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Стеван С. Мокрањац
(1856 - 1914)

У овом броју
Војислав Вукчевић, Власта Младеновић,
Градска Библиотека „В. П. Дис“ Чачак, Излог
нових књига, Периодика, Предраг Брајовић,
Мирко Марковић, Друштво школских
библиотекара Србије, Off-књиге, Живорад
Недељковић, Стеван Бошњак,
Драшко Милетић

Цена 200 дин.

Вла дета Јеротић: МИ ЛАН РАКИЋ И РЕЛИГИЈА. Поговор Јован Пејчић. – Драслар парт
нер, Београд 2006; 106 стр.
Сви који су досад писали о лично
сти и стиховима Милана Ракића
истицали су да је у питању атеиста
и меланхолик, чији су песимизам и
хедонистичко опредељење дубоко
прожети материјалистичком филосо
фијом живота. Владета Јеротић преи
спитује тај став. Ракићеву личност и
његово стваралаштво он осветљава
интегралистички, на темељу искуста
ва психоанализе, аналитичке психо
логије, философије, карактерологије,
књижевне критике, религиологије...
– усредсређујући се при том, руково
ђен максимом Исидоре Секулић да
висока остварења уметности доводе до религио
зног озарења, првенствено на хришћанско несве
сно, на религијски архетип и симболику Христа
у Ракићевим песмама. Homo religiosus у песнику
Ракићу открива се, по аутору студије, у његовим
стиховима. Елементе религиозности Јеротић про
налази како у раним строфама, тако и у послед
њој Ракићевој песми. Непосредној религиоло
шкој анализи подвргава осам песама. То су: Же ља,
Освит, Роса па да, Мина ре, Дра гим по којници ма,
На пу ште на цр ква, Помр чина и Ја сика. Прву песму
Ракић је написао 1902, последњу 1937. године.

Николај Тим ченко: ФРАНЦУСКЕ БЕЛЕШКЕ (прир. Сунчица Денић). – Књижевна
заједница „Борисав Станковић“ / Задужбина
„Николај Тимченко“, Врање / Лесковац 2006;
263 стр.
Необична, хетерогена проза Н.
Тимченка открива нам есејисту,
писца и хроничара који води днев
ник не би ли неке тренутке отргао
од заборава. Књигу чине три погла
вља. Иза уводног текста „О сну ко
ји се остварио“, у којем објашњава
своју потребу да борави у Паризу,
следи скуп есеја о француским те
мама: сукоб између Сен Бернара и
Абелара за Тимченка је парадигма
сукоба између догматизма и сло
бодне мисли; особине отпадника
и индивидуалисте, које препознаје
мо код Абелара, присутне су и у пишчевом поима
њу сопствене личности. Ту су, затим, есеји о двема
лепотицама Лувра – Ники са Самотраке и Мило
ској Венери, о Пикасу, Гогољу и Домијеу, Чехову и
Матису. Други део књиге је интимни дневник, са
узгредним коментарима и подсећањима. Париз,
као оваплоћење сна, лепоте, љубави и смисла,
пред крај дневника постаје и синоним живота.
Тако филозофско трагање за сопственим иденти
тетом потенцирано питањем: „Ко сам?“, одговор
добија у реченици која сублимише садржину
читавог дела: „Све је то био пут до себе – преко
Париза.“ Дубоко лична књига, Француске бе ле шке
превазилазе границе обичне дневничке, путопи
сне и есејистичке прозе. Животно искуство, које
аутор несебично дели са читаоцем, учи нас да је
потрага за љубављу, смислом и самоостварењем
управо оно што нас чини људима.
Ј. П.

Теорија књи жевности и Српска писма
Петар Милосављевић, Теорија књижев
ности, Ваљево – Исток, 2006.  378 стр.
Петар Милосављевић, Српска писма,
- Бања Лука : Бесједа ; Аrs Libri : Београд,
2006. – 525 стр.

Уџбеник
Тео рија
књи жевности про
фесора Петра Ми
лосављевића, обја
вљен у оквиру њего
вих изабраних дела,
представља добро
систематизован и
образложен преглед
методолошких, те
оријских и историј
ских проблема који
се сусрећу под овим
називом. Професор
Милосављевић ја
сно разграничава
области методоло
гије
проучавања
књижевносит
од
теорије белетристи
ке, да би у оквиру
ове прве посебну па
жњу посветио књи
жевноуметничком делу, појму књижев
ности и могућностима проучавања књи
жевности. Питања теорије и историје
књижевности, као и књижевне критике,
обрађена су у засебним поглављима, а та
кође је дат и кратак преглед проучавања
књижевности од доба антике до „доба
плурализма“. У другом делу књиге теме
су књижевна семиологија и семантика,
књижевна синтакса и прагматика, по
том, тематологија, версологија, стилисти
ка, организација говора, организовање
дочараног света, наратологија. У окви
ру контекстуализације белетристичког
текста, професор Милосављевић разма
тра медијацију белетристичког текста и
књижевну генологију, а такође се, у вези
са догађајем белетристичког текста, ба
ви и поетиком и рецепцијом. Додатак
књизи представља преглед теоријског
проучавања књижевности у Срба. Иако
је овај уџбеник Тео рија књи жевности
истоветан са првим издањем из 1997. го
дине, како се на крају књиге наводи, он

На насловној страни: Споменик Николи Тесли на Нијагариним водопадима

при томе није изгубила ништа од своје
актуелности и вредности. Напротив.
У оквиру изабраних дела Петар Ми
лосављевић је објавио и хрестоматију
Српска писма, један вертикални преглед
писама које су Срби током векова кори
стили. Књига је вишеструко занимљива
за научнике, проучаваоце српске писме
ности, али и за ширу читалачку публи
ку, као неопходан уџбеник историје срп
ских писама. Аутор истовремено, има
јући свој став о томе, проблематизује и
данашњу употребу писама код Срба.
Два су основна повода за настанак
ове књиге.
Један је велики продор у области гра
матологије, који су при крају 20. века
начинила два српска научника: Све
тислав Билбија (19071994) и Радивоје
Пешић. Њихова открића учинила су
да се сазнања о настанку писама ради
кално промене. По тим открићима нај
старије писмо није пиктографско, већ
алфабетско. А оно је настало у двема
најстаријим европским цивилизација
ма које су постојале на тлу данашње
Србије: лепенској и винчанској.
Други повод су схватања неупућеног
света да се писмом одређује национал
ни идентитет и да се један језик може
и мора служити само једним писмом.
Према таквим мишљењима ћирилица
се сматра српским националним пи
смом, а латиница хрватским. Насупрот
овоме, традиционални филолошки
принцип је да се национални иденти
тет одређује језиком, а да је писмо се
кундарног значаја. Писмо је у служби
језика и један језик не мора нужно да
се служи само једним писмом. Значење
појма српска писма овде јесте: писма ко
јима се служи и којима се служио срп
ски језик.
Оба повода су предодредила и карак
тер ове књиге која је и студија и хре
стоматија. Осим ауторовог текста на
почетку сваког од три поглавља књиге
у њој је и велики број прилога других
аутора донесених у целини или у изво
дима, који се тичу теме. Приказујући
различите погледе појединих грама
толога и других стручњака, доносећи
на једном месту многе важне, често и
тешко приступачне документе, књига
држи отвореним неразјашњене про
блеме у овој области.
(Из предго во ра књиге “Српска писма”)

ПРВИ БРОЈ „НOВИНА ЧИТА ЛИШТА БЕОГРАДСКОГ“ ИЗАШАО ЈЕ 3. ЈАНУАРА 1847.
Нова серија, II – 9-10-11 (2006), 1-24 + I-XVI
Оснивач и изда вач Библиотека гра да Београ да, Кнез Ми ха илова 56.
За изда вача: Јован Ра дуловић, директор. Главни и одговорни уредник: Станиша Нешић. Оперативни уредник: Виолета Вучетић.
Уредништво: Боја на Стоја новић-Пантовић, Ду шица Потић, Дејан Ву кићевић, Војин Анчић, Марјан Маринковић.
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Разговор са министром за дијаспору Војиславом Вукчевићем

НАПРЕД, А У ВЕЋИНИ СЛУ ЧАЈЕВА
ПОРЕД ИСТАКНУТИХ
НАРОДА ЕВРОПЕ
Министарство за дијаспору у Влади републике Србије основано је
тек пре две године. Али у прет ходне две године много тога је урађено. Решена су нека основна пи тања
на егзистенцијалном нивоу ка да је
у питању легислатива (Закон о држављанству, Закон о амнестији и
други прописи који норма лизују
статус бројне српске дијаспоре). И
на другим нивоима је слично, што
је, како је у дијаспори примећено,
велики подстицај за наше грађане
који из различитих разлога живе у
иностранству. На пред ходном сајму
књига одржано је преко 60 презентација књига писаца из дијаспоре.
За писце који пишу на српском језику установљена је награ да “Арсеније Чарнојевић”, а награ да „Стив
Тешић“ за писце који пишу на језику земље у којој живе. Министарство пома же издавачку делат ност
дијаспоре (Савет Срба Румуније је
објавио преко 20 наслова и други).
Поред напред наведеног повод за
овај разговор је и обележавање 150
година од рођења Николе Тесле, једног од највећих научника српског
расејања у прет ходном времену.
По ред Министарства култу ре и Мини
старство за дијаспо ру у овом пе рио ду кон
тинуирано ра ди и на ја чању културних
веза дијаспо ре са матицом. Моли мо Вас да
за наше чита оце са же то из ложите шта је
ура ђе но на овом пољу?
Посао на култури се не може заврши
ти и он се данима, годинама, деценијама
обавља и никада се не може сматрати за
вршеним. Живот се мења, култура га пра
ти својим новим садржајима и формама
ради чега је не треба спутавати и ограни
чавати. За разлику од тога постоје садр
жаји и форме културе из претходних вре
мена које утичу на садашње садржаје и
форме и одређују лик једног народа.
Исто рија српске дијаспо ре је дуга. Мно
ги зна ме нити Срби су стицајем исто риј
ских околности у проте лим вре ме ни ма жи
ве ли у дијаспо ри, а ме ђу њи ма има доста
инте лек туа лаца, књи жевника и научника.
Постоје и бројна мате ријална културна

до бра која имају своје место у српској кул
ту ри. Шта нам, по Вашем мишље њу, ва ља
да ље чинити да де ла, прега лаштво и ма

За хва љујући упра во Министарству за
дијаспо ру кому никација са нашим писци
ма у све ту је битно по бољшана. Које су још

те ријална до бра постану подстрек ра зво

могућности да та веза у све тлу данашњих

ја српске култу ре?

кому никација буде за окруже на и интегри

Према остацима форми и садржаја ра
нијих културних догађања, који се зову
културни или историјски споменици, ду

сана у српску култу ру?
Министарство за дијаспору спомиње
све културне посленике ранијег и сада

жан је сваки, па тако и српски народ учи
нити све да их заштити, обнови и сачува.
Постоје бројне и вредне цркве, манастири

шњег времена који припадају српском на
роду. И научнике наравно. Предложили
смо да аеродром у Београду добије име

као живи докази сачуване српске културе
из ранијих времена који говоре да је срп
ски народ у нечему ишао напред, а у ве
ћини случајева поред истакнутих народа

Николе Тесле, учествујемо у обележава
њу 150 година од рођења, одржавамо при
сне културне везе са нашим културним
посленицима у расејању, тако што књи

Европе. Исто тако, један од врло важних
доказа и трагова постојања једног народа
јесу и гробља. Српска гробља нису само у
Србији него су расута даље од Србије. Та
места треба обележити, одржавати одно

жевнике и сликаре позивамо да у згради
Министарства за дијаспору показују сво
ја дела. Организовали смо изложбу књи
га, доделили смо признања културним
посленицима, основали смо неколико

сно чувати, не само због поштовања пре
ма мртвима, него и за наук живима. То је
што се тиче прошлости и културе која је
у њој настала.
За хва љујући упра во министарству за ди

фондова којима се награђују писци.
Многи наши писци, пре водиоци, инте
лек туалци и научници из дијаспо ре, који
су и наши чита оци, пре ма нашим са зна
њи ма, веома су похвално го во ри ли о ра ду

јаспо ру комуникација са нашим писци ма у
све ту је битно побољшана. Које су још мо
гућности да та веза у све тлу данашњих ко
муникација буде заокруже на и интегрисана
у српску култу ру?
Данас, међутим, имамо друге култур
не и форме и садржаје. То су облици заба
ве и разоноде који се често организују од
стране српског народа који живи и ради
у расејању. Ови облици су и чешћи и број
нији него што су окупљања ради посете
историјским и културним споменицима,
иако су они недалеко у простору. Мини
старство за дијаспору не може утицати на
избор понашања расејања у односу на ра
није и садашње облике српске културе.

министарства за дијаспо ру. Шта им Ви
по ру чује те у години ка да цео свет сла ви го
дишњицу Николе Тесле?
У сталном смо разговору и договору са
Министарством културе око проналаже
ња форми и садржаја за очување и развој
културе српског народа и његових пре
галаца из садашњег и ранијег времена у
расејању. Хвала свима који су изговорили
неку реч за Министарство за дијаспору
коју ми не сматрамо својом заслугом не
го све што је добро делимо са свима ко
јима је то намењено. Једино одговорност
за пропуштено или недовољно учињено
сматрамо својом.
Разговор водио Станиша Нешић
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МОКРАЊЧЕВ ОДНОС ПРЕМА СТВАРАЛАШТВУ

К

олико год да су живот
трајна својина наше култур
и рад Стевана Мокрањ
не баштине, једна од највећих
ца у основи познати
заслуга је управо Стевана Мо
нашој научној, и не само на
крањца.
учној, јавности, они и даље
Још у младости задобивши
привлаче пажњу музиколога
благотворан утицај Светоза
и других изучавалаца и нуде
ра Марковића, Мокрањац је
нова, још свестранија, проду
захваљујући свом самоувере
бљенија и осмишљенија осве
ном и преданом раду - успео
тљавања и упознавања, дају
да као уметник и сам буде
ћи на тај начин могућност
предводник, пробуђени део
доношења и нових закључа
народа и израз њихових нај
ка. Једно тако богато и у умет
племенитијих тежњи и стре
ничком погледу вредно ком
мљења. Стога је сасвим схва
позиторско дело као што је
тљиво што је Мокрањчева му
Мокрањчево, заслужује још разноврсније зика била и остала душевна храна за наше
аналитичке приступе при покушајима ње људе.
говог свеобухватног сагледавања, а његов
Већ је речено да је Мокрањац као тво
живот, занимљив колико и његово дело, рац руковети подсећао на мајстора бруса
чека нове проучаваоце, пошто ни о њему, ча драгуља. Његова заљубљеност у склад
сасвим је сигурно, није, а неће скоро ни и његова хармониза торска вештина (хар
бити, све речено. Обимна књига др Стане монија изнад свега!) указују на човека
Ђурић-Клајн о младом Мокрањцу велики грчког, античког, укуса. О томе би једном
је допринос упознавању не само живота приликом могло подробније и документо
већ и дела зачетника реалистичког прав вани је да се говори, а сада бисмо рекли
ца у српској музици. У овом раду покуша нешто више о томе откуд код Мокрањца
ћемо да се, макар и у најкраћим цртама, толиког интересовања за народну песму,
осврнемо на оно што је, по нашем мишље која је била надахнуће, полазиште и основ
њу, најбитније кад је реч о Мокрањчевом готово целокупног његовог музичког ства
односу према уметности и стваралаштву ралаштва.
уопште.
Почев од Петра Хекторовића, који је још
У Мокрањчево време у Србији инстру у XVI веку записао неке народне попевке
ментална музика, као сто је познато, била с острва Хвара, занимање за народни ме
је тек у повоју, те није чудно што се Мокра лос постајало је све јаче и оно није преста
њац сав посветио хорској песми и остао јој ло ни данас. У време Илирског покрета у
веран до краја живота. И у тој чињеници, Хрватској, средином XIX века, Станко Враз
свакако не случајној, испољиле су се зако је скупљао народне песме „из љубави пре
нитости општег друштвеног, културног, ма, хрватској народној попијевци као по
научног и уметничког развитка једнога себној вриједности која ће” - како се он на
народа.
Културну револуцију у Србији
Власта Младеновић
коју је извршио Вук Караџић, ва
Пуста су поља,
љало је спровести и на музичком
празне
су стаје,
плану. Тај нимало лак национални
ПЕСМОРЕЧИЈА
нема
више
задатак преузео је на себе Стеван
ко да лаје,
Стојановић Мокрањац. Компонова
само срце моје,
У
ДОСЛУХУ
СА
ти у народном духу и унапредити
срце лудо,
музички живот у Срба, постало је
МОКРАЊЦЕМ
срце кивно,
трајно опредељење овог надареног
још пише
музичког ствараоца. Ако је Мађар
Поводом 150 година од
живо, наивно.
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
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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 ...»

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 књижевно-уметничку 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
«Текла вода Текелија ... «
своје историје, налазио у пе
сми и своје упориште и своје
Све до Црног мора
исходиште. То је, на изразито
певати морам,
илустративан начин, показа
ори се оро,
ла и наша народноослободи
подврискује доро,
лачка борба и социјалистичка
опасна је моја мисија,
револуција у Другом светском
док звезда сија,
рату. “И не беше песма у наро
круже лептири и бубе,
ду већ народ у песми” - како
нежно ме љубе,
једном дивно рече Зоран Ву
ал су мисли грубе,
чић. И кад се говори о односу
мој голубе.
који је човек с нашег тла имао,
и има, према песми, онда нам,
и нехотично, падају на памет
(Из истоименог рукописа
речи Радослава Раденковића:
који ће бити објављен
„Ту су човек и песма изменили
у издању неготинске
улоге, он је постао пролазна
Народне библиотеке, поводом
сенка,
а песма његово непресу
јубилеја)
шно трајање.”
Као и Вук Караџић, и Мо

И УМЕТНОСТИ
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

Л

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 топ-листе 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.

азар 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.

Д. В.
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Др Драгутин
Градска
Фуруновићбиблиотека

П

рема 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 Србско-Сло
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 српско-словенских нови
на као зачетак библиотечке и културне делат

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

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 културно-про
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.cacak-dis.org.yu, www.
biblioteke.org.yu.

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.

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
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„Владислав Петковић Дис” Чачак

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
ковић-Лукић, 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
ковно-музичко стваралаштво (до сада је одр
жано 10 ликовних изложби Пролећно анале),
подстиче научно-истраживачки 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
1833-1941” аутора Марије Орбовић (награда
„Стојан Новаковић” за 1999. годину), „Библи
ографију часописа Градац 1-151” (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
новић-Недељковић, 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

bdis@ptt.yu

ИЗЛОГ НОВИХ КЊИГА
УДК: 0 – општа група, 1 – филозофија, психологија, 2 – религија, теологија, 3 – друштвене науке, 5 – математика,
природне науке, 6 – примењене науке, медицина, техника, 7 – умет ност, спорт, разонода, 8 – лингвистика,
књижевност, 9 – географија, биографија, историја

1
БОГНАР, Зоран : Ан тологија
српског микроесеја XX века.
– Београд : Дерета, 2006.
После два романа, десетак збир
ки поезије и три књиге поетско
феноменолошких микроесеја,
Зоран Богнар појавио се као при
ређивач прве антологије српског
микроесеја. Почев од Божидара
Кнежевића, преко Јована Дучи
ћа, Николаја Велимировића,
Исидоре Секулић, Странислава
Винавера, Иве Андрића, Раде
та Драинца, па до Владете Јеро
тића, Јована Ћирилова, Јована
Пејчића и Драгана Јовановића
Данилова, Богнар хронолошки
прати развој жанра, али и развој
и опречност српске философске
мисли. Микроесеј свакако је при
мамљива форма и надасве врло
прихватљива за савременог чита
оца чије време тече пребрзо да
би се позабавио књигама већег
обима. Рачунајмо да ће овај из
бор осим интелектуалаца и па
сионираних читалаца наћи свој
пут и до брзих и динамичних
људи нашег доба.

ГЛАВАШИЋ, Драган : Простор и време. – Београд : Тајд,
2005. – 244 стр.
Књига Драга
на Главашића
(1958, Београд,
ди п ло ми рао
и магистри
рао филосо
фију и матема
тику на унивезитетима у САД)
бави се фундаменталним фило
софским питањима из области
метафизике, епистемологије и
онтологије. Полазећи од Плато
на и Аристотела, преиспитујући
целу философску традицију до
20. века кроз појмове простора
и времена и темељећи своју сту
дију на поставкама физике и
математике, аутор дословно уки
да термине простор и време, и
пред лаже уместо њих постојање
(за простор) и проме на и вечност
(за време). Ову тезу аутор дока
зује и разлаже кроз 10 поглавља.
Разумевању философског текста

комбинованог појмовима физи
ке, астрофизике и математике до
приноси До татак са називима :
Зе но но ви па ра докси, Постулати
еуклидске ге оме трије, По ре ђе ње
еуклидске са нееуклидским гео
ме трија ма (научници Лобачев
ски и Риман) чије се геометрије
називају хиперболична и елип
тична, Шо пен ха уе ро во по ре ђе ње
просто ра (у 28 тачака, Главашић:
Простор не постоји) и вре ме на (у
28 тачака, Главашић: Време не
постоји), Аргумент за апсолутно
кре тање, шта су рекли о време
ну и простору Платон, Аристо
тел, стоици, Лукреције, Њутн,
Боров, Максвел, Хјум, Лајбниц,
Кант, МекТагарт, Расел и други,
као и Зна чајни појмо ви путем ко
јих функционише ауторово ми
шљење у доказивању ставова.
Књига поседује Ин декс и Лите
рату ру.

2
АРСЕНИЈЕ, монах : Бог и
рокенрол .  Црна Река : Ма
настир Црна Река, 2006. 124
стр.
Ц р н о р е ч к и
монах Арсе
није присећа
се своје мла
дости и Бео
града крајем
80тих про
шлог века. Говори о својим при
јатељима: члановима групе ЕКВ,
глумици Соњи Савић и сликару
Душану ГерзићуГери, напоми
њући да је дрога упропастила
целу „рокенрол“ генерацију.
Аутор разматра значај рокенро
ла, његов настанак, улогу коју је
имао у режиму Титове и постти
тове Југославије и говори о плеја
ди младих и талентованих људи
тадашњег Београда који су у дро
гама проналазили бег из такве
стварности. Потресна су сведо
чанства и лична искуства која се
износе у књизи где аутор говори
и о својим грешкама и заблуда
ма из младости. Аутор се бави
и савременим сликарством, го
вори о употреби и злоупотреби
талента, о односу постмодерни
стичке уметности и фрескопи
са, о рокенролу и византијском
појању. Књига је одговор право

славља на изазове и искушења
модерног света.

ЈОВИЋ, Б. Саво : Свети исповедник Варнава Епископ
хвостански. –Београд : Ин
формативноиздавачка уста
нова СПЦ, 2006. 284 стр.
У манастиру
Жи томислић,
15. маја 2005.
извршена је
свечана
ка
н о н и з а ц и ј а
Епископа Вар
наве Настића.
Његов спомен СПЦ обележава
12. новембра, што је обзнањено
и осталим православним црква
ма. Књига Саве Б. Јовића, који је
и сам страдао од комунистичког
режима, сведочи о патњама које
је за живота од комуниста претр
пео Свети исповедник Варнава.
Житије Светог Варнаве писано
је чистим и питким стилом, без
претеривања било које врсте,
тако да је доступно сваком чита
оцу. Писац се потрудио да осве
тли време и људе тога времена
и Светог исповедника који међу
њима бивствује и љубављу разго
ни духове таме. Поред Житија
књига садржи и прилоге међу
којима је писмо Митрополита
скопског Јосифа Јосипу Брозу,
као и беседе Светог Варнаве, ме
ђу њима и оне због којих је био
утамничен.

ЈОВИЋ Б. Саво : Христов Светосавац Михајло Пупин.
 Београд : Информативно
издавачка служба СПЦ, Бео
град, 2004.  181 стр.
Говорећи о „делатној вери“ Ми
хајла Пупина, Саво Б. Јовић у
овој књизи посматра великог на
учника пре свега као православ
ног Србина и великог родољуба
који на свом путу од Идвора, пре
ко Прага, Америке и Берлина ни
у једном тренутку не заборавља
на своје отачаство којем свакад
верно служи. Пупин је много по
магао у организацији Српске пра
вославне цркве у Америци, а ве
лики допринос решењу српског
питања дао је дипломатским ак
тивностима и контактима са та

дашњим председником
САД Вудро Вилсоном.
Писац говори о Пупино
вој души из које потиче
цело његово дело и при
поведа о Пупиновом
животу, познаствима и
сусретима са великим људима
тога времена, попут Ајнштајна и
Светог владике Николаја.

РОЂЕНОВИЋ Јелица : Разго
вори са митрополитом Ам
филофијем (Радовићем).  Бе
оград, 2005.
Књига садржи ауторове разго
воре са митрополитим Амфи
лофијем, као и запажања са пу
товања по Косову и Метохији.
Издвајају се четири тематске
целине: Косово је српски Јеруса
лим, Хришћанство је победило
и побеђиваће, У јагњету је спас
(одломак из „Косовскометохиј
ског дневника 2001“). Други део
књиге носи засебан наслов: Ср
би су на својој земљи, у својој ла
ври, поред моштију свога краља,
звери за одстрел. Одломак Косов
скометохијског дневника обу
хвата период од шест дана (8–14.
август 2001.) и описује припреме
за повратак прогнаника у село
Осијане. Аутор описује ситуаци
ју на Косову и Метохији, оштро
осуђујући међународне снаге и
Албанце и са жаљењем гледа на
преостале Србе који по „својој
светој земљи“ ходају заштићени
наоружаним војницима туђих
земаља и војски. Потресно све
дочанство девичких монахиња
и слика албанске деце која псују
на српском, представљају само
једну од илустрација свеопште
мржње према Србима и њихо
вим светињама. Ова књига је
сведочанство судбине и историј
ски тешког тренутка за српски
народ и његову цркву.

7
КИДИС Ентони и СЛОМЕН
Лери : Живе ране, превела с
енглеског Маја Лончар .  Бео
град : АлнариЕдитор, 2005 .
 378 стр.
После четворогодишње паузе је
дан од најпознатијих америчких
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рок бендова „Ред Хот Чили Пе
перс“ објавио је албум „Стадиум
Аркадиум“. Међутим и овај ал
бум прате скандали који су се од
1983. године, када је поменути
бенд својим музичким иноваци
јама почео да хара светском рок
сценом, лепили за чланове ове
групе. Чланови „Пеперса“ на че
лу са оснивачем, текстописцем
и певачем Ентони Кидисом гнев
ни су на непознатог музичког
пирата, који је композиције са
њиховом најновијег албума, пре
званичног представљања пустио
на интернет. Своју занимљиву,
узбудљиву и контраверзну би
ографију „Живе ране“ Ентони
Кидис (1962, Мичиген) написао
је у сарадњи са познатим аме
ричким публицистом Лери Сло
меном, аутором књиге „На путу
са Боб Диланом“. У „Живим ра
нама“ Ентони Кидис на болан
али искрен начин описује смрт
од овердоза свог најбољег прија
теља, као и сопствену борбу са
зависношћу од бројних наркоти
ка. На страницама ове питке сто
рије сусрећемо се и са славним
музичарима чији су се животни
путеви укрштали са Кидисовим,
попут Алиса Купера, Џима Пеј
џа и Кјет Муна. „Живе ране“ су
прича о преданости и разврату,
сплеткама којима су славне лич
ности склоне ради опстанка у
суровом свету шоубизниса, али
и о челичној вољи и искупљењу.
Ентони Кидис и Лери Сломен
написали су књигу која се од пр
ве до последње странице не ис
пушта из руку.

Неџма: Ба дем – Ин тимна
приповест, превела са фран
цуског Соња Радовић.  Бео
град : Лагуна, 2006.  204 стр.
Ово је први еротски роман који
говори о чулној еманципацији
једне арапкиње. Неџма је псеу
доним тајанствене ауторке, која
живи у једној од земаља Магре
ба. Стара је четрдесет година.
Ова интимна сторија говори о
еротском складу душе и тела.
Арапкиња Неџма усудила се да
сруши сексуалне табуе које су
вековима наметнути арапским
женама, причајући сопствену
интимну причу о сусрету са јед
ним префињеним, страственим
мушкарцем, који јој је открио
шта представља ватрена и ду
боко сензуална љубав. „Бадем“
није само чулна и на појединим
страницама сировостраствена
исповест о интимној вези у којој
Неџма не само да жудно воли,
већ је на исти такав начин обожа
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РАЈЧЕВИЋ, Балша : Скулп туре.
– Београд : УЛУС, 2005.
Монографија ликовног уметника и пе
сника, Балше Рајчевића, даје хроноло
шки и свеобухватни преглед скулпту
ра овог аутора. Дипломирани скулптор
Академија примењених уметности у Београду
и историчар уметности Филозофског факулте
та у Београду, члан УЛУСа, УЛПУДСа и УКСа,
излагао је на преко 350 групних изложби и 47
самосталних у земљи и иностранству. Поред
скулптура његове ликовне преокупације су ко
лажи, акварели и уља. Добитник је бројних и
угледних награда. Осим праксе бавио се и те
оретским радом. Као критичар и теоретичар
уметности објавио је око 700 текстова о умет
ности и четири књиге из историји уметности.
Савремени уметник ренесансног духа, поред
ликовњаштва писше и поезију. Иза њега стоји
једанаест пеничких књига. Монографија садр
жи репродукције и избор текстова о Балши Рај
чевићу, библиографију и опремљена је фотогра
фијама скулптура са групних и самосталних

вана и вољена. Са „Бадемом“ по
чиње једна нова епоха еротског
сензибилитета у књижевности,
превасходно због чињенице да
једна муслиманка први пут сло
бодно говори о сопственом, ин
тимном животу. Међутим, ова
књига представља и политички
чин, којим арапкиње, када је у
питању изражавање њихове сек
суалности, освајају право гласа.

МИЈАИЛОВИЋ, Биљана :
Пут међу пу тевима. – Чачак
: Градска библиотека „Влади
слав Петковић Дис“, 2006.
Каталог „Пут међу путевима“
прати истоимену изложбу по
свећену животу и стваралаштву
Слободана Зубановића, лауреа
та Дисове награде за 2006. годи
ну. Аутор изложбе и каталога
је Биљана Мијаиловић. У погла
вљима „Шта сам то говорио“,
„Песничке збирке“, „Есеји и про
зни записи“, „Поезија Слобода
на Зубановића у антологијама
и зборницима“ и др, аутор доно
си занимљиве оцене критичара
о поезији С. Зубановића, као и
библиографске јединице о њего
вим књигама у домаћој и страној
референсној литератури. Ката
лог је богато илустрован фото
графијама и представља значај
ну публикацију за упознавање
Зубановићеве поезије.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, Драги
ша : Зограф Андрија Раичевић епоха и дело. – Београд :
Дерета; Ужице : Народни Му
зеј; Прибој : Завичајни Музеј,
2005.  304 стр.
Историчар уметности Драгиша
Милосављевић читаоцима је

изложби. Примарно интересовање
овог скулптора, које га ни данас не
напушта, о чему говори и скорашња
изложба у УЛУСу, су правилна геоме
тријска тела као оличење чврстине и
растакање те чврстине. На симболич
ки начин то је осврт уметника на свет
око себе, корелација са догађајима епохе. Сам
аутор истиче поводом изложбе 1987. у Га ле рији
73 да уметник мора бити у дубљем, сложени
јем, трајнијем дослуху са духом времена. Бројне
анаморфозе, преображаји који остављају могућ
ност да се предмет види у природном и правом
облику, али само из једног угла док остали угло
ви нуде изображену слику датог, је реаговање
уметника на свет око себе. Балша није само
галеријски скулптор. Његове скулптуре красе
многе ентеријере диљем земље поручујући да
и најчвршћи и најправилнији облици имају сво
је лице и наличје. У монографији су понуђени
различити углови гледања ликовних критича
ра на Балшино дело, као што је остављено ме
ста да уметник отворено, кроз објављене интер
вјуе дефинише и разложи своје стваралаштво.

представио слојевити уметнич
ки лик једног од најпознатијих
српских сликара XVII века зо
графа Андрије Раичевића. Раи
чевић био је универзална ства
ралачка личност, која се није
препуштала једностраним фре
скосликарским и иконописач
ким поукама и узорима. У XVII
веку утицаји руске уметности
представљали су незаобилазно
упориште у српској црквеној ду
ховности и фрескосликарству.
Том утицају није одолео ни Ра
ичевић. Међутим, значајно је
поглавље у коме се Драгиша
Милосављевић бави његовим
односом према италокритско
фреско сликарству. Време у ко
ме је живео и стварао Раичевић
било је условљено чињеницом
да се индивидуална способност
стави у службу српске цркве ко
ја је изнедрила не само Раичеви
ћа, већ и друге сликара из XVI и
XVII века, попут Јована и Лонги
на. Раичевић је сликарство било
усклађено са одбрамбеним ста
вом Српске православне цркве,
која је православну духовност и
национални опстанак грчевито
морала да сачува у оквирима ви
зантијске уметности и светосав
ске традиције. „Зограф Андрија
Раичевић епоха и дело“ осма је
по реду књига Милосављевића.
Својом преданом делатношћу
овај историчар уметности који
живи и ради у Ужицу, показује
нам како се прави спретан и сре
ћан спој кабинетске и теренске
делатности. Анализирајући и
преписивачку делатност Раиче
вића, Драгиша Милосављевић
храбро се упустио и у најкомпли
кованија иконографска питања.
Овом монографијом Драгиша
Милосављевић доказује да се
историјски оквири у којима је
битисао – и још увек битише
српски народ – на прави начин

не могу разумети, уколико се не
прихвате драгоцени подаци које
нам дарује историја уметности.

САВРЕМЕНА СРПСКА ДРАМА, књига 25. – Београд :
Удружење драмских писаца
Србије, Позориште Модерна
гаража, Културно Просветна
Заједница Београда, 2006. 
268 стр.
Двадесет пета књига едиције
„Савремена српска драма“ исти
че вредности, значај и богатство
српске драмске продукције, чија
се остварења крећу од реалистич
ког, односно натуралистичког
исказа, па све до различитих об
лика неформалне стилизације.
У књизи су заступљени следећи
аутори: Миодраг Илић једночин
ком „Жанка“, посвећеној једној
од највећих српских глумица
Живани Жанки Стокић; Свето
зар Влајковић комедијом „Марко
& Муса“, Александар Ђаја траги
комедијом о српској монетарној
сфери „Благољуб II“, Војислав
Симић комедијом „Кенгури“. Да
уредништво ове едиције не зао
билази ни стваралаштво оних
који тек ступају на нашу позори
шну и културну сцену, показују
и драме Љубинке Стојановић
„Пит“ (Љубинка Стојановић ро
ђена је 1979. године) као и Љу
бинкиног годину дана млађег
колеге Бојана Вука Косовчевића,
који се читалачкој публици пред
ставља драмом „Кавез“.

РЕБИЋ, Маша : Спонзоруше.
– Београд : Народна књига,
2006 .  215 стр.
Прозни првенац Маше Ребић
представља аутентичан „сни
мак“ стања и нивоа актуелне

градске културе. Својим смелим
казивањем ауторка прави дубо
ки рез и непоновљиви засек у
само ткиво наше свакодневни
це. Роман је састављен од низа
секвенци. У питању је сторија о
дисконтинуитету са системом
који је однеговао многе генера
ције: ради се о једном виђењу
света уобличеном на нерашчи
шћеним развалинама Брозовог
система. Главне јунакиње овог
романа су београђанке, кћерке
људи које свакодневно сусреће
мо. У овој прози крије се једна
аутентична, на појединим стра
ницама и сурова прича о кокаи
ну, политичарима, криминалци
ма, фудбалерима, новокомпоно
ваним певачким звездама, борби
за моћ, то јест свим дешавањима
са којима су се деведесетих го
дина прошлог века у Београду
сусретали сви, а не само главне
јунакиње ове књиге. „Спонзору
ше“ ће постати омиљена књига
још једне изгубљене генерације,
која битише на овдашњим про
сторима.

ФРЕНСИС Мајки и ЕЛИОТ
Пол : Телохранитељ, десна
рука рокенрола, превео сa
енглеског Игор Солунац. – Бе
оград : Лагуна, 2006.  283 стр.
Мајкл Данијел Френсис је син
боксерског тренера Џорџа Френ
сиса, који је од енглеских боксе
ра Френка Бруна и Џона Конте
ха створио светске шампионе.
Радећи три деценије као тело
хранитељ са највећим именима
светске музичке индустрије, био
је сведок њихових професионал
них успона и падова, као и снова
и страхова. Свима њима Мајки
Френсис је био узданица, при
јатељ и „стручњак за ефикасно
решавање проблема“. После свог
педесетог рођендана Френсис је
прекинуо са узбудљивим али и
напорним послом телохраните
ља. Књигу „Телохранитељ“ је на
писао у сарадњи са новинаром
Полом Елиотом. Френсисови
клијенти били су чланови рок
група Лед Цепелин и Кис, затим
Френк Синатра, Пол Макартни,
Бон Џови, Џорџ Мајкл, а обезбе
ђивао је и певачицу и глумицу
Шер, у њеној кући у Калифорни
ји. Чувајући леђа познатих, Мај
ки Френсис нам открива мрачне
тајне оних који представљају идо
ле хиљадама младих. Френсис и
Елиот пишу о групи девојкама,
оргијама, дроги; то јест о свим
сегментима који представљају
саставне делове дугих турнеја.
На духовит и драматичан начин

аутори нам исказују нимало иди
личну слику усамљеничког жи
вота жртава славе о коме мало
знамо, а коју хиљаде људи потај
но прижељкује. „Телохранитељ“
је документарно, занимљиво,
добро упаковано прозно штиво
о животу једног човека са најве
ћим звездама рокенрола, које се
с пажњом ишчитава.
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АЛАРКОН де Антонио Пе
дро : Тророги шешир, преве
ла са шпанског Александра
Манчић.  Просвета, Београд,
2005.  131 стр.
Објављивањем једног од најчи
танијих шпанских романа свих
времена „Тророги шешир“ Пе
дра Аларкона издавачко пред
узеће „Просвета“ из Београда
обновило је библиотеку „Свет
ски класици“ коју је 1961. годи
не покренуо тадашњи уредник
ове издавачке куће и један од
наших најзнаменитијих поета
и есејиста Миодраг Павловић.
Књижевни критичари јединстве
ни су у оцени да је Аларконово
дело, које је објављено 1874. годи
не „жанр слика“ и везују га за
традицију пикарског романа.
Значај ове књиге је у чињеници
да је Аларкон написао комично,
лагано и разиграно романсијер
ско остварење, чија је основна
теза симулација стварности.
Зато сва комичност овог после
Сервантесовог Дон Кихота нај
популарнијег шпанског романа
лежи у симулацији која почиње
од игре речи, и траје до компо
зиције саме приповести. Роман
„Тророги шешир“ је духовита
прича о сплеткарењу појединих
припадника тадашње шпанске
владајуће номенклатуре и пре
љуби, која ни данас нимало не
губи на актуелности.

