) књи ге не сум њи во 
offкњи ге. Ипак оно што ова че ти ри на сло ва 
спа ја је сте са мо мо ја слут ња да по сто је, сем го ди
шњих, и де це ниј ске на гра де ко је уме сто име на 
мр твог пи сца, но се име но вог, жи вог пи сца. Да
кле, у пи та њу је слут ња да ће по ме ну те че ти ри 
књи ге, че ти ри ин ци ден та, че ти ри по е тич ке 
ре лак са ци је и ре ви та ли за ци је ово го ди шње срп
ске про дук ци је пре жи ве ти го ди ну у ко јој су из
да те, и по ред чи ње ни це да ни су на гра ђе не, те 
да ће од јек њи хо ве све жи не, аутен тич но сти и 
нео бич но сти обо га ти ти срп ску књи жев ност.

 Ре до след ко јим су ов де на ве де не не од ра жа
ва хи је рар хи ју мог лич ног вред но ва ња. По чи
њем, ре ци мо, од ро ма на Jo hann’s 501 Мир ја не 
Но ва ко вић. То је по ку шај да се на пи ше јед на 
фан та стич на при ча ко ја ће исто вре ме но за др
жа ти углед књи жев но сти. Овај ро ман на сто ји 
да се ус по ста ви као оквир за це ли ну јед ног има
ги нар ног све та, ко ји ди ше сво јим плу ћи ма и по
шту је сво ја пра ви ла. И оно што је нај ва жни је: 
иако би му се у по е тич ком сми слу мо гло не што 
и при го во ри ти, овај ро ман су ге ри ше да ће не ки 
бу ду ћи ре а ли зам мо ра ти да се освр не и на ис ку
ства фан та стич не и фу ту ри стич ке књи жев но
сти – жи ви мо у вре ме ну ка да не мо гу ће по ста је 
мо гу ће и то не са мо у тех ни ци.

Сле де ћа књи га ко ју бих же лео да спо ме нем је 
Ти гре ро Ву ле та Жу ри ћа. Ми слим да Жу рић ни
је на пи сао са мо јед ну од сво јих нај бо љих књи га 
– мо жда чак и нај бо љу – већ је у овој књи зи ус
пео да кон сти ту и ше и вла сти ту стил ску ли ни ју 
ко ја де лу је упе ча тљи во и са мо свој но. Сем то га 
Ти гре ро је ус пео у не че му што ни је јед но став но: 
ак ту ел на те ма ти ка је ов де осло бо ђе на јед но став
них за кљу ча ка и ого ље них „ак си о мат ских“ те за 
па нам Ти гре ро све до чи да је свет још увек ме сто 
за ту ма че ња, а не за ве ро ва ња. Нај зад, је зич ке 
игре у Жу ри ће вом ро ма ну на ко ми чан на чин 
до ча ра ва ју ап суд као ре дов но ста ње је зи ка и ко
му ни ка ци је, мо жда не са мо у овој зе мљи.

Већ ка да смо код ху мо ра, по ме нуо бих и Ре
мек дел ца Са ве Да мја но ва, збир ку пре по зна тљи
вог ру ко пи са овог пи сца. Ква ли тет Ре мек дел
ца не на ла зим са мо у не сва ки да шњој је зич кој 
енер ги ји и ху мо ру ко је спа ја ју нај бо ље при че у 
овој збир ци, већ и по е тич кој ево лу тив но сти ко
ја Ре мек дел ца чи ни при јем чи ви јим да на шњем 
постпост мо дер ном уху, не го, што је то слу чај 
са ра ни јим књи га ма истог ауто ра. Сем то га, 
књи га Са ве Да мја но ва по тен ци ра оно што је у 
са вре ме ној срп ској књи жев но сти из гле да по ма
ло за не ма ре но: пи са ње је пре ус по ста вља ње раз
ли ке, не го из ми ре ње са по сто је ћим. 

Да мја нов и Жу рић за јед но под се ћа ју са вре
ме ну срп ску књи жев ност на ње ну, ско ро за бо
ра вље ну, ху мо ри стич ку тра ди ци ју, што је већ 
са мо по се би зна чај но до стиг ну ће, тим пре што 
ху мор ове дво ји це ауто ра ни је исто вре ме но и 
си но ним за нео збиљ ност и нео ба ве зност.

Че твр та књи га ко ја до но си но ви ну ко ју вре
ди за бе ле жи ти је сте збир ка По ру ка у бо ци Ива
на Ива њи ја. Ива њи је по мом ми шље њу ус пео 
да мо дер ни зу је при по ве да ње о хо ло ка у сту, а да 
при том не упад не у ре ви зи о ни стич ке зам ке. 
На и ме, Ива њи те ма ти зу је руб не и мут не до га
ђа је из Дру гог свет ског ра та, за ме њу ју ћи пу ки 
мо ра ли стич ки дис курс ти хом ис по вед ном се
том у ко јој се етич ки диг ни тет те ме не рас та па, 
већ се, су прот но оче ки ва њу, по ја вљу је у јед ном 
но вом, аутен тич ни јем, ин тим ни јем и ис кре ни
јем све тлу.

Че ти ри на бро ја не књи ге сво је ме сто на овом 
спи ску за слу жи ле су ко е фи ци јен том раз ли ке. 
Да ли је за то тре ба ло да бу ду на гра ђа не или 
не, пи та ње је ко је ни је то ли ко бит но: на и ме, по
сто је и оне на гра де ко је ће де ли ти на ше не ро ђе
не кћер ке и си но ви.

Сла ђа на Илић 
 Поезија 2005.

У вр то гла вој и пре о бим ној са вре ме ној 
књи жев ној про дук ци ји, по ја ви ло се и не
ко ли ко књи га по е зи је ко је су за вре ди ле 
па жњу. Као што је оп ште по зна то, ма ло је 
из да ва ча и чи та ла ца ко ји има ју слу ха за пе
снич ку реч. Осим из да вач ке ку ће Пла то, 
ко ја је из да ла од лич ну збир ку пе са ма Sa ve 
as, Сло бо да на Зу ба но ви ћа, ни ове, као ни 
прет ход них го ди на, ни су нас из не ве ри ле 
На род на би бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни 
из Кра ље ва и Из да вач ка ку ћа Рад из Бе е о
гра да. У окви ру њи хо вих из да ња по ја вио 
се нај ве ћи број до брих пе снич ких књи га. 
Овом при ли ком на во дим збир ке не ко ли ко 
пе сни ка ко ји су се 2005. го ди не по ка за ли у 
нај бо љем све тлу. 

Бо јан Јо ва но вић, На зи ви до ла зе ћег, На род-
на би бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, Кра-
ље во, 2005.
Збир ка пе са ма ко ја је на сло вље на На зи ви 
до ла зе ћег је књи га ко ја ука зу је на зна чај 
пра вог име но ва ња Бо га, љу ди, ства ри, до га
ђа ја, по ја ва.  Књи га ко ја го во ри о по сле ди
ца ма по гре шног име но ва ња, књи га у ко јој 
се на слу ћу је бу дућ ност ко ја за ви си од ва
лид но сти име но ва ња. На осно ву број них 
при ме ра у збир ци уоча ва мо да је сим бо ли
ка у пе сма ма Бо ја на Јо ва но ви ћа по ли фо на 
и вр ло ком плек сна. Она ни ка да не по бу ђу
је са мо јед ну асо ци ја ци ју и мо же се чи та ти 
у кљу чу ко ји чи та лац иза бе ре. Ат мос фе ра 
у пе сма ма ове збир ке је апо ка лип тич на. 
Бог ни је у ста њу да се са оп шти љу ди ма, 
јер га ови по гре шно име ну ју. У функ ци ји 
до ча ра ва ња не мо ћи име но дав ца пе сник 
нај че шће упо тре бља ва по сту пак ан тро по
мор фи за ци је, асо ци ра на пут на до ле, на 
ве чи ти ток и про ла зност, ука зу је на до бро
вољ но, али и ну жно из гнан ство пе сни ка 
и на чи ње ни цу да је је ди но ње му по зна та 
он то ло шка ди мен зи ја је зи ка, па је сто га са
мо он у мо гућ но сти да слу ти на зи ве до ла
зе ћег. 

Де јан Алек сић, По сле, На род на би бли о те-
ка Сте фан Пр во вен ча ни, Кра ље во, 2005.
У окви ру сво је но ве пе снич ке збир ке Де јан 
Алек сић ус по ста вља иро ниј ску дис тан цу 
пре ма ма ни фе ста ци ја ма са вре ме но сти 
(по тро шач ки мен та ли тет, ди на мич ност и 
по вр шност жи вље ња, при ви ди ко ји ма те
жи са вре ме ни чо век...), а осе ћај су што сти и 
по чет ка све та на ла зи у осе ћа њу љу ба ви, у 
ра до сном су сре ту два би ћа, два те ла... Ис
пи ту је осе тљи ву гра ни цу ме ђу ја вом и мед 
сном и на сто ји да у окви ри ма сва ко дне
ви це про на ђе исти не што тај ном сми слу 
слу же. Ука зу је на зна чај па лимп се ста и тра
ди ци је за по е зи ју, на од го вор ност пе сни
ка и ње гов стал ни на пор да уоб ли чи свој 
ис каз, на ње го во стал но пре и спи ти ва ње 
соп стве них ства ра лач ких мо гућ но сти и ко
ле ба ње из ме ђу го во ра и не мо сти, на зна чај 
ода би ра до брог и јед но став ног на сло ва за 
пе сму...  Еле мен те ауто по е ти ке на ла зи мо у 
мно гим пе сма ма ове збир ке (Бде ње над го во
ром, Кад опа да ли шће...).

Ма ри ја Кне же вић, In Tac tum, На род на би-
бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, Кра ље во, 
2005.
Збир ку пе са ма Ма ри је Кне же вић In Tac
tum ка рак те ри ше окре ну то сти лир ског су
бјек та тра ди ци ји и про шло сти, али и спе
ци фич ном ис пи ти ва њу «ег зо ти ке» зе ма
ља тре ћег све та. От кри ва се тем пе ра мент, 
на чин жи вље ња љу ди у том све ту, њи хо во 
схва та ње жи во та и њи хо во од у ста ја ње од 
тра же ња не ке бо ље зе мље и бо љег жи во та, 

на вик ну тост на без на ђе. Ве што се слу же ћи 
иро ни јом, пе сни ки ња до ча ра ва сва ко дне
ви цу  љу ди ко ји су на иви ци со ци ја ле, сни
жа ва го то во све ма ни фе ста ци је са вре ме не 
по ли ти ке и са вре ме ног све та. У пе сма ма 
ове збир ке да та је сли ка све та опу сто ше ног 
ра то ви ма, пре пла вље ног ту гом и бо лом чо
ве ка, ко ји не пре по зна је ни соп стве ни глас 
у мра ку ко ји тра је у ње му и ван ње га. 
 
Алек Ву ка ди но вић, Пе снич ки ате ље, Рад, 
Бе о град, 2005.
За о кру жен пе снич ки свет Але ка Ву ка ди
но ви ћа са еле мен ти ма ка рак те ри стич ним 
за ње го ву по е зи ју са др жа ни су и у збир ци 
пе са ма Пе снич ки ате ље. Пе снич ки свет 
Але ка Ву ка ди но ви ћа ка рак те ри сти чан је 
по ва ри ра њу сим бо лич ких већ по сто је ћих 
сли ка и по уво ђе њу но вих. По вла шће ни 
про стор ње го ве по е зи је у овој пе снич кој 
збир ци је Ме то хи ја, род ни крај, али и про
стор ко ји има вред ност уни вер за ли је. По
себ ну па жњу у овој збир ци при вла чи кра
так пе снич ки ци клус Пе снич ки ате ље, као 
и ци клу си Две па ле те, Па ле те и зна ме ња 
и Све то по ље. Да кле, пе сник је за ин те ре со
ван за ства ра лач ки про стор умет ни ка. Он 
ис пи ту је ње гов зна чај за ства ра о ца. Сва ра
лач ки про стор је за ње га уто чи ште, про
стор ми ра, ти ши не и све тло сти. Пе снич ки 
ате ље је свет ства ра ња и кре а тив но сти, и 
свет пу но ће и ин ти ме ства ра о ца. У том 
све ту се оства ру је сим бо лич ко пре пли та
ње зву ко ва, ме ло ди ја, бо ја, ли ни је, кру га и 
ква дра та, сли ка и об ли ка, пре пли та ње све
тлог и там ног. Су шта цр та у по е зи ји Але
ка Ву ка ди но ви ћа има по вла шће но ме сто, 
она је ме сто раз ли чи тих вр ста раз гра ни че
ња у про сто ри ма умет но сти, ствар но сти 
и оно стра но сти, али и сим бол син те зе и 
це ло ви то сти. У збир ци на и ла зи мо на зна
чај не ауто по е тич ке ис ка зе. Збир ка пе са ма 
Пе снич ки ате ље Але ка Ву ка ди но ви ћа мо же 
би ти при ја тан ку так за раз ли чи те умет ни
ке, по себ но за пре да не чи та о це и љу би те
ље до бре по е зи је.

Пе тар Цвет ко вић, Пе сме из ауто бу са, Рад, 
Бе о град, 2005.
Ства ра ју ћи пе сме ко је су ушле у овај из бор 
пе сник је ус по ста вио ве зе из ме ђу раз ли чи
тих све то ва. За њих је ка рак те ри стич но 
са гле да ва ње мо ти ва из раз ли чи тих пер
спек ти ва, па лир ски су бјект по ста је и ис
тра жи вач. Пред мет ње го вог ис тра жи ва ња 
је сва ко днев ни жи вот и ње го ве раз ли чи
те ма ни фе ста ци је, еле мен ти ми то ло ги је, 
при ро да, пеј за жи се ла, жи во ти ње (орао, 
дрозд, осе, зец...), биљ ке (му шму ла, ја бу
ке...), вре мен ске при ли ке итд. Пе сник во ди 
ди ја лог са са мим со бом по во дом при ро де 
и с при ро дом. По сма тра ње је ње гов глав ни 
ме тод. Пе сник пом но по сма тра, уоча ва зби
ва ња у при ро ди, а исто вре ме но и лир ски 
и фак то граф ски пре зен ту је чи та о цу сво ја 
за па жа ња, слу жи се ме то дом ре тро спек
ци је, раз ми шља о про шло сти и исто ри ји 
под стак нут ар хе о ло шким на ла зи шти ма, 
фол кло ром и сл.

OFF - КЊИ ГЕ
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За што сам уред ник

Стеван Бошњак 

Од го вор на пи та ње за што сам Глав ни Уред ник Из
да ва штва /за ову при ли ку у Ни шком кул тур ном 

цен тру/ је про за и чан:
Та да шњи вр ши лац ду жно сти ди рек то ра НКЦ Бра

ни славБа не Стој ко вић је сма трао да ћу ја тај по сао бо ље 
ра ди ти од до та да шњег Глав ног уред ни ка...

За ни мљи ви је је пи та ње за што сам Глав ни уред ник 
ча со пи са Unus Mundus?!

Од го вор је у пр ви мах још јед но став ни ји:
За то што сам га ство рио 1992.
Исто ри ја ко ја, пак, сто ји иза тог од го во ра је знат но 

сло же ни ја.
Пи шу ћи по чет ком осам де се тих ма ги стар ски рад на 

те му Јун ги јан ско на че ло син хро ни ци те та и ака у зал них 
ве за, до шао сам у те сан до дир са ал хе ми чар ским кон цеп
ци ја ма и Дор не у со вим на че лом јед ног и је дин стве ног 
све та нео п те ре ће ног на шом Кар те зи јан ском по тре бом 
за кла си фи ка ци јом и ја сним ко ор ди нат ним си сте ми ма, 
јед ног све та у ком се спа ја ју то ко ви све сног, под све са ног 
и над све сног, ме та фи зич ког, фи зи кал ног, со ци јал ног, 
пси хо ло шког и би о ло шког.

Ви ше је тер ми на ко ји обе ле жа ва ју та кву јед ну кон
цеп ци ју: Unus mun dus, Ani ma mun di, Ani ma or bis, Mun
dus ar chetypus, In tel lec tus ar chetypus, No us, Hyle, Hen, 
Psyche, Mun dus es sen ti a lis, Mun dus In tel lec tus, Mun dus 
Eso te ri kos… итд.

Она пр ва је по кри ва ла нај ве ћи ра спон и до зво ља ва ла 
ла го дан лет из ме ђу ма те ри ја ли стич ких и ме та фи зич
ких кон цеп ци ја.

Нор мал но, би ло је у су шти ни нај лак ше по че ти, ма
да це ло куп на ло ги ка Ва си о не и сви за ко ни све та го во
ре су прот но /али Ово је Оно ме сто где по чи ње да ва жи 
Хај сен бер ги јан ско на че ло Нео д ре ђе но сти/... Еpur si mu
o vo! 

Да је би ло ла ко ни је и у су шти ни све је те же, али то је 
већ но ва Ди сек ци ја са ко јом се из ла зи на крај, по што се 
од но си ис кљу чи во на ква ли тет и кван ти тет ин те лек ту
ал них ка па ци те та, а не на про за ич не ин тер со ци јал не 
од но се.

Да нас је Unus Mundus СТВО РИ ТЕЉ Но ве Па ра диг
ме... УМ се раз гра нао на број не квант не гра не и ру кав
це, про ши рио све том и за хва љу ју ћи ком пју те ри ма и Ин
тер не ту, по стао Пла не тар но при су тан.

Вре де ло је про жи ве ти ових де це ни ју и ја че са УМом, 
ма кар са мо и због овог по след њег за кључ ка.

Е сад, иде од го вор на нај те же пи та ње.
Ка ква је ко ре ла ци ја из ме ђу мо јих ви зи ја и оства ре ња 

мо јих ви зи ја?
Од го вор: 
Из у зет но ни ска, али ме то уоп ште не бри не, јер нај ве

ћи део ви зи ја ко је имам су мо ја ди рект на вер ти ка ла са 
Бо гом или Над ствар но шћу, та ко, све и да ме раз ма зе, не 
бих их по де лио са дру гим љу ди ма.

Али оно што ћу по де ли ти са љу ди ма и за шта ћу се 
до по след њег ер га енер ги је, у ме ни, бо ри ти за оства ре
ње То га је: Би бли о те ка Ин декс Librorum Libertatorum.

Она је мој сло бо дар ски од го вор на Ин декс Librorum 
Prohibitorum/до нет пап ском Ен ци кли ком под при ти
ском Ул тра мон та ни ста кра јем прет про шлог ве ка/ и ме
та фи зич ка по др шка То ма зу Кам па не ли, ко ји је о Гра ду 
Сун ца са њао и пи сао у тре ћој де це ни ји ро би ја ња у та ми 
пап ских Ка за ма та. 

Имам тих две сто ти нак на сло ва, љу бо мор но ску пља
них то ком де це ни ја, за пра во од оног мо мен та кад сам у 
дру гом раз ре ду кла сич не гим на зи је, до шао до уви да у 
не ке де ло ве те стра шне и сра мот не пап ске Еци кли ке о 
по пи су за бра ње них књи га.

Све те књи ге че ка ју не ка бо ља и до бра вре ме на / ево 
ско ро че ти ри де це ни је/. 

До ду ше не ке сам већ и ус пео да при ре дим /нпр. Пр
во ин те грал но из да ње Нај леп ших при ча кла сич не ста
ри не, Гу ста ва Шва ба, на срп ском је зи ку/...

Из гор ње де дук ци је /сло бо даисти наљу бав/ про ис
ти че мој не ме та фо рич ни ге не рал ни став, да Гу тен бер
го ва Га лак си ја не ма крај... и да све тли ја че од Млеч ног 
пу та... и да ће ду же тра ја ти. 

Мо је је да то ме при по мог нем
 Зр но со ли у Оке а ну
Фо тон у Лу чи Ма кро ко зма.

НИШ, 2006.

Жи во рад Не дељ ко вић 

По вре ме но се де ша ва да је ре дак ци
ја По ве ље за и ста за су та по ет ским 

при ло зи ма. Реч је углав ном о по е зи ји 
ко ја не за слу жу је об ја вљи ва ње у ча со
пи су, ни у би бли о те ци По е зи ја, да нас, 
чи ји сам уред ник. Ауто ри та кве по е зи
је упор но по зи ва ју уред ни штво рас пи
ту ју ћи се ка да ће њи хо ви при ло зи би
ти штам па ни. Јед ном им се, на рав но, 
мо ра ре ћи да то што су по ну ди ли не 
за до во ља ва ус по ста вље не кри те ри ју
ме, да раз у ме мо њи хо во не стр пље ње, 
ам би ци је и на ду, и...

 Же ли мо Вам све нај бо ље, зна те, да
нас има то ли ко ча со пи са у ко ји ма ће, 
мо жда, Ва ше пе сме…

Ре ак ци је су обич но бур не. Го спо ђа, 
при зна ти и хва ље ни ло кал ни ле кар, на 
при мер, он да бе сно пи та: 

 Зна те ли Ви где сам ја до са да об ја
вљи ва ла? 

 Знам, па  ето, мо же те опет та мо...
И та ко све до фу ри о зног окон ча ња 

раз го во ра:
А ода кле уоп ште Ва ма пра во да од

лу чу је те о мо јим пе сма ма? Зна те, не дав
но сам чи та ла Ва шу књи гу, ни је ни то 
ни шта на ро чи то... Вр ло је ло ше, чак...

Са да тек тре ба би ти вешт, те до ча
ра ти осе ћа ње истин ског три јум фа на
до шлог у оних не ко ли ко тре ну та ка 
ре чи те ти ши не ка да не су ђе на са рад
ни ца оче ку је да уред ник, за те чен ис ка
за ним, нај зад по пу сти и ка же:

До бро, у ре ду, об ја ви ће мо...
Мо жда је, ме ђу тим, од упра во из о ста

вље ног епи ло га, за ову при чу ва жни је, 
у не мо ћи и ми ми криј ском раз от кри ва
њу, зло би во по тег ну то пи та ње  о пра ву. 
Ње га и сам, у се би, че сто из ри чем. И не 
по ми шља ју ћи да дру ги ма, ма кар и у се
би, оспо ра вам на ме ру и мо гућ ност да 
про су ђу ју. А уз ово, вр ло оба ве зу ју ће, 
пра во, уз све не до у ми це и пре и спи ти
ва ња, иду и сви они не по ре ци ви раз ло
зи због ко јих и је сам уред ник. Нај пре 
они, ко зна кад и ко зна ка ко, свр ста ни 
у ра дост са у че сни штва са пра вим пе
сни ци ма ко ји у до ба пот пу не не на кло
ње но сти пе снич кој ре чи зна ју да је ре
дак ци ја По ве ље јед на од рет ких адре са 
на ко јој њи хо ви ру ко пи си не ће би ти од
би је ни ни за то што да нас по е зи ју ма ло 
ко чи та, ни за то што се збир ке пе са ма 
не про да ју, ни за то што...   Та ко ђе, ва
жни су и сви они раз ло зи ко ји са жи ма
ју уза јам на под сти ца ња и за јед нич ке 
на по ре чла но ва не ве ли ке По ве љи не ре
дак ци је. Ипак, нај ва жни ји ме ђу свим 
на ве де ним и мно гим не на бро ја ним, 
су штин ским или фор мал ним, раз ло зи
ма, је сте  истин ско за до вољ ство рет ких 
по све ће них чи та ла ца по е зи је до ко јих, 
и слу чај но, до спе по не што од оног што 
об ја ви мо. А због њих, во лео бих да По ве
ља по кре не еди ци ју пре ве де не са вре ме
не по е зи је,  да и на да ље об ја вљу је вред
не књи ге срп ских пе сни ка раз ли чи тих 
ге не ра ци ја и по е тич ких опре де ље ња. 
Во лео бих, уко ли ко ни је се бич но, не са
мо због њих...

Во лео бих да и убу ду ће ужи вам, упр
кос по вре ме ној и  све ого ље ни јој из ло
же но сти не чи јим три јум фи ма, у овом 
по слу, от кри ва ју ћи без ма ло сва ко днев
но дра го це не до ка зе о ви тал но сти је зи
ка у ко ме ди ше мо. Во лео бих, уз на ду 
да ни ка да не ћу мо ра ти да об ја шња вам 
ода кле ми пра во на ужи ва ње.

Дра шко Ми ле тић
(Na tu ra non fa cit sal tus)

На зи ду, за ка че на уна тра шке уро ла
ним ваљ ка стим ко ма дом мут но млеч

ног се ло теј па, чи ме се за од ре ђе не по тре
бе по сти же ње го ва дво стра на ле пљи вост, 
ви си ла је ове ћа цр нобе ла фо то гра фи ја 
на ко јој зво ник пе ра штан ске цр кве Све
тог Ан ту на пот пу но бе ше нат крит над је
ди ни сун чев пра мен у во ду с не ба ба чен. 
Не што ни же од те ши ро ке ку лезво на ре, 
под у прт па ром кро во ва, ста јао је уза ни 
зво ник цр кве Све тог Ни ко ле. У ис тој рав
ни с њим би ло је и сте пе на сто ра сти ње 
пе ли на, ма ки је и оле ан дра, ра сти ње оли
за но сун цем и осо ље но гор ким мор ским 
ис па ре њем, оно чи ја се ми ри сна ши фра 
ме ња ла из ме се ца у ме сец и у зби ру са 
бу ген ви ли јом и ки па ри сом, ли му ном и 
су вим смо ква ма, са сви лен ка стом маг но
ли јом и лан тер ном у но ћи, са ко но бом и 
де ми жа ном, дим ним гра де ла ма и бе ван
дом, са бу за ром и ма ри на дом, с ри вом 
и си дри штем, с ма е стра лом и ја ро сном 
бу ром, са мре жа ма и ко но пљем, са бар
ка ма и па ту ља стим бо ва ма, са тај ним 
шпи ља ма и кре шта вим га ле бо ви ма, са 
ото ци ма и ува ла ма, са ке дром и бо ро ви
ном, са шку ра ма и смо лом, са ужа ре ним 
ве ран да ма и хла до ви тим пер го ла ма, са 
му ла ма и мул ци ма, са го шпа ри ма и бар
ба ма, са те шким псо ва чи ма и ла ким ко
ме ди јан ти ма, ту ти кван ти са ве ром у Југ, 
са ал га ма и тра ва ма мор ским, са оштрим 
хри ди на ма и квр га вим ма сли ња ци ма, са 
кон ча стим пал ма ма и ага ва ма, са зри ком 
ку ка ца и цик та њем Ја дра на, с по ро зном 
пу чи ном и чвр стом ду би ном, у зби ру са 
свим тим ства ра ла ми рис над ми ри си ма, 
јед ном удах нут и ни кад за бо ра вљен. 

Чак и ле ти ми чан по глед пре ма во ди 
ука зу је нам да ста кла сту мор ску пло ху, 
тре нут но на гу жва ну не ја ким та ла си ма, 
сна жно при ти ска ју два остр ва: јед но од 
Бо га љу ди ма да но, чи ји чем пре си по све 
на ли че на ко стре ше ним бо дља ма џи нов
ског је жа, и оно дру го – људ ском ру ком 
го ми ла но – об ли ка зде па сте под мор ни
це, оне што по вр ши ном плу та не би ли 
за ме ни ла уста ја ли ва здух по ко мо ра ма 
и ко ри до ри ма, об но ви ла за ли хе во де и 
хра не и по но во се ви ну ла у ду би не уз 
не ствар но бе шум ни за рон то на и то на 
ва ља ног че ли ка. Сен ка спу ште на на 
остр ва од го ва ра ла је оној за те че ној на зво
ни ци ма и кро во ви ма Пе ра ста и чак је тог 
острв ског цр ни ла за ни јан су ви ше би ло. 
Сти че се ути сак, ути сак чу дан и вар љив, 
да су и Го спа од Шкр пје ла и Све ти Ђор ђе 
не ка кви че по ви и не ста не ли њих, и мо ре 
ће не куд уте ћи. 

Оно што се на фо то гра фи ји не дâ ви
де ти, а ка ко би и мо гло, је сте де сет ко ва
но ја то ди вљих сар де ла и ши ро ки уља ни 
траг што га ри бе иза се бе оста вља ју, траг 
за ко ји нам ста ри бо кељ ски пе шка ри ни 
ве ле да ће уско ро из во де иш че зну ти и 
да ће си њим мо рем до ра ног про ле ћа, све 
док ма сли ња ци не за ми ри шу љу би чи ца
ма, пло ви ти су ве и људ ским неп ци ма не
у ку сне ри бе. Ри бе чи ји гро теск ни цр теж 
на сме ше не и упра во пра ћак ну те сар де ле 
сре бр ног тр бу ха на ла зи мо на кон зер ва
ма за о бље них иви ца.

Ка жи мо и то да су под уда ром из ма
гли це об рон ци пла ни на гу би ли обри се 
ствар ног, а ка ко је њи хо ва маг но ве но си
ва бо ја, у гор њој по ло ви ни фо то гра фи је, 
бле де ла у прав цу Ри сна, тај при зор не по
врат ног не стан ка ни ма ло ни је слу тио на 
до бро. Сре ћом, од лич но зна ни рас по ред 
у при ро ди стро го је во дио ра чу на да до 
гре шке не до ђе и да све, ипак, оста не она
ко ка ко је за пи са но у књи га ма све тим 
– na tu ra non fa cit sal tus.



10. јул 1856. - Ни ко ла Те сла ро дио се у по-
ноћ, у по ро ди ци пра во слав них Ср ба, у 
лич ком се лу Сми ља ну, у Аустро у гар ској 
мо нар хи ји. По не ким из во ри ма у тре нут-
ку Те сли ног ро ђе ња над се лом се по ја ви-
ла ко ме та, а сам Те сла је на пи сао: „Не што 
са свим нео бич но мо ра да се де си ло при 
мо ме ро ђе њу па су ми ро ди те љи на ме ни-
ли суд би ну све ште ни ка“. Ни ко ла Те сла 
је син све ште ни ка Срп ске пра во слав не 
цр кве Ми лу ти на Те сле и Ђу ке Те сле (ро-
ђе не Ман дић), ко ја та ко ђе по ти че из све-
ште нич ке по ро ди це. За Ми лу ти на Те слу 
у на ро ду је оста ло све до чан ство да је био 
из у зет но ин те ли ген тан и му дар, та лен то-
ван го вор ник и из ра зи то ду хо вит чо век. 
Те сли на мај ка Ђу ка би ла је пак не пи сме-
на, али па мет на, пле ме ни та и кре а тив на. Ни ко-
ла је био че твр то де це у по ро ди ци Те сла. Кр шен 
је у се о ској цр кви Све тог Пе тра и Па вла, а име 
је до био по де да ма ко ји су се оба дво ји ца зва ли 
Ни ко ла. Ни ко ла је био сла бо и бо ле шљи во де те 
и пла ши ли су се да не ће пре жи ве ти. Иако има 
бра та и три се стре, Те сла од ра ста као уса мље но 

де те ко је ма шта и дру жи се са жи во ти ња ма, а 
ка сни је у жи во ту опи су је тај пе ри од као бај ку. 
По пси хо ло зи ма, у ње го вом де тињ ству, кри је 
се кључ ка сни јег уса мље нич ког жи во та ве ли-
ког ге ни ја.

1862. - Ни ко ла Те сла се упи су је у основ ну шко-
лу у Сми ља ну. Исте го ди не, Ни ко ла пре ки да 
шко ло ва ње у Сми ља ну, јер се у ју лу 

1863. - по ро ди ца се ли у Го спић, где Те сла на ста-
вља шко ло ва ње у основ ној шко ли. 

1866 -1870. -  Ни ко ла Те сла по ха ђа Ни жу ре ал ну 
гим на зи ју у Го спи ћу.

1870. - Ни ко ла Те сла упи су је Ви шу ре ал ну гим-
на зи ју у Ра ков цу код Кар лов ца. За ни мљи вост 
из овог пе ри о да Ни ко ли ног шко ло ва ња је да је 
бу ду ћи ге ни јал ни на уч ник, на кра ју пр вог по лу-
го ди шта сед мог раз ре да имао двој ке из ма те ма-
ти ке, фи зи ке и на црт не ге о ме три је. Без об зи ра 
на школ ски успех, Ни ко ла је био за ин те ре со ван 
за на у ку и до ста је чи тао, про во де ћи са те у оче-
вој би бли о те ци. 

1873. - Ни ко ла за вр ша ва шко ло ва ње у Ра ков цу. 
Ње гов ста ри ји брат Да не уми ре од по сле ди ца па-
да са ко ња. Те сла две го ди не па у зи ра шко ло ва ње 
због по ро дич не тра ге ди је.

1874. - На кон ма ту ре је обо лео од ко ле ре и опо ра-
вљао се го ди ну да на. До ла зи до су ко ба са оцем 

ко ји ин си сти ра да Ни ко ла упи ше Бо го сло ви ју. 
Те сла од би ја и од ла зи на сту ди је у Грац.

1875 - 1878. - На сту ди је елек тро тех ни ке кре ће 
1875. го ди не у По ли тех нич ку шко лу у Гра цу у 
Аустро у гар ској ца ре ви ни. Био је мар љив сту-
дент. По ла гао је све ис пи те са нај ви шим оце на-

ма. Про фе со ри су га во ле ли и це ни ли. 

1878. - Ни ко ла Те сла пре ки да сту ди је у 
Гра цу. Од ла зи у Ма ри бор, где се за по шља-
ва као по моћ ни ин же њер. Из Ма ри бо ра 
од ла зи у Го спић. 

