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Астрономско друштво ''Руђер Бошковић" 

Резиме. Дата је кратка историја малог аеродрома заједрилице који се налазио поред 

Астрономске опсерваторије у Београду од 1933. до 1936/37. године. 

Мало је познато да је у првим годинама постојаља Београдске 

астрономске опсерваторије, на данашњем месту на Звездари, непосредно 

поред ње, било право мало летилиште, мали аеродром, који је припадао 

Школи за ваздушно једрење Аеро Клуба Наша крила Краљевине 

Југославије.' Обе ове установе почеле су са радом практично у исто време. 
После напуштања старе Опсерваторије на Врачару, која је, заслугом 

проф. Милана Недељковића, била основана при Великој Школи као 

Астрономска и метеоролошка опсерваторија 1887. године, изграђена је 

1930/32. нова и модерна опсерваторија, сада специјализована - Београдска 

астрономска опсерваториЈ а. 

Пошто су 1929. год. била обезбеђена средства за изградњу велике 

Опсерваторије, проф. Мишковић је изабрао локацију на месту званом 

Лауданов Шанац, на Великом Врачару. Грађевински радови извођени су од 

1930. до 1932. године, а током наредне две године монтирани су 

инструменти. 2 

Те исте 1932. године, када је наша астрономска наука добила своју 

опсерваторију, са којом ће се развити и унапредити до значајних висина и 

вредности, и наше ваздухопловства такође је учинило један крупан корак 

који ће га силно развити, популарисати и омасовити. Те 1932. године, Аеро 
Клуб Краљевине Југославије, на челу са чувеним Тадијом Сондермајером, 

донео је много срећну одлуку да пошаље два питомца из наше земље у 

Немачку на обуку у једриличарству, у најпознатију школу безмоторног 

летења при Друштву Рен- Роситен, које је имало два одељења за основну 

наставу, у Рену на Васеркупе и у Роситену Филикопен. 

1 То је тачан назив установв; после рата, до данас, зове се Ваздухопловни савез ... 
2 Војислава Протић- Бенишек, Васиона, бр. 3-4, 1987. г, стр.67. 
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Немачка је у то време, због великих ограничења после Првог светског 

рата у развоју њене ваздухопловне индустрије, нарочито војне, била веома 

усавршила ваздушно једриличарство, са којим је, у ствари, створила бројни 

кадар пилота који су научили да лете и управљају апаратима без мотора и 

који су после лако и брзо доучени да управљају и са летилицама са 

мотором ... 
Аеро Клуб Наша крила имао је много среће и код избора лица које ће 

послати у Немачку на обуку у једриличарству, то су били Александар - Аца 

Станојевић, из Београда, и Живко Јозанов, из Новог Сада. Аца Станојевић је 

већ имао звање резервног официра - пилота, имао је чак звање пилота -
ловца, док Живко Јозанов није био пилот до тада, али је изабран, као студент 

технике, због свог залагања за увођење аеронаутичког одсека на Техничком 

факултету и за рад код оснивања Академског аероклуба. Они су били 

изабрани да буду први учитељи ваздушног једрења у Југославији. 

Са њима је пошао у Немачку, на обуку у једриличарству, и трећи 

учесник, Боривоје Ивковић, али он је отишао о свом трошку и без обавеза 

према Аеро Клубу. Они ће бити први наши пилоти једриличари ... 
Александар-Аца Станојевић, тако срећно изабран да постане будући 

учитељ летења на апаратима без мотора, који је већ имао звање пилата

ловца, и КОЈИ Је сањарио да лети на авионима са погоном од више стотина 

коњских снага, није пошао у Немачку на обуку са великим одушевљењем да 

би тамо летео на машинама без мотора, са стартом помоћу гумених 

конопаца, као из "праћке" ... Али, као да се тамо на први поглед заљубио у 

једриличарство . Обуку је завршио са великим успехом, завршио је и обуку 

полетања са аерозапрегом (када авион вуче и подиже једрилицу), што је још 

увек била новина и није било усавршено, и био је први тамо у школи који је 

радио акробације са једрилицом и први извео лупинг (петљу). Аца ће 

постати велико име нашег ваздухопловства, постаће праотац нашег 

једриличарства и летеће врло дуго и срећно, чак и после своје 80-те године! 

Одмах по повратку са обуке у Немачкој, која је трајала 40 дана, 

приступило се отварању школе за безмоторно летење. Станојевић је био 

одређен за њеног управитеља, Ј озанов за његовог помоћника; они ће бити, 

заједно са Ивковићем, први наставници једриличарства код нас. 

Станојевић је изабрао један терен у селу Пиносави испод Авале, и школа 

за безмоторно летење - Нижа школа за ваздушно једрење у Београду -
отворена је, први пут у Југославији, дана 14. августа 1932. године . 

У листу Наша крила бр . 101 од 1. 08. 1932. године, као и у другим 

листовима, јавност се обавештава о предстојећем отварању ове школе коју 

оснива, са највећим циљевима и најлепшим надама, Средишна управа Аеро 

Клуба Наша крила Краљевине Југославије . Расписан је био и конкурс за 

пријем кандидата за ову школу; они нису могли бити млађи од 16 година, 
уписнина је била 1 ОО дин. и школарина за "А" курс 400 динара. 
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Звање "А" пилота једрилице добијала се после најмање 15 самосталних 
летова, од којих бар један мора имати трајање дуже од 30 секунди! Такви су 
били почеци! 

Управник школе Аца Станојевић уписао је у прву класу наших пилота 

једриличара, за курс "А", укупно 38 полазника, у томе и четири девојке . 

Живко Јозанов је записао, Наша крила бр . 106 од 16. октобра 1932: 

Почели смо рад 14. августа са две школске једрилице типа Цеглинг, које 

су на крштењу добиле имена Орлић и Полетарац. Хангар нам још није био 

готов, те су апарати преко десет дана били под ведрим небом. Требало је 

добити дозволу и посећи неке врбе у ливади, крчити извесна места за 

стартовање, поравнати неке јаркове, укратко, дотерати наш "аеродром" 

по коме расту врбе, теку потоци, по ком пасу стада, кога ивиче железничка 

пруга, телеграфске бандере и жице, у неко употребљивије стање .... 

Курс "А" је завршило 30 ученика, и они су око 1. октобра прешли на курс 
"Б" (потребно је звање "А" пилота, најмање 25 самосталних летова, пет са 

трајањем више од 60 секунди сваки, и најмање пет са S маневрима), а у другу 
класу за обуку "А" пилота било се пријавило 15 нових полазника. 

У току наставе Школу је посетио и п.пук. Миодраг Томић (тада 

командант 6. Ваздухопловног пука и командант Београдског ваздушног 
пристаништа, пилот из прве групе српских пилота школованих у Француској 

1912. и ратни пилот на Солунском фронту), министар за физичко васпитаље 
Лавослав Ханжек, п.председник Средишне управе Аеро Клуба, пук. Влајић, 

генерални секретар Драг. Николић, и многи други званичници. 

Ваздухопловству, свим његовим облицима, у то време се указивала веома 

велика пажња и од њега се много очекивало! ... 
По завршетку летачке сезоне у јесен 1932, донета је одлука да се 

летилиште у Пиносави напусти, иако су резултати рада школе у тој години 

били задовољавајући. Вероватно је било закључено, сасвим оправдано, да је 

удаљеност Пиносаве од Београда, са условима превоза и транспорта у оно 

време, била препрека за бржи развој школе и за већу популарност и 

омасовљење плавог спорта. Потражено је друго место и избор је пао на 

простор поред нове астрономске опсерваторије на Великом Врачару. О том 

простору око Опсерваторије тада се много говорило и писало управо због 

њене изградње, будући да је то био нови, велики и несвакидашњи објекат, и 

то ј е привукло пажњ у и Аеро Клуба. 

Овај део града био је онда празан, ненасељен, удаљена периферија града, 

то је највиша кота у Београду (253), место је зато било ветровита, што је 
повољно за летење (код ветра мале и умерене брзине), конфигурација терена 

са одсечном и стрмом падином према истоку, према Миријеву, и заравни око 

Опсерваторије, била је задовољавајућа и много је обећавала. 
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Већ у пролеће 1933. године започела је поред саме опсерваторије 

изградња хангара за потребе Школе за ваздушно једрење која се пресељава 

из Пиносаве на ово место . 

Један од тадашњих једриличара је много касније написао: 

На летилишту, а то је била Звездара, баш на 20-30 м од зидова самог 
објекта - куле, где је била ротациона купола за астрономско посматраље, 

уз сам пут за село Миријево, налазио се хангар. (..) на десетак метара од 
хангара и на двадесет метара до саме ивице платоа, где је почињала доста 

стрма падина, постављала се једрилица за стартовање. Доњи простор где 

је падина престајала био је покривен кукурузима ... 
Поглед са стартног места на платоу пружао се низ Дунав, који је својом 

десном обалом ивичио овај простор са путем даље за Вишњицу и брдо 

Осовље. 3 

Слика 1. 

Слаба копиЈа ове лепе и старе групне слике на летилишту поред 

Опсерваторије ипак може да дочара поглед на Дунав, Вишњицу, крајичак 

Аде Хује, и брдо Осовље (Милићево брдо), КОЈе заклања поглед према 

Панчеву ... 
Видик са овог места на ту страну био је најлепша панорама Београда, 

. . . 
лепота коЈа задивљуЈе и коЈа се памти целог живота ... 

Морамо додати да је на Дунаву тада било веома много лађа, свака са 

точковима са лопатама, и црне теретне које су вукле шлепове, и беле 

путничке, толико да је било ретко видети овај део велике реке без лађе! И то 

је била лепота! ... 
Нову сезону обуке у летењу, другу у историји нашег једриличарства, 

најављује лист Наша крила од 18. марта, стр. 4, и каже да ће овогодишњи 

3 Ст.Џоџовић: На крилима, Бгд. 1996. г. 
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једриличарски курсеви Аеро Клуба ускоро отпочети, а одржаваће се код 

нове Београдске опсерваторије. 

У броју од 13. априла лист пише: 

Једриличарска школа ускоро почеће рад 

Ове године једриличарски спорт почеће у Београду у већој размери него 

ли прошле године. Једриличарска секција при Средишњој Управи чини све 

потребне техничке припремне радове око једрилица. 

Безмоторно летење добиће нов елан зато што је омогућено учешће и 

онима који располажу са мање слободног времена . Изабран је одличан нов 
погодан терен код опсерваторије на Великом Врачару, на благим падинама 

према селу Миријеву и Вишњици. Ранија школа за безмоторно летење у 

Пиносави трпела је због велике удаљености од Београда, а сада ће бити 

удаљена свега 15 минута од крајње станице гробљанског трамваја ... 
. . . Чим се заврше техничке припреме позваће се омладина оба пола за 

упис, а крајем овог месеца почеће школа редован рад и трајаће беспрекидно 

целе године. 

Овакав оглас објавила је и Политика. 

Лист Наша крила од 13. маја објављује услове за упис у Школу за 

безмоторно летење, а у броју од 27. маја јавља да школа почиње са радом од 
1. јуна. Али тек у броју од 17. јуна објављује да Једриличарска школа у 
Београду почиње рад: 

После интензивних припрема и подизања великог хангара, радови се 

приводе крају и школа почиње рад у недељу 18. јуна 1933. године. 

Секретаријат Аеро Клуба у ул. Мајора Илића бр . 5. 
Школа је стварно почела са радом код Опсерваторије у недељу 18. јуна 

1933. год. 

Исти лист, Наша крила, већ у броју од 19. августа јавља о новом рекорду: 

Наш млади и одлични пилот једриличар Кока Ђорђевић (..) који је још у 
Пиносави поставио први југословенски рекорд оставши у ваздуху 2 мин и 30 
сек, успео је 13. августа да по туче свој рекорд са "Попенхаузеном" (то је 
тип једрилице) оставши у ваздуху 7 мин и 12 сек изнад тачке поласка. Овај 

лет учињен је у школи безмоторног летења Средишне Управе Аеро Клуба у 

Београду, код опсерваторије на Великом Врачару. 

Школа за безмоторно летење код Астрономске опсерваторије лепо је 

почела, резултати су почели да пристижу, остварено је било преко 3700 
стартова (вероватно са онима у Пиносави, В.Л.), када се изненада 24. 
септембра догодила катастрофа, удес са смртном последицом . 
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О томе Политика од 25. септембра 1933. јавља: 

Несрећа на аеродрому авиона без мотора 

Недалеко од нове Опсерваторије, на аеродрому школе за летеље на 

авионима без мотора, јуче се догодила прва несрећа откако је школа 

отпочела рад. Г Живко Јозанов, учитељ у једриличарској школи, приликом 

старта тако је несрећно пао даје сломио обе ноге и леву руку .... 
Колико се могло да утврди првим увиђајем, до несреће је дошло услед 

тога што је пилот г. Живко Јозанов пропео апарат пре времена, па је 

изгубио брзину и пао на земљу. 

Политика од 26 .септембра: 

Прва жртва нашег једриличарства 

Како смо донели у јучерашљем београдском издаљу, наставник школе за 

летеље авионом без мотора (Једриличарске школе) Живко Јозанов, подлегао 

је озледама које је добио приликом несрећног пада. 

Политика, 27 .септембра: 

Живко Јозанов сахраљен је као млад херој и претставник идеалистичке 

омладине; Живко Јозанов, студент, наставник школе безмоторног летеља 

нашег Аероклуба, који је несрећно пао са својим аеропланом, сахраљен је 

јуче ... 
Погреб је био импозантан ... 

Лист Наша крила бр. 144 од 30. септембра 1933. пише о несрећи на 
летилишту поред Опсерваторије и даЈе основне податке о погинулом 

наставнику летења Живку Јозанову: 

... Почео је студије 1925. на Сорбони, али се због недаћа материјалне 
природе враћа и 1927. уписује на Технички факултет у Београду. Члан 

управе "Побратимства", студентски делегат Београда на конгресу 

Академске омладине у Сарајеву 1929., он је иницирао Студентску Малу 
Антанту... Био је уредник "Смене", он доказује потребу отвараља 

Катедре за Аеронаутику на Београдском универзитету. У 1932. на Конгресу 
студената Мале Антанте (студенти ЧСР, Пољске, Румуније и Југославије) 

бива изабран за љеног првог председника. Био је потпредседник Академског 

Аеро Клуба- интензивно спроводио пропаганду за ваздухопловства ... 

У истом броју 144 од 30. септембра лист пише: 

Ових дана управник школе безмоторног летеља г. Аца Станојевић, пилот 

-ловац, поставио је саједрилицом "Попенхаузен" домаће конструкције, нов 
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југословенски рекорд летевши 9 мин и 25 сек. Ранији рекорд држао је Кока 
Ђорђевић са 7 мин и 12 секунди. 

Уредништво није навело датум када је постављен овај рекорд, а могуће је 

да је он остварен истог дана када се догодила несрећа. Разуме се, у старту 

пре несреће ... 
Догодила се тешка несрећа, али Школа је већ после два-три дана 

наставила да ради нормално и летење заљубљеника се наставило. У Аеро 

Клубу су донели одлуку да се хангар поред Опсерваторије назове именом 

несрећно погинулог наставника летења Живка Јозанова. Томе се одмах 

приступило .. . 
На дан првог октобра одржана је једна скромна свечаност у школи 

безмоторног летења, јавља лист Наша крила, бр . 145 од 7. октобра 1933. 
године: 

Рано изјутра осетила се ужурбаност око припремаља за свечаност. Све 

једрилице биле су постројене пред хангаром, гости су лагано пристизала .. . 
Један официр заступао је команданта ваздухопловства (!) ... 

У 10,30 часова приступа се свечаном чину, освећењу хангара. Хангару је 

дато име почившег Живка Јозанова у знак дугог сећања. 

Слика 2. Хангар са именом Живка Јозанова. 
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По освећењу приступило се крштењу нове једрилице "Попенхаузен ". 
Кума г-ђа Милица Сондермајер разбивши боцу шампањца о врх једрилице 

изговорила је гласом који улива веру: "Крстим те именом "Јастреб "и 

желим ти свако добро " ... 
. .. наставници школе и управник извршили су неколико стартова који су 

присутне одушевили ... 

Слика 3. 

На сл. З види се свештеник и чин освећења хангара, види се и једрилица 

"Јастреб" коју је управо крстила г-ђа Сондермајер . Иза једрилице лепо се 

запажа главна зграда Београдске опсерваторије, а у десном углу доњи део 

познате астрономске куле, у ствари водоторња, КОЈИ Је у саставу 

опсерваториЈе и данас и служи у друге сврхе . 

На дан 9. новембра 1933. године Аца Станојевић основао је 

једриличарску групу под именом Девети. Ова група (у наше време звала би 

се аероклуб) развијала се врло успешно и она ће у 1935. и 1936. имати значај 
репрезентације Краљевине Југославије на такмичењу у Швајцарској (на 

висини 3460 м, на глечеру (!),снегу и леду ... ) и у Чехословачкој . Оба пута је 

постигла одличне резултате и високо подигла међународни углед нашег 

једриличарства ... У Чехословачкој Аца Станојевић је победио у дисциплини 
трајање лета и поставио нови југословенски рекорд од 8 сати и 36 минута! 
Више се неће време летаједрилица мерити у секундама и минутима! ... 

Група је узела име Девети зато што је за старт једрилица у оно време било 

потребно девет особа: шест затежу гумену ужад, један је пилот, један 
. . . . . 

придржава крило и Један Је код репа Једрилице КОЈИ Је на дату команду 

ослобађа ... 
Председник ове наше прве једриличарске групе (аероклуба), ове наше 

једриличарске репрезентације, био је Г. Војин Ћуричић, правник и 

економски стручњак, управник Државне хипотекарне банке у Београду. 

Војин Ђуричић ће од 1936. године бити и председник Астрономског 

друштва све до рата 1941-1945. године . Пошто је Војин Ћуричић био 1939. 
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и министар за финансије у влади Краљевине Југославије, можемо рећи да су 

и Астрономско друштво и једриличарска група Девети имали за председника 

врло угледну личност! 

Лист Наша крила од 25. јануара 1934. обавештава о резултатима летења 
Аеро Клуба Југославије у 1933. години и пише да се летећи парк састојао од 
13 апарата готових и 6 у изградљи, да је 43 пилота добило диплому "А"и 12 
пилота диплому "Б" у школи код Опсерваторије . Број дипломираних 

једриличара у 1932. год. био је 33, а у 1933. укупно 55, и број летова 1603, 
односно 3061 лет. Укупан број свих издатих једриличарских диплома "А" и 

"Б" у Краљевини Југославији у 1933. био је 88. 

Наша крила бр . 168/1934. јављају даје на други дан Ускрса, 9. о .м. у 11 час 
и 9 мин, једриличарска група "Девети" крстила своју прву једрилицу 

сопствене израде, типа "Холс дер Тојфел ", која је, доследно броју девет, 

д б "П " о ила име 1--'.евети ... 
Крштењу ове једрилице кумовао је Г. Војин Ђуричић. 

У недељу 20. маја 1934. школа безмоторног летења приредила је и прво 
такмичење . Било је то такмичење пилота једриличара са "Б" дипломом . 

Прво званично такмичење једриличарских група, на Великом Врачару 

код Астрономске опсерваторије, у организацији Аеро Клуба, одржано је 

12. јула 1934. 
Победила ј е група "Девети", друга ј е била група "Београд", трећа "Галеб" 

и четврта Академски аероклуб . Број група почиње брзо да расте ... 
На целој територији Обласног одбора Београда у 1934. било је шест (6) 

једриличарских јединица (група, т.ј . аероклубова) са 13 једрилица и још 
девет у градњи. Укупно је било извршено 3.923 полетања, остварено је 35 
диплома "А", 18 диплома "Б" и једна диплома "Званично Ц" . Ова диплома 

"Ц" вероватно је била прва у нашем једриличарству ... Разуме се да је највећу 
активност имала школа за безмоторно летење код Астрономске 

опсерваториЈе ... 
Ипак, Наша крила бр . 217-218 од 30. марта 1935. г доносе вест даје Аеро 

Клуб Краљевине Југославије за 1935. годину предвидео реорганизацију 

једриличарства у земљи у циљу напретка .. . Ова реформа уследила је на 
основу искуства, јер досадашљи рад по школама показао се скуп . И зато се 

оне укидају, а оснивају се једриличарске групе (т.ј . аероклубови) у свим 

местима где има за то услова и интересоваља. 

Дакле, Школа за безмоторно летење код Астрономске опсерваторије на 

Великом Врачару, где је радила у току 1933. и 1934. године, укинута је на 
почетку 1935. године . 

Али, још ће се летети на Великом Врачару ... У тој 1935. летилиште, са 

хангаром и једном једрилицом за почетну обуку, изнајмиће Ваздухопловни 

одсек Соколског друштва »Руски Соко« у Београду. Одсек је почео да ради 

2. јуна 1935. и носио је име »Капетан Нестеров« - пилота који је августа 
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1914. код Лавова изазвао намеран судар са аустријским авионом, при чему 
су оба пилота погинула. Имали су две секције, моделарску и једриличарску, 

а наставници су били студенти технике, Владимир Середински, Борис 

Слусарјев и Игор Автамонов, који је био и вођа Групе. 

Обе секције ове руске ваздухопловне групе биле су врло активне . 