АЛЕКСИЋ, Дејан : После . 
Краљево : Народна библиоте
ка Стефан Прво венчани, 2005.
68 стр.
Пред читаоцима је пета књига
поезије Дејана Алексића (1972,
Краљево) који има и две књиге
песама за децу. За обе врсте по
етског исказа Алексић је добио
више награда (Бранкова награ
да, Просветина, Матићев шал,
награда Политикиног забавни
ка). У књизи После доминира
урбана сензибилност широког

мотивског распона. О томе по
некад речито сведоче и наслови
песама: Рестрик ција, До ру чак
на те раси (циклус Но воград ња),
Ха ба ровск, Улица липа. Осим мо
тивске разноврсности и лирског
исказа који помало „искакањем“
кореспондира са класиком срп
ске Друге модерне, Радом Дра
инцем, занимљив је и ауторов
начин римовања, као и лексич
ка грађа која формира песму. У
песми Зид наилазимо на следећу
секстину: „Рајеви, верујем, личе
на градилишта;/барем у сумрак,
док запад хладно тиња,/А небо,
отворено попут пришта,/Сила
зи на духове арматуре,/Кранове
и ваздух распињан/Мирисом
прашине по којој сенке журе“. Вр
ло је инспиративна и дуга песма
Осим го во ра (83 стиха) где се пева
о односу говора и ћутње а слов
ни знаци пореде са гавраном на
снегу. Нова, млађа генерација
српских песника увелико улази
у жижу интересовања читалаца
и критике.

АЛЕМПИЈЕВИЋ, Милен :
Срећа окупаног човека. – Бе
оград : Филип Вишњић, 2005
. 183 стр.
Нову приповедачку књигу Ми
лена Алемпијевића (1965, Ча
чак), објавио 6 књига поезије и
2 књиге прича) чини 6 дужих
приповедака (од 20 до 46 страна)
на стилистичком плану доведе
них до перфекције. Микроплан
услед ауторовог песничког иску
ства изнедриће прозне финесе,
попут следеће: „Антонина би на
трен помислила да је киша ста
ла, јер, тихо је, толико да чује ка
ко по земљи клизе слузави стома
ци кишних глиста, невидљивих
у мокрој трави“ (из приповетке
Квантни новчић). На тематском
плану свет Алемпијевићевих
приповедака је ова наша свако
дневица (у причи Златни гипс
читамо о брачним фрустраци
јама Душана и Владице, њихо
вој кћерки Маргити и кућном
љубимцу псу Ђелу). У причи
Стаса вање вите за из угла више
наратора (уредник, тетка, психи
јатар, професорка, жена, син) по
лицијски инспектор (и читалац)
покушава да сазна где је нестао
Ђорђе. Крај те приче открива
зналачки написану фантастич
ну временску вертикалу, као и
крај Квантног новчића који иди
личну и срећну свакодневицу
претвара у ужас хо рор прозе. Пре
ма речима уредника едиције Ал
батрос Михајла Пантића „приче
из књиге Сре ћа оку паног чо ве ка

сустичу се у једној тачки, помоћу
које и остварују квалитет једин
ствености и препознатљивости :
оне хоће да открију чудо где ма
ло шта говори да има чуда“.

АНДРИЋ Радомир : Полетеше птице ластавице .  При
штина : Панорама, 2005.
Четири ци
клуса заокру
жују песнич
ку
лирску
визуру вечне
инспи ра ци је
– Косова, ко
левке и погибељи националне.
Аутор специфичним приступом,
лишен сваке родољубиве еуфо
рије, дотиче суптилно отворену
националну рану повезујући тех
ником и тематиком читав низ ве
кова певања о српској светињи.
Радомир Андрић лириком ломи
десетерац, преиначује и игра се
архетипским и стајаћим мести
ма у народној поезији стварајући
нове слике – вишезначне, нежне
и потресне. Уместо гавранова кр
вавијех крила полећу сада са југа
ластавице овенчане у вечитој се
оби и тражењу топлине људског
дома. Паралела са народном про
сто јежи кожу и буди заспало ко
лективно у читаоца. Молитвама
је окончана књига, која ником
не суди, која хвата препознатљи
ве тренутке заустављене у веч
ном значењу и трајању. Лирска
исповест на завидном нивоу са
максимално изведеним песнич
ким реквизитима подиже нови
споменик страдању.

АТАНАСКОВИЋ, Ана : Београдске мајске приче .  Бе
оград : Књижевна омладина
Србије, 2006 . 100 стр.
Стваралачкој плејади женских
аутора афирмисаних у новије
време својом првом приповедач
ком књигом придружује се Ана
Атанасковић (1973, Крушевац).
Књига садржи седам вредно
сно уједначених прича које на
формалном плану покривају ра
спон од кратке приче (Послед њи
Џек, Триба ли) до развијенијих
дужих приповедака (Танго, Огле
да ло) Ауторка у фабулативној
равни посебну пажњу поклања
обликовању ликова кроз њихо
ве међусобне односе. Најчешће,
њени су ликови млађе особе,
добри студенти, млади асистен
ти и научници који изласком
из родитељског окриља и адоле
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сцентног доба, по природи ства
ри сада морају сами решавати
своје емотивне, интелектуалне
и егзистенцијалне проблеме. Је
дан од мотива ових прича јесте
и по тра га за сре ћом на љубавном
плану. Млада ауторка успешно
предочава „унутрашњи“ психо
лошки свет својих ликова, моти
вацијски успешно гради дина
мику промене у самом лику и
узајамном односу са другим ли
ковима и средином у којој живе.
У својој првој књизи, несклона
формалистичким експеримен
тима, Атанасковићева пише о
судбинама младих интелектуа
лаца из наше свакодневице, пре
свега, о њиховој најинтимнијој
страни личности.

БАЊЕГЛАВ, Предраг – Завичајно царство (Пиргаве приче) . Земун : ЕСТАРТ, 2005.
„За ви чај но
царство“ у
под наслову
носи одред
ницу „Пир
гаве при
че“. Њоме је
додатно то
пло ушушкано гнездо књишко
и сугерисано да су приче шаро
лике. Предраг Бањеглав, рођен
у Новим Карловцима и тамо
трајно настањен, члан је Удруже
ња књижевника Србије (2003.) и
Војводине (2004). Објавио је збир
ку песама и три романа, од којих
су два послужила као под лошка
драматуршким
остварењима.
Најновија збирка прича обухва
та завичајни Срем, али појам за
вичајности раскриљује где год
су блиски ближњи (а њих има
посвуда). Аутор се огледа као
филантроп, склон емпатији, ба
зиран у реалистичком миљеу
обојеном локализмима, а своју
прозу надоградио је и симбо
личким примесама. Полазишна
тачка у писању је углавном у ре
алности, мада је често надопуње
на фантастичном надградњом,
тако да имамо и сајнсфикшн
сремачку причу са крајње хума
ношћу овенчаним крајем. Сим
болистички принцип синесте
зије овај аутор вешто користи,
те читалац иако суочен само са
хартијом почиње да осећа мири
се, боје и звуке онога о чему се и
о коме је писано. Боја пурпура
преплављује књигу у значењу
спајања топлине емотивне и
мисаоности. Приче нису само
белешке које дају кроки цртеже
окружења. Оне су уздигнуте до
филозофске равни дотичући
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ВАЈЛД Оскар : Писма из затвора Де Профундис, Са ломе, са енглеског превеле Тања Булатовић и Јасна Митић .
 Београд : ННК Интернационал, 2006.
Оскар Вајлд, контраверзна личност XIX ве
ка, узвисиван до обожавања, а затим бачен
у блато, помаyан катраном и перјем. Везао је
за себе веровање да све што је дотакао у свом
животу претварао у уметност. Умро је у Па
ризу, где је у изгнанству и написао драму
„Саломе“ на француском језику. Ова драма,
играна прво у Паризу готово у тајности, у Лондону је доживела
премијеру чак пет година после пишчеве смрти. Издање Писа
ма из затвора и Де профундиса карактеристично је по томе што
су по први пут у нас дати текстови у оригиналу, без цензуре.
До таквог облика, изворног, је дуг и мукотрпан пут будући да
се Де профундис прво појавио на немачком језику, крајње ре
дуциран, а тек доцније је настала реконструкција аутентичног
рукописа. Ова књига обједињује три посве различита рукописа
Вајлдова: први је крајње личан, други исповеднолитераран и
трећи, потпуно књижевнички, у знаку су преплитања уметно
сти и живота у случају Оскара Вајлда.

многобројне области – од вечног
питања пролазности живота и
трајности смрти, Бога, преко рат
не и љубавне тематике. Као што
сам већ напоменула Бањеглав
има изоштрено око за детаљ и
уме да га уздигне до симболич
ког осликавања макрокосмоса.
Књига је проткана цитатима из
досадашњих Предрагових дела
и симбиоза је свега ранијег про
мишљања. И горчине и смеха и
туге и оптимизма можете наћи
на њеним страницама, а душу ће
те обогатити не само топлином
патинираног Срема него и зави
чајним царствима преко Дрине,
насељима Рома и где год блиски
људи били. Стилом једноставна,
кратка реченица и обима приче
су шкриња лексичког блага Вој
водине и њених обичаја. Поред
давања универзалности својој
родној груди она представља и
документовану прозу обичаја
сеоских и дубоко понирање и у
своју и у психологију главних ју
нака. Пред нама је дело које је на
брекло од зрелости и квалитета
и благо оном ко успе да дође до
њега, а још боље онима који про
никну у тајне суптилности ства
рања Предрага Бањеглава.

БЕГАГИЋ Ламија, Годишњица матуре . Београд : Ренде,
2006.
Издавачка кућа „Ренде“ у еди
цији „Ледоломац“ а у серијалу
„Босанци трче почасни круг“ у
наредних неколико месеци обја
вљиваће дела савремених босан
скохерцеговачких писаца. Прва
књига овог серијала је „Годи
шњица матуре“ сарајевске спи
сатељице Ламије Бегагић. Ако
узмемо у обзир да је реч о првој
књизи(млада Бегагићева има 26

година) можемо рећи да је пред
нама дело талентованог младог
писца чије ће наредне књиге тај
дар и оправдати. Низ од 23 приче
исприче из визуре главних про
тагониста повезан је десетогоди
шњицом матуре у један складан
и хармоничан низ. Ту се сабира
ју ратне и поратне судбине, сре
ће и несреће, промашени живо
ти, још једна
на Балкану
и з г у б љ е н а
ге не ра ци ја.
З а д и в љу ј у
запажања и
аутен туч ни
к о м е н т а р и
које Бегаги
ћева има на босанскохерцего
вачку стварност. Критички, али
не душебрижнички, емотивно,
али не и патетично, ауторка са
гледава свет око себе, људе, њихо
во понашање и њихове емоције.
Варирајући између књижевног
језика и сленга кад се за то ука
же потреба, млада списатељица
показује свој истанчан осећај за
језик, али и истанчан слух који
уме да чује кад и како говоре ње
ни савременици.

ВАНДЕНБЕРГ, Фи лип : Гладијатор, превела с немач
ког Нада Кисић .  Београд :
Агенци ја Обрадовић, 2005 .
 299 стр.
Немачки публициста и роман
сијер Филип Ванденберг, један
је од најпознатијих европских
писаца историјских трилера,
што показују и бестселери „Сик
стинска Завора“ и „Проклетство
фараона“. Ванденбергови рома
ни преведени су на тридесет је
зика, и продати у око шеснаест

милиона примерака. Роман „Гла
дијатор“ који говори о успону и
слави сиромашног младића Гаја
Вителија послужио је као лите
рарни предложак за истоимени
чувени филм Ридлија Скота. По
ред Вителијевог гладијаторског
успона Ванденберг нам говори
и о последњим данима Помпеје,
разарању Јерусалима, као и о раз
врату моћних римских сенатора,
који запостављају супруге, да би
уживали са куртизанама. Овај
роман атрактивног колорита, од
прве до последње странице, иш
читава се у једном даху.

ВАНДЕНБЕРГ, Филип : Проклетство фараона, превео
с немачког : Владан Добрије
вић .  Београд : Агенција Об
радовић, 2005 . 287 стр.
У својој књизи „Проклетство
фараона“ немачки новинар и
романсијер Филип Ванденберг
(рођен 1941. године у Минхену)
на један популаран начин чита
оцима успешно приближава ми
стичну историју древног Егип
та. Књига садржи мапу некада
шњег царства моћних Фараона,
на којој су убележена места на
којима се налази Тебански град
мртвих, бројне локације фараон
ских гробница и храмова, као и
чувена Долина Краљева. „Смрт
ће својим крилима затући оног
који узнемири фараонов спокој“,
пише на једној од таблица које
су пронађене у Тутанкамоновој
гробници. Међутим, археолози
као да нису придавали пажње
овом упозорењу. Чињеница да
су тринаесторо од укупно дваде
сет истраживача изгубили своје
животе, намеће логично пита
ње: да ли се ради о проклетству,
или реалним чињеницама које
су проузроковале смрт тринае
сторице научника? Филип Ван
денберг од читалаца ништа не
скрива, штавише, суочава их са
најразличитијим погледима на
тајанствени Египат коме не пре
стају да хрле нове генерације.

ЗУБАНОВИЋ, Слободан :
Дорћолски дисконт. – Чачак
: Градска библиотека „Влади
слав Петковић Дис“, 2006. (Ди
сова награда)
У едицији „Књига госта“, коју чи
не песничке књиге добитника
Дисове награде, Градска библи
отека објавила је, као 32 књигу,
„Дорћолски дисконт“ Слобода
на Зубановића. Добитник Дисо

ве награде на 43. Дисовом про
лећу направио је избор својих
песама посвећених Београду, од
носно Дорћолу. У пет поглавља:
„Дорћолски дисконт“, „Локал
у припреми“, „Авансно јутро“,
„Кванташ иза моста“, „Вечерње
компензације“ и „Понуда без
рабата“, Зубановић је сложио 54
песме из завичајног градског ми
љеа. Књигу прати поговор Драга
на Бошковића „Мапа града, шет
ње поезијом“. „Мит о Дорћолу,
Београду, преобликоваће, можда
дефинитивно у српској поезији,
поезију града до искључиво град
ске по е зије“, каже Драган Бошко
вић о Зубановићевом избору пе
сама за „Дорћолски дисконт“.

ИВАНИЋ, Душан : Стармали. – Београд : Библиотека
града Београда, 2005. – 384
стр.
Књига професора Душана
Иванића је научна студија о
листу Старма ли који је изла
зио од 1878. до 1889. године у
Новом Саду и чији је власник
и уредник био песник Јован
Јовановић Змај. У студији
аутор тумачи и анализира
опште прилике српске пери
одике у епохи реализма коју
теоретичари смештају у пери
од од 60тих година 19. века
до почетка 20. века. Акценат
је на хумористичкосатирич
ним листовима (Жи жа, Враго
лан, Врзино коло, Змај, Ћоса,
Брка, Старма ли, Фе њер, Ре ше
то, Стре ла, итд.) и њиховим
специфичностима (део њих
је страначки декларисан би
ло да је реч о листовима у кне
жевини/Краљевини Србији
или листовима Срба у аустро
угарској Војводини), али су
им заједнички хумор, шала и
сатира. Иза студије (5–75 стра
на) следи Из бор тексто ва из
Старма лог почев од првог
броја до последњег из 1889.
Старма ли је за 12 година по
стојања изашао у 410 бројева.
Избор, који чини главни део
књиге и данас ће насмејати
читаоце који воле хумор, ша
ле, али и жестоку сатиру на
друштвене прилике. Змај је
као власник суштински одре
ђивао политички смер листа,
тзв. „озбиљне рубрике“ и дру
ги тип рубрика везаних за
„забавни, хумористички дио
листа“ (цитат из студије, 15.
страна) као сарадник, одно
сно и сам писац сатиричних,
хумористичких песама, при
ча, анегдота из тадашње дру

штвене, политичке и идеоло
шке свакодневице. Читајући
бројеве Старма лог налазимо
толико повода за озбиљан и
онај други, разгаљујући смех,
питајући се зашто у данашњој
Србији, осим Ошишаног је жа
нема више таквих новина.
ЈАКШИЋ, Миодраг, Ма ли
змај и његови снови; То, добро дрво; Како расте ма ли
змај . Београд, Мали змај, Ви
тез, Мали змај, Београд 2006.
www.malizmaj.net
Богато илустроване и добро
графички опромљене књиге
Миодрага Јакшића привлаче
пажњу најмлађих читалаца.
Песник богате маште и доброг
осећаја за деци привлачне и
занимљиве теме потрудио се
и да својим песничким циклу
сима прослави чаробног јуна
камалог змаја. У поезији за
децу свакако је важан сегмент
појава лајтмотив јунака који
има све особине јунака бајке,
све одлике митског и фанта
стичног. Мали змај уза све то
поткрепљен је интересант
ним илустрацијама а искрен
и исповедни тон поезије упот
пуњује чаролију, деци тако
драгу мешавину сна и јаве.
Миодраг Јак
шић је песник
овог тренутка
и овог време
на: он се бави
темама које зао
купљају „савре
мену децу“од
фудбала преко видеоигрица
и интернета, до родитеља који
напорно раде и школских дру
гова са којима деле проблеме,
чини се већ не вечне, него про
блеме овог „савременог“ доба.
Опет, насупрот хладноћи и
отуђености којој неумитно те
жи наше време, Миодраг Јак
шић супротставља топлину,
емоцију, искреност, традици
оналне вредности, љубав пре
ма породици, вери и нацији,
љубав према најузвишенијим
што човек поседује и собом но
си. Јакшићева поезија истовре
мено је забавна и весела, али и
поучна и етичка. Многи наши
савремени ствараоци за децу
сложили су се да Миодраг Јак
шић својом поезијом и драм
ским текстом „То, добро дрво“
непобитно заузима значајно
место у савременој српској по
езији за децу и да већ његова
прва збирка даје неколико ан
тологијских песама.

ЈЕРГОВИЋ Миљенко, Мама
Леоне . Београд, Ренде, 2006.
Књига Миљенка Јерговића, по
знатог колумнисте недељника
„Глобус“ под називом „Мама
Леоне“ тренутно је једна од нај
читанијих књига у Хрватској.
Јерговић који пише и објављује
од 1988, више
пута је награ
ђиван и књи
ге су му пре
вођене
на
д в а де се та к
језика. У сво
јој најновијој
књизи аутор
кроз 21 причу приповеда о де
тињству у Сарајеву и о животу
једне породице у титовској и
посттитовској Југославији. Осо
беност приповедачког стила,
брушене и складне реченице,
лакоћа којом Јерговић припове
да полазећи од наизглед банал
не свакодневице да би стигао
до суштинских питања поједи
наца који су актери приче, зади
вљује читаоца. „Мама Леоне“ је
књига која се бави прошлошћу
и садашњошћу нашег подне
бља, променама у историји и
реалности, фалсификатима и
раскринкавањем свега јер „ни
шта није онако како изгледа да
јесте“. Новинарска прецизност,
концизност приповедања, без
сувишних речи и израза и без
увијања, одлике су ове књиге
прозе Миљенка Јерговића.

ЈЕРОТИЋ, Љиљана : Триптихон за дивљу душу . Бе
оград : Књижевно друштво
Свети Сава, 2005.
„Триптихон за дивљу душу“
трећа је песничка књига Љи
љане Јеротић. Настављајући
традицију претходне две
(„Дивља ружа“ и „Сонетни ве
нац“) форма којој се песники
ња увек враћа је сонет, можда
баш због његове прецизности
и готово математичке правил
ности који успевају да дефини

шину свет разуђеног и непри
лагођеног лирског субјекта.
Песникиња се бави метафи
зичким темама, истискује ба
нално и свакодневно из свог
универзума, али на уштрб
тога, губи саслух са читаоцем,
као и могућност да у свој свет
прими неја. Отварање микро
космоса ове поезије комплико
вано је и захтева пажљивог и
пасионираног читаоца.
ЈОКИЋ, Саво : На гробу Светог Николе .  Београд : Ад
мирал Боокс, 2006 .  94 стр.
„На гробу Светог Николе“ је че
тврта по реду књига сликара,
боема, и риболовца Саве Јокића
(рођен 1938.) који је у овдашњој
књижевности дебитовао сада већ
далеке 1977. године књигом „Ру
ке на решеткама“. По овој књизи
филмски редитељ, приповедач
и романсијер Живојин Павло
вић је снимио истоимени филм.
Ова књига која говори о Дунаву,
Црногорском и Медитеранском
приморју, то јест местима над
којима непрекидно бдију симбо
ли Светог Николе – заштитника
града Барија и свих рибара – ну
ди нам својеврсну хронику мен
талитета људи које Јокић среће
пловећи Дунавом и морима. Уз
прави, сликарски осећај за де
таљ, када је на мору Саво Јокић
приснива Дунав, Карабурму,
Дорћол, а када се обрће око осе
свакодневног београдског живо
та, Јокић себе види као маратон
ског пливача од Будве до Барија
– италијанског лучког града у
коме се налази Базилика Светог
Николе. У своје прозне вињете
Саво Јокић је спретно уплео и
бројне анегдоте. Успешно слика
јући атмосферу градова и карак
тера људи који у њима битишу,
Саво Јокић је и овом књигом до
казао да се лепота приповедања
крије у једноставном, али не и
површном казивању. Зато књига
„На гробу Светог Николе“ пред
ставља идеално штиво за вреле
летње дане.
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ЈОКОВИЋ, Мирољуб : Стрма
раван .  Градац – Рашка, Ра
шка школа – Београд, 2006 .
 247 стр.
Поред чињенице да поднаслов
најновије књиге проф др Миро
љуба Јоковића „Стрма раван“
– изабране критике и есеји, упу
ћује на најбоље текстове које је
аутор сакупио, оне то не пред
стављају, већ само радове који су
се игром случаја затекли у Јоко
вићевој књижевној ладици. Тек
стови који се налазе у „Стрмој
равни“ писани су за разне при
годне прилике, изражавајући
притом рецепцијску природу
научног скупа, књижевне вече
ри, предговора, односно новин
ског текста. И у „Стрмој равни“
проф. др Мирољуб Јоковић не
бежи од полемичких тонова, по
којима је најпознатији широј јав
ности. Посебну пажњу читалац
треба да обрати на нова тумаче
ња романсијерског и драмског
стваралаштва Борисава Станко
вића, затим драмског рукописа
данас неправедно запостављене
Милице Новковић, поетике Сло
бодана Ракитића, Зорана Кошти
ћа, свештеника Матеје Матејића,
као и есејистичке делатности Ра
дослава Братића. Већ скоро три
деценије проф др Мирољуб Јоко
вић пажљиво прати остварења
на домаћој и светској књижевној
сцени. И поред полемичких, по
некад и оштрих тонова, који из
бијају из његових текстова, Јоко
вић пише о творачким идејама
аутора на начин који увек иде у
корист дела, поштујући тако на
чело да је најосновнији задатак
књижевне критике да поједине
књиге сачува од заборава. И ка
да хвали, и када куди, Јоковићев
приступ иде у корист саме књи
жевности. Не пристајући да игра
по правилима бројних кланов
ских групација, проф. др Миро
љуб Јоковић исписао је књигу о
којој ће се наредних месеци до
ста говоритити.

Како читати – о стратегијама читања трагова кул туре,
приредио Саша Илић . Бео
град : Народна библиотека
Србије, 2005. – 310 стр.
У едицији Ри зом у окриљу из
давачке делатности Народне
библиотеке Србије објављена је
врло занимљива књига која са по
зиција теорије и праксе и њихо
ве повезаности из пера 17 аутора
третира како читати и разумева
ти поједина питања из области
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Кад прште брезе : избор и препев са руског Миливоје Ба
ћовић .  Београд : БеоСинг, 2005.
Антологија руске поезије обухвата плеја
ду песника, у избору и препеву Миливо
ја Баћовића, из XИX и XX века, шароли
ку која даје неравномерну заступљеност.
На пример Тјучев и Соливљев су више
заступљени, јер су мање преводилачки
експлоатисани од звучних имена Пушки
на, Љермонтова, Јесењина. Једва код нас
познати Песник Рупцов је нашао место
у руковети руске поезије, а Висоцки је помало специјалитет Ми
ливоја Баћовића. Преводилац је уједно и аутор антологије и во
ђен у превођењу искључиво мелодичношћу и ритмим, али не и
лишеном смислености. Тешко је, а то и сам напомиње, дочарати
оригинал, а поезија је ипак најлепша када се чита на матерњем
језику. Извесна одступања приликом превођења у метрици не
би требало да наруше вредност и превода и оригинала. Као
што је већ поменуто у избору преведених песника превагнула
је субјективност, али на то има право сваки састављач антологи
је (и није лишен тога), а уз додатне белешке о заступљеним пе
сницима даје једну нову димензију познавању домаћег читаоца
и аутора и песама појединих руских великана.

социологије културе. Текстове о
читању у књижевности прило
жили су Новица Милић, Давид
Албахари, Дејан Илић, Влади
мир Гвозден, Татјана Росић (Ка
ко читати бајку), Јасмина Лукић
(Како читати тривијалну књи
жевност), Зоран Пауновић (Како
читати пре вод), Бранислав Јако
вљевић. Александар Ћирић пи
ше оглед о читању/разумевању
Олимпијских игара, Ненад Ди
митријевић Како читати устав,
научни сарадник на Одељењу
за еволуциону биологију Инсти
тута за биолошка истраживања
Алексеј Тарасјев Како читати
еволу цију, сликар и писац Миле
та Продановић Како читати нов
чанице (наше међуратне, прве по
ратне, новчанице СФРЈ, СРЈ и да
нашње важеће), следе текстови
Радомана Станковића, Милана
Попадића, Александра Зографа
Како читати стрип, и завршни
текст Сретена Угричића Како
читати ме ди рејд. Овај избор
аутора и њихових прилога плод
је двогодишњег озбиљног истра
живачког рада на „задату“ тему.

КОРТАСАР, Хулио : Врата неба, превела с шпанског Алек
сандра Манчић .  Београд :
Просвета, 2005 .  199 стр.
Говорећи о једном од најпозна
тијих аргентинских књижевни
ка Хулиу Флоренсиу Кортасару
Скоту (1914–1984) Хорхе Луис
Борхес често је истицао да се по
носи што му је први објавио при
чу. Заиста, прича са којом је Кор
тасар дебитовао на аргентинској
књижевној сцени „Запоседнута

кућа“, објављена је 1946. године
у књижевном часопису „Анали
Буенос Ајреса“ који је Борхес уре
ђивао. Хулио Кортасар посебно
романима „Награде“ и „Школи
це“ у великој мери је заслужан
за огроман бум латиноамеричке
књижевности шездесетих годи
на двадесетог века. Кортасарова
проза такође садржи латиноа
мерички магични реализам. У
књизи „Врата неба и друге при
че“ које је са шпанског превела
Александра Манчић, читалац
путује кроз Кортасарову Арген
тину и Француску, париским
метроима, аргентинским возо
вима, и свим тајним пролазима
преко мостова изнад река чије
су обале на различитим стра
нама земаљске кугле. Илузије
сусрета и трагања за идеалном
љубављу, као и еротски доживља
ји с примесама фантастике, теме
су прича једног од најпознатијих
латиноамеричких приповедача
и романсијера Хулиа Кортасара;
писца који је непрекидно трагао
за језиком који ће бити спонтан
као свакодневни говор. Зато књи
га „Врата неба и друге приче“ за
служује да заузме видно место у
свим кућним библиотекама.

ЛИЛИЋ Јефтимијевић, Ми
лица, Поетика слут ње, кри
тике, есеји, прикази. Косов
ска Митровица: Књижевно
друштво Косова и Метохије,
2004.
“Поетика слутње” је занимљи
ва књига која показује ауторову
жељу и вољу да на једном месту
сабере размишљања, утиске и су

дове о савременој српској књижев
ној сцени. У три целине, колико
их ова књига има, аутор сабира
есеје о савременој прози и гово
ри о делима савремених српских
писаца попут Ратомира Дамјано
вића, Горана Петровића, Јована
Радуловића, док у другом делу
пред читаоца поставља огледе о
са вре ме ној
поезији од
Сло бо да на
Ра к и т и ћ а,
Ненада Гру
јичића
и
других, па
до осврта на
ан то ло ги ју
српске пое
зије објављену на македонском.
У завршној целини, аутор саби
ра своје есеје о студијама и кри
тикама Бојане СтојановићПан
товић, Ђорђа Ј. Јанића, Милана
Ђорђевића, Дубравке Угрешић
и других. Јасно и прецизно из
ражавање и непретенциозност,
основне су одлике стила, а избор
тема, стваралаца и дела, засигур
но обећавају да ће држати будну
читаочеву пажњу.

ЛУКИЋ, Јелена : Седам светских луда .  Београд : Стубо
ви културе, 2005.
Роман „Се
дам свет
ских луда“
једна је од
н а ј б о љ и х
књига писа
ца млађе ге
нерације.Је
лена Лукић
при по ве да
о речима и њиховим значењима
у семантичком и метафизичком
смислу; наратор је супериоран,
луцидан, у причи и изван ње,
посматрач и непосредни актер.
Балканска прича прожета стал
ним питањем о предрасудама
и борби против њих, прича о
људских страстима, скривеним
перверзијама и мраковима од ко
јих бежимо у себи и у другима.
Овај роман прво је примећен „у
комшилуку“ у Хрватској у којој
је објављен под називом „Есцајг
за телетину“ и награђен као ро
ман године 2003. У нешто изме
њеном издању и под другим на
словом, а и под новим презиме
ном ауторке(раније објављивала
као Јелена Марковић) пред нама
је „Седам светских луда“. Јелена
Лукић пише и поезију, приче и
драме. Једна њена драма изведе
на је 2001. у Бечу.

МАНГЕЛ, Алберто, Историја чи тања.- Светови, Нови
Сад, 2005.
Писана у наглашено личном
тону, пуна аутобиографских и
исповедних бележака, књига
Алберта Мангела представља за
право пре једну апологију чита
ња него њену систематски изло
жену историју. Важност читања
аутор заступа како на општем,
цивилизацијском, тако и на лич
ном, индивидуалном плану.
Овако широко схваћено, читање
је за Мангела универзалан про
цес који надилази уско схватање
уживања у белетристици. Чита
оци књига заправо усмеравају
и култивишу једну функцију
која нам је свима заједничка.
Астроном који чита мапу звезда,
зоолог који чита трагове животи
ња у шуми, покераш који
чита покрете партнера
пре него што ће повисити
улог, кинески гаталац који
чита древне ознаке на кор
њачином оклопу – сви они
са читаоцима књига деле
умеће одгонетања и пре
вођења знакова, каже Мангел.
Иако својим широким захватом
читалачког феномена отвара
многа од фундаменталних пи
тања, ова књига писана је не
претенциозно, без наглашених
теоријских амбиција. Ако су, ме
ђутим, расправе овакве природе
свесно изостављене из књиге, у
њој има доста од оних савреме
них трендова који припадају сту
дијама културе, рода, црначким
студијама, феминистичкој или
постколонијалној критици. На
непретенциозан начин, овде је
дат преглед историје феномена
читања, технике читања, омиље
не лектире у разним друштвима
и цивилизацијама кроз историју.
Посебна поглавља, тако, говоре о
женама као читаоцима, на при
мер о настанку `женског писма`
у Јапану, или омиљеној лектири
женских читалаца у разним раз
добљима европске историје, а
забрана писмености за робове,
уз претњу бруталне, некада и
смртне казне, као и њихово оглу
шивање о ту забрану и почеци
њихове писмености, читања и
писања такође су исцрпно пред
стављени.

Александар Павловић
МАРЈАНОВИЋ, Воја, Селтерс
проза, кишни августовски
дани, из дневника. Београд:
Књижевно друштво Свети Са
ва, 2005.

Воја Марјановић, аутор преко ше
здесет књига, приповедач, крити
чар и антологичар, први пут се

огласио књигом
интимне про
зе: дневником.
“Селтерс про
за” је посвећена
кћери Јулији, а
писац бележи своје мисли и слут
ње при боравку у бањи, у којој се
налази на опоравку после дуже
болести. У кушне августовске
дане, приповедач размишља о
животу, о његовим манама и вр
линама, о здрављу и болести, о
вечном и тренутном. Дневник
завршава оптимистичним ста
вом и вером у живот, у светлост,
у Сунце. Вером у заборав таме,
кише и зла. Верује да треба ићи
напред и не освртати се.

МИТИЋ, Србољуб, Драги Рашо, посланице, приредио Ра
ша Перић. Петровац на Мла
ви: издање аутора, 2006.
Песник Раша
Перић у знак
сећања на свог
п р е м и н у л о г
пријатеља пе
сника Србо
љуба Митића
потрудио се
да сачини књигу посланица ко
је је Митић целог свог живота
слао њему, пријатељу по вокаци
ји и по души. Поред писама, ова
књига садржи и фотографије и
сведочанства о пениковим кре
тањима, књижевним вечерима
и књигама које је за живота об
јавио. У сећању на пријатеља
Раша Перић жели да се служи
његовим језиком и стилом, а за
читаоце остаје отргнуто од забо
рава оно што увек заголица њи
хову маштуинтимна преписка
песникова.

НЕДЕЉКОВИЋ, Живорад :
Други неко. – Београд : На
родна књига, 2005. – 71 стр.
Живорад Недељковић (1959, Кра
љево) је почев од 1991. (књига пе
сама Погре шна прог ноза) до ове
најновије, објавио 6 песничких
збирки уз један избор (Су шти
посло ви, изабране и нове песме,
2002). Добитник је Змаје ве на гра
де Матице српске, награда Бран
ко Миљко вић и Ђу ра Јак шић. У
новој књизи подељеној на три
циклуса поред лирске наратив
ности која карактерише и рани
је Недељковићеве књиге (писци
уџбеника теорије књижевности,
Драгиша Живковић, Иво Тарта
ља, Миливој Солар, такву врсту
лирике одређују термином де

скриптивномисаона лирика) у
већој мери присутна је аркадиј
ска нота, дозивање идиле, среће
и лепоте у тамну магму човекове
психе коју ствара свакидашњи
ца. У песми Пе вај све те читамо:
„Родивши се ноћас, неколико
тих девојчица/И дечаћића, мо
жда туце безмерја, памте тек/
прахом,/А песме га разносе. Пе
вај, свете“. Рефлексија уклопље
на у дескриптивни оквир (град,
улице, шума, славуј, врабац,
природа) увећавају интензитет
читаочевог доживљаја. Поезија
Живорада Недељковића, осим
тога, представља вредан креати
ван изазов будућим поетама.

ПАВКОВИЋ, Васа : Пома ло далеко. – Пожаревац : Центар за
културу, 2005. – 116 стр.
У едицији Браниче во изашао је из
бор песама Васе Павковића (1953,
Панчево) из шест песничких књи
га објављених у периоду 1981–2000.
Избор показује тематскомотивске
и изражајне преокупације песни
ка који се афирмисао и као прозни
писац (4 књиге приповедака, 1 ро
ман), критичар, антологичар и на
учник (приредио више књига из
српске књижевне традиције). Од
прве књиге Ка ле идоскоп (Бранкова
награда) па надаље Павковићев пе
снички исказ бива препознатљив
у новијој српској поезији, а вредно
вање и доживљај остају читаоцима
и критици. Ако
већина песника
своје чулне и ду
ховне сензације
„богати“ песмом,
чини се као да
Павковић ради/
пише супротно,
као да један његов стих захтева у
читалачкој перцепцији лично до
писивање још неколико стихова.
Кад је реч о овој поезији на делу
је поред особеног минимализма и
специфична перцепција чулног и
духовног света (лична свакодневи
ца, колективна, историјска, поли
тичка) као и проблематизација са
мог чина певања (не теоријом) већ
истим средством: стиховима. Овај
избор доноси и 12 песама које нису
нашле своје место у збиркама и до
бро је су увршћене јер се ради о до
број поезији, малом изненађењу за
познаваоце Павковићеве поезије.

ПАУНОВИЋ, Зоран, Историја, фикција, мит. Београд:
Геопоетика, 2005.
Пред нама је књига есеја о кла
сицима енглеског говорног под
ручја, али и о оспораваним и

контроверзним уметницима, по
пут Џима Морисона. У есејима
о Бајрону, Стивенсону, Конраду,
Џиму Морисону, Набокову и дру
гима, Зоран Пауновић саледава
историјски тренутак у
односу на ствараоца и
његово дело, али и био
графије писаца. Пауно
вић надасве задржава
књи жев нокри тич ки
приступ уз покушај
да и филозофски ра
светли модерну и пост
модерну књижевност
насталу на енглеском језику.
Ова књига је значајан допринос
нашој англистици, али и добар
путоказ за сагледавање књижев
них појава у савременом свету.

Певачи уснуле престонице,
приредио Владимир Јагли
чић .  Крагујевац : КБ, 2006.
Антологија под називом „Пева
чи унуле престонице„објављена
је поводом два века поезије кра
гујевачких песника. Приређи
вач Владимир Јагличић се у са
стављању овог цветника водио
критеријумом да крагујевачки
песници нису само они који су
рођени у уснулој престоници,
већ и они који су се школовали
у њој, провели извесни пери
од живота, објављивали на том
тлу или на неки други начин
били везани за Крагујевац. Ова
песничка руковет је најновија у
низу бављења песницима са тог
подручја. Пре Јагличића као са
стављачи су се оглашавали мно
ги – Б. Хорват, Д. Николајевић,
Д. Стојковић, Н. Милисављевић,
Б. Божић итд. Јагличић је антоло
гију градио на темељима Б. Хор
вата. Наиме, сличност са њом
је проистекла из чињенице да
је у њеном сачињенију учество
вао и сам Јагличић. Као што је
у поднаслову назначено обухва
ћено је два века песничког ства
ралаштва – од Старца Милије
и његовог „Бановић Страхиње“
преко Јована Стерије Поповића,
Ђуре Јакшића, итд. Највећи про
стор је ипак дат савременицима
и то с правом, јер како састављч
напомиње све је мање нижера
зредних песника, а све више ква
литетних стихова.

Песнички звездограм Николе Тесле, приредио Мило
сав Мирковић .  Љубостиња,
2006.
Понети духом јубилеја Николе
Тесле свој дуг су одужили према
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овом генију изван свих граница и
домаћи песници. Инспиративан
у сваком погледу, ексцентрик Те
сла и његови наднаравни поду
хвати су љјт мотив сами по себи,
а да би се јубилеј прославио овај
звездограм, како то и сам при
ређивач говори, обухвата поред
врхунских обухвата и осредње
и нижеразредне творевине. Ова
кав аутоиро
нијски став
према соп
ственом из
бору је више
ин ди рект но
п р е ба ц и в а
ње савреме
ницима који
су у моду уве
ли писање антологија о свему,
сваком и свачему, очекујући лово
рике, а заборављајући сопствене
мањкавости. Похвала путем по
куде и обратно наводи на то да је
Тесла и мимо јубилеја заслужио
антологију и да ће се можда бу
дући звездограми показати успе
шнијим и бољим. Мирковић је
показао приличну инвенцију
и храброст у састављању овог
првог звездограма укључујући
поред реномираних песничких
имена и песме нпр. средњошкол
ки или Теслиних потомака (не
директних). Овако састављена
књига чини равнотежу међу
звездама, која је ваљда свима по
трбна и представља освежење
поводом јубилеја светског мага, а
наше горе листа и велики изазов
за будуће прегаоце.