1879. - Уми ре Ми лу тин Те сла, Ни ко лин 
отац. Ни ко ла оста је у Го спи ћу и по чи ње 

да ра ди као су плент у гим на зи ји. На кон оче ве 
смр ти, тра жио је сти пен ди ју од Ма ти це срп ске, 
ко ју ни је до био под из го во ром да већ при ма сти-
пен ди ју. Ни ко ла Те сла убр зо се на шао на ли сти 
ду жни ка. На тре ћој го ди ни сту ди ја, де пре си ван 
и раз о ча ран, по ста је не ма ран и нео д го во ран и 
уме сто на фа кул тет од ла зи у ка фа ну. 

1880. - Због то га на пу шта сту ди је у Гра цу и на-
ста вља да сту ди ра по ли тех ни ку у Пра гу. Же ли 
да за вр ши сту ди је и ти ме ис пу ни оче ву же љу. 
По след ње две го ди не сту ди ја из др жа ва га ујак 
Пе тар Ман дић. По за вр ше ним сту ди ја ма Ни ко-
ла сту па у слу жбу те ле фон ског дру штва и при-
кљу чу је те ле фо не по ку ћа ма. 

1881 - 1882. - За по шља ва се у Цен трал ном те ле-
граф ском уре ду у Бу дим пе шти на ме сту тех нич-
ког цр та ча. Упра во ту за по чи ње свој ве ли ки про-
на ла зач ки пе ри од та ко што је уса вр шио апа рат 
за по ја ча ње гла са код те ле фо на. Фе бру а ра 1882. 
го ди не, при ли ком шет ње у пар ку са при ја те љем, 
до ла зи на иде ју о обрт ном маг нет ном по љу. 

Фе бру ар 1882. - Ни ко ла Те сла од ла зи у 
Па риз. До би ја по сао у Еди со ном кон ти-
нен тал ном дру штву, где ра ди на одр жа-
ва њу елек трич них цен тра ла. 

1883. - Од мах је био за па жен ње гов ге-
ни јал ни ум и до би ја по ну ду да пре ђе у 
Њу јорк (се ди ште ком па ни је) у Еди со но-
ву ла бо ра то ри ју и да се ба ви про на ла зач-
ким ра дом, што је Те сла вр ло ра до при-
хва тио. Исте го ди не од ла зи у Стра збур 
по на ло гу дру штва из Па ри за. Ра ди на ре-
кон струк ци ји елек трич не цен тра ле. Пра-
ви мо дел пр вог ин дук ци о ног мо то ра.

1884. - Вра ћа се у Па риз.

Јун 1884. -  На пред лог упра ве дру штва од ла зи у 
Аме ри ку са пре по ру ком Чар лса Бат чеј ло ра за То-
ма са Еди со на у ко јој сто ји: „ Ја по зна јем са мо два 
из у зет на чо ве ка. Је дан си ти, а дру ги овај мла ди 
чо век“. На ред них 59 го ди на Ни ко ла Те сла жи ви 
у Њу јор ку. За по шља ва се у Еди со но вој ла бо ра то-
ри ји, где оста је го ди ну да на. Аме ри ка је кра јем 
XIX ве ка, на кон за вр шет ка ра та Се вер-Југ у еко-
ном ском про цва ту. Али по тре бан јој је че лик за 
из град њу пру га, бро до ва, по треб но је по кре ну-
ти ин ду стри ју. За про из вод њу че ли ка не до ста ју 
мо то ри и у том тре нут ку ко ри сти се ис кљу чи во 
људ ска сна га.  Taда се по ја вљу је Ни ко ла Те сла 
са сво јим от кри ћем елек тро мо то ра што пред ста-
вља спас за ин ду стри ју. Вр ло бр зо Те сла до ла зи 
до епо хал них от кри ћа у обла сти фи зи ке и елек-

тро тех ни ке: от кри ва на из ме нич ну стру ју, 
обрт но маг нет но по ље, ин дук ци о ни мо тор, 
тран сфор ма тор, стру је ви со ке фре квен ци-
је, ра дио и те ле ко ман ду ра дио та ла си ма. 
Ни ко ла Те сла по ста је је дан од нај слав ни јих 
љу ди Аме ри ке. Ње го ва от кри ћа до ве ла су 
до не сла га ња са Еди со ном, ко ји је за сту пао 
ми шље ње да је бу дућ ност пре но са елек-
трич не енер ги је у на из ме нич ној стру ји. 

 1 88 5. - Нико ла Тес ла ј е напу ст ио  Едисо на 
сматрајући да није ад екв атно п ла ћен за 

св оје и но вације.  О сн ив а соп ст ве ну  компан иј у 
 „Tesla Ar c. Light Co .“ у  Њујорку.  П очи ње да  пра ви 
мот оре  и гене ра торе наи зменичних п ол ифазни х 
ст руја. Сво ј  пр ви патент п рија вљује  А мерич ко м 
патентном  заводу 6. ма ја  18 85. г оди не, назва вши 
га  „ Ко мутатор  з а  еле ктричне  динамо машине“.

6. маја 1885. - Пријављује патенте у области 
полифазних наизменичних струја. Следе убрзо 
и нови патенти. У пери о ду од 1887. до 1890. го ди-
не Ни ко ла Те сла при ја вљу је сво је нај по зна ти је 
па тен те из обла сти по ли фа зних на из ме нич них 
стру ја. Про на ла ске јав но при ка зу је у Аме рич-
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ком ин сти ту ту елек тро ин же ње ра, 
16. ма ја 1888. го ди не, на свом пре да-
ва њу „Но ви си стем мо то ра и тран-
сфор ма то ра на из ме нич не стру-
је“. На том пре да ва њу, уви дев ши 
вред ност Те сли них про на ла за ка, 
Ве стинг ха у со ва ком па ни ја от ку-
пљу је пр вих се дам Те сли них па те-
на та из обла сти по ли фа зних стру-
ја. Ве стинг ха ус фи нан си ра град њу 
пр ве елек трич не цен тра ле на на из-
ме нич ну стру ју на Нијагарини м 
водопади ма  (по Те слиним  п ат ен-
тима).  Н ик ола Тес ла је као дечак  био  зади вљ ен 
опи со м Ниј агариних в од опада и  маш тао је  да ту 
с аг ра ди вел ик у тур бин у која ће  ств арати електр-
ич ну струју . Двадесетак г од ина к асн ије, 15.  
новембра  1896 .  године, та  жеља му се о ст варил а 
пушт ањем  струје  д о  града  Буфал а.

16.  м аја 1888.  - Ни ко ла  Тесл а  др жи  прво пр-
едавање „Нов и с истем  мот ор а и тран сфо рм-
ат ор а наизменичне с трује “ пре д  Амери чк им 
 инсти тут ом ел ект роинжењера .

188 8.  -  Фирма Вес тингхаус откупљује Т ес лине 
пат енте  из области  по ли фа зних с труја .

18 88 . - 188 9. - Борави  у  Питсбу р гу  г де  са ин-
жењери ма  ф ирме Вестингхау с  ра ди на п рактич-
но ј реал и зацији с во јих пат ен ата.

188 9. - П осећује  Св етску изложбу  н ауке  и 
 технике  у Паризу са ујак ом Петром  М андиће м.   
И сте год ин е  д олази у  Госпић. 
 
1890 . -  Тесла  је  об јавио резулта те о ф из иолошком  
дејству  струја  в ис оки х учеста ности .
 
1891. - Т есла  п очиње д а р ади у  об ласти  наи-
змени чн их  струја високи х фреквенција. Зва нич-
но пос тај е  амерички  др жа вљ ан ин. 

2 0.  маја  1891. -  П ре д Амери чк им  ин ститутом  
е ле ктр оинжењер а  у Њуј орку  др жи пред авањ е 
 „Експер им енти с а  наизмен ични м струја ма 
 врло високих фреквенци ја  и  њихов а п римен а  у 
вештачк ом  осветље њу “.

1891.  - 1 896.  - Пријав љује  п ат енте везане за в ар-
ни чни осц илатор са  резонантним  транс фор-
матором .  

 1892.  -   Посећуј е Европ у п о други п ут на  по зи в 
Енглеск е академиј е наук а  и  Друштва  енглес-
ких  електр о  ин жењера  са  молбо м да одржи 
пре давања о  сво јим по сл ед њим ра до вима. Ди-
ректан повод з а овај п ози в је Тес лино п ре да вање 
 одржано 8 . м аја 1891 . у Д руштву а ме ричких елек-
тр о инже њера које ј е  из азвало огромну  па ж њу.  

Ник ол а  је  у Лон до ну  о др жао д ва предавања ,  3. 
и  4.  фебр уара, у  Фар адејевој ла бор аториј и ч име  
му ј е у казана  в ел ика  почаст.  Енглези су са  ди-
вљењем  п осматрал и Т еслине  експериме нте a 
„Tim es“  je  то м прил иком  објавио:  „Гос подин  
Тесла је ст ај ао у  ел ек тростатич ком пољу  које  је 
бил о тако ј ако да  би упали ло сијалицу  без жиц а, 
и ниш та  није  осећао .  Је дном руком ј е  држао крај 
 жице из  које је  прштећи  сипао љ уби части млаз 
 варниц а,  а у другој  лампу и ли сасви м празну 
стакл ену цев  и  тако пропуст ио  кроз с еб е стру-
ју од не ких 50. 000 волти . Стаклена це в је си-
ја ла  у његов ој руци  од јаке стру је , од које  би, 
у обич ни м прил ик ама, и један  сто ти део био 
 до во љан д а учини к ра ј њего во м животу .. .“ . На 
по четку  овог предава ња  Тесла је пом енуо и зв-

есног  профес ор а Крукса,  ко ји  га је  од уш евио 
и  дао права ц њего вом раду.  М еђ ут им , по за вр-
шетку  пр ед авања,  Те сли је приш ао један  од нај-
ув аженијих  ч ланова  А ка демије,  честитао му 
и  р екао  да н ије требало да  п омиње  профес ора 
Крукса , већ да једност авно каже:  „Ја  с ам Ни кола 
Тесл а, род ом  са м  Ср бин, и ев о д о каквих са м 
резул та та  дошао  у  својим истраж ивањима..“ . 
Сутрад ан ,  на др угом преда ва њу ,  десило  се 
да је  до шл о д о квара на ма шинама ко је с у о бе-
збеђив ал е струју за ек спери менте, али је  Т есла 
п о инструм ентим а  приметио  да ће стр ује  бити 
ј ош  п ар мин ута. Пошто ј е тада п он ављао  пр и-
чу са  пр ет ход но г пре давања, река о  је да не ће са 
замара  слушаоце  експер имент има к ој е су већ  ви-
дели и п решао је  на нове, з а које струју н ије доб-
ијао са ма шин е на којо ј  је  дошло  до  к вара,  већ из 

гр ад ске мр еже за осветљење. По за вршетку пре-
давања, Тесли  је  п оново  пришао он ај  исти  Ло рд  
и рекао му:  „Синоћ с ам Вас саветов ао како је т р-
еб ало п редавати,  а  с ад ви дим да  морам код  Вас 
д оћи, д а  ме научите к ак о се пре давања држ е“ .
Тесла  ј е  пот ом добио  поз иве и о д Француск-
ог друш тва за физик у и М еђ ун ародно г  ел-
ектричко г друштва да дође  у  Париз  и т у одржи 
неколико  п редава ња .  Одазвао се и  о вом п оз иву 
и п остигао, ка о и  у Лондону, вел ики успе х.  Из Па-
риз а одла зи у Г оспић  јер саз наје да му је  мајка на 
са мрти. Т ес лина  мај ка, Ђу ка Тес ла, умр ла  је 16. 
а пр ил а 189 2 . После м ајчине  с ахране , Тес ла  први  
и једини  пут пос ећ ује Беогр ад . Сво ја осећања пр-
ем а Србији  Т есла је изнео  у гов ору н а бан кету 
који ј е био  приређ ен  у његову част : „У м ени 

може б ити не што, што може  бити и  обмана, као 
 што чешће  бива код  млађих  љ уди, али ако  буде м 
с рет ан да оств арим  ба р н еке од својих идеа ла, 
т о ће  би ти добр очи нство  за це ло човечанство. 
Ако с е те м ој е над е  испуне,  најслађа   мис ао би-
ће  м и та,  да је  т о  дело једнога  Србина“.   Теслу  у 
Бео граду  до чекује  Јо ва н Ј овано ви ћ Зма ј и први  
пут ја вн о чит а своје  с тихове  „Доб родошл ица 
Николи Те сли “. Тес ла ,  дубоко  ганут, це ли ва  
Змају рук у.  Тесла  и  Змај   по стају пр ија тељи и 
 Тесла се  ангажује  око  пр евода Змајеве  п оезије 
на енглески.  Те слин  чланак о  Зм ају  објавље н  је 
у Аме ри ци 18 94,  а 18 97,  З мајеве  п есме су о б јав-
љене  у Америци  у превод у  Роберта Андер вуд а 
Џонсона.  Из Бе ог рада Т е сла се в ра ћа у Ам ер ику 
где се припр ема  за Светску  изложб у  науке и  те-
хнике у  Чи кагу.  
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1893. - Учествује на Светској изложби у Чикагу. 
 Привлачи велику пажњу и постиже успех изло-
женим моделом обрнутог магнетног поља и 
пропуштањем струја високих фреквенција 
кроз тело. Држи предавање о механичком осци-
латору. 

1894. - Добија почасни докторат универзитета 
Колумбија и Јејл и медаљу „Елиот Кресон“ Инст-
итута Френклин. 

13. марта 1895. - У пожару је уништена Теслина 
 лабораторија у Њујорку. Црногорски краљ Ни-
кола додељује му Орден владике Данила. 

1896. - Electrical Review објављује чланак о Те-

слином изуму „x“ зрацима. Чланак се појављује 
у исто време када Рендген „x“ зраке пријављује 
као свој изум. Тесла никада није уложио жалбу 
нити замерио Рендгену. Исте године Тесла отк-
рива радио. Објављује шеме и дијаграме, обј-
ашњава основне елементе радио преноса што 
 касније користи Маркони. Тесла конструише 
 уређај за пријем радио таласа. Експеримент се 
 састоји од покушаја преноса радио таласа од 
његове лабораторије на South 5th Avenue до Gerl-
ach Hotel-a у 27th Street на Менхетну. 

1897. - Пријављује патенте из области 
радиотехнике.

1898. - Пријавио је патент којим је заштитио 
уређај и начин за управљање механизма покрет-

них објеката. У Њујорку изводи јавни експери-
мент са радиоуправљаним бродом.

1899. - Завршена је градња хидроцентрале на 
Нијагари. 
 
1899. - 1900. - Никола Тесла борави у Колорадо 
Спрингсу, где подиже радио-станицу снаге 
200 kW. Конструисао је трансформаторе који 
су производили напоне до 12 милиона волти 
и струје учестаности од неколико десетина хи-
љада херца. 

1900. - 1902. - Пријављује патенте у области рад-
иотехнике.
 

1901. - 1905. - Градио је велику радио-станицу 
са високим антенским торњем на Лонг Ајленду, 
острву крај Њујорка. Ради на реализацији свог 
„Светског радио система“ уз финансијску подр-
шку Џорџа Моргана. Тесла заступа тезу да је 
помоћу радио таласа могућа комуникација са 
Марсом, подједнако лако као са Паризом. 

1915. - New York Times пише да би Нобелову нагр-
аду за физику требало да приме Тесла и Едисон. 
На крају, ниједан од њих није награђен. 
1909 - 1922. - Пријављује патенте турбине, пум-
пе, брзиномера и друге патенте у области маш-
инства. Никола Тесла се не зауставља само на 
овим истраживањима. Следе проналасци и 
 патенти из области наизменичних струја високе 
фреквенције, радио-технике, а изучавао је и 

рендгентске зраке. Помоћу рендгенског зрачења 
начинио је прве снимке делова људског тела, али 
је и указао на њихово штетно зрачење. Са преко 
700 патената Никола Тесла се, уз Фарадеја, см-
атра највећим проналазачем у историји науке. 
 У његову част јединица за јачину магнетне 
индукције носи његово име - тесла (Т). 
 
1931. - Пронела се вест да ће Никола Тесла, у 
част 75 рођендана, добити Нобелову награду. 
Теслина фотографија појављује се на насловн-
ој страни Time Magazine. Тесла добија честитке 
више од 70 младих научника, инжењера и истра-
живача. Међу њима су и Марк Твен и Алберт 
Ајнштајн. Награду ипак није добио.

1934. - Никола Тесла је одликован медаљом „Џон 
Скот“ у Филаделфији за откриће полифазне 
струје.

1937. - Доживљава саобраћајну несрећу. 

7. јануар 1943.- Умро је у соби 3327 хотела Њу
јоркер, где је живео последњих 10 година, сам 
и сиромашан. Сахрана је обављена о трошку 
српских исељеника. Тим поводом, градоначел-
ник Њујорка је рекао: „Никола Тесла је умро. 
Умро је сиромашан, али је био један од најко-
риснијих људи који су икада живели. Оно што 

је створио велико је и, 
како време пролази, по-
стаје још веће“. На вест 
о Теслиној смрти реаго-
вали су најзначајнији 
људи тог времена: од 
Рузвелта до добитника 
Нобелових награда. Кре-
миран је у Ардслију, Хју-
стон, држава Њујорк. 
Његова заоставштвина 
и урна са пепелом нала-
зе се у Теслином музеју 
у Београду.

Американци о Тесли

Никола Тесла био је један од најславнијих људи у 
Америци у XX веку. Према писању Life Magazine 
у септембру 1997, Никола Тесла је један од 100 
најславнијих људи у последњих 1000 година. 
Био је изузетан човек који је променио токове 
историје. Био је Super Star. 
Држава Њујорк, као и многе друге у САД 
прогласиле су 10. јул, дан Теслиног рођења за 
Дан Николе Тесле. 
На углу 40th Street и 6th Avenue на Менхетну 
налази се натпис „Nikola Tesla Corner“.
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Музеј Николе Тесл е
Зна чај и до при нос Ни ко ле Те сле са вре ме ном 

раз во ју тех ни ке и тех но ло ги је пре по знат је 
и од стра не свет ске на уч не и струч не јав но сти. 
О то ме сва ка ко све до че два из у зет на при зна ња 
– до де љи ва ње на зи ва те сла је ди ни ци маг нет не 
ин дук ци је (1961) и упис Те сли не лич не ар хи ве 
у ре ги стар свет ске ба шти не под по кро ви тељ-
ством Уне ска на ли сту „Пам ће ње све та“ (2003).

Те ре чи пре ра но пре ми ну ле Ма ри је Ше шић, 
ди рек тор ке Му зе ја Ни ко ле Те сле у Бе о гра ду, из 
ње ног увод ни ка за ре пре зен та тив ну мо но гра-
фи ју „Му зеј Ни ко ле Те сле 1952-2003“, до вољ но 
го во ре о дра го це но сти ма ко ји ма рас по ла же, 
до пу ња ва, об ра ђу је, за шти ћу је и јав но сти 
стал но пред ста вља ова уста но ва. Дан МНТ је 
5. де цем бар, ка да је пре ви ше од по ла ве ка Вла-
да та да шње ФНР Ју го сла ви је до не ла од лу ку о 
осни ва њу је дин стве не исто риј ско-ме мо ри јал не 
ин сти ту ци је ко ја бри не о Те сли ној лич ној за о-
став шти ни.

На сле ђе, ко је да нас сма тра но му зеј ском гра-
ђом, сти гло је ов де 1949. го ди не по од лу ци аме-
рич ких суд ских вла сти, ко ју је пре ма Те сли ној 
же љи из вр шио је ди ни про гла-
ше ни на след ник и ње гов не ћак 
Са ва Ко са но вић. У МНТ се, 
по ред Те сли них лич них пред-
ме та, рас по де ље них у де вет 
збир ки, на ла зи око 156.000 
до ку ме на та – ар хив ске гра ђе, 
ко ја са др жи зна чај не бе ле шке 
из про на ла за че вог жи во та, ње-
го ве па тен те и на уч не бе ле шке, 
као и пре пи ску са око 7.000 
ко ре спон де на та. Тек ће се на 
осно ву по дроб ног про у ча ва ња 
це ло куп ног фон да мо ћи пру-
жи ти објек ти ван увид не са мо 
у су штин ски до при нос Ни ко ле Те сле раз во ју 
елек тро тех ни ке, по себ но елек три фи ка ци је и 
енер ге ти ке 20. ве ка, већ и у пи о нир ски по ход но-
вих тех но ло ги ја ве за них за при ме ну на из ме нич-
не стру је у тех но ло шком про гре су ко ји је до нео 
ми ну ли век, уочи осви та тре ћег ми ле ни ју ма, уз 
дру ге обла сти ко ји ма се ба вио.

Му зеј ска би бли о те ка има око 800 књи га, ви-
ше од 300 на сло ва ча со пи са, хе ме ро те ку са око 
50.000 но вин ских исе ча ка и фонд мо но граф-
ских и се риј ских пу бли ка ци ја ко је се од но се 
на жи вот и рад Ни ко ле Те сле и срод не струч не 
обла сти. Ту су и две збир ке ли ков не и при ме ње-
не умет но сти: 20 пред ме та из Те сли не за о став-
шти не, као и де се ти не МНТ-у пре те жно да ро ва-
них сли ка, скулп ту ра, ко ва ног нов ца, пла ке та. 
Збир ка ме мо ри јал них пред ме та има се дам пред-
ме та, ме ђу ко ји ма су: на ини ци ја ти ву Хју га Герн-
зба ка, уред ни ка ча со пи са „Ра ди о крафт“, узе ти 
гип са ни од лив ци Те сли не по смрт не ма ске и оти-
сак де сне ру ке, по древ ном по греб ном оби ча ју, 

чи је се зна че ње ве зи ва ло за по вра так ду ше те лу, 
по пут оних у ста ром Егип ту, Ази ји и ци ви ли за-
ци ји Ин ка, као и ур на са ње го вим пе пе лом, ура-
ђе на у об ли ку сфе ре, пре ма иде ји ва ја ра Не бој-
ше Ми три ћа.

У го ди ни ка да се обе ле жа ва век и по од ро-
ђе ња Ни ко ле Те сле, ње гов Му зеј об ја вљу је мо-
но гра фи ју на ен гле ском је зи ку (на срп ском 
из да та 2004), по во дом по ла ве ка по сто ја ња ове 
уста но ве. Овим пре во ди лач ким по ду хва том, ис-
та кла је на пред ста вља њу мо но гра фи је Зо ри ца 
Ци врић, пру же на је мо гућ ност ино стра ним му-
зеј ским про фе си о нал ци ма, ис тра жи ва чи ма и 
за љу бље ни ци ма у Те слин рад, да се упо зна ју са 
исто ри ја том и ра дом уста но ве ко ја чу ва за о став-
шти ну ве ли ка на.

Књи га је плод од го вор ног ра да ис трај них и 
по све ће них пре во ди ла ца: Ду брав ке Сми ља нић, 
Оли ве ре По лај нер, про фе сор ке Зор ке Ми тро-
вић и Иде По лај нер-До бри је вић. Јед на ко те ме ље-
но на овој књи зи су ра ди ли уред ник за ен гле ски 
је зик про фе сор Ми ли ца Дра шко вић, лек то ри за 
ен гле ски је зик про фе сор Естер Хе лај зен и про-

фе сор Бран ка Па нић. Је зич ки 
са вет ник у обла сти на у ке и 
стру ке био је ака де мик Алек-
сан дар Ма рин чић.

Овом књи гом Му зе ја је 
пред ста вљен као ком плек сна 
ин сти ту ци ја ко ја у свом са ста-
ву има ар хи ву, збир ни фонд, 
би бли о те ку и стал ну по став-
ку. Уред нич ки тим (Зо ри ца 
Ци врић, Ду брав ка Сми ља нић 
и Је ле на Ра дић) опре де лио се 
за до ку мен та ри стич ки при-
ступ у кре и ра њу са др жа ја мо-
но гра фи је ка ко би де таљ но 

при ка зао исто ри јат и те ку ћи рад по је ди них оде-
ље ња МНТ. У ра ду је по што ван прин цип да је 
пу бли ко ва ње је дан вид за шти те му зеј ске гра ђе, 
због че га је књи га бо га то илу стро ва на фо то гра-
фи ја ма ма те ри ја ла ко ји МНТ чу ва. Струч ну по-
моћ дао је и Ве се лин Ми лу но вић, ду го го ди шњи 
са рад ник МНТ, а у ра ду на књи зи оку пље но је 
осам ауто ра тек сто ва.

По ред пре гле да исто ри ја та Те сли не ар хи ве, 
фон до ва ко ји се у њој на ла зе и по сло ва ње не за-
шти те, дат је при каз кла си фи ко ва не ар хив ске 
гра ђе из за о став шти не. У књи зи су ре про ду ко-
ва на и два нај ста ри ја до ку мен та из ар хи ва, је дан 
с по чет ка 16, а дру ги с кра ја 19. ве ка. Исто ри јат 
и фа зе му зе о ло шког ра да упот пу ње ни су илу-
стро ва ним пре гле дом збир ног фон да ко ји чи ни 
де сет збир ки. Са чу ва ни тех нич ки пред ме ти до-
ку мен ту ју Те слин на уч ни до при нос за ко ји је 
до био број на при зна ња, та ко ђе пред ста вље на у 
овом сег мен ту. Те сли ни ме мо ри јал ни и лич ни 
пред ме ти све до че о ње го вом лич ном и жи вот-

ном кон тек сту. У Би бли о те ци МНТ чу ва ју се и 
об ра ђу ју књи ге, ча со пи си и исеч ци из штам пе.

По себ но ме сто у мо но гра фи ји за у зи ма стал на 
по став ка МНТ, део му зеј ске де лат но сти ко ји је 
нај бли жи по се ти о ци ма. Ди на ми чан по лу ве ков-
ни жи вот МНТ ис пу њен је ра зно вр сним ак тив-
но сти ма на за шти ти и про мо ци ји дра го це ног 
на сле ђа. При каз обим не из ло жбе не, из да вач ке, 
јав не и обра зов не де лат но сти, упот пу њен је пре-
гле дом из ло жби и ка та ло гом му зеј ских из да ња, 
а ра дом за слу же на број на при зна ња МНТ та ко-
ђе су до би ла сво је ме сто у књи зи.

Нео бич но је и нео че ки ва но, али са мо за не у-
пу ће не у Те слин жи вот и рад, да су се дво ји ца 
фи ло зо фа, не ка да шњих сту де на та фи ло зо фа 
Вељ ка Ко ра ћа, пр вог ди рек то ра МНТ, у сво јим 
тек сто ви ма освр ну ли на фи ло зоф ске аспек те за-
да та ка (ап стракт но-те о риј ске и кон крет но-прак-
тич не) ко је је про фе сор Ко раћ ре ша вао то ком 
пр вих го ди на ус по ста вља ња Му зе ја и ка сни јег 
три де се то го ди шњег во ђе ња уста но ве. У окви ру 
одељ ка по све ће ног де лат но сти МНТ об ја вље на 
су све до че ња 12 лич но сти ко је су има ле уче шћа 
у осни ва њу и ра ду Му зе ја. Њи хо ва све до че ња 
раз би ја ју пред ра су де о му зе ју као „мир ној“ и 
„до сад ној“ ин сти ту ци ји, док при ло зи са рад ни-
ка о Ђор ђу Гне чи ћу, у чи јој ку ћи се на ла зи Му зеј 
Ни ко ле Те сле, све до че о ин те ре сант ним де та љи-
ма из бур не исто ри је Бе о гра да и Ср би је с кра ја 
19. и то ком пр ве по ло ви не 20. ве ка.

У од но су на зах те ве са др жа ја (фак то гра фи ја, 
аутен тич на до ку мен та ци ја, пу бли ко ва ње као 
вид за шти те уни кат них му зеј ских пред ме та) 
ди зај нер Зо ран Ђор ђе вић је на нај а де кват ни ји 
на чин ус пео да спо ји вред но сти са др жа ја са есте-
тич ким зах те ви ма фор ме. Мо но гра фи ја Му зе ја 
по све ће на је сви ма ко ји су омо гу ћи ли да за о став-
шти на Ни ко ле Те сле у про те клих по ла ве ка бу де 
са чу ва на за пре да ју на ред ним ге на ра ци ја ма.

Књи га ко ја го во ри о про шло сти МНТ ра ђе на 
је са на дом да ће Му зеј и у бу дућ но сти за др жа ти 
сво ју ми си ју, нај бо ље ис ка за ну ре чи ма Ке не та 
Сви зи ја, при ја те ља Ни ко ле Те сле, па по том и ње-
го вог Му зе ја, да ле ке 1968. го ди не: „... Не ка Му-
зеј на пре ду је и на тај на чин про ши ри свој рад 
на спа са ва њу од за бо ра ва ин спи ра тив не при че 
о до бром и дра гом при ја те љу, и о нај ве ћем из у-
ми те љу свих вре ме на, не са мо у Ју го сла ви ји и 
Сје ди ње ним др жа ва ма – зе мљи ње го вог ро ђе ња 
и зе мљи ко ја га је усво ји ла, већ на це лом све ту“, 
за кљу чи ла је сво је из ла га ње Зо ри ца Ци врић, ку-
стос МНТ.
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Дру штво “Ни ко ла Те сла” осно ва но је 1979. 
го ди не у Бу фа лу у др жа ви Њу јорк. Ово 

удру же ње је нај ста ри је од свих ин сти ту ци ја 
ко је се ба ве Ни ко лом Те слом и ње го вим де лом. 
Да нас је ге не рал ни се кре тар њу јор шког огран-
ка Ме мо ри јал ног удру же ња “Те сла” др Љу бо 
Ву јо вић. У част Те сли и веч ни спо мен на иде а-
ле ве ли ког на уч ни ка, др Ву јо вић осно вао је и 
“По крет за Те слу”, а ру ко во ди и ак тив но сти ма 
дру гих Те сли них удру же ња у Аме ри ци и Евро-
пи. Ме мо ри јал но удру же ње “Те сла” нај ста-
ри је је и нај ак тив ни је у Аме ри ци, а ре зул тат 
њи хо вог ра да је сва ка ко и чи ње ни ца да је име 
Ни ко ле Те сле да нас мно го пре по зна тљи ви је, 
а по да ци о ве ли ком на уч ни ку до ступ ни ји ши-
рој јав но сти. Др Ву јо вић го ди на ма је пре да но 
ра дио на ис тра жи ва њу и про мо ци ји Те сли ног 

ра да. Аутор је до ку мен тар ног фил ма: “Ni ko la 
Te sla, the Ge ni us Who Lit the World” (Ни ко ла 
Те сла-Ге ни је ко ји је осве тлио свет) ко ји је на-
пра вљен у са рад њи са му зе јом “Ни ко ла Те сла” 
из Бе о гра да, са та да шњим ди рек то ром му зе ја 
Алек сан дром Ма ри чи ћем. Овај филм до био је 
ме ђу на род но при зна ње као нај бо љи свет ски 
до ку мен тар ни филм о Ни ко ли Те сли и при ка-
зан је на ра зним те ле ви зиј ским ка на ли ма ши-
ром све та. Филм је на ен гле ском је зи ку, а до сту-
пан је и у пре во ди ма на не мач ки, фран цу ски 
и срп ски. Ву јо вић је аутор број них чла на ка о 
Ни ко ли Те сли, а у мно го број ним на сту пи ма 
у ме ди ји ма про мо ви сао је срп ску кул ту ру и 
Ни ко лу Те слу. “Tri bu te to Te sla” (При зна ње Те-
сли) на зив је дво том ног из да ња ко је пот пи су је 
др Ву јо вић, а нео спор на вред ност ове књи ге је 
у мно штву илу стра ци ја и до ку ме на та о Те сли. 
Ме мо ри јал но удру же ње “Те сла” ак тив но је 
уче ство ва ло у ис тра жи вач ком про јек ту “Te sla 
col lec tion” (Те сли на ко лек ци ја) ка да су по пр ви 
пут са ку пље ни члан ци, тех нич ки и но вин ски, 
из ма га зи на и но ви на ко је су пи са ле о Те сли 
и ко ји су од тог тре нут ка по ста ли до ступ ни 
ши рој пу бли ци. Дру штво “Те сла” до ста ви ло 

је упра ви гра да Њу јор ка по треб на до ку мен та 
и ин фор ма ци је и по др жа ло ини ци ја ти ву за по-
ста вља ње зна ка “Ни ко ла Те сла” на углу 6. Аве-
ни је и 40. ули це. 10. ју на 1990. го ди не удру же-
ње “Те сла” ор га ни зо ва ло је про сла ву по во дом 
обе ле жа ва ња 134 го ди не од Те сли ног ро ђе ња. 
Тим по во дом ор га ни зо ва на је “По се та Те сли-
ном Тор њу” (“Vi sit to Te sla To wer”) на Лонг 
Ајлен ду где је Те сла из гра дио ла бо ра то ри ју и 
пре но сни то рањ ко ји је пред ста вљао пр ви си-
стем за ра дио ди фу зи ју у све ту (1901-1905). Том 
при ли ком по кре ну та је и пот пи са на пе ти ци ја, 
ко ју је по др жао из ве стан број ам ба са до ра и 
аме рич ких кон гре сме на, а у ко јој се тра жи да 
се на ме сту не ка да шње Те сли не ла бо ра то ри је 
по диг не му зеј ве ли ком на уч ни ку. Ју би леј дру-
штва “Те сла” обе ле жен је и у аме рич ком кон-

гре су где су де сет кон гре сме на и је дан се на тор 
одр жа ли го во ре у част Ни ко ле Те сле. На тај на-
чин ни ка да ни је про сла вљен ју би леј ни јед ног 
дру гог на уч ни ка. По аме рич ким стан дар ди ма, 
Те сли је на овај на чин при па ла нај ве ћа част. 
Мно ги аме рич ки гу вер не ри про гла си ли су 10. 
јул (дан Те сли ног ро ђе ња) у сво јим др жа ва ма 
за “Дан Ни ко ле Те сле”. Др Ву јо вић по мо гао је 
спро во ђе ње ових про гла са. На ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји о гло бал ном за гре ва њу у Кјо ту, 
у де цем бру 1997, др Ву јо вић је го во рио о иде-
ја ма Ни ко ле Те сле ко ји је сма трао да се еми-
то ва ње от пад них ин ду стриј ских га со ва мо же 

сма њи ти ко ри шће њем при род них ре сур са. 10. 
ју ла 2001. на Мен хет ну, у хо те лу “Њу јор кер” от-
кри ве на је спо мен пло ча Ни ко ли Те сли, ко ју 
је још 1977. го ди не из гра дио Аме рич ко-ју го-
сло вен ски ко ми тет за обе ле жа ва ње го ди шњи-
ца, али из по ли тич ких раз ло га, пло ча ни је 
та да от кри ве на. По сле 24 го ди не уз по моћ 
дру штва “Те сла”, Срп ске пра во слав не цр кве 
и број них по је ди на ца, спо мен пло ча Ни ко ли 
Те сли на шла се у хо те лу “Њу јор кер”.  Др Ву јо-
вић је уред ник ин тер нет стра ни це удру же ња 
“Те сла”. Овај сајт са др жи мно ге ин фор ма ци је, 
фо то гра фи је и до ку мен та о Ни ко ли Те сли, Ми-
хај лу Пу пи ну, Ми ле ви Ма рић-пр вој же ни Ал-
бер та Ајн штај на и Ал бер ту Ајн штај ну... С обз-
иром да  је ово  год ина Ник оле Тесле, на  с ајту 
др уш тв а “Те сла” мо же се са знати  и  како се  

о ва ј јуби ле ј о бележава  широм  с ве та:  б ро јним 
на уч ним ск уп ов има, изл ож бама и  дру гим  
мани фес та цијам а.  На јв ећу д ра гоцен ост сва ка-
ко пред ст ав ља ју кол ек циј е  фотог ра фија Ни ко-
ле  Тесле ,  ње го ви х прона ла зака, фо тографи је 
његови х  пријатељ а, лабора то рија у  којима  је 
ради о,  мест а н а којим а  ј е  радио . Удруж ење 
”Те сла”  дало је  велики  доприн ос проуч ав-
ању ли ка и де ла  Никол е Т есле и  по ред књиге 
“Тесла и његово време” (издање: Источник, 
Канада), сајт www.teslasociety.com свакако је 
најзначајнија и најдоступнија документација 
о Николи Тесли.
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Про сла ва 150 го ди на од ро ђе ња 
Ни ко ле Те сле ши ром пла не те

Te sla Sympo si ums and Con fe ren ces 
Wor ldwi de

*
На Уни вер зи те ту Ко лум би ја, у Ин сти ту ту 
Ха ри ман, 28. апри ла ор га ни зо ван је сим по-
зи јум о Ни ко ли Те сли (Co lum bia Uni ver sity, 
New York, Har ri man In sti tu te, April 28, 2006 
at 7:00 pm, “A Sympo si um on Ni ko la Te sla”).