Учествовали су више пута и у такмичењу летећих модела. Таква такмичења 

су представљала велику пропаганду ваздухопловства и привлачила су 

велики број младих заљубљеника у летење . Једриличарска секција групе 

»Капетан Нестеров«, која је имала 25 чланова, остварила је у 1935. укупно 

638 полетања и испунила услове за 11 диплома »А«. 
Нема података да се летело и у 1936. на овом летилишту. Ипак, писац 

. . . 
овог чланка, КОЈИ Је као дете становао на том терену, памти да Је први пут у 

животу видео једрилицу (авион) изблиза, на земљи, са пилотом у њој, те 

1936. или чак 1937. Она је била слетела на простор где је данас институт 
»Пупин«- тада терен Звездаре није био овако пошумљен, ту су биле голети и 

велике пољане... Разуме се, она је могла да долети тамо и са неког другог 

летилишта ... 
Свакако, летилиште за безмоторне авионе код Астрономске 

опсерваторије у Београду укинуто је око 1936/1937. године . 

Нисмо могли нигде да проверимо, али допуштамо могућност да је ово 

летилиште престало са радом на овом месту и по захтеву управе 

Астрономске опсерваторије, којој су једрилице које би овде летеле могле да 

представљају и одређену опасност. 

AIRPORT NEAR ASTRONOMICAL OBSERV ATORY 

А short history of small airport for gliders, existing near Belgrade Astronomical Ob
servatory from 1933 up to 1936/37, is given. 
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ПОСМАТРА ЧКИ ОБРАСЦИ АСТРОНОМСКЕ 

ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ 

СОЊА ВИДОЈЕВИЋ и СТЕВО ШЕГ АН 

Катедра за астрономију Математичког факултета Универзитета у 

Београду, Студентски трг 16, Београд, Србија 

Резиме. Описан је значај дигитализације астрономских посматраља АОБ 

забележених на посматрачким обрасцима. Дато је једно решеље за on-line и off-line 
унос и приступ подацима. пројектован је поновни рачун и контрола добијених 

резултата. Дат је пример редукције посматраља која су обављена у Служби времена 

на малом пасажном инструменту (D=lOO mm, F=lOOO mm) Бамберговог типа фирме 
"Askania". Одређиваље лонгитуде места посматраља вршено је апсолутном методом 
помоћу Мајерових формула за свођеље тренутка посматраља на меридијан. 

Размотрене су могућности за локалну и регионалну сарадљу и отвараље путева за 

сарадљу са ЕУ путем укључиваља у IVOA (Intemational Virtual Observatory Alliance). 

Астрономска опсерваториЈа у Београду (http://www.aob.bg.ac.yul) 
представља једну од најстаријих научних институција у Србији. Двадесет 

шестог марта 1887. године (по јулијанском календару), на предлог који је 
Милан Недељковић, професор астрономије и метеорологије на Великој 

школи, учинио Министру просвете, донето је решење да се за Краљевину 

Србију подигне провизорна астрономска и метеоролошка опсерваторија у 

приватној кући у Београду на Врачару под управом и руковођељем Милана 

Недељковића. У првим годинама рада опсерваторија је била више 

метеоролошка него астрономска због недостатка астрономских 

инструмената. Тек после првог светског рата, када Недељковић на име ратне 

репарације набавља астрономске инструменте (више о томе на 

http://astro.matf.bg.ac.yu/sem001 .htm), и Астрономска опсерваторија добија 
материјалну основу на којој гради свој будући научни значај. 

У периоду између 1932. и 1936. године највеће активности запослених су 
усмерене на израду рачунских публикација. Прва је: Annиaire de 
l 'Observatoire astronoтiqиe de Beograd, садржи привидне средње положај е 
(а, о) за сваки десети пролаз кроз гринички меридијан за 189 звезда 

EichelЬerg-oвoг каталога. Издата су годишта од 1929. до 1934. Друга 
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публикација је: Годишњак нашег неба, астрономски календар на српскм 

језику који је био намељен популаризацији астрономије . 

У том периоду значајна активност је била постепено осниваље и 

организоваље појединих астрономских служби. Службу тачног времена и 

лонгитуде организовао је П. Ђурковић под руководством професора 

Мишковића 1935. године . Следеће године, 1936. М. Протић организује 

службу малих планета, комета и сателита у оквиру кој е се врше и 

посматраља Сунца у циљу одређиваља Волфовог броја. Исте године је 

покренуто издаваље публикације Bиlletin de l 'Observatoire astronoтiqиe de 
Beograd. 

Под руководством професора Мишковића 1938. године вршена су 

посматраља и мереља ради одређиваља разлике географских дужина 

Астрономске опсерваторије и Војног географског института на Калемегдану. 

Посматрачке податке је обрадио Ђурковић 1939. године, али су због 

неповољних прилика пред почетак другог светског рата, остали 

необјављени, а током рата су уништени. 

Током рата посматрачки и теоријски радови су сведени на минимум. У 

току борби, нарочито за ослобођеље Београда, дошло је до тешких оштећеља 

на зградама и инструментима. Стаље на Опсерваторији се нормализовало у 

току 1946. године и почиље читав низ посматрачких активности. Службу 

географске шир ине организовали су 194 7. године Ђурковић, Шеварлић и 
Бркић, а почетком 1950. Ђурковић је организовао Службу двојних звезда на 
тзв . великом рефрактору (D=650 mm, F=10550 mm). На истом инструменту 
током те године Оскаљан организује Службу променљивих звезда. Током 

1953. године Бркић је организовао учешће Опсерваторије у Међународној 
служби времена преко Bureau de l'Heure у Паризу, а 1956. Шеварлић 
организује учешће у Међународној брзој служби ширине. 

Од 1947. Астрономска опсерваторија почиље са издаваљем серије 

Публикације Астрономске Опсерваторије у Београду у којој се објављују 

научни радови. 

Астрономска опсерваторија у Београду постоји скоро 120 година током 
којих се сакупио огроман посматрачки материјал. Део тог материјала је 

објављиван у публикацијама Астрономске опсерваторије, а део се још увек 

налази убележен у посматрачке обрасце, посматрачке свеске, на 

фотографским плочама, или у виду скица или цртежа на ортографским 

мрежама, и слично . Од великог је значаја, како историјског и културног тако 
. . 

и научног, да се ти подаци сачуваЈу од пропадаља или уништаваља, Јер 

тренутак у коме су забележени више се не може поновити. На основу љих 

могу се проверити раније добијени резултати са већом прецизношћу с 

обзиром на то да данас располажемо компјутерима. Нарочито су погодни за 
. . . 

изучаваље ПОЈава КОЈе захтеваЈу посматраља у дугом временском периоду. 

*** 
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Дигитализација је један од начина за очуваље резултата добијених из 

астрономских посматраља. То је комплексан процес који представља, осим 

почетне фазе засноване на примени модерне технологије, фазу препознаваља 

и одабираља материјала на основу стручних знаља о културној, научној и 

другој баштини која је предмет дигитализације, затим фазу даваља 

приоритета и избора метода за обраду и систематизацију на основи 

претпостављених и постојећих софтверских и хардверских могућности фазе 

дигиталног архивираља. Скенираље је, на пример, један од видова 

превођеља података у електронску форму, који је у нашој пракси, у овом 

тренутк,у преовлађујући. Дигитализација се спроводи путем развоја 

програмске и физичке мреже информационих система, љиховог адекватног 
. . . 

повезиваља и представљаља стручноЈ и широкоЈ Јавности кроз 

мултимедијалне презентације . Да би се дигитализација успешно обавила 

потребно је обезбедити експертску подршку у свим фазама, ангажоваље 

кадрова и примену резултата савремених технолошких истраживаља. 

Дигитализована научна баштина је погодан објекат за проучаваље 

савременим технологијама чиме се постављају нови стандарди, унапређује 

рад и утиче на промену начина обављаља истраживаља. За већ 

дигитализована посматраља потребно ј е решити проблеме преузимаља, 

конвертоваља, допуљаваља и укључиваља постојећих дигитализованих 

података којима располаже АОБ. Према нашим сазнаљима, АОБ поседује 

одређену количину дигитализованог посматрачког материјала у ASCII 
формату, који треба укључити у дигитализацију, јер, једном дигитализовани 

подаци представљаЈу изузетно вредан и погодан материЈал за 

најразноврсније облике научно-стручне обраде ( статистичка обрада, развој 
специјализованих експертних система итд) . 

*** 

Међународна астрономска унија IAU (Intemational Astronomical Union, 
http://www.iau.org/) је 1948. године на VII генералном заседаљу у Цириху 
оформила комисију 41 за историју астрономије (Commission 41, History of 
Astronomy). На XXI генералном заседаљу 1991 . у Буенос Аиресу је усвојена 
резолуција по којој IAU подржава иницијативу комисије 41 (Proceedings of 
the Twenty-First General AssemЬly, р. 77): 

- да се успостави регистар о свим постојећим астрономским архивама од 

историЈског интереса; 

- да се одговорност за чуваље, конзервацију и, где је то могуће, 

каталогизаЦИЈУ свих архива, пренесе на опсерваториЈе и друге 

релевантне институциЈе; 

- да пронађе институције које ће доделити простор и фондове за 

одржаваље успостављених регистара и публиковати их. 

Комисија 5, такође у оквиру IAU, која је задужена за документацију и 
астрономске податке (Commission 5, Documentation and Astronomical Data), 
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предложила је резолуцију о слободном приступу астрономским архивама 

(Resolution on freedom of access to astronomical archives). На X:XV генералном 
заседаљу 2003 . у Сиднеју, резолуција је прихваћена од стране IAU. Овим смо 
добили јасне смернице у погледу даљег рада. 

У јуну 2002. године формирана је за астрономску заједницу значајна 
организација-Међународни савез виртуелних опсерваторија IVOA 
(Intemational Virtual Observatory Alliance, http:/ /www.ivoa.net). Њен задатак је 
да олакша међународну координацију и сарадљу неопходну за развој алата, 

система и организационе структуре да би се омогућило коришћеље 

астрономских архива који су интегрисани у Виртуелну опсерваторију. Број 

чланова IVOA је у сталном порасту, тренутно стаље се може видети на 
Интернет адреси http://www.ivoa.net/puЬ/members/. IVOA тесно сарађује са 
Комисијом 5 IAU и ради се на формираљу радне групе за виртуелне 

опсерваторије у оквиру ове комисије. Колики значај IAU придаје 

виртуелним опсерваторијама види се и по томе што се за X:XVI заседаље 
IAU у Прагу (август 2006) предвиђа специјална седница о VO (Special 
Session 3: The Virtual Observatory in Action: New Science, New Technology, 
and Next Generation Facilities). Један од најважнијих задатака IVOA је 

стандардизација у оквиру W3C (World WideWeb Consortium, 
http://www.w3 .org/), групе која је одговорна за формираље и предлагаље 
стандарда за представљаље података на Интернету, с тим што документи 

W3C нису званични стандарди, већ само препоруке; корисницима се 

препушта да одлуче да ли ће их поштовати. 

Препорука за мета-језик XML (eXtensiЬle Markup Language), у којој је 
описана, још увек актуелна, верзија 1.0, дата је 1998. године . XML језик и 

. . 
технологиЈе развиЈене за љегову подршку, карактерише дескриптивност, 

прецизан опис и валидација података, чиме се олакшава процес обраде и 

смаљује могућност грешака током обраде. Подаци описани у ХМL-у су 

независни од платформе на којој се користе, што XML-y даје велику 

предност с обзиром на то да постоји велики број различитих типова рачунара 

(платформе) који се користе на Интернету. Ово је један од важнијих разлога 

што је XML са пратећим технологијама постигао широко распростраљену 
употребу. Избор ових технологија је гаранција да ће подаци у будућности 

моћи лако да се обрађују, трансформишу и користе. За дигитализацију 

посматраља АОБ потребно је неколико XML технологија. Пре свега 

технологија XML Schema која служи за прецизан опис података уз наметаље 
одређених ограничеља (дозвољени тагови, скупови из којих се узимају 

вредности, ... ) која су у овом случају пожељна. Једноставнији рад са 

обрасцима обезбеђује Xforms технологија, а формираље упита за базу 

података омогућава технологија XML Query (слично као SQL) (Тошић, Д. , 

2003). 
IVOA је за свој основни стандард изабрала ХМL, а специфичности 

астрономских података дефинисане су кроз низ препорука: VOTaЬle Format 
Definition-зa дефинисаље структуре табела, The UCD1+ controlled 
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vосаЬulаrу-контролисани речник за описиваље података, Astronomical Data 
Query Language (АDQL)-језик за постављаље упита базиран на SQL92 
(програмски језик за рад са релационим базама података), итд. 

Са друге стране, у оквиру UNESCO-a 
(http://whc.unesco.org/en/initiatives/32/) у току је укључиваље астрономије у 
светско наслеђе ("Astronomy and World Heritage"), а 2009. година је 

проглашена годином астрономије. Такође, под окриљем UNESCO-вe 

канцеларије у Венецији (UNESCO Office in Venice, или познатија као 
UNESCO ROSTE -- Regional Office for Science & Technology for Europe 
(http://www.unesco.org/venice), у земљама Југоисточне Европе организован је 

. . 
низ скупова и институциЈа са циљем да се направи стратегиЈа за очуваље 

културног и научног наслеђа ових земаља. Дигитализација, је један од 

начина за очуваље културног и научног наслеђа.На нашим просторима 

дигитализацијом научне и културне баштине координира Национални 

центар за дигитализацију (http: //www.ncd.matf.bg.ac.yu) за чије формираље је 
покренута иницијатива 2001. године. 

*** 

Астрономска посматраља несумљиво представљају део и националне и 

светске научне и културне баштине . У том смислу су предузети први кораци 

у дигитализацији оног дела астрономских посматраља Астрономске 

опсерваторије у Београду, који се не налази већ у дигиталном облику. Ради 

се о нумеричким подацима који су добијени током посматраља на разним 

астрономским инструментима АОБ. Поступак дигитализације астрономских 

посматраља одвија се у неколико фаза. 

Анализа постојећег стаља је показала да на АОБ постоји око 30 
различитих врста посматрачких образаца и око 1 О врста посматрачких 
свески. Извршено је скенираље свих врста посматрачких образаца 

(непопуњених) који су пронађени у архиви АОБ. Овај корак је учиљен да би 

се унос података олакшао тиме што ће компјутерски дизајнирани обрасци 

имати идентичан изглед као оригинални, те неће долазити до недоумица који 

податак у кој е поље треба сместити. За креираље дигитализованих образаца 

изабран је пакет програма Adobe Acrobat Professional 7.0 (Acrobat PDF 
forms), пре свега зато што компанија Adobe има традицију у успостављаљу, 
подржаваљу и унапређиваљу стандарда и зато што је Adobe компанија 

. . . . 
активни члан кљ учних тела, радних група и индустриЈских асоциЈациЈа КОЈ е 

развијају стандарде, укључујући и стандарде базиране на :ХМL технологији 

коЈа Је за нас од есенциЈалног значаЈа Јер се за представљаље података преко 

IVOA препоручује управо XML технологија. 

За свако поље обрасца могуће је дати детаљно упутство за попуљаваље 

које се појављује једноставним постављаљем курсора на поље. Архитектура 

образаца омогућава превенцију у настајаљу грешака приликом уноса, јер је 

свако поље прецизно дефинисано у зависности од природе самог податка 
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који треба унети. На пример: ако у поље треба унети ректасцензију небеског 

тела, тада се из контролисаног речника (The UCD1 + controlled vocabu1ary) 
изабере ознака pos.eq.ra која одговара ректасцензији, и дефинишу граничне 
вредности унетог податка (од О до 360 степени), или ако је у питаљу 

деклинација, тада поље има ознаку pos.eq.dec, и мора бити означено, тј . мора 

садржати позитиван или негативан предзнак и, такође, граничне вредности 

(од О до 90 степени) и слично. Сва аритметичка прерачунаваља се врше 
симултано са уносом података. Ово омогућава проверу тачности 

израчунатих вредности које су убележене на обрасцима (раније су на АОБ 

постојала радна места са називом "калкулатор", задатак људи запослених на 

овим радним местима је био да врше разна израчунаваља "ручно", или уз 

помоћ примитивних рачунских машина, те је могуће да је долазило до 

грешака) . По завршетку попуљаваља обрасца, подаци се у виду :ХМL 

датотеке прослеђују серверу, уколико је попуњаваље текло у on-1ine режиму, 
или се унос података врши у локалу (off-line), а затим се попуљени обрасци 
путем електронске поште проследе на одговарајућу адресу. Тако добијени 

подаци могу једноставно да се конвертују и у друге облике записа, на 

пример у xls (Microsoft Excel), HTML, XHTML, АSСП формат и сл. 

За дигитализацију астрономских посматраља АОБ није неопходна 
. . 

специЈална опрема; довољан Је персонални рачунар стандардних 

карактеристика, програм Adobe Reader који је бесплатан. 

*** 

Дигитализацију посматраља представићемо на примеру одређиваља 

лонгитуде Астрономске опсерваторије у Београду помоћу Мајерових 

формула. Одређиваље лонгитуде повезано је са одређиваљем месног 

звезданог времена у тренутку пролаза изабране звезде кроз меридијан преко 

формуле Л = s-S , где је Л лонгитуда места посматраља, s је месно звездано 
време, а S гриничко звездано време. За добијаље лонгитуде неопходно је 

познаваље поправке часовника, тј . часовниковог стаља. За добијаље овог 

резултата коришћени су: мали пасажни инструмент "Askania", Бамберговог 
типа (D = 1 ОО мм, F = 1000 мм), систем од три кварцна часовника и 
електромеханички хронограф који током пролаза звезде бележи време 

контаката окуларног микроскоп--микрометра и секундне импулсе на истоЈ 

папирној траци. Хронографска трака са свим регистрованим пролазима се по 

завршеном посматраљу препарира и чита. Аритметичка средина свих 

одговарајућих парова контаката, са обрачунатом паралаксом хронографа, 

даје најбоље време пролаза звезде кроз бесколимациону линију малог 

пасажног инструмента. 

Серију меридијанских пролаза одабраних звезда сачиљава десетак 
. . . 

такозваних часовних звезда, КОЈе се посматраЈу у горљем пролазу и Једна 

звезда у дољем (дољи пролаз се не користи за извођеље часовниковог стаља, 

служи за контролу) . Посматрачке серије се формирају селекцијом звезда из 
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радног каталога сортираног по растућим вредностима ректасцензија. Током 

рада Службе времена било је формирано неколико радних каталога. 

Поменућемо неке: радни каталог коришћен од 1964. до 1965. године - 336 
звезда, од 1966. до 1969. - 264 звезде, и од 1969. до 1986. - 297 звезда. 

Подаци о положајима и сопственим кретаљима звезда преузети су из 

фундаменталних каталога FK4 и FK5, и, за један маљи број звезда, из GC 
(General Catalogue). 

Величине: часовниково стаље (СР), привидна ректасцензија посматране 

звезде (а ) и регистровани тренутак љеног пролаза кроз бесколимациону 
линију малог пасажног инструмента (Т), повезује најважнија релација 

меридијанске астрономије-Мајерова формула: 

С Р = а - [Т + А sin( <р - 8 ) sec 8 + Ј cos( <р - 8 ) sec 8 + С sec 8 + R sec 8 ] , за 

горљи пролаз . 

На АОБ се величина СР изводила једним специфичним поступком који је 

омогућавао најбрже израчунаваље помоћу скромних рачунских помагала (за 

детаље видети Јовановић, 1975). Dигитализацијом посматраља је омогућено 
да се сва израчунаваља поново изврше (тиме се врши провера тачности 

израчунатих података), а поступак се може изабрати тако да даје најбоље 

резултате, јер више нема препрека у рачунаљу. По одређиваљу часовниковог 

стаља, односно по налажељу поправке за часовник, израчунавамо 
. . 

поправљена месно и гриничко звездано време, ЧИЈа разлика нам даЈе 

лонгитуду места посматраља. 

*** 

У наредном периоду, у дигитализацију астрономских посматраља, могу 

да се укључе и садржаји који имају другачију форму, као што су, на пример, 

посматраља Сунца и Сунчеве активности на ортографским мрежама, 

фотометријаска и спектроскопска посматраља, полариметријска посматраља 

и сл. Такође се могу укључити и подаци других институција које су имале, 
. . 

или имаЈу везе са примељеном астроноМИЈОМ. 
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OBSERVATIONAL FORМS OF ASTRONOMICAL OBSERVATORY IN 
BELGRADE 

Importance of АОВ astronomical observation digitalization recorded at observation 
fonns was discussed. One solution for on-line and off-line data input and observational 
data access is given. Recalculation and control of obtained results is explained. Example of 
observation reduction perfonned Ьу Time service on Small passage instrument (D=100 
mm, F=1000 mm), Bamberg's type, of"Askania" company is given. Detennination ofthe 
longitude of observation location was made Ьу absolute method with Mayer's fonnulas for 
reduction of observation moment to meridian. PossiЬilities for local and regional coopera
tion and opening the way to cooperation with UE Ьу joining the IVOA (Intemational 
Virtual Observatory Alliance) were considered. 
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ЉУБОМИР ПАУНОВИЋ-ИНОВАТОР АСТРОНОМСКЕ 

ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ 

МИЛАНРАДОВАНАЦ 

Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11160 Београд 7 4, Србија 

Резиме. Иако је по образоваљу био "само" механичар, Љубомир Пауновић 

несумљиво спада у ону ужу групу људи, астронома, који су највише придонели 

развоју и угледу Астрономске опсерваторије у Београду, средином прошлог века 

једне од значајнијих у Европи. Овај рад је посвећен љеговом животу и раду на 

Опсерваторији, и љеговим бројним иновацијама на инструментима, због којих је 

стекао статус љеног иноватора и вишег стручног сарадника. 