ПЕРИЋ Раша : Плави уздах
. Нови Сад : Матица српска,
2005.
Збирка
љу
бавне поезије
„Плави уздах“
с в е с т р а н о г
Раше Перића
представља ве
личанствено одуховљење плот
ског. Песме суптилне, нежне,
пробраних слика које остају ви
зуелно у свести су одраз Пери
ћеве синтагме „Волим зато што
волим“. Вољење растерећено
тумачења и објашњења, пово
да, узрока и последица у једном
плавичастом уздаху прокламују
љубав материјалну, али не и ли
шену дематеријализоване идеје.
Велики мештар стихотворења
потврдио је своје преимућство
међ колегама и потпуно у скла
ду са минималистичким виње
тама које ресе збирку у ситним
гутљајима нектара крепе читао
ца жељног продуховљености и
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СИМОВИЋ Ранко : Оно време кружока .
 Чачак : Градска библиотека „Владислав
Петковић Дис“, 2005.
У издању Градске библиотеке „Влади
слав Петковић Дис“ крајем прошле го
дине појавила се нова књига познатог
завичајног ствараоца Ранка Симовића
– „Оно време кружока“. Симовићева
књига „Оно време кружока“ је 6 књи
га завичајне библиотеке „Врела“ и са
држи ауторове дневничке белешке из
времена похађања чачанске гимназије од 1948.
до 1952. године. Књига, поред дневничких бе
лешки које представљају главни део текста, до
носи и записе о ранијем гимназијском литерар
ном организовању, разне извештаје са литерар
них кружока, међусобне младалачке књижевне
оцене неких тадашњих чланова литерарних
дружина (касније остварених књижевника
Александра Ристовића, Ранка Симовића и Дра
гана Шушића), илустративнодокументарне
странице (примере цинкарошких „карактери
стика“, карикатуре и фотографије професора
и ђака чачанске гимназије), драгоцен регистар
имена, као и, уместо поговора, лична сведочан
ства још двојице учесника и сведока тога вре
мена: Драгана Шушића, неуропсихијатра и
афористичара и Предрага О. Ћурчића, гимна
зијског професора у пензији. Посебан део књи

топлине. Раша Перић је спознао
давно да је све на свету једин
ство мушког и женског принци
па и у завршној песми „Жени
се“ можда показује како наоко
једноставним версима, скоро на
родским, се да изрећи најдубља
божанска тајна љубави.

ПИКНЕТ Лин и ПРИНС
Клајв : От кровење темплара, превео с енглеског Влада
Стојановић . Београд : Ална
риЕдитор, 2006 .  483 стр.
Студија истраживача религио
зних и историјских мистерија,
окултног и паранормалног Ли
на Пикнета и Клајва Принса
„Откровење Темплара“ настала
је као резултат осмогодишњег
интезивног трагања за неидеа
лизованим карактером оснива
ча хришћанства, као и на улоге
које су у тадашњим бурним по
литичким збивањима имали Св.
Јован Крститељ и Марија Магда
лена. Бавећи се прво уметнич
ким и научним радом Леонарда
Да Винчија и Торинским Покро
вом, овај ауторски тандем био је
затечен траговима на које је наи
шао проучавајући дела овог ве
ликог ренесансног уметника и
проналазача. Само Леонардово
дело упутило их је у постојање
тајне подземне религије, чије су
наговештаје Лин Пикнет и Клајв
Принс пронашли у једној лон
донској цркви, саграђеној у два
десетом веку.

ге представља ауторово сећање на властито
одрастање, преображај од трнавског сељачета
у грађанина, прве подстицаје за пи
сање, младалачку лектиру и почетну
библиотеку, прве дневничке записе,
прве песме и приче, прве литерарне
седнице. Сам дневник представља по
тресно сведочанство о једном тешком
времену у коме су гимназијалци због
слободе говора на литерарним кружо
цима цинкарени од својих вршњака
и професора, праћени, хапшени, са
слушавани и слати на робију и при
силни рад. Разговори о књижевности на лите
рарним седницама били су заправо поводи за
индиректно отварање забрањених политич
ких тема и директну демонстрацију превласти
идеологије над слободом мисли и изражавања.
Дневник даје поуздану слику о школском и
ширем друштвеном животу у једном таквом
времену, где се за најмању слободну мисао за
вршавало у затвору. Ово Симовићево сећање
коначно попуњава једну велику празнину у
летопису чачанске гимназије у првим година
ма после Другог светског рата. Господин Ранко
Симовић имао је те мудрости и среће да за исто
рију сачува један овако значајан документ о „го
динама које су појели скакавци“. Објављујући
га без измене и данашњих коментара само је
сачувао његову веродостојност и свој морални
интегритет.

РАНКОВИЋ Милан : Васпитач у рају .  Београд : аутор
и Чигоја штампа, 2005.
Васпитач у ра
ју је садржајна,
јака, колекција
прича отргну
тих из живот
ног
искуства
аутора, а прека
љених на његовој специфичној
склоности ка натурализму, фра
пантним сликама и поређењи
ма и смелим и слободним осећа
јем за детаљ. Ако се може рећи да
дело личи на свог аутора онда та
крилатица важи у овом случају
где строгост, рационалност, кри
тицизам и филозофско узвинуће
стоје у првом плану, а све зарад
хуманости и њеног прокламова
ња, које се назире само у очима
појединих јунака и њиховог су
первизора – писца. Између ко
рица се стекло пет причаслатко
горких као што је и живот и неће
ни у чему својим ваљаностима
разочарати читаоце. Штавише,
могу га оставити само затеченог
бритким стилом и замишљеног
над порукама које носе.

САМБРУК Клер, Жмурке :
превод са енглеског Ненад
Дропулић .  Београд, Лагу
на, 2006.
Роман „Жмурке“ је прича о деве
тогодишњем дечаку Харију Пик

слу. Књижевница Клер Самбрук
одлучује се да причу исприпове
да из угла дечака тако да су чи
таочеве емоције дубоко дирнуте
искреним и на моменте суровим
размишљањима једног детета.
Безбрижно и посве сретно де
тињство нагло се прекида после
једног школ
ског излета.
Хари покуша
ва да се суочи
са губитком и
трагедијомко
ја га је задеси
ла, покушава
да са својих
девет година
одрасте, а читалац бива дирнут
начином на који се дечак суо
чава са животним тешкоћама.
Детиња искреност, снага и хра
брост, на моменте поетичност:
то су укратко најбоље карактери
стике овог романа.

СТАНКОВИЋ,
Владимир,
ЗБИЉИЋ, Драгољуб : Српски језик и ћирилица данас
.  Нови Сад, Зајечар, Ћирили
ца, Културнопросветна зајед
ница, 2005.
У послератним годинама на
територији бивше Југославије
највише питања и полемика иза
звало је именовање књижевној
језика у бившим републикама
заједничког говорног подручја.
У тренутку у ком се у Црној Гори

уводи „матерњи“ језик, аутори
књиге „Српски језик и ћирили
ца данас“ у низу разговора које
воде са врсним познаваоцима је
зика покушавају да открију лин
гвистичке и ванлингвистичке
разлоге садашњег стања ствари.
Аутори у четири разговора пра
те судбину српског језика у про
теклих 150 година и закључују
са зебњом да би српски језик у
скорој будућности могао добити
за писмо латиницу, која је, како
кажу аутори, мање савршено
писмо од ћирилице, а одрећи се
ћирилице, значило би одрећи се
целокупне српске духовности
настале на том писму. Ова књи
га свакако неће свима бити „по
вољи“ (ауторски ставови нису
увек одмерени) али је њена не
сумњива вредност у томе што
отвара озбиљна питања опстан
ка и останка језика чије име се
мења а што је немогуће спречи
ти(иако се лингвистички не мо
же доказати постојање нпр. бо
санског или црногорског језика)
и наводи читаоца да размишља
колико озбиљни и јаки могу би
ти нелингвистички, ненаучни
разлози, а који утичу на науку,
на појединца, на историју, култу
ру и духовност.

СТЕФАНОВИЋ, Светислав :
Бун товне песме, приредио
Предраг Пузић .  Нови Сад :
Артас, 2005 .  92 стр.
Др Светислав Стефановић (1877–
1944) једна је од најсвестранијих
личности српског књижевног
живота, прве половине двадесе
тог века. Песник, преводилац,
драмски писац, књижевни кри
тичар, један од оснивача днев
ника „Време“ оснивач и председ
ник Српског лекарског друштва,
председник Београдског ПЕН
центра и Српске књижевне за
друге, страствено је писао и поли
тичку поезију. Поменуте песме
сакупио је приредио др Предраг
Пузић. Наслов „Бунтовне песме“
др Предраг Пузић преузео је из
наслова једног од Стефановиће
вих циклуса песама „Бунтовни
сонети“, који је објављен 1940.
године у „Српском књижевном
гласнику“. Све прикупљене пе
сме хронолошки су поређане и
пропраћене напоменама и одго
варајућом библиографијом. Др
Предраг Пузић овдашњој инте
лектуалној јавности даје на увид
књигу која нам доказује да др
Светислав Стефановић још увек
као писац није ишчитан на пра
ви начин.

СУВАЈЏИЋ, Бошко : Јунаци

и маске – тумачење српске
усмене епике. – Београд : Дру
штво за српски језик и књижев
ност Србије, 2005. – 331 стр.
Ову научну студију чини 12 тек
стова подељених у 2 поглавља
(Ју нак у епском мо де лу, и Епски
живот ју нака) уз ауторов уводни
текст Формула у усме ној епској
по е зији и закључак Епска песма
и исто ријско предање. Сувајџић
на конкретном записаном еп
ском материјалу/песми (Бано вић
Стра хиња, По певка од Сви лоје ви
ћа, Орање Кра ље вића Мар ка, Све
ти Са во, По че так бу не про тив
да хија) анализира структуру,
моделе, појмове варијанта и ва
ријантност, каталог задужбина,
паралелизме у усменој поезији.
У другом поглављу (текстови О
ме та фо ри смр ти у бугарштица
ма, Митска и фик тивна смрт
Кра ље вића Мар ка, Биогра фије на
стећци ма, итд.) „дају се основни
елементи епске биографије јуна
ка и законитости њеног облико
вања“ (цитат аутора).

СПАСИЋ, Славица, Чудесни
свет људске слободе.  Бео
град: Књижевно друштво Све
ти Сава, 2006.
Есеји Славице
Спасићсвојевр
сни су анали
тички водич
кроз историј
ски и генетски
код човекове
слободе. Ови есеји разматрају
појам слободе данас, као и могућ
ност остварења индивидуалне
слободе данас и овде. Ова књига
подстиче на размишљање о сло
боди и о широком спектру зна
чења појма слобода. Најважније
питање у овом тренутку које ова
књига поставља свакако је упо
треба и злоупотреба слободе и
однос човека данашњице према
слободи у себи, слободи за себе и
слободи за друге.

ТРАМБЛЕ, Мишел : Црна свеска, превод са француског
Љиљана Матић .  Београд :
Клио, 2006.
Мишел Трамбле један је од најпо
знатијих и најплоднијих савреме
них канадских писаца: написао
је преко педесет позоришних ко
мада, романа и прича. У роману
„Црна свеска“ писац се бави суд
бином келнерице Селин Пулен,

УЗАНОВИЋ Сања : Распевана добросанка .  Зе
мун : АШ дело, 2005.
Аутен тич на,
млада песни
киња за децу,
и н сп и ри са
на сопстве
ним сањалач
ким духом,
као и бројним клиначким
критичарским кором, напи
сала је ову збирку песама.
Без икаквих ограничења и
предрасуда приступа свако
јаким темама. Свеже риме,
духовита, отворена и искре
на, пронашла је кључ за
отварање дечијих срдаца,
а истовремено заводећи од
расле у литературу за децу.
Кроз игру и сањање уче се
прве лекције о животу, еко
логији, љубави, лепом васпи
тању, итд. Ауторка пева час
са позиције детета а час де
ли лекције обазриве мајке.

сиромашне и
неугледне де
војке која по
тиче из разо
рене породи
це. Ова књига
дубоко се ба
ви питањима
типа да ли је
овај свет ипак постао сурово ме
сто и да ли смо заиста дискрими
нисани лепотом, богатством и
пореклом. Писац имплицира да
је прави живот ипак у људском
братству, племенитости и добро
ти, које он проналази у ономе
што би се малограђански могло
окарактерисати као „друштве
на маргина“, међу људима који
немају праволинијску животну
причу, међу онима који немају
сигурну и сретну будућност
толико пута виђену на холивуд
ским платнима.

ЧАПРИЋ, Влајко : Светла, и
светишта .  Београд : Књи
жевно друштво Свети Сава,
2006.
У години Ни
коле
Тесле,
пред нама је
у част вели
ког научни
ка
настала
збирка поези
је „Светла, и светишта“ песни
ка Влајка Чапрића. „Светла, и
светишта“ је поетска књига за
нимљиве композиције: песник
прати Николу Теслу од рођења

до упокојења, као и свој лични
осећај и доживљај Николе Тесле
данас(постоји песма инспириса
на Поменом Николи Тесли у Са
борној цркви). Називи циклуса
су и поетски и религиозни: У чи
ну, рођења; Мајчини анђели; Пу
ти, запућења; У разрастуума, и
изума; Жиже, усијања; Знамен, и
знамени; Моћи, узлетања; Снаге,
рођења. Херметичност поетског
израза ублажена је песниковим
посезањем за познатом темом, а
права је реткост збирка поезије
посвећена научнику. У том сми
слу, занимљиво је како песник
доживљава унутрашњи свет Ни
коле Тесле, покушавајући да нам
приближи Теслине страхове и
надања и надасве родољубље и
религиозност генија.

ШАРИЋ Јовановић Гордана :
Мој зоо врт .  Рума : Српска
књига, 2005.
Гордана Јовановић Шарић је ка
ко је сама придодала наслову
књиге сложила песмице о живо
тињама. Удружена са цртежима
Уроша Јовановића, ученика VII
разреда, направила је књигу и
за оне малишане који знају сло
ва, а и за оне који не знајуоста
вљајући им могућност да боје
„сличице“ док
не стасају до
азбуке. Песни
киња заиста
пружа неисцр
пан лексикон
животиња о
којима
пева
уводећи и као
главне јунаке
необичне глисте, буве скакачи
це... Под циклусима Бубе, Птице,
Домаће животиње, Водене живо
тиње, Дивље животиње она еду
кује децу и ону из града и ону са
села о постојању разноликог жи
вотињског царства. Места у овом
ЗОО врту нашли су чак и давно
изумрли диносауруси. Песмице
су кратке, ефектне и говоре о пе
сничкој вештини Горданиној.

ШЉИВИЋ, Соња : Зид без
плача. – Београд : Рашка шко
ла, 2006 . 79 стр.
Соња Шљивић (1981, Београд)
припада генерацији млађих
српских песникиња, које се укла
пају у најбоље токове овдашње
савремене поезије, настојећи
притом да изграде самосвојан
песнички израз. Прву песничку
књигу, „Пре и након песме“, обја

15

ШТА ПОЗНАТИ ЧИ ТАЈУ?
вила је 2001, а сада и другу, „Зид
без плача“. Сопствену поетску
мисао Шљивићева је подредила
мисаоној строгоћи и тако пости
гла један аутентичан лирски сен
зибилитет. Ове песме припадају,
како је то приметио писац пого
вора Слободан Ракитић, оној
грани савремене поезије чије је
основе својим првим песничким
књигама поставио Милутин
Петровић. Структура песама је
мозаична, а тачке и запете су је
дини интерпункцијски знаци
које песникиња користи, ломећи
сопствене стихове и разлажући
их на мање делове и синтагме.
И у својој другој песничкој књи
зи Соња Шљивић поставља себи
строге стваралачке захтеве и ис
пуњава их у складу са прецизно
одређеним циљем.

ШЋЕКИЋ, Ана, Пролеће у
Помпеји.  Београд: издање
аутора, 2006.
“Пролеће у Помпеји” је друга
песничка збирка Ане Шћекић.
Писана строгим, ритмички веза
ним стихом, ова збирка је скоро
математички прецизно подеље
на на пет циклуса: Пролеће у
Помпеји, Замак
на реци, Луча,
Рикошет и Пи
сати или не
писати. Песни
кињу инспири
ше и узбуђује
све што види
и осећа око се
бе и у себи: од
Марка Аурелија, ветра, лабудо
ва, до старог моста у Мостару,
кнежеве баште у Бару, цркава
и икона до болести савременог
човека депресије и деструкције.
Питајући се хамлетовски да ли
треба писати или не, песники
ња открива да је писање поезије
насушна потреба и да песник на
папиру оставља осећај дисбалан
са. Писање је једини начин да се
живи, а живи се једино у бегу од
стварности.

9
ДУРАНТ Вил : Платон - живот и дело.  Београд : Сипа,
2006.
У преводу Милоша Ђурића спис
Вила Дуранта о Платоновом жи
воту и делу појавио се давне 1927.
године. Сада је то издање обно
вљено захваљујући младој изда
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вачкој кући Сипа на чијем челу
ја Бошко Пантић, а уредник
едиције Виктор Б. Шећеровски.
Практична и поучна књига како
је у поднаслову рачено бави се
Платоновим животом, од историј
ских података и физикуса Пла
тоновог па до његова комплек
сна дела. Примат у Платонвом
остварењу дат је етичким, пси
холошким и
поли тич ким
п и т а њ и м а
и њиховим
р е ш е њи м а .
Тако се Вил
Дурант поза
бавио Плато
новим делом,
које се дели
на пет главних целина: теорија
сазнања, теорија идеје, теорија
о души, теорија о вредности, те
орија природефизиса. Платон
је својом филозофијом ударио
темеље европској цивилизацији
и теоријом о бесмртности душе
довео до готово безначајности
пропадање тела. Језик књиге је
питак, једноставан, пријемчив
свакоме, а аутор Државе, Гозбе,
Федона, Софисте, Закона... бли
зак свима баш као што је и сам
филозоф проповедао да васпита
ње треба да је доступно свакоме.

ЈОВАНОВИЋ Мирослав : Руска емиграција на Балкану
1920–1940 . Београд : Чигоја,
2006.
Код нас се у више наврата говори
ло о пресудном утицају руских
избеглица на нашу културу, али
никада до сада није направљена
једна темељна студија о емигран
тима који су драстично промени
ли прилике у српској култури по
четком прошлог века. Пред нама
је данас једна таква књига, вели
ког обима и формата(556 страна)
чији је аутор др Мирослав Јова
новић, професор историје на Фи
ло зоф ском
фа кул те ту
у Београду.
Др Јовано
вић кори
сти стотине
научних ра
дова и ста
ти сти ч ких
ма те ри ја ла
из руских,
српских, бугарских, америчких,
француских и аустријских архи
ва како би што верније осликао
трагична збивања и несрећне
судбине руских емиграната по
сле пребега 1917. „Леле, несрет
на мајка Русија“, „Од генерала до

ИВА НА ЈОРДАН:

СВИ БИ ТРЕБА ЛО ДА
ПРОЧИ ТАЈУ „МА ЛОГ
ПРИН ЦА“!

И

вана Јордан рођена је у Београду пре двадесет и
осам година. Прву песму „Пролеће“ компоновала је
у деветој години живота. Са шеснаест почиње интензив
но да се бави новинарством. Своје новинарске текстове
највише је објављивала у женском листу „Ана”. Напоми
ње да јој је бављење новинарством помогло да пронађе
прави пут и схвати шта заиста жели.
Ивана Јордан до сада је објавила два албума: „Светлост
и сенке“ (2000) и „Двобојне очи“ (2004). За филм „Потера
за срећ(к)ом” компоновала је пе
сму „чаробна ноћ“.
Ивана Јордан наступала је
на Међународном концерту у
Асисију, у Италији, где је доби
ла награду „Мондо д’ Аморе“.
Ове године освојила је две на
граде: Треће место и награду за
најбољи сценски наступ на Бео
визији песмом „Лазарица“ а на
Данима Естраде проглашена је
за кантаутора године.
Музика и књижевност за ову
уметницу представљају сјајан
спој: – Постоји подела на људе
који су читали „Малог Прин
ца“ и оне који то нису. Мислим
да сви треба да прочитају ову
књигу Сент Егзиперија. Исто
то важи и за књигу која на нај
лепши начин одсликава улазак у Пету димензију „Галеб
Џонатан Ливингстон“ Ричарда Баха – каже ова шармант
на кантауторка.
– Такође не престајем да путујем кроз земљу филозоф
ских чуда кроз које нас води љупка четрнаестогодишња
киња Софија Амундсен. Доиста чаробни роман норве
шког филозофа и књижевника, „Софијин свет“ Јустејна
Гордера, требала би да има свака кућна библиотека.
Не треба заобићи ни књиге „О музички лепом“, „Жи
вот, разум“ и „Кратку повест времена“ Стивена Хокинга.
Међутим, најлепши спој са васионом пружају нам следе
ћа остварења: „Кроз васиону и векове“ које је написао је
дан од највећих српских научника Милутин Миланко
вић, и америчког астронома и књижевника Карла Сега
на „Плава тачка у бескрају“, „Космос“ и „Контакт“.
Душан Цицвара
обућара: социјална декласација“,
„Прогнана елита: образовна и
професионална структура“, са
мо су неки од наслова поглавља
овог капиталног издања. Утицај
„мајке Русије“, културне и поли
тичке везе које наша земља и Ру
сија имају још од Византије најја
че су се показале у утицају руске
интелектуалне емиграције која
је после револуције 1917. избегла
и настанила се на Балкану. Ова
књига је управо прича о њима,
њиховим страдањима, патњама,
надањима, лутањима. Дело је
засновано, како стоји у погово

ру на многобројним и разновр
сним, често први пут изнетим,
историјским подацима из много
бројних европских и светских ар
хива. Тако је потпуно осветљен
руски избеглички живот, састав
социјалних група, правни поло
жај, стваралаштво, култура, рад
Руске армије и Руске православ
не заграничне цркве, чија су се
дишта била на Балкану.
При реди ли: Не бојша Ћосић,
Ду шан Цицва ра, Све тлана
Мићу но вић, Славица Спасић,
Виоле та Ву че тић, Ана Исаковић

БАШТИНА, свеска 20, књига 1. При
штина, Лепосавић: Институт за српску
културу, главни и одговорни уредник
др Вељко Ђ. Ђурић.
У двадесетој свесци
“Баштине” налази се
део магистарског ра
да Жељка Ћупића “Из
ономастикона Звезда
на”, као и In memoriam
Ћупићу који је сачинио
Чедомир Ребић. О књи
жевним темама пишу:
Чедомир Ребић, Мирја
на Бечејски, Милица ЈефтимијевићЛилић,
Марија ЈефтимијевићМихајловић, Јасмина
Вучетић, Ана Ђорђевић и Милоје Милоје
вић, док о историјским темама пишу Дали
бор Елезовић, Весна Зарковић и Вељко Ђу
рић Мишина. Политиколошким темама ба
ве се Снежана Миливојевић и Ненад Васић,
а број садржи и текст Звездана Елезовића о
сликару Александру Томашевићу и текст о
библиографијама и њиховом значају Зорана
Ч. Вукадиновића. Посебно треба обратити
пажњу на одељак “Политикологија” јер се
аутори баве проблемом идентитета Косова
и Метохије и могућношћу опстанка Космета
као мултикултуралног друштва. У одељку
“Историја” занимљив је текст Вељка Ђурића
Мишина “Прилози за биографију владике
рашкопризренског Серафима (Јованови
ћа)”. У темату о књижевности треба обрати
ти пажњу на текст Ане Ђорђевић о верским
мотивима у Пи липен ди Симе Матавуља и Ја
смине Вучетић која пише о поетици Дневни
ка о Чар ноје вићу Милоша Црњанског.

ГЛАС БИБЛИОТЕКЕ : часопис за библиотекарство, број 12, 2005, главни и
одговорни уредник Даница Оташевић,
уредник часописа Марија Орбовић,
Градска библиотека „Владислав Петко
вић Дис“ Чачак, Господар Јованова 6,
www.cacakdis. org.yu, bdis@ptt.yu
Градска библиотека
„Владислав Петковић
Дис“ објавила је 12.
број свог стручног ча
сописа Глас библиоте
ке за 2005. годину.
Уредник овог броја је
Марија Орбовић, док
је главни и одговорни
уредник
Даница
Оташевић. Нови број
Гласа библиот еке (у тиражу од 300 пример
ака) долази у већ препознатљивом гра
фичком решењу, примењеном на претходн
ом броју, а у ликовнографичкој опреми
Зорана Јуреша. Овај број наставља уређивач
ку концепцију својих претходника, инс
истирајући на третирању актуелних тема из
савремене библиотекарскоинформационе
делатности. Прва рубрика часописа, Мре
жа, посвећена информационим трендовима
у библиотекарству, доноси текст Богдана
Трифуновића о електронским књигама,
њиховом историјату, појавним облицима,
тржишту електронских књига и позицији
савремене библиотеке према дигиталним
документима. Светлана Јанчић се бавила

Функционалним захтевима за библиограф
ске записе као новом приступу каталошком
концепту, док ће од овог броја часопис у по
глављу Инт ер нет ћошак (из пера Богдана
Трифуновића) доносити приказе интернет
сајтова, портала и онлајн база података који
својом концепцијом пружају обиље инф
ормација библиотечким радницима. Друга
рубрика, Угао, садржи рад Данице Оташ
евић о средњовековној српској рукописној
књизи Никољс ко је ванђе ље из XIV века, чију
је дигиталну копију (са још две копије књига
Ср пско че творојеванђеље и Праз нични минеј )
добила Градска библиотека из библиотеке
„Сер Честер Бити“ у Даблину, текст
Оливере Недељковић о међуратној едицији
Зл атна књига из легата Јована Давидовића у
чачанској библиотеци, као и Милише Петр
онијевића, библиотекара Конгресне библ
иотеке, о књигама јужнословенских народа
у вашингтонској библиотеци. Поред тога,
ту се налазе и радови др Добринке Стојкове
(„Бугарске јавне библиотеке у служби стан
овника локалне заједнице“) и мр Михаела
Кецмајра („Библиотеке као информативни
центри“), преведени са енглеског, односно
немачког језика, о библиотечкој пракси и
њеној примени у бугарским и аустријским
библиотекама. Марија Орбовић својим рад
ом о издавачу Дојчилу Митровићу и четири
мање позната листа које је уређивао у перио
ду 1923–1929. године (комплетно сачувани
једино у његовој заоставштини), употпу
њава део Наслеђе, посвећен истраживањ
има завичајне баштине Чачка. У рубрици
Поглед мр Маријана Матовић доноси текст
о часопису Градац и приказ библиографије
часописа (аутора Миле Јовашевић и Марије
Орбовић, издање Градске библиотеке у Чач
ку, 2005), приређене поводом 30 година изл
ажења, док Биљана Мијаиловић представља
књигу Како чит ати, коју је објавила Народна
библиотека Србије 2005. године. Марија Орб
овић затвара и овај број Гл аса библио тек е са
Прилозима за чачанску библиографију (за
2004. и 2005. годину).

ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ, број 37, мај 2006,
Градска библиотека „Владислав Пе
тковић Дис“, Чачак, главни и одговорни
уредник Даница Оташевић, bdis@ptt.yu
Часопис је посвећен песничкој манифест
ацији „Дисово пролеће“, које се у Чачку од
ржава сваке године. У овом броју објављен је
интервју са Слободаном Зубановићем, добит
ником Дисове награде, (Поезија) је пауза
између дисања, који је направила Даница
Оташевић, затим текстови о Зубановићевом
песништву из пера Драгана Хамовића, Васе
Павковића и Саше Радојчића, као и избор из
Зубановићеве поезије. Нови број „Дисовог
пролећа“ објављује и текстове Бранка В. Ра
дичевића из далеке 1958. године, о потреби
да Дис има своју манифестацију, сећања Дра
гише Васића о Дису, као и критички поглед
Александра Ристовића на Дисову љубавну
поезију. О Дисовом венчању које је ушло у
легенду пише проф. др Драго Ручнов, док
Радивоје Петровић изражава сумњу да је
Дис сахрањен на острву Отони. Песникиња
Кајоко Јамасаки превела је Дисову песму
„Можда спава“ на јапански. Нове податке
о завичајној књижевници Даници Мар

ПЕРИОДИКА
ковић саопштавају Зорица Хаџић и Милица
Баковић. У овом броју „Дисовог пролећа“
саопштени су резултати конкурса за нагр
аду „Млади Дис“ (добитник Драган Радо
ванчевић), за есеј о Дисовом стваралаштву
(прва награда: Милан Алексић из Београда)
и литерарних радова ученика основних и ср
едњих школа Моравичког округа. У летопи
су записане су све културне манифестације
које је Библиотека организовала између 42. и
43. Дисовог пролећа.

ДРАМА, бр 14, 2006, главни уредник Ми
ладин Шеварлић, одговорни уредник
Миодраг Букић, уредник Живорад Ајда
чић, изд: Удружење драмских писаца
Србије, КултурноПросветна Заједница
Београда, Позориште Модерна гаража,
www.drama.org.yu, udps@beotel.yu
Часопис за позоришну умет
ност, драмско стваралаштво,
културу и науку, „Драма“ у
свом најновијем четранестом
(14) броју доноси низ прово
кативних и интересантних
текстова. Позната новинарка
и књижевница Олга Стојано
вић на свој препознатљиви,
помало таблоидан начин ба
ви се културном сценом Београда; Живорад
Ајдачић неуморно се осврће на културну
политику града Београда у транзиционом
периоду, док Недељко Бодирога говори о ко
рупцији као највећем узроку сиромаштва. У
рубрици Хроника, проф др Рашко В. Јовано
вић анализира београдску позоришну сце
ну, проф др Милан Ранковић пише о драми
Миодрага Букића „Светионик“, а Милан Ми
ња Обрадовић износи сопствене импресије
о индонежанском театру. Пажњу читалаца
привући ће текстови Миодрага Илића „Ја у
позоришту – Позориште у мени“ (фрагмен
ти о Београдском Драмском) и познате позо
ришне глумице Мирјане Вукојичић „Жигон
– Бити спреман“. У најновијем четрнаестом
броју „Драме“ прозу објављује Мирослав Јо
шић Вишњић, поезију Владимир В. Предић,
док је са ликовним прилозима заступљен је
дан од најзапаженијих војвођанских сликара
експресиониста Томислав Сухецки.

САВРЕМЕНИК, бр: 135/136, 2006, Апо
строф, Београд, Француска 7, главни и
одговорни уредник Срба Игњатовић
Двоброј књижевног часопи
са „Савременик“ под нази
вом „Семантичко семење“
објављује 35 песама једног
од најпизнатијих бугарских
поета Љубомира Левчева,
које је с бугарског превео пе
сник и директор Издавач
ког Предузећа „Арка“ из
Смедерева Ристо Василев
ски. Поред песама Љубоми
ра Левчева најновији број Савременика об
јављује и приповетку Пера Улова Енквиста
„Човек у чамцу“, коју је са шведског превео
Никола Перишић. Од домаћих аутора про

17

Предраг Брајовић

ПЕРИОДИКА
зом, поезијом, есејистиком и књижевном кри
тиком заступљени су следећи писци: Драги
ша Калезић, Светислав Павићевић, Милица
ЈефтимијевићЛилић, Радиша Драгичевић,
Мирољуб Тодоровић, Владимир Конечни,
Милан Ранковић, Илија Павичевић, Радо
ван Штурановић, Милуника Митровић, Ду
шан Стојковић, Радомир Путник, Радомир
Мићуновић, Зоран Милисављевић, Миодраг
Игњатович, Мићо Цвијетић, Радомир Стоја
новић, Љубица ПоповићБјелица, Ђоко Сто
јичић, Славица Спасић, Милка Чабрило, и
Доротеа Пантелић.

СТВАРНОСТ, електронски часопис на
српском и енглеском језику.Београд: го
дина 2, број 5, 22. фебруар 2006.
У овом броју електрон
ски часопис “Стварност”
доноси текстове Драга
на Главашића, Бошка
Телебаковића, Стојана
Адашевића, Марка Мла
деновића, Љиљане Пави
ћевић, Косте Чавошког
и других аутора. Основно питање којим се
аутори баве је место Србије у Европи и свету
данас, доносећи аналитичке текстове број
них аутора који се баве горућим темама: пи
тањем Хашког трибунала, проблемом морал
ног и биолошког препорода Срба, односом
према феминизму, ставом према абортусу...
Број садржи и уметничке фотографије, као
и словенске бајке.

СРПСКИ ЈУГ, број 5, 2006, главни и
одговорни уредник Радосав Стојано
вић адреса редакције, Учитељски Дом,
Краља Стефана Првовенчаног 2, 18000
Ниш, тел: 018/257–265, емаил: prosveta@
medianis.net
Најновији пети број часоп
иса за књижевност, уметно
ст и културу „Српски Југ“
који излази у Нишу, доноси
опсежан приказ књижевног
стваралаштва Детка Петрова
писца из Димитровграда,
који је сопствени животни
и уметнички пут окончао у
Сарајеву 1990. године. Прозом и поезијом у
најновијем броју овог часописа заступљени
су: Ратко Ж. Митровић, Владимир Бурич,
Иванка Косанић, Мирослав Тодоровић, Рус
омир Д. Арсић, Сунчица Динић, Данило
Коцић, Иван Вишевски, Родољуб Степано
вић, Елизабета Георгиев, Весна Раденовић,
Жарко Кољибабић и Саша Ожеговић. У
рубрици „Погледи“ Милосав Буца Мирк
овић објавио је есеј „Коштана – јуче и данас“,
док у рубрици Свет књиге Милијан Деспот
овић представља песничку књигу Верољуба
Вукашиновића „Цветна недеља“, Драгољуб
Стојадиновић пише о роману проф. др. Ни
коле Милошевића „Сенке минулих љубави“,
Слађана Илић анализира прозну поетику
дебитантског романа Дејана Вукићевића
„Бодило“, а Марија Стојановић поводом књ
иге „Прозраци“ Светлане Велмар Јанковић,
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Д

анил 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.
написала је текст „Снажно уметничко свед
очење о Лесковцу и Вучју“. „Српски југ“ дон
оси и најновију драму главног и одговорног
уредника овог часописа Радосава Стојанови
ћа „Сендвич“, а са ликовним прилозима
у овом броју заступљен је сликар Стојко
Стојковић.

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.

БИБЛИОТЕКЕ У СВЈЕТЛУ
НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА стручни
скуп библиотекара, Требиње,
Република Српска

Д

руштво библиотекара Републике
Српске и Народна и Универзитет
ска библиотека из Бањалуке организова
ли су у Требињу 8. и 9. маја 2006. године
стручни скуп под називом “Библиотеке
у свјетлу нових технологија“. Скупу је
присуствовало око 200 библиотекара.
Библиотеку града Београда, својим ра
довима, представили су: Мирко Марко
вић, руководилац Библиотеке „Ђорђе
Јовановић“, Јасминка Елаковић, библио
текаринструктор у Одељењу за развој и
Мирјана Савић, шеф Одељења уметно
сти. У току скупа организоване су посе
те Херцеговачкој Грачаници, цркви – ма
узолеју Јована Дучића на Црквинама,
брду изнад Требиња, која је данас најве
ће стециште ходочасника у Републици
Српској, Градском музеју, где се налази
позната Дучићева уметничка збирка ан
тичких предмета, скулптура и уметнич
ких слика и Народној библиотеци где је
смештен његов легат.
Мир јана Савић

Проф. др Милан Ванку: СРПСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКО-РУМУНСКИ
ОДНОСИ КРОЗ ВЕКОВЕ, Београд, Стручна књига, 2005.