*
У На род ној би бли о те ци у Њу јор ку у то ку је 
из ло жба по све ће на Ни ко ли Те сли (мај-јун 
2006) ( Te sla Ex po si ti on in the New York Pu-
blic Li brary on 20 West 53rd Stre et, New York 
City, May - Ju ne, 2006).

*
У згра ди Ује ди ње них на ци ја у Њу јор ку ће 
то ком ју на (од 12-ог до 16-ог) би ти отво ре на 
из ло жба по све ће на Ни ко ли Те сли (Ni ko la 
Te sla Ex po si ti on at Uni ted Na ti ons, New York, 
on Ju ne 12-16th, 2006).

*
У Пер ту, у Аустра ли ји, од 2. до 10. ју на ор-
га ни зо ва на је цен трал на про сла ва ју би ле ја 
Ни ко ле Те сле. У про гра му про сла ве је и ме-
ђу на род ни на уч ни скуп под на зи вом „Ни-
ко ла Те сла - чо век ко ји је осве тлио свет“. 
( Де таљ ни је:  http://teslaforum.com - Tesla 
Sympo sium on July  2-10th, 200 6  in Perth , 
Western Aust ra lia).

 * 
Научн о-стр уч ни ск уп под 
на зи во м  „Ж ивот  и д ело 
Ник ол е  Тесле“  у  органи з-
ацији Х рв атске Акад еми је 
техничких н аука, одржаће 
се у Загребу 28 и 29. јуна 
( Scien ti fi c a nd Profe ssional 
Meeting „Th e L ife and W o rk 
of Nikola  Tesla“ , J une 28 and 
29,  20 06; Zagre b, Cr oatia). 

 *
 Кр ај ем сеп те мб ра (2 2 -23.септе мб ар) у  Ба-
ња  Луци,  у орган из ацији Ак ад емије на ука 
и уметнос ти Репу блике  С рпске  одржаће  
с е н аучно -струч ни ску п  на тему „Ид еје 
Николе Тесле“(Conference Banja Luka, 
Republic of Srpska Sept. 22-23, 2006.  htt p://
www.ge ocities.com/ ni kolat es laideas ).

 *
 Краје м септембра у  Сп литу ће се  од ржати 
н аучни  ск уп о Н иколи Т ес ли(29-30.септемб-
ар) под  називо м  „Тесла -н аучник  и зван в ре-
ме на“. На ов ом скупу  ће бит и обеле жен јуб-
и леј  вел иког научника  с а освртом на његов 
живот, дело и заоставштину (Split, Croatia 
- http://tesla.fesb.hr “Tesla - Sci en tist Out of Ti-
me” Sep tem ber 29-30th, 2006).

Летопис прославе 150. годишњице 
од рођења Николе Тесле приређене 

у Србији

ВЕЧНА БЛИСТАВОСТ 
ТЕСЛИНОГ УМА И ДУШЕ

Планетарној прослави 150. годишњице 
од рођења Николе Тесле, свој богат и 

разноврстан прилог даје и Србија. Обиље, 
пијетет и сериозност тих програма условљавају 
да овде забележимо само део тих значајнијих 
дешавања током 2006. године, посвећених 
великом јубилеју.

Од бо ром за обе ле жа ва ње 150. го ди на од ро-
ђе ња Ни ко ле Те сле Вла де Ср би је, ко ји има 25 
чла но ва, пред се да ва пре ми јер Во ји слав Ко шту-
ни ца. Ко пред сед ни ци ко ор ди на ци о ног ти ма 
су Алек сан дар По по вић и Ра до мир М. На у мов, 
ми ни стри за на у ку и за шти ту жи вот не сре ди-
не од но сно ру дар ства и енер ге ти ке. Ака де мик 
Алек сан дар Ма рин чић је пред сед ник струч ног 
ти ма за ор га ни за ци ју на уч ног ску па о Ни ко ли 
Те сли, 18–20. ок то бра 2006. го ди не у Срп ској 
ака де ми ји на у ка и умет но сти, а Ве сна Фи ла је 
на че лу струч ног ти ма за обе ле жа ва ње ју би ле ја 
у обла сти про све те.

По ред Срп ске пра во слав не цр кве и СА НУ, 
свој удео свет ко ви ни да ће и ми ни стар ства кул-
ту ре, при вре де, фи нан си ја, ве ра и за ди ја спо ру. 
Зна чај ну уло гу у оства ри ва њу усво је ног Про гра-
ма Вла де Ср би је има ју и бе о град ски ин сти ту т 
„Ни ко ла Те сла“ који постоји већ седам деценија 

Прослава 150 година од рођења Николе Тесле
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Прослава 150 година од рођења Николе Тесле
и институт „Ми хај ло Пу пин“, „Те ле ком Ср би је“, 
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“, Елек тро тех нич ки 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Уни вер зи-
тет у Ни шу, Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, ЈП „Елек-
тро при вре да Ср би је“ и „Елек тро мре же Ср би је“, 
Скуп шти на гра да Бе о гра да, Ма ти ца срп ска у 
Но вом Са ду, Му зеј Ни ко ле Те сле, дру штво „Ни-
ко ла Те сла“, Са вез про на ла за ча Ср би је.

Па ра сто сом Ни ко ли Те сли, ко ји је слу жен 
23. ја ну а ра у Са бор ном хра му Све тог Ар хан ге ла 

Ми ха и ла у Бе о гра ду, СПЦ је от по че ла са обе ле-
жа ва њем ју би ле ја ве ли ког на уч ни ка. Мо ли тве-
ни ко ме мо ра тив ни скуп слу жи ли су ар хи је ре ји 
СПЦ са ми тро по ли том за гре бач ко-љу бљан ским 
и це ле Ита ли је Јо ва ном на че лу. По сле че тр де сто-
днев ног па ра сто са ко ји је слу жио ми тро по лит 

скоп ски Јо сиф, фе бру а ра 1943. го ди не, та ко ђе у 
Са бор ној цр кви у Бе о гра ду, био је ово пр ви па ра-
стос Те сли, ко ји је пре ми нуо на Бо жић, 7. ја ну а-
ра те го ди не у Њу јор ку (САД).

Те слу је у том гра ду пр во са хра нио, по пра-
во слав ном об ре ду, про то је реј отац Ду шан Шу-
кле то вић, да би ње гов не ћак Са ва Ко са но вић 
че ти ри да на ка сни је из ва дио ње го во те ло и кре-

ми рао га. По смрт ни Те сли ни оста ци са да су, у 
Му зе ју ко ји чу ва ње го во име и де ла у Бе о гра ду, 
из ло же ни у ур ни у об ли ку ку гле, ко ја не ма ни-
ка кве ве зе с пра во слав ним обе леж ји ма, ка ко 
ука зу ју у СПЦ, па за то то ком ове го ди не сле ди и 
са хра на ње го вих зем них оста та ка.

Пета академија УКС-а под називом Дух, Све-
тлост и Свест, посвећена 150. годишњици од 
рођења Николе Тесле одр жа на је 26. ја ну а ра. На 
ака де ми ји су го во ри ли др Љу бо Ву јо вић, ге не-

рал ни се кре тар Те сли ног ме мо-
ри јал ног дру штва из Њу јор ка, 
и Жељ ко Са рић, се кре тар тог 
Дру штва за Бал кан. О ге ни јал-
ном про на ла за чу го во ри ли су 
и уни вер зи тет ски про фе со ри 
др Ђу ро Ко ру га и др Де јан Ра ко-
вић, са Ма шин ског фа кул те та и 
са Елек тро тех нич ког фа кул те та 
у Бе о гра ду, као и ака дем ски сли-
кар Ми о драг Је лић и Вла ди мир 
Је лен ко вић, ди рек тор Му зе ја 
Ни ко ле Те сле у Бе о гра ду.   

Аеродром “Београд” 
основан је 1910. године на 
Бањици. Преко Доњег града  

Калемегдана (1911), Панчева (1923) и ливаде 
Дојно поље, између Бежанијске косе и Саве, два 
километра јужно од Земуна (1927), до Сурчина 
(1962). Данас Аеродром “Београд”, по предлогу 
Управног одбора тог јавног предузећа, донетом 
на седници одржаној 27. јануара, треба да понесе 

име Аеродром “Београд-Никола 
Тесла”.

Ни ко ла Те сла (1856–1943), на-
зив је већ 117. у ду гом ни зу из ло-
жби, ко ју је Би бли о те ка Ма ти це 
срп ске у Но вом Са ду при ре ди ла 
у ви три ни ма ис пред све ча не са ле 
Ма ти це срп ске, од 10. фе бру а ра 
до 10. мар та. По став ку из ло жбе 
чи ни ло је 116 екс по на та, рас по ре-
ђе них у три це ли не: Те сли на де ла 
на срп ском и ен гле ском је зи ку, 
ли те ра ту ра до ма ћих и стра них 
ауто ра о ње го вом жи во ту и ра ду, 
као и фо то гра фи је и фак си ми ли 
пи са ма и не ких Те сли них па те-
на та. Ауто ри из ло жбе и ка та ло га 

Ксе ни ја Шу ло вић и Оли ве ра Ми хај ло вић у свом 
из бо ру ко ри сти ли су гра ђу БМС и Ру ко пи сног 
оде ље ња МС.

Ди пло ме Ни ко ле Те сле, на слов је из ло жбе 
ко ју је Му зеј Ни ко ле Те сле ор га ни зо вао уз по-
моћ Се кре та ри ја та за кул ту ру Скуп шти не гра да 
Бе о гра да, у окви ру ма ни фе ста ци ја „Да ни Бе о-
гра да“, одр жа ној од 16. до 19. апри ла. У Ста ром 

дво ру из ло жба је тра-
ја ла од 17. апри ла до 
25. ма ја.

У МНТ за јед но са 
лич ним пред ме ти-
ма, књи га ма и мно-
го број ним и ра зно вр сним до ку мен ти ма, чу ва ју 
се и ди пло ме ко је су овом ве ли ком про на ла за чу 
до де љи ва не у раз ли чи тим при ли ка ма то ком 
ње го вог ду гог и бо га тог жи во та. То ком жи во та 
Те сла је од ли ко ван шест пу та. При мио је три 
пре сти жне ме да ље из обла сти елек тро тех ни ке. 
Три на ест пу та уру че на му је по ве ља по ча сног 
док то ра на у ка. При мљен је пр во за до пи сног 
(25. ја ну а ра 1894), а по том и за ре дов ног чла на 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, тек 16. фе бру а ра 
1937, у 81. го ди ни жи во та. Био је члан зна чај них 
струч них удру же ња, али и ве ли ког бро ја раз ли-
чи тих дру шта ва.

У збир ци МНТ на ла зи се 56 ди пло ма из пе-
ри о да 1873–1939. го ди не. Због ра зно род но сти 
по во да, лич но сти, удру же ња и ин сти ту ци ја ко-
је су Те слу при ма ле у сво је ре до ве, од ли ко ва ле 
или сла ви ле, ди пло ме су те мат ски раз вр ста не у 
се дам гру па, па су ту ди пло ме: ко је су пра ти ле 

од ли ко ва ња и ме да ље (већ пу бли ко ва не и у ка-
та ло гу из ло жбе ауто ра Зо ри це Ци врић „Од ли ко-
ва ња из за о став шти не Ни ко ле Те сле“, одр жа не 
у МНТ, де цем бар 2001. – ја ну ар 2002), ака де ми ја 
на у ка, струч них и раз ли чи тих удру же ња, по ве-
ље по ча сних док то ра та и све ча не че стит ке за 80. 
ро ђен дан. Ша ро ли кост је за сту пље на и у је зи ци-
ма на ко ји ма су ди пло ме ис пи са не: срп ском, ен-
гле ском, фран цу ском, не мач ком, че шком, бу гар-
ском, ру мун ском и ла тин ском је зи ку.

Је ди на ди пло ма ко ја ни је до де ље на лич но 
Ни ко ли Те сли, а на ла зи се у овој збир ци, је сте 
по ве ља ко ја је пра ти ла Ор ден кр ста за за слу ге 
пр вог сте пе на Фра ње Јо си фа Пр вог. Ди пло му је 
1873. го ди не до био отац Ни ко ле Те сле, па рох из 
Го спи ћа, Ми лу тин Те сла, за ода но слу жбо ва ње 
у др жав ној слу жби Аустро у гар ске мо нар хи је. Уз 
ове ди пло ме из ло же на су и по је ди на пи сма ко ја 
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су до ве де на у ве-
зу са њи ма. Она 
би тре ба ло да 
рас ту ма че раз ло-
ге за ука зи ва ње 
по ча сти, али и да 
по ка жу шта су та-
кве по ча сти зна-
чи ле са мом Те-
сли. На тај на чин 
се лак ше мо же са-
гле да ти вре ме у 

ко ме је жи вео и ства рао ве ли ки про на ла зач, али 
и од је ци ње го вог ра да ме ђу са вре ме ни ци ма.  

Аутор из ло жбе је Ми ли ца Ке слер, са рад ник 
у об ра ди збир ке и пре во ди ма са фран цу ског и 
не мач ког је зи ка Ве сна Ра до јев, а са рад ник у од-
ре ђи ва њу гра фич ких тех ни ка и вр сте штам пе 
ди пло ма је проф. Не бој ша Ра до јев. Фо то гра фи је 
и ли ков ни и гра фич ки ди зајн из ло жбе ура дио је 
Зо ран Јо ва но вић Јус, по став ку из ло жбе Бо ја на 
Ђу ро вић, а ре пре зен та тив ни ка та лог је ди зај ни-
ра ла Дра га на Лац ма но вић.

Ме ђу на род ни са јам тех ни ке и тех нич ких 
до стиг ну ћа, нај ста ри ја ве ли ка при ред ба на 

Бе о град ском сај му, ко ја је пр ви пут при ре ђе на 
још да ле ке 1957. го ди не, од 16. до 20. ма ја ове 
го ди не ор га ни зо ва на је у зна ку два ве ли ка ју би-
ле ја: свог 50. ро ђен да на и ве ка и по од ро ђе ња 
ве ли ког срп ског на уч ни ка Ни ко ле Те сле, чи је су 
иде је обе ле жи ле раз вој на у ке, тех ни ке и тех нич-
ких до стиг ну ћа у 20. ве ку. На ве ли ком про сто-
ру по вр ши не 26.000 ква драт них ме та ра, у свим 
рас по ло жи вим ха ла ма Бе о град ског сај ма, пред-
ста ви ло се ви ше од 1.150 из ла га ча из 27 зе ма ља, 
уз на уч не ску по ве и тра ди ци о нал ну све ча ну до-
де лу са јам ског при зна ња „Ко рак у бу дућ ност“. 
У окви ру тог сај ма при ре ђе не су ве ли ке на ци о-
нал не из ло жбе Че шке Ре пу бли ке, Ба вар ске, Се-
вер не Рај не – Вест фа ли је, Сло вач ке, Хр ват ске, 
Ма ђар ске, груп ни на сту пи Бу гар ске и Сло ве ни-
је, а на по себ ним штан до ви ма пред ста вље на је 
При вред на ко мо ра Мо скве и ру ска фе де рал на 
аген ци ја „Ро сна у ка“, уз дру го.

У су срет одр жи вом раз во ју пла не те, би ла 
је из ло жба по во дом 150. го ди шњи це од ро ђе ња 
Ни ко ле Те сле, одр жа на то ком тра ја ња 50. ме ђу-
на род ног сај ма тех ни ке и тех нич ких до стиг ну-
ћа, у ор га ни за ци ји Цен тра Те сла и Бе о град ског 
сај ма, 16–20. ма ја. Ова из ло жба пред ста ви ла је 
Ни ко лу Те слу као ро до на чел ни ка иде је о одр жи-
вом раз во ју пла не те Зе мље и по све ће на је Те сли-
ним ра до ви ма, раз ми шља њи ма и иде ја ма о енер-

гет ским про бле ми ма чо ве чан ства, а њен аутор 
је др Бра ни мир Јо ва но вић.

Про блем по ве ћа ва ња људ ске енер ги је – са 
спе ци јал ним освр том на ко ри шће ње сун че ве 
енер ги је, ово го ди шње је дру го срп ско из да ње 
де ла Ни ко ле Те сле (већ об ја вље но 1990), ко је је 
са ен гле ског пре вео Во јин По по вић. Пред го вор 
за књи гу, оба пу та у из да њу МНТ, са Те сли ном 
сли ком на ко ри ци и на слов ној стра ни ци и са ви-
ше илу стра ци ја, оби ма 75 стра ни ца, на пи сао је 
ака де мик Алек сан дар Ма рин чић, ко ји ис ти че 
да „Про блем по ве ћа ва ња људ ске енер ги је“ го то-
во да не ма слич но сти са ти пич ним ра до ви ма ко-
ји се ба ве пре зен та ци јом тех нич ких до стиг ну ћа 
оно га до ба или да нас.

– Ве ро ват но да ће са вре ме ни на уч ни ци, ко ји 
се про фе си о нал но ба ве фи ло зоф ским и со ци о-
ло шким пи та њи ма ко је Те сла об ра ђу је у свом 
ра ду, има ти од ре ђе не за мер ке на не ка ње го ва 
не струч на, па мо жда де ли мич но и на ив на гле-
ди шта. Ве ру је мо да ће и струч ња ци ње го ве уже 
спе ци јал но сти има ти од ре ђе не при мед бе, али 
смо уве ре ни да ће сви на ћи и мно го ко ри сног ма-
те ри ја ла ко ји ће по мо ћи за бо ље раз ја шња ва ње 
Те сли них от кри ћа у обла сти ра ди ја и ње го вих 

ши рих по гле да на про бле ме чо ве ка и ње го ве жи-
вот не сре ди не, ре чи су ко ји ма за кљу чу је свој 
пред го вор ака де мик Ма рин чић.

Ка та лог из ло жбе „Ди пло ме Ни ко ле Те сле“ 
и ре пре зен та тив на мо но гра фи ја „Му зеј Ни-
ко ле Те сле 1952–2003“, на ен гле ском је зи ку (на 
срп ском је об ја вље на 2004, оби ма 291 стра ни ца), 

пред ста вље не су 17. ма ја у Ста ром дво ру, у ор га-
ни за ци ји Ре пу блич ког и Град ског од бо ра за обе-
ле жа ва ње 150 го ди на од ро ђе ња Ни ко ле Те сле. 
О тим из да њи ма МНТ го во ри ли су Го ри ца Мо јо-
вић, члан Из вр шног ве ћа Скуп шти не гра да Бе о-
гра да, Вла ди мир Је лен ко вић, ди рек тор МНТ, и 
Зо ри ца Ци врић, ку стос 
МНТ и уред ник мо но-
гра фи је, ко ја за вре ђу је 
по се бан при каз у овим 
но ви на ма.

За јед ни ца ПТТ СЦГ 
и ДП за про из вод њу и 

про мет по штан ских ма ра ка „Ју го мар ка“ пу сти-
ли су 26. ма ја у оп ти цај две при год не по штан ске 
мар ке и при го дан блок на ко ји ма су мо ти ви лик 
Ни ко ле Те сле и ње го ви про на ла сци,  као већ че-
твр то из да ње до са да ко је му на ша зе мља по све-
ћу је. На мар ки но ми на ле 16,50 ди на ра (од но сно 
0,20 евра) је пор трет Ни ко ле Те сле, а на мар ки 
но ми на ле 46 ди на ра (0,50 евра) је је дан од пр вих 
Те сли них мо то ра и ње гов пор трет у по за ди ни.

При го дан блок са др жи две пер фо ри са не по-
штан ске мар ке, од ко јих на оној но ми на ле 46 ди-
на ра (0,50 евра) је већ по ме ну ти Те слин пор трет, 
а на мар ки но ми на ле 112 ди на ра (1,30 евра) је Те-
сли на пар на тур би на. На ле вој стра ни бло ка при-
ка зан је Те слин осци ла тор ни тран сфор ма тор, 
а на де сној стра ни Те сли на ви зи ја тор ња за бе-
жич ни пре нос енер ги је и Ни ја га ри ни во до па ди 
у по за ди ни. На бло ку је од штам пан ла ти нич ни 
текст на срп ском и ен гле ском је зи ку: „150 го ди-
на од ро ђе ња Ни ко ле Те сле“.

Умет нич ку об ра ду ма ра ка и бло ка ура ди ла 
је мр Ма ри на Ка ле зић, ака дем ски сли кар из Бе-
о гра да, а струч ну са рад њу пру жио је ака де мик 
Алек сан дар Ма рин чић. Мар ке су штам па не у 
но во сад ској штам па ри ји „Фо рум“ тех ни ком ви-
ше бој ног оф се та, у шал тер ским та ба ци ма са 25 
ко ма да ма ра ка, а та бак са ве ћом но ми на лом је 
ну ме ри сан.
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Ти ра жи ма ра ка су ве ћи од уоби ча је них и 

мо гу да се на ђу на шал те ри ма по шта. Мар ка од 
16,50 ди на ра штам па на је у ти ра жу од 3.080.000 
ко ма да, док је ти раж мар ке од 46 ди на ра 528.000 
ко ма да. Пр ва но ми на ла од го ва ра по шта ри ни за 
пи сма и раз глед ни це до 20 гра ма те жи не у уну-
тра шњем са о бра ћа ју, а дру га за пи сма до 20 гра-
ма у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Ти раж при год-
ног бло ка је 28.000 ко ма да.

На дан из ла ска ове се ри је ДП „Ју го мар ка“ еми-

то ва ла је и два при год на ко вер та пр вог да на са 
жи гом пр вог да на и при год ним тек стом на њи-
хо вој по ле ђи ни, као и две мак си мум кар те. Ту су 
и ве ли ком ју би ле ју по све ће ни се то ви раз глед ни-
ца, две вр сте кар не та, пла ка ти и бил бор ди.

Про на ла за штво – Бе о град 2006 је 26 тра ди-
ци о нал на и 7. са ме ђу на род ним уче шћем из ло-
жба про на ла за ка, но вих тех но ло ги ја и ин ду стриј-
ског ди зај на, по све ће на ју би ле ју Ни ко ле Те сле и 
81. го ди шњи ци про на ла за штва 
у Бе о гра ду и Ср би ји, ко ја је под 
по кро ви тељ ством Скуп шти не 
гра да и При вред не ко мо ре Бе о-
гра да одр жа на у про сто ру Ет но-
граф ског му зе ја у Бе о град, од 
29. ма ја до 2. ју на. Ор га ни за тор 
те из ло жбе је Са вез про на ла за-
ча и ауто ра тех нич ких уна пре-
ђе ња Бе о гра да, про сла вив ши ти ме и на вр ше них 
50 го ди на по сто ја ња и успе шног ра да.

До бро до шли цу уче сни ци ма на отва ра њу из-
ло жбе по же лео је мр Ђу ро Бо рак, пред сед ник 
СПА ТУБ-а, уз при го дан му зич ки про грам. При-
ка зан је и филм „Te sla He a venly Art“ са чи ње ном 
од ми сли на уч ни ка и умет ни ка о Те сли, пре ма 
иде ји и тек сту Ла за ра Бе чеј ца, сце на рио и ре жи-
ја Го ран Ко стић, ани ма ци ја Ср ђан Мар ко вић, 
му зи ка Ла за Ри стов ски, у про из вод њи ЕПС-а и 

ВФЦ „За ста ва филм“, на срп ском, ен гле ском и 
ру ском је зи ку (тра ја ње 16 ми ну та).

Др Андреш Вранеш, председник IFIA, која 
окупља 82 земље, био је гост ове изложбе.

На из ло жби „Про на ла за штво – Бе о град 
2006“, ко ју је об и шло ви ше од 3.000 по се ти ла ца, 
при ка за но је ви ше од 120 екс по на та од 160 до ма-
ћих и стра них ауто ра из пет зе ма ља, у на пред већ 
на ве де не три ка те го ри је. Про грам је до пу њен и 
пре да ва њи ма ака де ми ка Алек сан дра Ма рин чи-
ћа „Ни ко ла Те сла и ра дио тех ни ка“, др Ми лен ка 
Ма ни го ди ћа „За шти та тех нич ких тво ре ви на“, 
и др Ву је Ми ље ви ћа „Те слин тран сфор ма тор са 
тро фа зним на па ја њем и ње го ва при ме на“.

Ве ли ку на гра ду из ло жбе – гра ву ру са ли ком 
Ни ко ле Те сле осво јио је Ин сти тут за ку ку руз из 
Зе мун по ља за про на ла зак „Су пер херб“, ауто ра 
Ве сне Дра ги че вић и ко а у то ра Сло бо дан ке Сре-
до је вић, Мир ја не Сре брић, Го ра на Дри ни ћа и 
Не бој ше Ра до са вље ви ћа.  До бит ник ку па са пе-
ха ром IFIA је др Ву јо Ми ље вић из Ин сти ту та 
„Вин ча“ у Бе о гра ду – за „Те слин тран сфор ма тор 
са тро фа зним на па ја њем“, а ди пло му са пе ха ром 
„Ге ни јус“ по не ла је „Га ле ни ка а. д.“ из Зе му на за 
до при нос у раз во ју про на ла за штва. До де ље не 

су и број не злат не, сре бр не и брон за не ме да ље, 
злат не и спе ци јал не пла ке те, све са ли ком Ни ко-
ле Те сле.

Ни ко ла Те сла у Бе о гра ду 1892. го ди не, на-
зив је из ло жбе ко ју је МНТ уз по моћ Се кре та-
ри ја та за кул ту ру Скуп шти не гра да Бе о гра да 
при ре дио у  Све ча ним про сто ри ја ма СГБ, где 
тра је од 2. ју на до 8. ју ла. Из ло жбу је отво рио го-
спо дин Не над Бог да но вић, гра до на чел ник Бе о-

гра да, ко ји је ис при чао сво ју 
за ни мљи ву ви зи ју о ула ску 
Ни ко ле Те сле ме ђу при сут не 
на из ло жби, по пут и баш тог 
дав ног да ту ма ка да је је ди ни 
пут по се тио ва рош од око 
60.000 ста нов ни ка, та да до-
че кан и ис пра ћен уз нај ви ше 
по ча сти, у пре сто ни ци Кра-

ље ви не Ср би је бо ра ве ћи са мо 32 са та. Бе о гра-
ђа ни и њи хо ви го сти има ли су већ ра ни је при-
ли ку да ви де из ло жбу, чи ји аутор је Бра ти слав 
Сто јиљ ко вић, као и тек ста ка та ло га са Зо ри цом 
Ци врић, обо је ку сто си МНТ, од 2. ју на до 25. ав-
гу ста у про сто ру Пе да го шког му зе ја у Бе о гра ду, 
сво је вре ме но „ре ал ци“ слич ној оној ка кву је Те-
сла по ха ђао у Кар лов цу, чи ме је обе ле же но 110 
го ди на од тог ва жног до га ђа ја.

Ме мо ри јал ни ци клус пре да ва ња „Ака де-

мик Алек сан дар Де-
спић“, по во дом 150 го-
ди на од ро ђе ња Ни ко ле 
Те сле, ор га ни зо вао је Ни-
ко ла Ра ја ко вић, про фе-
сор Елек тро тех нич ког 
фа кул те та у Бе о гра ду, 
од 7. ју на до 5. ју ла у Га ле-
ри ји на у ке и тех ни ке СА-
НУ. Пре да ва ња се од ви-
ја ју у окру же њу те ку ће 
из ло жбе Му зе ја на у ке и 
тех ни ке „Ар хи тек та Гри-
го ри је Са мој лов (1904–1989)“, ауто ра Ми ла на 
Про се на, исто ри ча ра умет но сти, ко ја тра је од 
17. ма ја до 30. ју на, уз про јек ци ју до ку мен тар ног 
фил ма „Арх. Гри го ри је Са мој лов – Ства ра ње у 
сен ци“ (че тврт ком у 17 ча со ва). Та ко се сва ке сре-
де, од 18 ча со ва, мо гу слу ша ти пре да ва ња про-
фе со ра др Ми ро сла ва Бе ни ше ка „Ис тра жи ва ње 
Ни ко ле Те сле у обла сти ма шин ства“, др Сло бо-
да на Ву ко са ви ћа „Те слин асин хро ни мо тор и 
енер гет ска ефи ка сност“, др Ми ли ћа Сто ји ћа „Те-
сла – Је ди ни ца маг нет ске ин дук ци је“, др Ни ко ле 
Ра ја ко ви ћа „Пре нос елек трич не енер ги је и де ло 

Ни ко ле Те сле“ и др Алек сан дра Ма рин чи ћа 
„Ни ко ла Те сла и ра ди о тех ни ка“.

Те слин чу де сни свет елек три ци те та, рад-
ни је на слов ве ли ке из ло жбе ко ју за јед нич ки 
при ре ђу ју Му зеј Ни ко ле Те сле и Се кре та ри-
јат за кул ту ру Скуп шти не гра да Бе о гра да, ко-
ја ће у про сто ру Ста рог дво ра све ча но би ти 
отво ре на 9. ју ла. Пла ни ра не су још из ло жбе 
из Би бли о теч ког фон да МНТ, и то „Те сли на 
лич на би бли о те ка – књи ге с по све том“ у Га ле-
ри ји Би бли о те ке гра да Бе о гра да (сеп тем бра 
2006) и „Те сли на лич на би бли о те ка – тех нич-
ки ча со пи си“, ко ја ће би ти отво ре на 5. де цем-
бра 2006. го ди не у про сто ри ја ма МНТ, на сам 
дан ове уста но ве.
Љу би ча ста ва тра (Vi o let Fi re), ка мер на је 

мул ти ме ди јал на опе ра у јед ном чи ну, по све ће на 
Ни ко ли Те сли, у аме рич ко-срп ској про дук ци ји, 
ко ју је ком по но вао Џон Гиб сон, али бре то на пи-
са ла Ми ри јам Сејдл. Пре ма већ да тој на ја ви, 
свет ска пре ми је ра те опе ре би ће у На род ном по-
зо ри шту у Бе о гра ду, 9. ју ла у 19,30 ча со ва.

Ро ђен дан Ни ко ле Те сле, 10. ју ли 1856. го ди-
не, увр шћен и у ово го ди шњи ка лен дар про сла ва 
УНЕ СКО-а, пред на ма је и у Ср би ји и Бе о гра ду 
би ће обе ле жен ни зом про гра ма. Све ча на ака де-
ми ја би ће одр жа на у Цен тру „Са ва“, 10. ју ла у 20 
ча со ва. Оста ли број ни про гра ми би ће де таљ ни је 
на ја вље ни и штам па ним и елек трон ским ме ди-
ји ма, по сле на ред них кон фе рен ци ја за но ви на-
ре, ка да се до би ју пот пу ни ји по да ци о њи хо вим 
са др жа ји ма, ор га ни за то ри ма и уче сни ци ма.
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Прослава 150 година од рођења Николе Тесле
Елек тро при вре да Ср би је и де ца

ТЕ СЛИ НА БАЈ КА О СТРУ ЈИ

Ова 2006. го ди на у це лом све ту по све ће на је 
чо ве ку ве ли чан стве ног ума Ни ко ли Те сли, 

без ко га би са вре ме на ци ви ли за ци ја са свим дру-
га чи је из гле да ла. На уч ник ко га да нас при сва ја 
цео свет, био је срп ског по ре кла што по твр ђу је 
и ње го ва од лу ка да сво ју це ло куп ну до ку мен та-
ци ју за ве шта срп ском на ро ду.