Кад се говори (и пише) о људима који су 

стварали Астрономску опсерваторију у Београду, 

сасвим Је природно да се одмах помисли на оне 

најобразованије, са научним звањима - астрономе; 

захваљујући којима је Опсерваторија од тридесетих 

година прошлог века, па током неколико следећих 
. . . . . 

децениЈа, стекла репутациЈу Једне од наЈуспешНИЈИХ 

опсерваторија у Европи. Међу читавом плејадом 

ових научника, стваралаца, засигурно, без ништа 

мање заслуга, налази се и име Једног несваки

дашњег механичара -Љубомира Пауновића. 

На нетом изграђену, велику Астрономску 

опсерваторИЈУ на Лаудановом шанцу, повише Београда, дошао је 1933. 
године, да би је током готово четири деценије одржавао, дограђивао и 

усавршавао, са десетинама нових и оригиналних решења- иновациЈа, и тако 

неизбрисива везао своје име са њеним развојем и напретком . За залагање и 

иновације више пута је награђиван, а на Опсерваторији је стекао статус 

вишег стручног сарадника, помоћног посматрача и иноватора. 

Красила га је невероватна радна енергија, упорност, знатижеља, 

стваралачка проницљивост, рационалност, логичност, ... Његов рад је имао и 
"уметничку ноту", па гаје, с обзиром на све наведено, Милан Јеличић (1986) 
с правом назвао "протомајстором" Астрономске опсерваторије. 
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Животни пут Љубомира Пауновића почео је 7. јула 1907. године . Тога 

дана у земљорадничкој породици Пауновића, у селу Доња Трепча, срезу 

Љубићском, а округу Рудничком и бановини Дринској, мајци Стаки и оцу 

Вучку, родио се син Љубомир (Службенички лист у Досијеу Љ. П. у архиви 

АО) . Већ са седам година остао је без оца, који је погинуо у Првом светском 

рату 1914. године. Љубомир је имао још три брата, од којих су двојица 

учествовала у Народноослободилачком рату, у којем је један погинуо а 

други умро од ратних последица (М. Јеличић наводи да је он имао још 

осморо браће и сестара, које Љубомир, осим наведена три брата, у својој 

биографији Службеничког листа не спомиње!?) На породичном имању од 12 
хектара остали су да живе мајка са трећим сином, снајама и унуцима. 

Основну школу завршио је у месту рођења, а у Мојсињу је изучио 

ковачки занат. 

У Београд је дошао 1926. године, где се најпре запослио у Бродари 

(радионици), Дирекције речне пловидбе, у којој је остао до 1929. радећи као 
бравар . Са 1. јануаром 1931 . године (АО, бр. 499/33), премештен је у 
Ложионицу (најпре у Земуну, а од 1. августа у Београду) - Дирекције 

државних железница, на радно место "машин - бравара, механичара 

партивође", и ту остао до краја јула 1933. године, кад је, de jure, решењем 
управника Војислава Мишковића бр . 499, од 10. августа, са 1. септембром 
1933. године, постављен за " дневничара - оптичара - механичара за 

одржавање и оправке инсталација и инструмената Астрономске 

опсерваторије Универзитета у Београду", са месечном бруто платом од 1.200 
динара. De facto дужност шефа радионице на Астрономској опсерваторији 
преузео је већ 1. августа. 

У међувремену, по доласку у Београд, Пауновић је током 1928/29, 
отслужио 18-то месечни војни рок у ауто-јединици у Сарајеву, где је 

"употребљаван за шофера свих врста аутомобила", те тако стекао, за оно 

време, још један вредан занат. По повратку из војске, током 1929/30, 
положио је и курсеве "машински, књиговодства и коресподенције", у 

трајању од "по 4 месеца", са оценом врло добар и добар . Како је имао жељу 

да се још образује, током школске 1930/31 . године, стекао је и диплому 
велике матуре (два разреда гимназије), што, између осталих, потврђује и 

сведочанство Државне реалке у Београду, бр . 978/31, потписано од 

разредног старешине проф . Рашка Димитријевића, да је "по одобрењу Мин. 

Просвете, ... као приватан ученик, ... с добрим успехом свршио други 

разред" . 

Са таквим образоваљем и знањима, Пауновић се, по препоруци астронома 

Милорада Протића, лета 1933. године, обрео на захтевном и изазовном 

радном месту, нове Астрономске опсерваторије, од које су се с правом 

очекивали значаЈНИ научни резултати. 

Што се тиче Пауновића, очекивања нису изневерена! 

Мора се одмах признати да је у старту осигурао наклоност и велико 

поверење, како стручно тако и морално, управника Опсерваторије Војислава 
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Мишковића. Тако је Пауновић (уз домаћина зграде) са Мишковићем, једини 

присуствовао освештељу Опсерваторије, 28. маја 1934. године (Јанковић 
1984). На стручном плану на Опсерваторији, Пауновић је веома успешно 
заменио немачког стручљака за астрономску механику, Бернхарда Мајера, 

(једно време док се Пауновић упознавао са новим инструментима, радили су 

заједно) који је по потреби, а по позиву управника Мишковића, долазио са 

опсерваторије у Гетингену, да би за извесно време, које је остајао у 

Београду, а за скупе паре, обављао послове око довођеља инструмената у 

прецизно радно стаље (понајвише се бавио реглажом великог рефрактора) . 

Приликом преузимаља дужности на Опсерваторији, Пауновић је сачинио 

записник о пријему, и насловио га као Опис стаља које сам затекао при 

радионици Астрономске опсерваторије приликом пријема дужности шефа 

радионице, на дан Ј. августа тек. год, и 7. августа 1933. године доставио га 
управнику Мишковићу (АО, бр . 10/33). С обзиром да је ово први, љеговом 
руком писани докумет, као важно сведочанство љеговог стила рада, односно 

обраћаља управнику Опсерваторије, што ће убудуће постати стална пракса, а 

односи се на период управо изграђене и опремљене радионице, интересантно 
. . 
Је видети у каквом стаљу ЈУ Је он примио, и шта Је сугерисао па га преносимо 

у целости. 

А. Стаље радионице 

Ј. Механичка радионица: Електрична инсталација за погон машине 

радионице нестручно изведена и настаје опасност по живот особља које 

овим рукује. Потребно је преуређеље инсталације ради обезбеђеља 

несретних случаја. 

11. Столарска радионица: Исти случај у погледу електричне инсталације. 

Поред преуређеља електричне инсталације потребно је још: Ј. да се 

галерија механичке радионице прегради са стакленим зидом; 2. да се највећи 
дребанг пренесе у оделеље механичке радионице. 

Б. Стаље магацина који припада радионици 

Материјал потрошни сад је разбацан по земљи због чега је изложен 

квару а поред тога немогуће је водити контролу о стаљу истог. Потребно 

је да се изграде ормани и стелаже за смештај и надзор потрошног 

материјала. 

В. Стаље астрономских инструмената и апарата 

Приликом мога обилажеља и прегледа истих констатовао сам: Ј. код 

инструмента тражилац комета, купола се тешко окреће због нечистоће 

која није благовремено отклољена, и 2. Шине по коме се крећу кугле од 

куполе Астрографа јако су зарђане као и главни зупчаник на самом 

инструменту. Овом приликом напомиљем да је безусловно потребно мазиво 

и маст које се употребљавају за подмазиваље апарата и инструмената, пре 

набавке подвргнути строгој хемијско) анализи ради утврђиваља да не 

садрже киселине, које штетно делују на инструменте и апарате. 
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Поред изложеног запазио сам и друге неправилности које ћу усмено на 

лицу места показати. С обзиром на све напред изнете примедбе молим Г 

Управника да ми се стави на расположеље један електричар, као и 

потребан кредит за материјал и алат, о чему ћу поднети накнадно списак, 

како бих неправилности што пре отклонио и омогућијо сигуран и успешан 

рад радионице и љеног магацина. 

Пауновићеве радне обавезе и задаци, од "одржаваља и оправке 

инсталација и инструмената", недуго после доласка на Опсерваторију, биће 

проширене и са новим задужељем: помоћника код меридијанских 

посматраља. О томе нам сведочи допис (АО, бр . 44/35) који је астроном 
Перо Ђурковић упутио управнику Мишковићу, у којем тражи једног 

помоћника за редуковаље заосталих трака, јер, " ... Пауновић који служи као 
помоћник код меридијанских посматраља и за г. Доминка и за мене, не 

доспева да у свом радном времену помогне при читаљу посматрачких 

трака, радећи на читаљу часовних сигнала, ... ". 
Колики је значај за Опсерваторију Пауновић имао у ово време, понајбоље 

потврђује допис (АО, Пов. бр . 509/35) који је у име управника 

Опсерваторије, Министарству просвете, 26. јула 1935. године, упутио 

професор Универзитета, математичар Јован Карамата (кад је замељивао 

Мишковића), у којем их је молио да предлаже Министарству војске и 

морнарице, да се Љубомиру Пауновићу, одложи једномесечна војна вежба. У 

образложељу молбе Карамата наводи следеће аргументе: ''Астрономска 

опсерваторија потребује специјалисту механичара за службу око 

астрономских инструмената, коју не може вршити човек који са овом 

службом није детаљно упознат. Како пак Опсерваторија не може да 

набави заменика садашљем механичару, а потребе службе захтевају љегово 

стално присуство, то се надам да ће министарство Просвете изаћи у 

сусрет ове претставке". И изашло је- и Љубомиру Пауновићу је одложена 

војна вежба! 

Заправо, најбољу потврду о обиму послова и времену рада које је 

Пауновић остваривао на Астрономској опсерваторији, налазимо у налозима 

за исплату Опсерваторије, за ноћни и прековремени рад, за период од 

новембра 1933. па све до марта 1941, из којих се види да је он константно у 
читавом том периоду радио ноћу и прековремено од 40 па до 55 часова 
сваког месеца!! Невероватна радна енергија. Дупло радно време, десет 

година у континуитету! 

Зато је овом и примерено мишљеље које је о љему као раднику 1937. 
године, дао управник Мишковић тражећи одобреље од Главне контроле да 

му се повећа месечна награда: " ... част ми је известити Главну контролу да 
је именовани увек био оцељиван као марљив, вредан, доброг владаља и 

заслужујући сваку похвалу службеник" (АО, бр. 327/37). У оцени 

Пауновићевог рада и учешћа у развоју Опсерваторије, Мишковић је следеће 

1938. године био још прецизнији и садржајнији: " ... г. Пауновић је водио у 
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својству шефа, целокупни рад механичарске радионице ове Опсерваторије, и 

то како столарским одељељем тако и механичарским и прецизно -
механичарским одељељем. За ових скоро 5 година преданог рада и учешћа у 
развијаљу служби Астрономске опсерваторије, г. Пауновићје успео да своје 

стручно знаље употпуни и усаврши и у прецизно - часовничарској техници, и 
у фино) механици, и у електро - инсталатерској и радио техници, а у 

знатној мери и у оптичкој техници, и тако постане један користан 

сарадник у развијаљу и усавршаваљу посматрачких служби и рада 

Опсерваторије уопште. У служби је г. Пауновић био владаља примереног и 

беспрекорног; у раду се показао марљив, савестан и поуздан службеник" 

(АО, бр . 492/38). 
Као резултат оваквог Пауновићевог односа према раду, уследило је и 

признање: на предлог Опсерваторије и Универзитета, Министарство 

просвете је 30. августа 1938. године, дневничара - механичара Љубомира 

Пауновића, унапредило за " званичника - стручног мајстора III положајне 
групе", Астрономске опсерваторије (АО, бр . 759/38). 

Као што смо напред већ напомену ли, Мишковић је на Опсерваторији увео 

праксу да са особљем комуницира писаним путем службеним 

представкама. У том циљу од 1937. године у употреби су били и штампани 
обрасци са меморандумом Опсерваторије . С њима је Мишковић (или по 

његовом одобрењу неко од шефова служби) особљу наређивао, тражио, 

обавештавао, ... а особље њега информисало, тражило, подносило извештаје, 
итд. Ово истичемо због тога, што у архиви Опсерваторије има доста 

докумената овог типа, који се односе на наредбе и налоге Мишковића 

Пауновићу: шта све треба да се ради - а по предлозима и захтевима 

свеколиког особља - а Пауновић је Мишковића извештавао о разним 

стањима инструмената и објеката, предлагао, тражио средства и материјал за 

рад, и информисао о учињеном. Из ових представки, видљиво је да је је 

готово немогуће замислити неки посао којим се Пауновић што директно или 

као шеф није бавио: од воде, струје, телефона, дрвенарије, механике, 

аутомеханике, прецизне механике, оптике, радио технике, до зидарских и 

земљаних радова, набавки, предрачуна, ... ко све да наброји! Разни послови 
су, по налозима, извођени чак и за друге установе, а по одобрењу управника 

и за особље - станаре у кругу Опсерваторије . 

Из једне такве Пауновићеве представке управнику Мишковићу, којом је 

тражио његово дејство да Механичка радионица добије дозволу да може 

"држати ученичку (шегртску) праксу", сазнајемо и да радионица " ... врши 
оправке и израђује нове ствари и за Универзитет у Београду" (АО, бр . 

677/41). 
Без услуга "незамењивог" Пауновића, Опсерваторија је остала почетком 

Другог светског рата, срећом накратко . Специјална полиција га је ухапсила 

13. новембра 1941 . године, да би Опсерваторија већ сутрадан упутила 

Деканату молбу за дејство да се пусти из затвора, јер је: "Опсерваторији 

неопходан и као помоћна радна снага и при практичним посматрачким 
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радовима", те, "и ако има до њега какве кривице да му се допусти да се из 

слободе брани" (Л. Поповић и М. Радованац, 2002). И збиља на интервенцију 
Ректората, на слободу је пуштен већ 1. децембра исте године. 

За све на Опсерваторији, за Пауновића посебно, ратни период био је 

време великог искушеља: под окупацијом и уз присуство Немачке јединице 

на Опсерваторији, те посвемашној неимаштини, прави подвиг био је 

одржавати инструмента у радном стаљу, а посебно сачувати машине и алате 

механичке радионице . У томе су имали успеха мимо сваког очекиваља, све 

до завршних ратних операција за ослобођеље Београда, кад су тешко 

страдали и инструменти, али и механичка радионица: "Механичка 

радионица и то сва одељеља - столарско, механичарско и прецизно 

механичко - остала су без и једног и најмаљег алата, а машине без делова 

који су се могли однети. Штета се цени на 600.000 динара" . 

Управо онда када је Опсерваторији био најпотребнији, за обнову 

павиљона и инструмената и отпочиљаља рада посматрачких служби, 

незамељиви познавалац свих уређаја и организатор послова, Љубомир 

Пауновић је још једном присилно - за извесно време - морао да напусти 

Опсерваторију. Половином јануара 1945. године, нове власти су га 

мобилисале у војну јединицу. Залагаљем управника Мишковића код 

Деканата Филозофског факултета и Повереништва за обнову Србије, он ће се 

ипак вратити на стару дужност, на обнову Опсерваторије, али тек 8. маја 
1945 (АО, бр . 71/45). 

Његов статус и дужности на Опсерваторији, те године је у допису 

Савезном министарству просвете, љен управник овако дефинисао: "Руководи 

целокупним радом радионице Астрономске опсерваторије. Одговоран је за 

исправност инструмената и помоћних апарата и инсталација Астрономске 

опсерваторије. У споразуму са научно - стручним сарадницима припрема 

израду нових и помоћних апарата" (АО, бр . 867/45). 
У следио је период велике обнове Опсерваторије, обележен огромним 

залагаљем и пожртвоваљем свеколиког особља, период којем је печат својим 

оригиналним и луцидним решељима и иновацијама, управо дао Пауновић. 

Без динара кредита, а са скромним преосталим алатима, Пауновић је, уз 

помоћ осталог особља, успео да на место тражиоца комета, којег су однели 

Немци, прерадом носећег стуба и регулатора, постави нови инструмент, 

Асканиа екваторијал, пречника 135 мм, који до тада није био монтиран. 

Међу првим подухватима била је и обнова и заштита од пропадаља, тешко 

оштећених, библиотеке и последљег спрата резервоара (М. Шеварлић и Ј. 

Арсенијевић, 1989). 
Посебна прича је подухват заштите великог рефрактора, чија купола је 

била тешко оштећена, са рупама чији се промер мерио квадратним метрима. 

На предлог шефа радионице Љубомира Пауновића, а уз помоћ неколико 

војника војне јединице стациониране на Опсерваторији, са 6 ролни тер 
папира и 30 кг ексера, добијених од Министарства грађевина, радничко 
особље ће на челу са шефом, за најкраће време, под најнеповољнијим 
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условима, киши и кошави, и уз велико пожртвоваље, прекрити и од 

пропадаља обезбедити, како оштећене куполу и инструмент, тако и цео 

павиљон (АО, бр. 125/46). Вредност само тих учиљених послова, процељена 
. . 
Је на пар стотина хиљада динара, а о сачуваноЈ вредности да се и не говори. 

Следећи подухват Пауновића и љегове екипе, био је демонтираље тешко 

оштећеног објектива великог рефрактора, у свом носачу тешког око 300 
килограма, без адекватних средстава за тај посао, а све у циљу поправке и 

заштите. 

На Опсерваторији су увиђали и ценили улогу Пауновића у љеној обнови, 

што је резултирало писменим обраћаљем в. д. управника Милорада Протића, 

ректор у Универзитета, 17. јуна 194 7. године. У допису Протић га 

информише, да је Пауновић за пуних 14 година " ... савесно и марљиво 

отправљао све послове техничке природе на Опсерваторији, било да је у 

питању израда нових диспозитива, оправка старих, одржавање 

инсталација јаке и слабе струје, часовна служба, једном речи одржавање 

Опсерваторијина инструментарија уопште. Он је својим стручним 

способностима допринео увођењу извесних новина у службе (израда 

специјалног хронографа, терморегулатора и др.) а у овом тренутку обнове 

истиче се својом заузимљивошћу и организацијом техничких послова. 

Нажалост друг Пауновић је недовољно награђен, јер је до скора био 

званичник 111 групе" (кад је унапређен у I групу, примедба М.Р.). Протић зато 
у име Синдикалне подружнице и управе Опсерваторије предлаже, "да се 

другу Пауновићу додели стална месечна награда у износу од 2.000 динара", 
па ''умољава Ректорат да се код надлежних предузму мере да се ова 

награда одобри" (АО, бр . 177/4 7). 
Током радова на дефинитивном одређиваљу лонгитуде Опсерваторије, 

1947. године, Пауновић је уз савете сарадника, пројектовао и конструисао и 
диспозитив новог типа за одређиваље апсолутног личног одступаља за 

пасажни инструмент. Он је заправо на постојећем Ламберт-овом 

диспозитиву отклонио две слабе тачке: кочницу на треље за промену брзине 

вештачке звезде, заменио Је са зупчастим квачилом, а зупчаник као покретач 

вештачке звезде, са завојницом коју је технички могуће израдити са скоро 

идеалним ходом (Шеварлић и Бркић, 1950). За овај диспозитив коришћен је 
хронограф са преиначеним синхрон-мотором са пет пера, који је такође дело 

Пауновића и механичке радионице из 1936. године (Бркић и Шеварлић, 
1946). 
О обиму и садржају послова које је обављала служба радионице, и љеној 

улози на Опсерваторији, нека нам сведочи план рада те службе за 1948. 
годину (АО, бр . 496/47). Планирани су следећи радови: 

1. Довршеље унутарљег уређеља новог астро - геодетског павиљона. 
2. Техничке реглаже великог рефрактора. 

З. Преношеље зенит телескопа и пасажног инструмента у 

астрогеодетски павиљон, постављаље мира и колиматора, на 4 нова стуба. 
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4. Постављаље универзалног инструмента у првом вертикалу и астролаба; 
постављаље малог пасажног и универзалног инструмента у досадашљем 

меридиЈанском павиљону. 

5. Одржаваље часовне службе и инструмената. 

6. Прерада куполе (у унутрашљости) Асканиа рефрактора и дотериваље 
инструмената. 

7. Оправка купола уопште . 

8. Оправка намештаја и прибора. 

9. Одржаваље свих осталих инсталација (осветљеље, телефон, водовод) . 

1 О. Израда нових диспозитива. 

11 . Израда плана електричних веза. 

Почетком 1948. године, 23 . јануара, в . д . управника Протић, још се једном 

обратио вишој инстанци, овај пут деканату Природно - математичког 

факултета, а по питаљу награђиваља особља механичке радионице за 

извршене радове на куполи великог рефрактора (АО, бр . 18/48). Протић их 
информише: "По природи ових послова постојала је сумља да ће се они моћи 

уопште обавити код нас. Пре рата довођени су из Немачке посебни стручни 

радници, који су уз скупе паре (700 динара дневно) монтирали инструмент, 
или обављали техничке реглаже. Међутим, у току 1947 године, особље наше 

механичке радионице са успехом је поправило све поломљене делове и 

извршило целу монтажу инструмената. На овим радовима другови су 

показали и одличну стручну спрему и изванредно залагаље у послу". Због тога 

он предлаже да се четворица љих награде; Пауновић дабоме са највишом 

сумом од чак 8.000 динара (нешто шири допис, са истим предлогом и под 
истим бројем, он ће 6 дана касније поново послати Деканату, а љегову 
копију под бројем 185, 27. маја, упутити и Комитету за научне установе 

Универзитет и високе школе) . 