К

њига је настала као резултат дуго
годишњег научног и истраживач
ког рада др Милана Ванкуа, професора
историје на Универзитету у Приштини,
једнoг од ретких који је своје интересо
вање усмерио на односе нашег народа
са Румунијом. То је показао на више
међународних скупова у Аустрији, Не
мачкој, Турској а посебно у Румунији, у
којој су нека његова дела преведена, и
то не само о српскорумунским
односима већ и о неким чисто
румунским проблемима. Аутор
је пре много година на Правном
факултету у Београду одбранио
докторску тезу под насловом
„Мала антанта“, тако да је за ту
област постао један од врсних
стручњака што је показао и сво
јим учешћем на скупу у Женеви
када је ово питање разматрано
на научном плану.
Књига представља покушај да
се прикаже целина односа два су
седна народа која никада нису била у ра
ту. Она се састоји од следећих поглавља:
Српскорумунски односи старији пери
од, Борба српског и румунског народа
против османске експанзије на Балкан
и Средњу Европу 1418. век, Борба бал
канских народа за ослобођење од веков
ног ропства иностраних завојевача у 19.
веку, Српскорумунски односи у другој
половини 19. века и на почетку 20. века,
Српскорумунски односи на почетку 20.
века и Југословенскорумунски односи
између два светска рата. Свако поглавље

пропраћено је обимном библиографи
јом која указује на богату литературу
којом се аутор служио исражујући грађу
по архивама у земљи и иностранству, у
првом реду у Паризу. Аутор је изложио
своје тврдње истичући вековно прија
тељство два народа који су тек у скорије
време постали суседи. Аутор је отворио
многа питања која очекују младе науч
не посленике који су заинтересовани за

ову проблематику било да се слажу или
не са његовим гледиштем. Ова књига
представља смерницу за даљи рад што
је њен највећи допринос. Књига је недав
но представљена у Одељењу уметности
БГБ. У разговору о књизи учествовали
су: проф. др Момчило Савић, романи
ста и балканолог, проф. др Радмило Пе
тровић, историчар уметности, проф. др
Глигор Попи, историчар и аутор.
Мир јана Савић

Стручни скуп библиотекара у граду Јована Дучића

У

Републици Српској, у Требињу, 8 и 9. маја ове године одр
жан је стручни скуп под називом „Библиотеке у свјетлу
нових технологија“ који је окупио око 200 библиотекара из Ср
бије и Републике Српске.
Учешће на семинару узела су 24 библиотекара из народних
библиотека са радовима који су се базирали на значајној про
мени у схватању друштвене улоге библиотекара у ери нових
телекомуникационих технологија и актуелном дигитализа
цијом, са кратким освртом на библиотеке у
свету.
Као организатори Друштво библиотека
ра Републике Српске и Народна и универ
зитетска библиотека из Бањалуке у дане се
минара предвидели су посете знаменитим
местима где звонко одјекује име Јована Ду
чића.
На Црквини, брду изнад Требиња, подиг
нута је Херцеговачка Грачаница као верна
копија Косовске Грачанице из 14. века, која се може убројати
у бисере новије православне архитектуре. После 57 година од
смрти великог српског песника, тачније од 7. априла 1943. го
дине када је на Благовести сахрањен у манастиру Свети Сава
у Либертвилу, Дучићеви земни остаци пренети су и положе
ни у крипту цркве Светог Благовештења. Тако је 22. октобра
2000. године испуњен песников завет да се сахрани на брду
Црквини којe доминира изнад Требиња, на коме је подигнута
вечна кућа Кнеза српских песника.
Дучић нас је сачекао и у Библиотеци својим легатом који је

оставио свом родном граду. У његовој
библиотеци могу се наћи издања која
прате све што је значајно у европској кул
тури од 16. до средине 20. века. Овде су
различита, најдрагоценија издања која
упућују на напредак у низу научних
дисциплина, како у литератури и сли
карству, теологији и праву, тако и у ар
хеологији, историји, ме
дицини...
А недалеко од Би
блиотеке, уз зелено све
тлуцање Требишњице,
отварају се врата Музе
ја Херцеговине где се у холу сусрећемо са би
стом Јована Дучића и његовом оставштином
коју чини драгоцена збирка античких скулп
тура и предмета које је доносио са својих
службовања у дипломатији из бројних светских престоница.
Идући кроз одаје Музеја пратимо Дучићев животни пут из
ондашње Херцеговине преко великих градова Европе и даље,
до оних последњих, суморних дана на другом континенту, у
тузи коју је изазвао Други светски рат и слом државе чије је ин
тересе Дучић деценијама штитио у највећим европским цен
трима. Један део његове збирке живи и на градским улицама
и трговима, под ведрим небом испод Леотара, у срцу града
Требиња.
Јасмин ка Елаковић
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ИЗЛОЖБА СЛИКА КЕМАЛА РАМУЈКИЋА

О

дељење уметности у Галерији “Атријум”
Библиотеке града Београда је организо
вало изложбу слика реномираног уметника
Кемала Рамујкића од 12. до 29. маја 2006. го
дине.
Кемал Рамујкић је завршио Академију за
ликовне уметности у Београду 1971. године
и постдипломске студије на истој 1973. годи
не. Професор је цртања и сликања у Центру
за ликовно образовање у Београду. Излагао
је на око педесет самосталних изложби у на
шој земљи и иностранству и на многоброј
ним групним изложбама. За своје сликар
ство добитник је бројних награда.
Предмет његових слика је природа и ње
гов дубоки доживљај предела транспонован
у ликовни језик и на најбољи начин изражен
у палети боја.
Кемал Рамујкић је сликар атмосфере ме
дитеранског простора. Као врстан сликар
представља нам своје идилично виђење пеј
зажа, архитектуре, кућа, сунца, мора, при
морске вегетације, делова античких храмова
и скулптура.
На његовим платнима, у колористичкој
хармонији, омиљене теме су чемпреси и ка

пије, бршљенови по зидовима, који
га чине препознатљивим на нашој
ликовној сцени.
Иконографски елементи на ње
говим сликама, интензитет бљешта
ве и засењујуће светлости и богати
колорит откривају један поетични
унутрашњи доживљај природе и
уметников поглед на свет. Доми
нантна омиљена зелена увек у ма
естралном колористичком складу
са жутом и љубичастом и са све
тлосним ефектима и целокупном структу
ром слике доприноси утиску мира. Његово
оригинално уметничко дело представља
романтични доживљај света и природе која
је његова основна инспирација. Ликовни еле
менти на његовим сликама компоновани су
у складном ритму који оставља утисак сми
рености.
Чемпреси са пригушеним зеленим коло
ритом су често присутни на његовим слика
ма као тематска преокупација. Капије и ме
дитеранске куће са фасадом боје ћилибара
и старог злата су такође његова честа тема.
Медитеранске баште са украшеним капи

Јеша Денегри: ОЛГА ЈЕВРИЋ,

Београд, Тоpy, Војноиздавачки завод, 2005.

М

онографија посвећена великој уметници Олги Је
врић објављена је недавно из пера угледног исто
ричара уметности и професора Универзитета Јеше
Денегрија у оквиру библиотеке “Жене у српској умет
ности”. Аутор је у монографији представио изузетно
значајан скулпторски опус академика Олге Јеврић.
Олга Јеврић се усавршавала као уметник у Београду
где је завршила Музичку академију 1946. и Академију
ликовних уметности 1948/49. и где је имала прву само
сталну изложбу 1957. Олга Јеврић имала је неколико
самосталних изложби међу којима посебно треба поме
нути: Торино 1959, Лондон 1961, Загреб 1964, Београд
1965 и 1988. Она је такође имала две ретроспективне
изложбе, једну у Музеју савремене уметности 1981, а
другу у Галерији Српске академије наука и уметности

2001. Њено учествовање у Југословенском павиљону
на Бијеналу у Венецији 1958. изазвало је велико инте
ресовање међу критичарима. Олга Јеврић је добитник
бројних награда: 1961. добила је награду за достигнућа
у скулптури у 1960. из Фонда “Владислав Рибникар”,
1969. награду за скулптуру на 10. октобарском салону;
добитник је Седмојулске награде СР Србије за животно
дело и награде Вукове задужбине.
Дело Олге Јеврић је карактеристичног скулпторског
језика, које се огледа у авангардности и иновацији при
употреби материјала (цемент, гвоздене шипке, прскано
гвожђе) и начину његове обраде.
Монографија је недавно представљена у Одељењу умет
ности БГБ. У разговору о монографији учествовали су:
академик Олга Јеврић, проф. др Ирина Суботић, проф.
др Лидија Мереник, Живомир Живковићприређивач
и аутор.
Иван ка Ла зовић
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јама оперваженим зеленилом, пси, птице,
рибе које пролећу између дорских стубова,
делови античких споменика са архитeктон
ским декором и цитати античких скулптура
откривају његов упечатљиви сликарски сен
зибилитет.
Кемал Рамујкић је деценијама присутан
у нашој савременој ликовној уметности као
уметник поетизоване визије реалности и вр
ло префињеног сликарског израза атмосфе
ре, светла и боје.
Иван ка Ла зовић
(реч са отварања изложбе)

ПОЈМОВНИК И СТИЛОВИ

Милосављевић, Радмила и Милосављевић  Тодоровић, Маријана, Појмовник: архи тектура, ен теријер, дизајн, примењена умет ност.  Бео
град: Орион арт, 2004.  163 стр.
Милосављевић, Радмила и Милосављевић  Тодоровић, Маријана, Стилови у ен теријеру.  Београд: Орион арт, 2005.  286 стр.

О

дељење уметности Библиотеке гра
да Београда у фебруару је органи
зовало представљање ових књига. Прва
је типа речника о архитектури, ентери
јеру, дизајну и примењеној уметности, а
друга је студија која разматра различи
те стилове ентеријера.
Радмила Милосављевић је архитек
та и дизајнер, пројектант ентеријера и
намештаја. Преко тридесет година је
присутна у многим медијима (часописима, радију и телевизији) са тематиком
из дизајна ентеријера и културе становања. Аутор је девет књига о ентеријеру,
четири сценарија за ТВ серије из исте области и четири видео касете. Аутор је и
власник прве и једине Дописне школе за дизајн ентеријера. Члан је УЛУПУДСа
као истакнути уметник. Добитник је бројних домаћих и међународних награда,
а последња јој је Награда за животно дело. Маријана МилосављевићТодоровић
је историчар уметности са дипломом Regent Academy of Fi ne Arts у Лондону.
Она је слободни уметник, теоретичар, преводилац и члан УЛУПУДСа. Учество
вала је у програмима: “Стилови у ентеријеру”, “Лексикон ентеријера у 30 слова”
и “Дизајн намештаја XX века” Дописне школе за дизајн ентеријера. На доктор
ским студијама Уноверзитета у Београду ради на тематици постмодерне у ди
зајну. Преводи на српски дела познатих светских теоретичара из архитектуре и
дизајна.
Њихова прва књига “ПОЈМОВНИК – архи тек тура, ен теријер, дизајн, примењена умет ност” је лексикон који садржи око 1200 појмова са основним по
дацима о грађевинама, ентеријерима, намештају, антиквитетима, уметницима,
дизајнерима, стилским правцима од праисторије до трећег миленијума. Друга
књига “СТИ ЛОВИ У ЕНТЕРИЈЕРУ” је обимна студија у којој је обрађено 48 сти
лова карактеристичног начина обликовања простора и предмета кроз време. На
почетку књиге је дат кратак историјски преглед догађаја и личности од 3000.
године пре н. е. до 2000. године наше ере. Стилови у књизи су представљени
по алфабетском редоследу, па тако пружају могућност читаоцу да лако изабере
одређени стил. У књизи су дати основни подаци о стиловима са карактеристич
ним комадима намештаја који их представљају, објашњењима како се најбоље
препознају и времену у коме су настали. У сваком поглављу налазе се илустра
ције и цртежи најлепших примерака, изглед ножица и детаља који упућују на
одређени стил. Ентеријери XX века су обрађени хронолошки.
Обе књиге су опремљене на високом ликовнографичком нивоу и намењене
су како стручњацима, тако и широј јавности.
У разговору о овим књигама учествовали су: Мирјана Војновић, Катарина Јо
вановић, Нада Ковачевић и аутори.
Иван ка Ла зовић

Библиоте кари ствараоци
Разговор са Мирком Марковићем, књижевником
и руководиоцем библиотеке “Ђорђе Јовановић”

Масонски симболи
на старој српској књизи

Ко зна пут види га у свему К
Мирко Марковић пише афоризме, сатиричне текстове и књиге за децу. Поред тога, знача
јан допринос нашем библиотекарству дао је формирањем и креативним осмишљавањем
сајта www.biblioteke.org.yu који окупља библиотеке из наше земље и окружења и пружа
значајне информације библиотекарима.
Шта пи сац ради у би бли оте ци?
Најмање чита и још мање пише
јер је за њега то место где он саку
пља информације о ономе што
се чита и шта се пише, па онда
ако зна и уме, то упореди са сво
јим искуством као читалац, и са
својим умећем као стваралац.
Оно што је јако важно, то да се
некадашње мишљење да добар
писац никада неће бити добар
библиотекар, као и обрнуто, ста
вља под знак питања и то кривицом Горана
Петровића, Мира Вуксановића, Јована Раду
ловића, Радована Бели Марковића...Ја имам
срећу да нисам добар библиотекар нити спа
дам у писце са књигама попут ових наброја
них, па због тога свој стваралачки опус могу
да поставим врло широко, разуме се, без опа
сности да ћу тиме умањити историјски, књи
жевни и национални значај институције у
којој радим и књига које пишем. Ја као писац
у библиотеци, на радном месту руководио
ца библиотеке “Ђорђе Јовановић”највише се
бавим поправком водокотлића, разваљених
врата, сломљених столица и осталим типич
ним руководећим пословима. Јер директор
се само тиме бави...
Ка кав је Ваш од нос са чи тао ци ма из перспек ти ве би бли о те кара?
Из моје перспективе и распона библиотеч
ких послова које радим, мислим да се ту
налази есенција успеха оних писаца који
су успели да проникну дух читалаца јер у
свакодневним разговорима са крајњим кори
сницима њихових продуката ума библиоте
кар из прве руке добија информације шта
читаоца интересује а шта му је досадно, шта
их нервира, а шта “возбуждује”, шта морају
да читају као лектиру, а шта читају у потаји
кад им се, на овај или онај начин, забрањује.
Остали писци би имали право да траже за
штиту од овог својеврсног “шпијунирања”
читалаца и злоупотребе података које писци
библиотекари могу евентуално учинити.
Пи ше те за де цу, пи ше те са ти ре и афори зме. У че ми је ве за, шта је зајед нич ко
свим Вашим де ли ма?
Оно што је јако важно у нашој књижевној
историји када говорите о Змају Јови Јовано
вићу, Бранку Ћопићу, Брани Цветковићу,
Браниславу Нушићу, Брани Црнчевићу, Ду
шану Радовићу, Љубивоју Ршумовићу, Ми
ловану Витезовићу нико не зна да ли гово
рите о највећим српским сатиричарима или
о највећим српским писцима за децу. Из те
релације се развило и то што је заједничко у
стваралаштву за децу и хумору и сатириру
шење табуа. Ако узмемо за пример песму Ду
шка Радовића “Био једном један лав” која је
написана на преласку из четврте у пету деце
нију прошлог века, брату који се налази на

одслужењу војног рока и појам
лав заменимо са именима Ста
љин, Тито, Слоба упитајмо се да
ли ток песме одражава историју
или дечју игру. Са друге стране,
чак и бајке представљају веома
експлицитне сатире: једна ду
бља анализа бајке Ханса Кристи
јана Андерсена “Ружно паче” би
уз низ аутобиографских елеме
ната показала да прерастање ру
жног пачета у лабуда не доноси
само страх од вируса Х5Н1 данас
него и од снажне критике друштва и државе
у којој је Х.К. Андерсен живео.
Бави те се увође њем ин тер не та у би блио те карство. Шта ми сли те о ин тер нету, о ње говим пред ности ма и мана ма?
За мене упознавање са интернетом је бли
зу анђеоског провиђења јер у време када је
“Милосрдни анђео” убијао по мом окруже
њу ја нисам знао ништа о интернету. Када
су гинули они за које је писана књижевност
једини пут и начин да се изађе из ђавољег
окружења био је “ђавољи пут” Интернет.
Ово сурово отрежњење је у мом случају има
ло катарзичну моћ и спознају равну оној коју
је у древној историји источњачке филозофи
је имао случај самураја Миамота Мусашија.
У сред страдања и страхота у свом окруже
њу оставши напуштен од свих, он је спознао
да “ко зна путвиди га у свему”. Како је ин
тернет био једини пут којим се могло изаћи
из окружења, ступио сам на њега и нисам се
покајао. Кретање је највећа слобода и када
библиотеке, по природи статичне, пођу сво
јим путем онда имају много више прилике
да сретну своје кориснике и буду примеће
не, него када стоје и чекају.
На че му тре нут но ради те?
Тренутно сам лично ангажован креирањем
пројекта капиталне инвестиције за Србију
који би се реализовао на интернету, а звао
би се “Српска библиотека”. Ова библиотека
би окупила све електронске локације на ко
јима се налазе књиге на српском језику без
обзира на величину и географску локацију
и оне би требало да пруже прилику за равно
праван приступ свим књигама и медијима
на којима се чува српска култура, духовност
и традиција. По мени, “ко мачем сече од ма
ча и гине”, али зашто не би и ми узели мач
у руке, овај пут мач који ће прокрчити пут
кроз коров, шибље и грмље, ка светлости за
наше потомке.
Шта тре нут но чи та те?
Тренутно читам књигу “Како расте мали
змај” Миодрага Јакшића. Повод је врло бана
ланжелео сам да упоредим његово писање
са писањем Горана Алексића. То су најмла
ђи писци међу савременим ствараоцима за
децу које до сада још нисам упознао.
Виолета Ву четић

орисници и гости Завичајног одеље
ња Библиотеке града Београда (Змај
Јовина 1/II) могли су до 20. маја да виде
интересантну изложбу. Аутори изложбе
су Дејан Вукићевић из Народне библио
теке Србије и Немања Радуловић са Фило
лошког факултета у Београду, а масонске
дипломе са шпанског језика превела је Ли
дија Тонтић.
Посетиоци су могли видети поставку са
чињену од 36 експоната, којом је обухваће
но раздобље од 1580. (Маровићева дела на
италијанском језику) до календара за 1874.
годину. Већина експоната штампана је у
будимпештанској Краљевској штампари
ји, међу којима су књиге Доситеја Обрадо
вића, Симе Милутиновића Сарајлије, Ми
лована Видаковића, Вићентија Ракића, Ди
митрија Тирола, Максима Манојловића.
Како истиче Радуловић, стављање ма
сонских симбола на насловну страну гово
ри о припадништву тајном братству, које
је за непосвећене затворено. То што су ко
рице књига једног рационалисте Доситеја
и једног необичног, понекад и мистичног,
песника Симе Милутиновића означене
истим
типом
симболике мо
же да се посма
тра као увид у
раслојеност сло
бодног зидар
ства које се коле
ба – као и цела
епоха – између
Сен Мартена и
про све ти те ља.
Исти знак го
вори о припад
ништву истом
друштву, истом
идејном – готово подземном току културе,
у том добу барока, класицизма, просвети
тељства.
Симболи храма, сфинге, глобуса, ше
стара, угломера, лењира, мистрије, маља,
пламтеће звезде (често петокраке), светло
сти са истока, свевидећег ока или Божјег
имена у троуглу добро су познати. Они су
ликовно врло стари, а масонство тог доба је
било, или је барем тврдило за себе да јесте,
беочуг у ланцу преношења традиционал
них симбола – гностичких, херметичких,
кабалистичких, алхемијских. Изложене
књиге треба да покажу тај континуитет
симбола, попут уробороса – змије која гри
зе свој реп, који се може пратити уназад
преко алхемије до гностицизма и још да
ље до египатских слика.
Знаменити српски писци који су при
хватили да обележе своје књиге тим сим
болима прикључују се том великом ланцу
– опчињавајуће мистике слободних зида
ра. Најзад, те симболе дуго већ затичемо и
до данас сачуване на многим неимарским
објектима нашег главног града, о чему чи
талац може више сазнати из књиге Зорана
Љ. Николића „Масонски симболи у Бео
граду“, коју је прошле године објавило ЈП
„Службени лист СЦГ“.
Ди ми трије Стефановић
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равно-биротехничка 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.

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.

Као најпречи задаци ДШБС, издвојени су:
укључивање бар представника – саветника за
школске библиотеке Министарства просвете
у рад Комисије за израду Нацрта закона о би
блиотечко-информативној 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 Ваздухопловно-техничке
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

Слободан Владушић
Проза 2005.

А

ко је књижевна награда начин на које дру
штво жели да неку књигу прогласи за ин
и тиме јој пожели сретан пут у будућност, он
да су следеће (ненаграђене) књиге несумњиво
offкњиге. Ипак оно што ова четири наслова
спаја јесте само моја слутња да постоје, сем годи
шњих, и деценијске награде које уместо имена
мртвог писца, носе име новог, живог писца. Да
кле, у питању је слутња да ће поменуте четири
књиге, четири инцидента, четири поетичке
релаксације и ревитализације овогодишње срп
ске продукције преживети годину у којој су из
дате, и поред чињенице да нису награђене, те
да ће одјек њихове свежине, аутентичности и
необичности обогатити српску књижевност.
Редослед којим су овде наведене не одража
ва хијерархију мог личног вредновања. Почи
њем, рецимо, од романа Johann’s 501 Мирјане
Новаковић. То је покушај да се напише једна
фантастична прича која ће истовремено задр
жати углед књижевности. Овај роман настоји
да се успостави као оквир за целину једног има
гинарног света, који дише својим плућима и по
штује своја правила. И оно што је најважније:
иако би му се у поетичком смислу могло нешто
и приговорити, овај роман сугерише да ће неки
будући реализам морати да се осврне и на иску
ства фантастичне и футуристичке књижевно
сти – живимо у времену када немогуће постаје
могуће и то не само у техници.
Следећа књига коју бих желео да споменем је
Тигре ро Вулета Журића. Мислим да Журић ни
је написао само једну од својих најбољих књига
– можда чак и најбољу – већ је у овој књизи ус
пео да конституише и властиту стилску линију
која делује упечатљиво и самосвојно. Сем тога
Тигре ро је успео у нечему што није једноставно:
актуелна тематика је овде ослобођена једностав
них закључака и огољених „аксиоматских“ теза
па нам Тигре ро сведочи да је свет још увек место
за тумачења, а не за веровања. Најзад, језичке
игре у Журићевом роману на комичан начин
дочаравају апсуд као редовно стање језика и ко
муникације, можда не само у овој земљи.
Већ када смо код хумора, поменуо бих и Ре
мек делца Саве Дамјанова, збирку препознатљи
вог рукописа овог писца. Квалитет Ре мек дел
ца не налазим само у несвакидашњој језичкој
енергији и хумору које спајају најбоље приче у
овој збирци, већ и поетичкој еволутивности ко
ја Ре мек делца чини пријемчивијим данашњем
постпостмодерном уху, него, што је то случај
са ранијим књигама истог аутора. Сем тога,
књига Саве Дамјанова потенцира оно што је у
савременој српској књижевности изгледа пома
ло занемарено: писање је пре успостављање раз
лике, него измирење са постојећим.
Дамјанов и Журић заједно подсећају савре
мену српску књижевност на њену, скоро забо
рављену, хумористичку традицију, што је већ
само по себи значајно достигнуће, тим пре што
хумор ове двојице аутора није истовремено и
синоним за неозбиљност и необавезност.
Четврта књига која доноси новину коју вре
ди забележити јесте збирка По ру ка у боци Ива
на Ивањија. Ивањи је по мом мишљењу успео
да модернизује приповедање о холокаусту, а да
при том не упадне у ревизионистичке замке.
Наиме, Ивањи тематизује рубне и мутне дога
ђаје из Другог светског рата, замењујући пуки
моралистички дискурс тихом исповедном се
том у којој се етички дигнитет теме не растапа,
већ се, супротно очекивању, појављује у једном
новом, аутентичнијем, интимнијем и искрени
јем светлу.
Четири набројане књиге своје место на овом
списку заслужиле су коефицијентом разлике.
Да ли је за то требало да буду награђане или
не, питање је које није толико битно: наиме, по
стоје и оне награде које ће делити наше нерође
не кћерке и синови.

Слађана Илић
Поезија 2005.

У вртоглавој и преобимној савременој
књижевној продукцији, појавило се и не
колико књига поезије које су завредиле
пажњу. Као што је опште познато, мало је
издавача и читалаца који имају слуха за пе
сничку реч. Осим издавачке куће Плато,
која је издала одличну збирку песама Save
as, Слободана Зубановића, ни ове, као ни
претходних година, нису нас изневериле
Народна библиотека Стефан Прво венчани
из Краљева и Издавачка кућа Рад из Беео
града. У оквиру њихових издања појавио
се највећи број добрих песничких књига.
Овом приликом наводим збирке неколико
песника који су се 2005. године показали у
најбољем светлу.

Бојан Јовановић, На зиви дола зећег, Народна библиотека Стефан Првовенчани, Краљево, 2005.

Збирка песама која је насловљена На зиви
дола зе ћег је књига која указује на значај
правог именовања Бога, људи, ствари, дога
ђаја, појава. Књига која говори о последи
цама погрешног именовања, књига у којој
се наслућује будућност која зависи од ва
лидности именовања. На основу бројних
примера у збирци уочавамо да је симболи
ка у песмама Бојана Јовановића полифона
и врло комплексна. Она никада не побуђу
је само једну асоцијацију и може се читати
у кључу који читалац изабере. Атмосфера
у песмама ове збирке је апокалиптична.
Бог није у стању да се саопшти људима,
јер га ови погрешно именују. У функцији
дочаравања немоћи именодавца песник
најчешће употребљава поступак антропо
морфизације, асоцира на пут надоле, на
вечити ток и пролазност, указује на добро
вољно, али и нужно изгнанство песника
и на чињеницу да је једино њему позната
онтолошка димензија језика, па је стога са
мо он у могућности да слути називе дола
зећег.

Дејан Алексић, После, Народна библиотека Стефан Првовенчани, Краљево, 2005.

У оквиру своје нове песничке збирке Дејан
Алексић успоставља иронијску дистанцу
према манифестацијама савремености
(потрошачки менталитет, динамичност и
површност живљења, привиди којима те
жи савремени човек...), а осећај суштости и
почетка света налази у осећању љубави, у
радосном сусрету два бића, два тела... Ис
питује осетљиву границу међу јавом и мед
сном и настоји да у оквирима свакодне
вице пронађе истине што тајном смислу
служе. Указује на значај палимпсеста и тра
диције за поезију, на одговорност песни
ка и његов стални напор да уобличи свој
исказ, на његово стално преиспитивање
сопствених стваралачких могућности и ко
лебање између говора и немости, на значај
одабира доброг и једноставног наслова за
песму... Елементе аутопоетике налазимо у
многим песмама ове збирке (Бде ње над го во
ром, Кад опа да лишће...).

OFF - КЊИГЕ
навикнутост на безнађе. Вешто се служећи
иронијом, песникиња дочарава свакодне
вицу људи који су на ивици социјале, сни
жава готово све манифестације савремене
политике и савременог света. У песмама
ове збирке дата је слика света опустошеног
ратовима, преплављеног тугом и болом чо
века, који не препознаје ни сопствени глас
у мраку који траје у њему и ван њега.

Алек Вукадиновић, Песнич ки ате ље, Рад,
Београд, 2005.

Заокружен песнички свет Алека Вукади
новића са елементима карактеристичним
за његову поезију садржани су и у збирци
песама Песнички ате ље. Песнички свет
Алека Вукадиновића карактеристичан је
по варирању симболичких већ постојећих
слика и по увођењу нових. Повлашћени
простор његове поезије у овој песничкој
збирци је Метохија, родни крај, али и про
стор који има вредност универзалије. По
себну пажњу у овој збирци привлачи кра
так песнички циклус Песнички ате ље, као
и циклуси Две па ле те, Па ле те и зна ме ња
и Све то поље. Дакле, песник је заинтересо
ван за стваралачки простор уметника. Он
испитује његов значај за ствараоца. Свара
лачки простор је за њега уточиште, про
стор мира, тишине и светлости. Песнички
ате ље је свет стварања и креативности, и
свет пуноће и интиме ствараоца. У том
свету се остварује симболичко преплита
ње звукова, мелодија, боја, линије, круга и
квадрата, слика и облика, преплитање све
тлог и тамног. Су шта цр та у поезији Але
ка Вукадиновића има повлашћено место,
она је место различитих врста разграниче
ња у просторима уметности, стварности
и оностраности, али и симбол синтезе и
целовитости. У збирци наилазимо на зна
чајне аутопоетичке исказе. Збирка песама
Песнички ате ље Алека Вукадиновића може
бити пријатан кутак за различите уметни
ке, посебно за предане читаоце и љубите
ље добре поезије.

Петар Цветковић, Песме из аутобуса, Рад,
Београд, 2005.

Стварајући песме које су ушле у овај избор
песник је успоставио везе између различи
тих светова. За њих је карактеристично
сагледавање мотива из различитих пер
спектива, па лирски субјект постаје и ис
траживач. Предмет његовог истраживања
је свакодневни живот и његове различи
те манифестације, елементи митологије,
природа, пејзажи села, животиње (орао,
дрозд, осе, зец...), биљке (мушмула, јабу
ке...), временске прилике итд. Песник води
дијалог са самим собом поводом природе
и с природом. Посматрање је његов главни
метод. Песник помно посматра, уочава зби
вања у природи, а истовремено и лирски
и фактографски презентује читаоцу своја
запажања, служи се методом ретроспек
ције, размишља о прошлости и историји
подстакнут археолошким налазиштима,
фолклором и сл.

Марија Кнежевић, In Tactum, Народна библиотека Стефан Првовенчани, Краљево,
2005.

Збирку песама Марије Кнежевић In Tac
tum карактерише окренутости лирског су
бјекта традицији и прошлости, али и спе
цифичном испитивању «егзотике» зема
ља трећег света. Открива се темперамент,
начин живљења људи у том свету, њихово
схватање живота и њихово одустајање од
тражења неке боље земље и бољег живота,

23

Зашто сам уредник
Живорад Недељковић

П

овремено се дешава да је редакци
ја По ве ље заиста засута поетским
прилозима. Реч је углавном о поезији
која не заслужује објављивање у часо
пису, ни у библиотеци По е зија, да нас,
чији сам уредник. Аутори такве поези
је упорно позивају уредништво распи
тујући се када ће њихови прилози би
ти штампани. Једном им се, наравно,
мора рећи да то што су понудили не
задовољава успостављене критерију
ме, да разумемо њихово нестрпљење,
амбиције и наду, и...
 Желимо Вам све најбоље, знате, да
нас има толико часописа у којима ће,
можда, Ваше песме…
Реакције су обично бурне. Госпођа,
признати и хваљени локални лекар, на
пример, онда бесно пита:
 Знате ли Ви где сам ја до сада обја
вљивала?
 Знам, па ето, можете опет тамо...
И тако све до фуриозног окончања
разговора:
А одакле уопште Вама право да од
лучујете о мојим песмама? Знате, недав
но сам читала Вашу књигу, није ни то
ништа нарочито... Врло је лоше, чак...
Сада тек треба бити вешт, те доча
рати осећање истинског тријумфа на
дошлог у оних неколико тренутака
речите тишине када несуђена сарад
ница очекује да уредник, затечен иска
заним, најзад попусти и каже:
Добро, у реду, објавићемо...
Можда је, међутим, од управо изоста
вљеног епилога, за ову причу важније,
у немоћи и мимикријском разоткрива
њу, злобиво потегнуто питање о праву.
Њега и сам, у себи, често изричем. И не
помишљајући да другима, макар и у се
би, оспоравам намеру и могућност да
просуђују. А уз ово, врло обавезујуће,
право, уз све недоумице и преиспити
вања, иду и сви они непорециви разло
зи због којих и јесам уредник. Најпре
они, ко зна кад и ко зна како, сврстани
у радост саучесништва са правим пе
сницима који у доба потпуне ненакло
њености песничкој речи знају да је ре
дакција По ве ље једна од ретких адреса
на којој њихови рукописи неће бити од
бијени ни зато што данас поезију мало
ко чита, ни зато што се збирке песама
не продају, ни зато што... Такође, ва
жни су и сви они разлози који сажима
ју узајамна подстицања и заједничке
напоре чланова невелике По ве љине ре
дакције. Ипак, најважнији међу свим
наведеним и многим ненабројаним,
суштинским или формалним, разлози
ма, јесте истинско задовољство ретких
посвећених читалаца поезије до којих,
и случајно, доспе понешто од оног што
објавимо. А због њих, волео бих да По ве
ља покрене едицију преведене савреме
не поезије, да и надаље објављује вред
не књиге српских песника различитих
генерација и поетичких опредељења.
Волео бих, уколико није себично, не са
мо због њих...
Волео бих да и убудуће уживам, упр
кос повременој и све огољенијој изло
жености нечијим тријумфима, у овом
послу, откривајући безмало свакоднев
но драгоцене доказе о виталности јези
ка у коме дишемо. Волео бих, уз наду
да никада нећу морати да објашњавам
одакле ми право на уживање.
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Драшко Ми ле тић

(Natura non facit saltus)
Стеван Бошњак

О

дговор на питање зашто сам Главни Уредник Из
даваштва /за ову прилику у Нишком културном
центру/ је прозаичан:
Тадашњи вршилац дужности директора НКЦ Бра
ниславБане Стојковић је сматрао да ћу ја тај посао боље
радити од дотадашњег Главног уредника...
Занимљивије је питање зашто сам Главни уредник
часописа Unus Mundus?!
Одговор је у први мах још једноставнији:
Зато што сам га створио 1992.
Историја која, пак, стоји иза тог одговора је знатно
сложенија.
Пишући почетком осамдесетих магистарски рад на
тему Јунгијанско начело синхроницитета и акаузалних
веза, дошао сам у тесан додир са алхемичарским концеп
цијама и Дорнеусовим начелом једног и јединственог
света неоптерећеног нашом Картезијанском потребом
за класификацијом и јасним координатним системима,
једног света у ком се спајају токови свесног, подсвесаног
и надсвесног, метафизичког, физикалног, социјалног,
психолошког и биолошког.
Више је термина који обележавају такву једну кон
цепцију: Unus mundus, Anima mundi, Anima orbis, Mun
dus archetypus, Intellectus archetypus, Nous, Hyle, Hen,
Psyche, Mundus essentialis, Mundus Intellectus, Mundus
Esoterikos… итд.
Она прва је покривала највећи распон и дозвољавала
лагодан лет између материјалистичких и метафизич
ких концепција.
Нормално, било је у суштини најлакше почети, ма
да целокупна логика Васионе и сви закони света гово
ре супротно /али Ово је Оно место где почиње да важи
Хајсенбергијанско начело Неодређености/... Еpur si mu
ovo!
Да је било лако није и у суштини све је теже, али то је
већ нова Дисекција са којом се излази на крај, пошто се
односи искључиво на квалитет и квантитет интелекту
алних капацитета, а не на прозаичне интерсоцијалне
односе.
Данас је Unus Mundus СТВОРИТЕЉ Нове Парадиг
ме... УМ се разгранао на бројне квантне гране и рукав
це, проширио светом и захваљујући компјутерима и Ин
тернету, постао Планетарно присутан.
Вредело је проживети ових деценију и јаче са УМом,
макар само и због овог последњег закључка.
Е сад, иде одговор на најтеже питање.
Каква је корелација између мојих визија и остварења
мојих визија?
Одговор:
Изузетно ниска, али ме то уопште не брине, јер најве
ћи део визија које имам су моја директна вертикала са
Богом или Надстварношћу, тако, све и да ме размазе, не
бих их поделио са другим људима.
Али оно што ћу поделити са људима и за шта ћу се
до последњег ерга енергије, у мени, борити за остваре
ње Тога је: Библиотека Индекс Librorum Libertatorum.
Она је мој слободарски одговор на Индекс Librorum
Prohibitorum/донет папском Енцикликом под прити
ском Ултрамонтаниста крајем претпрошлог века/ и ме
тафизичка подршка Томазу Кампанели, који је о Граду
Сунца сањао и писао у трећој деценији робијања у тами
папских Казамата.
Имам тих двестотинак наслова, љубоморно скупља
них током деценија, заправо од оног момента кад сам у
другом разреду класичне гимназије, дошао до увида у
неке делове те страшне и срамотне папске Ециклике о
попису забрањених књига.
Све те књиге чекају нека боља и добра времена / ево
скоро четири деценије/.
Додуше неке сам већ и успео да приредим /нпр. Пр
во интегрално издање Најлепших прича класичне ста
рине, Густава Шваба, на српском језику/...
Из горње дедукције /слободаистинаљубав/ проис
тиче мој неметафорични генерални став, да Гутенбер
гова Галаксија нема крај... и да светли јаче од Млечног
пута... и да ће дуже трајати.
Моје је да томе припомогнем
Зрно соли у Океану
Фотон у Лучи Макрокозма.
НИШ, 2006.
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а зиду, закачена унатрашке урола
ним ваљкастим комадом мутномлеч
ног селотејпа, чиме се за одређене потре
бе постиже његова двострана лепљивост,
висила је овећа црнобела фотографија
на којој звоник пераштанске цркве Све
тог Антуна потпуно беше наткрит над је
дини сунчев прамен у воду с неба бачен.
Нешто ниже од те широке кулезвонаре,
подупрт паром кровова, стајао је узани
звоник цркве Светог Николе. У истој рав
ни с њим било је и степенасто растиње
пелина, макије и олеандра, растиње оли
зано сунцем и осољено горким морским
испарењем, оно чија се мирисна шифра
мењала из месеца у месец и у збиру са
бугенвилијом и кипарисом, лимуном и
сувим смоквама, са свиленкастом магно
лијом и лантерном у ноћи, са конобом и
демижаном, димним граделама и беван
дом, са бузаром и маринадом, с ривом
и сидриштем, с маестралом и јаросном
буром, са мрежама и конопљем, са бар
кама и патуљастим бовама, са тајним
шпиљама и крештавим галебовима, са
отоцима и увалама, са кедром и борови
ном, са шкурама и смолом, са ужареним
верандама и хладовитим перголама, са
мулама и мулцима, са гошпарима и бар
бама, са тешким псовачима и лаким ко
медијантима, тутикванти са вером у Југ,
са алгама и травама морским, са оштрим
хридинама и квргавим маслињацима, са
кончастим палмама и агавама, са зриком
кукаца и циктањем Јадрана, с порозном
пучином и чврстом дубином, у збиру са
свим тим стварала мирис над мирисима,
једном удахнут и никад заборављен.
Чак и летимичан поглед према води
указује нам да стакласту морску плоху,
тренутно нагужвану нејаким таласима,
снажно притискају два острва: једно од
Бога људима дано, чији чемпреси посве
наличе накострешеним бодљама џинов
ског јежа, и оно друго – људском руком
гомилано – облика здепасте подморни
це, оне што површином плута не би ли
заменила устајали ваздух по коморама
и коридорима, обновила залихе воде и
хране и поново се винула у дубине уз
нестварно бешумни зарон тона и тона
ваљаног челика. Сенка спуштена на
острва одговарала је оној затеченој на зво
ницима и крововима Пераста и чак је тог
острвског црнила за нијансу више било.
Стиче се утисак, утисак чудан и варљив,
да су и Госпа од Шкрпјела и Свети Ђорђе
некакви чепови и нестане ли њих, и море
ће некуд утећи.
Оно што се на фотографији не дâ ви
дети, а како би и могло, јесте десеткова
но јато дивљих сардела и широки уљани
траг што га рибе иза себе остављају, траг
за који нам стари бокељски пешкарини
веле да ће ускоро из воде ишчезнути и
да ће сињим морем до раног пролећа, све
док маслињаци не замиришу љубичица
ма, пловити суве и људским непцима не
укусне рибе. Рибе чији гротескни цртеж
насмешене и управо праћакнуте сарделе
сребрног трбуха налазимо на конзерва
ма заобљених ивица.
Кажимо и то да су под ударом изма
глице обронци планина губили обрисе
стварног, а како је њихова магновеноси
ва боја, у горњој половини фотографије,
бледела у правцу Рисна, тај призор непо
вратног нестанка нимало није слутио на
добро. Срећом, од лично знани распоред
у природи строго је водио рачуна да до
грешке не дође и да све, ипак, остане она
ко како је записано у књигама светим
– natura non facit saltus.

Никола Тесла (1856 - 1943)

10. јул 1856. - Никола Тесла родио се у поноћ, у породици пра вославних Срба, у
личком селу Сми ља ну, у Аустроу гарској
монархији. По неким изворима у тренутку Теслиног рођења над селом се поја вила коме та, а сам Тесла је на писао: „Нешто
сасвим необично мора да се десило при
моме рођењу па су ми родитељи на менили судбину свештеника“. Никола Тесла
је син свештеника Српске пра вославне
цркве Милу тина Тесле и Ђу ке Тесле (рођене Мандић), која та кође поти че из свештеничке породице. За Милу тина Теслу
у народу је оста ло сведочанство да је био
изу зетно интелигентан и му дар, та лентован говорник и изра зито ду ховит човек.
Теслина мајка Ђу ка била је пак неписмена, али па метна, племенита и креативна. Никола је био че тврто деце у породици Тесла. Кршен
је у сеоској цркви Све тог Пе тра и Па вла, а име
је добио по деда ма који су се оба двојица зва ли
Никола. Никола је био слабо и болешљиво де те
и пла шили су се да неће преживе ти. Иако има
брата и три сестре, Тесла одраста као уса мљено

Фебруар 1882. - Никола Тесла од ла зи у
Париз. Добија посао у Едисоном континенталном дру штву, где ра ди на одржава њу електричних центра ла.
1883. - Одмах је био за па жен његов генијални ум и добија пону ду да пређе у
Њу јорк (седиште компа није) у Едисонову лабораторију и да се ба ви прона ла зачким ра дом, што је Тесла врло ра до прихватио. Исте године од ла зи у Стра збур
по на логу дру штва из Париза. Ра ди на реконструк цији електричне центра ле. Прави модел првог индук ционог мотора.
1884. - Вра ћа се у Париз.