Под ов де пре у зе тим на сло вом и то плим ре чи-
ма из тек сто ва у ме сеч ни ку „Ки ло ват сат“ (пре ма 
до слов ном на сло ву на ко ри ци ли ста „kWh“), ре-
дов ног гла си ла „Елек тро при вре да Ср би је“ – ко-
ме је то тре ћи на зив од по кре та ња мар та 1975. го-
ди не (по сле „ЗЕП“ и „ЕПС“), на ја вљу је се на ста-
вак дру же ња овог ве ли ког јав ног пред у зе ћа са 
нај мла ђи ма ши ром Ср би је, за по че тог про шло го-
ди шњом ак ци јом „ЕПС и де ца“. Основ ци су та да 
ве о ма до бро при хва ти ли по ну ђе не са др жа је ко-
је су за њих при пре ми ли Мом чи ло Це ба ло вић, 
ди рек тор Сек то ра за од но се са јав но шћу ЕПС-а, 
са са рад ни ци ма Са њом Ро слав цев, Аном Цми-
ља нић, Ни ном Ми ле тић-Ми ло са вље вић и дру-
ги ма из тог си сте ма, уз по ве зи ва ње са број ним 
уста но ва ма и по је дин ци ма ко ји мо гу до при не ти 
успе шно сти тог пле ме ни тог на сто ја ња.

Де ца су та да би ла отво ре на за но ва са зна ња, 
за про ши ри ва ње ви ди ка, али и за игру и за но-
ва по знан ства. ЕПС је ли ков ним кон кур сом „Та 

чу де сна стру ја“ – на ко ји је сти гло ви ше од 3.000 
ра до ва, бро шу ра ма са сти хо ви ма Ра ше По по ва, 
по уч ним игри ца ма по ста вље ним на свом сај ту 
– о то ме ка ко се пра ви, ште ди и због мо гу ћих 
опа сно сти па жљи во ко ри сти стру ја и сни ма њем 
ТВ се ри је „Ра ђа ње све тло сти“, по че ла да из гра-
ђу је но ве ка на ле ко му ни ка ци је са нај мла ђом 
по пу ла ци јом. Са да ће то бити учи ње но кроз 
шест про је ка та: ли ков ни и ли те рар ни кон курс, 
ор га ни зо ва не по се те де це Му зе ју Ни ко ле Те сле 
у Бе о гра ду, пр ву по зо ри шну пред ста ву за де цу о 
Ни ко ли Те сли, мул ти ме ди јал ни ком пакт диск о 
„чу де сном све ту енер ги је“ и игру кар та ма пре ко 
ко је ће се дру жи ти де ца не са мо из Ср би је, јер 
је пла ни ра но да тај про је кат има ме ђу на род ни 
ка рак тер.

Те сла – бај ка о стру ји, ли ков ни кон курс у 
окви ру еду ка тив не ак ци је „ЕПС и де ца – Те сла 
150“, тра јао је од 1. до 30. апри ла, с пра вом уче-
шћа свих осно ва ца на ше зе мље, а стар то вао је 
– зе мљо тре сом?! Де сио се он 22. мар та у по слов-
ној згра ди ЕПС-а, у ча су кон фе рен ци је за ме ди је 
ор га ни зо ва не по во дом на ја ве већ на вед не ак ци-
је. У пре пу ној са ли за тре ну так је на стао мук, 

убр зо пре ки нут кон ста та ци јом да је упра во Те-
сла, ко ји је умео и знао да иза зо ве ову при род ну 
по ја ву у ла бо ра то ри ји, ти ме „огла сио“ по че так 
чи та ве ви ше стру ко до бро осми шље не ак ци је!

Та да су Вла ди мир Ђор ђе вић, ге не рал ни ди-
рек тор ЕПС-а, и Вла ди мир Је лен ко вић, ди рек-
тор Му зе ја Ни ко ле Те сле, пот пи са ли и уго вор о 
по слов но-тех нич кој са рад њи, јер ЕПС же ли да 
пот пу но ле гал но, уз са гла сност МНТ, ко ри сти 
све што му је по треб но за оства ри ва ње ове ак ци-
је. Та ко ђе је са оп ште но да су сви про јек ти спрем-
ни, утвр ђен је ви зу ел ни иден ти тет це ле ак ци је и 
„об у че ни у исто ру хо“ кре ћу ме ђу де цу.

Пр во ве ли ко де ша ва ње је дру ги ли ков ни кон-
курс, ко ји ЕПС са сво јих 11 при вред них дру шта-
ва, као и про шле го ди не, ор га ни зу је уз по др шку 
Ми ни стар ства про све те и спор та Ср би је, ко је је 
о то ме оба ве сти ло све школ ске упра ве и шко ле. 
Као део др жав ног про гра ма обе ле жа ва ња овог 
зна чај ног ју би ле ја, кон курс ЕПС-а био је та ко 

оба ве зан за све основ не шко ле у Ср би ји, па је то-
ком апри ла је дан час ли ков не кул ту ре био по све-
ћен Ни ко ли Те сли, ка да је уче ни ци ма про чи та-
но пи смо ко јим се по зи ва ју на ли ков ни кон курс 
и где су да те ин спи ра тив не те ме за цр та ње.

Са свим склад но и јед но став но сти ца ли су 
нај мла ђи зна ња о то ме: шта је му ња, за што си-
ја Сун це, ка ко на ста је ду га; за што хи ља де тај ни 
при ро де тре ба от кри ти, об ја сни ти и учи ни ти их 
ко ри сним за чо ве ка; ка ко исто то ли ко про на ла-
за ка, изу ма, ма ши на и апа ра та ко је за ми шљаш у 
сво јој гла ви, тре ба на пра ви ти и оства ри ти. Та ко 
су де ца упо зна та да се иза та јан стве ног по гле да 
и за ми шље ног ли ка Ни ко ле Те сле кри је де чак 
чи је је де тињ ство би ло ис пу ње но го лу бо ви ма, 
мач ком (о ко ме ја на пи сао и при чу), зго да ма и 
не зго да ма ра до зна лог ма ли ша на (по пут по прав-
ка ва тро га сне пум пе), ко ји је же лео да све ту ис-
при ча сво ју бај ку о стру ји и мно го че му дру гом. 
Ста сао је из тог де ча ка на уч ник ко ји је осве тлио 
Зе мљу, го спо дар му ња и гро мо ва и из у ми тељ бу-
дућ но сти, на во ди се у по зи ву ђа ци ма да уче ству-
ју у том кон кур су.

Ре зул тат све га то га је уче шће го то во 20.000 

де вој чи ца и де ча ка у пр вом про јек ту ак ци је 
„ЕПС и де ца – Те сла 150“, а ви ше од 8.000 ли-
ков них ра до ва из око 700 шко ла ши ром Ср би-
је ушло је у тр ку за на гра де на кон кур су „Те сла 
– бај ка о стру ји“. По зна та су већ име на ма лих 
– ве ли ких ауто ра 60 из тог оби ља про бра них 
нај бо љих ра до ва. Сви они су од ЕПС-а до би ли 
по је дан кућ ни би о скоп, је дан ра нац пун по кло-
на, бро шу ру о Ни ко ли Те сли, док су на став ни-
ци ко ји су се по тру ди ли да раз бу де деч ју ма шту 
на гра ђе ни ДВД пле је ри ма. Спе ци јал ну на гра ду 
ЕПС је од лу чио да до де ли груп ном ра ду чи ји 
ауто ри су де ца и њи хо ва вас пи та чи ца Би ља на 
Ђор ђе вић из пред школ ске уста но ве у Чи тлу ку 
код Кру шев ца, ма да про по зи ци ја ма кон кур са 
тај уз раст ни је био пред ви ђен за уче шће у овом 
на град ном так ми че њу. 

Ни ко ла Те сла је по стао наш ју нак! Ја вље но 
је то сви ма ко ји су по сти гли да: чу де сне при род-
не по ја ве, ма ши не бу дућ но сти, Те сли ни из у ми 
– из њи хо ве ма ште пре ђу на па пир и улеп ша ју 
ово дру же ње и се ћа ње на на шег нај ве ћег на уч-
ни ка, уз за хва лу сви ма ко ји су та ко по кло ни ли 
сво је ми сли и сли ке о Те сли, јер без об зи ра да 
ли су иза бра ни ме ђу нај бо ље, ја сно је сви су по-
бед ни ци!

Из ме ђу тих 60 нај бо љих уско ро на јед ној ве ли-
кој жур ки, 20. ју на, ЕПС ће ода бра ти 10 нај-нај 
оства ре ња, у дру гом кру гу се лек ци је. На гра де 
су за са да тај на, а до тле су већ упу ће не че стит-
ке шко ла ма – шам пи о ни ма! Учи ње но је то за-
то што су чак по три на гра ђе на ра да сти гла из 

основ них шко ла „Све ти Са ва“ у Ве ли кој Пла ни, 
„Јо ван Сте ри ја По по вић“ у Бе о гра ду и „Жив ко 
Љу јић“ из Но ве Ва ро ши.

Те сла – бај ка о елек три ци те ту, ко ја је има ла 
рад ни на зив: Час фи зи ке код про фе со ра Си ја-
ли це, пр ва је и за са да је ди на та ква пред ста ва 
за де цу, на ме ње на уче ни ци ма од пр вог до пе тог 
раз ре да основ не шко ле, ко ју су ко про дук циј ски 
ура ди ли бе о град ска аген ци ја „Blu men gro up“ 
(гру па „Пла ви чо век“) и зе мун ско По зо ри ште 
лу та ка „Пи но кио“, где је све ча на пре ми је ра би-
ла 13. апри ла. Пра ва пре ми је ра би ла је, ипак, 
дан ка сни је, ка да је то по зо ри ште ши ром отво-
ри ло вра та за 170 уче ни ка тре ћих и че твр тих раз-
ре да ОШ „Ве се лин Ма сле ша“.

У пре пу ној по зо ри шној са ли ђа ци су ак тив но 
уче ство ва ли у де ша ва њи ма на сце ни: зви жду ци-
ма су по ма га ли про фе со ру Си ја ли ци да до зи ва 
го лу би цу, под се ћа ли „за бо рав ног“ про фе со ра, 
на ви ја ли за ма лог Те слу у ње го вим на сто ја њи ма 
да сту ди ра елек тро тех ни ку и слич но. Нај ве ћа 
ениг ма за ма ли ша не би ла је ка да су се, на сце ни, 
за јед но по ја ви ли „ма ли“ и „ве ли ки“ Те сла – ко ји 
је од њих дво ји це прави?! За слу га за на ста нак те 
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Прослава 150 година од рођења Николе Тесле
пред ста ве при па да по ме ну тој аген ци ји, од ре ђе-
ни је се стра ма Је ле ни и Ми ле ни Бо га вац, ре ди те-
љу од но сно дра ма тур гу, глум ци ма Фе до ру Ђо ро-
ви ћу у уло зи „ма лог“ Те сле, Иго ру Фи ли по ви ћу 
(„ве ли ки“ Те сла), Алек сан дри Ри стић (го лу би ца 
Бе ла) и Бо ја ну Ди ми три је ви ћу (про фе сор Си ја-
ли ца), уз ЕПС као ње ног глав ног до бро тво ра.

По част уче ни ци ма „Ве се ли на Ма сле ше“ при-
па ла је и за то што је та основ на шко ла већ пет 
го ди на нај бо ља у оп шти ни Во ждо вац и зва нич-
но нај бо ља у Бе о гра ду про шле го ди не. По ред 
осно ва ца из Бе о гра да, пред ста ву је на ред них 
да на ви де ло још 500 њи хо вих вр шња ка из Кра гу-
јев ца, Ко стол ца, Сме де ре ва, По жа рев ца, Ни ша, 
Зе је ча ра, Ле сков ца, Вра ња и Пан че ва. Пре ма 
пла ну, то ком ма ја, пред ста ва је го сто ва ла у Кра-
ље ву, Но вом Са ду и Ужи цу, а ка сни је и дру гим 
ме сти ма ши ром Ср би је, ка ко би је ви део што ве-
ћи број уче ни ка.

Тер мо е лек тра на „Ни ко ла Те сла“ и за по сле-
ни у ТЕНТ-у – нај ве ћој на Бал ка ну, та ко ђе су се 
ак тив но укљу чи ли у ак ци ју „ЕПС и де ца – Те сла 
150“, та ко што су би ли до ма ћи ни уче ни ци ма 
основ них шко ла из на ве де них гра до ва, ко ји су 
пре од ла ска у по зо ри ште нај пре по се ти ли ову 
нај ве ћу „фа бри ку“ стру је. Би ла је то пра ва и 
рет ка при ли ка да ђа ци „из бли за“ по гле да ју све 
ва жне објек те ТЕНТ-а, а сва ка гру па има ла је 
струч ног „во ди ча“ из овог ве ли ког ко лек ти ва, 
ко ји је об ја шња вао и по ка зи вао све за шта су 
ма ли ша ни би ли за ин те ре со ва ни, уз јед ну осо бу 
као обез бе ђе ње.

Ова ко ри сна по се та уче ни ци ма је раз ја сни-
ла и по јам „ра ци о нал на по тро шња елек трич не 
енер ги је“ – да стру ју не тре ба ра си па ти за то што 
је тај про цес ду го тра јан и скуп! Све то за о кру же-
но је окре пље њем и да ро ви ма, као успо ме на на 
дан ко ји је си гур но био не за бо ра ван за све њих, 
а на ро чи то за ро ди те ље, јер су ве ро ват но по пр-
ви пут де ца ишла на јед но днев не бес плат не из ле-
те, што је са мо по че так бу ду ће стал не прак се.

Му зеј Ни ко ле Те сле, у окви ру ак ци је „ЕПС и 
де ца – Те сла 150“, од 18. апри ла и то ком це ле ове 
го ди не, отво рио је сво је ода је за уче ни ке основ-
них шко ла ши ром Ср би је. Дру гим спе ци јал но 
осми шље ним про гра мом аген ци је „Blu men gro-
up“ са ани ма то ри ма, уче ни ци ма из на ве де них 
ме ста на за ни мљив на чин је до ча ран жи вот ве-
ли ког на уч ни ка Ни ко ле Те сле, а по ред сва ког 
екс по на та, пи са ног или дру гог до ку мен та они 
су мо гли да чу ју и при че ку сто са МНТ из ње го-
вог жи во та. Де мон стра то ри из МНТ-а по тру ди-
ли су се и да „ужи во“ – пу шта њем ве ли ког ге не-
ра то ра, до ча ра ју Те сли не екс пе ри мен те.

Ни ко ла Те сла и де чи ји свет енер ги је – го-
спо дар му ња, чи не два по себ на из да ња, уз дру-

ге про мо тив не ма те ри ја ле (мар ке ре за стра ни це 
при ли ком чи та ња књи га, бло кчи ће, хе миј ске 
олов ке и слич но), ко је је об ја ви ла аген ци ја „Blu-
men gro up“ – као свој тре ћи про је кат, уз из да-
шну по др шку ЕПС-а и струч ну по моћ Му зе ја 
Ни ко ле Те сле. Пр ви део на сло ва од но си се на 
еду ка тив ни мул ти ме ди јал ни ком пакт диск о 
Те сли ном жи во ту и ра ду, а дру ги део је на слов 
ма ле пу бли ка ци је, ура ђе не по пут не ког стри па, 
пре ма тек сту Ву ка Ршу мо ви ћа, са илу стра ци ја-
ма Јо ва на Укро пи не и уз ко сул та ци је Зо ри це 
Ци врић, ку сто са МНТ. Уче ни ци ма се све то бес-
плат но де ли при ли ком по се та МНТ, ТЕНТ-у и 
по зо ри шној пред ста ви.

Ни ко ла Те сла је по се бан ча со пис (уред ник 
Ми ли ца Ле по са вић), ко јим се НИП „Деч је но-
ви не – Из да вач ка де лат ност“ из Гор њег Ми ла-
нов ца при дру жу ју про сла ви 150. го ди шњи це 
ро ђе ња ве ли ког срп ског ге ни ја. На 36 стра ни ца 
тог из да ња, об ја вље ног уз по моћ Му зе ја Ни ко ле 
Те сле и ЕПС, да ти су број ни при ло зи о ко ре ни-
ма, по ро ди ци и за ви ча ју Ни ко ле Те сле, ње го вом 
шко ло ва њу, ра зно вр сним ве шти на ма, пр вим 
и број ним ка сни јим про на ла сци ма, здрав стве-
ним про бле ми ма, пу ту по Евро пи и од ла ску у 
Аме ри ку, са рад њи са Еди со ном и Ве стинг ха у-
сом, хи дро цен тра ли на Ни ја га ри, ла бо ра то ри ји 
у Ко ло ра до Спринг су.

Те сла је био и пи о нир еко ло шког по кре та, ра-
ди ја, рент ге на, ра да ра, пре но са елек трич не енер-
ги је и мно го че га дру гог, али и фи ло зоф, по е та 
и уса мље нич ки под ви жник на у ке, овен чан мно-

гим при зна њи ма. Пу бли ка ци ја са др жи и из ја ве 
Те сли них са вре ме ни ка и по што ва ла ца, као и 
увод ни део ње го вог члан ка „Чу де сни свет ко јег 
ће ство ри ти елек три ци тет“ из 1915. го ди не, чи ји 
ори ги нал ни текст на ен гле ском је зи ку се чу ва у 
МНТ – уз при каз и дра го це ног бла га те уста но-
ве, где је он из ло жио исто ри ју на у ке о елек три-
ци те ту и маг нет ним по ја ва ма.

Ал сет кар те (или: Те сла кар те), ре ги о нал ни 
је про је кат, чи ји идеј ни тво рац  је Бри тан ски са-
вет (Britsh co un cil) у Бе о гра ду, по кро ви тељ Ми-
ни стар ство про све те и спор та, а глав ни до бро-
твор је ЕПС. Ис тра жи вач ка ста ни ца „Пет ни ца“ 
код Ва ље ва оба ви ла је ре цен зи ју при прем ног ма-
те ри ја ла, пи та ња и од го во ра ко ји су се на ла зи ли 
на кар та ма, као ин тер на ци о нал ног кви за зна ња 
по све ће ног жи во ту и де лу Ни ко ле Те сле, ко ји 
та ко ђе има так ми чар ски ка рак тер, у два ни воа. 
То ком ма ја одр жа на су так ми че ња по иза бра-
ним шко ла ма (за шта је кри те ри јум био успех из 
ма те ма ти ке, фи зи ке и ен гле ског је зи ка), чи ме је 
об у хва ће но укуп но 5.000 де це из 168 шко ла са 
под руч ја 12 школ ских упра ва, ко ји су уче ство ва-
ли у игри кар та ма.

По том је у Ја пан ском са ло ну бе о град ског 
Цен тра „Са ва“, 10. ју на, уз по здрав ну реч Кри-
са Гиб со на, ди рек то ра Бри тан ског са ве та, одр-
жа но фи нал но так ми че ње 43 нај бо ља уче ни ка 
ши ром Ср би је у игра њу „Ал сет кар та ма“, ра ди 
из бо ра на ци о нал ног ти ма од шест уче ни ка. У 
тим су се пла си ра ли: Ана Илић, Миа Бе го вић 
и Ан дреј Вра ни чар из ОШ „23. ок то бар“ у Срем-
ским Кар лов ци ма, Ни на Мун ћан из ОШ „Ко ста 
Триф ко вић“ у Но вом Са ду, Фи лип Је ре мић из 
ОШ „Ба та Бу лић“ у Пе тров цу на Мла ви, и Ла зар 
Гли го ри је вић из ОШ „Ла за Ла за ре вић“ у Шап цу. 
Они ће бра ни ти бо је на ше зе мље у ин тер на ци о-
нал ном ни воу так ми че ња про тив еки пе Бу гар-
ске, ко је ће се одр жа ти у про сто ру Бри тан ског 
са ве та, 21. ју на.

Те сла – бај ка о стру ји, ли те рар ни кон курс, 
исто и ме но је на сло вље ни про је кат, као и ли ков-
ни кон курс, ко ји ће на исти на чин би ти ор га ни-
зо ван ок то бра 2006. го ди не у основ ним шко ла-
ма Ср би је. То је ше сти ме ђу про јек ти ма, чи ме 
се за о кру жу је сва ке па жње вред на и суп тил но 
про све ти тељ ски и кул ту ро ло шки за ми шље на 
ак ци ја „ЕПС и де ца – Те сла 150“, ко јом се на 
мо де ран, ла ко ра зу мљив и де ци бли зак на чин, 
сли ко ви то и ма што ви то – вре ме плов ски при-
бли жа ва до ба жи во та и ра да Ни ко ле Те сле, чи-
ји на уч ни до ме ти су те мељ и око сни ца мно гих 
ка сни јих по ја ва и на прет ка у но ви јој исто ри ји 
људ ске ци ви ли за ци је.

Елек тро при вре да Ср би је је јав но пред у зе ће, 
осно ва но је Од лу ком Вла де Ср би је, озва ни че ном 

1. ју ла 2005. го ди не, а на чи јем че лу су проф. др. 
Је ро слав Жи ва нић и Стан ко Ива но вић, пред сед-
ни ци Управ ног од но сно Над зор ног од бо ра ЕПС, 
и др. Вла ди мир Ђор ђе вић, ге не рал ни ди рек тор 
ЕПС. Пре ма про це ње ној вред но сти ка пи та ла и 
са 31.000 рад ни ка, за по сле них у 11 при вред них 
дру шта ва, шест ди рек ци ја и два сек то ра, ЕПС је 
нај ве ће пред у зе ће у на шој зе мљи. На ре ка ма у 
Ср би ји на ла зи се 17 хи дро цен тра ла, а ту су још 
и 11 тер мо цен тра ла, чи ја укуп на го ди шња про-
из вод ња из но си око 35.000 GWh, a 2005. го ди не 
до стиг нут је ре корд од 38.500 GWh.

X XI



Теслин боравак у Београду
Ни ко ла Те сла у Бе о гра ду

СПА ЈА ЋЕ НАС ЕЛЕК ТРИ КА

“Ја осје ћам мно го ви ше, но и што мо гу да ка-
жем. Сто га Вас мо лим да ја чи ну мо јих осје ћа ња 
не ме ри те по сла бо сти мо јих ри је чи. Ис трг нут 
сам из сред по сло ва да амо до ђем и још не мо гу 
да се осло бо дим ми сли и иде је, ко је ме ево и ов-
де пра те. У ме ни има не што, што мо же би ти и 
об ма на, као што че шће би ва код мла дих, оду ше-
вље них љу ди, али ако бу дем сре тан да оства рим 
бар не ке од мо јих иде а ла- то ће би ти до бро чин-
ство за ци је ло чо вје чан ство. Ако се те мо је на де 
ис пу не, нај сла ђа ми сао би ће ми та: да је то дје ло 
јед ног Ср би ма. Жи ви ло Срп ство!”

Ове уз ви ше не ре чи из го во рио је ус хи ће ни Ни-
ко ла Те сла, ка да је иза шао из ва го на бр зог во за 
на бе о град ској же ле знич кој ста ни ци, пред ви ше 
хи ља да раз дра га них су на род ни ка у сре ду 20. ма-
ја ( по ста ром ка лен да ру), од но сно 1. ју на 1892. 
го ди не ( по но вом ка лен да ру). На и ме, Те сла је 
по сле ве о ма успе шних пре да ва ња по нај ве ћим 
европ ским гра до ви ма и по сле смр ти и са хра не 
мај ке и сво је кра ће бо ле сти оти шао у Бу дим пе-
шту. У глав ном гра ду Ма ђар ске га је че као по зив 
гра да Бе о гра да, Ве ли ке шко ле и Срп ског ин же-
њер ског дру штва да до ђе у, пр ву, по се ту  срп ској 
пре сто ни ци и да одр жи пре да ва ње ве ли ко школ-
ској омла ди ни. Teсла је овај по зив ра до при хва-
тио и док је из ла зио из во за оку пље ни на род је 
кли цао: “Жи вео Те сла, ве ли ки срп ски си не! До-
бро нам до шао”.

На же ле знич кој ста ни ци – пи шу “Срп-
ске но ви не” - “до че ка ли су ми лог го ста 
пред сед ник бе о град ске оп шти не, чла но-
ви од бо ра за до чек, про фе со ри, ве ли ко-
школ ска омла ди на и вр ло мно го гра ђа на 
и бе о град ске пу бли ке што се бе ше ту ску-
пи ла, да до че ка свог бра та, ко ји је у да ле-
ком све ту сте као сво јим на уч ним ра дом 
чу ве но име”.

По сле ср дач-
ног су сре та и 
упо зна ва ња са 
пред став ни ци ма 
бе о град ске

оп шти не упу-
тио се с њи ма у ва-
рош. На Те сли ном 
ко шча том ли цу се 
мо гло, твр де са вре-
ме ни ци, при ме ти-
ти ја ко ус хи ће ње. 
Ка да је хтео да сед-
не у ко ла за о ри ла је 
оду ше вље на ма са 
оку пље ног на ро да 
: “Жи вео Те сла”. Збу њен ве ли ки на уч ник ре-
као је они ма ко ји су му би ли нај бли жи : “Бра-
ћо Ср би не ус хи ћуј те се то ли ко!”.

Ни ко ла Те сла је од сео у хо те лу “Им пе ри јал”, 
ко ји се та да на ла зио на ме сту да на шњег пла тоа 
где је спо ме ник Пе тру Пе тро ви ћу Ње го шу, од но-
сно на про сто ру из ме ђу но ве згра де Фи ло зоф-
ског фа кул те та и Ка пе тан Ми ши ног зда ња. У 
хо тел ској књи зи при спе лих го сти ју 20. ма ја / 1. 
ју на 1892. го ди не скром но је упи сао: Ни ко ла Те-
сла елек тро- тех ни чар из Пе ште. 

У че твр так 21. ма ја / 2. ју на 1892. го ди не Те сла 
је пре под не у прат њи г. Ан дре Ни ко ли ћа, ми ни-
стра про све те и цр кве них по сло ва при мљен у 
ауди јен ци ју код мла дог кра ља Алек сан дра Обре-
но ви ћа, ко ја је, ми мо уоби ча је ног про то ко ла, 
тра ја ла чак цео је дан час. За тим је оти шао код 
кра ље вог на ме сни ка г. Јо ва на Ри сти ћа, да би се 
у под не вра тио у хо тел на ру чак. 

По сле под не Те сла је об и шао На род ни му-
зеј и ка би не те Ве ли ке 
шко ле. Тач но у 16 ча со ва 

по ја вио се у пре пу ној 
са ли Ве ли ке шко ле, 
где га је до че ка ла 
сва ве ли ко школ ска 
омла ди на бур ним 
уз ви ци ма : “Жи вео! 
До бро нам до шао”. 
По из ве шта ју “Но-
вог ли ста”, пр во, је 
рек тор г. Ни ко ла 

Ал ко вић  окре-
нув ши се пре ма 
Те сли ре као сле-
де ће ре чи : “Го-

спо ди не сма трао 
сам за сво ју све ту 
ду жност да вам 
пред ста вим ов де 
на шу бу дућ ност, 
на шу омла ди ну. 
Исто та ко ми слим 
да ис пу њу јем и јед-
ну ду жност пре ма 
њи ма  пред ста вив-

ши им Вас. И не мо-
гу ни шта дру го, до 

да за јед но с њи ма вик нем: Жи вео!” Слав ни на-
уч ник се, по том, за хва лио, на овом ве ли чан стве-
ном до че ку, сле де ћим ре чи ма «ле пим ју жним 
ди ја лек том» : “Го спо до и бра ћо! Оду ше вљен до-
чек ко ји сам до жи вео у Бе о гра ду нео бич но ми је 
мио, а на ро чи то овај ваш до чек. Ја у ва ма гле дам 
мла до Срп ство, ко је има да ра ди на оп штем де лу 
сви ју Ср ба. 

Али го спо до, не мој те ми сли ти да сам ја, оти-
шав ши са свог ог њи шта, за бо ра вио на свој род 
и пле ме, не, ја сам остао Ср бин и та мо да ле ко 
пре ко де бе ло га мо ра, услед ис пи ти ва ња, ко ји ма 
се ба вим.

Ми се на ла зи мо пред ве ли ким пре о бра жа јем 
на у ке. Цео свет ра ди да што ви ше до при не се том 
де лу про гра са, па и ми Ср би то ра ди мо и тре ба 
да ра ди мо. И ако смо ро бо ва ли пет сто ти на го-
ди на , ми ипак не тре ба да оча ја ва мо, јер све се 
мо же по сти ћи. А при ро да нам је бо га то да ла све 
сво је да ро ве, те мо же мо ре ћи, да је срп ски на род 
на пр вом ме сту по зван да успе шно ра ди за бор-
бу це лог чо ве чан ства.

За то бра ћо мо ја, по све ти те се .... оду ше вље-
њем ра ду, ко ји тре ба би ти и на ма на пр вом ме-
сту, као и це лом чо ве чан ству и са мо та ко ће мо 
то ме на док на ди ти све оно што смо из гу би ли. 
Са мо та ко по мо ћу на у ке ми ће мо јед но га да на 
мо ћи ре ћи, да смо ока ја ли ста ре гре хе и да смо 
по вра ти ли, све оно, што смо на Ко со ву на са бљи 
из гу би ли. Жи ве ло Срп ство”.

По том је Те сла одр жао пре да ва ње ве ли ко-
школ ци ма о сво јим про на ла сци ма, ком би ну ју-
ћи га са оним ко је је већ из го во рио у Лон до ну. 
За тим је , око 17,3о ча со ва, у прат њи про фе со ра 
и чла но ва од бо ра об и шао Ке ле мег дан.

Уве ће 2. ју на ор га ни зо ван је у част Ни ко ле 
Те сле, бан кет у Сму те ков цу – крај Бе о гра да где 
се на ла зи ла “Вај фер то ва пи ва ра” на Топ чи дер-
ском бр ду, да нас згра да Бе о град ске ин ду стри је 
пи ва. На тој га ла ве че ри би ли су при сут ни сви 
ви ђе ни ји Ср би и Бе о гра ђа ни, њих око сто ти ну. 
На по чет ку бан ке та пр ву здра ви цу је “на пио” 
пред сед ник бе о град ске оп шти не г. Ма рин ко вић 
и то Ње го вом ве ли чан ству кра љу Алек сан дру 
Обре но ви ћу по же лев ши да га Бог по жи ви на 
сре ћу зе мље и на ро да, а на ко рист на у ке ко јој је 
по кло нио па жњу, при мив ши нео бич но љу ба зно 
и ра до сно на шег дра гог го ста. Са мом Те сли, пр-
ви је, на здра вио Ни ко ла Ал ко вић, рек тор Ве ли-
ке шко ле. У ле пом го во ру он је на по ме нуо , из-
ме ђу оста лог, да се ве о ма ра ду је, у име нај ве ћег 
про свет ног за во да у Ср би ји, што је срп ско име 
ње го во сте кло то ли ко га гла са у на уч ном све ту, 

На же ле знич кој ста ни ци – пи шу “Срп-
ске но ви не” - “до че ка ли су ми лог го ста 
пред сед ник бе о град ске оп шти не, чла но-
ви од бо ра за до чек, про фе со ри, ве ли ко-
школ ска омла ди на и вр ло мно го гра ђа на 
и бе о град ске пу бли ке што се бе ше ту ску-
пи ла, да до че ка свог бра та, ко ји је у да ле-
ком све ту сте као сво јим на уч ним ра дом 

оку пље ног на ро да 
: “Жи вео Те сла”. Збу њен ве ли ки на уч ник ре-
као је они ма ко ји су му би ли нај бли жи : “Бра-

зеј и ка би не те Ве ли ке 
шко ле. Тач но у 16 ча со ва 

по ја вио се у пре пу ној 
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Теслин боравак у Београду да се сви Ср би њи ме мо гу по но си ти. Ни ко ла Те-
сла се, ус хи ћен, за хва лио на здра ви ци и у сво ме 
обра ћа њу при сут ни ма по ме нуо “ да ће ње го во 
ср це, да ле ко пре ко Атлан ског оке а на, ва зда ку-
ца ти за Срп ство и ње го ву бу дућ ност и у ча со ви-
ма, ка да се ње го ве ми сли бу ду но си ле у  сфе ру 
елек трич них та ла са ња”. За тим је г. Ђо ка Ста но-
је вић, про фе сор Вој не ака де ми је на здра вља ју ћи 
Те сли из нео у жи вом и ле пом го во ру, на на чин 
ра зу мљив и за оби чан свет, ка кве су за слу ге Те-
сли не у елек тро тех ни ци.

Али, ве че је до сти гло вр ху нац тек ка да је устао 
наш оми ље ни ле кар и пе сник, та да се да ста ри на, 
Јо ван Јо ва но вић Змај. Он је по здра вио ми лог го-
ста пе смом “По здрав Ни ко ли Те сли пре до ла ска 
му у Бе о град”, ко ју је сам из ре ци то вао. Га нут до 
су за Те сла му је, још док је Змај чи тао сво је стро-
фе, при шао и по љу био му ру ку. Про сла вље ни 
на уч ник је по том  ре као сле де ће об ја шња ва ју ћи 
овај свој гест : “Кад ми је би ло нај те же у Аме ри-
ци и ка да сам био од свих од ба чен и не схва ћен, 
с гор ким су за ма чи тао сам Ва шу по е зи ју, а са да 
Вам обе ћа вам да ћу Ва ше сти хо ве пре ве сти на 
ен гле ски је зик и у Аме ри ци об ја ви ти. Чи ни ми 
се да ће то би ти зна чај ни је за Срп ство не го и мо-
ји ра до ви на по љу елек три ци те та”.