Да ли су ове награде Пауновићу (и осталима) исплаћене? 

Изгледа да јесу, јер је Пауновић у попуљеном Општом упитнику из 

децембра 1948, у рубрици која се односи на одликоваља, похвале и награде, 
написао: "Три пута похваљиван од стране Опсерваторије, новчано награђен 

за разна заузимаља од стране Машинског завода Техничког факултета и 

Физичке лабораторије Универзитета, и од Астрономске опсерваторије за 

оправку Великог рефрактора". 

Иако је главнина послова на обнови великог рефрактора завршена 1947, 
дорадом још неких позиција 1948, могао се стећи и сагледати целовитије 
учинак Љубомира Пауновића у том послу. За успешно демонтираље великог 

и сложеног инструмента, оправку многих делова, поновну монтажу и 

успутне иновације, од којих треба посебно истакнути љегово решеље, да се 

купола поред тешког и спорог механичког, може покретати и аутоматски, 

електричним путем, те израда "врло практичне посматрачке столице са 

лако променљивим нагибом наслона и преради Zeissovog регулатора за 
дневно кретаље" (Ђурковић, 1968), Пауновић је стекао значајан углед 
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врсног мајстора, и у ширим размерама. Једно од љих је и позив Павла 

Савића, да се укључи у љегов пројекат у Винчи, што он није прихватио. 

Савићев позив добија праву тежину тек ако се зна, да је обилазећи после рата 

тешко оштећене објекте Опсерваторије, за велики рефрактор Савић између 

осталог рекао: " ... од овог инструмента нема ништа док не прораде Цајсове 
фабрике" (Јеличић, 1986). Пауновић је дакле, да закључимо, са скромним 
средствима и алатима, уз помоћ сарадника, не само обавио посао којим би се 

и фабрика позабавила, него је обновљена средства успут и усавршио! 

Ништа маље, ако не и веће признаље, Пауновић је те 1947. године, 

заслужио за једну другу иновацију. Наиме, иако је Опсерваторија 

располагала са четири астрономска часовника високе прецизности, у 

љиховом ходу поЈављивале су се неправилности, као последица варираља 

годишље и дневне температуре у часовној кабини где су били смештени, 

иако је све учиљено да се сместе на најбоље могуће место, на дубину од 

готово 12 метара у подруму централне зграде, како би се елиминисали разни 
утицаји на љихов рад. Решеље за овај проблем Пауновићје осмислио а затим 

. . 
и реализовао, и то тако, што Је израдио Један терморегулатор - загреваље 

кабине часовника помоћу струје - којим је постигао да се температура у 

кабини одржава константно на 19 степени, уз релативну влажност од 75% и 
сув ваздух под звонима часовника, те алармним додатком у случаЈу 

одступаља од предвиђених температурних осцилација од плус/минус 0.1 
степени целзијуса (Љ. Пауновић и Б. Шеварлић, 1947). 

Пауновићев уређај "нови тип, своје врсте" био је савршенији од 

тадашљих сличних уређаја, и 'у потпуности /је/ задовољио постављене 

захтеве", "да се остваре најповољнији услови за одржаваље времена, 

полазни услови за постизаље високе прецизности коЈа се тражи од започетих 

посматрачких радова, ... из којих треба извести, не само прецизну лонгитуду, 
но и прецизну латитуду Опсерваторије"; односно љено укључеље у 

међународну часовну службу. 

Сматрајући овај Пауновићев потхват за "новину" на Опсерваторији, љена 

Синдикална подружница је предложила, управа прихватила, а у љихово име 

в. д. управника Милорад Протић 4. маја 1948, Централном радио -
институту упутио допис (АО, бр. 157/48) у којем га, 'у циљу правилна 

доношења одлуке" моли, а "сходно правилнику за проглашење новатора, /да/ 

делегира једног свог стручњака, који би у заједници са представницима 

Опсерваторије прегледао инсталацију и дао своје стручно мишљење о њеној 

вредности". 

Шта је даље било са овом иницијативом сазнајемо тек из Пауновићевог 

дописа (АО, бр. 977/49) секретару Опсерваторије Божидару Поповићу, 

(секретару зато, што га је тада хонорарни директор Опсерваторије Милутин 

Миланковић, овластио, да може вршити шира наредбодавна права) упућено 

готово годину и по касније, 13. октобра 1949, у којем га моли за дејство и 
подсећа на следеће: "Пре три године дана, израдио сам нов диспозитив -
терморегулатор и контакт за одржавање константне температуре у 
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Часовној кабини код прецизних астрономских часовника. Поменути 

регулатор је од стране мешовите комисије прегледан и примљен и на основу 

тога сам проглашен за новатора. Како по тој ствари више није ништа 

предузето, то молим друга Секретара да изволи подејствовати код 

надлежних власти да ми се признају права која припадају по закону за 

новаторе". 

Пауновићев допис (руком), секретар Поповић је проследио (23. XI) 
Комитету за научне установе, Универзитет и високе школе, Општем 

одељељу, и на истом допису руком дописао следеће: На основу "Уредбе о 

накнадама, наградама и повластицама проналазача, новатора и 

рационализатора" (Сл. лист ФНРЈ, бр. 40) тражио сам од друга Пауновић 
Љубомира да поднесе захтев да се награди за израду терморегулатора, 

што је он и учинио. Како је близу рок из чл. 43 (у вези чл. 46) поменуте 
Уредбе, а поступак предвиђен чл. 44 још није објављен, то шаљем предлог 
Комитету с молбом да предузме мере за примену чл. Ј О, став 2 и З, горње 
Уредбе. Терморегулатор који је израдио друг Пауновић служи за одржавање 

сталне температуре у часовној кабини Опсерваторије и обезбеђује ову 

сталност на 0,1 ступњева целзијуса. Због тога је на седници синдикалне 
подружнице .. . (датум) предложен за новатора, али још није примио 

никакву награду нити накнаду за свој рад". 

Из напред наведеног - Пауновићеве констатације да је ''регулатор ... од 
стране мешовите комисије преглед ан и примљен и на основу тога ... 
проглашен за новатора", те Поповићевог позиваља на "Уредбу о накнадама, 

наградама и повластицама проналазача новатора и рационализатора", и 

молбе Комитету за предузимаље мера на основу Уредбе, да би Пауновић 

остварио своја права која из ље произилазе - јасно је да је Пауновић 

проглашен за новатора, али кад су у питаљу награде надокнаде и повластице 

на које је имао право, то је по обичају ишло много теже, и по том питаљу 

дуго времена ништа није учиљено . Заправо, питаље је да ли је и сама 

процедура признаваља Пауновића за новатора проведена како треба, у 

складу са Уредбом ... , односно, да ли је спроведена до самог краја, што ћемо 
видети из следећих догађаја и докумената!? 

За једно друго - да ли и адекватно? - признаље Љубомиру Пауновићу, 

пристигло на Опсерваторију десетак дана касније, 13. маја 1948, имамо 
податке . Реч је о решељу министра без ресора и председника Комитета за 

научне установе, Универзитет и високе школе, Милке Минић (бр . 2127/48, у 
препису), којим се Љубомир Пауновић, " шеф - руководилац Механичке 

радионице Астрономске опсерваторије Универзитета у Београду", поставља 

за "старијег индустријског пословођу, при истој радионици, са основном 

месечном платом од 5.000 динара" . 

Иако већ зашао у пету деценију живота, Пауновић је до септембра 1948. 
године, осећајући потребу за новим знаљима и усавршаваљем у свом послу, 

завршио и Школу за опште образоваље радника у Београду (односно, како 
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наводи у Службеничком листу- механичарски занат), са положеним вишим 

течајним испитом (АО, бр . 299/58). 
Пред празник Дан републике 29. новембар 1949, у име Синдикалне 

подружнице Астрономске опсерваторије, љен председник Перо Ђурковић, 

упутио је секретару Опсерваторије предлог Подружнице за похвалу и маље 

новчане награде за оне раднике који су се те године истакли са "посебним 

залагаљем у извршаваљу задатака Установе" (Син. под. АО, бр . 48). Наравно, 
у љеговом предлогу на првом месту био је Љубомир Пауновић (и Милан 

Краљ, љегова "десна рука", који му је био главни сарадник у свим 

пројектима). Ђурковић предлог Подружнице образлаже овако: " ... Пауновић 
Љубомир и Милан Краљ показали /су/ у току 1949. године посебно залагаље 
у савлађиваљу тешкоћа око радова на довршељу геодетског павиљона 

Опсерваторије (послова који не спадају у љихову стручну спрему, ... 
конструктивних уређаја, ... прековремени рад); ... показали изванредно 

залагаље и у редовним пословима (рад на апарату за одређиваље личне 

грешке посматрача при меридијанским посматраљима, рад на уређајима за 

снимаље Сунца, преправке разводне табле и оправке осцилографа, итд.)". 

Пауновић је те године у сарадљи са са Милутином Миланковићем и 

Војиславом Мишковићем, и по љховим саветима, решавао још један значајан 

проблем Астрономске опсерваторије - проблем заклона за меридијанске 

мире (АО, бр. 386/49). 
По већ старом обичају, од новчане награде ни овај пут ништа није било! 

Увелико је текао већ и други део 1950. године, па како се по питаљу 
награда и признаља Пауновићу, ништа није мељало, а ни платом коју је 

примао није био задовољан, 16. августа је сео и написао једно дуже писмо и 
упутио га секретару опсерваторије Божидару Поповићу (АО, бр. 610/50), у 
којем је видео једног од главних криваца за своју постојећу позицију на 

Установи, а којом није био задовољан. Писмо које је насловио "Питаље 

мога рада и принадлежности на установи" , сматрамо врло значајним за 
"сликаље" љеговог портрета, па иако нешто дуже, преносимо га у целости: 

Како сам схватио своје дужности и рад на научној установи у 

социјалистичком поретку: 

Ј. Радити и не гледати на радно ограничена време. 

2. Заложити да се постављени задаци остваре и премаше. 
З. Остваривати и израђивати нове и нове апарате и инструменте који 

још не постоје или постоје а морају да се увозе из иностранства. 

4. Велики део времена посветити изналажељу. 
5. Усавршаваљу метода руковаља и организације рада на установи. 

6. Као техничар себи наредити да сваки проблем на кога наиђем учиним 
решљивим. 

Укратко ћу изнети своје радове на којим сам радио и којима сам 

руководио: Као што је познато наша установа за време рата /је/ била 

тешко оштећена. По завршетку рата, наша установа или боље рећи ми смо 

се налазили пред многим проблемима, од којих су два била главна. Прво 
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оправити и обновити оштећене и уништене објекте и инструменте, друго 

кренути из застоја установу и отпочети рад. Први објекат који је требало 

оправити и обновити био је Велики рефрактор. Сам павиљон, купола и 

инструмент да не детаљишем на какав је начин био оштећен. Свакако 

много је био разорен. Ако и занемаримо, што је вероватно и тенденција 

појединих другова на установи, деликатност и одговорност самог посла око 

обнове, узмимо макар прековремене радне часове које сам дао. Све време 

обнове почиљао сам са послом рано ујутро а завршавао касно увече. Преко 

30 празничних дана када су се већином трудбеници одмарали, ја сам на том 

објекту радио од раног јутра па све до увече. Често при електричном 

осветљељу, а неки пут десило сеје да не спавам више од три сата. Узмимо 

затим астрогеодетски павиљон, у коме су данас смештени астрономски 

инструменти: пасажни, зенитски, универзални инструмент и астролаб, на 

којима се почиљу данас систематска астрономска посматраља у вези са 

испитиваљем промене географских координата Опсерваторије, као основне 

триангулационе тачке првог реда у земљи. Опет занемаримо 

конструктивни и идејни део око замисли и пројектоваља купола механизама 

и осталог, узмимо само прековремене радне часове које сам дао равно 

колико је потребно једном просечном човеку да ради 2 године. Даље узмимо 
израду нових диспозитива. Свакако моје новаторство да занемаримо пошто 

се и онако установа није ни до данас заложила да добијем припадајућу 

награду. Да поменем само остале диспозитиве које сам замислио 

пројектовао и израдио, као што је систем за затвараље и отвараље куполе 

В. рефрактора, нови хронограф, апарат за личну грешку и друге ситније 

новине које сам дао са силним бројем прековремених часова без којих се они 

не би никако остварили. 

Сад тек долази огроман исто тако одговоран посао који свакодневно 

чека човека, то су астрономски инструменти, који су са љиховом 

сложеношћу препуни проблематике. Узмимо рад на љима, оправка истих и 

проналажеље грешака и на крају оспособљаваље љихово да доведу до 

научних резултата, а да посматрачи не губе вечери. Најзад разноврсни 

послови као што су: општа механика, прецизна механика, оптика, 

часовничарство, слаба и јака струја, итд. Сад да видимо какав је био 

ефекат - учинак у послу на коме сам радио као руководилац обеју радионица 
и са 90% целокупне техничке службе на установи. Ретки су дани били да 
сам дошао на службу без припремљеног како ће тога дана да се ради неки 

посао ... Ретки су били дани да сам проблеме решавао у току радног времена. 
Када сам ујутру посао почиљао, одмах се радило и стварало а све припреме 

и проблеме решавао сам у оно мало слободног времена којега сам имао за 

време јела и спаваља. Отуда је наш успех у техничкој служби велики, којим 

се не може похвалити ни једна установа сличне природе. 

Да видимо сада како сам за то време живот одржавао. После 

ослобођеља имао сам плату 2.000 динара. Од 1947. год. па све до скора имао 
сам плату 2.800 динара. Данас примам 4.580 динара. Допуна за одржаваље 
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живота била је од мојих са села и мојих ствари које сам продавао. Најзад у 

последље време морао /сам/ да се задуж:ујем. Та допуна износила је месечно 

4. 000 - 5. 000 динара. Данас се са села не могу више надати и ако буде какве 
помоћи то ће бити сасвим мизерно. Ствари више немам које бих могао да 

продам. Кредит који сам уживао код рођака и пријатеља исцрпео сам и већ 

треба да га почнем враћати. Од ослобођеља до данас приватну праксу 

нисам упражљавао сматрајући да то није у духу социјализма а поготову на 

научној установи где има толико посла и где се може радити дан и ноћ 

само кад човек хоће да ради. Приватну праксу нисам хтео почети ни онда 

када су ме колеге звали /и/ говорили како они са приватном праксом чине 

народу, тј. помажу народу на такав начин. Свакако да се то може 

тумачити како коме најбоље одговара, али се ја са тим нећу сложити док 

сам на овој установи тј. на оваквој дужности. Никада ми није пала помисао 

да ћу у социјалистичком поретку о оваквој ствари писати и расправљати, 

али ето дошло је и тако нешто поред свих теорија социјализма. Зато ме не 

напушта сада заиста гадна помисао да на овој установи постоје другови са 

жељом да ми принудно онемогуће даље ствараље за установу. Цео месец 

јун нисам радио ништа преко времена, колико сам могао избегавао сам да у 

слободним часовима нешто размишљам о раду за установу. Себе сам 

нагонио да размишљам шта да радим, како да створим средства за 

одржаље живота и да наставим рад са досадашљим еланом. На крају свег 

размишљаља испало је само два решеља: престати тј. умерити се у раду и 

радити толико колико ти средства тренутно дозвољавају или наставити 

борбу а и даље радити неограничено као што доликује сваком службенику 

који ради на научној установи. Од ова два решеља изабрао сам ово друго и у 

вези тог избора дошло је и ово писмо што га управи упућујем. На крају не 

видим да има нечег што би могло да забрине моје предпостављене другове 

како да се снађу да помогну и да омогуће рад једном службенику који хоће да 

ради. Закон и план који је донела наша држава заиста је јединствен, с које 

год хоће човек стране да гледа, има места за разне награде, додатке и веће 

плате. Овога пута слободан сам изјавити, да ни један механичар у нашој 

земљи, бар они које ја познајем и оне које знам само преко разних листова 

што су о љима писали ( и о) љиховом раду, нису дали више, а много су од 
мене више награђени. 

Конкретно ја не тражим никакву милостиљу, тражим да се извиди овај 

цео случај, да ми се сви радови досада признају и убудуће како бих могао да 

наставим несметано даље рад. 

Ову Пауновићеву представку, секретар Поповић је проследио 

Министарству за науку и културу- Персоналном одељењу (под истим, горе 

наведеним бројем), и успут, у додатку дописа, дао своје, опширно виђење 

проблема којег је изнео Пауновић, из којег ћемо пренети само неке важније 

детаље. Тако Поповић у уводу свог прилога каже: ''друг Пауновић ради на 

Астрономској опсерваторији више од 15 година и за то време је постао 
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одличан специјалиста за наше техничке потребе. Не само да се не би могао 

наћи такав специјалиста, већ су ретки и прецизни механичари који би могли 

да постану такви специјалисти. Ако изузмемо претерано придаваље 

новаторског значаја онога што је урадио на Опсерваторији, чиљенице које 

је навео о изради разних механизама су тачне. Овим израдама наша 

радионица уштеђује Опсерваторији знатне суме". Поповић даље наводи да 

је из наведених разлога Пауновићу био додељен (од 1. априла 1950) додатак 
од 750 динара, који је овај одбио да прима, па он, не слажући се са његовим 
поступком, није ни настојао да му се додатак повећа, мада признаје да је 750 
динара сувише мало, ако се он упореди са механичарима Академије наука и 

Радиоинститута, који у раду не показују стручне резултате као Пауновић, па 

предлаже да му се на стручност додели додатак од 1.500 динара. 

Залагаље које на раду показује друг Пауновић- пише даље Поповић - је 

опште познато на Опсерваторији. Он стално ради прековремено, мада 

добар део прековременог рада користи на експериментима за један нови 

проналазак важан за Опсерваторију, али неће да се овај рад укључи у план 

рада Опсерваторије, јер није унапред сигуран у коначан успех. Ноћу обилази 

посматраче при раду, ради отклаљаља техничких незгода које при том раду 

искрсавају, и . .. несумљиво да је љегово залагаље велико, па је зато и 

постојала намера да се то залагаље посебно награди. Међутим суме 

предвиђене буџетом су нам прошле године одузете у новембру, а ове године 

још у августу, те нисмо у могућности да Пауновићево залагаље ни ове 

године наградимо. Морамо предвидети буџетом средства, да се за рад у 

овој години, Пауновићу додели почетком идуће године једнократни лични 

додатак за залагаље. 

По питању награде за новаторство, Поповић истиче да је установа прошле 

и ове године све учинила што је било до ње, али да је предмет о проглашењу 

Пауновића новатором изгубљен у синдикату па подружница треба да створи 

нови. 

Што се тиче Пауновићевих оптужби на његов рачун, да му се онемогућује 

даље стварање, Поповић истиче да се, од свих који су било по државној или 

синдикалној линији били надлежни за решавање овог случаја, нико осим 

њега није трудио, и да би био рад да се овај проблем што пре расветли и 

реши - у име правилних односа на Опсерваторији. 

Осим јавне оцене и мишљења секретара Поповића о Љубомиру 

Пауновићу, постоји и она, у складу са праксом тога времена - тајна. Њу је 

Поповић 20. јула 1950, под ознаком ''Пов . " (АО, бр . 21/50), као Пауновићеву 
радну оцену за 1949/50. годину, упутио Министарству за науку и културу 
Србије. Описна оцена гласи: "Одличан стручљак за техничку службу 

Опсерваторије. Има смисла за практична новачеља, али му недостаје 

теориска подлога. Био би од веће користи када би видео како се ова служба 

одвија на другим опсерваторијама. Посао обавља савесно, с вољом и 

залагаљем, али је својеглав и врло споро се навикава на планска вођеље 

службе". 
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Без обзира на неке карактерне примедбе, тешко да би и сам Пауновић 

овој оцени нешто одузео или додао! 

Недуто после епизоде са представком, секретар Опсерваторије Поповићје 

тражио од Пауновића да му "у циљу тачне евиденције и процене новачеља 

на ново израђеним диспозитивима у установи", поднесе извештај о 

инструментима и апаратима које је он конструисао на Опсерваторији, што је 

овај и учинио извештајем (АО, бр . 806/50) од 5. новембра 1950, у пет тачака. 

Под првом уз констатацију да је уређај за отвараље и затвараље куполе 

Великог рефрактора љегова замисао, и учешће на реализацији око 70%, он 
истиче да је уместо заморног отвараља куполе помоћу конопца и котурача, и 

због тога смаљене способности у прецизном руковаљу микрометром, љегово 

полуаутоматско решеље без замора и право задовољство посматрачу. 

Апарат за личну грешку - пише он - је такођер љегова идеја и 

конструкција, и око 60% удела на реализацији, који за Установу има велики 
значај, јер се први пут при извођељу и објављиваљу географске дужине, 

могу унети у корекЦИЈУ и личне грешке посматрача: сложена апаратура за 

КОЈУ му Је одато признаље и од друтих. 

На новом хронографу, којег је сам пројектовао и конструисао, поред 

друтих новачеља, посебно истиче уређај за аутоматско пуњеље резервоара са 

мастилом (израдио је три таква уређаја), чиме је растеретио посматрача да 

му, приликом досипаља мастила у резервоар, промакне посматрана звезда, 

или да у брзини досипаља проспе мастило по хронографу и тако му смаљи 

прецизност. 

За конструкцију купола и механизама за кретаље истих на Астро -
геодетском павиљону, он истиче да је то нова ствар, и да би најбољу оцену о 

. . 
љима могли да даЈу посматрачи КОЈИ су почели да раде са љима. 