који инсистира да Никола упише Богословију.
Тесла одбија и од ла зи на сту дије у Грац.
1875 - 1878. - На сту дије електротех нике креће
1875. године у Политех ничку школу у Гра цу у
Аустроу гарској царевини. Био је марљив студент. Пола гао је све испите са највишим оценама. Професори су га волели и ценили.
1878. - Никола Тесла прекида сту дије у
Гра цу. Од ла зи у Марибор, где се за пошљава као помоћни инжењер. Из Марибора
од ла зи у Госпић.
1879. - Умире Милу тин Тесла, Николин
отац. Никола остаје у Госпићу и почиње

де те које ма шта и дру жи се са животиња ма, а
касније у животу опису је тај период као бајку.
По пси холозима, у његовом де тињству, крије
се кључ каснијег уса мљеничког живота великог генија.
1862. - Никола Тесла се упису је у основну школу у Сми ља ну. Исте године, Никола прекида
школова ње у Сми ља ну, јер се у ју лу
1863. - породица сели у Госпић, где Тесла наставља школова ње у основној школи.
1866 -1870. - Никола Тесла поха ђа Ни жу реалну
гимна зију у Госпићу.
1870. - Никола Тесла упису је Вишу реалну гимна зију у Ра ковцу код Карловца. За нимљивост
из овог периода Николиног школова ња је да је
бу дући генијални научник, на крају првог полугодишта седмог разреда имао двојке из математике, физике и на цртне геоме трије. Без обзира
на школски успех, Никола је био за интересован
за нау ку и доста је читао, проводећи сате у очевој библиотеци.
1873. - Никола за врша ва школова ње у Ра ковцу.
Његов старији брат Да не умире од последица пада са коња. Тесла две године пау зира школова ње
због породичне тра гедије.
1874. - На кон мату ре је оболео од колере и опорављао се годину да на. Дола зи до су коба са оцем

Јун 1884. - На пред лог упра ве дру штва од ла зи у
Америку са препору ком Чарлса Бат чејлора за Томаса Едисона у којој стоји: „ Ја познајем са мо два
изу зетна човека. Један си ти, а дру ги овај мла ди
човек“. Наредних 59 година Никола Тесла живи
у Њу јорку. За пошља ва се у Едисоновој лабораторији, где остаје годину да на. Америка је крајем
XIX века, на кон за вршетка рата Север-Југ у економском процвату. Али потребан јој је челик за
изградњу пру га, бродова, потребно је покренути индустрију. За производњу челика недостају
мотори и у том тренутку користи се искљу чиво
људска сна га. Taда се поја вљу је Никола Тесла
са својим открићем електромотора што представља спас за индустрију. Врло брзо Тесла дола зи
до епохалних открића у области физике и електротех нике: открива на изменичну стру ју,
обртно магнетно поље, индук циони мотор,
трансформатор, стру је високе фреквенције, ра дио и телекоманду ра дио та ласима.
Никола Тесла постаје један од најславнијих
љу ди Америке. Његова открића довела су
до несла га ња са Едисоном, који је засту пао
мишљење да је бу дућност преноса електричне енергије у на изменичној стру ји.
1885. - Никола Тесла је напустио Едисона
сматрајући да није адекватно п ла ћен за

да ра ди као су плент у гимна зији. На кон очеве
смрти, тра жио је стипендију од Матице српске,
коју није добио под изговором да већ прима стипендију. Никола Тесла убрзо се на шао на листи
ду жника. На трећој години сту дија, депресиван
и разочаран, постаје немаран и неодговоран и
уместо на фа култет од ла зи у кафа ну.
1880. - Због тога на пу шта сту дије у Гра цу и наста вља да сту дира политех нику у Пра гу. Жели
да за врши сту дије и тиме испу ни очеву жељу.
Последње две године сту дија издржа ва га ујак
Пе тар Мандић. По за вршеним сту дија ма Никола сту па у слу жбу телефонског дру штва и прикљу чу је телефоне по кућа ма.
1881 - 1882. - За пошља ва се у Централном телеграфском уреду у Бу димпешти на месту тех ничког цртача. Упра во ту за почиње свој велики прона ла зачки период та ко што је уса вршио апарат
за појача ње гласа код телефона. Фебруара 1882.
године, приликом шетње у парку са пријатељем,
дола зи на идеју о обртном магнетном пољу.

своје иновације. Оснива сопствену компанију
„Tesla Arc. Light Co.“ у Њујорку. Почиње да пра ви
моторе и генераторе наизменичних полифазни х
струја. Свој први патент прија вљује А меричком
патентном заводу 6. маја 1885. године, назва вши
га „Комутатор за електричне динамо машине“.
6. маја 1885. - Пријављује патенте у области
полифазних наизменичних струја. Следе убрзо
и нови патенти. У периоду од 1887. до 1890. године Никола Тесла прија вљу је своје најпознатије
патенте из области полифа зних на изменичних
стру ја. Прона ласке јавно прика зу је у Америч-
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ком институ ту електроин жењера,
16. маја 1888. године, на свом предава њу „Нови систем мотора и трансформатора на изменичне струје“. На том преда ва њу, увидевши
вредност Теслиних прона ла за ка,
Вестинг хаусова компа нија откупљу је првих седам Теслиних патената из области полифа зних струја. Вестинг хаус финансира градњу
прве електричне центра ле на на изменичну стру ју на Нијагариним
водопадима (по Теслиним патентима). Никола Тесла је као дечак био задивљен
описом Нијагариних водопада и маштао је да ту
саг ра ди велик у турбин у која ће стварати електричну струју. Двадесетак година касније, 15.
новембра 1896. године, та жеља му се остварила
пуштањем струје до града Буфала.
16. маја 1888. - Никола Тесла држи прво предавање „Нови систем мотора и трансформатора наизменичне струје“ пред Амери чк им
институтом електроинжењера.
1888. - Фирма Вестингхаус откупљује Теслине
патенте из области полифа зних струја.
1888. - 1889. - Борави у Питсбу ргу где са инжењерима фирме Вестингхаус ра ди на практичној реализацији својих патената.

Никола је у Лондону одржао два предавања, 3.
и 4. фебруара, у Фарадејевој лабораторији чиме
му је у казана велика почаст. Енглези су са дивљењем посматрали Теслине експерименте a
„Times“ je том приликом објавио: „Господин
Тесла је стајао у електростатичком пољу које је
било тако јако да би упалило сијалицу без жица,
и ништа није осећао. Једном руком је држао крај
жице из које је прштећи сипао љубичасти млаз
варница, а у другој лампу или сасвим празну
стаклену цев и тако пропустио кроз себе струју од неких 50.000 волти. Стаклена цев је сија ла у његовој руци од јаке стру је, од које би,
у обичним приликама, и један стоти део био
довољан да учини крај његовом животу...“. На
почетку овог предава ња Тесла је поменуо изв-

градске мреже за осветљење. По за вршетку предавања, Тесли је поново пришао онај исти Лорд
и рекао му: „Синоћ сам Вас саветовао како је требало предавати, а сад видим да морам код Вас
доћи, да ме научите како се предавања држе“.
Тесла је потом добио позиве и од Француског друштва за физик у и Међународног електричког друштва да дође у Париз и т у одржи
неколико предава ња. Одазвао се и овом позиву
и постигао, као и у Лондону, велики успех. Из Париза одла зи у Госпић јер сазнаје да му је мајка на
са мрти. Теслина мајка, Ђу ка Тесла, умрла је 16.
а прила 1892. После мајчине сахране, Тесла први
и једини пут посећује Београд. Своја осећања према Србији Тесла је изнео у говору на банкету
који је био приређен у његову част: „У мени

есног професора Крукса, који га је од ушевио
и дао права ц његовом раду. Међутим, по за вршетку предавања, Тесли је пришао један од најуваженијих чланова Ака демије, честитао му
и рекао да није требало да помиње професора
Крукса, већ да једноставно каже: „Ја сам Никола
Тесла, родом са м Србин, и ево до каквих са м
резултата дошао у својим истраж ивањима..“.
Сутрадан, на другом преда ва њу, десило се
да је дошло до квара на ма шинама које с у обезбеђивале струју за експерименте, али је Тесла
по инструментима приметио да ће струје бити
још пар мин ута. Пошто је тада понављао причу са прет ходног предавања, рекао је да неће са
замара слушаоце експериментима које су већ видели и прешао је на нове, за које струју није добијао са ма шине на којој је дошло до к вара, већ из

може бити нешто, што може бити и обмана, као
што чешће бива код млађих људи, али ако будем
сретан да остварим бар неке од својих идеа ла,
то ће бити доброчинство за цело човечанство.
Ако се те моје наде испуне, најслађа мисао биће ми та, да је то дело једнога Србина“. Теслу у
Београду дочекује Јова н Јовановић Змај и први
пут ја вно чита своје стихове „Добродошлица
Николи Тесли“. Тесла, дубоко ганут, целива
Змају рук у. Тесла и Змај постају пријатељи и
Тесла се ангажује око превода Змајеве поезије
на енглески. Теслин чланак о Змају објављен је
у Америци 1894, а 1897, Змајеве песме су објављене у Америци у превод у Роберта Андервуда
Џонсона. Из Беог рада Тесла се вра ћа у Америку
где се припрема за Светску изложбу науке и технике у Чикагу.

1889. - Посећује Светску изложбу науке и
технике у Паризу са ујаком Петром Мандићем.
Исте године долази у Госпић.
1890. - Тесла је објавио резултате о физиолошком
дејству струја високи х учеста ности.
1891. - Тесла почиње да ради у области наизменичних струја високи х фреквенција. Зва нично постаје амерички држа вљанин.
20. маја 1891. - Пред Амери чк им институтом
електроинжењера у Њујорку држи предавање
„Експерименти са наизменичним струја ма
врло високих фреквенција и њихова примена у
вештачком осветљењу“.
1891. - 1896. - Пријављује патенте везане за варнични осцилатор са резонантним трансформатором.
1892. - Посећује Европ у по други п ут на позив
Енглеске академије наука и Друштва енглеских електро инжењера са молбом да одржи
предавања о својим последњим ра довима. Директан повод за овај позив је Теслино преда вање
одржано 8. маја 1891. у Друштву а меричких електро инжењера које је изазвало огромну па жњу.
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1893. - Учествује на Светској изложби у Чикагу.
 ривлачи велику пажњу и постиже успех изло
П
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
л абораторија 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
у ређај 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, а ли
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 Тесле

начај и допринос Николе Тесле са временом
развоју тех нике и тех нологије препознат је
и од стра не светске научне и стручне јавности.
О томе сва ка ко сведоче два изу зетна призна ња
– додељива ње на зива тесла јединици магнетне
индук ције (1961) и упис Теслине личне архиве
у регистар светске ба штине под покровитељством Унеска на листу „Пам ћење све та“ (2003).
Те речи прера но премину ле Марије Шешић,
директорке Му зеја Николе Тесле у Београ ду, из
њеног уводника за репрезентативну монографију „Му зеј Николе Тесле 1952-2003“, довољно
говоре о дра гоценостима којима распола же,
допу ња ва, обра ђу је, за штићу је и јавности
стално предста вља ова уста нова. Дан МНТ је
5. децембар, ка да је пре више од пола века Влада та да шње ФНР Ју госла вије донела од лу ку о
оснива њу јединствене историјско-меморијалне
институ ције која брине о Теслиној личној заоставштини.
Наслеђе, које да нас сматра но му зејском грађом, стигло је овде 1949. године по од лу ци америчких судских власти, коју је према Теслиној
жељи извршио једини проглашени наследник и његов нећак
Са ва Коса новић. У МНТ се,
поред Теслиних личних предме та, расподељених у девет
збирки, на ла зи око 156.000
доку мената – архивске гра ђе,
која са држи значајне белешке
из прона ла зачевог живота, његове патенте и научне белешке,
као и преписку са око 7.000
кореспондената. Тек ће се на
основу подробног проу ча ва ња
целокупног фонда моћи пружити објективан увид не са мо
у су штински допринос Николе Тесле развоју
електротех нике, посебно електрифика ције и
енерге тике 20. века, већ и у пионирски поход нових тех нологија веза них за примену на изменичне стру је у тех нолошком прогресу који је донео
минули век, уочи освита трећег миленију ма, уз
дру ге области којима се ба вио.
Му зејска библиотека има око 800 књига, више од 300 наслова часописа, хемеротеку са око
50.000 новинских исеча ка и фонд монографских и серијских пу блика ција које се односе
на живот и рад Николе Тесле и сродне стручне
области. Ту су и две збирке ликовне и примењене уметности: 20 предме та из Теслине заоставштине, као и десе тине МНТ-у пре тежно дарованих слика, скулпту ра, кова ног новца, пла ке та.
Збирка меморијалних предме та има седам предме та, међу којима су: на иницијативу Хју га Гернзба ка, уредника часописа „Ра диокрафт“, узе ти
гипса ни од ливци Теслине посмртне маске и отисак десне ру ке, по древном погребном оби чају,
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чије се значење везива ло за повратак ду ше телу,
попут оних у старом Египту, Азији и цивилизацији Инка, као и урна са његовим пепелом, урађена у облику сфере, према идеји вајара Небојше Митрића.
У години ка да се обележа ва век и по од рођења Николе Тесле, његов Му зеј обја вљу је монографију на енглеском језику (на српском
издата 2004), поводом пола века постоја ња ове
уста нове. Овим преводилачким поду хватом, иста кла је на предста вља њу монографије Зорица
Циврић, пру жена је могућност иностра ним музејским професионалцима, истра живачима и
за љу бљеницима у Теслин рад, да се упознају са
историјатом и ра дом уста нове која чу ва заоставштину велика на.
Књига је плод одговорног ра да истрајних и
посвећених преводила ца: Ду бравке Сми ља нић,
Оливере Полајнер, професорке Зорке Митровић и Иде Полајнер-Добријевић. Једна ко темељено на овој књизи су ра дили уредник за енглески
језик професор Милица Дра шковић, лектори за
енглески језик професор Естер Хелајзен и професор Бранка Па нић. Језички
са ветник у области нау ке и
стру ке био је ака демик Александар Маринчић.
Овом књигом Му зеја је
предста вљен као комплексна
институ ција која у свом саставу има архиву, збирни фонд,
библиотеку и сталну поставку. Уреднички тим (Зорица
Циврић, Ду бравка Сми ља нић
и Јелена Ра дић) определио се
за доку ментаристички приступ у креира њу са држаја монографије ка ко би де таљно
прика зао историјат и текући рад појединих одељења МНТ. У ра ду је поштован принцип да је
пу бликова ње један вид за штите му зејске гра ђе,
због чега је књига богато илустрова на фотографија ма материја ла који МНТ чу ва. Стручну помоћ дао је и Веселин Милу новић, ду гогодишњи
сарадник МНТ, а у ра ду на књизи оку пљено је
осам аутора текстова.
Поред прегледа историјата Теслине архиве,
фондова који се у њој на ла зе и послова њене заштите, дат је приказ класификова не архивске
гра ђе из заоставштине. У књизи су репроду кова на и два најстарија доку мента из архива, један
с почетка 16, а дру ги с краја 19. века. Историјат
и фа зе му зеолошког ра да употпу њени су илустрова ним прегледом збирног фонда који чини
десет збирки. Сачу ва ни тех нички предме ти доку менту ју Теслин научни допринос за који је
добио бројна призна ња, та кође предста вљена у
овом сегменту. Теслини меморијални и лични
предме ти сведоче о његовом личном и живот-

ном контексту. У Библиотеци МНТ чу вају се и
обра ђу ју књиге, часописи и исечци из штампе.
Посебно место у монографији зау зима стална
поставка МНТ, део му зејске делатности који је
најближи посе тиоцима. Дина ми чан полу вековни живот МНТ испу њен је ра зноврсним активностима на за штити и промоцији дра гоценог
наслеђа. Приказ обимне изложбене, изда вачке,
јавне и обра зовне делатности, употпу њен је прегледом изложби и ката логом му зејских изда ња,
а ра дом заслу жена бројна призна ња МНТ та кође су добила своје место у књизи.
Необично је и неочекива но, али са мо за неупућене у Теслин живот и рад, да су се двојица
филозофа, нека да шњих сту дената филозофа
Вељка Кора ћа, првог директора МНТ, у својим
текстовима осврнули на филозофске аспекте задата ка (апстрактно-теоријске и конкретно-практичне) које је професор Кораћ реша вао током
првих година успоста вља ња Му зеја и каснијег
тридесе тогодишњег вођења уста нове. У оквиру
одељка посвећеног делатности МНТ обја вљена
су сведочења 12 личности које су има ле учешћа
у оснива њу и ра ду Му зеја. Њи хова сведочења
разбијају предрасу де о му зеју као „мирној“ и
„досадној“ институ цији, док прилози сарадника о Ђорђу Гнечићу, у чијој кући се на ла зи Му зеј
Николе Тесле, сведоче о интересантним де та љима из бурне историје Београ да и Србије с краја
19. и током прве половине 20. века.
У односу на зах теве са држаја (фактографија,
аутентична доку мента ција, пу бликова ње као
вид за штите уникатних му зејских предме та)
дизајнер Зоран Ђорђевић је на наја декватнији
начин успео да споји вредности са држаја са естетичким зах тевима форме. Монографија Му зеја
посвећена је свима који су омогућили да заоставштина Николе Тесле у протеклих пола века бу де
сачу ва на за предају наредним генара ција ма.
Књига која говори о прошлости МНТ ра ђена
је са на дом да ће Му зеј и у бу дућности за држати
своју мисију, најбоље иска за ну речима Кене та
Свизија, пријатеља Николе Тесле, па потом и његовог Му зеја, да леке 1968. године: „... Нека Музеј на преду је и на тај начин прошири свој рад
на спаса ва њу од забора ва инспиративне при че
о добром и дра гом пријатељу, и о највећем изумитељу свих времена, не са мо у Ју госла вији и
Сједињеним држа ва ма – земљи његовог рођења
и земљи која га је усвојила, већ на целом све ту“,
за кљу чила је своје изла га ње Зорица Циврић, кустос МНТ.
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ру штво “Никола Тесла” основа но је 1979.
године у Буфа лу у држа ви Њу јорк. Ово
удру жење је најстарије од свих институ ција
које се ба ве Николом Теслом и његовим делом.
Да нас је генерални секре тар њу јоршког огранка Меморијалног удру жења “Тесла” др Љу бо
Ву јовић. У част Тесли и вечни спомен на идеале великог научника, др Ву јовић основао је и
“Покрет за Теслу”, а ру ководи и активностима
дру гих Теслиних удру жења у Америци и Европи. Меморијално удру жење “Тесла” најстарије је и најактивније у Америци, а резултат
њи ховог ра да је сва ка ко и чињеница да је име
Николе Тесле да нас много препознатљивије,
а пода ци о великом научнику доступнији широј јавности. Др Ву јовић година ма је преда но
ра дио на истра жива њу и промоцији Теслиног

је упра ви гра да Њу јорка потребна доку мента
и информа ције и подржа ло иницијативу за поста вља ње зна ка “Никола Тесла” на углу 6. Авеније и 40. улице. 10. ју на 1990. године удру жење “Тесла” орга низова ло је просла ву поводом
обележа ва ња 134 године од Теслиног рођења.
Тим поводом орга низова на је “Посета Теслином Торњу” (“Visit to Tesla Tower”) на Лонг
Ајленду где је Тесла изгра дио лабораторију и
преносни торањ који је предста вљао први систем за ра дио дифу зију у свету (1901-1905). Том
приликом покрену та је и потписа на петиција,
коју је подржао известан број амбаса дора и
америчких конгресмена, а у којој се тра жи да
се на месту нека да шње Теслине лабораторије
подигне му зеј великом научнику. Ју билеј друштва “Тесла” обележен је и у америчком кон-

сма њити коришћењем природних ресурса. 10.
јула 2001. на Мен хетну, у хотелу “Њу јоркер” откривена је спомен плоча Николи Тесли, коју
је још 1977. године изгра дио Америчко-ју гословенски комитет за обележа ва ње годишњица, али из политичких разлога, плоча није
та да откривена. После 24 године уз помоћ
дру штва “Тесла”, Српске пра вославне цркве
и бројних поједина ца, спомен плоча Николи
Тесли на шла се у хотелу “Њу јоркер”. Др Ву јовић је уредник интернет стра нице удру жења
“Тесла”. Овај сајт са држи многе информа ције,
фотографије и доку мента о Николи Тесли, Михајлу Пу пину, Милеви Марић-првој жени Алберта Ајнштајна и Алберту Ајнштајну... С обзиром да је ово година Николе Тесле, на сајту
друштва “Тесла” може се са знати и како се

ра да. Аутор је доку ментарног филма: “Ni kola
Tesla, the Genius Who Lit the World” (Никола
Тесла-Геније који је осве тлио свет) који је напра вљен у сарадњи са му зејом “Никола Тесла”
из Београ да, са та да шњим директором му зеја
Александром Маричићем. Овај филм добио је
међу народно призна ње као најбољи светски
доку ментарни филм о Николи Тесли и приказан је на ра зним телевизијским ка на лима широм света. Филм је на енглеском језику, а доступан је и у преводима на немачки, француски
и српски. Ву јовић је аутор бројних чла на ка о
Николи Тесли, а у многобројним насту пима
у медијима промовисао је српску култу ру и
Николу Теслу. “Tribute to Tesla” (Призна ње Тесли) на зив је двотомног изда ња које потпису је
др Ву јовић, а неоспорна вредност ове књиге је
у мноштву илустра ција и доку мената о Тесли.
Меморијално удру жење “Тесла” активно је
учествова ло у истра живачком пројекту “Tesla
col lection” (Теслина колек ција) ка да су по први
пут са ку пљени чланци, тех нички и новински,
из ма га зина и новина које су писа ле о Тесли
и који су од тог тренутка поста ли доступни
широј пу блици. Дру штво “Тесла” доста вило

гресу где су десет конгресмена и један сенатор
одржа ли говоре у част Николе Тесле. На тај начин ника да није просла вљен ју билеј ниједног
дру гог научника. По америчким стандардима,
Тесли је на овај начин припа ла највећа част.
Многи амерички гу вернери прогласили су 10.
јул (дан Теслиног рођења) у својим држа ва ма
за “Дан Николе Тесле”. Др Ву јовић помогао је
спровођење ових прогласа. На међу народној
конференцији о глобалном за грева њу у Кјоту,
у децембру 1997, др Ву јовић је говорио о идеја ма Николе Тесле који је сматрао да се емитова ње отпадних индустријских гасова може

овај јубилеј обележава широм све та: бројним
научним ск уповима, изложбама и дру гим
манифеста цијама. Највећу дра гоценост сва како представљају колек ције фотог рафија Николе Тесле, његови х прона ла зака, фотографије
његови х пријатеља, лабораторија у којима је
радио, места на којима је радио. Удружење
”Тесла” дало је велики допринос проучавању лика и дела Николе Тесле и поред 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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Прослава 150 година од
Прослава 150 година од рођења
Николе Тесле широм планете
Tesla Symposiums and Conferences
Worldwide
*
На Универзитету Колумбија, у Институ ту
Хариман, 28. априла орга низован је симпозијум о Николи Тесли (Columbia University,
New York, Harriman Institute, April 28, 2006
at 7:00 pm, “A Symposium on Nikola Tesla”).

Летопис прославе 150. годишњице
од рођења Николе Тесле приређене
у Србији

ВЕЧНА БЛИСТАВОСТ
ТЕСЛИНОГ УМА И ДУШЕ

*
У Народној библиотеци у Њу јорку у току је
изложба посвећена Николи Тесли (мај-јун
2006) ( Tesla Exposition in the New York Public Library on 20 West 53rd Street, New York
City, May - June, 2006).
*
У згра ди Уједињених на ција у Њу јорку ће
током ју на (од 12-ог до 16-ог) бити отворена
изложба посвећена Николи Тесли (Nikola
Tesla Exposition at United Nations, New York,
on June 12-16th, 2006).
*
У Перту, у Аустра лији, од 2. до 10. ју на орга низова на је централна просла ва ју билеја
Николе Тесле. У програ му просла ве је и међу народни научни скуп под на зивом „Никола Тесла - човек који је осветлио свет“.
( Детаљније: http://teslaforum.com - Tesla
Symposium on July 2-10th, 2006 in Perth,
Western Austra lia).
*
Научно-стручни ск уп под
на зивом „Живот и дело
Николе Тесле“ у организацији Хрватске Академије
техничких наука, одржаће
се у Загребу 28 и 29. јуна
( Scientiﬁc and Professional
Meeting „The Life and Work
of Nikola Tesla“, June 28 and
29, 2006; Zagreb, Croatia).
*
Крајем септембра (22-23.септембар) у Бања Луци, у организацији Академије наука
и уметности Репу блике Српске одржаће
се научно-стручни ску п на тему „Идеје
Николе Тесле“(Conference Banja Luka,
Republic of Srpska Sept. 22-23, 2006. http://
www.geocities.com/nikolateslaideas ).
*
Крајем септембра у Сплиту ће се одржати
научни ск уп о Николи Тесли(29-30.септембар) под називом „Тесла-научник изван времена“. На овом скупу ће бити обележен јубилеј великог научника са освртом на његов
живот, дело и заоставштину (Split, Croatia
- http://tesla.fesb.hr “Tesla - Scientist Out of Time” September 29-30th, 2006).
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П

ланетарној 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.
Одбором за обележа ва ње 150. година од ро-
ђења Николе Тесле Вла де Србије, који има 25
чла нова, председа ва премијер Војислав Коштуница. Копредседници координа ционог тима
су Александар Поповић и Ра домир М. Нау мов,
министри за нау ку и за штиту животне средине односно ру дарства и енерге тике. Ака демик
Александар Маринчић је председник стручног
тима за орга низа цију научног ску па о Николи
Тесли, 18–20. октобра 2006. године у Српској
ака демији нау ка и уметности, а Весна Фила је
на челу стручног тима за обележа ва ње ју билеја
у области просве те.
Поред Српске пра вославне цркве и САНУ,
свој удео светковини да ће и министарства култу ре, привреде, финансија, вера и за дијаспору.
Значајну улогу у остварива њу усвојеног Програма Вла де Србије имају и београдски институ т
„Никола Тесла“ који постоји већ седам деценија

рођења Николе Тесле
и институт „Ми хајло Пу пин“, „Телеком Србије“,
ЈП ПТТ саобра ћаја „Србија“, Електротех нички
фа култет Универзите та у Београ ду, Универзитет у Нишу, Ра дио телевизија Србије, ЈП „Електропривреда Србије“ и „Електромреже Србије“,
Скупштина гра да Београ да, Матица српска у
Новом Са ду, Му зеј Николе Тесле, дру штво „Никола Тесла“, Са вез прона ла зача Србије.
Парастосом Николи Тесли, који је слу жен
23. ја нуара у Саборном хра му Све тог Архангела

Ми ха ила у Београ ду, СПЦ је отпочела са обележа ва њем ју билеја великог научника. Молитвени комеморативни скуп слу жили су архијереји
СПЦ са митрополитом за гребачко-љу бљанским
и целе Ита лије Јова ном на челу. После че трдестодневног парастоса који је слу жио митрополит

скопски Јосиф, фебруара 1943. године, та кође у
Саборној цркви у Београ ду, био је ово први парастос Тесли, који је преминуо на Божић, 7. ја нуара те године у Њу јорку (САД).
Теслу је у том гра ду прво са хра нио, по православном обреду, протојереј отац Ду шан Шукле товић, да би његов нећак Са ва Коса новић
че тири да на касније изва дио његово тело и кре-

мирао га. Посмртни Теслини оста ци са да су, у
Му зеју који чу ва његово име и дела у Београ ду,
изложени у урни у облику ку гле, која нема ника кве везе с пра вославним обележјима, ка ко
ука зу ју у СПЦ, па зато током ове године следи и
са хра на његових земних остата ка.
Пета академија УКС-а под називом Дух, Све-
тлост и Свест, посвећена 150. годишњици од
рођења Николе Тесле одржа на је 26. ја нуара. На
ака демији су говорили др Љу бо Ву јовић, генерални секре тар Теслиног меморијалног дру штва из Њу јорка,
и Жељко Сарић, секре тар тог
Дру штва за Балкан. О генијалном прона ла зачу говорили су
и универзитетски професори
др Ђу ро Кору га и др Дејан Ра ковић, са Ма шинског фа култе та и
са Електротех ничког фа култе та
у Београ ду, као и ака демски сликар Миодраг Јелић и Вла димир
Јеленковић, директор Му зеја
Николе Тесле у Београ 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”.
Никола Тесла (1856–1943), назив је већ 117. у ду гом низу изложби, коју је Библиотека Матице
српске у Новом Са ду приредила
у витринима испред свеча не са ле
Матице српске, од 10. фебруара
до 10. марта. Поставку изложбе
чинило је 116 експоната, распоређених у три целине: Теслина дела
на српском и енглеском језику,
литерату ра дома ћих и стра них
аутора о његовом животу и ра ду,
као и фотографије и факсимили
писа ма и неких Теслиних патената. Аутори изложбе и ката лога
Ксенија Шуловић и Оливера Ми хајловић у свом
избору користили су гра ђу БМС и Ру кописног
одељења МС.
Дипломе Николе Тесле, наслов је изложбе
коју је Му зеј Николе Тесле орга низовао уз помоћ Секре таријата за култу ру Скупштине гра да
Београ да, у оквиру ма нифеста ција „Да ни Београ да“, одржа ној од 16. до 19. априла. У Старом

двору изложба је траја ла од 17. априла до
25. маја.
У МНТ заједно са
личним предме тима, књига ма и многобројним и ра зноврсним доку ментима, чу вају
се и дипломе које су овом великом прона ла зачу
додељива не у разли читим прилика ма током
његовог ду гог и богатог живота. Током живота
Тесла је од ликован шест пу та. Примио је три
престижне меда ље из области електротех нике.
Тринаест пу та уру чена му је повеља почасног
доктора нау ка. Примљен је прво за дописног
(25. ја нуара 1894), а потом и за редовног чла на
Српске кра љевске ака демије, тек 16. фебруара
1937, у 81. години живота. Био је члан значајних
стручних удру жења, али и великог броја различитих дру шта ва.
У збирци МНТ на ла зи се 56 диплома из периода 1873–1939. године. Због ра знородности
повода, личности, удру жења и институ ција које су Теслу прима ле у своје редове, од ликова ле
или сла виле, дипломе су тематски разврста не у
седам гру па, па су ту дипломе: које су пратиле

од ликова ња и меда ље (већ пу бликова не и у ката логу изложбе аутора Зорице Циврић „Од ликова ња из заоставштине Николе Тесле“, одржа не
у МНТ, децембар 2001. – ја нуар 2002), ака демија
нау ка, стручних и разли читих удру жења, повеље почасних доктората и свеча не честитке за 80.
рођендан. Шароликост је засту пљена и у језицима на којима су дипломе исписа не: српском, енглеском, француском, немачком, чешком, бу гарском, ру мунском и латинском језику.
Једина диплома која није додељена лично
Николи Тесли, а на ла зи се у овој збирци, јесте
повеља која је пратила Орден крста за заслу ге
првог степена Фра ње Јосифа Првог. Диплому је
1873. године добио отац Николе Тесле, парох из
Госпића, Милу тин Тесла, за ода но слу жбова ње
у државној слу жби Аустроу гарске монархије. Уз
ове дипломе изложена су и поједина писма која
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су доведена у везу са њима. Она
би треба ло да
расту маче разлоге за ука зива ње
почасти, али и да
пока жу шта су такве почасти значиле са мом Тесли. На тај начин
се лак ше може сагледати време у
коме је живео и стварао велики прона ла зач, али
и одјеци његовог ра да међу са временицима.
Аутор изложбе је Милица Кеслер, сарадник
у обра ди збирке и преводима са француског и
немачког језика Весна Ра дојев, а сарадник у одређива њу графичких тех ника и врсте штампе
диплома је проф. Небојша Ра дојев. Фотографије
и ликовни и графички дизајн изложбе ура дио је
Зоран Јова новић Јус, поставку изложбе Боја на
Ђу ровић, а репрезентативни ката лог је дизајнира ла Дра га на Лацма новић.
Међу народни сајам тех нике и тех ничких
достиг нућа, најстарија велика приредба на

гетским проблемима човечанства, а њен аутор
је др Бра нимир Јова новић.
Проблем повећа ва ња људске енергије – са
специјалним освртом на коришћење сунчеве
енергије, овогодишње је дру го српско изда ње
дела Николе Тесле (већ обја вљено 1990), које је
са енглеског превео Војин Поповић. Предговор
за књигу, оба пу та у изда њу МНТ, са Теслином
сликом на корици и насловној стра ници и са више илустра ција, обима 75 стра ница, на писао је
ака демик Александар Маринчић, који истиче
да „Проблем повећа ва ња људске енергије“ готово да нема сличности са типичним ра довима који се ба ве презента цијом тех ничких достигнућа
онога доба или да нас.
– Вероватно да ће са времени научници, који
се професионално ба ве филозофским и социолошким пита њима које Тесла обра ђу је у свом
ра ду, имати одређене за мерке на нека његова
нестручна, па можда делимично и на ивна гледишта. Веру јемо да ће и стручња ци његове уже
специјалности имати одређене примедбе, али
смо уверени да ће сви на ћи и много корисног материја ла који ће помоћи за боље разја шња ва ње
Теслиних открића у области ра дија и његових

Београдском сајму, која је први пут приређена
још да леке 1957. године, од 16. до 20. маја ове
године орга низова на је у зна ку два велика ју билеја: свог 50. рођенда на и века и по од рођења
великог српског научника Николе Тесле, чије су
идеје обележиле развој нау ке, тех нике и тех ничких достигнућа у 20. веку. На великом простору површине 26.000 ква дратних ме тара, у свим
расположивим ха ла ма Београдског сајма, предста вило се више од 1.150 изла гача из 27 зема ља,
уз научне ску пове и тра диционалну свеча ну доделу сајамског призна ња „Корак у бу дућност“.
У оквиру тог сајма приређене су велике на ционалне изложбе Чешке Репу блике, Ба варске, Северне Рајне – Вестфа лије, Словачке, Хрватске,
Ма ђарске, групни насту пи Бу гарске и Словеније, а на посебним штандовима предста вљена је
Привредна комора Москве и руска федерална
агенција „Роснау ка“, уз дру го.
У сусрет одрживом развоју пла не те, била
је изложба поводом 150. годишњице од рођења
Николе Тесле, одржа на током траја ња 50. међународног сајма тех нике и тех ничких достигнућа, у орга низа цији Центра Тесла и Београдског
сајма, 16–20. маја. Ова изложба предста вила је
Николу Теслу као родоначелника идеје о одрживом развоју пла не те Земље и посвећена је Теслиним ра довима, размишља њима и идеја ма о енер-

ширих погледа на проблеме човека и његове животне средине, речи су којима за кљу чу је свој
предговор ака демик Маринчић.
Ката лог изложбе „Дипломе Николе Тесле“
и репре зентативна монографија „Му зеј Ни-
коле Тесле 1952–2003“, на енглеском језику (на
српском је обја вљена 2004, обима 291 стра ница),

предста вљене су 17. маја у Старом двору, у организа цији Репу бличког и Градског одбора за обележа ва ње 150 година од рођења Николе Тесле.
О тим изда њима МНТ говорили су Горица Мојовић, члан Извршног већа Скупштине гра да Београ да, Вла димир Јеленковић, директор МНТ, и
Зорица Циврић, кустос
МНТ и уредник монографије, која за вређу је
посебан приказ у овим
новина ма.
Заједница ПТТ СЦГ
и ДП за производњу и

промет поштанских мара ка „Ју гомарка“ пустили су 26. маја у оптицај две пригодне поштанске
марке и пригодан блок на којима су мотиви лик
Николе Тесле и његови прона ласци, као већ четврто изда ње до са да које му на ша земља посвећу је. На марки номина ле 16,50 динара (односно
0,20 евра) је портрет Николе Тесле, а на марки
номина ле 46 динара (0,50 евра) је један од првих
Теслиних мотора и његов портрет у поза дини.
Пригодан блок са држи две перфориса не поштанске марке, од којих на оној номина ле 46 динара (0,50 евра) је већ помену ти Теслин портрет,
а на марки номина ле 112 динара (1,30 евра) је Теслина парна турбина. На левој стра ни блока прика зан је Теслин осцилаторни трансформатор,
а на десној стра ни Теслина визија торња за бежични пренос енергије и Нија гарини водопа ди
у поза дини. На блоку је одштампан латинични
текст на српском и енглеском језику: „150 година од рођења Николе Тесле“.
Уметничку обра ду мара ка и блока ура дила
је мр Марина Ка лезић, ака демски сликар из Београ да, а стручну сарадњу пру жио је ака демик
Александар Маринчић. Марке су штампа не у
новосадској штампарији „Форум“ тех ником вишебојног офсе та, у шалтерским таба цима са 25
кома да мара ка, а табак са већом номина лом је
ну мерисан.