За тим се Те сла обра тио при сут ни ма сле де-
ћим ре чи ма :

“Го спо до и бра ћо! Не бих био Ср бин, и не бих 
се срп ски осје ћао кад ве че ра шње ве че не бих 
ра чу нао у нај срет ни је и нај дра го це ни је ча со ве 
у жи во ту. Од ка ко сам оста вио отаџ би ну сво ју 
и ви нуо се у да ле ки сви јет, као и сва ки чо вјек, 
имао сам и успје ха и не у спје ха, и ра до сних и 
мрач них  и срет них и не срет них тре ну та ка. Но 
опет за то мо гу ре ћи, да ми је сре ћа би ла  на кло-
ње на, и да сам имао ви ше ра до сних но ту жних 
да на, јер сам  сра змјер но за крат ко ври је ме до-
сти гао ве ли ке успје хе и до бит ке. Али, сло бод но, 
без ика ко ва пре тје ри ва ња мо гу ре ћи  да ни кад 
ни сам био за до вољ ни ји, ни ти сам ика да осје ћао 
ова кву сласт успје ха, као што осје ћам са да ов дје, 
у сре ди ни ва шој и уз ва ше при зна ње, ми ла бра-
ћо, мо ја.

А са да ћу Вам ис при ча ти кроз ка кве бу ре на-
уч ник про ла зи да би до шао до от кри ћа. Би ла је 
ноћ. Др жао сам јед ну жи цу у јед ној  а дру гу у 
дру гој ру ци, а по глед ми је био упе рен у ста кле-
ну ци јев. Са ста вио сам жи це, али ци јев се ни је 
осви је тли ла. Ја се у ма ло ни сам сру шио. Да ми 
је то пов ско та не гру ди про би ло, не би ми би ло 
те же и го ре. Али опет сам се при брао. Иза шао 
сам по но во да пре гле дам ци је лу спра ву и та да 
сам на шао, гдје на јед ном мје сту жи це ни су би-
ле спо је не. Спо јио сам их и ци јев је за свје тли ла. 
Мо јој ра до сти ни је би ло кра ја. То су би ли тре ну-
ци ек ста зе. Та кав је дан тре ну так за ме не је и сад, 
по сле овог ла ска вог по здра ва од чо вје ка (Зма ја), 
ко ји је је ди ни у Срп ству, ко га то ли ко шту јем и 
ци је ним, и чи је сам пје сме у да ле кој ту ђи ни чи-
тао, љу био их и су за ма за ли је вао”.

Би ло је још здра ви ца. Те сла је и по тре ћи пут 
мо рао да се за хва ли и на гла сио да је сре ћан “што 
се на хо ди у овом срп ском ску пу, и да ће му ми-
сли ва зда би ти са Срп ством”.

Ве се ље је тра ја ло до по ла је дан по сле по но ћи, 
ка да је Ни ко ла Те сла устао и опро стив ши се од 
при сут них оти шао ис пра ћен бур ним “жи вео” 
и “сре ћан пут”. Су тра дан 22. ма ја / 3. ју на 1892 
го ди не  Те сла је бр зим во зом, у 5,22 ча со ва, из 
Бе о гра да оти шао у Бу дим пе шту а ода тле опет у 
– Се вер ну Аме ри ку. Та ко је про шао пр ви и је ди-
ни за жи во та бо ра вак Ни ко ле Те сле у пре сто ни-
ци Ср би је.

Те шко да по сто ји на род ко ји је до жи вео ту-
жни ју суд би ну од срп ског. Са ви си на свог 

сја ја, ка да је цар ство об у хва та ло го то во цео 
се вер ни део Бал кан ског по лу о стр ва и ве ли ки 
део те ри то ри је ко ја са да при па да Аустри ји, 
срп ски на род је гур нут у без на де жно роп ство, 
на кон фа тал ног бо ја на Ко со ву по љу 1389. го-
ди не про тив над моћ ни јих ази јат ских хор ди. 
Евро па не ће ни ка да мо ћи да ис пла ти ве ли ки 
дуг ко ји има пре ма Ср би ма што су они, жр тву-
ју ћи соп стве ну сло бо ду, за у ста ви ли тај вар вар-
ски про дор. По ља ци су код Бе ча, под Со бје-
ским, до вр ши ли оно што су Ср би по ку ша ли, 
а на сли чан на чин су би ли на гра ђе ни за сво ју 
услу гу ци ви ли за ци ји.

На Ко со ву по љу пао је Ми лош Оби лић, 
нај чу ве ни ји срп ски хе рој, на кон што је убио 
сул та на Му ра та II усред ње го ве ве ли ке вој ске. 
Ка да то не би би ла исто риј ска чи ње ни ца, овај 
до га ђај би се мо гао сма тра ти ми том, на стао 
про жи ма њем ла тин ског и грч ког ути ца ја. Јер, 
у Ми ло шу ви ди мо и Му ци ја и Ле о ни де са и, 
још ви ше од то га, му че ни ка јер он не уми ре 
ла ком смр ћу на бој ном по љу као Грк, већ сво-
је од ва жно де ло пла ћа смр ћу под стра шним 
му ка ма. Ни је сто га чу до што је по е зи ја на ро да 
ко ји је мо гао да ство ри та кве ју на ке прот ка на 
ду хом пле ме ни то сти и ју на штва. Чак је и не по-
бе ди ви Мар ко Кра ље вић, ка сни је пер со ни фи-
ка ци ја срп ског ју на штва, ка да је по бе дио Му-
су, во ђу му сли ма на, уз вик нуо: “Те шко ме ни до 
Бо га ми ло га, где по гу бих од се бе бо ље га”.

Од те фа тал не бит ке па све до да на шњих 
да на, за Ср бе је на стао мр кли мрак са са мо 
јед ном зве здом на не бу – Цр ном Го ром. У овој 
та ми ни је би ло на де за на у ку, тр го ви ну, умет-
ност или при вре ду. Шта су они, тај хра бри на-
род, мо гли осим да на ста ве ис цр пљу ју ћу бор бу 
про тив по ро бљи ва ча? А то су чи ни ли без пре-
стан ка, ма да је од нос сна га био два де сет пре ма 
је дан. Но, во ђе ње бор бе са мо је за до во ља ва ло 
при ми тив ни на гон ко ји су на сле ди ли од сво-
јих пре да ка, хра бра де ла оних ко ји су па ли у 
бор би за сло бо ду утка ли су у бе смрт ну пе сму. 
Та ко су окол но сти и уро ђе не осо би не на чи ни-
ли од Ср ба на род ми сли ла ца и пе сни ка, и та ко 
су, по сте пе но, на ста ле њи хо ве ве ли чан стве не 
на род не пе сме, ко је је нај пре са ку пио њи хов 
нај плод ни ји пи сац, Вук Сте фа но вић Ка ра џић, 
ко ји је та ко ђе са ста вио пр ви реч ник срп ског 
је зи ка са ви ше од 60.000 ре чи. Ге те је сма трао 
да су ове на род не пе сме до ра сле нај фи ни јим 
оства ре њи ма Гр ка и Ри мља на. Шта ли би о њи-
ма ми слио да је био Ср бин?

Док су Ср би би ли из ван ред ни у на род ном 
пе сни штву, они су та ко ђе има ли и мно ге пе-
сни ке ко ји су по ста ли ве ли ки. Од са вре ме ни-
ка, ни ко ни је по стао дра жи мла ђој ге не ра ци ји 
од Зма ја Јо ва на Јо ва но ви ћа. Ро ђен је у Но вом 
Са ду (Ne u satz), гра ду на ју жној гра ни ци Ма-
ђар ске, 24. но вем бра 1833. По ти че из ста ре и 
пле ме ни те по ро ди це ко ја је у срод ству са срп-
ском кра љев ском ку ћом. У свом нај ра ни јем 
де тињ ству ис по ља вао је ве ли ку же љу да на у-
чи на па мет срп ске на род не пе сме ко је су му 
ре ци то ва ли, и чак је као де те и сам по чео да 
са ста вља пе сме. Ње гов отац, ко ји је био ви со-
ко о бра зо ван и бо гат го спо дин, пру жио му је 
пр во обра зо ва ње у род ном ме сту. На кон то га, 
оти шао је у Бу дим пе шту, Праг и Беч и у тим 
гра до ви ма за вр шио сту ди је пра ва. То је би ла 
же ља ње го вог оца, али су га ње го ве соп стве не 
скло но сти под ста кле да упи ше сту диј ме ди ци-
не. За тим се вра тио у свој род ни град, где му је 
по ну ђен ис так ну ти по ло жај у слу жби, што је 
и при хва тио, али су ње го ве пе снич ке скло но-
сти би ле то ли ко ја ке да је го ди ну да на ка сни је 
на пу стио то рад но ме сто ка ко би се пот пу но 
по све тио ли те рар ном ра ду.

Ње го ва ка ри је ра је за по че ла 1849. Пр ва пе-
сма му је штам па на 1852. у ча со пи су “Серб ски 
ле то пис” (Ser bian An nual Re vi ew); у том и у дру-
гим ча со пи си ма, по себ но у “Не ве ну” и “Сед ми-
ци”, об ја вљи вао је сво је ра не ра до ве. Од тог 
вре ме на до 1870, по ред сво јих ори ги нал них 
пе са ма, ура дио је мно ге див не пре во де Пе те-
фи ја и Ара њи ја, дво ји це ма ђар ских пе сни ка, 
са ру ског Љер мон то ва, као и са не мач ког и 
дру гих је зи ка. Го ди не 1861. уре ђи вао је ша љи-
ви ча со пис “Ја вор” и у ње му је об ја вио мно ге 
ле пе пе сме. Оже нио се 1861. го ди не и то ком 
на ред них не ко ли ко срећ них го ди на ство рио 
је свој из ван ред ни низ лир ских пе са ма под на-
зи вом “Ђу ли ћи”, ко ји ће ве ро ват но оста ти ње-
го во ре мек-де ло. Го ди не 1862, на сво ју ве ли ку 
жа лост, об у ста вио је из ла же ње “Ја во ра”, свог 
оми ље ног ча со пи са, што је би ла жр тва ко ју је 
од ње га тра жио ве ли ки срп ски па три о та Ми ле-
тић, ко ји је та да ра дио на јед ном по ли тич ком 
ча со пи су, а Змај је то учи нио да би обез бе дио 
успех Ми ле ти ће вом ча со пи су. 

Го ди не 1863. иза бран је за ди рек то ра јед не 
обра зов не ин сти ту ци је под на зи вом Те ке ла ни
јум, у Бу дим пе шти. Та да је са за но сом об но вио 
сту ди је ме ди ци не и сте као ти ту лу док то ра ме-
ди ци не. У ме ђу вре ме ну  ни је по пу штао у свом 
ли те рар ном ства ра ла штву. Ипак, ње го вим зе-
мља ци ма, вред ни ји чак и од ње го вих сјај них 
де ла, би ли су ње го ви пле ме ни ти и не се бич ни 
на по ри да хра ни ен ту зи ја зам срп ске омла ди-
не. За вре ме свог бо рав ка у Бу дим пе шти осно-
вао је књи жев но дру штво “Пре од ни ца”, чи ји 
је био пред сед ник и у ко ји је ула гао ве ли ки део 
сво је енер ги је. 

Го ди не 1864. по кре нуо је свој по зна ти са ти-
рич ки ча со пис “Змај”, ко ји је био то ли ко по пу-
ла ран да је на зив ча со пи са по стао део ње го вог 
вла сти тог име на. Го ди не 1866. ње го ва ко ме ди-
ја “Ша ран” до жи ве ла је ве ли ки успех. Го ди не 
1872. до жи вео је ве ли ку жа лост из гу бив ши же-
ну, а убр зо за тим, сво је је ди но де те. Ко ли ко су 
ови не срећ ни до га ђа ји ути ца ли на ње га ја сно 
се ви ди из осе ћа ња ду бо ке жа ло сти у пе сма ма 
ко је су се уско ро по ја ви ле. Го ди не 1873. по кре-
нуо је још је дан ко мич ни ча со пис “Жи жу”. У 
то ку 1877. го ди не, за по чео је об ја вљи ва ње илу-
стро ва не исто ри је ру ско-тур ског ра та, а 1878. 
го ди не по ја вио се ње гов по пу лар ни ко мич ни 
ча со пис “Стар ма ли”. За све то вре ме, по ред пе-
са ма пи сао је и про зна де ла, укљу чу ју ћи крат-
ке при че, че сто под из ми шље ним име ном. Нај-
бо ља од тих је ве ро ват но “Ви до са ва Бран ко ви-
ће ва”. По след њих не ко ли ко го ди на об ја вио је 
мно го до па дљи вих пе са ма за де цу.

Од 1870. Змај је ра дио у сво јој стру ци као 
ле кар. Ве ли ки је за го вор ник кре ма ци је и по-
све тио је мно го вре ме на уна пре ђе њу тог чи на. 
До не дав но је жи вео у Бе чу, али је са да стал но 
на ста њен у Бе о гра ду. Ту жи ви жи во том пра-
вог пе сни ка, ко ји во ли све и ко га сви во ле. Као 
при зна ње за ње го ве за слу ге, на род му је из гла-
сао пот по ру.

Зма је ве пе сме су то ли ко су штин ски срп ске 
да пре ве сти их на не ки дру ги је зик из гле да го-
то во не мо гу ће. По оштрој са ти ри без Вол те ров-
ског отро ва, по до бро на мер ном и спон та ном 
ху мо ру, по фи но ћи и ду би ни из ра за, оне су 
из ван ред не. Г. Џон сон (Mr. Johnson) је при хва-
тио за да так да пре пе ва не ко ли ко кра ћих пе са-
ма по мо јим до слов ним и не а де кват ним ту ма-
че њи ма. По што ди рек тан пре вод ни је до ла зио 
у об зир, он је мо рао да па ра фра зи ра, сле де ћи 
што је бли же мо гу ће ори ги нал не мо ти ве и иде-
је. Не ке де ло ве је про ши ри вао ка ко би упот пу-
нио сли ку или до дао не ки соп стве ни де таљ. 
Пе сме ко је сле де да ће из ве сну пред ста ву о ра-
зно вр сно сти срп ског пе сни ка, али ни из да ле-
ка ни су до вољ не да при ка жу ње гов до мет.

Ни ко ла Те сла, Змај Јо ван Јо ва но вић-Нај ве ћи срп ски пе сник да на шњи це,
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“Од свих ства ри нај ви ше сам во лео књи ге. 
Отац је имао ве ли ку би бли о те ку и кад год 
сам мо гао на сто јао сам да за до во љим сво ју 
страст за чи та њем. Он то ни је одо бра вао и 
раз бе снео би се кад би ме ухва тио на де лу. 
Са крио је све ће кад је от крио да по тај но чи-
там. Ни је хтео да ква рим очи. Али ја сам до-
ба вљао лој, пра вио фи ти ље, из ли вао тан ке 
шта по ве ло ја ни ца и сва ке но ћи док су оста-
ли спа ва ли, по што бих за пу шио све кљу ча-
о ни це и пу ко ти не, чи тао бих све до зо ре, 
ка да је мај ка за по чи ња ла свој му ко трп ни 
днев ни по сао”.

 
Те сла се и сам ба вио пи са њем по е зи је у 
мла до сти. Чак је у Аме ри ку са со бом до нео 
све ску са “не ким пе сма ма и члан ци ма”. Ме-
ђу тим, ни ка да их ни је об ја вио и не зна се 
да ли те пе сме још увек по сто је и где се на-
ла зе.


То ком це лог жи во та по вре ме но је пи сао 
пе сме, иако се са го ди на ма за до во ља вао чи-
та њем или при ча њем о књи га ма; че сто би 
за чу дио при ја те ље у дру штву ре ци то ва њем 
срп ских пе са ма би ло на срп ском или пре-

во де ћи их на ли цу ме ста (без при пре ме) на 
ен гле ски, фран цу ски, не мач ки, ру ски или 
ита ли јан ски је зик. Ове је зи ке је го во рио са 
ве ћом или ма њом теч но шћу.


Још је дан при мер Те сли не емо тив не ве зе са 
срп ском на род ном по е зи јом ви ди се при ли-
ком по се те по зна тог гу сла ра, Пе тра Пе ру-
но ви ћа. “Во лим гу сле и на род ну по е зи ју”, 
ре као је Те сла том при ли ком. “Имам све Ву-
ко ве пе сме на ћи ри ли ци и че сто их чи там 
да бих осве жио на ци о нал ни дух и да не бих 
за бо ра вио срп ски је зик. Гу сле су ми оста ле 
у ле пом се ћа њу још док сам био де те у Ли-
ци. Во лим ју на ке”. Ка да је Пе ру но вић от пе-
вао јед ну еп ску пе сму, ре као је: “При ме тио 
сам већ на са мом по чет ку мог пе ва ња пе сме 
Ста рац Ву ја дин да сам оста вио до бар ути-
сак на Те слу. У сред пе сме ма ло се наг нуо и 
су зе су по те кле низ ње го во ли це...Ка да сам 
за вр шио, Те сла је устао, чвр сто ми сте гао 
ру ку, окре нуо се др Ра до са вље ви ћу и ре као: 
“Гу сле мо гу ис пу ни ти ду шу јед ног Ср би на 
бо ље не го ишта дру го”.


Као сред њо шко лац те шко се раз бо лео. Да 

би се од мо рио и опо-
ра вио, до био је књи ге 
на чи та ње и био за ду-
жен да на пра ви ка та-
лог књи га у ме сној би-
бли о те ци. Ово је би ла 
при ли ка да се упо зна 
са мно гим ауто ри ма, 
укљу чу ју ћи и Мар-
ка Тве на. Ве ро вао је 
да је чи та ње Тве на и 
дру гих пи са ца до ве ло 
до ње го вог чу де сног 
опо рав ка, и ка да се 
мно го ка сни је лич но 
упо знао са Тве ном и 
ис при чао му при чу о 
сво јој бо ле сти и опо-
рав ку, за чу дио се, по 
ре чи ма Мар га рет Чеј-
ни, ка да је ви део “су зе 
у Тве но вим очи ма”. 


Пре ма Па влу Ра до са-
вље ви ћу, Те сли ном 
при ја те љу у Њу јор ку, 
Те сла је знао на па-
мет и у ори ги на лу 
мно ге па су се из “Гор-
ског ви јен ца” Пе тра 
Пте ро ви ћа Ње го ша, 
Ге те о вог “Фа у ста”, Пу-
шки но вог “Ев ге ни ја 
Оње ги на”, Дан те о ве 
“Бо жан стве не ко ме-
ди је”, Шек спи ро вог 
“Ха мле та”, Бај ро но-
вог “Чајл да Ха рол да” 
и мно гих дру гих де ла. 
Од срп ских пи са ца во-
лео је Ње го ша, Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја, Ђу-
ру Јак ши ћа и Во ји сла-
ва Или ћа. Ме ђу тим, 
нај ви ше је во лео срп-
ску еп ску по е зи ју.


Су срет са Зма јем до-

вео је до зна чај них на по ра ко је је Те сла уло-
жио у пре во ђе ње Зма је вих пе са ма и на тај 
на чин га учи нио до ступ ним на ен гле ском 
го вор ном под руч ју мно го пре и јед ног дру-
гог срп ског пе сни ка, што пред ста вља Те-
слин ве ли ки до при нос књи жев но сти.


Ка да је имао 83 го ди не, на пи сао је на ен гле-
ском је зи ку сим па тич ну крат ку ауто би о-
граф ску при чу, очи глед но на ме ње ну де ци и 
под вид ним ути ца јем Зма ја. При ча “Ма чак 
и гу сан” вра ћа га у де тињ ство, у дру штво 
ње го вог љу бим ца мач ка и за кле тог не при-
ја те ља гу са на, ко га је иза зи вао кад је имао 
три го ди не и ко ји је си ро том де ча ку оте жа-
вао жи вот. 

Др Ва са Д. Ми хај ло вић,
Ни ко ла Те сла и књи жев ност

ПО ЗДРАВ НИ КО ЛИ ТЕ СЛИ
при до ла ску му у Бе о град

Не знам шта је, је л су шти на
Ил   то чи ни са мо мис о, - 
Чим смо чу ли : до ла зиш нам, 
Од мах си нас елек трис о. 

На што жи це спро вод ни це!
Елек три ка ју ри ши ром, 
Ва зду хом ће би ти спо ја, 
( По сле мо же и ети ром).

-  Сто ји ста бло, сто ји Срп ство, 
Мај ка сва ком ли сту – си ну ;
Нај све жи ји лист му треп ну, 
Па од ле те у да љи ну.

Ти нам, Те сла, ти вр ли че,
Оде ле том ја че стру је, 
У да ле ку Ко лум би ју, 
Да ти умље ко лум бу је.

И ти Те сла, у ко јем се
Испо лин ске ми сли ро је,
Те бе вра ћа нео до ље,
Да по љу биш ста бло сво је.

Љу би ста бло дој чи не му,
Сти сни дој ку, си не вр ли;
Сва ка гра на срп ског ста бла
Те сли те па, Те слу гр ли.

Бе о град је да нас сре тан,
Ру ку јућ  се срп ском ди ком
И от кри ва ср це сво је
Пред Ср би ном ве леб пи ком.

Но ти мо раш опет на траг,
-  Са ста нак нам крат ка тра ја – 
Ал  то пло ту но си со бом
Бра тин ско га за гр ља ја.

Оства ре на ј  ми со тво ја,
Мис о див на и го ле ма;
Ме ђу на ма би ће ве зе, 
А да љи не не ма, не ма.

Раз у ме ће ли стак све жи
Сва ку жи лу сво јег ста бла,
Спа ја ће нас елек три ка
( Елек три ка на ших ср ца)
И без жи ца и без ка бла.

Зма јо ва.

Никола Тесла и књижевност
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У току друге половине ратне 1942. године 
Никола Тесла се озбиљно разболео. Најве-

ћи део дана  био је у постаљи, духовно чио али 
телесно слаб. Није дозвољавао да му посетиоци 
долазе у собу, па чак ни најприснији пријатељи 
из ранијих година. Стално је говорио хотелском 
особљу хотела “Њујоркер” , у коме је живео већ 
десет година, да он није болестан. Тврдоглаво је  

одбацивао савете да се позове лекар. Наредио је 
да му чак ни хотелско особље не улази у собу, 
сем ако би он кога од њих позвао. 

“На дан 5. јануара 1943. године ујутру” - пише 
у својој књизи Џон О Нил “Ненадмашни геније. 
Живот Николе Тесле” - “дозволио је собарици 
да уђе у његову собу, и онда јој је наредио да до-
бро пази да га нико у соби не узнемирава. Учи-
њено му је по вољи. Није било нимало необично 
да Тесла нареди да га не узнемиравају и за дуже 
време. Рано ујутру, у петак ( 8. јануара 1943.), 
једна собарица, обузета слутњом и излажући се 
његовом негодовању, ушла је у Теслину собу и за-
текла га мртва. Имао је потпуно миран изглед, 
као да се одмара, са лаким осмехом на кошчатом 
мртвом лицу. Геније је умро онако као што је и 
живео – сам”.

Одмах је обавештена њујоршка полиција да 
је Тесла умро сам и без лекарске помоћи. Дежур-
ни лекар за преглед умрлих изјавио је да је смрт 
наступила природно, услед старости ; и да се 
упокојио у току ноћи, у четвртак 7. јануара 1943. 
године , неколико часова пре но што је хотелска 
собарица ушла. Убрзо затим, агенти америчког 
Савезног уреда за истраживања дошли су у Те-
слину собу и отворили сеф и прегледали све хар-
тије које су  нашли, да би видели да ли се међу 
њима налази један наговештени важни тајни 
проналазак користан за ратне сврхе. Тело је, по-
том, било пренето у Кенбелов посмртни завод, у 
Медисоновој авенији у 81- ој улици. 

Пошто се знало да је Никола Тесла био одани 
православац и верник опело је одржано у кате-
драли Св. Јована у уторак 12. јануара у 16 часова. 
Наиме, црква Св. Јована је највећи и најлепши 
протестански храм у Њујорку и из почасти пре-
ма Тесли, она је за ту прилику стављена на рас-
полагање за православни обред опела. Епископ 

Менинг је изговорио прве реченице опела и очи-
тао последњу молитву над телом генија. После 
опела, а противно Теслином тестаменту, прене-
сен је у крематоријум Фернклифског гробља, у 
Ардслију, држава Њујорк где је спаљен.

Сва значајнија америчка средства информи-
сања су пренела вест о смрти Николе Тесле. Али, 
до сада је остало непознато како и на који начин 
је то штампа у окупираној Србији учинила. 

Прва новина која је објавила смрт Николе Те-
сле је београдски дневни лист “Обнова”, који је 
излазио свако вече. Власник и издавач је било 
акционарско друштво “Српско издавачко пред-
узеће”, створено у самом почетку немачке окупа-
ције Србије спајањем старих великих дневних 
листова “Времена” и “Политике”. Односно вла-
сници ове издавачке куће били су Владислав 
Рибникар и Јован Тановић, док је главни уред-
ник “Обнове” био угледни предратни новинар 
Милан Стоимировић- Јовановић који је због 
тога био после рата осуђен на петнаест година 
робије.  

Наиме, “Обнова” је тек после девет дана у бро-
ју од 16. јануара 1943. године, на страни четири, 
објавила Теслину смрт у непотписаном тексту 
са наднасловом “Умро је један од најзнаменити-
јих људи данашњице” и насловом “Славни физи-
чар и проналазач Србин Никола Тесла, преми-
нуо је далеко од своје отаџбине”.

Текст почиње овако : “Славни српски науч-
ник светског гласа, почасни доктор Београдског 
универзитета Никола Тесла, преминуо је пре 
извесног времена у својој 87 години далеко од 
отаџбине. Његовом смрћу наука губи једног од 
најеминентнијих претставника, а српски народ 
поред тога и једног доброг родољуба”.

Потом следи кратка научникова биографија, 
а затим кратак осврт на његове најважније про-
наласке из области физике који су га прослави-
ли у свету. Да би се рубрика, на крају, заврши-
ча следећим речима: “Тесла је иначе био врло 
скроман. Нарочито у погледу начина живота. 
Никола Тесла је био добар Србин и родољуб. Он 
је то увек истицао. Нарочито је волео наше на-
родне, јуначке песме. 1892. посетио је Београд. 
Последњих година нарочито је желео да опет по-
ходи отаџбину, али га је у тој његовој жељи оме-
ла судбина. Београдски универзитет за заслуге 
на научном пољу промовисао га је за почасног 
доктора”. 

Сутрадан по овом првом објављивању Те-
слине смрти, 17. јануара, београдски дневни 
лист “Ново време”  на трећој страни штампао 
је текст са скромним насловом  “Никола Тесла” 
и са крстом на левој страни који означава смрт 
овог нашег познатог научника. Власник и изда-
вач ових новина је “Српско издавачко друштво 
а.д.”. Главни уредници су били, прво, Предраг 
Милојевић, а потом, Милош Младеновић и Ста-
нислав Краков. 

Текст у “Новом времену” је скоро идентичан 
са раније објављеним у “Обнови”, само се раз-
ликује у распореду информација. Прво је дат 
Теслин научни допринос науци, затим следи 
кратка биографија и оно што овде треба издво-
јити је следећи пасус: “Када је 1936 године на 
свечан начин прослављена Теслина годишњица 
у Београду, на којој су прослави узели учешћа 

многобројни научници светског гласа из Немач-
ке, Француске и из других земаља, одбор за про-
славу добио је од Тесле више телеграма у којима 
је Тесла изразио да се поноси тиме што је као Ср-
бин могао дати значајне прилоге за унапређење 
науке и технике, а за добро целог човечанства”.

И на крају Теслину смрт обележио је и један 
часопис. Реч је о београдском недељнику “Срп-
ски народ”, чији је власник био Михаило Стан-
ковић, а главни уредник Велибор Јонић. Овај 
часопис је тек 23.јануара 1943. у трећем броју, 
дакле скоро пуне две недеље после Теслине смр-
ти објавио обиман текст под називом “Живот 
и дело Николе Тесле”. У њему се на скоро целој 
тринаестој страни даје Теслин живот и његови 
најважнији проналасци да би непознати аутор 
на крају закључио следеће: “Тесла је јединстве-

ни проналазачки геније. Обдарен стваралачком 
маштом, великом интуицијом и инстинктом да 
осети и прозре истине с једне стране, необич-
но вешт и спретан да их технички реализује с 
друге стране Тесла је дао човечанству дела не-
процењиве вредности. У своме раду није имао 
помоћи ни са које стране. Није имао сигурну 
егзистенцију  нити лабораторије у којима би мо-
гао мирно да ради. Све што му је било потребно 
морао је сопственим снагама себи да прибави. 
Тесла је Богом дани проналазач. Уз то је и иде-
алиста. Радио је из љубави технику, несебично 
и за опште благостање. За своје проналаске до-
био је преко милион долара, али је сав тај новац 
уложио у нова истраживања... Тесла је остварио 
снове из своје младости. Тесла је подарио чове-
чанству велика дела која су задивила цео свет. 
Та његова дела испуњују поносом нас Србе, јер 
је преко њих српски народ дао свој достојни три-
бут за изградњу данашње науке и технике”

Очигледно је да је овај аутор у “Српском на-
роду” био веома добро обавештен, не само о 
Теслином раду на пољу науке, већ и о његовом 
интимном животу о коме, данас признаћете не-
довољно знамо. 

Теслина смрт у штампи окупиране Србије

БОГОМ ДАНИ ПРОНАЛАЗАЧ
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Ни ко ла Те сла и ње го во вре ме, 
при ре дио Са ва Н. Вуј но вић.- То-
рон то: Ис точ ник, дру го, из ме ње но 
из да ње, 2005.

У дру гом из ме ње ном из да њу ове књи ге, сви 
тек сто ви су пре ве де ни на срп ски је зик, а аутор 
се по тру дио да са бе ре све зна чај ни је тек сто ве 
ко ји би осве тли ли жи вот ге ни ја из Сми ља на. 
Пр ви, оп шти део ове мо но гра фи је са др жи тек-
сто ве исто ри о граф ског и ре ли ги о зно-фи ло-
зоф ског ка рак те ра а има за циљ да при ка же 
исто ри ју и ре ли ги ју у Ср ба, са по себ ним освр-
том на Ср бе у Хр ват ској, где је Ни ко ла Те сла 
и ро ђен. Дру ги део, ко ји се ти че са мо га Те сле 

је сте пра ва ри зни ца за сва ког про у ча ва о ца и 
по што ва о ца Ни ко ле Те сле. При ре ђи вач се за-
и ста по тру дио и про на шао 
оби ље тек сто ва ко ји нам, до-
ста вер но, мо гу при ка за ти 
Те слин жи вот. По чев од по ро-
дич ног ро до сло ва, Те сли не 
кр ште ни це, па пре ко Те сли-
них аутен тич них за пи са о 
де тињ ству и мла до сти, Са ва 
Н. Вуј но вић, про на ла зи и за-
пи се о Те сли ним ро ди те љи-
ма, се ћа ња Те сли них школ-
ских дру го ва; све до чан ства 
о Те сли ној по се ти За гре бу 
и род ном Сми ља ну; пред на-

ма је на уч ни ко ва пре пи ска са уја ци ма, при-
ча о Те сли ној љу ба ви пре ма на род ној еп ској 

по е зи ји и при ја тељ ству са 
гу сла ром Пе ру но ви ћем. Ту 
је и Те слин пред го вор аме-
рич ком из да њу пе са ма Јо-
ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, као 
и тек сто ви аме ри ка на ца о 
Те сли, ме ђу њи ма и при ча 
о афе ри око Но бе ло ве на-
гра де, као и кон то верз ни 
за пис о Те сли ном од но су 
пре ма же на ма. За и ста, до 
са да нај пот пу ни ја књи га о 
Ни ко ли Те сли ко ја се по ја-
ви ла на срп ском је зи ку.

Те сла у ста рим сред њо школ ским 
уџ бе ни ци ма фи зи ке

НЕ ЗА МЕН ЉИВ
ВАС ПИТ НИ УЗОР

“Де те је отац чо ве ку “- ка же јед на древ на ду хо ви-
та ми сао. Али ја сно је да ка ко бу де мо спре ма ли 
мла ди на ра штај, та кав ће он и од ра сти. Си гур но 
је јед но да вас пи та ње омла ди не  при ме ром нај-
бо ље успе ва; али ка кве при ме ре тре ба из но си ти 
у јав но сти као вас пит ни узор? Нај бо ље, ка кве 
же ли мо да нам мла ђи на ра шта ји по дра жа ва ју . 
Јер те же ћи сво ме узо ру и они ће по ста ја ти све 
бо љи. Та ко ра де све сни и од го вор ни на ро ди. 
Ко ји сма тра ју да увек ви ше ва ља ис ти ца ти као 
при мер оне чи ја су де ла плод не са мо ја ког ду ха 
и ин те ли ген ци је, не го и сми шље ног  и не пре ста-
ног ра да; да кле, оне код ко јих је вид но за сту пље-

на ја ка во ља, ви сок 
мо рал ( из ра жен у са-
мо пре гор ном ра ду  за 
иде а ле) и до бро ор га-
ни зо ван рад. 
Да ли  лич ност Ни ко-
ле Те сле мо же да бу де 
узор на шој де ци ?