О терморегулатору у часовној кабини, Пауновић није хтео да троши речи, 

с обзиром да је давније урађен и да је један део формалности око љега 

спроведен. 

И овај Пауновићев извештај, секретар Поповић је, уз свој додатак, 

доставио Министарству за науку и културу, у којем је од љих тражио да 
. . . 

одреде Једно или два лица, коЈа имаЈу искуство у проценама новачеља у 

научним и друтим установама, који би са стручљацима са Опсерваторије -
који би им дали тачне податке шта је ново код Пауновићевог новачеља, 

односно колики то значаЈ има за љен научни рад - вредновали и 

класифицирали ова новачеља, и по Уредби ... , утврдили основу за накнаду за 
иста. 

Треба рећи да је Пауновић сваку своју иновацију, направу или ствар коју 

би направио, писмено пријављивао управнику Опсерваторије и тражио да се 

она заведе у Кљигу основних средстава. 

Како се даље ситуација по овом питаљу одвијала, немамо података, али 

да је ускоро било напретка у решаваљу, овог годинама нерешеног питаља, 

имамо . Тек, из списка службеника Опсерваторије са платама, а по ставкама, 

који је она 16. јануара 1951 . доставила Српској академији наука (АО, бр . 
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30/51), видимо да Пауновић има плату од 6.010 динара (у односу на 

претходну од 4.580 динара), по висини другу иза астронома Пере Ђурковића 
(6.600) и већу од секретара Божидара Поповића (5.410), кад је истовремено 
хонорарни директор Астрономске опсерваторије Милутин Миланковић, за 

ту функцију примао "месечни хонорар" од 1.850 динара!! 
Иако је проблем награђиваља Љубомира Пауновића изгледао решен, ипак 

није било тако . Због недостатка пара, он је и ове године био актуелан, и 

Божидар Поповић (сад у улози заменика директора) је покушавао и даље да 

га реши, у ком циљу се дописом обратио за интервенцију и Научном савету 

Опсерваторије . У допису он каже: "Руководилац техничких радова на А. О. 

Пауновић Љубомир, дао је последљих година неколико новачеља за која није 

примио никакву награду. Како се цео предмет налази код Научног савета, 

молим Научни савет да што пре реши то питаље, јер Пауновић мисли (и то 

отворено изражава) да се то питаље не решава брзо само услед 

немарности потписатога. Одлагаље решеља овог питаља се очито показује 

на умаљељу активности Пауновића на послу". Савет је о љему расправљао, а 

љегов председник Милутин Миланковић је у поврату дописа Поповићу, 25. 
маја 1951, руком на љему дописао: "Цео овај предмет прошао је 19. о. м. 

кроз Научни савет, и са врло повољним мишљељем и препоруком упућен је из 

Академцје (где су се углавном одржавале седнице Савета - прим . М. Р . ) на 

надлежно место" (АО, бр. 334/51). Дакле - не располажући парама, и 

председник Савета Миланковић, могао је само - "дати повољно мишљеље и 

препоруку"! 

О љубави Љубомира Пауновића према послу којим се бавио и 

спремности да помогне и другима, на свој начин сведочи и овај пример . Кад 

је санитетски пуковник др Радован Данић, Клубу за популаризацију 

астрономије и аматерство, дао на употребу свој дурбин, (марке Ottway) 
D/F=10 cm/165, искрсао је проблем инсталације, јер цев дурбина није имала 
постоље на које би се поставила. Уз дозволу заменика директора 

Опсерваторије, Божидара Поповића, механичар Опсерваторије Љубомир 

Пауновић је пристао да исто уради бесплатно, у Опсерваторијиној 

радионици, ван радног времена. Како је у међувремену дошло до промене 

директора (уместо Миланковића, Мишковић), то је Перо Ђурковић у име 

Клуба, молио Мишковића да се започети посао може довршити. Молбу је 

разматрао Научни савет (председник Миланковић), извештава Клуб 

Мишковић 25. септембра 1951, и наравно сагласно се да се започети посао 
заврши под договореним условима (АО, бр . 592/51 ). 

Као за Ottway, Пауновић је (уз помоћ М. Краља) екваторијални стуб- са 

уређајима за аутоматско праћеље посматраног небеског тела и свим осталим 

детаљима - израдио и за Zeiss-oв инструмент, који је Друштву поклонила 

Астрономска опсерваторија. Пауновићеви стубови, с обзиром на љихово 

решеље, које је условило место постављаља (отворена тераса куле), спадају у 

категорију "посебни", јер се "по завршеном посматраљу преламају и у 

преломљеном положају стављају под поклопце нарочите израде, који их 
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штите од свих падавина, без обзира на ветар", због чега су ови 

инструменти по постављаљу били 'јединствени у свету" (Ђурковић, 1965). 
Осим тога, Пауновић је за Астрономско друштво монтирао и 

планетаријум. Планетаријум је монтирао и за Дом омладине у Скопљу. Под 

љеговим надзором и саветима, израђен је и монтиран и уређај за покретаље 

куполе Астрофизичке опсерваторије у Скопљу (АО, бр . 475/57). Сем тога, за 
велику (путујућу) астрономско - астронаутичку изложбу из 1954. године, 
Пауновић је у Опсерваторијиној радионици (уз Протићеву саветодавну 

помоћ) израдио и експонате (Јеличић, 1984). 
Колико год да су се руководећи људи Астрономске опсерваторије 

трудили да се бар приближе одредници о награђиваљу радника, који су 

својим радом то заслуживали, толико, бар према документима тако изгледа, 
. . 

надлежне институциЈе власти, односно оне КОЈе су одлучивале и располагале 

са парама, као да су настојали да те напоре обесмисле отезаљима са 

одобрељем средстава, смаљујући их до бесмисла, или их једноставно 

игноришући. 

Тако је директор Мишковић прве половине 1954. године, у два наврата 
тражио од Извршног већа НР Србије, да се неколицини Опсерваторијиних 

службеника доделе допунске плате због обима и интензитета послова које 

обављају (АО, бр. 43/54). Од свих љих, највећу допунску плату тражио је за 
Љубомира Пауновића, 3.000 динара, а као разлог навео да је он "као 

дугогодишњи службеник ове установе и изванредан високо квалификовани 

стручни мајстор, на установи незаменљив". Административна комисија 

Извршног већа је разматрала овај захтев Опсерваторије и донела одлуку да 

му се додели допунска плата од 2.000 динара. С обзиром да су љему равни 

висококвалификовани технички стручљаци у другим установама- сазнајемо 

из нове представке Опсерваторије Извршном већу (АО, бр. 384/55), упућене 
13. јула 1955. године, по истом питаљу - имали допунске плате од 3.500 -
4.000 динара, Пауновић је "с правом одбио да прими решење о допунској 

плати и исту не прима уопште већ 15 месеци", пише у представци заменик 
директора Опсерваторије Захарије Бркић. При том још једном истиче љегово 

вишеструко новаторство, "од чијег иницијативног и стваралачког рада на 

конструкцији и одржавању инструмената и сложених апаратура ове 

научне установе зависи читав успех у њеном експерименталном раду". Овај 

пут, на основу одлуке Управног одбора, Бркић предлаже да се Пауновићу 

допунска плата "изравна са љему равним висококвалифицираним 

стручљацима у другим сличним установама", па предлаже 

Административној комисији да му одобри допунску плату од 4.000 динара 
месечно, с тим да му се иста рачуна од 1. марта 1954. Истовремено их 
подсећа да "У станова располаже потребним кредитима за ову исплату", па 

би оваквом одлуком била "исправљена једна очигледна неправда која наноси 

велике штете не само именованом већ и целој установи". 

О овом предлогу поново је 22. августа расправљао Управни одбор 

Опсерваторије и претходни предлог кориговао утолико, што Је висину 
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допунске плате Пауновићу утврдио на 3.000 динара, и још га условио: 
"Уколико Пауновић ово не прихвати сваки даљи поступак обуставити" 

(Записници Управног одбора 1954- 1959). Другог избора, осим да прихвати 
ову понуду, није имао! 

Априла 1956. године Љубомир Пауновић је у име Астрономске 

опсерваторије, а за потребе Астрономског института у Љубљани, те за 

Главну геодетску управу, у Опсерваторијиној радионици завршио израду два 

хронографа са по три пера, вредност којих је по предрачуну била процељена 

на 140.000 динара, да би касније (у име сарадље) била смаљена на 100.000 
хиљада (Записник са :XXI сед. Управног одбора АО) . 

На истеку јуна 1958. године, Пауновић је Савезном хидрометеоролошком 
заводу, на љихово тражеље, на тек купљеном дифузометру извршио 

адаптацију, да би могли ефикасно мерити дифузно зрачеље, у оквиру 

Међународне геофизичке године (АО, бр . 658/58). 
Крај педесетих година (и почетак шездесетих) посебно је значајан у 

развоју Опсерваторије: у том периоду завршен је пре рата започети 

геодетски павиљон (1949) те -након што су добијена значајна средства- на 

проширеном кругу Опсерваторије, изграђена су три нова павиљона- велики 

меридИЈански круг, велики пасажни инструмент и велики вертикални круг, 

уз још неке објекте. То је донело многе обавезе радионици и љеном шефу 

Пауновићу, али истовремено дало и прилику за нове техничке креације, што 

Пауновић није пропустио. 

Како су механизми за отвараље кровних конструкција на великом 

пасажном инструменту и на великом меридијанском кругу били врло груби, 

преиначени су по замисли Љубомира Пауновића, који је "из основа прерадио 

и растеретни систем обртне осовине који није задовољавао. Израдио је и 

оригиналан надирни окулар (за читаље надирског живиног огледала) 

наместо фабричког који је био неупотребљив" (Митић, 1968). "И наглавци 
обртне осовине, кородирани дугим стајаљем, морали су бити замељени 

новим, што је са успехом учиљено у нашој фабрици '21. мај' по упутствима 
Љ. Пауновића" (Шеварлић и Арсенијевић, 1989). 

За велики вертикални круг по Пауновићевој идеји израђен је покретни 
. . 

под са две столице, много практичнИЈИ од непокретног, чиме Је знатно 

олакшан посматрачки рад. Пауновић је решио и узроке нестабилности на 

овом инструменту; испитиваљем је установио да је противтег око 55 кг 

лакши од дурбина. Исправком ове грешке, уравнотежељем инструмента, 

посматраља су поново настављена (Телеки, 1968). 
За мали рефрактор - у циљу свакодневног фотографског посматраља 

Сунчеве фотосфере -Љ. Пауновић је конструисао и у механичкој радионици 

израдио камеру за снимаље (Арсенијевић, 1989). 
Нешто касније (1963) за велики рефрактор је израдио микрометар са 

двоструком сликом (Поповић и Зулевић, 1989). 
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Нека, од бројних техничких решеља која је Пауновић урадио, донела су 

му и дипломе од стране Српске академије наука (Извештај Комисије за ... 
унапређеља, од 5. априла 1960). 
У међувремену Пауновић је по питаљу плате, напредовао по платним 

разредима, и периодским повишицама, тако да је средином 1960. године 
имао плату од 23.000 динара, да би већ 27. јануара 1961, био унапређен у 
зваље вишег стручног сарадника, I врсте, III платног разреда са платом од 
31 .000 динара (АО, бр . 112/61). 

Већ пред сам крај свога радног века, кад се Опсерваторија припремала за 

несвакидашљи догађај, помрачеље Сунца 15. фебруара 1961 . године, 

Пауновић је био спреман на још један дуготрајан и исцрпљујући 

прековремени рад. Наиме, да би Опсерваторија одговорила обавези да 

организовано и спремно испрати овај феномен, било је неопходно извршити 

адаптаЦИЈУ ПОЈединих инструмената, те извести разне друге неопходне 
. . 

радове, што се НИЈе могло извести у редовно радно време, па Је 

Опсерваторија тражила, и од Извршног већа НР Србије добила сагласност, 

да "може завести" прековремени рад за Пауновића (и Краља) током два 

месеца, од по чак шест часова дневно! (АО, бр . 1269/60). Тек што је завршио 
овај посао, од 16. фебруара наставио је са прековременим радом од месец и 
по дана на попису инвентара на Установи (АО, бр . 168/61). 

Априла (21) 1962. године в. д. директора Опсерваторије, Василије 

Оскаљан, а по указаној потреби, донео је решеље да се: "Пауновић Љубомир, 

виши стручни сарадник Опсерваторије, одређује за помоћног посматрача, 

који ће вршити очитаваља мерних органа инструмената и остале помоћне 

радове приликом посматраља, по утврђеном програму за Астрофизичку 

групу. Фреквенција посматраља свако друго вече. О ноћном посматрачком 

раду водиће уредно посматрачку бележницу" (АО, бр. 479/62). 
Ово решеље, као помоћном посматрачу у групи променљивих и двојних 

звезда, за ноћни рад, донеће му стални месечни паушал од 5.000 динара. 

Недуго после овога, 1 О. августа, Пауновић је добио још једно решеље, но, 

овога пута се није односило на плату, нити на нова задужеља. Ово решеље је 

било признаље своје врсте за Љубомира Пауновића. 

Наиме, одлуком Савета Опсерваторије, како стоји у решељу, "одлучено је 

да се Пауновић Љубомир, шеф техничке групе и виши стручни сарадник, 

упути на специјализацију у Пулковску опсерваторију (СССР) у току 1962. 
године а према постигнутом споразуму са совјетским представницима". 

Даље се наводи да ј е Савезни савет за научни рад преузео на себе да оствари 

и финансира одлазак Љ. Пауновића у СССР, те да му је тамо одобрен 

боравак од 21 дан, с тим да на пут пође 10. августа 1962. године (АО, бр . 

990/62). 
При крају ове године, Пауновићје, поред још тројице радника, предложен 

за још једну новчану награду Астрономске опсерваторије (он опет за 

највећу) . У решељу о награђиваљу са 35.000 динара, стоји да се награда (из 
фонда за награђиваље) додељује Љубомиру Пауновићу зато што је ''успешно 
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решио проблем кровова павиљона меридијанског круга и великог пасажног 

инструмента" (АО, бр . 1380/62). 
Тек што је прошло петнаестак дана од претходног, на адресу Љубомира 

Пауновића, 23 . новембра 1962, стиже и ново, од оне врсте, које човек у 
радном веку добије обично једно, а Пауновић је и ту био ван серије, па ће -
након више година - добити и друго. У овом првом пише: "Пауновић 

Љубомиру, вишем стручном сараднику, на радном месту шефа техничке 

групе Астрономске опсерваторије, са личним дохотком у износу од 54.000 
динара, и 5. 000 месечно за ноћни посматрачки рад, ... ПРЕСТАЈЕ СЛУЖБА 
у Астрономској опсерваторији са даном 22. новембра 1962. године, по сили 
закона, обзиром да је испунио услове за личну пензију". У образложељу 

решеља стоји, да је са наведеним даном навршио 35 година ефективног 
радног стажа и 55 година старости, и тиме испунио оба услова предвиђена 
законом за одлазак у пензију (АО, бр . 1488/62). 

Међутим, Пауновић је и после наведеног 22. новембра- у истом статусу

остао да ради на Опсерваторији!? 

Како је то било могуће сазнајемо из новог решеља (АО, бр . 299/63) 
Опсерваторије од 21 . фебруара 1963. године, којим је претходно решеље 
СТАВЉЕНО ВАН СНАГЕ. Ово решеље се образлаже тако, што се "одлуком 

Савезне народне скупштине о привременом одлагаљу примене Одредаба чл . 

22, 23. и 24. Закона о изменама и допунама Закона о јавним службеницима, 

одлаже ... извршење горе поменутог решења ". Међутим ово "одлагаље", 
изгледа на обострано задовољство, и Опсерваторије и Љубомира Пауновића, 

мериће се годинама и неће се тако брзо завршити. 

Још исте године уследила су нова решеља (АО, бр . 1067 и 1091/63) од 9. 
јула, о повећаљу плате, повећаљу додатка за ноћни рад и посматраље, али и 

новог додатка од 4.000 динара за руковођеље. 
Неколико година касније, Савет Астрономске опсерваторије на својој 

седници од 9. децембра 1965. године, донео је одлуку - по расписаном 

конкурсу и по предлогу референата - да се Љубомир Пауновић, виши 

стручни сарадник, са платом од 80.400 динара, поново изабере за вишег 
стручног сарадника Астрономске опсерваторије са истом платом, с тим да 

му поновни избор тече од 1. јануара 1966. године (АО, бр. 1210/66). 
У поново изабраном зваљу, у интензивном и стваралачком раду, на 

Опсерваторији је провео још непуне две ипо године, а онда је 1. јуна 1968. 
године, Савету Астрономске опсерваторије, под бројем 710, ПОДНЕО 
ОТКАЗ на даљу службу. Савет је 16. јула разматрао Пауновићев отказ и 
донео одлуку о љеговом усвајаљу, тј . о престанку рада због пензијског стажа 

радника, а због навршених- на дан 26. маја 1968. године- 40 година радног 
стажа (АО, бр . 710/68). Неколко дана касније, 19. јула, заменик директора 
Опсерватрије Молорад Протић, му је потписао и решеље о престанку радног 

односа (под истим бројем). Дужности шефа Групе за техничке послове, 

Љубомир Пауновић, виши стручни сарадник, разрешен је 31. јула 1968. 
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. . 
године; даном КОЈИ му Је и уписан у радну кљижицу као дан престанка рада 

на Астрономској опсерваторији. 

Међутим, кад је у питаљу Љубомир Пауновић, још једном ће се показати, 

решеље је једно а стварност друго! 

Наиме, Љубомир Пауновић, "пензионер из Београда", по уговорима о 

делу, наставиће да и даље ради код "наручиоца послова", Астрономске 

опсерваторије, на извршељ у разних послова и задатака. Из више потписаних 

уговора види се да се Пауновић током 1970/71 године на Опсерваторији 
бавио следећим пословима: 

1. Пројектоваљем и израдом додатног прибора и веза (аутоматски 

реостат), који су омогућавали нови принцип праћеља звезда на великом и 

малом пасажном инструменту; 

2. Испитиваљем мотора за праћеље звезда, који је добијен без икакве 
документациЈе; 

З. Надзором над извршељем радова изградље мира; 

4. Решељем питаља монтираља уређаја за коректуру визуре кроз 

вакуумске цеви; 

5. Радом на повољнИЈеМ решељу електричних веза из павиљона са 

мир ама; 

6. Осветљељем мирине марке у школском павиљону; 
7. Техничким радовима маљег обима на ВВК; и 
8. Разним другим пословима. 

Последљи, од више потписаних уговора о делу, закључио је са 

Опсерваторијом 23 . јуна 1971 . године, на рок од месец дана, за који му је, по 
извршељу посла (по уговору) исплаћена сума од 1.070 динара (АО, бр . 

728/71). 
Ово је уједно био и последљи дукумент у опсерваторијиној архиви који се 

односи на Љубомира Пауновића и љегов рад на Астрономској 

опсерваториЈ и. 

Одласком у пензију, Пауновић није живео пензионерски. Његов 

истраживачки дух није могао да мирује. Смисао даљег живота видео је само 

у непрекидном ствараљу, конструисаљу - новом. Без радионице, апарата, 

уређаја и алата није могао. Своје непресушне мајсторске и новаторске услуге 

није наставио да пружа само Астрономској опсерваторији. Напротив: много 

више посла и нових креативних изазова, нашао је у Сеизмолошком заводу, за 

који је, шалећи се, знао рећи: "Сада ћу да стекнем другу пензију. Радим у 

Сеизмолошком заводу 18 година". 
Како о том сегменту љеговог рада - у Сеизмолошком заводу - на 

Астрономској опсерваторији нема докумената, тај период даћемо уопштено, 

на основу оног што је о томе рекао Милан Јеличић, у већ напред 

спомиљаном Iп memoriam-y Љубомиру Пауновићу. 

Пауновић је и тамо радио на инструментима приспелим на рачун ратних 

репарациЈа кад и астрономски и метеоролошки, двадесетих година прошлог 

века, али са љима дуго није баратао мајстор "калибра" Пауновића. Ту је, 
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каже Јеличић, обновио комплетан инструментаријум за механичку 

регистрацију земљотреса, као и онај који припада часовној служби. Тако је 

направио и прототип сеизмоскопа, ретке (тада) справе у свету, која одређује 

правац земљотреса, а ова Пауновићева, и интензитет. О Пауновићу као 

несвакидашљем мајстору, и љеговом раду у Сеизмолошком заводу, најбоље 

сведоче речи сеизмолога Слободана Недељковића, које наводи Јеличић: 

"Љуба је за нас био суво злато. Ремонтирао је комплетан 

инструментаријум без икакве документације. При томе је начинио низ 

побољшања ". 
Како се Љубомир Пауновић односио према послу и радним задацима, 

односно, каквих је моралних квалитета био, нека нам казује овај пример . 

После зидарских радова на постављаљу заштитне изолације - бетонске 

кошуљице- на тераси управне зграде Опсерваторије, почетком 1947. године, 
поред двојице архитеката из Министарства грађевина, као члан Комисије за 

пријем радова у име Опсерваторије, био је одређен Љубомир Пауновић. Он 

је уочио да је кошуљица танка, да смеса бетона није добра, као ни стручност 

извођача, па ни време за пријем радова под снегом, те је био мишљеља да се 

радови не прихвате. Међутим после дуге дискусије и убеђиваља са 

архитектама који су мислили другачије, био је убеђен да се радови приме са 

50%. Међутим, кад је после мраза и снега проверава да види како кошуљица 
изгледа, установио је да се она на много места ољуштила и пропала. То 

сазнаље, било му је разлог да управнику Опсерваторије напише допис, којим 
. . . . 