рођења Николе Тесле
Тира жи мара ка су већи од уоби чајених и
могу да се на ђу на шалтерима пошта. Марка од
16,50 динара штампа на је у тира жу од 3.080.000
кома да, док је тираж марке од 46 динара 528.000
кома да. Прва номина ла одговара поштарини за
писма и разгледнице до 20 гра ма тежине у унутра шњем саобра ћају, а дру га за писма до 20 грама у међу народном саобра ћају. Тираж пригодног блока је 28.000 кома да.
На дан изласка ове серије ДП „Ју гомарка“ еми-

ВФЦ „Заста ва филм“, на српском, енглеском и
руском језику (траја ње 16 мину та).
Др Андреш Вранеш, председник IFIA, која
окупља 82 земље, био је гост ове изложбе.
На изложби „Прона ла за штво – Београд
2006“, коју је обишло више од 3.000 посе тила ца,
прика за но је више од 120 експоната од 160 домаћих и стра них аутора из пет зема ља, у на пред већ
на ведене три категорије. Програм је допу њен и
преда ва њима ака демика Александра Маринчића „Никола Тесла и ра дио тех ника“, др Миленка
Ма нигодића „За штита тех ничких творевина“,
и др Ву је Ми љевића „Теслин трансформатор са
трофа зним на паја њем и његова примена“.
Велику на гра ду изложбе – гра ву ру са ликом
Николе Тесле освојио је Институт за ку ку руз из
Земун поља за прона ла зак „Су пер херб“, аутора
Весне Дра гичевић и коау тора Слободанке Средојевић, Мирја не Сребрић, Гора на Дринића и
Небојше Ра доса вљевића. Добитник ку па са пехаром IFIA је др Ву јо Ми љевић из Институ та
„Винча“ у Београ ду – за „Теслин трансформатор
са трофа зним на паја њем“, а диплому са пехаром
„Генијус“ понела је „Га леника а. д.“ из Зему на за
допринос у развоју прона ла за штва. Додељене

това ла је и два пригодна коверта првог да на са
жигом првог да на и пригодним текстом на њиховој полеђини, као и две максимум карте. Ту су
и великом ју билеју посвећени се тови разгледница, две врсте карне та, пла кати и билборди.
Прона ла за штво – Београд 2006 је 26 тра диционална и 7. са међу народним учешћем изложба прона ла за ка, нових тех нологија и индустријског дизајна, посвећена ју билеју Николе Тесле и
81. годишњици прона ла за штва
у Београ ду и Србији, која је под
покровитељством Скупштине
гра да и Привредне коморе Београ да одржа на у простору Етнографског му зеја у Београд, од
29. маја до 2. ју на. Орга низатор
те изложбе је Са вез прона ла зача и аутора тех ничких уна пређења Београ да, просла вивши тиме и на вршених
50 година постоја ња и успешног ра да.
Добродошлицу учесницима на отвара њу изложбе пожелео је мр Ђу ро Борак, председник
СПАТУБ-а, уз пригодан му зички програм. Прика зан је и филм „Tesla Heavenly Art“ сачињеном
од мисли научника и уметника о Тесли, према
идеји и тексту Ла зара Бечејца, сценарио и режија Горан Костић, анима ција Срђан Марковић,
му зика Ла за Ристовски, у производњи ЕПС-а и

су и бројне златне, сребрне и бронза не меда ље,
златне и специјалне пла ке те, све са ликом Николе Тесле.
Никола Тесла у Београ ду 1892. године, назив је изложбе коју је МНТ уз помоћ Секре таријата за култу ру Скупштине гра да Београ да
приредио у Свеча ним просторија ма СГБ, где
траје од 2. ју на до 8. јула. Изложбу је отворио господин Ненад Богда новић, гра доначелник Београ да, који је испричао своју
за нимљиву визију о уласку
Николе Тесле међу присутне
на изложби, попут и баш тог
давног дату ма ка да је једини
пут посе тио варош од око
60.000 ста новника, та да дочекан и испра ћен уз највише
почасти, у престоници Краљевине Србије бора већи са мо 32 сата. Београђа ни и њи хови гости има ли су већ ра није прилику да виде изложбу, чији аутор је Братислав
Стојиљковић, као и текста ката лога са Зорицом
Циврић, обоје кустоси МНТ, од 2. ју на до 25. августа у простору Педа гошког му зеја у Београ ду,
својевремено „реалци“ сличној оној ка кву је Тесла поха ђао у Карловцу, чиме је обележено 110
година од тог ва жног дога ђаја.
Меморијални циклус преда ва ња „Ака де-

мик Александар Де-
спић“, поводом 150 година од рођења Николе
Тесле, орга низовао је Никола Раја ковић, професор Електротех ничког
фа култе та у Београ ду,
од 7. ју на до 5. јула у Га лерији нау ке и тех нике САНУ. Преда ва ња се одвијају у окру жењу текуће
изложбе Му зеја нау ке и
тех нике „Архитекта Григорије Са мојлов (1904–1989)“, аутора Мила на
Просена, историчара уметности, која траје од
17. маја до 30. ју на, уз пројек цију доку ментарног
филма „Арх. Григорије Са мојлов – Ствара ње у
сенци“ (че твртком у 17 часова). Та ко се сва ке среде, од 18 часова, могу слу шати преда ва ња професора др Миросла ва Бенишека „Истра жива ње
Николе Тесле у области ма шинства“, др Слобода на Ву коса вића „Теслин асин хрони мотор и
енергетска ефикасност“, др Милића Стојића „Тесла – Јединица магнетске индук ције“, др Николе
Раја ковића „Пренос електричне енергије и дело
Николе Тесле“ и др Александра Маринчића
„Никола Тесла и ра диотех ника“.
Теслин чу десни свет електриците та, радни је наслов велике изложбе коју заједнички
приређу ју Му зеј Николе Тесле и Секре таријат за култу ру Скупштине гра да Београ да, која ће у простору Старог двора свеча но бити
отворена 9. јула. Пла нира не су још изложбе
из Библиотечког фонда МНТ, и то „Теслина
лична библиотека – књиге с посве том“ у Га лерији Библиотеке гра да Београ да (септембра
2006) и „Теслина лична библиотека – тех нички часописи“, која ће бити отворена 5. децембра 2006. године у просторија ма МНТ, на сам
дан ове уста нове.
Љу би часта ватра (Violet Fire), ка мерна је
мултимедијална опера у једном чину, посвећена
Николи Тесли, у америчко-српској продук цији,
коју је компоновао Џон Гибсон, алибре то на писа ла Миријам Сејдл. Према већ датој наја ви,
светска премијера те опере биће у Народном позоришту у Београ ду, 9. јула у 19,30 часова.
Рођендан Николе Тесле, 10. ју ли 1856. годи-
не, увршћен и у овогодишњи ка лендар просла ва
УНЕСКО-а, пред на ма је и у Србији и Београ ду
биће обележен низом програ ма. Свеча на ака демија биће одржа на у Центру „Са ва“, 10. јула у 20
часова. Оста ли бројни програ ми биће де таљније
наја вљени и штампа ним и електронским медијима, после наредних конференција за новинаре, ка да се добију потпу нији пода ци о њи ховим
са држајима, орга низаторима и учесницима.
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Прослава 150 година од
ва 2006. година у целом све ту посвећена је
човеку величанственог ума Николи Тесли,
без кога би са времена цивилиза ција сасвим другачије изгледа ла. Научник кога да нас присваја
цео свет, био је српског порекла што потврђу је
и његова од лу ка да своју целокупну доку ментацију за вешта српском народу.
Под овде преу зе тим насловом и топлим речима из текстова у месечнику „Киловатсат“ (према
дословном наслову на корици листа „kWh“), редовног гласила „Електропривреда Србије“ – коме је то трећи на зив од покре та ња марта 1975. године (после „ЗЕП“ и „ЕПС“), наја вљу је се наставак дру жења овог великог јавног пред у зећа са
најмла ђима широм Србије, за поче тог прошлогодишњом ак цијом „ЕПС и деца“. Основци су та да
веома добро при хватили понуђене са држаје које су за њих припремили Мом чило Цеба ловић,
директор Сектора за односе са јавношћу ЕПС-а,
са сарадницима Са њом Рославцев, Аном Цмиља нић, Нином Миле тић-Милоса вљевић и другима из тог система, уз повезива ње са бројним
уста нова ма и појединцима који могу доприне ти
успешности тог племенитог настоја ња.
Деца су та да била отворена за нова са зна ња,
за проширива ње видика, али и за игру и за нова познанства. ЕПС је ликовним конкурсом „Та

убрзо прекинут констата цијом да је упра во Тесла, који је умео и знао да иза зове ову природну
поја ву у лабораторији, тиме „огласио“ поче так
чита ве вишестру ко добро осмишљене ак ције!
Та да су Вла димир Ђорђевић, генерални директор ЕПС-а, и Вла димир Јеленковић, директор Му зеја Николе Тесле, потписа ли и уговор о
пословно-тех ничкој сарадњи, јер ЕПС жели да
потпу но легално, уз са гласност МНТ, користи
све што му је потребно за остварива ње ове ак ције. Та кође је саопштено да су сви пројекти спремни, утврђен је визуелни идентитет целе ак ције и
„обу чени у исто ру хо“ крећу међу децу.
Прво велико деша ва ње је дру ги ликовни конкурс, који ЕПС са својих 11 привредних дру штава, као и прошле године, орга низу је уз подршку
Министарства просве те и спорта Србије, које је
о томе оба вестило све школске упра ве и школе.
Као део државног програ ма обележа ва ња овог
значајног ју билеја, конкурс ЕПС-а био је та ко

девојчица и деча ка у првом пројекту ак ције
„ЕПС и деца – Тесла 150“, а више од 8.000 ликовних ра дова из око 700 школа ши ром Србије ушло је у трку за на гра де на конкурсу „Тесла
– бајка о стру ји“. Позната су већ имена ма лих
– великих аутора 60 из тог оби ља пробра них
најбољих ра дова. Сви они су од ЕПС-а доби ли
по један кућ ни биоскоп, један ра нац пун поклона, брошу ру о Николи Тесли, док су наставници који су се потру ди ли да разбу де дечју ма шту
на гра ђени ДВД плејери ма. Специјалну на гра ду
ЕПС је од лу чио да додели групном ра ду чији
аутори су деца и њи хова вас питачица Би ља на
Ђорђевић из пред школске уста нове у Читлу ку
код Кру шевца, ма да пропозиција ма конкурса
тај узраст није био пред ви ђен за учешће у овом
на град ном так ми чењу.
Никола Тесла је постао наш ју нак! Ја вљено
је то свима који су постигли да: чу десне природне поја ве, ма шине бу дућности, Теслини изу ми
– из њи хове ма ште пређу на па пир и улепшају
ово дру жење и сећа ње на на шег највећег научника, уз за хва лу свима који су та ко поклонили
своје мисли и слике о Тесли, јер без обзира да
ли су изабра ни међу најбоље, јасно је сви су победници!
Између тих 60 најбољих ускоро на једној великој журки, 20. ју на, ЕПС ће одабрати 10 нај-нај
остварења, у дру гом кру гу селек ције. На гра де
су за са да тајна, а дотле су већ упућене честитке школа ма – шампионима! Учињено је то зато што су чак по три на гра ђена ра да стигла из

чу десна стру ја“ – на који је стигло више од 3.000
ра дова, брошу ра ма са сти ховима Ра ше Попова,
поучним игрица ма поста вљеним на свом сајту
– о томе ка ко се пра ви, штеди и због могућих
опасности па жљиво користи стру ја и снима њем
ТВ серије „Ра ђа ње све тлости“, почела да изграђу је нове ка на ле кому ника ције са најмла ђом
попула цијом. Са да ће то бити учињено кроз
шест пројеката: ликовни и литерарни конкурс,
орга низова не посе те деце Му зеју Николе Тесле
у Београ ду, прву позоришну предста ву за децу о
Николи Тесли, мултимедијални компакт диск о
„чу десном све ту енергије“ и игру карта ма преко
које ће се дру жити деца не са мо из Србије, јер
је пла нира но да тај пројекат има међу народни
карактер.
Тесла – бајка о стру ји, ликовни конкурс у
оквиру еду кативне ак ције „ЕПС и деца – Тесла
150“, трајао је од 1. до 30. априла, с пра вом учешћа свих основа ца на ше земље, а стартовао је
– земљотресом?! Десио се он 22. марта у пословној згра ди ЕПС-а, у часу конференције за медије
орга низова не поводом наја ве већ на ведне ак ције. У препу ној са ли за трену так је настао мук,

оба везан за све основне школе у Србији, па је током априла један час ликовне култу ре био посвећен Николи Тесли, ка да је ученицима прочитано писмо којим се позивају на ликовни конкурс
и где су дате инспиративне теме за црта ње.
Сасвим складно и једноставно стица ли су
најмла ђи зна ња о томе: шта је му ња, за што сија Сунце, ка ко настаје ду га; за што хи ља де тајни
природе треба открити, објаснити и учинити их
корисним за човека; ка ко исто толико прона лаза ка, изу ма, ма шина и апарата које за мишљаш у
својој гла ви, треба на пра вити и остварити. Та ко
су деца упозната да се иза тајанственог погледа
и за мишљеног лика Николе Тесле крије дечак
чије је де тињство било испу њено голу бовима,
мачком (о коме ја на писао и причу), згода ма и
незгода ма ра дозна лог ма лиша на (попут поправка ватрогасне пумпе), који је желео да све ту исприча своју бајку о стру ји и много чему дру гом.
Стасао је из тог деча ка научник који је осве тлио
Земљу, господар му ња и громова и изу митељ будућности, на води се у позиву ђа цима да учествују у том конкурсу.
Ре зул тат свега тога је учешће готово 20.000

основних школа „Све ти Са ва“ у Великој Пла ни,
„Јован Стерија Поповић“ у Београ ду и „Живко
Љу јић“ из Нове Вароши.
Тесла – бајка о електриците ту, која је има ла
радни на зив: Час физике код професора Сија-
лице, прва је и за са да једина та ква предста ва
за децу, на мењена ученицима од првог до пе тог
разреда основне школе, коју су копродук цијски
ура дили београдска агенција „Blumen group“
(гру па „Пла ви човек“) и земунско Позориште
лу та ка „Пинокио“, где је свеча на премијера била 13. априла. Пра ва премијера била је, ипак,
дан касније, ка да је то позориште широм отворило врата за 170 ученика трећих и че твртих разреда ОШ „Веселин Маслеша“.
У препу ној позоришној са ли ђа ци су активно
учествова ли у деша ва њима на сцени: зви жду цима су пома га ли професору Сија лици да дозива
голу бицу, подсећа ли „заборавног“ професора,
на вија ли за ма лог Теслу у његовим настоја њима
да сту дира електротех нику и слично. Највећа
енигма за ма лиша не била је ка да су се, на сцени,
заједно поја вили „ма ли“ и „велики“ Тесла – који
је од њих двојице прави?! Заслу га за наста нак те
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рођења Николе Тесле
предста ве припа да помену тој агенцији, одређеније сестра ма Јелени и Милени Бога вац, редитељу односно дра матургу, глумцима Федору Ђоровићу у улози „ма лог“ Тесле, Игору Филиповићу
(„велики“ Тесла), Александри Ристић (голу бица
Бела) и Боја ну Димитријевићу (професор Сијалица), уз ЕПС као њеног главног добротвора.
Почаст ученицима „Веселина Маслеше“ припа ла је и зато што је та основна школа већ пет
година најбоља у општини Вождовац и зва нично најбоља у Београ ду прошле године. Поред
основа ца из Београ да, предста ву је наредних
да на видело још 500 њи хових вршња ка из Кра гујевца, Костолца, Смедерева, Пожаревца, Ниша,
Зејечара, Лесковца, Вра ња и Панчева. Према
пла ну, током маја, предста ва је гостова ла у Краљеву, Новом Са ду и Ужицу, а касније и дру гим
местима широм Србије, ка ко би је видео што већи број ученика.
Термоелектра на „Никола Тесла“ и за послени у ТЕНТ-у – највећој на Балка ну, та кође су се
активно укљу чили у ак цију „ЕПС и деца – Тесла
150“, та ко што су били дома ћини ученицима
основних школа из на ведених гра дова, који су
пре од ласка у позориште најпре посе тили ову
највећу „фабрику“ стру је. Била је то пра ва и
ретка прилика да ђа ци „изблиза“ погледају све
ва жне објекте ТЕНТ-а, а сва ка гру па има ла је
стручног „водича“ из овог великог колектива,
који је обја шња вао и пока зивао све за шта су
ма лиша ни били за интересова ни, уз једну особу
као обезбеђење.

ге промотивне материја ле (маркере за стра нице
приликом чита ња књига, блокчиће, хемијске
оловке и слично), које је обја вила агенција „Blumen group“ – као свој трећи пројекат, уз издашну подршку ЕПС-а и стручну помоћ Му зеја
Николе Тесле. Први део наслова односи се на
еду кативни мултимедијални компакт диск о
Теслином животу и ра ду, а дру ги део је наслов
ма ле пу блика ције, ура ђене попут неког стрипа,
према тексту Ву ка Ршу мовића, са илустра цијама Јова на Укропине и уз косулта ције Зорице
Циврић, кустоса МНТ. Ученицима се све то бесплатно дели приликом посе та МНТ, ТЕНТ-у и
позоришној предста ви.
Никола Тесла је посебан часопис (уредник
Милица Лепоса вић), којим се НИП „Дечје новине – Изда вачка делатност“ из Горњег Милановца придру жу ју просла ви 150. годишњице
рођења великог српског генија. На 36 стра ница
тог изда ња, обја вљеног уз помоћ Му зеја Николе
Тесле и ЕПС, дати су бројни прилози о коренима, породици и за вичају Николе Тесле, његовом
школова њу, ра зноврсним вештина ма, првим
и бројним каснијим прона ласцима, здравственим проблемима, пу ту по Европи и од ласку у
Америку, сарадњи са Едисоном и Вестинг хаусом, хидроцентра ли на Нија гари, лабораторији
у Колора до Спрингсу.
Тесла је био и пионир еколошког покре та, радија, рентгена, ра дара, преноса електричне енергије и много чега дру гог, али и филозоф, пое та
и уса мљенички подвижник нау ке, овенчан мно-

Потом је у Ја панском са лону београдског
Центра „Са ва“, 10. ју на, уз поздравну реч Криса Гибсона, ди ректора Британског са ве та, одржа но финално так ми чење 43 најбоља ученика
ши ром Србије у игра њу „Алсет карта ма“, ра ди
избора на ционалног ти ма од шест ученика. У
тим су се пласи ра ли: Ана Илић, Миа Беговић
и Андреј Вра ни чар из ОШ „23. октобар“ у Сремским Карловцима, Нина Мун ћан из ОШ „Коста
Трифковић“ у Новом Са ду, Фи лип Јеремић из
ОШ „Бата Бу лић“ у Пе тровцу на Мла ви, и Ла зар
Глигоријевић из ОШ „Ла за Ла заревић“ у Шапцу.
Они ће бра нити боје на ше земље у интерна ционалном нивоу так ми чења против екипе Бу гарске, које ће се одржати у простору Британског
са ве та, 21. ју на.
Те сла – бајка о стру ји, ли терарни конкурс,
истоимено је насловљени пројекат, као и ликовни конкурс, који ће на исти начин бити орга низован октобра 2006. године у основним школама Србије. То је шести међу пројекти ма, чи ме
се заокру жу је сва ке па жње вредна и суптилно
просве титељски и кул ту ролошки за мишљена
ак ција „ЕПС и деца – Тесла 150“, којом се на
модеран, ла ко ра зу мљив и деци близак начин,
сликовито и ма штовито – времепловски прибли жа ва доба живота и ра да Николе Тесле, чији научни доме ти су темељ и окосница многих
каснијих поја ва и на претка у новијој историји
људске циви лиза ције.
Електропривреда Србије је јавно пред у зеће,
основа но је Од лу ком Вла де Србије, озва ни ченом

Ова корисна посе та ученицима је разјаснила и појам „ра ционална потрошња електричне
енергије“ – да стру ју не треба расипати зато што
је тај процес ду готрајан и скуп! Све то заокру жено је окрепљењем и даровима, као успомена на
дан који је сигурно био незабора ван за све њих,
а нарочито за родитеље, јер су вероватно по први пут деца ишла на једнодневне бесплатне излете, што је са мо поче так бу дуће сталне праксе.
Му зеј Николе Тесле, у оквиру ак ције „ЕПС и
деца – Тесла 150“, од 18. априла и током целе ове
године, отворио је своје одаје за ученике основних школа широм Србије. Дру гим специјално
осмишљеним програ мом агенције „Blumen group“ са аниматорима, ученицима из на ведених
места на за нимљив начин је дочаран живот великог научника Николе Тесле, а поред сва ког
експоната, писа ног или дру гог доку мента они
су могли да чу ју и приче кустоса МНТ из његовог живота. Демонстратори из МНТ-а потру дили су се и да „уживо“ – пу шта њем великог генератора, дочарају Теслине експерименте.
Никола Тесла и дечији свет енергије – го-
сподар му ња, чине два посебна изда ња, уз дру-

гим призна њима. Пу блика ција са држи и изја ве
Теслиних са временика и поштова ла ца, као и
уводни део његовог чланка „Чу десни свет којег
ће створити електрицитет“ из 1915. године, чији
оригинални текст на енглеском језику се чу ва у
МНТ – уз приказ и дра гоценог бла га те уста нове, где је он изложио историју нау ке о електриците ту и магнетним поја ва ма.
Алсет карте (или: Тесла карте), регионални
је пројекат, чији идејни творац је Британски савет (Britsh council) у Београ ду, покровитељ Министарство просве те и спорта, а главни добротвор је ЕПС. Истра живачка ста ница „Петница“
код Ва љева оба вила је рецензију припремног материја ла, пита ња и одговора који су се на ла зили
на карта ма, као интерна ционалног квиза зна ња
посвећеног животу и делу Николе Тесле, који
та кође има так мичарски карактер, у два нивоа.
Током маја одржа на су так мичења по изабраним школа ма (за шта је критеријум био успех из
математике, физике и енглеског језика), чиме је
обу хва ћено укупно 5.000 деце из 168 школа са
подручја 12 школских упра ва, који су учествовали у игри карта ма.

1. јула 2005. године, а на чијем челу су проф. др.
Јерослав Жива нић и Станко Ива новић, председници Управног односно Надзорног одбора ЕПС,
и др. Вла димир Ђорђевић, генерални директор
ЕПС. Према процењеној вредности ка пита ла и
са 31.000 радника, за послених у 11 привредних
дру шта ва, шест дирек ција и два сектора, ЕПС је
највеће пред у зеће у на шој земљи. На река ма у
Србији на ла зи се 17 хидроцентра ла, а ту су још
и 11 термоцентра ла, чија укупна годишња производња износи око 35.000 GWh, a 2005. године
достигнут је рекорд од 38.500 GWh.
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Теслин боравак у Београду
Никола Тесла у Београ ду

СПАЈАЋЕ НАС ЕЛЕКТРИКА
“Ја осјећам много више, но и што могу да кажем. Стога Вас молим да јачину мојих осјећа ња
не мерите по слабости мојих ријечи. Истргнут
сам из сред послова да амо дођем и још не могу
да се ослободим мисли и идеје, које ме ево и овде прате. У мени има нешто, што може бити и
обма на, као што чешће бива код мла дих, оду шевљених љу ди, али ако бу дем сре тан да остварим
бар неке од мојих идеа ла- то ће бити доброчинство за цијело човјечанство. Ако се те моје на де
испу не, најсла ђа мисао биће ми та: да је то дјело
једног Србима. Живило Српство!”
Ове узвишене речи изговорио је ус хићени Никола Тесла, ка да је иза шао из ва гона брзог воза
на београдској железничкој ста ници, пред више
хи ља да раздра га них су народника у среду 20. маја ( по старом ка лендару), односно 1. ју на 1892.
године ( по новом ка лендару). На име, Тесла је
после веома успешних преда ва ња по највећим
европским гра довима и после смрти и са хра не
мајке и своје кра ће болести отишао у Бу димпешту. У главном гра ду Ма ђарске га је чекао позив
гра да Београ да, Велике школе и Српског ин жењерског дру штва да дође у, прву, посе ту српској
престоници и да одржи преда ва ње великошколској омла дини. Teсла је овај позив ра до при хватио и док је изла зио из воза оку пљени народ је
клицао: “Живео Тесла, велики српски сине! Добро нам дошао”.
На железничкој ста ници – пишу “Српске новине” - “дочека ли су милог госта
председник београдске општине, чла нови одбора за дочек, професори, великошколска омла дина и врло много гра ђа на
и београдске пу блике што се беше ту скупила, да дочека свог брата, који је у да леком све ту стекао својим научним ра дом
чу вено име”.
После срдачног сусре та и
упозна ва ња
са
пред став ни ци ма
београдске
општине упутио се с њима у варош. На Теслином
кошчатом лицу се
могло, тврде са временици, приме тити ја ко ус хићење.
Ка да је хтео да седне у кола заорила је
оду шевљена маса
оку пљеног народа
: “Живео Тесла”. Збу њен велики научник рекао је онима који су му били најбли жи : “Браћо Срби не ус хићујте се толико!”.
Никола Тесла је одсео у хотелу “Империјал”,
који се та да на ла зио на месту да на шњег платоа
где је споменик Пе тру Пе тровићу Његошу, односно на простору између нове згра де Филозофског фа култе та и Ка пе тан Мишиног зда ња. У
хотелској књизи приспелих гостију 20. маја / 1.
ју на 1892. године скромно је уписао: Никола Тесла електро- тех ничар из Пеште.
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У че твртак 21. маја / 2. ју на 1892. године Тесла
је пре подне у пратњи г. Андре Николића, министра просве те и црквених послова примљен у
аудијенцију код мла дог кра ља Александра Обреновића, која је, мимо уобичајеног протокола,
траја ла чак цео један час. Затим је отишао код
кра љевог на месника г. Јова на Ристића, да би се
у подне вратио у хотел на ру чак.
После подне Тесла је обишао Народни музеј и кабине те Велике
школе. Тачно у 16 часова
поја вио се у препу ној
са ли Велике школе,
где га је дочека ла
сва великошколска
омла дина бурним
узвицима : “Живео!
Добро нам дошао”.
По извештају “Новог листа”, прво, је
ректор г. Никола
Алковић окренувши се према
Тесли рекао следеће речи : “Господине сматрао
сам за своју све ту
ду жност да вам
предста вим овде
на шу бу дућност,
на шу омла дину.
Исто та ко мислим
да испу њу јем и једну ду жност према
њима предста вивши им Вас. И не могу ништа дру го, до
да заједно с њима вик нем: Живео!” Славни научник се, потом, за хва лио, на овом величанственом дочеку, следећим речима «лепим ју жним
дија лектом» : “Господо и бра ћо! Оду шевљен дочек који сам доживео у Београ ду необично ми је
мио, а нарочито овај ваш дочек. Ја у ва ма гледам
мла до Српство, које има да ра ди на општем делу
свију Срба.

Али господо, немојте мислити да сам ја, отишавши са свог огњишта, забора вио на свој род
и племе, не, ја сам остао Србин и та мо да леко
преко дебелога мора, услед испитива ња, којима
се ба вим.
Ми се на ла зимо пред великим преобра жајем
нау ке. Цео свет ра ди да што више допринесе том
делу програса, па и ми Срби то ра димо и треба
да ра димо. И ако смо робова ли пет стотина година , ми ипак не треба да очаја ва мо, јер све се
може постићи. А природа нам је богато да ла све
своје дарове, те можемо рећи, да је српски народ
на првом месту позван да успешно ра ди за борбу целог човечанства.
Зато бра ћо моја, посве тите се .... оду шевљењем ра ду, који треба бити и на ма на првом месту, као и целом човечанству и са мо та ко ћемо
томе на док на дити све оно што смо изгу били.
Са мо та ко помоћу нау ке ми ћемо једнога да на
моћи рећи, да смо окаја ли старе грехе и да смо
повратили, све оно, што смо на Косову на сабљи
изгу били. Живело Српство”.
Потом је Тесла одржао преда ва ње великошколцима о својим прона ласцима, комбину јући га са оним које је већ изговорио у Лондону.
Затим је , око 17,3о часова, у пратњи професора
и чла нова одбора обишао Келемегдан.
Увеће 2. ју на орга низован је у част Николе
Тесле, банкет у Сму тековцу – крај Београ да где
се на ла зила “Вајфертова пивара” на Топчидерском брду, да нас згра да Београдске индустрије
пива. На тој га ла вечери били су присутни сви
виђенији Срби и Београ ђа ни, њих око стотину.
На почетку банке та прву здра вицу је “на пио”
председник београдске општине г. Маринковић
и то Његовом вели чанству кра љу Александру
Обреновићу пожелевши да га Бог поживи на
срећу земље и народа, а на корист нау ке којој је
поклонио па жњу, примивши необично љу ба зно
и ра досно на шег дра гог госта. Са мом Тесли, први је, на здра вио Никола Алковић, ректор Велике школе. У лепом говору он је на поменуо , између оста лог, да се веома ра ду је, у име највећег
просветног за вода у Србији, што је српско име
његово стекло толикога гласа у научном све ту,

да се сви Срби њиме могу поносити. Никола Тесла се, ус хићен, за хва лио на здра вици и у своме
обра ћа њу присутнима поменуо “ да ће његово
срце, да леко преко Атланског океа на, ва зда куцати за Српство и његову бу дућност и у часовима, ка да се његове мисли бу ду носиле у сферу
електричних та ласа ња”. Затим је г. Ђока Ста нојевић, професор Војне ака демије на здра вљајући
Тесли изнео у живом и лепом говору, на начин
ра зу мљив и за обичан свет, ка кве су заслу ге Теслине у електротех ници.
Али, вече је достигло врху нац тек ка да је устао
наш оми љени лекар и песник, та да седа старина,
Јован Јова новић Змај. Он је поздра вио милог госта песмом “Поздрав Николи Тесли пре доласка
му у Београд”, коју је сам изрецитовао. Га нут до
су за Тесла му је, још док је Змај читао своје строфе, пришао и пољу био му ру ку. Просла вљени
научник је потом рекао следеће обја шња вајући
овај свој гест : “Кад ми је било најтеже у Америци и ка да сам био од свих одбачен и несхва ћен,
с горким су за ма читао сам Ва шу поезију, а са да
Вам обећа вам да ћу Ва ше сти хове превести на
енглески језик и у Америци обја вити. Чини ми
се да ће то бити значајније за Српство него и моји ра дови на пољу електриците та”.
Затим се Тесла обратио присутнима следећим речима :
“Господо и бра ћо! Не бих био Србин, и не бих
се српски осјећао кад вечера шње вече не бих
рачу нао у најсретније и најдра гоценије часове
у животу. Од ка ко сам оста вио отаџбину своју
и винуо се у да леки свијет, као и сва ки човјек,
имао сам и успјеха и неуспјеха, и ра досних и
мрачних и сретних и несретних трену та ка. Но
опет за то могу рећи, да ми је срећа била на клоњена, и да сам имао више ра досних но ту жних
да на, јер сам сра змјерно за кратко вријеме достигао велике успјехе и добитке. Али, слободно,
без ика кова пре тјерива ња могу рећи да никад
нисам био за довољнији, нити сам ика да осјећао
ова кву сласт успјеха, као што осјећам са да овдје,
у средини ва шој и уз ва ше призна ње, мила браћо, моја.
А са да ћу Вам испричати кроз ка кве бу ре научник прола зи да би дошао до открића. Била је
ноћ. Држао сам једну жицу у једној а дру гу у
дру гој ру ци, а поглед ми је био уперен у ста клену цијев. Саста вио сам жице, али цијев се није
освије тлила. Ја се у ма ло нисам сру шио. Да ми
је топовско та не гру ди пробило, не би ми било
теже и горе. Али опет сам се прибрао. Иза шао
сам поново да прегледам цијелу спра ву и та да
сам на шао, гдје на једном мјесту жице нису биле спојене. Спојио сам их и цијев је засвје тлила.
Мојој ра дости није било краја. То су били тренуци екста зе. Та кав један трену так за мене је и сад,
после овог ласка вог поздра ва од човјека (Змаја),
који је једини у Српству, кога толико шту јем и
цијеним, и чије сам пјесме у да лекој туђини читао, љу био их и су за ма за лијевао”.
Било је још здра вица. Тесла је и по трећи пут
морао да се за хва ли и на гласио да је срећан “што
се на ходи у овом српском ску пу, и да ће му мисли ва зда бити са Српством”.
Весеље је траја ло до пола један после поноћи,
ка да је Никола Тесла устао и опростивши се од
присутних отишао испра ћен бурним “живео”
и “срећан пут”. Су тра дан 22. маја / 3. ју на 1892
године Тесла је брзим возом, у 5,22 часова, из
Београ да отишао у Бу димпешту а одатле опет у
– Северну Америку. Та ко је прошао први и једини за живота бора вак Николе Тесле у престоници Србије.

Никола Тесла, Змај Јован Јовановић-Највећи српски песник данашњице,
Songs of Liberty and Other Poems, New York City, The Century Co. :
уводни текст о Змају који је за америчко издање написао Тесла
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ешко да постоји народ који је доживео тужнију судбину од српског. Са висина свог
сјаја, ка да је царство обу хвата ло готово цео
северни део Балканског полуострва и велики
део територије која са да припа да Аустрији,
српски народ је гурнут у безна дежно ропство,
на кон фаталног боја на Косову пољу 1389. године против над моћнијих азијатских хорди.
Европа неће ника да моћи да исплати велики
дуг који има према Србима што су они, жртвујући сопствену слободу, зауста ви ли тај варварски продор. Поља ци су код Беча, под Собјеским, доврши ли оно што су Срби поку ша ли,
а на сли чан начин су би ли на гра ђени за своју
услу гу циви лиза цији.
На Косову пољу пао је Ми лош Оби лић,
најчу венији српски херој, на кон што је убио
султа на Му рата II усред његове велике војске.
Ка да то не би би ла историјска чињеница, овај
дога ђај би се могао сматрати митом, настао
прожима њем латинског и грчког утицаја. Јер,
у Ми лошу видимо и Му ција и Леонидеса и,
још више од тога, му ченика јер он не умире
ла ком смрћу на бојном пољу као Грк, већ своје одва жно дело пла ћа смрћу под стра шним
му ка ма. Није стога чу до што је поезија народа
који је могао да створи та кве ју на ке протка на
ду хом племенитости и ју на штва. Чак је и непобедиви Марко Кра љевић, касније персонифика ција српског ју на штва, ка да је победио Мусу, вођу муслима на, узвик нуо: “Тешко мени до
Бога ми лога, где погу бих од себе бољега”.
Од те фаталне битке па све до да на шњих
да на, за Србе је настао мркли мрак са са мо
једном звездом на небу – Црном Гором. У овој
та ми није би ло на де за нау ку, трговину, уметност или привреду. Шта су они, тај храбри народ, могли осим да наста ве исцрпљу јућу борбу
против поробљивача? А то су чини ли без престанка, ма да је однос сна га био два десет према
један. Но, вођење борбе са мо је за довоља ва ло
примитивни на гон који су наследи ли од својих преда ка, храбра дела оних који су па ли у
борби за слободу утка ли су у бесмртну песму.
Та ко су околности и урођене особине начинили од Срба народ мисли ла ца и песника, и та ко
су, постепено, наста ле њи хове вели чанствене
народне песме, које је најпре са ку пио њи хов
најплоднији писац, Вук Стефа новић Кара џић,
који је та кође саста вио први речник српског
језика са више од 60.000 речи. Ге те је сматрао
да су ове народне песме дорасле најфинијим
остварењима Грка и Римља на. Шта ли би о њима мислио да је био Србин?
Док су Срби би ли изванредни у народном
песништву, они су та кође има ли и многе песнике који су поста ли велики. Од са временика, нико није постао дра жи мла ђој генера цији
од Змаја Јова на Јова нови ћа. Рођен је у Новом
Са ду (Neusatz), гра ду на ју жној гра ници Мађарске, 24. новембра 1833. Поти че из старе и
племените породице која је у сродству са српском кра љевском кућом. У свом најра нијем
де тињству испоља вао је велику жељу да научи на па мет српске народне песме које су му
рецитова ли, и чак је као де те и сам почео да
саста вља песме. Његов отац, који је био високообра зован и богат господин, пру жио му је
прво обра зова ње у родном месту. На кон тога,
отишао је у Бу димпешту, Праг и Беч и у тим
гра довима за вршио сту дије пра ва. То је би ла
жеља његовог оца, али су га његове сопствене
склоности подста кле да упише сту диј медицине. Затим се вратио у свој родни град, где му је
понуђен истак ну ти положај у слу жби, што је
и при хватио, али су његове песничке склоности би ле толико ја ке да је годину да на касније
на пустио то радно место ка ко би се потпу но
посве тио литерарном ра ду.

Његова каријера је за почела 1849. Прва песма му је штампа на 1852. у часопису “Сербски
ле топис” (Serbian Annual Review); у том и у другим часописима, посебно у “Невену” и “Сед мици”, обја вљивао је своје ра не ра дове. Од тог
времена до 1870, поред својих оригиналних
песа ма, ура дио је многе дивне преводе Пе тефија и Ара њија, двојице ма ђарских песника,
са руског Љермонтова, као и са немачког и
дру гих језика. Године 1861. уређивао је ша љиви часопис “Ја вор” и у њему је обја вио многе
лепе песме. Оженио се 1861. године и током
наредних неколико срећних година створио
је свој изванредни низ лирских песа ма под називом “Ђу ли ћи”, који ће вероватно остати његово ремек-дело. Године 1862, на своју велику
жа лост, обуста вио је изла жење “Ја вора”, свог
оми љеног часописа, што је била жртва коју је
од њега тра жио велики српски патриота Милетић, који је та да ра дио на једном политичком
часопису, а Змај је то учинио да би обезбедио
успех Ми ле ти ћевом часопису.
Године 1863. изабран је за директора једне
обра зовне институ ције под на зивом Текелани
јум, у Бу димпешти. Та да је са за носом обновио
сту дије медицине и стекао титу лу доктора медицине. У међу времену није попу штао у свом
литерарном ствара ла штву. Ипак, његовим земља цима, вреднији чак и од његових сјајних
дела, би ли су његови племенити и несебични
на пори да хра ни енту зија зам српске омла дине. За време свог боравка у Бу димпешти основао је књи жевно дру штво “Преодница”, чији
је био председник и у који је ула гао велики део
своје енергије.
Године 1864. покренуо је свој познати сатирички часопис “Змај”, који је био толико популаран да је на зив часописа постао део његовог
властитог имена. Године 1866. његова комедија “Шаран” доживела је велики успех. Године
1872. доживео је велику жа лост изгу бивши жену, а убрзо затим, своје једино де те. Колико су
ови несрећни дога ђаји утица ли на њега јасно
се види из осећа ња ду боке жа лости у песма ма
које су се ускоро поја виле. Године 1873. покренуо је још један комични часопис “Жи жу”. У
току 1877. године, за почео је обја вљива ње илустрова не историје руско-турског рата, а 1878.
године поја вио се његов попу ларни комични
часопис “Старма ли”. За све то време, поред песа ма писао је и прозна дела, укљу чу јући кратке при че, често под измишљеним именом. Најбоља од тих је вероватно “Видоса ва Бранковићева”. Последњих неколико година обја вио је
много допа дљивих песа ма за децу.
Од 1870. Змај је ра дио у својој стру ци као
лекар. Велики је за говорник крема ције и посве тио је много времена уна пређењу тог чина.
До недавно је живео у Бечу, али је са да стално
наста њен у Београ ду. Ту живи животом правог песника, који воли све и кога сви воле. Као
призна ње за његове заслу ге, народ му је изгласао потпору.
Змајеве песме су толико су штински српске
да превести их на неки дру ги језик изгледа готово немогуће. По оштрој сатири без Волтеровског отрова, по доброна мерном и спонта ном
ху мору, по финоћи и ду бини изра за, оне су
изванредне. Г. Џонсон (Mr. Johnson) је при хватио за датак да препева неколико кра ћих песама по мојим дословним и неа декватним ту мачењима. Пошто директан превод није дола зио
у обзир, он је морао да парафра зира, следећи
што је бли же могуће оригиналне мотиве и идеје. Неке делове је проширивао ка ко би употпунио слику или додао неки сопствени де таљ.
Песме које следе да ће извесну предста ву о разноврсности српског песника, али ни из да лека нису довољне да прика жу његов домет.
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би се одморио и опора вио, добио је књиге
при доласку му у Београд
на читање и био за дужен да на пра ви катаНе знам шта је, је л су штина
лог књига у месној биИл то чини са мо мис о, Чим смо чули : дола зиш нам,
блиотеци. Ово је била
Одмах си нас електрис о.
прилика да се упозна
На што жице спроводнице!
са многим ауторима,
Електрика ју ри широм,
укљу чу јући и МарВа здухом ће бити споја,
( После може и етиром).
ка Твена. Веровао је
да је читање Твена и
- Стоји стабло, стоји Српство,
дру гих писа ца довело
Мајка сваком листу – сину ;
Најсве жији лист му трепну,
до његовог чудесног
Па одле те у да љину.
опоравка, и ка да се
Ти нам, Тесла, ти врличе,
много касније лично
Оде ле том јаче стру је,
упознао са Твеном и
У да ле ку Колумбију,
испричао му причу о
Да ти умље колумбу је.
својој болести и опоИ ти Тесла, у којем се
равку, зачудио се, по
Исполинске мисли роје,
Те бе враћа неодоље,
речима Маргарет ЧејДа пољубиш стабло своје.
ни, ка да је видео “сузе
Љуби стабло дојчине му,
у Твеновим очима”.
Стисни дојку, сине врли;

Свака грана српског стабла
Према Па влу Ра досаТесли те па, Теслу грли.
вљевићу, Теслином
Београд је данас сре тан,
пријатељу у Њу јорку,
Ру ку јућ се српском диком
И открива срце своје
Тесла је знао на паПред Србином велебпиком.
мет и у оригина лу
многе пасусе из “ГорНо ти мораш опет натраг,
- Састанак нам кратка траја –
ског вијенца” Петра
Ал топлоту носи собом
Птеровића Његоша,
Братинскога за грљаја.
Гетеовог “Фауста”, ПуОстваре на ј мисо твоја,
шкиновог “Евгенија
Мис о дивна и голе ма;
Ме ђу на ма биће ве зе,
Оњегина”, Дантеове
А да љине не ма, не ма.
“Божанствене комедије”, Шекспировог
Разуме ће листак све жи
Сваку жи лу својег стабла,
“Ха млета”, БајроноСпајаће нас електрика
вог “Чајлда Харолда”
( Електрика наших срца)
И без жица и без кабла.
и многих дру гих дела.
Змајова.
Од српских писа ца волео је Његоша, Јова на
Јова новића Змаја, Ђуру Јакшића и Војислава Илића. Међу тим,
највише је волео српску епску поезију.