Мо гућ од го вор на 
ово пи та ње дао нам је 
про фе сор Ни ко ла Т. 
Пе тро вић

у тек сту “Ни ко ла 
Те сла као вас пит ни 
узор” у књи зи Ни ко
ла Те сла и ње го во де ло 
која је објављена по во-
дом осам де се то го ди-
шњи це 1936. го ди не у 

Бе о гра ду. Про фе сор Пе тро вић сма тра да мо же, 
и ево шта је он, из ме ђу оста лог, на пи сао: “Те сла 
не јед ном ме сту од би ја да је вре дан чо век, на про-
тив, он сма тра да је пре лењ не го вре дан. Увек 
му је те шко па да ло да ра ди оно што је мо рао; тек 
кад би се за ин те ре со вао за не што, ра дио би не у-
мор но. Оту да је био вред ни ји на тех ни ци не го у 
ре ал ци, и као са мо ста лан чо век ви ше не го као 
ин же њер у ту ђој слу жби. Да се из на ве де ног не 
би до но си ли по гре шни за кључ ци о Те сли као чо-
ве ку ко ји ра ди са мо што во ли, по треб но је да се 
од мах спо ме не јед на Те сли на на ро чи та осо би на, 
ко ја га из два ја у за се бан и нај ма ло број ни ји ред 
ве ли ких љу ди. Он увек иде до кра ја. Као сту дент 
јед ном је ре шио  да про чи та Вол те ро ва де ла  од 
ко ри ца до ко ри ца. Ис пр ва је то би ло за до вољ-

ство, доц ни је га је Вол тер све ма ње за ни мао, а 
вре ме и енер ги ја били су му све ви ше потребни 
на дру гој стра ни, али је Те сла, и про тив ра зу ма и 
про ти ву ср ца, одр жао се би да ту реч и про чи тао 
де ла фер неј ског фи ло зо фа све до по след ње стра-
ни це. Та кав је увек. Кад от кри је за кон, он сам до 
по след њег за врт ња и по лу ге сми сли и оства ри 
ма ши ну за ис ко ри шћа ва ње сво га от кри ћа... Ве-
ли ка от кри ћа и про на ла сци Ни ко ле Те сле са чу-
ва ће му јед но за себ но ме сто у исто ри ји људ ског 
на прет ка, али ње го ва је дин стве на лич ност слу-
жи ће као не за мен љив вас пит ни узор, као иде ал 
ко ме ће кроз ве ко ве те жи ти нај бо љи у бу ду ћим 
по ко ље њи ма”.

Да би про ве ри ли да ли су на ши пре ци схва та-
ли Те сли ну ве ли чи ну, док је још био жив, ко ја 
би би ла узор бу ду ћим ге не ра ци ја ма  пре гле да ли 
смо два де се так сред њо школ ских срп ских уџ бе-
ни ка ко ји су штам па ни у вре мен ском ра спо ну 
од кра ја де вет на е стог ве ка, па до по чет ка Дру гог 
свет ског ра та 

Ево шта је ово на ше ис тра жи ва ње от кри ло. 
На и ме од два де се так уџ бе ни ка за сред ње шко ла 
у са мо пет је при су тан истра жи вач ки рад и ре-
зул та ти Ни ко ле Те сле на по љу елек тро тех ни ке. 
Ауто ри ових на ших учи ла по све ти ли су Те сли 
про стор ко ји се кре ће од по ла до нај ви ше че ти ри 
стра не, док је са мо у јед ном, исти на у два из да-
ња, об ја вље на ње го ва фо то гра фи ја. 

Ко ји су то срп ски уџ бе ни ци фи зи ке?
Нај ста ри ји уџ бе ник у ко ме се по ми њу ре зул-

та ти Те сли ног ис тра жи ва ња је књи га не мач ких 
фи зи ча ра Фу са и Хен зол да “Фи зи ка за шко лу и 
са мо у ке” по сед мом по пра вље ном /кра ћем) ње-
мач ком из да њу, ко је су пре ве ли и за на ше при ли-
ке уде си ли са ра јев ски учи те љи  Иван Крч марж 
и Сте во Мар ко вић. Књи га је об ја вље на 1908 
го ди не у Са ра је ву и има 360 цр те жа. Оба на ша 
при ре ђи ва ча су пре да ва чи у Учи тељ ској шко ли 
у Са ра је ву и у пред го во ру уџ бе ни ка оба ве шта-
ва ју чи та о це да се ово срп ско из да ње раз ли ку је 
од не мач ког ори ги на ла по то ме што је про ши ре-
но но вим на уч ним ре зул та ти ма по стиг ну тим 
у “елек три ци” и то: Рент ге но ве зра ке, Те сли на 
свје тлост и Бр зо јав без жи ца. Да кле, на стра ни 

334, по гла вље 183 зо ве се “Те сли на свје тлост” и 
на две стра не се об ја шња ва ју  Те сли ни ре зул та-
ти из ове на уч не обла сти са три цр те жа ко ји га 
илу стру ју и ње го вом ве о ма крат ком би о гра фи-
јом. 

За тим, сле ди још је дан уџ бе ник ко ји је об ја-
вљен у Бе о гра ду 1914. го ди не. Аутор ове књи ге 
“Фи зи ка за ви ше раз ре де сред њих шко ла” је Ми-
лан Д. Ду кић, про фе сор Пр ве бе о град ске гим на-
зи је. Ду кић по ми ње Те слу на стра ни 308, и то са-
мо ње го ве огле де око бро ја елек трич них осци ла-
ци ја об ја шња ва ју ћи их на са мо јед ној стра ни ци, 
без об ја шње ња ко је Те сла.

По сле Пр вог свет ског ра та број уџ бе ни ка фи-
зи ке ко ји по ми њу Те слу је са мо ма ло ве ћи. Пр-
ви при мер би био већ ра ни је спо ме ну та фи зи ка 
не мач ких ауто ра  Фу са и Хен зол да али са да из 
1926 го ди не ко ји су на ши про фе со ри Сте во Мар-
ко вић и др Јо сип Голд берг про ши ри ли. Та ко да 
се то про ши ре ње са да зо ве “Те сли не стру је”. На-
и ме, на 391 стра ни, 185 по гла вље но си на зив “Те-
сли не стру је  и Те сли на си ја ли ца”. Текст је са да 
обим ни ји, на че ти ри стра не, са крат ком би о гра-
фи јом са три цр те жа и ве ли ком фо то гра фи јом 
на шег на уч ни ка пре ко це ле стра не. Иден ти чан 
текст и при ло зи су по но вље ни и на сле де ћем из-
да њу овог уџ бе ни ка али из 1937. го ди не. 

И на кра ју, от кри ли смо још је дан уџ бе ник  из 
1932. го ди не ко ји је об ја вљен у Бе о гра ду, ауто ра 
Је лен ка Ми ха и ло ви ћа, рек то ра Ви ше пе да го шке 
шко ле у Бе о гра ду. Књи га се зо ве “Екс пе ри мен-
тал на фи зи ка за ви ше раз ре де сред њих шко ла”. 
Овај пи сац број них ме ђу рат них уџ бе ни ка из 
обла сти фи зи ке са мо у овом из да њу, из на ма не-
по зна тих раз ло га, по ми ње ис тра жи ва ња Ни ко ле 
Те сле. На два ме ста, украт ко на 241 стра ни под 
на зи вом “Те сли не стру је” и на 253 стра ни под на-
зи вом “Те сли ни огле ди”. Укуп на ду жи на тек ста 
о ис тра жи ва њи ма на шег про сла вље ног на уч ни-
ка код овог пе да го га је јед на и по стра на!?

Из ре зул та та овог на шег ма лог ис тра жи ва ња  
за кљу чак је ви ше не го ја сан : на ши пре ци је два 
да су мла дим на ра шта ји ма пред ста ви ли овог 
срп ског ге ни ја, а ка да су то и чи ни ли он да је то 
би ло не до вољ но.

XVI XVII



„Ве ли ки је онај чо век ко ји сво јим ум ним да ро ви ма и спо соб но сти ма нат-
кри љу је оста ле љу де, ко ји, као што пче ла при ку пља мед, при ку пља зна-
ње и от кри ва но ве исти не, али све то кру ни ше љу ба вљу пре ма чо ве чан-
ству да му по мог не да што пре иза ђе из бе да ко је га при ти ску ју стра ха, 
гла ди, не зна ња, бо ле сти. Ни су ве ли ки они ко ји по ни жа ва ју чо ве ка, већ 
они ко ји га уз ди жу, ко ји обо га ћу ју ње го во на след ство и ти ме по ма жу 
ње го вој ду хов ној сре ћи.“

Ни ко ла Те сла

Пре тач но 15 го ди на (2 ју на 1992.)  у зна ку обе ле жа ва ња 100 – го ди-
шњи це Те сли ног бо рав ка у Бе о гра ду и Ср би ји и уз ве ли ку по моћ и 

по др шку Ра дио Те ле ви зи је Бе о град, ор га ни за ци је „Са бор ност“  а, ка сни је,  
и  дру гих до ма ћих и европ ских ра дио и ТВ ста ни ца, број них ин сти ту ци-
ја, асо ци ја ци ја, пред у зе ћа и по је ди на ца, про из ве ден је мул ти ме ди јал ни 
и ин тер ди сци пли нар ни про је кат  „Те сли но Пла не тар но По се ло“, ауто ра 
Ми о дра га Но ва ко ви ћа.

Ре а ли за ци ја Про јек та под ра зу ме ва ла је уно ше ње и по ста вља ње би сте 
оца ра ди ја, Ни ко ле Те сле, у про сто ри је Ра дио Бе о гра да, чи ме је, уме сто 
иде о ло шким, пр ви пут у исто ри ји ра ди ја, овај ме диј озна чен јед ним ци ви-
ли за циј ским зна ком.

От кри ће ра ди ја у дав но, Те сли но, до ба под ра зу ме ва ло је не са мо от кри-
ће јед не но ве тех но ло ги је, не го и ду бо ко ху ма ни стич ко опре де ље ње ње го-
вог твор ца, ви зи ју ис пи са ну јед но став ним ре чи ма про ро ка ко ји је, мно го 
пре Мар ша ла Ма клу а на и ње го ве иде је о „гло бал ном се лу“,  гра де ћи на 
Лонг Ај лан ду цен тра лу и то рањ пре дај ни ка на ме њен ус по ста вља њу „свет-
ске те ле гра фи је“, гра де ћи сво ју СВЕТ СКУ РА ДИО-СТА НИ ЦУ, за пи сао :

„Ре зул та ти ко је сам по сти гао учи ни ли су да мој план пре но са ин фор ма-
ци ја за ко ји се пред ла же на зив „свет ска те ле гра фи ја“, бу де ла ко из во дљив. 
Ве ру јем да он у по гле ду прин ци па ра да, при ме ње них сред ста ва и мо гућ-
но сти при ме не, пред ста вља те ме љи то и ко ри сно од сту па ње у од но су на 
све оно што је до са да по стиг ну то. Уоп ште не сум њам у то да ће се он 
по ка за ти вр ло ко ри сним у про све ћи ва њу ма са, на ро чи то у још не ци ви-
ли зо ва ним зе мља ма и ма ње при сту пач ним обла сти ма, да ће ма те ри јал но 
до при не ти оп штој си гур но сти, удоб но сти и прак тич но сти, као и очу ва њу 
ми ра у ме ђу соб ним од но си ма. Он под ра зу ме ва при ме ну ве ћег бро ја цен та-
ра, од ко јих је сва ки у ста њу да еми ту је за себ не сиг на ле ка нај у да ље ни јим 
ци ље ви ма на Зе мљи. Нај бо ље ће би ти да сва ка од њих бу де по ста вље на у 
бли зи ни не ког ва жног ци ви ли за циј ског цен тра, па ће но во сти ко је се по 
ра зним ка на ли ма у њој сти чу би ти му ње ви то пре не те до свих та ча ка на Зе-
мљи ној ку гли. Јев ти на и јед но став на на пра ва ко ја се мо же но си ти у џе пу, 
мо же се та да по ста ви ти би ло где на мо ру или на коп ну, еми то ва ће свет ске 
но во сти или дру ге спе ци јал не по ру ке ко је су јој на ме ње не. Та ко ће чи та ва 
Зе мља би ти пре тво ре на у је дан џи нов ски мо зак, чи ји сва ки по је ди нач ни 
део мо же да ре а гу је на при мље ни сиг нал.“

С јед не стра не, да кле, уоч љи ва је Те сли на за ми сао да ће та на пра ва (ра-
дио) до при не ти „очу ва њу ми ра у ме ђу соб ним од но си ма“ а , с дру ге стра-
не, да ће це ла Зе мљи на ку гла би ти пре тво ре на у је дан „џи нов ски мо зак“...  
Те сла има у ви ду хар мо нич ну и сми са о ну це ли ну, мир је га ран то ван са-
мим тим што та це ли на ис кљу чу је мо гућ ност су ко ба и не спо ра зу ма. Она, 
сма тра Те сла, са ма по се би,  на ла же љу ди ма пре у зи ма ње од го вор но сти за 
це ли ну, а не за пар ци јал не, его и стич не и ме ђу соб но кон фрон ти ра не ин-
те ре се.Те сла го во ри о тран сфор ма ци ји свих људ ских мо зго ва на Зе мљи у 
је дан „џи нов ски мо зак“, о тран сфор ма ци ји сва ког по је дин ца у де лић тог 
ко смич ког ен ти те та. 

Оно што ни је би ло ре ал но у ова ко по ста вље ној за ми сли је сте оче ки ва-
ње да ће се, ис кљу чи во за хва љу ју ћи по сто ја њу јед не но ве и су пер и ор не 
ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, не ка ко ауто мат ски пре ва зи ћи су же на по-
ља све сти, его и зам и на си ље, све из ра же ни је по де ле ин те ре сних сфе ра и 
кон фрон та ци је у људ ској за јед ни ци. На про тив, изум ра ди ја од мах је, још 
за Те сли ног жи во та, упо тре бљен у Дру гом свет ском ра ту као моћ но сред-
ство ма сов ног иде о ло шког ко му ни ци ра ња и ин док три ни ра ња, а са том 
прак сом, са прак сом во ђе ња бес по штед ног ме диј ског ра та , на ста вље но 
је и на ста вља се све до да на шњих да на. Пре да ти су за бо ра ву фи ло зоф ски 
и  етич ки став,  ху ма ни стич ко опре де ље ње, па и са мо име и де ло про на-
ла за ча ко ме се, с дру ге стра не, по себ но у го ди ни у ко јој обе ле жа ва мо 150 
– го ди шњи цу ње го вог ро ђе ња,  на ра зним стра на ма све та при зна је да је 
из ми слио чи та ву јед ну ци ви ли за ци ју.

За то су, у окви ру про јек та „Те сли но Пла не тар но По се ло“,  број ни но ви-
на ри, ин жи ње ри, про на ла за чи, ка мер ма ни, ре ди те љи, мон та же ри, ра дио-
ама те ри, асо ци ја ци је по пут „Tesla Memorial Society“ из Њу јор ка, „Tesla 
Society“ из Сан Га ле на, Са ве зи про на ла за ча у зе мљи и све ту, дру штва и ин-

сти ту ти ко ји но се Те сли но име, Елек тро-
при вре да Ср би је, ин сти ту ци је по пут Му зе-
ја Ни ко ле Те сле у Бе о гра ду и пред у зе ћа по-
пут бе о град ске „Ла сте“ или зре ња нин ског 
„Ди ја ман та“ удру жи ли сна ге и по мо гли 
у ор га ни зо ва њу, кре и ра њу и еми то ва њу, 
не са мо се ри је ра дио и те ле ви зиј ских про-
гра ма, већ исто та ко и у кре и ра њу ви ше 
до га ђа ја од ме ђу на род ног зна ча ја ко ји ма 
се ука зи ва ло на не за о би ла зне до при но се 
Ни ко ле Те сле и за хва љу ју ћи ко ји ма су име 
и би ста ве ли ка на (рад ва јар ке Дрин ке Ра-
до ва но вић)  на шли сво је ме сто, ка ко у про-
сто ри ја ма Ра дио Бе о гра да (2.VI 1992.),  та-
ко и у про сто ри ја ма Ра дио Но вог Са да (12.
X 1999.), Ма ђар ског Ра ди ја – Бу дим пе шта  
(17. V 2002.), као и Че шког Ра ди ја – Праг  
(10. VII 2003.). Био је то сим бо ли чан знак 
на шег дру штве ног и ме диј ског оку пља ња 
ко јим смо отва ра ли пут ка јед ном бо љем, 
Те сли ном, све ту, све ту ми ра, раз у ме ва ња, 
љу ба ви, са рад ње и ко му ни ка ци ја ме ђу на-
ста вља чи ма Те сли ног де ла.

Во де ћа иде ја „Те сли ног Пла не тар ног 
По се ла“ и са сто ји се у то ме да би сва ки 
ра дио и сва ка те ле ви зи ја тре ба ло да ор га-
ни зу је раз ли чи те об ли ке пла не тар не ко-
му ни ка ци је уну тар оне на ци је, кул ту ре, 
је зи ка и тра ди ци је ко јој и са ма при па да  
(„Ма ђар ско Пла не тар но По се ло“, „Че шко 
Пла не тар но По се ло“, „Фран цу ско Пла не-
тар но По се ло“, „Срп ско Пла не тар но По се-
ло“...)  док би  „Те сли но Пла не тар но По се-
ло“  тре ба ло да за жи ви као По се ло свих 
тих По се ла.

При ли ком уно ше ња и по ста вља ња би-
сте Ни ко ле Те сле у про сто ри ја ма Ма ђар-
ског Ра ди ја, Глав ни уред ник тог Ра ди ја, го-
спо дин Мер зе Је не је ре као : „Ви сте нам до-
не ли бу дућ ност!“,  а  Ге не рал ни ди рек тор 
Че шког Ра ди ја, го спо дин Ва слав Ка сик,  је 
10 ју ла 2003. го ди не, ка да је би ста оца ра-
ди ја на шла сво је ме сто у Че шком Ра ди ју, 
из ја вио : „На да на шњи дан про из ве ли смо 
јед но се ћа ње на бу дућ ност!“

На гра ду „Те сли ног Пла не тар ног По се-
ла“, ре љеф са ли ком Ни ко ле  Те сле и Ди-
пло му, ко ји се до де љу ју по је дин ци ма и 
ин сти ту ци ја ма  за слу жним за „кре а ти ван 
до при нос ми ру, од бра ну пра ва сва ког чо-
ве ка на за јед нич ки сан, за шти ту при ро де, 
уна пре ђи ва ње раз у ме ва ња и ко му ни ка ци-
је ме ђу на ро ди ма све та“ до да нас су при ми-
ли : филм ски ре ди тељ Емир Ку сту ри ца  
(10.III 1993.)  -  Бе о град; на уч ник и про на-
ла зач Dr Yoshiro Nakamats   (25. VI 1993.) 
– То кио; филм ска глу ми ца и бив ши Ми ни-
стар кул ту ре Грч ке, Ме ли на Мер ку ри (13. 
IV 1994.)   -  Ати на; пи сац Ми ло рад Па вић 
(13. IV 1994.) -  Ати на; МЕ ЂУ НА РОД НА 
ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НА УНИ ЈА -  по во дом 130-го ди шњи це по сто ја-
ња  (13. VI 1995.) -  Же на ва; МЕ ЂУ НА РОД НА ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О-
НА УНИ ЈА -  СЕК ТОР ЗА РА ДИ О КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ,  по во дом 100 – го-
ди шњи це по сто ја ња (13. VI 1995.)  -  Же не ва; Астро на ут Алек сеј Ар хи по-
вич Ле о нов  (12. X 1996.)  -  Бе о град; Астро на ут Нил Армстронг  -  на гра да 
још ни је уру че на пи сац Ђерђ Кон рад  (10. VII 2003.)   -  Бу дим пе шта.

Астро на ут Алек сеј Ар хи по вич Ле о нов упу тио је „Те сли ном Пла не тар-
ном По се лу“  по ру ку ко ја гла си :  „Же лим мла дој ге не ра ци ји да жи ви у 
ми ру. За јед но смо бо љи!“

„Те сли но Пла не тар но По се ло“  осно ва но је, кра јем 2005. го ди не  као 
не про фит но и не вла ди но Удру же ње гра ђа на.

XVI XVII

Теслино планетарно посело

2. октобар 1996. године. Чин свечаног 
уручења награде “Теслиног планетарног 
посела” руском космонауту Алексеју 
Архиповичу Леонову. У име награђеног 
награду је примио представник руске 
амбасаде у Београду.  Додела награде 
одржана је у просторијама Југословенске 
кинотеке.

17. мај 2002. године. Главни уредник 
Мађарског Радија, господин Мерзе Јене, 
и директор технике Мађарског Радија, 
господин Ласло Суто уносе бисту Николе 
Тесле у просторије Мађарског Радија.

10. јул 2003. године. Кочија са бистом 
Николе Тесле у Прагу-снимљено на 
дан постављања бисте Чешком Радију 
- Теслин рођендан.

12. октобар 2004. Миодраг Новаковић, 
аутор “Теслиног планетарног посела” 
и др Љубо Вујовић генерални секретар 
“Tesla memorial society” из Њујорка, 
полажу цвеће на бисту оца радија 
Николе Тесле у Радио Новом Саду.

2. јун 1992. године.  “Дан када се вратио 
Тесла”. Уношење бисте Николе Тесле, оца 
радија у Радио Београд, прво “Теслино 
планетарно посело”.



Још увек стра шан су коб об у зи ма ду хо ве и ве-
ро ват но ће нај ве ћу ва жност има ти ви со ко на-

пон ски пре дај ник као уре ђај за на пад и од бра ну, 
по себ но у ве зи са те ле а у то ма ти ком. Овај изум 
је ло гич ки ис ход про ма тра ња у мо јој мла до сти, 
ко је се на ста ви ло то ком це лог жи во та. Ка да су 
пр ви ре зул та ти об ја вље ни, у увод ном члан ку 
„Еlectrical Re vi ew“ пи са ло је да ће он по ста ти 
„је дан од нај моћ ни јих фак то ра за на пре дак ци-
ви ли за ци је и чо ве чан ства“. Ни је да ле ко вре ме 
ка да ће се ово про ро чан ство ис пу ни ти. Го ди на 
1898. и 1900. по ну ђен је вла ди и мо жда би био и 
усво јен да сам ја је дан од оних ко ји „ку ца на ма-
ла вра та“.Та да сам за и ста ми слио да би мој изум 
окон чао рат због сво је ве ли ке ра зор не мо ћи и 
исљу чи ва ња лич них еле ме на та у су ко бу. Ма да 
ни сам из гу био ве ру у ње го ве мо гућ но сти, мо ји 
су се по гле ди од та да про ме ни ли. Рат се не мо же 

из бе ћи, све док се не укло ни узрок ње го вог ја-
вља ња а то је по по след њим ана ли за ма огром но 
про стран ство пла не те на ко јој жи ви мо. Је ди но 
уко ли ко из бри ше мо раз да љи не из ме ђу љу ди у 
сва ко ме сми слу пу тем пре но ше ња ве сти, пре во-
за пут ни ка и ро бе и пре но са енер ги је, јед но га да-
на ће се ство ри ти усло ви ко ји ће обез бе ди ти трај-
но при ја тељ ство ме ђу љу ди ма. Ми са да нај ви ше 
же ли мо да се збли жи мо и да се бо ље раз у ме мо 
ме ђу со бом и ме ђу на ро ди ма ши ром све та и да 
се осло бо ди мо фа на тич ке по све ће но сти уз ви ше-
ним иде а ли ма на ци о нал ног его и зма и по но са 
ко ји увек има ју тен ден ци ју да сур ва ва ју свет у 
пре и сто риј ско ди вља штво и су ко бе. Ни Ли га, 
ни пар ла мен тар ни ак ти, ни ка да не ће спре чи ти 
та кву не сре ћу. То су са мо но ви три ко ви, ко ји сла-
бе пре пу шта ју на ми лост ја ки ма. Пре че тр на ест 
го ди на из нео сам сво је ми шље ње о ово ме, ка да 
се удру жи ло не ко ли ко во де ћих вла да-не ка вр ста 

Све те али јан се- ко ју је за сту пао по кој ни Ен др ју 
Кар не ги (An drew Car ne gie), ко ји мо же са пра вом 
да се сма тра оцем ове иде је, по што јој је дао ви-
ше пу бли ци те та и под сти ца ја од би ло ко га дру-
гог, пре не го што је то учи нио и сам пред сед ник. 
Ма да се не мо же по ре ћи да би та кав пакт мо гао 
да бу де од бит не ко ри сти за не ке ма ње срећ не 
на ро де, он не мо же да оства ри глав ни циљ. Мир 
је ди но мо же до ћи као при род на по сле ди ца све-
стра ног про све ћи ва ња и ста па ња ра са, а ми смо 
још увек да ле ко од тог срет ног оства ре ња. Ка ко 
ја гле дам на свет да нас, у све тлу ве ли ке бор бе, 
чи ји смо све до ци, уве рен сам да би чо ве чан ству 
нај ви ше ко ри сти ло ако би Сје ди ње не Др жа ве 
оста ле ода не сво јој тра ди ци ји и др жа ле се по 
стра ни „не си гур них са ве за“. Сво јим ге о граф-
ским по ло жа јем Аме ри ка је уда ље на од пре те-
ћих су ко ба, без те ри ро ри јал них пре тен зи ја са 
не ис црп ним из во ри ма и огром ним ста нов ни-
штвом ко је је пот пу но про же то ду хом сло бо де и 
пра ва, ова зе мља за у зи ма је дин ствен и при ви ле-
го ван по ло жај. За то је у мо гућ но сти да сло бод но 
ис по љи сво ју ко ло сал ну сна гу и мо рал ну моћ за 
до бро бит свих, са мно го ви ше му дро сти и успе-
ха не го да је члан не ке ли ге. У јед ној од мо јих 
би о граф ских цр ти ца, ко је је об ја вио „Elec tri cal 
Ex pe ri men ter“ ба вио сам се до га ђа ји ма из сво је 
мла до сти и по ме нуо не во љу, ко ја ме је при мо ра-
ла да не пре ста но ве жбам сво ју ма шту и са мо по-
сма тра ње. Ова ду хов на ак тив ност, пр во бит но 
ма хи нал но под стак ну та бо ле шћу и пат њом, 
по ла ко је по ста ла мо ја дру га при ро да и до ве ла 
ме ко нач но до са зна ња да сам ја са мо је дан ауто-
мат, ли шем сло бод не во ље у раз ми шља њи ма и 
де ло ва њу, ко ји са мо од го ва ра на ути цај око ли-
не. На ше те ло је скуп ус кла ње них ме ха ни за ма, 
по кре ти ко је чи ни мо су број ни и сло же ни а спо-
ља шњи ути сци на на ша чу ла су у то ли кој ме ри 
де ли кат ни и не до ку чи ви да је обич ном чо ве ку 
те шко да их раз у ме. Ипак, ни шта ни је увер љи ви-
је за ис ку сног ис тра жи ва ча од ме ха ни стич ке те-
о ри је жи во та, ко ју је Де карт (De scar tes) до не кле 
схва тио и по ста вио пре три ста го ди на. Али у то 
вре ме мно ге ва жне функ ци је на шег ор га ни зма 
ни су би ле по зна те и фи ло зо фи су тап ка ли у мра-
ку на ро чи то у по гле ду при ро де све тла, гра ђе и 
ра да ока. На пре дак на уч ног ис тра жи ва ња у овој 
обла сти је по след њих го ди на био та кав да ни је 
оста вио ме ста сум њи у по гле ду ово га гле ди шта, 
о че му је об ја вље но мно го ра до ва. Је дан од ње го-
вих нај спо соб ни јих и нај ре чи ти јих екс по не на та 
је ве ро ват но Фе ликс Ле дан те (Fe lix Le Dan tec), 
ко ји је прет ход но био аси стент Па сте ру (Lo u is 
Pa ste ur). Про фе сор Жак Леб (Ja squ es Lo eb) из вео 

је из у зет не екс пе ри мен те у хе ли о тро пи ји, ја сно 
до ка зу ју ћи ути цај ну моћ све тло сти на ни же об-
ли ке ор га ни за ма и ње го ва нај но ви ја књи га При
нуд на кре та ња то по твр ђу је. Али, док на уч ни ци 
ову те о ри ју при хва та ју јед но став но као и би ло 
ко ју дру гу ко ја је по зна та, за ме не је то исти на ко-
ју из ча са у час ис ка зу јем у све му што чи ним и у 
сва кој сво јој ми сли. Свест о спо ља шњем ути ску 
ко ји ме под сти че на би ло ко ји на пор-ум ни или 
фи зич ки-увек по сто ји у ме ни. Са мо у вр ло рет-
ким при ли ка ма ка да сам био из у зет но кон цен-
три сан, имао сам по те шко ћа да на ђем из вор ни 
под сти цај. 

Мно го ве ћи број љу ди ни је све стан шта се до-
га ђа око њих и у њи ма и ми ли о ни по ста ју жр тве 
бо ле сти и уми ру пре вре ме на због то га. Нај о бич-
ни је сва ко днев не по ја ве су за њих ми сте ри о зне 
и нео бја шњи ве. Чо век мо же да се из не на да рас-
ту жи и да с му ком тра жи об ја шње ње, а мо гао је 
да схва ти да је до то га до шло про сто за то што је 
облак за кло нио Сун це. Он мо же у ма шти да ви-
ди сли ку сво га дра гог при ја те ља, под усло ви ма 
за ње га вр ло чуд ним, по што га је са мо ма ло ра-
ни је срео на ули ци или ви део не где ње го ву фо то-
гра фи ју. Ка да из гу би дуг ме на око врат ни ку он 
бе сни и псу је са ти ма, по што ни је у мо гућ но сти 
да за ми сли сво је прет ход не по ступ ке и од ре ди 
где је из гу бљен пред мет. Не пот пу но за па жа ње 
је са мо об лик не зна ња и од го вор но је за мно га 
бо ле сна схва та ња и по бе де лу дих иде ја. Са мо 
сва ка де се та осо ба не ве ру је у те ле па ти ју и дру-
ге пси хич ке ма ни фе ста ци је, спи ри ту а ли зам и 
ко му ни ка ци ју са мр тви ма и од би ја да слу ша на-
мер не или не на мер не ва ра ли це. Да бих илу стро-
вао ко ли ко ду бо ко је уко ре ње на скло ност да се 
у ово ве ру је, чак и код тре зве них Аме ри ка на ца, 
по ме ну ћу је дан сме шан до га ђај.

XVIII XIX

Шта нам пружа
телеаутоматика



Уочи ра та, ка да је из ло жба 
мо јих тур би на у овом гра ду 
иза зва ла раз ли чи те ко мен-
та ре у тех нич кој штам пи, 
ја сам пред ви део да ће би ти 
јаг ме ме ђу про из во ђа чи ма 
да се до че па ју изу ма, а по себ-
но сам кро јио план за јед ног 
го спо ди на из Де тро и та, ко ји 
је имао не ве ро ват ну спо соб-
ност на го ми ла ва ња ми ли о-
на. Био сам  ду бо ко уве рен да 
ће се он по ја ви ти јед но га да на, та ко да сам то 
са си гур но шћу из ја вио сво јој се кре та ри ци и 
аси стен ти ма. И за и ста, јед ног ле пог ју тра, гру па 
ин же ње ра из Фор до ве мо тор не ком па ни је ми 
се пред ста ви ла и за мо ли ла да са мном раз го ва-
ра о ва жном про јек ту. „Зар вам ни сам ре као?“, 
три јум фал но сам упи тао слу жбе ни ке а је дан од 
њих је од вра тио: “Не ве ро ват ни сте, го по ди не Те-
сла, све се упра во до го ди она ко ка ко Ви пред ви-
ди те“. Чим су ови прак тич ни љу ди се ли, ја сдам 
на рав но од мах по чео да ве ли чам див на свој ства 
сво је тур би не, ка да ме је њи хов за ступ ник пре-
ки нуо и ре као: „Ми зна мо све о то ме али смо ов-
де по спе ци јал ном за дат ку. Осно ва ли смо пси хо-
ло шко дру штво за ис тра жи ва ње пси хо ло шких 
фе но ме на и же ли мо да нам се при дру жи те у то-
ме по ду хва ту“. Прет по ста вљам да ови ин же ње-
ри ни ка да ни су са зна ли ко ли ко је ма ло тре ба ло 
да их из ба цим из сво је кан це ла ри је.