га Је детаљно упознао са овим случаЈеМ, а КОЈИ Је завршио овим речима: 

"Увиђам своју грешку, био сам необазрив и молим друга Управника да 

тражи хитно другу комисију, јер се овако израђена кошуљица уопште није 

могла примити. Уколико сам ја са својом несавесном радњом приликом 

пријема посла допринео да се државна каса оштети, молим да се стави на 

мој терет" (АО, бр . 29/47). 
Овде је неопходно истаћи, да је Љубомир Пауновић, као врстан стручљак 

и познавалац широког спектра разних техничких послова, током радног века 

на Опсерваторији, најчешће као председник, биран у небројено много 

комисија; било за одабир извођача радова, за оцену извршених радова, 

набавку техничких средстава, разна вештачеља, и многе друге . 

Шта је за Астрономску опсерваторију, у оно време, кад су постојећи (и 

нестали) астрономски инструменти и објекти коришћени, ако не 

максимално, оно бар према могућностима, значио Љубомир Пауновић, 

најбоље знају астрономи - посматрачи. Они добро знају шта значи радити са 

исправним, добро постављеним и са свим потребним прибором опремљеним 

инструментима; шта значи побољшаље љихових радних могућности и 

правовремена стручна интервенција; и везано за све ово, шта значи 

(не )пропустити једну ведру посматрачку ноћ! Он је дефинитивно на 

Опсерваторији имао једну тешко мерљиву, а још теже достижну улогу, којом 

је себе дебело уградио у највеће успехе и достигнућа Астрономске 

опсерваторије у Београду. 
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Његова мајсторска рука, оставила је трага и изван Београда: од Љубљане, 

Бања Луке, Сарајева, Подгорице, па до већ споменутог Скопља, итд. 

Пауновић је - у браку са супругом Божаном, са којом није имао деце - у 

кругу Астрономске опсерваторије, у стану поред саме механичке радионице, 

проживео 53 године. 
"Протомајстор Астрономске опсерваторије, чији рад има уметничку 

ноту" - како га је Јеличић са пуно оправдаља оценио - преселио се у њену 

легенду 1. октобра 1986. године. 
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LJUBOMIR PAUNOVIC- BELGRADE ASTRONOMICAL 
OBSERVATORYINOVATOR 

Life and work ofLjubomir Paunovic (1907-1986), inovator on Belgrade Astronomical 
Observatory is descriЬed. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ВЕЛИКОГ И МАЛОГ РЕФРАКТОРА 

1998-2002. 

МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ 

Астрономско друштво "Руђер Бошковић ", 11000 Београд, Србија 

Резиме. Представљени су извештаји о стању Великог и малог рефрактора 

Астрономске опсерваторије у Беогераду у периоду 1998-2002. 

1. УВОД 

У периоду 2000-2002, у кампаљи која је вођена против мене, одређену 
улогу су имале оптужбе о стаљу Великог рефрактора Астрономске 

опсерваторије у Београду. Илустративан пример су радови о посматраљу и 

микрометарском и CCD мерељу двојних и вишеструких звезданих система 
(Поповић и Павловић, 1997, 1998; Поповић, 2001; Зулевић, Поповић, 

Павловић, 2000). 
У радовима Поповића и Павловића (1997, 1998) објављено је 50 мереља 

24 звездана система односно 36 микрометарских и 35 CCD мереља 35 
система, уз напомену да је претходна 49. серија у штампи у Astronomy and 
Astrophysics Supplement Series. 
У раду Зулевића, Поповића и Павловића (2000) у коме су објављени 

резултати 71 мереља од којих су 30 извели Поповић и Павловић после 
посматраља у раду из 1998, а 41 покојни Зулевић у периоду 1990-1998, пише 
да су од лета 1995. године посматраља на Великом рефрактору постала 
веома нерегуларна услед различитих електричарских радова, реконструкциЈа 

и поправки у куполи инструмента, као и да чак и сада инструмент нема 

раније перформансе. Даље се наводи да су само спорадична мереља могла 

бити изведена у кратким интервалима током целог овог периода када Је 

инструмент могао бити прихватљиво коришћен. 1 

1 It is to Ье пoted thatjrom the summer 1995 оп, the observatioпs with our Large Refrac
tor have become largely irregular iп coпsequeпce ој various electric, recoпstructioп апd 
repair works iп the dome ој this iпstrumeпt. Еvеп at preseпt the iпstrumeпt has поt 
reached its earlier performaпce Јп 1999 there were additioпal misjortuпe - damage iп 
jlicted Ьу the NATO agressioп. 

Оп/у sporadic measuremeпts could Ье performed over short iпtervals throughout this 
period wheп the iпstrumeпt could Ье toleraЬly used (Zulevic, Popovic, Pavlovic, 2000). 
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У своме раду који је био примљен јуна 2001 . а штампан септембра исте 
године у јеку најжешће кампаље против мене (Поповић, 2001), а у коме су 
објављени резултати 38 мереља, написано је да је Велики рефрактор 

Београдске опсерваторије још ван употребе и да су мереља двојних звезда 

прекинута. Када сам као главни и одговорни уредник часописа иронично 

ставио примедбу да су онда за објављиваље понуђени резултати вероватно 

измишљени, било је додато да је садашља кратка серија мереља резултат 

покушаја да се тестирају могућности инструмента под текућим веома 
. ћ 2 

отежаваЈу им околностима . 
Интересантно је да ни данас, четири године пошто сам отишао са 

руководећег положаја и «престао да сметам», у SerЬian Astronomical Joumal 
нема бројних нових посматраља ове групе на Великом рефрактору. Уместо 

тога појавлљује се чланак Павловића и других (2005) о 27 мереља 

двоструких и вишеструких звезданих система, изведено помоћу CCD камере 
на 2-метарском телескопу на НАО Рожен опсерваторији у Бугарској и то за 

једну ноћ, 17/18. октобра 2004. 
Будући истраживачи ће са историјске дистанце размотрити да ли је до 

смаљиваља и прекида посматраља дошло из разлога КОЈИ су изношени у 

кампаљи против мене или због напретка науке и технике услед чега су 

добијени резултати постајали све маље конкурентни, због све тежих услова 

живота у време санкција, хиперинфлације и бомбардоваља Београда, као и 

због приближаваља пензије и других разлога. У оквиру кампаље таква 

тврђеља су могла да буду не само од користи него и да представљају 

одлично оправдаље за постигнуте резултате. 

Да би будући посленици на пољу историје науке и други заинтересовани 

имали при руци архивски матерјал о томе како се о Великом рефрактору 

бринуло у периоду 1998- 2002, овде су понуђени извештаји људи које сам 
специјално задужио да се брину о љему, као и о Малом рефрактору. О љима 

су се у разматраном периоду старали: Александар Кубичела, кога сам 

задужио решељем бр . 548/1 од 28. новембра 1997, а који је ову дужност 
обављао до З . новембра 2000, када сам решељем бр . 582/1 одредио Иштвана 
Винцеа, а од 2001 . године и Љубишу Спасића. Извештаји дају јасну слику у 

каквом сам стаљу, као директор, затекао Велики рефрактор, колико је бриге 

било потребно да ради инструмент стар више од седамдесет година, где се 

стално нешто ново кварило, при чему за веће инвестиције, за љегову 

модернизацију, није било одговарајућих могућности с обзиром на стаље у 

земљи. Извештаји показују осим тога, да стаље, ма да веома компликовано и 

тешко, није било баш онакво како је претстављено у цитираним радовима. 

Уз велике муке и напоре за оправку кварова који су се стално дешавали оба 

2 Belgrade Observatory's Zeiss Refractor 65/1055 ст is still out ojuse, whereby the meas
urementnts ој double stars had to Ье stopped. Тhе present short series ој measurements, 
jollowing the ones published in Popovic and Pavlovic (1998) and Zulevic et al. (2000), is а 
result ој an attempt to test the instrument 's capabllities under the current very aggravated 
circumstances (Popovic, 2001 ). 
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инструмента су, како на пример каже Александар Кубичела у извештају бр . 

418/1 од 30. септембра 1999, тада била употребљива. Тако на пример и 

Љубиша Спасић у извештају од 8. октобра 2001 . каже «Сви предвиђени 
радови на Великом рефрактору урађени су и може се користити. ». Скрећем 

пажљу и на разлику у извештајима Александра Кубичеле и Љубише Спасића 

са једне стране и мога докторанта Иштвана Винцеа са друге . У својим 

извештајима је указивао само на проблеме, никада не помиљући, за разлику 

од осталих да је инструмент било када радио . Можда се то не би уклапало у 

брижљиво грађену слику. Анализу понуђених извештаја не жели да да аутор 

овог прилога, јер она треба да буде дата са историјске дистанце а не од 

учесника у догађајима. При томе ће о времену и условима у којима смо 

радили и бризи коју смо посветили овом проблему и љеговом решаваљу са 

могућностима и средствима КОЈИМа смо располагали, сведочити ови 

извештаЈ И. 

2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ВЕЛИКОГ И МАЛОГ РЕФРАКТОРА 

АО 38/1, 2. 02. 1998. 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

У вези са Вашим решељем бр . 548/1 од 28.11 .1997, подносим следећи 
извештаЈ . 

Радници М. Павловића заузимали су инструмент и зграду Великог 

рефрактора од средине 1995. до 9.12.1997. Они су радили на промени 
електричних инсталација, на хидроизолацији, на обнови делова фасаде, на 

бојељу зидова, врата и металних оквира (прозори, ограде, степеништа), на 

обнови бетонског прилаза и тротоара око зграде, на застакљиваљу прозора, 

на хобловаљу и лакираљу паркета. Астрономска посматраља у том периоду 

вршена су спорадично - само кад је било неопходно . Инструмент технички 

није био одржаван. Била су примећена три акутна квара: распадаље једног 

зупчаника у редуктору мотора за погон куполе, прегореваље мотора за фино 

кретаље у часовном углу и лом микрометра на тражиоцу. Прва два 

поправљена су у оквиру аранжмана са М. Павловићем, а трећи ј е санирала 

Техничка служба Опсерваторије . Приликом реновираља електричне инстала

ције инструмента, унета је једна корисна новина: уграђени су тајмери који 

онемогућују да се промена смера при ротацији куполе врши нагло . Овим се 

спречава евентуално механичко преоптерећеље у систему за погон куполе. 
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Даље током децембра 1997. и јануара 1998. више пута смо се договарали 
о стаљу Великог и Малог рефрактора, а 2З . 12 . 97, на Вашу иницијативу, 

једна ad hoc комисија (М. Димитријевић, И. Винце, ing. Мића1 и ја) обишла 
је оба екваторијала и детаљно се упознала са ситуацијом на терену. Овде 

даЈеМ преглед стаља поменутих инструмената до краЈа Јануара ове године. 

Стаље Великог рефрактора у јануару 1998. 

Инструмент функционише и употребљив је - пар пута је и употребљаван -
за посматраље уз следеће недостатке. 

1) Не ради грубо кретаље у часовном углу, тј . мотор ради али негде у 

трансмисији постоји прекид. То је стари квар и, по тврђељу Ч. Шапоље, не 

може се поправити без већег расклапаља екваторијалне главе (централног 

зглоба) инструмента. Ово кретаље би посматрачима олакшало пребациваље 

тубуса инструмента са источне на западну страну стуба. 

2) Инструмент је чишћен и подмазан пре З или нешто више година. За 

време Павловићевих радова наталожило се много прашине на цео 

инструмент а нарочито на делове механизма за кретаље (зупчаници, осовине, 

лежишта) . Покретаље телескопа руком сада је теже него икад раније. 

Прашина и вода која капље са куполе чини да су тубус и ручице 

инструмента нарочито прљави. И на објективу је било доста прашине. То 

смо И. Винце и ја очистили. Неопходно је да неки механичар, уз В . 

Савковића, покуша да очисти инструмент и подмаже бар главне покретне 

делове. 

З) Мотор за фино кретаље у деклинацији ради али се цев рефрактора у 

задље време не помера. Посматрачи то привремено надокнађују 

одговарајућом ручном командом. Претпостављам да је квар у механизму 
. . 

КОЈИ се налази поред цеви и приступачан Је за преглед и механичке 

интервенције. Верујем да се то може поправити у организацији Техничке 

службе . 

4) Два огледала перископа за читаље скале часовног угла померена су из 
правилног радног положаја. То се дешавало и раније . Стрпљивим 

"штимоваљем" два посматрача, можда уз В . Савковића, то би могли да 

отклоне за 2 или З сата заједничког рада. 

5) Од постојеће полариметријске опреме у Великом рефрактору, оштећен 
је писач "Servogor". Он је сада у рукама В . [ладе] Савковића ради оправке . 

Стаље зграде Великог рефрактора у јануару 1998. 

6) Изгледа да је у најтежем стаљу купола. Као да прокишљава све више. 

Можда ће то средити акција уговорена са Мићом. До сада је постављен само 

део скеле потребне за прилаз куполи. (У скелу је уграђено 4 велике и 5 малих 

1 Мића Стојковић 
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цеви и 1 О или 12 спојница које су су налазиле поред зграде већ пре него што 
су дошли Мићини радници.) 

7) Има знакова да прети тежи квар око шине по којој се крећу врата 
куполе при отвараљу и затвараљу. За сада се види да се купола тешко отвара. 

Раније је сличне симптоме отклаљала Техничка служба појачавајући треље у 

фрикционом делу трансмисије, после које следи низ карданских зглобова до 

носећих точкова на врху куполе . Ч . Шапоља тврди да се тако не може у 

недоглед јер ће почети да пуцају кардански зглобови. По љему, узрок је у 

трошељу шине по којој се крећу дољи носећи точкови врата куполе . Врата 

почиљу да стружу по гредама КОЈе носе цео терет покретних делова на 

куполи. Тешко је проценити када би овај проблем могао да постане 

критичан. Свакако би требало са неким машинским стручљаком размотрити 

могућност поправке овог квара. Осим тога, за прегледаље и одржаваље 

куполе са западне терасе било би потребно да Опсерваторија има једне лаке 

мердевине за силажеље са отвора куполе на терасу. 

8) Прокишљаваље на источној тераси је поново почело. Очигледно је да 
обичан бетонски слој преко постојећег равног крова није било добро 

решеље. Можда неки ниски кров? Или можда нека нагнута бетонска плоча 

(али армирани бетон !) која би вршила функцију ниског крова? 
9) Распаднута врата источне терасе такође пропуштају воду на 

унутрашље степениште и галерије. С. Пилиповићу је објашљено то да уради. 

Више пута сам га на то подсећао, али још нема резултата. Уз врата, биће 

потребно да се направи и један бетонски праг висине неколико центиметара. 

Због (нове?) влаге са јужног дела источне терасе, већ почиље да отпада боја 

на унутрашљоЈ страни зида у куполи. 

1 О) Шест великих дрвених прозора на згради су заиста прилично ор о нули. 

Ако је тачна Павловићева тврдља да се при покушају отвараља неких од љих 

ломе стакла, предлажем да се они чврсто и траЈНО затворе и да се љихово 

даље одржаваље посебно ради споља, а посебно са унутрашље стране. 

Наредног лета би свакако требало обновити гитоваље стакала и обавити 

бојеље дрвених оквира - макар само споља. И овде би било добро имати 

једне или двоје посебних мердевина за прилажеље прозорима при љиховом 

одржаваљу. 

11) Електрична инсталација у згради функционише . И поред настојаља, 

од Павловића нисмо добили етикете за 5 црних прекидача и 8 осигурача на 
разводној табли у кружном пролазу у приземљу куполе . Идентификацију 

ових елемената лако би могао да обави В . Савковић са још једним 

помоћником. 

12) За функционисаље електричне инсталације на дужи рок, потребно је 
да постоје резервни осигурачи и сијалице (220 V и 7 V). В . Савковићу је дата 

расподела осигурача по снази да би набавио резервне . Заједно смо сакупили 

неколико резервних сијалица од 7 V и неке уградили на скале рефрактора. 

13) У подруму зграде такође има проблема. Један метални степеник на 

прилазном степеништу је поломљен. Врата која воде у подрумске просторије 
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испод источног крила зграде распадају се од влаге. Она су обојена само 

толико да маље упадају у очи људима који улазе у куполу. Уопште, тај 

источни део подрума је мемљив. Можда би требало размислити о сврси тих 

просторија и љиховом даљем одржаваљу (или егзистенцији?). 

14) У неодређеној будућности чека нас пропадаље челичних ужади 

покретног пода. Не можемо предвидети када ће ситуација постати критична. 

15) Са В . Савковићем је договорено лепљеље делова итисона на намештај 

КОЈИ при раду клизи по паркету покретног пода. 

16) Време је да се почне са редовним чишћељем павиљона. Вероватно би 

требало почети са чишћељем подова (плочица), намештаја и степеништа -
усисивачем и, ако је потребно, благим праљем . Мића би требало да се 

обавеже да очисти прљавштину коју унесу љегови радници. 

Стаље Малог рефрактора у јануару 1998. 

1) Инструмент је нормално радио у 1997. Међутим, крајем прошле 
посматрачке сезоне механичко праћеље дневног кретаља почело је да се 

кочи. Интервенисала је Техничка служба. Остало је да праћеље ради, али 

преспоро . И. Винце и ја трагали смо за узроком . Посао није завршен. 

Верујем да ћемо нас двојица, уз сарадљу В . Савковића, овај недостатак 

отклонити пре почетка наредне посматрачке сезоне. 

2) Ради побољшаља посматрачких услова, тј . ради боље видљивости 

спектра у окулару спектрографа требало би смаљити осветљеност око 

инструмента за време рада. Као алтернатива предложеним тамним завесама, 

размотриће се исплативост замрачеља прозора лесонитом . Цене би 

вероватно биле сличне. У некој каснијој фази (1999?) можда би се могла 
смаљити и количина дифузне светлости која долази из правца зенита. 

Стаље зграде Малог рефрактора у јануару 1998. 

Запажени су следећи недостаци: 

1) Проширује се влага у зиду око јужног олука или тог дела терасе над 
улазом. Једно сијалично место је због овога искључено из употребе, а са зида 

отпада боја и на под се таложи много малтера и прашине . 

2) Паркет је већ пре лакираља почео да се распада код источног прозора и 
код стуба рефрактора. Сада се пропадаље паркета код стуба проширило и 

захватило и кружни дрвени оквир који носи водећу шину за степенице које 

обилазе око стуба (љима се прилази објективном крају тубуса инструмента и 

отвору куполе) . Исти оквир носио је и два степеника који су омогућавали 

посматрачу да чита скалу часовног угла или да пребацује инструмент из 

источног у западни положај, и обрнуто . Ово би морао да поправи столар -
Пилиповић или неки други. 

З) Са источног и јужног прозора отпале су кваке за руковаље прозорима. 
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4) Повремено се виде трагови прокишљаваља, али тренутно није јасно да 
ли Је то последица пропадаља куполе, лошег затвараља, или неке незгодне 

комбинације кише и ветра. 

Наводи овог извештаја су једно субјективно виђеље стаља два 

екваторијала Опсерваторије . Но, верујем да могу послужити као тезе за даље 

разматраље ситуациЈе и планираље будућег рационалног одржаваља ових 

инструмената и зграда. 

Београд, 

31 . 1. 1998. 

АО 146/1, 16. 03. 1998. 

С поштоваљем, 

Др . Александар Кубичела 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Слободан сам да Вам поднесем следећи извештај о Великом и Малом 

рефрактору. 

Велики рефрактор у фебруару 1998. 

После извесног оклеваља из метеоролошких, финансијских и 

организационих разлога (преговори са посматрачима око могућности 

посматрачког рада док је скела на западној тераси), екипа М. Стојковића 

почела је рад на хидроизолацији куполе у петак 13. фебруара. Наводно није 

било пропалих лимова већ је до продираља воде долазило на саставима 
. . 

куполе и носача дваЈу хоризонталних кружних прстенова на спољашљоЈ 

страни куполе . Било је и неколико рупа од метака испаљених из правца 

истока. То је брзо завршена и приступило се бојељу куполе, Слика 1. Бојеље 
ј е завршена 23 . фебруара. 

Слика 1. 
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У међувремену је С. Пилиповић обновио спољашљу страну врата на 

источној тераси и поправио браву. 

М. Павловић је 26. фебруара дозван због продираља влаге са источне 
терасе - нарочито око јужног олука. Он званичну рекламацију не признаје 

јер су ти радови били завршени у новембру 1995. Али: "ако не нађемо другог 
мајстора, можда ће једног дана и он (Павловић) да уради". Међутим, М. 

Стојковић је прихватио да поправи хидроизолацију терасе и боју на зиду у 

куполи. То долази у обзир кад се заврше послови у главној згради, а радило 

би се тако да се не омета посматрачки рад. Том приликом обојила би се и 

унутрашља страна врата на источноЈ тераси . 

В . Савковић је набавио извесну количину резервних осигурача за 

павиљон. Преузео је и обавезу да се обавести о потребном материјалу за 

чишћеље и подмазиваље механизма Великог рефрактора и главног 

кугличног лежаја куполе. Завршио је и оправку писача "Servogor". 
Залепљени су комади итисона на намештај који се за време посматраља 

вуче по паркету. Непотребан намештај са покретног пода и са галерија 

пренет је у претсобље павиљона ради смештај а на неко друго место . 