Сусрет са Змајем доводећи их на лицу места (без припреме) на вео је до значајних на пора које је Тесла улоенглески, француски, немачки, руски или жио у превођење Змајевих песа ма и на тај
ита лијански језик. Ове језике је говорио са начин га учинио доступним на енглеском
већом или ма њом течношћу.
говорном подручју много пре и једног дру
гог српског песника, што предста вља ТеЈош један пример Теслине емотивне везе са слин велики допринос књижевности.
српском народном поезијом види се прили
ком посете познатог гуслара, Петра Перу- Ка да је имао 83 године, на писао је на енгленовића. “Волим гусле и народну поезију”, ском језику симпатичну кратку аутобиорекао је Тесла том приликом. “Имам све Ву- графску причу, очигледно на мењену деци и
кове песме на ћирилици и често их читам под видним утицајем Змаја. Прича “Мачак
да бих освежио на ционални дух и да не бих и гусан” вра ћа га у детињство, у дру штво
забора вио српски језик. Гусле су ми оста ле његовог љу бимца мачка и за клетог неприу лепом сећа њу још док сам био дете у Ли- јатеља гуса на, кога је иза зивао кад је имао
ци. Волим ју на ке”. Ка да је Перу новић отпе- три године и који је сиротом деча ку отежавао једну епску песму, рекао је: “Приметио вао живот.
сам већ на са мом почетку мог пева ња песме
Др Васа Д. Ми хајловић,
Старац Вујадин да сам оста вио добар утиНикола Тесла и књижевност
сак на Теслу. У сред песме ма ло се нагнуо и
су зе су потекле низ његово лице...Ка да сам
за вршио, Тесла је устао, чврсто ми стегао
ру ку, окренуо се др Ра доса вљевићу и рекао:
“Гусле могу испу нити ду шу једног Србина
боље него ишта дру го”.

Као средњошколац тешко се разболео. Да

ПОЗДРАВ НИКОЛИ ТЕСЛИ

Никола Тесла и књижевност
“Од свих ствари највише сам волео књиге.
Отац је имао велику библиотеку и кад год
сам могао настојао сам да за довољим своју
страст за читањем. Он то није одобра вао и
разбеснео би се кад би ме ухватио на делу.
Са крио је свеће кад је открио да потајно читам. Није хтео да кварим очи. Али ја сам доба вљао лој, пра вио фитиље, изливао танке
шта пове лоја ница и сва ке ноћи док су остали спа ва ли, пошто бих за пу шио све кљу чаонице и пу котине, читао бих све до зоре,
ка да је мајка за почиња ла свој му котрпни
дневни посао”.

Тесла се и сам ба вио писа њем поезије у
мла дости. Чак је у Америку са собом донео
свеску са “неким песма ма и чланцима”. Међу тим, ника да их није обја вио и не зна се
да ли те песме још увек постоје и где се нала зе.

Током целог живота повремено је писао
песме, иако се са година ма за довоља вао читањем или причањем о књига ма; често би
зачудио пријатеље у дру штву рецитова њем
српских песа ма било на српском или пре-
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Теслина смрт у штампи окупиране Србије

БОГОМ ДАНИ ПРОНАЛАЗАЧ

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.
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Тесла у старим средњошколским
уџбеницима физике

НЕЗАМЕНЉИВ
ВАСПИТНИ УЗОР
“Де те је отац човеку “- ка же једна древна ду ховита мисао. Али јасно је да ка ко бу демо спрема ли
мла ди нара штај, та кав ће он и одрасти. Сигурно
је једно да васпита ње омла дине примером најбоље успева; али ка кве примере треба износити
у јавности као васпитни узор? Најбоље, ка кве
желимо да нам мла ђи нара штаји подра жа вају .
Јер тежећи своме узору и они ће постајати све
бољи. Та ко ра де свесни и одговорни народи.
Који сматрају да увек више ва ља истицати као
пример оне чија су дела плод не са мо ја ког ду ха
и интелигенције, него и смишљеног и непрестаног ра да; да кле, оне код којих је видно засту пљена ја ка воља, висок
морал ( изра жен у самопрегорном ра ду за
идеа ле) и добро организован рад.
Да ли личност Николе Тесле може да бу де
узор на шој деци ?
Могућ одговор на
ово пита ње дао нам је
професор Никола Т.
Пе тровић
у тексту “Никола
Тесла као васпитни
узор” у књизи Нико
ла Тесла и његово дело
која је објављена поводом осамдесе тогодишњице 1936. године у
Београ ду. Професор Пе тровић сматра да може,
и ево шта је он, између оста лог, на писао: “Тесла
не једном месту одбија да је вредан човек, на против, он сматра да је пре лењ него вредан. Увек
му је тешко па да ло да ра ди оно што је морао; тек
кад би се за интересовао за нешто, ра дио би неуморно. Оту да је био вреднији на тех ници него у
реалци, и као са моста лан човек више него као
ин жењер у туђој слу жби. Да се из на веденог не
би доносили погрешни за кључци о Тесли као човеку који ра ди са мо што воли, потребно је да се
одмах спомене једна Теслина нарочита особина,
која га издваја у засебан и најма лобројнији ред
великих љу ди. Он увек иде до краја. Као сту дент
једном је решио да прочита Волтерова дела од
корица до корица. Испрва је то било за довољ-

Никола Тесла и његово време,
приредио Сава Н. Вујновић.- Торонто: Источник, дру го, измењено
издање, 2005.
У дру гом измењеном изда њу ове књиге, сви
текстови су преведени на српски језик, а аутор
се потру дио да сабере све значајније текстове
који би осве тлили живот генија из Сми ља на.
Први, општи део ове монографије са држи текстове историографског и религиозно-филозофског карактера а има за циљ да прика же
историју и религију у Срба, са посебним освртом на Србе у Хрватској, где је Никола Тесла
и рођен. Дру ги део, који се ти че са мога Тесле
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ство, доцније га је Волтер све ма ње за нимао, а
време и енергија били су му све више потребни
на дру гој стра ни, али је Тесла, и против ра зу ма и
противу срца, одржао себи дату реч и прочитао
дела фернејског филозофа све до последње странице. Та кав је увек. Кад открије за кон, он сам до
последњег за вртња и полу ге смисли и оствари
ма шину за искоришћа ва ње свога открића... Велика открића и прона ласци Николе Тесле сачува ће му једно засебно место у историји људског
на претка, али његова јединствена личност служиће као неза мен љив васпитни узор, као идеал
коме ће кроз векове тежити најбољи у бу дућим
покољењима”.
Да би проверили да ли су на ши преци схватали Теслину величину, док је још био жив, која
би била узор бу дућим генера ција ма прегледа ли
смо два десе так средњошколских српских уџбеника који су штампа ни у временском распону
од краја деветнаестог века, па до почетка Дру гог
светског рата
Ево шта је ово на ше истра жива ње открило.
На име од два десе так уџбеника за средње школа
у са мо пет је прису тан истра живачки рад и резултати Николе Тесле на пољу електротех нике.
Аутори ових на ших учила посве тили су Тесли
простор који се креће од пола до највише че тири
стра не, док је са мо у једном, истина у два издања, обја вљена његова фотографија.
Који су то српски уџбеници физике?
Најстарији уџбеник у коме се помињу резултати Теслиног истра жива ња је књига немачких
физичара Фуса и Хензолда “Физика за школу и
са моу ке” по седмом попра вљеном /кра ћем) њемачком изда њу, које су превели и за на ше прилике удесили сарајевски учитељи Иван Крчмарж
и Стево Марковић. Књига је обја вљена 1908
године у Сарајеву и има 360 цртежа. Оба на ша
приређивача су преда вачи у Учитељској школи
у Сарајеву и у предговору уџбеника оба вештавају читаоце да се ово српско изда ње разлику је
од немачког оригина ла по томе што је проширено новим научним резултатима постигну тим
у “електрици” и то: Рентгенове зра ке, Теслина
свје тлост и Брзојав без жица. Да кле, на стра ни

јесте пра ва ризница за сва ког проу ча ваоца и
поштоваоца Николе Тесле. Приређивач се заиста потру дио и прона шао
оби ље текстова који нам, доста верно, могу прика зати
Теслин живот. Почев од породичног родослова, Теслине
крштенице, па преко Теслиних аутентичних за писа о
де тињству и мла дости, Са ва
Н. Вујновић, прона ла зи и записе о Теслиним родитељима, сећа ња Теслиних школских дру гова; сведочанства
о Теслиној посе ти За гребу
и родном Сми ља ну; пред на-

334, погла вље 183 зове се “Теслина свје тлост” и
на две стра не се обја шња вају Теслини резултати из ове научне области са три цртежа који га
илустру ју и његовом веома кратком биографијом.
Затим, следи још један уџбеник који је објављен у Београ ду 1914. године. Аутор ове књиге
“Физика за више разреде средњих школа” је Милан Д. Ду кић, професор Прве београдске гимназије. Ду кић помиње Теслу на стра ни 308, и то само његове огледе око броја електричних осцилација обја шња вајући их на са мо једној стра ници,
без обја шњења ко је Тесла.
После Првог светског рата број уџбеника физике који помињу Теслу је са мо ма ло већи. Први пример би био већ ра није спомену та физика
немачких аутора Фуса и Хензолда али са да из
1926 године који су на ши професори Стево Марковић и др Јосип Голдберг проширили. Та ко да
се то проширење са да зове “Теслине стру је”. Наиме, на 391 стра ни, 185 погла вље носи на зив “Теслине стру је и Теслина сија лица”. Текст је са да
обимнији, на че тири стра не, са кратком биографијом са три цртежа и великом фотографијом
на шег научника преко целе стра не. Иденти чан
текст и прилози су поновљени и на следећем изда њу овог уџбеника али из 1937. године.
И на крају, открили смо још један уџбеник из
1932. године који је обја вљен у Београ ду, аутора
Јеленка Ми ха иловића, ректора Више педа гошке
школе у Београ ду. Књига се зове “Експериментална физика за више разреде средњих школа”.
Овај писац бројних међу ратних уџбеника из
области физике са мо у овом изда њу, из на ма непознатих разлога, помиње истра жива ња Николе
Тесле. На два места, укратко на 241 стра ни под
на зивом “Теслине стру је” и на 253 стра ни под називом “Теслини огледи”. Укупна ду жина текста
о истра жива њима на шег просла вљеног научника код овог педа гога је једна и по стра на!?
Из резултата овог на шег ма лог истра жива ња
за кљу чак је више него јасан : на ши преци једва
да су мла дим нара штајима предста вили овог
српског генија, а ка да су то и чинили онда је то
било недовољно.

ма је научникова преписка са уја цима, прича о Теслиној љу ба ви према народној епској
поезији и пријатељству са
гусларом Перу новићем. Ту
је и Теслин предговор америчком изда њу песа ма Јова на Јова новића Змаја, као
и текстови америка на ца о
Тесли, међу њима и при ча
о афери око Нобелове награ де, као и контоверзни
за пис о Теслином односу
према жена ма. За иста, до
са да најпотпу нија књига о
Николи Тесли која се појавила на српском језику.

Теслино планетарно посело
„Велики је онај човек који својим умним даровима и способностима наткри љу је оста ле људе, који, као што пчела прику пља мед, прику пља знање и открива нове истине, али све то кру нише љу ба вљу према човечанству да му помогне да што пре иза ђе из беда које га притиску ју стра ха,
гла ди, незна ња, болести. Нису велики они који пони жа вају човека, већ
они који га узди жу, који обога ћу ју његово наследство и тиме пома жу
његовој ду ховној срећи.“
Никола Тесла

П

ре тачно 15 година (2 ју на 1992.) у зна ку обележа ва ња 100 – годишњице Теслиног боравка у Београ ду и Србији и уз велику помоћ и
подршку Ра дио Телевизије Београд, орга низа ције „Саборност“ а, касније,
и дру гих дома ћих и европских ра дио и ТВ ста ница, бројних институ ција, асоција ција, пред у зећа и поједина ца, произведен је мултимедијални
и интердисциплинарни пројекат „Теслино Пла не тарно Посело“, аутора
Миодра га Нова ковића.
Реа лиза ција Пројекта подра зу мева ла је уношење и поста вља ње бисте
оца ра дија, Николе Тесле, у просторије Ра дио Београ да, чиме је, уместо
идеолошким, први пут у историји ра дија, овај медиј означен једним цивилиза цијским зна ком.
Откриће ра дија у давно, Теслино, доба подра зу мева ло је не са мо откриће једне нове тех нологије, него и ду боко ху ма нистичко опредељење његовог творца, визију исписа ну једноставним речима пророка који је, много
пре Марша ла Ма клуа на и његове идеје о „глобалном селу“, гра дећи на
Лонг Ајланду центра лу и торањ предајника на мењен успоста вља њу „светске телеграфије“, гра дећи своју СВЕТСКУ РА ДИО-СТАНИЦУ, за писао :
„Резултати које сам постигао учинили су да мој план преноса информација за који се пред ла же на зив „светска телеграфија“, бу де ла ко изводљив.
Веру јем да он у погледу принципа ра да, примењених средста ва и могућности примене, предста вља темељито и корисно одсту па ње у односу на
све оно што је до са да постигну то. Уопште не сумњам у то да ће се он
пока зати врло корисним у просвећива њу маса, нарочито у још нецивилизова ним земља ма и ма ње присту пачним областима, да ће материјално
доприне ти општој сигурности, удобности и практичности, као и очу ва њу
мира у међусобним односима. Он подра зу мева примену већег броја центара, од којих је сва ки у ста њу да емиту је засебне сигна ле ка нају да љенијим
ци љевима на Земљи. Најбоље ће бити да сва ка од њих бу де поста вљена у
близини неког ва жног цивилиза цијског центра, па ће новости које се по
ра зним ка на лима у њој сти чу бити му њевито прене те до свих тача ка на Земљиној ку гли. Јевтина и једноставна на пра ва која се може носити у џепу,
може се та да поста вити било где на мору или на копну, емитова ће светске
новости или дру ге специјалне пору ке које су јој на мењене. Та ко ће чита ва
Земља бити пре творена у један џиновски мозак, чији сва ки појединачни
део може да реа гу је на примљени сигнал.“
С једне стра не, да кле, уоч љива је Теслина за мисао да ће та на пра ва (радио) доприне ти „очу ва њу мира у међусобним односима“ а , с дру ге стране, да ће цела Земљина ку гла бити пре творена у један „џиновски мозак“...
Тесла има у виду хармоничну и смисаону целину, мир је гарантован самим тим што та целина искљу чу је могућност су коба и неспора зу ма. Она,
сматра Тесла, са ма по себи, на ла же љу дима преу зима ње одговорности за
целину, а не за парцијалне, егоистичне и међусобно конфронтира не интересе.Тесла говори о трансформа цији свих људских мозгова на Земљи у
један „џиновски мозак“, о трансформа цији сва ког појединца у делић тог
космичког ентите та.
Оно што није било реално у ова ко поста вљеној за мисли јесте очекивање да ће се, искљу чиво за хва љу јући постоја њу једне нове и су периорне
кому ника ционе тех нологије, нека ко аутоматски прева зићи су жена поља свести, егоизам и наси ље, све изра женије поделе интересних сфера и
конфронта ције у људској заједници. На против, изум ра дија одмах је, још
за Теслиног живота, употребљен у Дру гом светском рату као моћно средство масовног идеолошког кому ницира ња и индоктринира ња, а са том
праксом, са праксом вођења беспоштедног медијског рата , наста вљено
је и наста вља се све до да на шњих да на. Предати су забора ву филозофски
и етички став, ху ма нистичко опредељење, па и са мо име и дело пронала зача коме се, с дру ге стра не, посебно у години у којој обележа ва мо 150
– годишњицу његовог рођења, на ра зним стра на ма све та признаје да је
измислио чита ву једну цивилиза цију.
Зато су, у оквиру пројекта „Теслино Пла не тарно Посело“, бројни новинари, инжињери, прона ла зачи, ка мерма ни, редитељи, монта жери, ра диоаматери, асоција ције попут „Tesla Memorial Society“ из Њу јорка, „Tesla
Society“ из Сан Га лена, Са вези прона ла зача у земљи и све ту, дру штва и ин-

ститу ти који носе Теслино име, Електропривреда Србије, институ ције попут Му зеја Николе Тесле у Београ ду и пред у зећа по- 2. јун 1992. године. “Дан када се вратио
пут београдске „Ласте“ или зрења нинског Тесла”. Уношење бисте Николе Тесле, оца
радија у Радио Београд, прво “Теслино
„Дија манта“ удру жили сна ге и помогли
планетарно посело”.
у орга низова њу, креира њу и емитова њу,
не са мо серије ра дио и телевизијских програ ма, већ исто та ко и у креира њу више
дога ђаја од међу народног значаја којима
се ука зива ло на незаобила зне доприносе
Николе Тесле и за хва љу јући којима су име
и биста велика на (рад вајарке Дринке Радова новић) на шли своје место, ка ко у просторија ма Ра дио Београ да (2.VI 1992.), тако и у просторија ма Ра дио Новог Са да (12. 2. октобар 1996. године. Чин свечаног
уручења награде “Теслиног планетарног
X 1999.), Ма ђарског Ра дија – Бу димпешта
посела” руском космонауту Алексеју
(17. V 2002.), као и Чешког Ра дија – Праг
Архиповичу Леонову. У име награђеног
(10. VII 2003.). Био је то симболичан знак награду је примио представник руске
на шег дру штвеног и медијског оку пља ња амбасаде у Београду. Додела награде
којим смо отвара ли пут ка једном бољем, одржана је у просторијама Југословенске
Теслином, све ту, све ту мира, разу мева ња, кинотеке.
љу ба ви, сарадње и кому ника ција међу наста вљачима Теслиног дела.
Водећа идеја „Теслиног Пла не тарног
Посела“ и састоји се у томе да би сва ки
ра дио и сва ка телевизија треба ло да организу је различите облике пла не тарне кому ника ције уну тар оне на ције, култу ре,
језика и тра диције којој и са ма припа да
(„Ма ђарско Пла не тарно Посело“, „Чешко
Пла не тарно Посело“, „Француско Пла не- 17. мај 2002. године. Главни уредник
тарно Посело“, „Српско Пла не тарно Посе- Мађарског Радија, господин Мерзе Јене,
ло“...) док би „Теслино Пла не тарно Посе- и директор технике Мађарског Радија,
ло“ треба ло да за живи као Посело свих господин Ласло Суто уносе бисту Николе
Тесле у просторије Мађарског Радија.
тих Посела.
Приликом уношења и поста вља ња бисте Николе Тесле у просторија ма Ма ђарског Ра дија, Главни уредник тог Ра дија, господин Мерзе Јене је рекао : „Ви сте нам донели бу дућност!“, а Генерални директор
Чешког Ра дија, господин Васлав Касик, је
10 јула 2003. године, ка да је биста оца радија на шла своје место у Чешком Ра дију,
10. јул 2003. године. Кочија са бистом
изја вио : „На да на шњи дан произвели смо Николе Тесле у Прагу-снимљено на
једно сећа ње на бу дућност!“
дан постављања бисте Чешком Радију
На гра ду „Теслиног Пла не тарног Посе- - Теслин рођендан.
ла“, рељеф са ликом Николе Тесле и Диплому, који се додељу ју појединцима и
институ ција ма заслу жним за „креативан
допринос миру, одбра ну пра ва сва ког човека на заједнички сан, за штиту природе,
уна пређива ње разу мева ња и кому ника ције међу народима све та“ до да нас су примили : филмски редитељ Емир Кусту рица
(10.III 1993.) - Београд; научник и прона- 12. октобар 2004. Миодраг Новаковић,
ла зач Dr Yoshiro Nakamats (25. VI 1993.) аутор “Теслиног планетарног посела”
– Токио; филмска глу мица и бивши Мини- и др Љубо Вујовић генерални секретар
стар култу ре Грчке, Мелина Мерку ри (13. “Tesla memorial society” из Њујорка,
полажу цвеће на бисту оца радија
IV 1994.) - Атина; писац Ми лорад Па вић
Николе Тесле у Радио Новом Саду.
(13. IV 1994.) - Атина; МЕЂУ НАРОДНА
ТЕЛЕКОМУ НИКАЦИОНА УНИЈА - поводом 130-годишњице постојања (13. VI 1995.) - Жена ва; МЕЂУ НАРОДНА ТЕЛЕКОМУ НИКАЦИО-
НА УНИЈА - СЕКТОР ЗА РАДИОКОМУ НИКАЦИЈЕ, поводом 100 – годишњице постоја ња (13. VI 1995.) - Женева; Астронаут Алексеј Архипо-
вич Леонов (12. X 1996.) - Београд; Астронаут Нил Армстронг - на гра да
још није уру чена писац Ђерђ Конрад (10. VII 2003.) - Бу димпешта.
Астронаут Алексеј Архипович Леонов упу тио је „Теслином Пла не тарном Поселу“ пору ку која гласи : „Желим мла дој генера цији да живи у
миру. Заједно смо бољи!“
„Теслино Пла не тарно Посело“ основа но је, крајем 2005. године као
непрофитно и невла дино Удру жење гра ђа на.
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Шта нам пружа
телеаутоматика
Ј

ош увек стра шан су коб обу зима ду хове и вероватно ће највећу ва жност имати високонапонски предајник као уређај за на пад и одбра ну,
посебно у вези са телеау томатиком. Овај изум
је логички ис ход проматра ња у мојој мла дости,
које се наста вило током целог живота. Ка да су
први резултати обја вљени, у уводном чланку
„Еlectrical Review“ писа ло је да ће он постати
„један од најмоћнијих фактора за на предак цивилиза ције и човечанства“. Није да леко време
ка да ће се ово пророчанство испу нити. Година
1898. и 1900. понуђен је вла ди и можда би био и
усвојен да сам ја један од оних који „ку ца на мала врата“.Та да сам за иста мислио да би мој изум
окончао рат због своје велике ра зорне моћи и
исљу чива ња личних елемената у су кобу. Ма да
нисам изгу био веру у његове могућности, моји
су се погледи од та да променили. Рат се не може

избећи, све док се не уклони узрок његовог јавља ња а то је по последњим ана лиза ма огромно
пространство пла не те на којој живимо. Једино
уколико избришемо разда љине између љу ди у
сва коме смислу пу тем преношења вести, превоза путника и робе и преноса енергије, једнога дана ће се створити услови који ће обезбедити трајно пријатељство међу љу дима. Ми са да највише
желимо да се зближимо и да се боље разу мемо
међу собом и међу народима широм све та и да
се ослободимо фа натичке посвећености узвишеним идеа лима на ционалног егоизма и поноса
који увек имају тенденцију да сурва вају свет у
преисторијско дивља штво и су кобе. Ни Лига,
ни парла ментарни акти, ника да неће спречити
та кву несрећу. То су са мо нови трикови, који слабе препу штају на милост ја кима. Пре че трнаест
година изнео сам своје мишљење о овоме, ка да
се удру жило неколико водећих вла да-нека врста
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Све те алијансе- коју је засту пао покојни Ендрју
Карнеги (Andrew Carnegie), који може са пра вом
да се сматра оцем ове идеје, пошто јој је дао више пу блиците та и подстицаја од било кога другог, пре него што је то учинио и сам председник.
Ма да се не може порећи да би та кав пакт могао
да бу де од битне користи за неке ма ње срећне
народе, он не може да оствари главни циљ. Мир
једино може доћи као природна последица свестра ног просвећива ња и ста па ња раса, а ми смо
још увек да леко од тог сретног остварења. Ка ко
ја гледам на свет да нас, у све тлу велике борбе,
чији смо сведоци, уверен сам да би човечанству
највише користило ако би Сједињене Држа ве
оста ле ода не својој тра дицији и држа ле се по
стра ни „несигурних са веза“. Својим географским положајем Америка је уда љена од пре тећих су коба, без терироријалних пре тензија са
неисцрпним изворима и огромним ста новништвом које је потпу но проже то ду хом слободе и
пра ва, ова земља зау зима јединствен и привилегован положај. Зато је у могућности да слободно
испољи своју колосалну сна гу и моралну моћ за
добробит свих, са много више му дрости и успеха него да је члан неке лиге. У једној од мојих
биографских цртица, које је обја вио „Electrical
Experimenter“ ба вио сам се дога ђајима из своје
мла дости и поменуо невољу, која ме је приморала да непреста но вежбам своју ма шту и са мопосматра ње. Ова ду ховна активност, првобитно
ма хинално подстак ну та болешћу и патњом,
пола ко је поста ла моја дру га природа и довела
ме коначно до са зна ња да сам ја са мо један аутомат, лишем слободне воље у размишља њима и
делова њу, који са мо одговара на утицај околине. На ше тело је скуп ускла њених меха низа ма,
покре ти које чинимо су бројни и сложени а споља шњи утисци на на ша чула су у толикој мери
деликатни и недоку чиви да је обичном човеку
тешко да их разу ме. Ипак, ништа није уверљивије за искусног истра живача од меха нистичке теорије живота, коју је Декарт (Descar tes) донекле
схватио и поста вио пре триста година. Али у то
време многе ва жне функ ције на шег орга низма
нису биле познате и филозофи су тапка ли у мраку нарочито у погледу природе све тла, гра ђе и
ра да ока. На предак научног истра жива ња у овој
области је последњих година био та кав да није
оста вио места сумњи у погледу овога гледишта,
о чему је обја вљено много ра дова. Један од његових најспособнијих и најречитијих експонената
је вероватно Феликс Леданте (Felix Le Dantec),
који је прет ходно био асистент Пастеру (Louis
Pasteur). Професор Жак Леб (Jasques Loeb) извео

је изу зетне експерименте у хелиотропији, јасно
дока зу јући утицајну моћ све тлости на ни же облике орга низа ма и његова најновија књига При
нудна кретања то потврђу је. Али, док научници
ову теорију при хватају једноставно као и било
коју дру гу која је позната, за мене је то истина коју из часа у час иска зу јем у свему што чиним и у
сва кој својој мисли. Свест о споља шњем утиску
који ме подстиче на било који на пор-умни или
физички-увек постоји у мени. Са мо у врло ретким прилика ма ка да сам био изу зетно концентрисан, имао сам потешкоћа да на ђем изворни
подстицај.
Много већи број љу ди није свестан шта се дога ђа око њих и у њима и милиони постају жртве
болести и умиру пре времена због тога. Најобичније сва кодневне поја ве су за њих мистериозне
и необја шњиве. Човек може да се изнена да расту жи и да с му ком тра жи обја шњење, а могао је
да схвати да је до тога дошло просто зато што је
облак за клонио Сунце. Он може у ма шти да види слику свога дра гог пријатеља, под условима
за њега врло чудним, пошто га је са мо ма ло раније срео на улици или видео негде његову фотографију. Ка да изгу би дугме на оковратнику он
бесни и псу је сатима, пошто није у могућности
да за мисли своје прет ходне поступке и одреди
где је изгу бљен предмет. Непотпу но за па жа ње
је са мо облик незна ња и одговорно је за многа
болесна схвата ња и победе лу дих идеја. Са мо
сва ка десе та особа не веру је у телепатију и друге пси хичке ма нифеста ције, спиритуа лизам и
кому ника цију са мртвима и одбија да слу ша намерне или нена мерне вара лице. Да бих илустровао колико ду боко је укорењена склоност да се
у ово веру је, чак и код трезвених Америка на ца,
поменућу један смешан дога ђај.

Уочи рата, ка да је изложба
мојих турбина у овом гра ду
иза зва ла различите коментаре у тех ничкој штампи,
ја сам предвидео да ће бити
јагме међу произвођачима
да се дочепају изу ма, а посебно сам кројио план за једног
господина из Де троита, који
је имао невероватну способност на гомила ва ња милиона. Био сам ду боко уверенда
ће се он поја вити једнога да на, та ко да сам то
са сигурношћу изја вио својој секре тарици и
асистентима. И за иста, једног лепог ју тра, гру па
ин жењера из Фордове моторне компа није ми
се предста вила и за молила да са мном разговара о ва жном пројекту. „Зар вам нисам рекао?“,
тријумфално сам упитао слу жбенике а један од
њих је одвратио: “Невероватни сте, гоподине Тесла, све се упра во догоди она ко ка ко Ви предвидите“. Чим су ови практични љу ди сели, ја сдам
наравно одмах почео да вели чам дивна својства
своје турбине, ка да ме је њи хов заступник прекинуо и рекао: „Ми зна мо све о томе али смо овде по специјалном за датку. Основа ли смо пси холошко дру штво за истра жива ње пси холошких
феномена и желимо да нам се придру жите у томе поду хвату“. Претпоста вљам да ови ин жењери ника да нису са зна ли колико је ма ло треба ло
да их изба цим из своје канцеларије.
Од ка да су ми највећи љу ди тога времена,
водећи љу ди у нау ци, чија су имена бесмртна,
рекли да сам обдарен необичним умом, усредсредио сам све своје умне способности на решава ње великих проблема без обзира на жртве.
Много година сам поку ша вао да решим енигму
смрти и помно сам мотрио сва ку врсту ду ховног упозорења. Али, са мо једном у току свога
живота доживео сам нешто што је за мене тренутно оста вило утисак натприродног. Било је
то у време мајчине смрти. Био сам потпу но исцрпљен од бола и ду гог бдења и једне ноћи су ме одвели у неку згра ду, два блока од на ше куће. Док
сам та мо беспомоћно лежао, помислио сам да је
моја мајка умра, док сам ја био да леко од њене
постеље, сигурно би ми посла ла неки знак. Два,
три месеца пре тога био сам
у Лондону са својим са да покојним пријатељем сер Ви љемом Круксом (Sir Wil liam Croockes) у дру штву у коме се распра вља ло о спиритуа лизму
па сам био потпу но обу зет
тим мислима. Можда нисам
обратио па жњу на оста ле, јер
сам па жљиво слу шао његове
аргу менте, пошто ме је то његово епохално дело
о зрачењу, које сам читао као сту дент, подста кло
да се посве тим електротех ници. Размишљао сам
да су са да најповољније прилике за са гледа ва ње
енигме за гробног живота, пошто је моја мајка
била геније и нарочито ненадма шна у сна жној
инту ицији. Целе ноћи сва ки нерв у мозгу ми је
био на пет у ишчекива њу, али ништа се није догодило до ра ног ју тра, ка да сам заспао или се
можда онесвестио и угледао облак са ликовима
анђела чу десне лепоте и једног од њих ка ко ме
посматра са пу но љу ба ви, а који постепено поприма изглед моје мајке. Привиђење је пола ко
лебдело кроз собу и неста ло, а мене је пробу дила неописиво мила песма коју је пева ло много
гласова. У том часу, био сам сигу ран, не знам како, да је моја мајка умра баш та да. И то је била

истина. Нисам био у ста њу да
појмим огромну тежину болног са зна ња које сам уна пред
осе тио и на писао сам писмо
сер Ви љему Круксу док сам
још био под тим утисцима и
слабог здра вља. Ка да сам се
опора вио ду го сам тра жио
спољњи узрок ове чудне појаве и на моје велико олак ша ње
успео сам у томе, после много
месеци безуспешних на пора.
Видео сам слику просла вљеног уметника која
предста вља једно од годишњих доба у облику
обла ка са гру пом анђела који су, ка ко се чинило
за иста лебдели у ва зду ху и то ме је сна жно погодило. Све се то исто поја вило у мом сну, осим
привида моје мајке. Му зика је допира ла од хора
обли жње цркве, у току ра не ускршње слу жбе,
обја шња вајући успешно све у са гласности са научним чињеница ма.
Догодило се то давно, и ника да од та да нисам
имао ни најма њи разлог да променим своје погледе у односу на пси хичке и ду ховне феномене,
јер за то апсолутно није било ника квих основа.
Вера у њих је природна последица интелектуалног развоја. Религиозне догме се више не прихватају у своме ортодоксном значењу, али сва ки
човек је склон да веру је у неку врсту више силе.
Сви мора мо имати неки идеал који ће упра вљати на шим пона ша њем и који ће нас за довољити
али није ва жно да ли је то вероисповест, уметност, нау ка или нешто дру го, све док делу је као
нематеријална сила. За мирољу бив опста нак човечанства у целини је битно да преовла да једно
заједничко схвата ње.
Пошто нисам успео да добијем било ка кав
доказ у прилог тврдња ма пси холога и спиритиста, дока зао сам на своје потпу но за довољство,
аутоматизам живота, не са мо кроз стално посматра ње појединачних посту па ка већ много
уверљивије преко одређених уопшта ва ња. Све
ово је откриће које ја сматрам највећим тренутком људског дру штва и на чему ћу се кратко задржати. Први на говештај ове за препа шћу јуће
истине родио се у мени ка да сам био врло млад
човек, али много година све што сам приме тио
ту мачио сам једноставно као
слу чајност. На име, кад год су
мене или неког коме сам био
привржен, или дело коме сам
се посве тио, дру ги повређива ли, на посебан начин, који
би могао најједноставније да
се окарактерише као крајње
ру жан, осећао сам то као нарочит и неописив бол, који
сам у потра зи за бољим именом оква лификовао
као „космички“ а убрзо затим редовно се дога ђало да су они који су на носили бол, лоше прола зили. После много ова квих слу чајева, поверио сам
се једном броју пријатеља, који су и са ми има ли
прилике да се увере у истинитост ове теорије,
коју сам ја постепено формулисао и која може да
се предста ви у неколико следећих речи.
На ша тела су сличне гра ђе и изложена су
истим споља шњим утицајима. Резултат тога су
сличне реак ције и ускла ђеност општих активности на којима се заснивају сва на ша дру штвена
и оста ла пра вила и за конитости. Ми смо аутомати које потпу но контролишу силе средине, разба цаввши нос унаоколо као пампу ре од плу те
по површини воде, аутомати који су погрешно
схватили резулту јућу силу спољних импулса

као слободну вољу. На ши покре ти и дру ге радње слу же очу ва њу живота и ма да изгледа да смо
потпу но неза висни једни од дру гих, ми смо спојени невидљивим веза ма. Све док је орга низам
у од личном ста њуон реа гу је тачно на силе које
га покрећу, али оног тренутка ка да наста не неки
поремећај у било ком човеку, његова сна га за самоодржа њем слаби. Сва ко разу ме да уколико неко оглу ви, ако му вид ослаби или су му удови повређени, шансе за његов да љи опста нак су умањене. Али је та кође истина, можда чак и већа, да
одређена оштећења мозга која ма ње или више
слабе виталне ква лите те аутомата убрза вају његову пропаст. Врло осећајно и посматра њу склоно биће са својим високора звијеним и потпу но
неткну тим меха низмом који се пона ша у скла ду
са промен љивим условима околине, на дарила је
природа трансцеденталним меха ничким осећањем, које му омогућа ва да избегне опасности које су прикривене да би се директно уочиле. Ка да
та кво створење дође у контакт са дру гима, чији
су упра вљачки орга ни потпу но неисправни, то
чуло се ја вља и он осећа «космички» бол. Ова
истина се потврдила на стотина ма примера и ја
позивам оста ле природња ке да посве те па жњу
овом предме ту, веру јући да ће се заједничким
и систематским на пором постићи резултати
од непроцењиве вредности за свет. Идеја о конститу иса њу аутомата који би поткрепио моју
теорију давно ми је па ла на па мет, али сам на
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њој почео активно да ра дим тек 1893. године када сам почео истра жива ња у ра диотех ници. У
току две или три следеће године констру исао
сам известан број аутоматских меха низа ма, којима се упра вља ло из да љине и прика зивао их
посе тиоцима у својој лабораторији. Међу тим,
1896. године констру исао сам уређај који је могао да оба вља мноштво опера ција, али се за врше так ових ра дова одгодио за крај 1897. године.
У свом чланку који је иза шао у јунском броју часописа „Century Magazine“ 1900. године, као и у
дру гим часописима из тог времена, описао сам
и илустровао тај уређај, који је, кад се почетком
1898. године први пут поја вио, иза звао та кву
сенза цију као ниједан мој изум до та да. Новембра 1898. године основни патент новога изу ма
ми је био одобрен, али тек пошто је главни па-
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тентни инжењер дошао у Њу јорк и лично присуствовао експерименту јер су му се моје тврње
чиниле невероватним. Сећам се кад сам доцније посе тио једног високог државног чиновника
у Ва шинг тону с на мером да свој изум пону дим
држа ви, да је тај човек, пошто сам му испричао
шта сам на пра вио, праснуо у смех. Та да нико није ни пимишљао да постоји и најма њи изглед за
успешну реа лиза цију та квог уређаја. Несрећа
је у томе што сам у патенту, послу шавши са вет
својих адвоката, на значио да се њиме упра вља
помоћу једног кола и једног добро познатог детектора због тога што та да још нисам обезбедио за штиту својих ме тода и инстру мената за
индивидуа лиза цију. У ствари, својим ма ке та ма
брода сам упра вљао са дејством више кола, тако да је сва ка интерференција била искљу чена.
Најчешће сам користио кола у облику пе тљи са
кондензаторима, зато што је приликом пра жњења мог предајника високог на пона дола зило до
јониза ције ва зду ха у лабораторији, та ко да би и
најма ња антена сатима црпла електрицитет из
ококлне атмосфере. Тек колико да се стек не извесна предста ва о томе, невешћу следећи пример:
за па зио сам да ће ста клени ба лон од 12 инча са
изву ченим ва зду хом и са са мо једним терминалом за који се везу је кратка жица, произвести
око хи ља ду узастопних блескова пре него што
се неу тра лизу је сав електрицитет из ва зду ха лабораторије. Пријемник у облику пе тље није био
осе тљив на та кав поремећај и интересантно је
забележити да тек да нас постаје популаран. Он
у пракси прику пља много ма ње енергије него антена или дру га уземљена жица, али је у на кна ду
за то лишен извесних недостата ка које имају неки да на шњи уређаји за бежични пренос. Током
демонстра ције овог прона ласка пред пу бликом
зах тевао сам од посе тила ца да поста вљају питања, ма кар и најкомпликова нија, и аутомат би
зна ковима одговарао на њих. У оно доба та ко
нешто се сматра ло ма гичним а, у ствари, све је
било та ко једноставно јер сам преко свог апарата ја да вао одговоре.
Тих да на констру исан је још један телеау томатски брод, чија је фотографија обја вљена у
овом броју часописа „Electrical Experimenter“.
Кре та ње брода се контролиса ло помоћу више
за воја ка поста вљених у утробу брода који је био
потпу но херме тички затворен и могао заронити. Апарату ра коју сам користио била је слична
оној коју сам користио у првом моделу, изу зев
неких специјалних појединости које сам додао,
као што су, на пример, сија лице чија је улога била да дају видљиви доказ о пра вилном функ циониса њу ове на пра ве.
Аутомати којима упра вља оператор у оквиру свог видокру га у ствари су први и прилично
гру би кора ци у развоју нау ке о телеау томатици
ка кву сам ја за мислио. Наредно логичко побољша ње било је у примена ма где су ови аутоматски
меха низми ван видокру га и на великој уда љености од упра вљачког центра, и од та да сам се
стално за ла гао да се уместо топова они користе
као ратно оружје. Чини ми се да је ва жност тога са да схва ћена, ако могу да су дим на основу
неочекива них вести у штампи о остварењима за
која се ка же да су изу зетна, али ни по чему нису
ника ква новост. Неса вршеним начином помоћу
да на шњих бежичних постројења могућно је лансирати авион који треба да следи приближно
одређени курс и изврши неку опера цију на удаљености од неколико стотина ми ља. Осим тога
апаратом ове врсте може се меха нички упра вљати на више начина и не сумњам да може да се по-

ка же корисним у рату. Али, бар колико је мени
познато, да нас не постоје инстру менти којима
би се са прецизношћу могао остварити та кав
циљ. Године сту дија посве тио сам том пита њу и
уса вршио меха низме којима се та ква и још већа
чу да могу ла ко реа лизовати. Као што сам ра није
рекао, док сам био сту дент на колеџу за мислио
сам једну ле тећу ма шину која се потпу но разликова ла од да на шњих. Основни принцип је био
испра ван, али није могао да се оствари у пракси, јер зах тева велику покре тачку сна гу. Последњих година успешно сам решио овај проблем и
са да ра дим на на црту ле телица без великих и
ма лих крила, без пропелера и оста лих спољних
додата ка, које ће развијати стра ховито велике
брзине и вероватно у блиској бу дућности пружити убедљив аргу мент у корист мира. Та ква
једна ма шина која се одржа ва у ва зду ху и креће
искљу чиво на принципу реак ције, а за мишљена је да се њоме упра вља било меха нички, било
пу тем бежично прене те енергије, прика за на је
на једној од ових стра ница. Изградњом одговарајућих постројења биће могуће пројектил ове
врсте лансирати у ва здух и спустити готово тачно на сва ко предвиђено место, ма кар оно било
хи ља да ма ми ља уда љено. Али, ми се нећемо зауста вити на томе. Сигурно да ћемо производити
та кве теледиригова не апарате који ће бити у стању да се пона шају као да распола жу сопственом
интелигенцијом и који ће својом поја вом иза звати револу цију. Још 1898. године пред ложио сам
представницима једног великог индустријског
концерна да произведу и јавности прика жу
аутомобилско возило које би са мо оба вља ло необично велики број радњи, од којих би неке биле
сродне расуђива њу. У том тренутку, међу тим,
мој пред лог је сматран нереалним и од њега није било ништа.
Највећи умови да на шњице настоје да прона ђу та ква средства која би спречила да се понови стра ховити су коб који је са мо теоријски
ок нчан, а чије сам траја ње и главни за врше так
тачно предвидео у чланку обја вљеном у листу
„SUN“ 20. децембра 1914. године. Пред ложена
Лига народа није лек. На против, су дећи по мишљењу неких познатих љу ди, њен учинак може
бити упра во су протан. Нарочито је жа лосно
што је приликом утврђива ња мировних услова
усвојена ка знена политика, као основ одредба ма
мира, јер ће од са да, за неколико година бити могућно да се народи боре без војске, бродова и топова много стра ховитијим оружјем, чија ра зорна моћ и подручје делова ња практично немају
гра нице. Непријатељ ће бити у ста њу да ра зори
сва ки град, и то без обзира на његову уда љеност
и ника ква сила овига све та неће моћи у томе да
га спречи. Ако нам је ста ло да избегнемо предстојећу катастрофу и та ква збива ња која могу
ку глу Земаљску пре творити у па као, онда морамо убрзати развој ле тећих ма шина и бежичних
преноса енергије, без оклева ња, свом сна гом и
свим средствима којима на ција распола же.
Од ломак из књиге: Никола Тесла, Моји изуми,
са енглеског превели Ду бравка Сми ља нић и
Александар Маринчић, КЛУБ НТ, Београд,
1997, стр. 77-90.