Од ка да су ми нај ве ћи љу ди то га вре ме на, 
во де ћи љу ди у на у ци, чи ја су име на бе смрт на, 
ре кли да сам об да рен нео бич ним умом, усред-
сре дио сам све сво је ум не спо соб но сти на ре ша-
ва ње ве ли ких про бле ма без об зи ра на жр тве. 
Мно го го ди на сам по ку ша вао да ре шим ениг му 
смр ти и пом но сам мо трио сва ку вр сту ду хов-
ног упо зо ре ња. Али, са мо јед ном у то ку сво га 
жи во та до жи вео сам не што што је за ме не тре-
нут но оста ви ло ути сак нат при род ног. Би ло је 
то у вре ме мај чи не смр ти. Био сам пот пу но ис цр-
пљен од бо ла и ду гог бде ња и јед не но ћи су ме од-
ве ли у не ку згра ду, два бло ка од на ше ку ће. Док 
сам та мо бес по моћ но ле жао, по ми слио сам да је 
мо ја мај ка умра, док сам ја био да ле ко од ње не 
по сте ље, си гур но би ми по сла ла не ки знак. Два, 
три ме се ца пре то га био сам 
у Лон до ну са сво јим са да по-
кој ним при ја те љем сер Ви ље-
мом Крук сом (Sir Wil li am Cro-
oc kes) у дру штву у ко ме се рас-
пра вља ло о спи ри ту а ли зму 
па сам био пот пу но об у зет 
тим ми сли ма. Мо жда ни сам 
обра тио па жњу на оста ле, јер 
сам па жљи во слу шао ње го ве 
ар гу мен те, по што ме је то ње го во епо хал но де ло 
о зра че њу, ко је сам чи тао као сту дент, под ста кло 
да се по све тим елек тро тех ни ци. Раз ми шљао сам 
да су са да нај по вољ ни је при ли ке за са гле да ва ње 
ениг ме за гроб ног жи во та, по што је мо ја мај ка 
би ла ге ни је и на ро чи то не над ма шна у сна жној 
ин ту и ци ји. Це ле но ћи сва ки нерв у мо згу ми је 
био на пет у иш че ки ва њу, али ни шта се ни је до-
го ди ло до ра ног ју тра, ка да сам за спао или се 
мо жда оне све стио и угле дао облак са ли ко ви ма 
ан ђе ла чу де сне ле по те и јед ног од њих ка ко  ме 
по сма тра са пу но љу ба ви, а ко ји по сте пе но по-
при ма из глед мо је мај ке. При ви ђе ње је по ла ко 
леб де ло кроз со бу и не ста ло, а ме не је про бу ди-
ла нео пи си во ми ла пе сма ко ју је пе ва ло мно го 
гла со ва. У том ча су, био сам си гу ран, не знам ка-
ко, да је мо ја мај ка умра баш та да. И то је би ла 

исти на. Ни сам био у ста њу да 
пој мим огром ну те жи ну бол-
ног са зна ња ко је сам уна пред 
осе тио и на пи сао сам пи смо 
сер Ви ље му Крук су док сам 
још био под тим ути сци ма и 
сла бог здра вља. Ка да сам се 
опо ра вио ду го сам тра жио 
спољ њи узрок ове чуд не по ја-
ве и на мо је ве ли ко олак ша ње 
ус пео сам у то ме, по сле мно го 
ме се ци без у спе шних на по ра. 

Ви део сам сли ку про сла вље ног умет ни ка ко ја 
пред ста вља јед но од го ди шњих до ба у об ли ку 
обла ка са гру пом ан ђе ла ко ји су, ка ко се чи ни ло 
за и ста леб де ли у ва зду ху и то ме је сна жно по го-
ди ло. Све се то исто по ја ви ло у мом сну, осим 
при ви да мо је мај ке. Му зи ка је до пи ра ла од хо ра 
обли жње цр кве, у то ку ра не ус кр шње слу жбе, 
об ја шња ва ју ћи успе шно све у са гла сно сти са на-
уч ним чи ње ни ца ма.

До го ди ло се то дав но, и ни ка да од та да ни сам 
имао ни нај ма њи раз лог да про ме ним сво је по-
гле де у од но су на пси хич ке и ду хов не фе но ме не, 
јер за то ап со лут но ни је би ло ни ка квих осно ва. 
Ве ра у њих је при род на по сле ди ца ин те лек ту ал-
ног раз во ја. Ре ли ги о зне дог ме се ви ше не при-
хва та ју у сво ме ор то док сном зна че њу, али сва ки 
чо век је склон да ве ру је у не ку вр сту ви ше си ле. 
Сви мо ра мо има ти не ки иде ал ко ји ће упра вља-
ти на шим по на ша њем и ко ји ће нас за до во љи ти 
али ни је ва жно да ли је то ве ро и спо вест, умет-
ност, на у ка или не што дру го, све док де лу је као 
не ма те ри јал на си ла. За ми ро љу бив оп ста нак чо-
ве чан ства у це ли ни је бит но да пре о вла да јед но 
за јед нич ко схва та ње.

По што ни сам ус пео да до би јем би ло ка кав 
до каз у при лог тврд ња ма пси хо ло га и спи ри ти-
ста, до ка зао сам на сво је пот пу но за до вољ ство, 
ауто ма ти зам жи во та, не са мо кроз стал но по-
сма тра ње по је ди нач них по сту па ка већ мно го 
увер љи ви је пре ко од ре ђе них уоп шта ва ња. Све 
ово је от кри ће ко је ја сма трам нај ве ћим тре нут-
ком људ ског дру штва и на че му ћу се крат ко за-
др жа ти. Пр ви на го ве штај ове за пре па шћу ју ће 
исти не ро дио се у ме ни ка да сам био вр ло млад 
чо век, али мно го го ди на све што сам при ме тио 

ту ма чио сам јед но став но као 
слу чај ност. На и ме, кад год су 
ме не или не ког ко ме сам био 
при вр жен, или де ло ко ме сам 
се по све тио, дру ги по вре ђи-
ва ли, на по се бан на чин, ко ји 
би мо гао нај јед но став ни је да 
се ока рак те ри ше као крај ње 
ру жан, осе ћао сам то као на-
ро чит и нео пи сив бол, ко ји 

сам у по тра зи за бо љим име ном оква ли фи ко вао 
као „ко смич ки“ а убр зо за тим ре дов но се до га ђа-
ло да су они ко ји су на но си ли бол, ло ше про ла зи-
ли. По сле мно го ова квих слу ча је ва, по ве рио сам 
се јед ном бро ју при ја те ља, ко ји су и са ми има ли 
при ли ке да се уве ре у исти ни тост ове те о ри је, 
ко ју сам ја по сте пе но фор му ли сао и ко ја мо же да 
се пред ста ви у не ко ли ко сле де ћих ре чи.

На ша те ла су слич не гра ђе и из ло же на су 
истим спо ља шњим ути ца ји ма. Ре зул тат то га су 
слич не ре ак ци је и ускла ђе ност оп штих ак тив но-
сти на ко ји ма се за сни ва ју сва на ша дру штве на 
и оста ла пра ви ла и за ко ни то сти. Ми смо ауто ма-
ти ко је пот пу но кон тро ли шу си ле сре ди не, раз-
ба цав вши нос уна о ко ло као пам пу ре од плу те 
по по вр ши ни во де, ауто ма ти ко ји су по гре шно 
схва ти ли ре зул ту ју ћу си лу спољ них им пул са 

као сло бод ну во љу. На ши по кре ти и дру ге рад-
ње слу же очу ва њу жи во та и ма да из гле да да смо 
пот пу но не за ви сни јед ни од дру гих, ми смо спо-
је ни не ви дљи вим ве за ма. Све док је ор га ни зам 
у од лич ном ста њу он ре а гу је тач но на си ле ко је 
га по кре ћу, али оног тре нут ка ка да на ста не не ки 
по ре ме ћај у би ло ком чо ве ку, ње го ва сна га за са-
мо о др жа њем сла би. Сва ко раз у ме да уко ли ко не-
ко оглу ви, ако му вид осла би или су му удо ви по-
вре ђе ни, шан се за ње гов да љи оп ста нак су ума-
ње не. Али је та ко ђе исти на, мо жда чак и ве ћа, да 
од ре ђе на оште ће ња мо зга ко ја ма ње или ви ше 
сла бе ви тал не ква ли те те ауто ма та убр за ва ју ње-
го ву про паст. Вр ло осе ћај но и по сма тра њу скло-
но би ће са сво јим ви со ко ра зви је ним и пот пу но 
нет кну тим ме ха ни змом ко ји се по на ша у скла ду 
са про мен љи вим усло ви ма око ли не, на да ри ла је 
при ро да тран сце ден тал ним ме ха нич ким осе ћа-
њем, ко је му омо гу ћа ва да из бег не опа сно сти ко-
је су при кри ве не да би се ди рект но уочи ле. Ка да 
та кво ство ре ње до ђе у кон такт са дру ги ма, чи ји 
су упра вљач ки ор га ни пот пу но не ис прав ни, то 
чу ло се ја вља и он осе ћа «ко смич ки» бол. Ова 
исти на се по твр ди ла на сто ти на ма при ме ра и ја 
по зи вам оста ле при род ња ке да по све те па жњу 
овом пред ме ту, ве ру ју ћи да ће се за јед нич ким 
и си сте мат ским на по ром по сти ћи ре зул та ти 
од не про це њи ве вред но сти за свет. Иде ја о кон-
сти ту и са њу ауто ма та ко ји би пот кре пио мо ју 
те о ри ју дав но ми је па ла на па мет, али сам на 
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њој по чео ак тив но да ра дим тек 1893. го ди не ка-
да сам по чео ис тра жи ва ња у ра ди о тех ни ци. У 
то ку две или три сле де ће го ди не кон стру и сао 
сам из ве стан број ауто мат ских ме ха ни за ма, ко-
ји ма се упра вља ло из да љи не и при ка зи вао их 
по се ти о ци ма у сво јој ла бо ра то ри ји. Ме ђу тим, 
1896. го ди не кон стру и сао сам уре ђај ко ји је мо-
гао да оба вља мно штво опе ра ци ја, али се за вр-
ше так ових ра до ва од го дио за крај 1897. го ди не. 
У свом члан ку ко ји је иза шао у јун ском бро ју ча-
со пи са „Cen tury Ma ga zi ne“ 1900. го ди не, као и у 
дру гим ча со пи си ма из тог вре ме на, опи сао сам 
и илу стро вао тај уре ђај, ко ји је, кад се по чет ком 
1898. го ди не пр ви пут по ја вио, иза звао та кву 
сен за ци ју као ни је дан мој изум до та да. Но вем-
бра 1898. го ди не основ ни па тент но во га изу ма 
ми је био одо брен, али тек по што је глав ни па-

тент ни ин же њер до шао у Њу јорк и лич но при-
су ство вао екс пе ри мен ту јер су му се мо је твр ње 
чи ни ле не ве ро ват ним. Се ћам се кад сам доц ни-
је по се тио јед ног ви со ког др жав ног чи нов ни ка 
у Ва шинг то ну с на ме ром да свој изум по ну дим 
др жа ви, да је тај чо век, по што сам му ис при чао 
шта сам на пра вио, пра снуо у смех. Та да ни ко ни-
је ни пи ми шљао да по сто ји и нај ма њи из глед за 
успе шну ре а ли за ци ју та квог  уре ђа ја. Не сре ћа 
је у то ме што сам у па тен ту, по слу шав ши са вет 
сво јих адво ка та, на зна чио да се њи ме упра вља 
по мо ћу јед ног ко ла и јед ног до бро по зна тог де-
тек то ра због то га што та да још ни сам обез бе-
дио за шти ту сво јих ме то да и ин стру ме на та за 
ин ди ви ду а ли за ци ју. У ства ри, сво јим ма ке та ма 
бро да сам упра вљао са деј ством ви ше ко ла, та-
ко да је сва ка ин тер фе рен ци ја би ла ис кљу че на. 
Нај че шће сам ко ри стио ко ла у об ли ку пе тљи са 
кон ден за то ри ма, за то што је при ли ком пра жње-
ња мог пре дај ни ка ви со ког на по на до ла зи ло до 
јо ни за ци је ва зду ха у ла бо ра то ри ји, та ко да би и 
нај ма ња ан те на са ти ма цр пла елек три ци тет из 
ококлне ат мос фе ре. Тек ко ли ко да се стек не из ве-
сна пред ста ва о то ме, не ве шћу сле де ћи при мер: 
за па зио сам да ће ста кле ни ба лон од 12 ин ча са 
из ву че ним ва зду хом и са са мо јед ним тер ми на-
лом за ко ји се ве зу је крат ка жи ца, про из ве сти 
око хи ља ду уза стоп них бле ско ва пре не го што 
се не у тра ли зу је сав елек три ци тет из ва зду ха ла-
бо ра то ри је. При јем ник у об ли ку пе тље ни је био 
осе тљив на та кав по ре ме ћај и ин те ре сант но је 
за бе ле жи ти да тек да нас по ста је по пу ла ран. Он 
у прак си при ку пља мно го ма ње енер ги је не го ан-
те на или дру га узе мље на жи ца, али је у на кна ду 
за то ли шен из ве сних не до ста та ка ко је има ју не-
ки да на шњи уре ђа ји за бе жич ни пре нос. То ком 
де мон стра ци је овог про на ла ска пред пу бли ком 
зах те вао сам од по се ти ла ца да по ста вља ју пи та-
ња, ма кар и нај ком пли ко ва ни ја, и ауто мат би 
зна ко ви ма од го ва рао на њих. У оно до ба та ко 
не што се сма тра ло ма гич ним а, у ства ри, све је 
би ло та ко јед но став но јер сам пре ко свог апа ра-
та ја да вао од го во ре.

Тих да на кон стру и сан је још је дан те ле а у то-
мат ски брод, чи ја је фо то гра фи ја об ја вље на у 
овом бро ју ча со пи са „Elec tri cal Ex pe ri men ter“. 
Кре та ње бро да се кон тро ли са ло по мо ћу ви ше 
за во ја ка по ста вље них у утро бу бро да ко ји је био 
пот пу но хер ме тич ки за тво рен и мо гао за ро ни-
ти. Апа ра ту ра ко ју сам ко ри стио би ла је слич на 
оној ко ју сам ко ри стио у пр вом мо де лу, из у зев 
не ких спе ци јал них по је ди но сти ко је сам до дао, 
као што су, на при мер, си ја ли це чи ја је уло га би-
ла да да ју ви дљи ви до каз о пра вил ном функ ци о-
ни са њу ове на пра ве.

Ауто ма ти ко ји ма упра вља опе ра тор у окви-
ру свог ви до кру га у ства ри су пр ви и при лич но 
гру би ко ра ци у раз во ју на у ке о те ле а у то ма ти ци 
ка кву сам ја за ми слио. На ред но ло гич ко по бољ-
ша ње би ло је у при ме на ма где су ови ауто мат ски 
ме ха ни зми ван ви до кру га и на ве ли кој уда ље-
но сти од упра вљач ког цен тра, и од та да сам се 
стал но за ла гао да се уме сто то по ва они ко ри сте 
као рат но оруж је. Чи ни ми се да је ва жност то-
га са да схва ће на, ако мо гу да су дим на осно ву 
нео че ки ва них ве сти у штам пи о оства ре њи ма за 
ко ја се ка же да су из у зет на, али ни по че му ни су 
ни ка ква но вост. Не са вр ше ним на чи ном по мо ћу 
да на шњих бе жич них по стро је ња мо гућ но је лан-
си ра ти ави он ко ји тре ба да сле ди при бли жно 
од ре ђе ни курс и из вр ши не ку опе ра ци ју на уда-
ље но сти од не ко ли ко сто ти на ми ља. Осим то га 
апа ра том ове вр сте мо же се ме ха нич ки упра вља-
ти на ви ше на чи на и не сум њам да мо же да се по-

ка же ко ри сним у ра ту. Али, бар ко ли ко је ме ни 
по зна то, да нас не по сто је ин стру мен ти ко ји ма 
би се са пре ци зно шћу мо гао оства ри ти та кав 
циљ. Го ди не сту ди ја по све тио сам том пи та њу и 
уса вр шио ме ха ни зме ко ји ма се та ква и још ве ћа 
чу да мо гу ла ко ре а ли зо ва ти. Као што сам ра ни је 
ре као, док сам био сту дент на ко ле џу за ми слио 
сам јед ну ле те ћу ма ши ну ко ја се пот пу но раз ли-
ко ва ла од да на шњих. Основ ни прин цип је био 
ис пра ван, али ни је мо гао да се оства ри у прак-
си, јер зах те ва ве ли ку по кре тач ку сна гу. По след-
њих го ди на успе шно сам ре шио овај про блем и 
са да ра дим на на цр ту ле те ли ца без ве ли ких и 
ма лих кри ла, без про пе ле ра и оста лих спољ них 
до да та ка, ко је ће раз ви ја ти стра хо ви то ве ли ке 
бр зи не и ве ро ват но у бли ској бу дућ но сти пру-
жи ти убе дљив ар гу мент у ко рист ми ра. Та ква 
јед на ма ши на ко ја се одр жа ва у ва зду ху и кре ће 
ис кљу чи во на прин ци пу ре ак ци је, а за ми шље-
на је да се њо ме упра вља би ло ме ха нич ки, би ло 
пу тем бе жич но пре не те енер ги је, при ка за на је 
на јед ној од ових стра ни ца. Из град њом од го ва-
ра ју ћих по стро је ња би ће мо гу ће про јек тил ове 
вр сте лан си ра ти у ва здух и спу сти ти го то во тач-
но на сва ко пред ви ђе но ме сто, ма кар оно би ло 
хи ља да ма ми ља уда ље но. Али, ми се не ће мо за у-
ста ви ти на то ме. Си гур но да ће мо про из во ди ти 
та кве те ле ди ри го ва не апа ра те ко ји ће би ти у ста-
њу да се по на ша ју као да рас по ла жу соп стве ном 
ин те ли ген ци јом и ко ји ће сво јом по ја вом иза зва-
ти ре во лу ци ју. Још 1898. го ди не пред ло жио сам 
пред став ни ци ма јед ног ве ли ког ин ду стриј ског 
кон цер на да про из ве ду и јав но сти при ка жу 
ауто мо бил ско во зи ло ко је би са мо оба вља ло нео-
бич но ве ли ки број рад њи, од ко јих би не ке би ле 
срод не ра су ђи ва њу. У том тре нут ку, ме ђу тим, 
мој пред лог је сма тран не ре ал ним и од ње га ни-
је би ло ни шта.

Нај ве ћи умо ви да на шњи це на сто је да про-
на ђу та ква сред ства ко ја би спре чи ла да се по-
но ви стра хо ви ти су коб ко ји је са мо те о риј ски 
ок нчан, а чи је сам тра ја ње и глав ни за вр ше так 
тач но пред ви део у члан ку об ја вље ном у ли сту 
„SUN“ 20. де цем бра 1914. го ди не. Пред ло же на 
Ли га на ро да ни је лек. На про тив, су де ћи по ми-
шље њу не ких по зна тих љу ди, њен учи нак мо же 
би ти упра во су про тан. На ро чи то је жа ло сно 
што је при ли ком утвр ђи ва ња ми ров них усло ва 
усво је на ка зне на по ли ти ка, као основ од ред ба ма 
ми ра, јер ће од са да, за не ко ли ко го ди на би ти мо-
гућ но да се на ро ди бо ре без вој ске, бро до ва и то-
по ва мно го стра хо ви ти јим оруж јем, чи ја ра зор-
на моћ и под руч је де ло ва ња прак тич но не ма ју 
гра ни це. Не при ја тељ ће би ти у ста њу да ра зо ри 
сва ки град, и то без об зи ра на ње го ву уда ље ност 
и ни ка ква си ла ови га све та не ће мо ћи у то ме да 
га спре чи. Ако нам је ста ло да из бег не мо пред-
сто је ћу ка та стро фу и та ква зби ва ња ко ја мо гу 
ку глу Зе маљ ску пре тво ри ти у па као, он да мо ра-
мо убр за ти раз вој ле те ћих ма ши на и бе жич них 
пре но са енер ги је, без окле ва ња, свом сна гом и 
свим сред стви ма ко ји ма на ци ја рас по ла же.

Од ло мак из књи ге: Ни ко ла Те сла, Мо ји из у ми, 
са ен гле ског пре ве ли Ду брав ка Сми ља нић и 
Алек сан дар Ма рин чић, КЛУБ НТ, Бе о град, 

1997, стр. 77-90.
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Увод
Те сли на прет по став ка да је 
гра ви та ци ја ефект но по ље 
на и шла је на ин те ре со ва ње 
у струч ним на уч ним кру го-
ви ма. У вре ме на стан ка ове 
те о ри је, Те сли на кри ти ка 
Ајн шта но вог ра да уз бур ка-
ла је кру го ве струч не јав но-
сти и до ве ла у пи та ње по сто-
је ће гра ни це ми шље ња. Док су не ки оспо ра ва ли 
ову те о ри ју, а дру ги је јед но став но иг но ри са ли, 
то ни је про ме ни ло ја сну ин ди ка ци ју об но ве мно-
гих но вих те о ри ја ко је се за сни ва ју на кон цеп ту 
суп стан це, ко је су за сту па ли мно ги на уч ни ци. 
Ова те о ри ја је раз ви ја на од 1892. до 1894. го ди-
не, у вре ме ка да Те сла вр ши екс пе ри мен те са ви-
со ком фре квен ци јом и стру јом ви со ког на по на, 
као и елек тро маг не ти ма. Ни ка да ни је зва нич но 
об ја вље на. Иако су ова на че ла во ди ла ње го ва ка-
сни ја ис тра жи ва ња и екс пе ри мен те, Те сла ни је 
об ја вио ову те о ри ју све до пред крај жи во та, ка-
да је био раз о ча ран ра том. Ди на мич на те о ри ја 
гра ви та ци је не по ја вљу је се, ни ти спо ми ње ни 
на јед ном ин фор ма тив ном сај ту о Те сли, ни ти у 
из ве шта ји ма. Још увек је не до ступ на и на ла зи се 
у вла сни штву FO IA-е.

Ди на мич на те о ри ја гра ви та ци је
Те сла је из дао са оп ште ње на свој осам де сет и пр-
ви ро ђен дан (10 јул, 1937.) кри ти ку ју ћи Ан штај-
но ву те о ри ју ре ла ти ви те та. Од ло мак ко ји сле ди 
део је те из ја ве:

„…Прет по ста вља ју ћи да те ла ре а гу ју на 
про стор ко ји их окру жу је, про у зро ку ју ћи кри-
вље ње истог, па да ми на па мет да ис кри вљен 
про стор мо ра ре а го ва ти на те ла, про у зро ку ју ћи 
су про тан ефе кат, ис пра вља ју ћи кри ве. С об зи-
ром да су ак ци ја и ре ак ци ја 
ко ег зи стент не, сле ди да су 
прет по ста вље на кри вље-
ња, од но сно кри ве пот пу-
но не мо гу ће. Али чак и ако 
по сто је то не био об ја сни ло 
кре та ње те ла. Са мо по сто ја-
ње енер гет ског по ља мо же 
под ра зу ме ва ти ви дљи во 
кре та ње те ла. Ли те ра ту ра 
на ову те му је за не ма ре на. 
Та ко је и са по ку ша ји ма да се об ја сни функ ци о-
ни са ње уни вер зу ма без уоча ва ња по сто ја ња дру-
ге не из бе жне функ ци је у овом фе но ме ну. 
Мо је дру го от кри ће је исти на фи зич ке при ро де и 
оно је од нај ве ће ва жно сти. С об зи ром да сам про
у чио све на уч не ра до ве на пи са не на де се ти не је
зи ка, не про на ла зе ћи ду го ни нај ма њу ан ти ци па
ци ју, сма трам се бе ори ги нал ним про на ла за чем 
ове исти не, ко ја мо же би ти из ра же на сле де ћом 
из ја вом: У ма те ри ји не ма дру ге енер ги је до оне 
ко ју при ма од уни вер зу ма ко ји је окру жу је.”

 Н. Те сла
Ова из ја ва је по твр ди ла чи ње ни цу да је Те сла 

до шао до те о ри је гра ви та ци је, ко ју је пла ни рао 
да об ја ви све ту. Ме ђу тим, он је умро пре не го 
што је об ја вио де та ље сво је те о ри је. Ње го ва 
смрт до да нас је оба ви је на ве лом тај не – чак се 
не зна ни та чан да тум. Спе ку ли са ло се да је Те-
сли на смрт про у зро ко ва на ве ли ким при ти ском 
аге на та ко ји су же ле ли да про на ђу и от кри ју тај-
на до ку мен та ко ја се од но се на ову те о ри ју. На-
жа лост, Те сла је об ја вио са мо не ко ли ко де та ља 
ве за них за Ди на мич ку те о ри ју гра ви та ци је. У 
до ступ ним до ку мен ти ма, на ла зе се ар гу мен ти 

ко ји опо вр га ва ју чи ње ни цу да је уни вер зум ис-
кри вљен због гра ви та ци о них ефек ата, што по 
не ки ма на во ди на по ми сао да Те сла ни је раз у-
мео Ајн шта но ве те о ри је. Но, Те сла је ак тив но 
ра дио вр ше ћи вред не екс пе ри мен те за вре ме 
про у ча ва ња Ан штај но вих те о ри ја. Он је ис та-
као да је вре ме ре фе рен ца ко ја је згод на и од го-
ва ра ју ћа, али по што је ова те о ри ја “ис кри вље ног 
про сто ра–вре ме на” не тач на, оту да не ма осно ва 
за ре ла ти ви стич ки од нос “вре ме–про стор” и би-
ном ни кон цепт.

Те слин кон цепт ма те ри је
Ва жно је пра вил но схва ти ти је дин стве ни кон-
цепт ма те ри је. Те о ри ја се од но си на ма те ри ју, 
али Те сли на ма те ри ја ни ја ана лог на кла сич ном 
те о ри ја ма ма те ри је.

Џон О Нил је из ја вио: „Он (Ни ко ла Те сла) је 
дав но уочио да све пер цеп тив не ма те ри је про
из и ла зе из при мар не суп стан це, осе ћа ју ћи да 
цео уни вер зум, Ака ша или ма те ри ја ко ја да је 
све тлост, де ла као из вор жи во та, да је жи вот 
Пра ни или кре а тив ној сна зи, по зи ва се на по сто
ја ње бес ко нач ног ци клу са свих ства ри и фе но ме
на. При мар на суп стан ца ба че на у бес ко нач но 
ма ле вр тло ге (кре та ња) не ве ро ват не бр зи не, 
по ста је ве ли ка ма те ри ја. Енер ги ја опа да; кре та
ње пре ста је и ма те ри ја не ста је, вра ћа ју ћи се у 
пр во бит ну ма те ри ју“.

(Грац, 1997)
Те сли на ма те ри ја је у ства ри ме ди јум, „са вр

ше на теч ност“ ко ја ква си сва ку ствар ко ја је 
уро ње на у не за ви сни про вод ник. По на ша се као 
чвр сто те ло у од но су на стру ју  (ви со ке фре квен-
ци је), и ви дљи во је на ма те ри ји, док се ње го ви 
ефек ти мо гу ви де ти кроз инер ци ју. Те сла је по ка-
зао ка ко ма те ри ја мо же би ти „по ла ри зо ва на“ и 
ка ко по ста је чвр сто те ло кроз спе ци јал ни строј 

не из ме нич не стру је ви со ке 
фре квен ци је и гра нич ни 
ко тур (пре да ва ње из 1892. 
го ди не) и две ме тал не пло-
че ко је је он „ока чио“ и о 
ва здух, пра ве ћи про стор 
из ме ђу њих чвр стим. Те сла 
је 1894. из у мео по себ ни ме-
хур (ко ји је био крај њи ре-
зул тат ње го вих ис тра жи ва-
ња, јед но пол ни „бес циљ ни“ 

ме хур) ко јим је раз вио ову тех но ло ги ју да би се 
ство ри ле „енер гет ске це ви“ ко је су се мо гле ко-
ри сти ти као по кре тач ка енер ги ја. Те сла их је ка-
сни је на звао „пра ви ва зду шни ко ноп ци“.

Струк ту рал на те о ри ја
Те сла је из ја вио да је у пот пу но сти раз вио те о ри-
ју гра ви та ци је и „об ра дио је у свим де та љи ма“. 
Те о ри ја о ма те ри ји ко ју је по чео да раз ра ђу је 
из ме ђу 1893. и 1894. го ди не об ја шња ва гра ви та-
ци ју и ди рект но је по ве за на са фе но ме ном елек-
тро маг не ти зма, об ја шња ва ју ћи та ко ђе да Сун це 
и зве зде еми ту ју „при мар не со лар не зра ке“ ко ји 
про из во де се кун дар ну ра ди ја ци ју. Те сли на те о-
ри ја ка же да је фе но мен ко ји про из во ди елек тро-
маг нет не та ла се нај ва жни ји фе но мен у уни вер-
зу му. По овој те о ри ји, ме ха нич ка кре та ња су ре-
зул тат елек тро маг нет них та ла са ко ји де лу ју пре-
ма и кроз ме ди је. На жа лост, ма те мач ки аспек ти 
ове те о ри је ни су зва нуч но ис тра же ни. Те сла је 
до ка зао да сва те ла са др же елек три ци тет у се-
би, и да као та ква пред ста вља ју по крет ни на бој, 
по што се Зе мља кре ће кроз про стор огром ном 
бр зи ном (оту да на зив „ди на мич на“). Те сла је по-
ка зао кроз упо тре бу спе ци јал них пра зних це ви 

и ко ту ра ви со ког на по на ко ји су ди зај ни ра ни по-
мо ћу спе ци јал но на пра вље них стро је ва ви со ког 
на по на, да Зе мља еми ту је „ми кро та ла се“ и да 
се по на ша као сфе ра пу на на бо ја. За сно ва но на 
овим от кри ћи ма и њи хо вој по твр ди на Ко ло ра-
до Спринг су, Те сла је те сти рао пр ве елек тро маг-
нет не ма ши не без по сто ја ња „кри ла, про пе ре ла 
или гас ку ти ја“

Не-Хер цо ви та ла си
У Од го во ри ма на пи та ња, 20. де цем бра 2000. 
го ди не раз ли чи ти ауто ри и ис тра жи ва чи Те сле 
из ја сни ли су се о Те сли ном кон цеп ту „елек тро
маг нет ног мо мен ту ма“ ко ји је про и за шао из 
Мак све ло вог ори ги нал ног ра да (из јед на че ње се 
од но си на Мак све ло во из јед на че ње о ко ји ма је 
пи сао Оли вер Ха свелд, те се мо гу на зва ти он да 
Мак све ло ва-Хе ви сај до ва јед на чи на) са но та ци-
јом век то ра у Мак све ло вом ра ду и обич но се од-
но си на Мак све ло-
ве књи ге). Те сла је у 
сво ја ис тра жи ва ња 
пре нео и за па жа ње 
За не ка о Не-Хер цо-
вим та ла си ма. Они 
су да нас по зна ти у 
обла сти ми кро та-
ла са као „по вр шин
ски та ла си“. Те сла 
је по себ но обра тио 
па жњу на кре та ње 
не бе ских те ла. Ха-
се вилд је по ну дио 
гра ви та ци о ну и 
елек тро маг нет ну 
ме то до ло ги ју (Елек
три чар, 1893.). И 
дру ги су на ста ви ли ис тра жи ва ња у овом прав-
цу. Олег Д. Је фи мен ко је на пи сао књи гу „Ка у за
ли тет, елек тро маг нет на ин дук ци ја, и гра ви та
ци ја: раз ли чи ти при сту пи те о ри ји о елек тро
маг нет ном и гра ви та ци о ном по љу“.

Ком по нен те
Ова те о ри ја је ло гич ни про ду же так мо де ла ро-
та ци о ног маг нет ног по ља. Пре ма Сва ми ју Ви ве-
кан ди:

„Ве дан тич на Пра на, Ака ша и Кал па (Век све
та или Бра мин дан) су (по Те сли) би ле је ди не те
о ри је мо дер не на у ке ко је мо гу да одо бре и по др же, 
мо гу да до ка жу ма те ма тич ки да се енер ги ја и 
ма те ри ја мо гу све сти на по тен ци јал ну енер ги
ју“. (Грац, 1997)

Те сли ни елек тро маг нет ни та ла си су са ста-
вље ни од по тен ци јал не енер ги је и од го ва ра ју ћег 
кре та ња та ла са. Ова кре та ња по тен ци јал не енер-
ги је про у зро ку је про вод ник из не по сред ног 
окру же ња ко ји је екви ва лент и су про тан ефе кат 
(од ре ђу ју ћи по зи ти ван и не га ти ван ка рак тер 
око ли не). 

Не ки де ло ви ове те о ри је гла се:
Сва мер љи ва те ла су не пре кид но у по кре ту 

по це лом уни вер зу му. 
Од су ство про вод ни ка би ре зул ти ра ло не-

по сто ја њем елек тро маг нет не си ле (ва кум ска 
струк ту ра је про вод ник, ма те ри ја (нај ве ћи про-
вод ник). Мер љи ва те ла и дру ге струк ту ре ко је 
ис пу ња ва ју про стор по се ду ју и ни во не про вод-
но сти елек трич не енер ги је.

Кре та ње кроз про стор ства ра „илу зи ју вре-
ме на“.

Елек тро маг нет на енер ги ја ства ра ме ха нич ке 
ефек те ко ји де лу ју кроз про вод ни ке (мо мен тум 
и инер ци ја су елек тро маг нет не по при ро ди. 
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Енер ги ја је сна га из над вре ме на).
Ка да је про вод ник из ло жен ре зо нант ним ви-

бра ци ја ма елек тро маг нет не енер ги је, ства ра се 
ин тер ак ци ја.

Елек тро маг нет на си ла ис пу ња ва чи тав уни-
вер зум (од но се ћи се на енер ги ју зра че ња).

Елек тро маг нет на си ла је фе но мен ко ји на ста-
је пу тем про вод ни ка у уни вер зу му (ре зул тат де-
ло ва ња про вод ни ка на мер љи ву ма те ри ју).

Мо ду ли ра ње Ви де бан дов них фре квен ци ја 
елек тро маг нет не си ле про ла зи кроз све про вод-
ни ке (слич но ши ре њу спек тра).

Са мо ре ге не ри са но хе те ро до фин ско елек тро-
маг нет но по ље кон ден зу је се кроз про вод ник у 
уни вер зу му.

Елек тро маг не ти по тен ци јал не енер ги је се 
гру пи шу у од но су на пол про вод ни ка и про вод-
ни ков ди е лек трич ки от пор.

Елек тро маг нет на по ља де лу ју јед но на дру го 
и ства ра ју ро та ци о на по ља.

Елек тро маг нет на ен тро пи ја пре тва ра енер ги-
ју у по тен ци ја ле.

Елек тро маг нет ни по тен ци ја ли ви со ке фре-
квен ци је ства ра ју: 1) ма њи број ин тер ак ци ја у 
не по сред ном окру же њу 2) ујед на че но кре та ње 
без ро та ци је у про сто ру-вре ме ну, и 3) елек тро-
маг нет ну за си ће ност  (пр. пла зма).