Последљег викенда у месецу, Јела [Пешић] и Милева [Благојевић] 

чистиле су: прашину са цеви и ручица инструмента, паркет, ограде, 

степенице (изузев мрља од боје које би требало чистити неким драстичним 

хемијским или механичким путем), подова на галерији, у приземљу, 

подруму и претсобљу. Уз веће напоре (НС1) чишћене су вертикалне плочице 

при дну зидова. Један човек из екипе М. Стојковића чистио је боју која је са 

куполе капала на паркет. Остало је нешто трагова разређивача на паркету. 

Остало је да се очисти стуб рефрактора и део постоља стуба и, можда, 

детаљниЈе подрум - што може да се уради кад се почне редовно чишчеље 
(можда месечно?). 

Точкови и шина на врху куполе подмазани су после више година. Купола 

се лакше и без запиљаља отвара. Инструмент је (можда уз нешто неудобније 

читаље скале часовног угла) употребљив за посматраље . Није ми познато да 

ј е у фебруару било остварених посматраља. 

Мали рефрактор у фебруару 1998. 

Са шефом Рачуноводства [Славица Павић] уговорена је куповина 

лесонита (као јефтинија варијанта) за замрачеље прозора павиљона. Чека се 

повољан финансијски тренутак. 

М. Стојковић има у виду да би један од приоритетних послова требало да 

буде заустављаље продираља влаге са терасе павиљона. 

За ову годину још нису почела посматраља Сунца. 

Београд, 

14. з . 1998. 
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АО 223/1, 16. 04. 1998. 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Слободан сам да Вам поднесем следећи извештај о Великом и Малом 

рефрактору. 

Велики рефрактор у марту 1998. 

У овом месецу није било грађевинских радова (изолација на источној 

тераси, бојеље врата изнутра и бојеље зида у куполи наспрам терасе) . Мића 

је све време оклевао да се изјасни о почетку ових послова. Екипа му је била 

заузета у Централној згради, а помиљао је и неке финансијске разлоге . 

У два маха (23. Ш и 26. Ш) долазило је до прегореваља осигурача при 
покретаљу пода и куполе . То смо, В . Савковић и ја отклонили. Узрок је био 

немогућност да осигурачи од 25 А правилно легну на место где су 

пројектовани. За стално решеље било би потребно да В . Савковић купи и на 

6 места замени ограничаваче величине осигурача, тзв. "калибраторе" . Он то 

"има у виду" . 

Перископ за читаље скале часовног угла дотеран је ad hoc - у првој 

апроксимацији. Припремио сам план да се то уради систематски и темељито . 

За В . Протић-Бенишек био је у припреми носач видео камере за Велики 

рефрактор али још није довршен. 

Мали рефрактор у марту 1998. 

Ни у павиљону Малог рефрактора ни ј е било никаквих радова. 

Још важи договор са шефом Рачуноводства да се купи лесонит за 

замрачиваље прозора павиљона. Међутим, из Рачуноводства још не стиже 

знак даје настао "повољан финансијски моменат" . 

Инструмент још није спреман за редовна посматраља Сунца. 

Београд, 

15. 4. 1998. 

АО 290/1, 18. 05. 1998. 

С поштоваљем, 

Др . Александар Кубичела 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Слободан сам да Вам поднесем следећи извештај о Великом и Малом 

рефрактору. 
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Велики рефрактор у априлу 1998. 

У априлу са Мићом није могло ништа да се договара о даљим радовима 

на изолациЈИ зида код источне терасе . 

Остали дугорочни послови стоје као у мом првом ивештају од 2.2.98. 
Међутим, центриран је перископ за читаље скале часовног угла. Пошто је 

то раније често рађено насумице, сад је фиксиран један логичан редослед 

операција и дат је у Прилогу I овог извештаја. Претпостављам да ће то 

некоме и у будућности користити. Исти текст биће дат и двема 

посматрачким групама и Техничкој служби. 

На истом перископу могла би да се изврше и нека побољшаља: 1) 
Појачаље лупе А1 (слика у Прилогу I), 2) Замена огледала В и D 
квалитетнијим и З) Побољшаље повећаља дурбина G-H стављаљем окулара 
краће жижне даљине . Неке од ових мера размотрићу конкретније у наредном 

периоду. 

Мали рефрактор у априлу 1998. 

Отклонио сам сметљу (неку врсту блокаде) у часовном механизму 

Сунчаног спектрографа. Сада добро прати. О томе је обавештен И. Винце и 

посматрачка сезона могла би да почне . 

Београд, 

16. 5. 1998. 

ПРИЛОГ! 

С поштоваљем, 

Др . Александар Кубичела 

ПЕРИСКОПСКИ СИСТЕМ ЗА ЧИТАЊЕ СКАЛЕ ЧАСОВНОГ УГЛА НА 

В .Р . 

Елементи система: 

Слика 2. 
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А = Скала часовног угла 
А1 =Лупа 
В = Равно огледало у призматичној кутији са З завртља за причвршћиваље за 

В 1 и З завртља за одржаваље размака ("дистанцери") 
В 1 =Обртни прстен, носач огледала В 
С = Цев перископа 
D1 =Обртни прстен, носач огледала D 
D = Равно огледало (као В) 
С 1 = Носач цеви С 
Е= Отвор у деклинацијској оси рефрактора 

F =Група огледала у тубусу В . Р . 

G = Објектив дурбина часовног угла 
Н= Окулар дурбина часовног угла 

ПОСТУПАК ДОТЕРИВАЊА ПРАВЦА ВИЗУРЕ ПЕРИСКОПА 

ЗА ЧИТАЊЕ ЧАСОВНОГ УГЛА В . Р . 

1) Потпуним одвртаљем З завртља, причвршћивача, одваЈа се кутиЈа 

огледала D од прстена D1• 

2) Око посматрача поставља се на место D, у оси цеви С, и гледа се преко 
В ка А. Ротацијом у ослонцу С 1 (изузетно ротацијом целог ослонца С 1 ) меља 
се нагиб цеви С, по потреби и висина у односу на Е, док посматрач не 

установи да слику скале А види што тачније на оси цеви С, тј . у средини 

круга D1• Важно је и да се у посматрачевом пољу вида привидни кругови В 1 
и D1 не секу. У том положају се обележава или памти положај цеви С у 

односу на деклинацијску осу Е. 

З) Једна мала сијалица придржава се у оси цеви С приближно у висини 

где се очекује да би требало да буде огледало D. Други посматрач процељује 
кроз дурбин G-H да ли је лик сијалице у центру поља вида. Када се то 
помераљем сијалице постигне ( остајући у правцу осе цеви С), измери се 
висина сијалице изнад прстена D1• 

4) Три завртља "дистанцера" огледала D подешавају се на некој равној 
подлози на измерену висину (рачунајући од средине огледала до подлоге) . 

5) Помоћу З преостала завртља, причвршћивача, носач кутије огледала D 
провизорно се везује за прстен D1• 

б) Сад се сијалица поставља иза окулара Н (или се Н окреће ка 

осветљеном прозору) . Постављајући око на правац А-В и гледајући ка В, 

посматрач манипулише завртљима између D и D1 и настоји да лик сијалице 

доведе у средину прстена В1 и D1, тј . у осу цеви С. Сама цев С не сме да се 

помера. Такође је потребно да се при помераљу завртаља "дистанцера" што 

маље одступи од изабраног размака D-D1• 

7) Завршио дотериваље остварују два посматрача: један рукује завртљима 
између D и D1, а други у окулару Н посматра помераље лика скале и даје 

инструкције како би се он довео у средиште поља вида. У коначно изабра

ном положају огледала D, пажљиво се притежу З завртља причвршћивача. 

61 



МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ 

АО З6З/1, 15. 06. 1998. 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Слободан сам да Вам поднесем следећи извештај о Великом и Малом 

рефрактору. 

Велики рефратор у мају 1998. 

Два пута у току месеца било је тешкоћа са обичним (топљивим) 

осигурачима који у серији са три стара аутоматска од 25 А обезбеђују 
струјно коло покретног пода. Коришћени су обични осигурачи од 20 А што, 
очигледно, није довољно . Влада је обавештен о ситуацији и планира да 

предузме набавку јачих осигурача. 

Замењене су З сијалице које су биле прегореле. Једна, недостижно 

висока, у претсобљу није замењена. Тим поводом, у павиљону су потребне 

следеће мердевине: 1) за излажење на западну терасу, 2) за замену високих 
сијалица, З) за одржавање (бојење и прање) великих прозора, посебно 

изнутра, а посебно споља- ако остану трајно затворени, и 4) за прилаз 

часовнику. 

Влада и ја размотрили смо могућности за даље побољшање читања скале 

часовног угла. Долази у обзир да се у малој мери појача лупа пред самом 

скалом као и окулар дурбина за часовни угао . Трагамо за окуларом жижне 

даљине од 9 mm или 10 mm и обичним сочивом од+ 1 до +2 диоптрије. 

Био је један инцидент са покретним подом. Једном, при крају спуштања, 

дошло је до знатног потреса платформе . Били смо опет присутни Влада и ја . 

Нашли смо једну кожну рукавицу (радничку) у ланцима који подижу 

покретни под. Сајле су добро издржале и механизам сад ради као и раније . 

Мали рефрактор у мају 1998. 

Купљенје лесонит и потребне боје за замрачење прозора у павиљону. 

Инструмент функционише нормално. 

Београд, 

15. 6. 1998. 

АО 404/1, 08. 07. 1998. 

С поштоваљем, 

Др . Александар Кубичела 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Слободан сам да Вам поднесем следећи извештај о Великом и Малом 

рефрактору. 
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Велики рефрактор у јvну 1998. 

7. VI пренете су старе ствари из у лазног хола павиљона у 

акумулаторницу. Биће потребно да се још неки инструменти који нису у 

употреби изнесу из павиљона (са доље и горље галерије) . 

Иштван је 17. VI саопштио да је при затвараљу куполе зупчаник мотора 
куполе искочио из захвата са (зупчастим) венцем куполе . Сутрадан, нашао 

сам комад старог гвожђа који је однекуд упао између зида куполе и кућишта 

редуктора брзине. Гвожђе сам извадио али се мотор није вратио у свој радни 

положај . 19. VI са Владом, а уз Драганову помоћ, подметнули смо дрвени 

клин у доље ( еластично) лежиште мотора да се зупчаник врати у захват са 
венцем куполе . Испробано је кретаље куполе (око два цела обрта) али без 

отвараља. 

20. VI пре доласка посетилаца БАВ-а, проверена је кретаље куполе на 

сектору од око 45°. Међутим, приликом показиваља ВР посетиоцима, 

зупчаник мотора је опет искочио из захвата са куполом . 22. VI Иштван и ја 
прегледали смо електрични стартер мотора. Он, на први поглед, ротира 

колико је и предвиђено . Дрвени клин био је нагљечен скоро до половине 

своје првобитне дебљине . 

Затим сам нашао да је дољи ослонац мотора (који би требало да се 

еластично одупире о зид) искривљен. 

25. VI тзв . "конзилијум на високом нивоу", Г. Поповић, Р. Павловић, И. 

Винце и ја, покушали смо исправљаљем дољег ослонца мотора да вратимо 

мотор у захват са венцем куполе . Види приложену слику. Кад је овај ослонац 

био довољно исправљен, покретаље куполе руком било је нормално . Када се 

укључи мотор, он одмах искаче из захвата са венцем куполе. Истовремено, 

поново се криви дољи еластични ослонац мотора. 

Слика 3. Раде Павловић, Александар Кубичела, Георгије Поповић. 
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У тој фази смо одустали од даљих експеримената. Када се Влада врати са 

одмора, проценићемо још једном ситуацију и покушати да откријемо неку 

евентуално пропуштену финесу. Ако не успемо, биће потребна помоћ неког 

машинца ван Опсерваторије . 

У погодној прилици, проценили смо да је за појачање лупе у перископу 

часовног угла потребно додати (купити) једно сочиво диоптрије + 1. 

Мали рефрактор у јуну 1998. 

Купљено је 2 кг сиве боје и обојене су лесонитске плоче са спољње 
стране. Избушене су рупице потребне за причвршћивање лесонита за 

прозоре. 

Замолио сам Степу2 да пре замрачивања организује прање прозора, а и 
чишћење целог павиљона. То још чекамо . 

Београд, С поштоваљем, 

6. 07. 1998. Др . Александар Кубичела 

АО 468/1, 10. 08. 1998. 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Слободан сам да Вам поднесем следећи извештај о Великом и Малом 

рефрактору. 

Велики рефрактор у јулу 1998. 

Р . Павловић је током јула довео једну екипу из "Пупина" да види проблем 

око мотора куполе и да предложи решење . Најавили су једну "слојевиту" 

понуду која би садржала варијанту минималне интервенције а и неке 

предлоге за модернизацију очитавања скала рефрактора. 

До сада се покушало са новим завртњем за причвршћивање леве стране 

лучне шипке - доњег ослонца мотора. Први пут су погрешили пречник 

завртња. Други завртањ је добро урађен и омогућио је комотно дотеривање 

размака поменуте шипке и зида куполе . 

Делимично антиципирајући следећи извештај, морам да кажем да је 

мотор (његов доњи ослонац) издржао да окреће куполу само за један круг. 

Дошло је до даљег кривљења шипке на коју се ослања доњи део мотора. Она 

је искривила и део новог завртња. Пупинци могу да наставе акцију кроз око 

десет дана. Због колективног одмора. 

2 Сретен Степановић, секретар Опсерваторије. 
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Војислава је опет предложила да доведе М. Бенишека да сагледа проблем 

и да нешто предложи. 

Мали рефрактор у јулу 1998. 

Мића је узео кључ павиљона да погледа каква је ситуација и да планира 

радове на спречаваљу продираља влаге на западном зиду куполе . Још се није 

ИЗЈаснио о почетку овог посла. 

У међувремену обојенаје купола. 

Чишћеље павиљона и замрачиваље прозора одложено Је док Мића не 

обави свој посао . 

Београд, 

8. 7. 1998. 

АО 49711, 07. 09. 1998. 

С поштоваљем, 

Др . Александар Кубичела 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Велики рефрактор у августу 1998. 

Као што је већ било речено, екипа из Пупина покушала је да новим 

завртљем за учвршћиваље дољег подупирача мотора куполе реши 

подешаваље одстојаља тог подупирача од зида куполе . Међутим, кривљеље 

завртља указало је на потребу да сам подупирач мора да буде јачи. Пупинска 

екипа требало је да поново дође средином августа а затим око 25-ог. Није 

дошла. 

Проблем је датаљно представљен и М. Бенишеку. Он је исто био 

резервисао неко време да нађе погодног мајстора. 

Г . Поповић је довео Ч. Шапољу. И љему смо објаснили проблем мотора. 

Дао је усмену понуду која Вам је саопштена истог дана. 

Сутрадан, 27. VIII, написан је један ad hoc тендер (А.О . бр . 488/1). Одмах 
је упућен већ поменутим потенцијалним извођачима као и Мићи Стојковићу. 

Он је убзо довео свог човека који је са разумеваљем сагледао проблем . Ако 

понуди повољну цену, можда би љему требало дати шансу. Међутим, Мића 

одлаже формалну понуду "до разговора са директором". 

Бенишеков човек отишао је на (дужи?) годишљи одмор, али В . Протић

Бенишек довела је ноћу 3/4. IX једног могућег извођача да види проблем 
мотора куполе . Она га је упознала и са тзв . тендером. 

Чекају се формалне понуде. 
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Мали рефрактор у августу 1998. 

Мића на неодређено време одлаже радове 

августа очишћени су подови у павиљону. 

Посматрачки послови се редовно обављају. 

Београд, 

6. 9. 1998. 

АО 537/1, 03 . 10. 1998. 

на хидроизолациЈИ. Током 

С поштоваљем, 

Др . Александар Кубичела 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Велики рефрактор у септембру 1998. 

Током овог месеца радило се на прикупљаљу понуда за поправку мотора 

куполе, изабран је извођач и започети су радови. Посао је поверен Мићи 

Стојковићу који је понудио најкраћи рок за поправку мотора и најдужу 

гаранЦИЈУ за рад и делове . 

Нови дољи подупирач мотора био је постављен већ 12. IX по подне . 

Међутим, мотор није могао бити проверен због једног кратког споја на 

једносмерној линији од 110 V. Када се Влада Савковић вратио на посао, а 
сећајући се једног таквог ранијег квара, брзо је отклонио кратки спој (24. IX). 

Мотор је испробан 28. IX. Установљено је да зупчаник на неким местима 
гребе горљи део зупчастог прстена куполе. То ће бити отклољено 

интервенЦИЈОМ на самом зупчанику. 

Проверен је и механизам за пребациваље ручног/моторног погона куполе. 

Главна полуга пребацивача је права (равна) и има довољан ход (отклољене 

су сумље Ч. Шапоље ), али на љеној вођ ици ван кућишта самог механизма 
било је штетног треља због искривљености вођице и слоја боје на клизним 

површинама. То је отклољено и механизам је подмазан. 

На дољем делу металних мердевина заварена су два граничника који 

омогућују употребу мердевина на било ком делу обима покретног пода. 

Међутим, за љихово безбедно коришћеље при највишљем положају пода, 

биће потребно да се два таква граничника заваре и на дољем делу мердевина. 

Мали рефрактор у септембру 1998. 

Радови на паркету и на хидроизолацији зида су (привремено?) одложени. 

Посматраља су се редовно обављала. 
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Приметио сам део искривљеног лима на отвору куполе, али сам нисам 

могао да изађем на терасу да то детаљније погледам . То ће бити урађено са 

Владом или Иштваном. 

Београд, С поштоваљем, 

5. 10. 1998. Др . Александар Кубичела 

АО 605/1, 06. 11. 1998. 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Слободан сам да Вам поднесем следећи извештај о Великом и Малом 

рефрактору. 

Велики рефрактор у октобру 1998. 

Завршена је оправка мотора куполе: 1) Ојачани дољи подупирач мотора 
одмакнут је од зида тако да при обртаљу куполе не удара у зид, и 2) Обрађен 
је погонски зупчаник куполе да не гребе горљи део зупчастог прстена на 

куполи. 

И на горљи део металних мердевина заварена су два граничника тако да 

се мердевине могу безбедно користити на свим азимутима и при највишљем 

положаЈу покретног пода. 

Група за двојне звезде вршила је посматраља. 

Мали рефрактор у октобру 1998. 

Није било промена у стаљу инструмента и павиљона. Вршена су 

вероватно последља посматраља Сунца за овогодишљу посматрачку сезону. 

Београд, С поштоваљем, 

6. 11 . 1998. Др . Александар Кубичела 

АО 30/1, 02. 01 . 1999. 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Велики рефрактор у децембру 1998. 

На инструменту и на згради није било промена. 
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Мали рефрактор у децембру 1998. 

На инструменту и на згради није било промена. 

СТАЊЕ НА ПОЧЕТКУ 1999. године 

Оба инструмента и зграде су условно употребљиви. То значи да постоје 

неки накнадни или нови радови које би требало обавити. То су: 

Велики рефрактор: 

1) Подмазиваље котрљајућих лежајева куполе, 
2) Израда лаких мердевина за излажеље на западну терасу, 
З) Подмазиваље доље шине и точкова отвора куполе,З 
4) Бојеље великих дрвених прозора. Ако се при отвараљу заиста ломе 

стакла - како је говорио М. Павловић - требало би их бојити затворене, 

можда само споља ради најнужније заштите од кише и снега. Прилаз 

прозорима би се морао остварити скелом или посебним мердевинама. 

5) Чишћеље и подмазиваље екваториЈалне главе и осталих механизама 
рефрактора, 

6) Бојеље цеви рефрактора, 
7) Заустављаље продираља влаге са источне терасе, 
8) Повећаље снаге (бар 30 А) три осигурача који се налазе у улазном холу 

и осигураваЈу погон покретног пода, 

9) Идентификација и обележаваље намене неколико осигурача КОЈИ се 
налазе наЈужном зиду кружног ходника у приземљу куполе, 

1 О) Замена челичних са ј ли покретног пода, 
11) Завариваље металног степеника на улазу у подрум, 
12) Обнова врата у подруму коЈа воде ка источним подрумским 

просториЈама, 

13) Бар за неколико процената побољшати читљивост скале часовног 
угла, 

14) Институт ПУПИН је прошле године предложио две иновације: а) 

израду савременијег (solid state) резервног стартера трофазног мотора за 
погон куполе, и б) дигиталне енкодере угла за очитаваље обе координате 

рефрактора. Понуде су код Радета Павловића. Верујем да постојећи стартер 

неће скоро отказати, те - ако се у догледно време ове иновације буду узимале 

у обзир - предлажем да се предност да овој другој: дигиталним енкодерима 
за скале деклинације и часовног угла. Они би посматраља Великим 

рефрактором учинили лакшим и ефикаснијим . 

15) Само за репрезентацију или од туристичког значаја: обнова Сунчаног 
часовника на стази ка Малом рефрактору. Садашљи бројчаник требало би 

подићи на неку удобнију висину, нивелисати, оријентисати, уградити 

"светску осу" и можда оградити. Ако би се некуда премештао, то би требало 

3 уз ставку 3) за Велики рефрактор : радикалније и дугорочније решење би било 
подизаље старе шине за пар центиметара или уградња нове. 
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да буде неко не маље осунчано место и туристички интересантно . Јер: "Sine 
sole sileo" . 