Покретачка снага: Теслина Динамичка теорија гравитације
Увод

Теслина претпоставка да је
гра вита ција ефектно поље
на ишла је на интересова ње
у стручним научним кру говима. У време настанка ове
теорије, Теслина критика
Ајншта новог ра да узбуркала је кру гове стручне јавности и довела у пита ње постојеће гра нице мишљења. Док су неки оспора ва ли
ову теорију, а дру ги је једноставно игнориса ли,
то није променило јасну индика цију обнове многих нових теорија које се заснивају на концепту
супстанце, које су засту па ли многи научници.
Ова теорија је развија на од 1892. до 1894. године, у време ка да Тесла врши експерименте са високом фреквенцијом и стру јом високог на пона,
као и електромагне тима. Ника да није зва нично
обја вљена. Иако су ова начела водила његова каснија истра жива ња и експерименте, Тесла није
обја вио ову теорију све до пред крај живота, када је био разочаран ратом. Динамична теорија
гравитације не поја вљу је се, нити спомиње ни
на једном информативном сајту о Тесли, нити у
извештајима. Још увек је недоступна и на ла зи се
у власништву FOIA-е.

Дина мична теорија гра вита ције

Тесла је издао саопштење на свој осамдесет и први рођендан (10 јул, 1937.) критику јући Анштајнову теорију релативите та. Од ломак који следи
део је те изја ве:
„…Претпоста вљајући да тела реа гу ју на
простор који их окру жу је, проу зроку јући кривљење истог, па да ми на па мет да искривљен
простор мора реа говати на тела, проу зроку јући
су протан ефекат, испра вљајући криве. С обзиром да су ак ција и реак ција
коегзистентне, следи да су
претпоста вљена кривљења, односно криве потпуно немогуће. Али чак и ако
постоје то не био објаснило
кре та ње тела. Са мо постојање енергетског поља може
подра зу мевати видљиво
кре та ње тела. Литерату ра
на ову тему је за немарена.
Та ко је и са поку шајима да се објасни функ циониса ње универзу ма без уоча ва ња постоја ња друге неизбежне функ ције у овом феномену.
Моје друго откриће је истина фи зичке природе и
оно је од највеће важности. С обзиром да сам про
у чио све научне радове написане на десетине је
зика, не пронала зећи дуго ни најмању антиципа
цију, сматрам себе оригиналним пронала зачем
ове истине, која може бити изражена следећом
изјавом: У материји нема друге енергије до оне
коју прима од универзума који је окружује.”
Н. Тесла
Ова изја ва је потврдила чињеницу да је Тесла
дошао до теорије гра вита ције, коју је пла нирао
да обја ви све ту. Међу тим, он је умро пре него
што је обја вио де та ље своје теорије. Његова
смрт до да нас је оба вијена велом тајне – чак се
не зна ни тачан датум. Спеку лиса ло се да је Теслина смрт проу зрокова на великим притиском
агената који су желели да прона ђу и открију тајна доку мента која се односе на ову теорију. Нажа лост, Тесла је обја вио са мо неколико де та ља
веза них за Дина мичку теорију гра вита ције. У
доступним доку ментима, на ла зе се аргу менти

који оповрга вају чињеницу да је универзум искривљен због гра вита ционих ефеката, што по
некима на води на помисао да Тесла није разумео Ајншта нове теорије. Но, Тесла је активно
ра дио вршећи вредне експерименте за време
проу ча ва ња Анштајнових теорија. Он је истакао да је време референца која је згодна и одговарајућа, али пошто је ова теорија “искривљеног
простора–времена” не тачна, оту да нема основа
за релативистички однос “време–простор” и биномни концепт.

Теслин концепт материје

Ва жно је пра вилно схватити јединствени концепт материје. Теорија се односи на материју,
али Теслина материја нија ана логна класичном
теорија ма материје.
Џон О Нил је изја вио: „Он (Никола Тесла) је
давно уочио да све перцептивне материје про
изила зе из примарне супстанце, осећајући да
цео универзум, Акаша или материја која даје
светлост, дела као извор живота, даје живот
Прани или креативној сна зи, позива се на посто
јање бесконачног циклуса свих ствари и феноме
на. Примарна супстанца бачена у бесконачно
мале вртлоге (кретања) невероватне брзине,
постаје велика материја. Енергија опада; крета
ње престаје и материја нестаје, враћајући се у
првобитну материју“.
(Грац, 1997)
Теслина материја је у ствари медијум, „савр
шена течност“ која кваси сва ку ствар која је
уроњена у неза висни проводник. Пона ша се као
чврсто тело у односу на стру ју (високе фреквенције), и видљиво је на материји, док се његови
ефекти могу виде ти кроз инерцију. Тесла је показао ка ко материја може бити „полари зована“ и
ка ко постаје чврсто тело кроз специјални строј
неизменичне стру је високе
фреквенције и гра нични
котур (преда ва ње из 1892.
године) и две ме талне плоче које је он „окачио“ и о
ва здух, пра већи простор
између њих чврстим. Тесла
је 1894. изу мео посебни мехур (који је био крајњи резултат његових истра живања, једнополни „бесциљни“
мехур) којим је развио ову тех нологију да би се
створиле „енергетске цеви“ које су се могле користити као покре тачка енергија. Тесла их је касније на звао „прави ва здушни конопци“.

Структу рална теорија

Тесла је изја вио да је у потпу ности развио теорију гра вита ције и „обрадио је у свим детаљима“.
Теорија о материји коју је почео да разра ђу је
између 1893. и 1894. године обја шња ва гра витацију и директно је повеза на са феноменом електромагне тизма, обја шња вајући та кође да Сунце
и звезде емиту ју „примарне соларне зраке“ који
производе секундарну ра дија цију. Теслина теорија ка же да је феномен који производи електромагнетне та ласе најва жнији феномен у универзу му. По овој теорији, меха ничка кре та ња су резултат електромагнетних та ласа који делу ју према и кроз медије. На жа лост, матемачки аспекти
ове теорије нису зва нучно истра жени. Тесла је
дока зао да сва тела са држе електрицитет у себи, и да као та ква предста вљају покретни набој,
пошто се Земља креће кроз простор огромном
брзином (оту да на зив „дина мична“). Тесла је пока зао кроз употребу специјалних пра зних цеви

и коту ра високог на пона који су дизајнира ни помоћу специјално на пра вљених стројева високог
на пона, да Земља емиту је „микрота ласе“ и да
се пона ша као сфера пу на набоја. Заснова но на
овим открићима и њи ховој потврди на Колорадо Спрингсу, Тесла је тестирао прве електромагнетне ма шине без постоја ња „крила, проперела
или гас ку тија“

Не-Херцови та ласи

У Одговорима на питања, 20. децембра 2000.
године различити аутори и истра живачи Тесле
изјаснили су се о Теслином концепту „електро
магнетног моментума“ који је произа шао из
Максвеловог оригиналног ра да (изједначење се
односи на Максвелово изједначење о којима је
писао Оливер Хасвелд, те се могу на звати онда
Максвелова-Хевисајдова једначина) са нота цијом вектора у Максвеловом ра ду и обично се односи на Максвелове књиге). Тесла је у
своја истра жива ња
пренео и за па жа ње
За нека о Не-Херцовим та ласима. Они
су да нас познати у
области микроталаса као „површин
ски таласи“. Тесла
је посебно обратио
па жњу на кре та ње
небеских тела. Хасевилд је пону дио
гра вита циону
и
елек тро маг нет ну
методологију(Елек
тричар, 1893.). И
дру ги су наста вили истра жива ња у овом правцу. Олег Д. Јефименко је на писао књигу „Кауза
литет, електромагнетна индукција, и гравита
ција: различити приступи теорији о електро
магнетном и гравитационом пољу“.

Компоненте

Ова теорија је логични проду же так модела рота ционог магнетног поља. Према Сва мију Вивеканди:
„Ведантична Прана, Акаша и Калпа (Век све
та или Брамин дан) су (по Тесли) биле једине те
орије модерне науке које могу да одобре и подрже,
могу да докажу математички да се енергија и
материја могу свести на потенцијалну енерги
ју“. (Грац, 1997)
Теслини електромагнетни та ласи су састављени од потенцијалне енергије и одговарајућег
кре та ња та ласа. Ова кре та ња потенцијалне енергије проу зроку је проводник из непосредног
окру жења који је еквива лент и су протан ефекат
(одређу јући позитиван и негативан карактер
околине).
Неки делови ове теорије гласе:
Сва мерљива тела су непрекидно у покре ту
по целом универзу му.
Одсуство проводника би резултира ло непостоја њем електромагнетне силе (ва кумска
структу ра је проводник, материја (највећи проводник). Мерљива тела и дру ге структу ре које
испу ња вају простор поседу ју и ниво непроводности електричне енергије.
Кре та ње кроз простор ствара „илу зију времена“.
Електромагнетна енергија ствара меха ничке
ефекте који делу ју кроз проводнике (моментум
и инерција су електромагнетне по природи.
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Енергија је сна га изнад времена).
Ка да је проводник изложен резонантним вибра ција ма електромагнетне енергије, ствара се
интерак ција.
Електромагнетна сила испу ња ва читав универзум (односећи се на енергију зрачења).
Електромагнетна сила је феномен који настаје пу тем проводника у универзу му (резултат делова ња проводника на мерљиву материју).
Модулира ње Видебандовних фреквенција
електромагнетне силе прола зи кроз све проводнике (слично ширењу спектра).
Са морегенериса но хе теродофинско електромагнетно поље кондензу је се кроз проводник у
универзу му.
Електромагне ти потенцијалне енергије се
гру пишу у односу на пол проводника и проводников диелектрички отпор.
Електромагнетна поља делу ју једно на дру го
и стварају рота циона поља.
Електромагнетна ентропија пре твара енергију у потенција ле.
Електромагнетни потенција ли високе фреквенције стварају: 1) ма њи број интерак ција у
непосредном окру жењу 2) уједначено кре та ње
без рота ције у простору-времену, и 3) електромагнетну засићеност (пр. пла зма).
Ниска фреквенција непокретности електромагне та реа гу је као та ласи.
Електромагнетна поља проводника стварају
привлачну силу негативног пола (што се обично
односи на гра вита цију).
Тесла никад није конкретно при чао о односу
„времепростор“, него се уместо тога усмерио на
концепт „примарне супстанце“. Он та кође никад није користио овај релативистичко „двојни“
термин. Он је сматрао да је време на пра вљено
по човековој мери и да се у њему деша вају дога ђаји, као што су пређена дистанца (у киломе трима
или ми ља ма) у одређеном временском периоду
у оквиру овог односа. Он је сматрао „кривљење“
простора апсурдним, говорећи да ако кре та ње
тела „криви“ простор, онда би „једнака и супрот
на“ реак ција која се односи на реак цију простора према телима била „исправљање простора“.
Ова размена је константа универзу ма.

Контрасти и са зна ња

Ова Теслина теорија у директној је су протности
са Теоријом релативитета, што значи да енергија не произила зи директно из материје и супротно, већ се материја пона ша као проводник
за енегрију која делу је према и кроз, и да без материје нема енергије (нити силе) и обрну то (он
је изја вио да је тело без силе, као тело без ума).
Енергија (понекад посматра на као нулта тачка
енергије) дола зи из просторног окру жења (кроз
материју или проводник), и вра ћа се у простор
дајући живот материји, стварајући „затворен
круг“ на било који начин.
Она је свеприсутна, да њу и ноћу, и „реемиту
је“ се пу тем звезда у универзу му, укљу чу јући и
Сунце. Тесла је знао да сва ко „мерљиво тело“
има енергију у себи и као та кво привлачи материју која га окру жу је.
Земља је као сфера пу на набоја која хита кроз
простор универзу ма (ова стру ја ствара магнетно поље) око сунча не енергије, примарних зракова (и високе електричне стру је дуж „за леђених, магнетних, линија силе, према ра ду Хајнса
Алфена), који се спомињу у Лех неровој књизи
„Велики прасак се никад није догодио“.
Разматра ни ефекти сунчевог зрачења кроз
Земљино магнетско поље и зрачења на половима, та кође се ма нифесту ју кроз струјна преопте-
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ји патената од 1902. године, несумњиво је видео
многе од њих, пре но што се Теорија релативи
тета поја вила по дру ги пут (оригинално је то
била Бошковићева теорија). Сам Ајнштајн је рекао да је „тајна креативности у томе да се зна
како да се сакрију извори“.
Они који су ома лова жа ва ли Анштајнов рад
опту жили су га за пла гира ње ра дова дру гих научника. Анштајнов рад у канцеларији патената,
на почетку каријере, омогућио му је добија ње
информа ција.
Материја је „ултимативни“ проводник (Тесла је често мењао термин „проводник“ за термин „материја“) бу дући да је са вршен флу ид
који преноси неза висне проводнике. Тесла је
тврдио да се електромагнетни та ласи преносе
као звук у материју.

Примарни соларни зра ци

рећења високог на пона у одређеним областима
високе ра дија ције. Пошто се Земља окреће око
Сунца великом брзином, део материје је поларизован („стегнут“ је „великом променом електростатичних сила које емиту је Земља“) и ношен у
електричном пољу Земље које се сма њу је, а које
је сра змерно ква драту растоја ња од земље. Тесла је мерио ова електростатичка зрачења специјалном, посебно подељеном, пра зном цеви коју
је могао да усмера ва у правцу у ком је желео, гледајући та ласе који мењају облик.
Следећи корак су „цеви силе“ чије размере нису ва жне, већ је битна са мо густина и састав електриците та. Тела апсорбу ју цеви и стварају силазни моментум (односно гравитација је кре та ње
гу ра њем, а не ву чом), тј. „гравитационо поље“.
То је интерак ција између електричног саста ва
и сва ког „динамичног“ тела и носиоца материје
(укљу чу јући и цеви силе), што резултира моменту мом, који је дат телу (пре твара ње електромагнетног у меха ничко). То је бесконачна „кружна
петља“, која држи све у универзу му у покре ту.
Теслин „Точак природе“, ако се у потпу ности разу ме, може дати могућност да се оствари било који „жељени резултат“.
Ова размена је константна, али може бити
вештачки иза зва на, коришћењем директног
струјног снопа високог на пона и одговарајућих
струјних потенција ла, ка ко би се сма њила или
зауста вила. Сва ко тело које се креће у на шем
универзу му, врши ово зрачење и интерак цију са
материјом, пошто сва ки проводник у себи са држи електрицитет. Ва жна чињеница је да сва ка
материја може прећи из слабије, меха ничке силе у сна жнију, електромагнетну. Ово је кључ за
повећа ње „рада“ током времена и неогра ничен
„примарни покретач“.

Анштајн и релативитет

Као алтернатива Анштајновом општем релативите ту (оригиналну теорију релативите та је поста вио Р. Бошковић, 1717–1781), Динамична те
орија гравитације обја шња ва поље гра вита ције
кроз електродина мику. Тесла је изја вио да нема
енергија у материји, изу зев оне која је окру жу је
у простору. Он није при хватао високо-енергетску еквива ленцу, описа ну као специфичан релативитет. Тесла је одбио овај Ајншта нов концепт,
пошто принципи Специјалне теорије релативи
тета не признају ефекте гра вита ције. Мора се
имати у виду да је Ајнштајн имао увид у дру ге
теорије материје тог времена (један од његових
првих ра дова био је на зван „Истраживање др
жаве материје у магнетним пољима“). Бу дући
да је имао приступ патентима и доку мента цији,
ра дећи као чиновник у Швајцарској канцелари-

Ва жан концепт који се односи на Динамичну
теорију гравитације су „Теслини примарни зра
ци“. Пре свега, Сунце делу је као генератор на
наш соларни систем. Оно емиту је невероватну
количину зрачења, које Тесла на зива „примарни
соларни зраци“ (што води ка модерном концепту космичких зра кова). Ови зра ци пога ђају различите кома диће у простору, поди жући много
слабије секундарне зра ке. Примарни соларни
зра ци дола зе до разли читих пла не та дајући им
моментум, који је стално под пра вим углом у односу на пу та њу Сунца (чиме се обја шња ва крета ње пла не та око звезда, теорија коју је касније
дока зао Хајнс Алфен).
Тесла је често пона вљао да у универзу му
ништа не миру је (зато је теорија на зва на „дина
мичном“), јер ако би све мирова ло, сва материја
би се „распала“. Све на Земљи се креће великом
брзиним, јер се Земља и Соларни систем крећу
кроз простор. Тесла је тврдио да би ра диоактивни елементи у слу чају за штите од ових зрачења
изгу били ра диоактивност.

Теслина ле тилица

Дина мична теорија гра вита ције је директно
повеза на са Теслином ултимативном електропокре тачком „ле тилицом“ и значи покрену ти
за мисао (примарни покретач великих активно
сти) невиђених особина.
Тесла је преу зео прве кора ке са рота ционим
магнетним пољем и разу мео је инту итивно да
су за кони електромагне та нека ко повеза ни са
гра вита цијом. „Вертикални ва здушни коноп
ци“, које он помиње у једном интервјуу, били су
директна ана логија носиоцима материје. Уводећи „енергетске цеви“, могао би да поста ви ле тилицу на било које место или да је помери у било
ком правцу, невероватном брзином и убрза њем.
Тесла је непрекидно ра дио на развија њу сопствених теорија и њи ховој примени у пракси. Никада није бивао за довољан све до тренутка у којима их спроводи у дело.
Даља ис траживања:
Occult Ether Physics, William Lyne, Creatopia produc tions.
Pentagon Aliens, William Lyne, Creatopia produc tions.
Occult Science Dic tatorship: The Official State Science Religion and How to Get Excommunicated, William Lyne, Creatopia Produc tions.
The Inventions, Researches, and Writings of Nikola Tesla, T. C. Mar tin.
Tesla Said, John T. Ratzlaff
Tesla’s Engine: a New Dimension for Power, Jeffrey A. Hayes (Tesla Engine Builders
Association).
Prodigal Genius, J. J. O’Neill
Tesla: Man Out of Time, Margaret Cheney
Tesla Master of Lightning, Margaret Cheney & Robert Uth
The Man Who Invented the Twentieth Century: Nikola Tesla, Forgot ten Genius of
Elec tricity, Robert Lomas, Headline Book Publishing, 1999.

Тесла на сцени, екрану и у етру
П

ознато је да је Никола Тесла у мла дости, а
по неким сведочењима – и чита вог живота, писао песме. Волео је и поштовао поезију и
писце уопште, знао је на па мет многе делове из
књига врсних класика Дантеа, Ге теа, Пу шкина,
Његоша и дру гих. Та кође је познато и да су Теслу просла вља ли његови са временици: Јован
Јова новић Змај му је посве тио оду „Поздрав Николи Тесли по доласку у Београд“ (1892), Алекса
Шантић песму „Мати“, учинила је то и Десанка
Максимовић.
Јанко Веселиновић посве тио је Николи Тесли
свој роман „Хајдук Станко“, а Милош Црњански је на писао дра му „Тесла“. Проду ховљеним и
генијалним научником ба вили су се бројни истра живачи и биографи, а његов живот и дело били су инспира ција ка ко ликовним уметницима
та ко и за филмска, позоришна и ра дијска остварења, од којих нека овде бележимо.
Сведочанства о Тесли (1955/6), доку ментарни филм, који је настао у производњи Уметничког сту дија „Сла вија филм“ у Београ ду трајања
15 минута. Сценарио за тај филм на писао је филозоф и универзитетски професор др Вељко
Кораћ, који је од са мог оснива ња пу не три деценије био директор Му зеја Николе Тесле у Београ ду. Филм је режирао Вла димир Погачић, а
сниматељ је био Александар Секу ловић (16 мм,
црно-бела тех ника, тонски, траја ње 16 мину та).
За потребе обележа ва ња 120. годишњице
Теслиног рођења, 1976. године тај филм је умножен и у договору са дипломатско-конзу ларним
представништима СФРЈ у све ту прика зиван је
на стра ним на ционалним телевизијским мрежа ма.

За хвалност Тесли (1958), доку ментарни
филм, настао је у производњи „Ду нав филма“
(траја ње 11 мину та). Сценарио и за овај филм
на писао је др Вељко Кораћ, а режирао га је Божидар Ранчић.
Ра дио-телевизија За греб (1968), у сарадњи
са Му зејом Николе Тесле снимила је доку ментарни филм о Николи Тесли, прика за ног у оквиру међу народне емисије о великим научницима
све та, коју је орга низова ла Француска телевизија. На жа лост, МНТ не поседу је прецизније
податке.
Никола Тесла (1975-1977), доку ментарноигра на телевизијска серија, у режији Едуарда
Га лића, та кође је наста ла сарадњом РТВ За греб
и МНТ, чији кустос Радмила Ка пе та новић, поред тога, анга жова ла се и приликом снима ња
игра ног филма „Тајна Николе Тесле“, чиме је
омогућен увид у доку мента цију из Теслине заоставштине и снима ње експоната на сталној поставци. 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.
Тајна Николе Тесле (1979/80), први ду гометра жни игра ни филм о великом научнику, у
режији Крсте Па пића, настао је у производњи
„За греб филма“ (траја ње 115 мину та) и одмах
овенчан Великом сребрном ареном за филм
на фестива лу у Пули. Глумцу Пе тру Божовићу
поверена је улога Тесле, а мултимилијардера Ј.
П. Морга на ту мачи Орсон Велс (Orson Wel les)
остваривши једну од својих најбољих рола у
зрелијем добу. Оста ле ликове у том филму играли су Стротер Мартин (Strot her Mar tin), Денис
Патрик (Dennis Patrick), Оја Кодар, Борис Бу занчић, Веља Милојевић (Charles Mil lot) и дру ги, а
сценографију је ура дио Вељко Деспотовић.
Поводом овогодишње просла ве Теслиног рођенда на, пред у зеће „За греб филм“ (Хрватска)
приредило је изда ње тог филма, у оквиру свог
обра зовног видеопрогра ма „Филмска умјетност: повјест – теорија“, које је са да доступно и
пу блици Му зеја Николе Тесле у Београ ду.
Бајка о електриците ту (1982), кратки документарни филм настао је по сценарију који је
Му зеј Николе Тесле припремио са Ра дио-телевизијом Београд. Филм је прика зан јула 1982. и
репризиран 7. ја нуара 1983. године, али МНТ не
поседу је потребне податке ни о њему.
Misterious Mr. Tesla (Мистериозни госпо-
дин Тесла, 1982), доку ментарни филм, снимљен
је у производњи енглеске телевизијске компа није Би-би-си (BBC). Му зеј Николе Тесле пру жио
је помоћ истра живачу ове ТВ куће, који је током
1982. године проу ча вао гра ђу у тој на шој установи. Филм је емитован 20. децембра те године
на Дру гом ка на лу Би-би-сија, а 1984. године и у
програ му РТВ Београд.
У спомен Тесли (1987), кратки доку ментарни филм, настао је у производњи „Филмских
новости“ у Београ ду и режији Николе Станковића, та кође снима њима вршеним у Му зеју Николе Тесле. У монографији „Филмске новости
1944-2004“ (уредник Божидар Зечевић), издатој
поводом 60 година постоја ња ове са везне јавне
уста нове и орга низова не кинематографске делатности у бившој Ју госла вији односно Србији
и Црној Гори у време поја ве те књиге, на води само још да је писац сценарија тог филма В. Станковић, сниматељ Е. Стоја новић, композитор В.
Дунђеров, монта жер Д. Ива новић, а нема подата ка о његовој ду жини и траја њу.
Тесла (1992), екра низа ција дра ме Милоша
Црњанског, снимљена је у производњи Ра диотелевизије Србије. Бра нимир Јова новић пружио је стручне консулта ције сценаристи Весни
Језеркић у ра ду на том филму.
Никола Тесла (1993), прва епизода доку ментарне серије, наста ла је у производњи Научног

програ ма Телевизије Београд. Њени аутори
били су: уредник и водитељ серије Вла димир
Јеленковић, уредник и режисер Дра ган Маринковић, сценариста Весна Језеркић, и косценариста Бра нимир Јова новић, кустос МНТ. Током
1992. године у Му зеју Николе Тесле сниман је
доку ментарни материјал и архивска гра ђа за ту
серију. Прва и једина до са да за вршена епизода
те серије презентова на је 5. ја нуара 1993. године
у МНТ и потом емитова на 7. ја нуара исте године на Дру гом програ му РТС.
Му зеј Николе Тесле и његови стручни консултанти помогли су приликом снима ња и бројних дру гих прилога из ове уста нове за школску,
обра зовну и научну редак цију Ра дио-телевизије Београд, што тра жи посебну обра ду података. Та кође, МНТ је сра ђивао и пру жао помоћ
позориштима у којима су поста вља ни драмски
текстови о Тесли или кома ди за које су позајм љива не фотографије за сценографију: Народном
позоришту у Београ ду (1966, 1983, 1994, 2002),
Позоришту „Бошко Бу ха“ у Београ ду (1974), Народном позоришту у Ба ња лу ци (1976). За предста ву редитељке Ленке Удовички „Бу ра“, играној 2000. године у Шекспировом Глоб театру у
Лондону (В. Брита нија), позајм љен је модел за
сценографију – индук циони мотор са ротором
у облику јаје та, а за чла нове тог тима Зорица Циврић, кустос МНТ, одржа ла је преда ва ње “Tempest in the Tesla`s Egg of Columbus”.
Дан ка да се вратио Тесла (1992), доку ментарни видео филм (траја ња 36 мину та), настао је у
продук цији ИК „Саборност“ и извршној продукцији Милоша Спајића, режији Николе Стоја новића и по сценарију Миодра га Мише Нова ковића. Изда вач касе те уједно је био орга низатор, на
том филму забележене, ма нифеста ције којом је
обележен пун век од једине Теслине посе те Краљевини Србији и њеној престоници Београ ду, 2.
ју на 1892. године. Пра ва премијера тог филма
била је на 53. београдском фестива лу доку ментарног и краткоме тра жног филма, на свеча ној
просла ви 150. годишњице од рођења Николе Тесле, поводом чега је приређен посебан програм
у Му зеју Ју гословенске кинотеке, 13. априла ове
године. Та да су прика за ни и филмови В. Погачића „Сведочанства о Тесли“, Гора на Костића “Tesla Heavenly Art” и Миросла ва Бате Пе тровића
„Тесла у Бу димпешти“.
Ненад ма шни геније – живот Николе Тесле
(1993), мултимедијални програм ауторке и уреднице Дренке Доброса вљевић, настао у производњи Ра дио-телевизије Нови Сад (од недавно:
Ра дио-телевизија Војводине), који је у целости
пренет и као ра дио-емисија, а делимично као
ТВ емисија, јавно извођење имао је у Му зеју Војводине у Новом Са ду, 3. фебруара 1993. године.
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Програм је ура ђен поводом поја ве дру гог издања истоимене књиге Теслиног биографа Џона
О`Нила, а пре свега стогодишњице Теслиног
чу веног преда ва ња пред Френклиновим институ том у Фила делфији (САД), тачно тог дату ма
пун век ра није, ка да је наја вио еру преноса звука и слике бежичним пу тем. Тај програм је био
посвећен и 100. годишњици Чика шке изложбе
– светског сајма који је био осве тљен Теслиним
стру ја ма и отворио пут да Теслин систем добије
прева гу над Едисоновим једносмерним стру јама, као и педесе тогодишњици Теслине смрти.
Овај програм добио је годишњу на гра ду РТС.
Тесла (1994), дводневна свеча ност и програм
Српског демократског са веза у Ма ђарској организова на је поводом открива ња спомен-плоче
посвећене Николи Тесли у Дому српске заједнице у Пома зу, поста вљеној на кући Теслиног
уја ка Паје Мандића који је живео у том месту,
21-22. маја 1994. године, уз учешће Му зеја Николе Тесле и РТВ Нови Сад. Мандићева уну ка Мадаи Гилен учествова ла је у програ му говорећи о
породичним сећа њима, а књигу „Никола Тесла
– преписка са родбином“ предста вила је Зорица
Циврић, кустос МНТ. Репорта жу о том дога ђају на пра вила је Дренка Доброса вљевић из РТВ
Нови Сад, медијаторка тог програ ма и косценариста, уз Пе тра Ластића, председника српске заједнице у Бу димпешти.
Те слин Кол ра до Спрингс – некад и сад
(1995), дводелни доку ментарни филм (траја ња
два пу та по 50 мину та) настао је у производњи
РТС – ТВ Нови Сад, ауторка и уредница је Дренка Доброса вљевић, чији главни консул тант
је био ака демик Алексан дар Марин чић, та да
ди ректор МНТ, а стручни консул тант Зорица
Циврић, кустос МНТ. Ауторка је током једномесечног боравка у Колора ду у ле то 1994. године
за врши ла ис тра жива ње и сни ма ње потребних
ка дрова за тај ТВ филм, новим архива лија ма
осве тља вајући неколико до та да непознатих
де та ља из Теслине живот не и ствара лачке биографије.
Она је ту забележила и велико поштова ње
америчких са времених теслолога према раду Му зеја Николе Тесле у Београ ду и посебно
проф. др Александру Маринчићу, због приређи-

ва ња Теслиног „Дневника истра жива ња из Колора до Спрингса 1899-1900“ на српском (1976)
и енглеском језику (1978), у изда њу МНТ и ИП
„Нолит“ у Београ ду. Филм је емитован 9. и 11.
ја нуара те године.
Тесла или при ла гођа ва ње анђела (1995),
предста ва по тексту Стева на Пешића на репертоару Народног позоришта у Београ ду је од те
године. Ту мач лика Николе Тесле је Љу бивоје
Та дић.
Пое тика Теслиног универзу ма (1996), у производњи Ра дио Новог Са да (траја ње 5 мину та),
презентира на и на Ка мерној сцени Народног
позоришта, на ма нифеста цији „Бранково коло“ и дру где, ра дио-емисија је Дренке Доброса вљевић, са Николом Брегу ном, уз стручног
консултанта Зорицу Циврић, кустоса МНТ, где
су вршена тонска снима ња експоната у оквиру
сталне поставке. Поред бројних емисија – посебно на 150. годишњицу од рођења Николе Тесле
и његовом прогла шењу за почасног гра ђа нина
Новог Са да 10. јула 1936. године, ауторка се са
већ на веденом и дру гим емисија ма укљу чила
наредне године и потом у све касније програме па жње вредног пројекта и од скора Удру жења гра ђа на „Теслино пла не тарно посело“, чији
председник Управног одбора је његов оснивач
Миодраг Миша Нова ковић, који о томе пише у
посебном прилогу ових новина.
Tesla Heanveli Art (Теслина небеска
уметност, 1997. i 2006), доку ментарни видео
филм – забележен је већ и у прилогу „Теслина
бајка о стру ји“ ових новина.
Никола Тесла – сто година да љинског упра-
вља ња (1998), емисија у производњи ТВ Сту дија
Б (траја ња 20 мину та), наста ла је као за пис истоимене изложбе, чији аутори су били Бра нимир
Јова новић – виши кустос МНТ, Дејан Поповић,
Никола Раја ковић – професор Електротех нич-

ког фа култе та у Београ ду, и Јован Перић, а одржа на је у Ју гословенској га лерији уметничких
дела те године.
Му зеј Николе Тесле у „Све тови ма нау ке“
(1998), недељне емисије Дру гог програ ма Ра дио
Београ да, био је предста вљан током те године са
програ мом траја ња петнаест мину та, који је приређивао и водио Јован Јелић, сарадник МНТ.
Тесла у Бу димпешти (2002), доку ментарни
видео филм (траја ња 10 мину та), настао је у
продук цији УГ „Теслино пла не тарно посело“ и
Приватног пред у зећа за производњу и промет
уметничких дела „Фикс Фокус“ у Београ ду, чији
директор Мирослав Бата Пе тровић је режисер
и сниматељ тог филма, а сценариста и наратор је
Миодраг Миша Нова ковић. Филм је у главном
гра ду снимљен на Светски дан телекому ника ција – 17. маја те године.
Тесла (2005), дра ма Милоша Црњанског била
је првенац у новом програ му упра во обновљене
Опере и театра „Ма дленија нум“ у Зему ну, 1. јуна те године, у адапта цији и режији Никите Миливојевића. Лик Николе Тесле играо је Дра ган
Мића новић, уз кога су оста ле улоге игра ли Ана
Софреновић, Да нијела Угреновић, Миодраг
Кривока пић, Ми ха ило Јанке тић, Феђа Стоја новић, Борис Комненић, Миодраг Ра дова новић и
дру ги глумци и деца. Сценографију је осмислио
Герослав Зарић, костиме Ла на Цвија новић, а музику је компоновао Димитрис Ка маратос, гост
из Грчке.
Програ мом Одбора за обележа ва ње 150. годишњице од рођења Николе Тесле Вла де Србије
предвиђено је и снима ње игра ног филма, телевизијске серије, циклуса емисија и квиза, посвећених великом научнику, као и више му зичких
концерата, уз оперу „Љу би часта ватра“, која је забележена у прика зу главних програ ма просла ве
„Вечна блиста вост Теслиног 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.

За изра ду сепарата 150 година од рођења Николе Тесле (1856–1943) коришћени су материја ли Му зеја Николе Тесле у Београ ду,

Теслиног дру штва у Њу јорку, Електропривреде Србије, Репу бличког одбора за обележа ва ње годишњице, Библиотеке гра да
Београ да, бројне сту дије и несебична помоћ поједина ца. Најсрдачније за хва љу јемо Му зеју, Министарству за дијаспору
и Књижевном дру штву „Све ти Са ва“, посебно Теслином дру штву – без чије помоћи овај сепарат не би био ова ко потпун.
Сепарат су урадили: Ста ниша Нешић, Виоле та Ву че тић, Димитрије Стефа новић, Срђан Стојанчев и Миодраг Нова ковић.
Дизајн и ликовно-графичка опрема: Зоран Станковић.
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