Ни ска фре квен ци ја не по крет но сти елек тро-
маг не та ре а гу је као та ла си.

Елек тро маг нет на по ља про вод ни ка ства ра ју 
при влач ну си лу не га тив ног по ла (што се обич но 
од но си на гра ви та ци ју).

Те сла ни кад ни је кон крет но при чао о од но су 
„вре мепро стор“, не го се уме сто то га усме рио на 
кон цепт „при мар не суп стан це“. Он та ко ђе ни-
кад ни је ко ри стио овај ре ла ти ви стич ко „двој ни“ 
тер мин. Он је сма трао да је вре ме на пра вље но 
по чо ве ко вој ме ри и да се у ње му де ша ва ју до га ђа-
ји, као што су пре ђе на дис тан ца (у ки ло ме три ма 
или ми ља ма) у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду 
у окви ру овог од но са. Он је сма трао „кри вље ње“ 
про сто ра ап сурд ним, го во ре ћи да ако кре та ње 
те ла „кри ви“ про стор, он да би „јед на ка и су прот
на“ ре ак ци ја ко ја се од но си на ре ак ци ју про сто-
ра пре ма те ли ма би ла „ис пра вља ње про сто ра“. 
Ова раз ме на је кон стан та уни вер зу ма.

Кон тра сти и са зна ња
Ова Те сли на те о ри ја у ди рект ној је су прот но сти 
са Те о ри јом ре ла ти ви те та, што зна чи да енер-
ги ја не про из и ла зи ди рект но из ма те ри је и су-
прот но, већ се ма те ри ја по на ша као про вод ник 
за ене гри ју ко ја де лу је пре ма и кроз, и да без ма-
те ри је не ма енер ги је (ни ти си ле) и обр ну то (он 
је из ја вио да је те ло без си ле, као те ло без ума).
Енер ги ја (по не кад по сма тра на као нул та тач ка 
енер ги је) до ла зи из про стор ног окру же ња (кроз 
ма те ри ју или про вод ник), и вра ћа се у про стор 
да ју ћи жи вот ма те ри ји, ства ра ју ћи „за тво рен 
круг“ на би ло ко ји на чин.

Она је све при сут на, да њу и но ћу, и „ре е ми ту
је“ се пу тем зве зда у уни вер зу му, укљу чу ју ћи и 
Сун це. Те сла је знао да сва ко „мер љи во те ло“ 
има енер ги ју у се би и као та кво при вла чи ма те-
ри ју ко ја га окру жу је. 

Зе мља је као сфе ра пу на на бо ја ко ја хи та кроз 
про стор уни вер зу ма (ова стру ја ства ра маг нет-
но по ље) око сун ча не енер ги је, при мар них зра-
ко ва (и ви со ке елек трич не стру је дуж „за ле ђе-
них, маг нет них, ли ни ја си ле, пре ма ра ду Хај нса 
Ал фе на), ко ји се спо ми њу у Лех не ро вој књи зи 
„Ве ли ки пра сак се ни кад ни је до го дио“.

Раз ма тра ни ефек ти сун че вог зра че ња кроз 
Зе мљи но маг нет ско по ље и зра че ња на по ло ви-
ма, та ко ђе се ма ни фе сту ју кроз струј на пре оп те-

ре ће ња ви со ког на по на у од ре ђе ним обла сти ма 
ви со ке ра ди ја ци је. По што се Зе мља окре ће око 
Сун ца ве ли ком бр зи ном, део ма те ри је је по ла ри-
зо ван („стег нут“ је „ве ли ком про ме ном елек тро-
ста тич них си ла ко је еми ту је Зе мља“) и но шен у 
елек трич ном по љу Зе мље ко је се сма њу је, а ко је 
је сра змер но ква дра ту ра сто ја ња од зе мље. Те-
сла је ме рио ова елек тро ста тич ка зра че ња спе ци-
јал ном, по себ но по де ље ном, пра зном це ви ко ју 
је мо гао да усме ра ва у прав цу у ком је же лео, гле-
да ју ћи та ла се ко ји ме ња ју об лик.

Сле де ћи ко рак су „це ви си ле“ чи је раз ме ре ни-
су ва жне, већ је бит на са мо гу сти на и са став елек-
три ци те та. Те ла ап сор бу ју це ви и ства ра ју си ла-
зни мо мен тум (од но сно гра ви та ци ја је кре та ње 
гу ра њем, а не ву чом), тј. „гра ви та ци о но по ље“. 
То је ин тер ак ци ја из ме ђу елек трич ног са ста ва 
и сва ког „ди на мич ног“ те ла и но си о ца ма те ри је 
(укљу чу ју ћи и це ви си ле), што ре зул ти ра мо мен-
ту мом, ко ји је дат те лу (пре тва ра ње елек тро маг-
нет ног у ме ха нич ко). То је бес ко нач на „кру жна 
пе тља“, ко ја др жи све у уни вер зу му у по кре ту. 
Те слин „То чак при ро де“, ако се у пот пу но сти раз-
у ме, мо же да ти мо гућ ност да се оства ри би ло ко-
ји „же ље ни ре зул тат“.

Ова раз ме на је кон стант на, али мо же би ти 
ве штач ки иза зва на, ко ри шће њем ди рект ног 
струј ног сно па ви со ког на по на и од го ва ра ју ћих 
струј них по тен ци ја ла, ка ко би се сма њи ла или 
за у ста ви ла. Сва ко те ло ко је се кре ће у на шем 
уни вер зу му, вр ши ово зра че ње и ин тер ак ци ју са 
ма те ри јом, по што сва ки про вод ник у се би са др-
жи елек три ци тет. Ва жна чи ње ни ца је да сва ка 
ма те ри ја мо же пре ћи из сла би је, ме ха нич ке си-
ле у сна жни ју, елек тро маг нет ну. Ово је кључ за 
по ве ћа ње „ра да“ то ком вре ме на и нео гра ни чен 
„при мар ни по кре тач“.

Ан штајн и ре ла ти ви тет
Као ал тер на ти ва Ан штај но вом оп штем ре ла ти-
ви те ту (ори ги нал ну те о ри ју ре ла ти ви те та је по-
ста вио Р. Бо шко вић, 1717–1781), Ди на мич на те
о ри ја гра ви та ци је об ја шња ва по ље гра ви та ци је 
кроз елек тро ди на ми ку. Те сла је из ја вио да не ма 
енер ги ја у ма те ри ји, из у зев оне ко ја је окру жу је 
у про сто ру. Он ни је при хва тао ви со ко-енер гет-
ску екви ва лен цу, опи са ну као спе ци фи чан ре ла-
ти ви тет. Те сла је од био овај Ајн шта нов кон цепт, 
по што прин ци пи Спе ци јал не те о ри је ре ла ти ви
те та не при зна ју ефек те гра ви та ци је. Мо ра се 
има ти у ви ду да је Ајн штајн имао увид у дру ге 
те о ри је ма те ри је тог вре ме на (је дан од ње го вих 
пр вих ра до ва био је на зван „Ис тра жи ва ње др
жа ве ма те ри је у маг нет ним по љи ма“). Бу ду ћи 
да је имао при ступ па тен ти ма и до ку мен та ци ји, 
ра де ћи као чи нов ник у Швај цар ској кан це ла ри-

ји па те на та од 1902. го ди не, не сум њи во је ви део 
мно ге од њих, пре но што се Те о ри ја ре ла ти ви
те та по ја ви ла по дру ги пут (ори ги нал но је то 
би ла Бо шко ви ће ва те о ри ја). Сам Ајн штајн је ре-
као да је „тај на кре а тив но сти у то ме да се зна 
ка ко да се са кри ју из вори“.

Они ко ји су ома ло ва жа ва ли Ан штај нов рад 
оп ту жи ли су га за пла ги ра ње ра до ва дру гих на-
уч ни ка. Ан штај нов рад у кан це ла ри ји па те на та, 
на по чет ку ка ри је ре, омо гу ћио му је до би ја ње 
ин фор ма ци ја.

Ма те ри ја је „ул ти ма тив ни“ про вод ник (Те-
сла је че сто ме њао тер мин „про вод ник“ за тер-
мин „ма те ри ја“) бу ду ћи да је са вр шен флу ид 
ко ји пре но си не за ви сне про вод ни ке. Те сла је 
твр дио да се елек тро маг нет ни та ла си пре но се 
као звук у ма те ри ју.

При мар ни со лар ни зра ци
Ва жан кон цепт ко ји се од но си на Ди на мич ну 
те о ри ју гра ви та ци је су „Те сли ни при мар ни зра
ци“. Пре све га, Сун це де лу је као ге не ра тор на 
наш со лар ни си стем. Оно еми ту је не ве ро ват ну 
ко ли чи ну зра че ња, ко је Те сла на зи ва „при мар ни 
со лар ни зра ци“ (што во ди ка мо дер ном кон цеп-
ту ко смич ких зра ко ва). Ови зра ци по га ђа ју раз-
ли чи те ко ма ди ће у про сто ру, по ди жу ћи мно го 
сла би је се кун дар не зра ке. При мар ни со лар ни 
зра ци до ла зе до раз ли чи тих пла не та да ју ћи им 
мо мен тум, ко ји је стал но под пра вим углом у од-
но су на пу та њу Сун ца (чи ме се об ја шња ва кре-
та ње пла не та око зве зда, те о ри ја ко ју је ка сни је 
до ка зао Хајнс Ал фен).

Те сла је че сто по на вљао да у уни вер зу му 
ни шта не ми ру је (за то је те о ри ја на зва на „ди на
мич ном“), јер ако би све ми ро ва ло, сва ма те ри ја 
би се „рас па ла“. Све на Зе мљи се кре ће ве ли ком 
бр зи ним, јер се Зе мља и Со лар ни си стем кре ћу 
кроз про стор. Те сла је твр дио да би ра ди о ак тив-
ни еле мен ти у слу ча ју за шти те од ових зра че ња 
из гу би ли ра ди о ак тив ност.

Те сли на ле ти ли ца
Ди на мич на те о ри ја гра ви та ци је је ди рект но 
по ве за на са Те сли ном ул ти ма тив ном елек тро-
по кре тач ком „ле ти ли цом“ и зна чи по кре ну ти 
за ми сао (при мар ни по кре тач ве ли ких ак тив но
сти) не ви ђе них осо би на.

Те сла је пре у зео пр ве ко ра ке са ро та ци о ним 
маг нет ним по љем и раз у мео је ин ту и тив но да 
су за ко ни елек тро маг не та не ка ко по ве за ни са 
гра ви та ци јом. „Вер ти кал ни ва зду шни ко ноп
ци“, ко је он по ми ње у јед ном ин тер вјуу, би ли су 
ди рект на ана ло ги ја но си о ци ма ма те ри је. Уво де-
ћи „енер гет ске це ви“, мо гао би да по ста ви ле ти-
ли цу на би ло ко је ме сто или да је по ме ри у би ло 
ком прав цу, не ве ро ват ном бр зи ном и убр за њем. 
Те сла је не пре кид но ра дио на раз ви ја њу соп стве-
них те о ри ја и њи хо вој при ме ни у прак си. Ни ка-
да ни је би вао за до во љан све до тре нут ка у ко ји-
ма их спро во ди у де ло. 

Да ља ис тра жи ва ња:
Oc cult Et her Physics, Wil li am Lyne, Cre a to pia pro duc ti ons. 
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По зна то је да је Ни ко ла Те сла у мла до сти, а 
по не ким све до че њи ма – и чи та вог жи во-

та, пи сао пе сме. Во лео је и по што вао по е зи ју и 
пи сце уоп ште, знао је на па мет мно ге де ло ве из 
књи га вр сних кла си ка Дан теа, Ге теа, Пу шки на, 
Ње го ша и дру гих. Та ко ђе је по зна то и да су Те-
слу про сла вља ли ње го ви са вре ме ни ци: Јо ван 
Јо ва но вић Змај му је по све тио оду „По здрав Ни-
ко ли Те сли по до ла ску у Бе о град“ (1892), Алек са 
Шан тић пе сму „Ма ти“, учи ни ла је то и Де сан ка 
Мак си мо вић.

Јан ко Ве се ли но вић по све тио је Ни ко ли Те сли 
свој ро ман „Хај дук Стан ко“, а Ми лош Цр њан-
ски је на пи сао дра му „Те сла“. Про ду хо вље ним и 
ге ни јал ним на уч ни ком ба ви ли су се број ни ис-
тра жи ва чи и би о гра фи, а ње гов жи вот и де ло би-
ли су ин спи ра ци ја ка ко ли ков ним умет ни ци ма 
та ко и за филмска, по зо ри шна и ра диј ска оства-
ре ња, од ко јих не ка ов де бе ле жи мо.

Све до чан ства о Те сли (1955/6), до ку мен тар-
ни филм, ко ји је на стао у про из вод њи Умет нич-
ког сту ди ја „Сла ви ја филм“ у Бе о гра ду трајања 
15 минута. Сце на рио за тај филм на пи сао је фи-
ло зоф и уни вер зи тет ски про фе сор др Вељ ко 
Ко раћ, ко ји је од са мог осни ва ња пу не три де-
це ни је био ди рек тор Му зе ја Ни ко ле Те сле у Бе-
о гра ду. Филм је ре жи рао Вла ди мир По га чић, а 
сни ма тељ је био Алек сан дар Се ку ло вић (16 мм, 
цр но-бе ла тех ни ка, тон ски, тра ја ње 16 ми ну та).

За по тре бе обе ле жа ва ња 120. го ди шњи це 
Те сли ног ро ђе ња, 1976. го ди не тај филм је умно-
жен и у до го во ру са ди пло мат ско-кон зу лар ним 
пред став ни шти ма СФРЈ у све ту при ка зи ван је 
на стра ним на ци о нал ним те ле ви зиј ским мре-
жа ма.

За хвал ност Те сли (1958), до ку мен тар ни 
филм, на стао је у про из вод њи „Ду нав фил ма“ 
(тра ја ње 11 ми ну та). Сце на рио и за овај филм 
на пи сао је др Вељ ко Ко раћ, а ре жи рао га је Бо-
жи дар Ран чић.

Ра дио-те ле ви зи ја За греб (1968), у са рад њи 
са Му зе јом Ни ко ле Те сле сни ми ла је до ку мен-
тар ни филм о Ни ко ли Те сли, при ка за ног у окви-
ру ме ђу на род не еми си је о ве ли ким на уч ни ци ма 
све та, ко ју је ор га ни зо ва ла Фран цу ска те ле ви-
зи ја. На жа лост, МНТ не по се ду је пре ци зни је 
по дат ке.

Ни ко ла Те сла (1975-1977), до ку мен тар но-
игра на те ле ви зиј ска се ри ја, у ре жи ји Еду ар да 
Га ли ћа, та ко ђе је на ста ла са рад њом РТВ За греб 
и МНТ, чи ји ку стос Рад ми ла Ка пе та но вић, по-
ред то га, ан га жо ва ла се и при ли ком сни ма ња 
игра ног фил ма „Тај на Ни ко ле Те сле“, чи ме је 
омо гу ћен увид у до ку мен та ци ју из Те сли не за о-
став шти не и сни ма ње екс по на та на стал ној по-
став ци. 1977. године снимљен је документарни 
филм о Николи Тесли у трајању од 20 минута, у 

режији Николе Станковића. Филм је снимљен 
поводом 120. годишњице од рођења Николе 
Тесле(1976.), када су одржане прославе широм 
света у спомен великом научнику.

Тај на Ни ко ле Те сле (1979/80), пр ви ду го ме-
тра жни игра ни филм о ве ли ком на уч ни ку, у 
ре жи ји Кр сте Па пи ћа, на стао је у про из вод њи 
„За греб фил ма“ (тра ја ње 115 ми ну та) и од мах 
овен чан Ве ли ком сре бр ном аре ном за филм 
на фе сти ва лу у Пу ли. Глум цу Пе тру Бо жо ви ћу 
по ве ре на је уло га Те сле, а мул ти ми ли ја р де ра Ј. 
П. Мор га на ту ма чи Ор сон Велс (Or son Wel les) 
оства рив ши јед ну од сво јих нај бо љих ро ла у 
зре ли јем до бу. Оста ле ли ко ве у том фил му игра-
ли су Стро тер Мар тин (Strot her Mar tin), Де нис 
Па трик (Den nis Pa trick), Оја Ко дар, Бо рис Бу зан-
чић, Ве ља Ми ло је вић (Char les Mil lot) и дру ги, а 
сце но гра фи ју је ура дио Вељ ко Де спо то вић.

По во дом ово го ди шње про сла ве Те сли ног ро-
ђен да на, пред у зе ће „За греб филм“ (Хр ват ска) 
при ре ди ло је из да ње тог фил ма, у окви ру свог 
обра зов ног ви де о про гра ма „Филм ска умјет-
ност: по вјест – те о ри ја“, ко је је са да до ступ но и 
пу бли ци Му зе ја Ни ко ле Те сле у Бе о гра ду.

Бај ка о елек три ци те ту (1982), крат ки до ку-
мен тар ни филм на стао је по сце на ри ју ко ји је 
Му зеј Ни ко ле Те сле при пре мио са Ра дио-те ле-
ви зи јом Бе о град. Филм је при ка зан ју ла 1982. и 
ре при зи ран 7. ја ну а ра 1983. го ди не, али МНТ не 
по се ду је по треб не по дат ке ни о ње му.

Mi ste ri o us Mr. Te sla (Ми сте ри о зни го спо-
дин Те сла, 1982), до ку мен тар ни филм, сни мљен 
је у про из вод њи ен гле ске те ле ви зиј ске ком па ни-
је Би-би-си (BBC). Му зеј Ни ко ле Те сле пру жио 
је по моћ ис тра жи ва чу ове ТВ ку ће, ко ји је то ком 
1982. го ди не про у ча вао гра ђу у тој на шој уста-
но ви. Филм је еми то ван 20. де цем бра те го ди не 
на Дру гом ка на лу Би-би-си ја, а 1984. го ди не и у 
про гра му РТВ Бе о град.

У спо мен Те сли (1987), крат ки до ку мен тар-
ни филм, на стао је у про из вод њи „Филм ских 
но во сти“ у Бе о гра ду и ре жи ји Ни ко ле Стан ко-
ви ћа, та ко ђе сни ма њи ма вр ше ним у Му зе ју Ни-
ко ле Те сле. У мо но гра фи ји „Филм ске но во сти 
1944-2004“ (уред ник Бо жи дар Зе че вић), из да тој 
по во дом 60 го ди на по сто ја ња ове са ве зне јав не 
уста но ве и ор га ни зо ва не ки не ма то граф ске де-
лат но сти у бив шој Ју го сла ви ји од но сно Ср би ји 
и Цр ној Го ри у вре ме по ја ве те књи ге, на во ди са-
мо још да је пи сац сце на ри ја тог фил ма В. Стан-
ко вић, сни ма тељ Е. Сто ја но вић, ком по зи тор В. 
Дун ђе ров, мон та жер Д. Ива но вић, а не ма по да-
та ка о ње го вој ду жи ни и тра ја њу.

Те сла (1992), екра ни за ци ја дра ме Ми ло ша 
Цр њан ског, сни мље на је у про из вод њи Ра дио-
те ле ви зи је Ср би је. Бра ни мир Јо ва но вић пру-
жио је струч не кон сул та ци је сце на ри сти Ве сни 
Је зер кић у ра ду на том фил му.

Ни ко ла Те сла (1993), пр ва епи зо да до ку мен-
тар не се ри је, на ста ла је у про из вод њи На уч ног 

про гра ма Те ле ви зи је Бе о град. Ње ни ауто ри 
би ли су: уред ник и во ди тељ се ри је Вла ди мир 
Је лен ко вић, уред ник и ре жи сер Дра ган Ма рин-
ко вић, сце на ри ста Ве сна Је зер кић, и ко сце на ри-
ста Бра ни мир Јо ва но вић, ку стос МНТ. То ком 
1992. го ди не у Му зе ју Ни ко ле Те сле сни ман је 
до ку мен тар ни ма те ри јал и ар хив ска гра ђа за ту 
се ри ју. Пр ва и је ди на до са да за вр ше на епи зо да 
те се ри је пре зен то ва на је 5. ја ну а ра 1993. го ди не 
у МНТ и по том еми то ва на 7. ја ну а ра исте го ди-
не на Дру гом про гра му РТС.

Му зеј Ни ко ле Те сле и ње го ви струч ни кон-
сул тан ти по мо гли су при ли ком сни ма ња и број-
них дру гих при ло га из ове уста но ве за школ ску, 
обра зов ну и на уч ну ре дак ци ју Ра дио-те ле ви зи-
је Бе о град, што тра жи по себ ну об ра ду по да та-
ка. Та ко ђе, МНТ је сра ђи вао и пру жао по моћ 
по зо ри шти ма у ко ји ма су по ста вља ни драм ски 
тек сто ви о Те сли или ко ма ди за ко је су по зајм љи-
ва не фо то гра фи је за сце но гра фи ју: На род ном 
по зо ри шту у Бе о гра ду (1966, 1983, 1994, 2002), 
По зо ри шту „Бо шко Бу ха“ у Бе о гра ду (1974), На-
род ном по зо ри шту у Ба ња лу ци (1976). За пред-
ста ву ре ди тељ ке Лен ке Удо вич ки „Бу ра“, игра-
ној 2000. го ди не у Шек спи ро вом Глоб те а тру у 
Лон до ну (В. Бри та ни ја), по зајм љен је мо дел за 
сце но гра фи ју – ин дук ци о ни мо тор са ро то ром 
у об ли ку ја је та, а за чла но ве тог ти ма Зо ри ца Ци-
врић, ку стос МНТ, одр жа ла је пре да ва ње “Tem-
pest in the Te slà s Egg of Co lum bus”.

Дан ка да се вра тио Те сла (1992), до ку мен тар-
ни ви део филм (тра ја ња 36 ми ну та), на стао је у 
про дук ци ји ИК „Са бор ност“ и из вр шној про дук-
ци ји Ми ло ша Спа ји ћа, ре жи ји Ни ко ле Сто ја но-
ви ћа и по сце на ри ју Ми о дра га Ми ше Но ва ко ви-
ћа. Из да вач ка се те ујед но је био ор га ни за тор, на 
том фил му за бе ле же не, ма ни фе ста ци је ко јом је 
обе ле жен пун век од је ди не Те сли не по се те Кра-
ље ви ни Ср би ји и ње ној пре сто ни ци Бе о гра ду, 2. 
ју на 1892. го ди не. Пра ва пре ми је ра тог фил ма 
би ла је на 53. бе о град ском фе сти ва лу до ку мен-
тар ног и крат ко ме тра жног фил ма, на све ча ној 
про сла ви 150. го ди шњи це од ро ђе ња Ни ко ле Те-
сле, по во дом че га је при ре ђен по се бан про грам 
у Му зе ју Ју го сло вен ске ки но те ке, 13. апри ла ове 
го ди не. Та да су при ка за ни и фил мо ви В. По га чи-
ћа „Све до чан ства о Те сли“, Го ра на Ко сти ћа “Te-
sla He a venly Art” и Ми ро сла ва Ба те Пе тро ви ћа 
„Те сла у Бу дим пе шти“. 

Не над ма шни ге ни је – жи вот Ни ко ле Те сле 
(1993), мул ти ме ди јал ни про грам аутор ке и уред-
ни це Дрен ке До бро са вље вић, на стао у про из-
вод њи Ра дио-те ле ви зи је Но ви Сад (од не дав но: 
Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не), ко ји је у це ло сти 
пре нет и као ра дио-еми си ја, а де ли мич но као 
ТВ еми си ја, јав но из во ђе ње имао је у Му зе ју Вој-
во ди не у Но вом Са ду, 3. фе бру а ра 1993. го ди не. 
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Тесла на сцени, екрану и у етру



Про грам је ура ђен по во дом по ја ве дру гог из да-
ња исто и ме не књи ге Те сли ног би о гра фа Џо на 
О`Нила, а пре све га сто го ди шњи це Те сли ног 
чу ве ног пре да ва ња пред Френ кли но вим ин сти-
ту том у Фи ла дел фи ји (САД), тач но тог да ту ма 
пун век ра ни је, ка да је на ја вио еру пре но са зву-
ка и сли ке бе жич ним пу тем. Тај про грам је био 
по све ћен и 100. го ди шњи ци Чи ка шке из ло жбе 
– свет ског сај ма ко ји је био осве тљен Те сли ним 
стру ја ма и отво рио пут да Те слин си стем до би је 
пре ва гу над Еди со но вим јед но смер ним стру ја-
ма, као и пе де се то го ди шњи ци Те сли не смр ти. 
Овај про грам до био је го ди шњу на гра ду РТС.

Те сла (1994), дво днев на све ча ност и про грам 
Срп ског де мо крат ског са ве за у Ма ђар ској ор га-
ни зо ва на је по во дом от кри ва ња спо мен-пло че 
по све ће не Ни ко ли Те сли у До му срп ске за јед-
ни це у По ма зу, по ста вље ној на ку ћи Те сли ног 
уја ка Па је Ман ди ћа ко ји је жи вео у том ме сту, 
21-22. ма ја 1994. го ди не, уз уче шће Му зе ја Ни ко-
ле Те сле и РТВ Но ви Сад. Ман ди ће ва уну ка Ма-
даи Ги лен уче ство ва ла је у про гра му го во ре ћи о 
по ро дич ним се ћа њи ма, а књи гу „Ни ко ла Те сла 
– пре пи ска са род би ном“ пред ста ви ла је Зо ри ца 
Ци врић, ку стос МНТ. Ре пор та жу о том до га ђа-
ју на пра ви ла је Дрен ка До бро са вље вић из РТВ 
Но ви Сад, ме ди ја тор ка тог про гра ма и ко сце на-
ри ста, уз Пе тра Ла сти ћа, пред сед ни ка срп ске за-
јед ни це у Бу дим пе шти.

Те слин Кол ра до Спрингс – не кад и сад 
(1995), дво дел ни до ку мен тар ни филм (тра ја ња 
два пу та по 50 ми ну та) на стао је у про из вод њи 
РТС – ТВ Но ви Сад, аутор ка и уред ни ца је Дрен-
ка До бро са вље вић, чи ји глав ни кон сул тант 
је био ака де мик Алек сан дар Ма рин чић, та да 
ди рек тор МНТ, а струч ни кон сул тант Зо ри ца 
Ци врић, ку стос МНТ. Аутор ка је то ком јед но ме-
сеч ног бо рав ка у Ко ло ра ду у ле то 1994. го ди не 
за вр ши ла ис тра жи ва ње и сни ма ње по треб них 
ка дро ва за тај ТВ филм, но вим ар хи ва ли ја ма 
осве тља ва ју ћи не ко ли ко до та да не по зна тих 
де та ља из Те сли не жи вот не и ства ра лач ке би о-
гра фи је.

Она је ту за бе ле жи ла и ве ли ко по што ва ње 
аме рич ких са вре ме них те сло ло га пре ма ра-
ду Му зе ја Ни ко ле Те сле у Бе о гра ду и по себ но 
проф. др Алек сан дру Ма рин чи ћу, због при ре ђи-

ва ња Те сли ног „Днев ни ка ис тра жи ва ња из Ко-
ло ра до Спринг са 1899-1900“ на срп ском (1976) 
и ен гле ском је зи ку (1978), у из да њу МНТ и ИП 
„Но лит“ у Бе о гра ду. Филм је еми то ван 9. и 11. 
ја ну а ра те го ди не.

Те сла или при ла го ђа ва ње ан ђе ла (1995), 
пред ста ва по тек сту Сте ва на Пе ши ћа на ре пер-
то а ру На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду је од те 
го ди не. Ту мач ли ка Ни ко ле Те сле је Љу би во је 
Та дић.

По е ти ка Те сли ног уни вер зу ма (1996), у про-
из вод њи Ра дио Но вог Са да (тра ја ње 5 ми ну та), 
пре зен ти ра на и на Ка мер ној сце ни На род ног 
по зо ри шта, на ма ни фе ста ци ји „Бран ко во ко-
ло“ и дру где, ра дио-еми си ја је Дрен ке До бро-
са вље вић, са Ни ко лом Бре гу ном, уз струч ног 
кон сул тан та Зо ри цу Ци врић, ку сто са МНТ, где 
су вр ше на тон ска сни ма ња екс по на та у окви ру 
стал не по став ке. По ред број них еми си ја – по себ-
но на 150. го ди шњи цу од ро ђе ња Ни ко ле Те сле 
и ње го вом про гла ше њу за по ча сног гра ђа ни на 
Но вог Са да 10. ју ла 1936. го ди не, аутор ка се са 
већ на ве де ном и дру гим еми си ја ма укљу чи ла 
на ред не го ди не и по том у све ка сни је про гра-
ме па жње вред ног про јек та и од ско ра Удру же-
ња гра ђа на „Те сли но пла не тар но по се ло“, чи ји 
пред сед ник Управ ног од бо ра је ње гов осни вач 
Ми о драг Ми ша Но ва ко вић, ко ји о то ме пи ше у 
по себ ном при ло гу ових но ви на.

Te sla He an ve li Art (Теслина небеска 
уметност, 1997. i 2006), до ку мен тар ни ви део 
филм – за бе ле жен је већ и у при ло гу „Те сли на 
бај ка о стру ји“ ових но ви на.

Ни ко ла Те сла – сто го ди на да љин ског упра-
вља ња (1998), еми си ја у про из вод њи ТВ Сту ди ја 
Б (тра ја ња 20 ми ну та), на ста ла је као за пис исто-
и ме не из ло жбе, чи ји ауто ри су би ли Бра ни мир 
Јо ва но вић – ви ши ку стос МНТ, Де јан По по вић, 
Ни ко ла Ра ја ко вић – про фе сор Елек тро тех нич-

ког фа кул те та у Бе о гра ду, и Јо ван Пе рић, а одр-
жа на је у Ју го сло вен ској га ле ри ји умет нич ких 
де ла те го ди не.

Му зеј Ни ко ле Те сле у „Све то ви ма на у ке“ 
(1998), не дељ не еми си је Дру гог про гра ма Ра дио 
Бе о гра да, био је пред ста вљан то ком те го ди не са 
про гра мом тра ја ња пет на ест ми ну та, ко ји је при-
ре ђи вао и во дио Јо ван Је лић, сарад ник МНТ.

Те сла у Бу дим пе шти (2002), до ку мен тар ни 
ви део филм (тра ја ња 10 ми ну та), на стао је у 
про дук ци ји УГ „Те сли но пла не тар но по се ло“ и 
При ват ног пред у зе ћа за про из вод њу и про мет 
умет нич ких де ла „Фикс Фо кус“ у Бе о гра ду, чи ји 
ди рек тор Ми ро слав Ба та Пе тро вић је ре жи сер 
и сни ма тељ тог фил ма, а сце на ри ста и на ра тор је 
Ми о драг Ми ша Но ва ко вић. Филм је у глав ном 
гра ду сни мљен на Свет ски дан те ле ко му ни ка ци-
ја – 17. ма ја те го ди не.

Те сла (2005), дра ма Ми ло ша Цр њан ског би ла 
је пр ве нац у но вом про гра му упра во об но вље не 
Опе ре и те а тра „Ма дле ни ја нум“ у Зе му ну, 1. ју-
на те го ди не, у адап та ци ји и ре жи ји Ни ки те Ми-
ли во је ви ћа. Лик Ни ко ле Те сле играо је Дра ган 
Ми ћа но вић, уз ко га су оста ле уло ге игра ли Ана 
Со фре но вић, Да ни је ла Угре но вић, Ми о драг 
Кри во ка пић, Ми ха и ло Јан ке тић, Фе ђа Сто ја но-
вић, Бо рис Ком не нић, Ми о драг Ра до ва но вић и 
дру ги глум ци и де ца. Сце но гра фи ју је осми слио 
Ге ро слав За рић, ко сти ме Ла на Цви ја но вић, а му-
зи ку је ком по но вао Ди ми трис Ка ма ра тос, гост 
из Грч ке.

Про гра мом Од бо ра за обе ле жа ва ње 150. го-
ди шњи це од ро ђе ња Ни ко ле Те сле Вла де Ср би је 
пред ви ђе но је и сни ма ње игра ног фил ма, те ле-
ви зиј ске се ри је, ци клу са еми си ја и кви за, по све-
ће них ве ли ком на уч ни ку, као и ви ше му зич ких 
кон це ра та, уз опе ру „Љу би ча ста ва тра“, ко ја је за-
бе ле же на у при ка зу глав них про гра ма про сла ве 
„Веч на бли ста вост Те сли ног ума и ду ше“, као и 
представе за децу “Тесла-бајка о електрицитету” 
која се помиње у прилогу “Тесла-бајка о струји”, 
у овим новинама.
      
  

XXIV

За из ра ду се па ра та 150 го ди на од ро ђе ња Ни ко ле Те сле (1856–1943) ко ри шће ни су ма те ри ја ли Му зе ја Ни ко ле Те сле у Бе о гра ду, 
Те сли ног дру штва у Њу јор ку, Елек тро при вре де Ср би је, Ре пу блич ког од бо ра за обе ле жа ва ње го ди шњи це, Би бли о те ке гра да
Бе о гра да, број не сту ди је и не се бич на по моћ по је ди на ца. Нај ср дач ни је за хва љу је мо Му зе ју, Ми ни стар ству за ди ја спо ру
и Књи жев ном дру штву „Све ти Са ва“, по себ но Те сли ном дру штву – без чи је по мо ћи овај се па рат не би био ова ко пот пун. 
Се па рат су ура ди ли: Ста ни ша Не шић, Ви о ле та Ву че тић, Ди ми три је Сте фа но вић, Ср ђан Сто јан чев и Ми о драг Но ва ко вић.
Ди зајн и ли ков но-гра фич ка опре ма: Зо ран Стан ко вић.