Мали рефрактор: 

1) Спречити продираље влаге са терасе и око олука, 
2) Обновити сијалично место и боју на зиду који је сада влажан, 
З) Поправити пропадајући паркет. Поправити кваке на прозорима. И 

можда: замрачујућа крила на прозорима монтирати покретна (та варијанта се 

још разматра) . Све ове ставке би могао да уради Б. Пилиповић - ако уклопи 

тај обим посла у компензацију са Опсерваторијом, а био би и рад да му 

Опсерваторија дотира један доо потрошног материјала. О томе ће, наводно, 

разговарати са директором . 

4) Повећати стиропорске маске на правцу ка Сунцу и, евентуално, 

покушати да се смаљи дневно светло из правца зенита, 

5) Очистити и подмазати сам рефрактор и погон куполе . 

6) Обојити цев рефрактора, 
7) Исправити део лима који запиље при отвараљу куполе . 

За оба инструмента: 

Било би корисно да се устали сервисираље инструмента једном годишље 

(али: подмазиваље доље шине и точкова отвора куполе Великог рефрактора 

два пута годишље - нарочито пред јесен и зиму, а горљих једном у 2 или З 
године) . Корисно би било да се устали чишћеље павиљона једнон месечно, у 

посматрачкој и туристичкој сезони, а једном у, можда, 2 месеца зими. 

АО 418/1, 01. 10. 1999. 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

СТАЉЕ ДВА ЕКВАТОРИЈАЛА, ВЕЛИКОГ И МАЛОГ РЕФРАКТОРА, И 

ЊИХОВИХ ЗГРАДА У ПЕРИОДУ I-IX 1999. 

Почетком године оба инструмента била су употребљива уз примедбе које 

су биле набројане у мом извештају од 20.1.99. 
Даље је са С. Пилиповићем договарано око поправке паркета и прозора у 

Малом рефрактору, а са В . Савковићем и око израде потребних мердевина у 

Великом рефрактору (за излажеље на западну терасу и за прилаз дигиталном 

часовнику) . 

22. III односно 24. III, Велики односно Мали рефрактор постављени су у 
"ратни положај"- тако да су им објективи спуштени и што више удаљени од 

прозора и спољашљих зидова. З1 . V око 4 сата прозори на оба павиљона 
оштећени су јаким детонацијама на почетку Волгине улица: два окна на 
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прозорима Малог рефрактора и велики број стакала на јужним и другим 

прозорима зграде Великог рефрактора. Једна ad hoc комисија је истог дана 
установила величину ове штете. Окна на Малом рефрактору покрио сам 

фолијом ја, а на Великом Мића Стојковић. 

Међутим, јаки ветрови у септембру покидали су велике делове пластичне 

фолије на прозорима Великог рефрактора. Ову заштиту је неопходно 

обновити пре киша и снегова ове јесени и претстојеће зиме! 

Кампаља за посматраље потпуног помрачеља Сунца једно време била је 

скренула пажњу посматрача са ова два екваторијала. После 11 .8.1999., Г. 

Поповић, В . Савковић и ја вратили смо Велики рефрактор у радни положај . 

Тада, а и касније када сам звао В . Савковића да поправи један квар на 

електричним колекторима деклинациЈске осовине инструмента, установили 

смо да се купола приметно теже креће кроз неке азимуте. Кад је отвор 
. . . 

куполе на Југу-Југоистоку и кад Је зупчаник за отвараље куполе у захвату са 

назубљеном шином на зиду куполе опет долази до напрезаља дољег ослонца 

мотора за покретаље куполе . Предложили смо посматрачима да се на тим 

азимутима купола не зауставља - сем кад је то неопходно због посматраља. 

С. Пилиповић је почетком септембра поново прегледао (и премерио) 

дрвени део подножја Малог рефрактора, оштећени паркет и шта би требало 

урадити на прозорима овог павиљона. Наводно, разговараће са директором о 

уклапаљу овог посла у љегов аранжман са Опсерваторијом . 

АО 543/1, 11. 11. 1999. 

С поштоваљем, 

А. Кубичела 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Слободан сам да Вам поднесем следећи извештај о Великом и Малом 

рефрактору. 

Велики реФрактор у октобру 1999. 

Уз лупу за читаље часовног угла инструмента додато је једно сочиво од 

+ 1 диоптрије . У пољу вида перископа, бројке и поделе скале крупније су за 

око 30%. 
Мића је премерио сва разбијена и напукла стакла на прозорима павиљона 

да би их заменио . Наводно, прозори ће остати трајно затворени. 

У току рада (Г. Поповић) нестало је струје у павиљону и на инструменту. 

Са В . Савковићем сам пар пута разговарао о потреби да се то поправи. 
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Мали рефрактор у октобру 1999. 

Инструмент је редовно радио . 

Обновио сам стиропорске маске на тубусмма (З) спектрографа. 

Београд, С поштоваљем, 

зо. 10. 1999. Др . Александар Кубичела 

АО 95/1, 02. ОЗ. 2001. 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Извештај о стаљу Великог рефрактора и Малог рефрактора 

На основу задужеља која проистичу из Решеља 01 бр . 582/1 од З . 11 . 2000. 
године подносим следећи извештај о стаљу Великог рефрактора и Малог 

рефрактора крајем 2000. и почетком 2001 . године. 
У Великом рефрактору остали су нерешени исти проблеми који су 

наведени у извештају др-а Александра Кубичеле који је заведен под бр . З/1 

од 11 . 1. 2000. године. Претпоставка у вези воде која се појављује после 
. . 

кише на паркету покретног пода да она настаЈе услед ветра КОЈИ уноси кишу 

кроз размак куполе и поклопца отвора на врху куполе Је проверавана и 
. . 

дошло се до закључка да узрок уласка воде НИЈе само у ветру, Јер се вода 

појављује и приликом кише коју не прати ветар . Мердевине за излажеље на 

западну терасу (поменуте у наведеном извештају) још нису израђене . 

Прилази дигиталном дисплеју и великим прозорима нису решени. Мотор за 

окретаље куполе и даље има веће вибрације него што је имао при нормалном 

раду, нарочито на неким положаЈима куполе . 

Осим горе поменутих већ познатих проблема, у интервалу између задљег 

и овог извештаја појавио се и проблем отежаног отвараља и затвараља 

куполе . У неким случајевима морало се прибећи и ручном затвараљу, јер 

помоћу окретаља куполе затвареље се могло обавити само до око пола. 

Стаље механизма за затвараље је критично, јер постоји опасност да се при 

примени веће силе поломи неки од преноса и купола остане отворена. Због 

тога Је препоручљива да се купола не отвори док се сметље не отклоне . 

Такође постоји проблем отежаног кретаља телескопа, који је вероватно везан 

за подмазиваље лежајева деклинацијске и ректасцензијске осе . С обзиром да 

се утискиваљем масти на местима за подмазиваље проблем није отклонио, 
. . . 

постоЈИ сумља да су остаци старих стврднутих подмазних материЈала, КОЈИ 

су се у међувремену и помешали са прљавштином која се таложи на 

телескоп, узроци овог проблема. 

Предлажем ангажоваље стручљака за снимаље потенцијалних места на 

којима се могу појавити такви проблеми и љихово отклаљаље . 
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31 . јануара 2001 . године са мр . Војиславом Протић-Бенишек и госп. 

Јованом Ранковићем, пословођом фирме Марчетинг, обишли смо Велики 

рефрактор. Указали смо на постојеће недостатке: лош рад механизма за 

окретаље и отвараље куполе, нестабилан рад генератора струје, тешко 

покретаље телескопа и прокишљаваље куполе. Закључено је да ће, кад 

временске прилике буду пријатније, стручљаци поменуте фирме погледати 

који су узроци набројаних недостатака и дати своје предлоге за љихово 

отклаљаље и понуду за извођеље таквих радова. 

У Малом рефрактору и даље постоји проблем прокишљаваља. Вода 

највише продире до југозападног зида због чега фарба и малтер опадају са 

зида и ствараЈу прашину што представља велике сметље при спектралним 

посматраљима. Прашина се таложи на заштитни прозор CCD камере, на 
улазни прорез спектрографа и на оптичке елементе, а највероватније и на 

оптичку решетку (она је неприступачна за проверу) . Ово са своје стране 

доводи до повећаља грешке мереља и отежава редукцију посматраља. 

Процељено је да су грешке мереља око десет пута веће него теоријске 

грешке које карактеришу такав спектрографски систем . Под таквим 

околностима сунчев спектрограф не може (нема сврхе) да ради. Осим тога, 

вероватно због сличних разлога као и код Великог рефрактора, телескоп се 

веома тешко окреће око својих оса. Окретаље куполе је такође отежано . На 

неким положајима електромотор није у стаљу да окреће куполу, а ни ручно 

покретаље куполе не ради. Овакво стаље спречава посматраље на сунчевом 

спектрографу. Осим тога, може се десити да купола остане у неповољном 
. . . 

положаЈу тако да Јачи удари ветра могу да Је отворе. 

31 . јануара 2001 . године са мр Војиславом Протић-Бенишек и госп. 

Јованом Ранковићем погледали смо и Мали рефрактор . Указао сам на 

проблеме прокишљаваља крова терасе и отежаног помераља телескопске 

цеви, нарочито у правцу ректасцензије и на остале недостатке. У вези Малог 

рефрактора том приликом је донет исти закључак као и код Великог 

рефрактора. 

С обзиром на затечено лоше техничко и хигиј ен ск о стаље и код Великог и 

код Малог рефрактора, и да до промене таквог стаља нису довели 
. . 

досадашљи покушаЈИ повремених интервенциЈа ангажоваљем разних 

извођача, предлажем да се у циљу непрестаног одржаваља поменутих 

инструмената (а и других на Опсерваторији), као и у циљу унапређиваља 

посматрачких прибора, запосли један радник струке прецизне механике или 

сродне. Неопходност сталног присуства радника такве струке се показује на 

лошем примеру досадашље праксе повремених ангажоваља неких предузећа, 

као и на добром примеру из прошлости кад су на Опсерваторији били 

запослени такви радници и кад инструменти нису бивали ван употребе у 

дужем временском интервалу, као што је то данас случај са Великим 

рефрактором и као што ће се вероватно десити и са Малим рефрактором. 

Београд, 

2. 2. 2001 . 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ВЕЛИКОГ И МАЛОГ РЕФРАКТОРА 1998-2002. 

АО 265/1,31 . 05. 2001 . 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Београд 

Извештај о стаљу Великог рефрактора и Малог рефрактора 

На основу задужеља као лица који врши надзор, а која проистичу из 

Решеља 01 бр . 582/1 од З . 11 . 2000. године подносим следећи извештај о 
стаљу Великог рефрактора и Малог рефрактора крајем маја 2001 . године. 

Као резултат извршене процене потребних радова у Великом рефрактору 

од стране стручљака фирме Марчетинг, стигла нам је понуда за цену радова 

и материЈала за поправку механичких елемената телескопа и куполе, као и за 

зграду павиљона. Слична понуда је стигла и за радове на Малом рефрактору. 

С обзиром да цене у понуди превазилазе наше финансијске могућности, са 

једне стране, а са друге стране [постоји] потреба да се телескопи и пратећа 

опрема оспособе за посматраље у што краћем року, одлучено је да се за 

поправљаље и одржаваље телескопа ангажуЈе на одређено време госп. 

Љубиша Спасић. 

У току априла и маја урађене су следеће поправке: 

а) У Малом рефрактору: 

- поскидане, очишћене, подмазане и напуљене машћу све мазалице на 

телескопу 

- подмазани су сви зупчаници на телескопу 
- очишћен и подмазан горљи лежај на часовној осовини 
- извшено ј е балансираље телескопа 
-инструмент је опран од масноће и прљавштине 

- оспособљена светло за осветљаваље часовног круга 
- очишћени и подмазани су зупчаници и кадранска осовина куполе 
- очишћени и подмазани су носећи лежајеви у кавезима за покретаље 

куполе 

- малтер одвојен од унутрашљег зида павиљона је обивен и оштећена 

површина Ј е изравната длетом 

- часовни механизамје очишћен и подмазан графитном машћу. 

Са овим поправкама Мали рефрактор је оспособљен за посматраље . 

Проблем чишћеља Малог рефрактора и даље постоји. Можда би се тај 

проблем могао решити конкретним задужељем (преко налога за рад) 

чистачица за чишћеље павиљона једном недељно . Без одржаваља чистоће у 

павиљону суочавамо се са, већ у ранијим извештаЈима поменутим, 

проблемима у посматраљу. 

Код Великог рефрактора је пронађен узрок тешког окретаља куполе. 

Наиме, приликом окретаља куполе долази до испадаља зуба из зупчасте 

(кружне) летве, што изазива велике вибрације на куполи. Узрок испадаља 

зупчаника Ј е поломљен део на вертикално м електромотору за покретаље 
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куполе . Установљено је да су комплетан телескоп и купола у јако лошем 

стаљу, па ради избегаваља већих оштећеља Велики рефактор не треба 

користити за посматраље док се не изврши комплетна поправка. 

Сунчева камера за Велики рефрактор је нађена у неупотребљивом стаљу: 
. . 
Један од сектора се НИЈе могао покретати, а други се веома тешко окретао . 

Установљено је да је поломљен један гусани прстен. Уместо тог прстена се 

прави нови од дуралуминиЈума. 

Мердевине за излажеље на западну терасу (поменуте у ранијим 

извештајима) још нису израђене . Прилази дигиталном дисплеју и великим 

прозорима нису решени. 

У Малом рефрактору и даље постоји проблем прокишљаваља. Вода 
. . 

наЈвише продире до Југозападног унутрашљег зида. 

Београд, 

29. 5. 2001 . 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ВЕЛИКОГ И МАЛОГ РЕФРАКТОРА 1998-2002. 

Извештај о раду на куполи реФрактора 650 mm 

-Поломљени део који је у склопу вертикалног мотора (тзв . водич главног 

зупчаника) за окретање куполе је оспособљен: 

1. мењањем лежаја 
2. прављењем новог држача лежаја 
З . поломљени део је заварен и стављене шелне од гвожђа 

За ове радове и друге постављена је одговарајућа скела (платформа) . 

-Даљим радом испитује се да ли ће доћи и где до пуцања вара приликом 

окретања куполе 

- Испитиваљем се дошло до закључка да испуцала фарба која отпада, 

мора да се очисти и поново офарба да се не би приликом падања помешала 

са машћу и изазвала поновно пуцање на вару. 

20. 07. 2001 . Љубиша Спасић 
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R F" т omm 

АО 348/1, 23 . 07. 2001 . 

ДИРЕКТОРУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ 

Извештај о стаљу Великог рефрактора и Малог рефрактора 

На основу задужеља као лице који врши надзор, а која проистичу из 

Решеља 01 бр . 582/1 од З . 11 . 2000. године подносим следећи извештај о 
стаљу Великог рефрактора и Малог рефрактора крајем јула 2001 . године . 

На Малом рефрактору врше се редовна посматраља. 

Проблем чишћеља Малог рефратора и даље постоји. Тај проблем би 

требало хитно решити редовним чишћељем павиљона једном недељно . Без 

одржаваља чистоће у павиљону суочавамо се са већ у ранијим извештајима 

поменутим проблемима у посматраљу. У Малом рефрактору и даље постоји 
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проблем прокишљаваља. Очекује се поправка малих дрвених степеника и 

паркета, као и фарбаље зидова, нарочито на делу где Је извршено 

премалтерисаље . 

Код Великог рефрактора је отклољен узрок тешког окретаља куполе. 

Наиме, решен је проблем што приликом окретаља куполе долази до 

испадаља зуба из зупчасте (кружне) летве. Поломљени део на вертикалном 

електромотору за покретаље куполе, који је био узрок испадаља зупчаника, 

је заварен и посебно осигуран. Вариоцу није плаћено ништа, па би било ред 

да се то учини . Испитиваљем висине зупчаника у односу на зупчасту летву је 

утврђено да на неким местима прелази дозвољену границу, па се предлаже 

утаљеље хоризонталног зупчаника. Установљено ј е да фарба са зупчасте 

летве и љене околине пада не зупчанике и да се меша са машћу што 

временом ствара велике проблеме у кретаљу куполе . Предлаже се да се та 

критична места очисте и офарбају. Сам телескоп је још увек у јако лошем 

стаљу. Потребно је генерално чишћеље и подмазиваље главе телескопа . Ради 

избегаваља већих оштећеља Велики рефактор не би требало користити за 

посматраље док се не изврши комплетна поправка. 

Сунчева камера за Велики рефрактор је поправљена. Потребно је 

извршити пробио снимаље. 

Мердевине за излажеље на западну терасу (поменуте у ранијим 

извештајима) још нису израђене . Прилази дигиталном дисплеју и великим 

прозорима нису решени. 

Предлажем да се за наставак радова на поправци Великог рефрактора 

издвоје средства у висини од око 5000 динара. Спецификацију трошкова смо 

већ предали пре око месец дана. Без тих средстава радови се неће моћи 

наставити. Један део досадашљих издатака покрио је Госп. Љубиша Спасић 

из својих личних средстава, што свакако није у реду. Због тога би издвајаље 

ових средстава требало ставити на листу приоритета. 

Београд, 

23 . 7. 2001 . 

Извештај о куполи реФрактора 650 mm 

Извештај је саставио: 

Др . Иштван Винце 

Дана 29. јула текуће године испробана је купола (укључељем мотора, као 
и р учио) . Ручним испробаваљем се испитивао рад куполе да не би дошло до 

поновног пуцаља (лома) вара и зупчаника. 

У кљ учељем мотора купола се окретала нормално без подрхтаваља и 

трешеља куполе . 

На једном делу зупчасте летве у дужини 4-5 m. установљено је да је из 
непознатог разлога дошло до деформације исте. Деформација датира још из 

раниЈег периода. 

77 



МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ 

Даљи рад на куполи захтева отклањање деформације на зупчастој летви, и 

рад на неколико кавеза који држе и окрећу куполу, и фарбање обода 

(унутрашљег) куполе изнад и испод зупчасте летве, као и подмазивање свих 

радних склопова. 

Београд, 

2. 8. 2001 . 

' 1 
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8. 10. 2001 . 
Техничка служба 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Сви предвиђени радови на великом рефрактору урађени су и може се 
користити. 

2. Од осталих радова (небитни) остало је балансирање и чишћење стуба. 

З . Пре почетка свих генералних радова и чишћења рефрактор је био у 

функцији рада 
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АО 319/1, 17. 05. 2002. 

Извештај о покретној платформи великог рефрактора 

Услед преоптерећености или стајања више људи на једној страни долази 

до померања платформе ка степеницама. 

При том, када је платформа у највећој висини враћањем у доњи положај 

(нижи) долази до ударања платформе на стубић степеница. 

Да не би било оваквих опасних ситуација потребно је: 1. балансирати 
платформу помоћу три бурета. Балансирање се може урадити ако би се 

промениле сајле које држе бурад. Више пута наглим трзајима платформа је 

враћена, не удара више у степеник, али се не може користити под 

оптерећењем, већ само један астроном али са великом опрезношћу. 

Из непознатих разлога померена је цев перископа за очитавање часовног 

круга. Потребно је и њега центрирати. 

Да би се избегле опасне и стресне ситуације потребно је под хитно 

мењати сајле које држе платформу. 

Захвалница 

Тех. служба 

Љ. Спасић 

Овај рад је урађен у оквиру научног пројекта бр . 1471 Историја 

астрономије код Срба који финансира Министарство за науку и заштиту 

животне средине Републике Србије . 
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REPORTS ON ТНЕ WORК OF BIG AND SMALL REFRACTORS 
WITHIN 1988-2002 PERIOD 

Reports on the work of Big and Small refractors of the Belgrade astronomical observa
tory within 1998-2002 periode, written Ьу Aleksandar KuЬicela, Istvan Vince and LjuЬisa 
Spasic to the author of this article, are presented. 
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АКТИВНОСТИ САРАДНИКА ПРОЈЕКТА 1195 
"УТИЦАЈ СУДАРНИХ ПРОЦЕСА НА СПЕКТРЕ 

АСТРОФИЗИЧКЕ ПЛАЗМЕ"- 2002-2005 

МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ 

Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11160 Београд 7 4, Србија 
e-mail: mdimitrijevic@aob.bg.ac.yu 

Резиме. Приказане су активности на пројекту 1195 «Утицај сударних процеса на 
спектре астрофизичке плазме», који је Министарство за науку и заштиту животне 

средине финансирала од 1. јануара 2002. до 31. децембра 2005. године. Осим 
библиографије научних резултата, наведена су и друга достигнућа сарадника у 

научном раду, писању уџбеника, књижевном стваралаштву, организоваљу научних 

скупова, уређивачкој активности, педагошком раду итд. 

Праћеље и стављаље на увид јавности научних резултата и других 

активности сарадника установе као што је Астрономска опсерваторија, 

веома је значајно за будуће истраживаче, као и оне који желе да се ближе 

упознају са активностима научника у оваквој институцији, дубоко утканој у 

историју не само науке већ и културе Српског народа. Нажалост, после мога 

текста «Београдска опсерваторија у 2001 . години»/ за чије објављиваље није 
било разумеваља на Астрономској опсерваторији, овакве активности су 

замрле. С обзиром да пројекат «Утицај сударних процеса на спектре 

астрофизичке плазме» прихваћен од Министарства за науку и заштиту 

животне средине, који сам формулисао и водио покрива управо период 

2002-2005,2 приказ активности сарадника пројекта у овом периоду, попуниће 
бар делимично насталу историјску празнину. 

У оквиру пројекта се истраживала плазма у астрофизици, лабораторији и 

технологији и то моделираљем процеса у љој, оптичких особина и спектара, 

1 Милан С. Димитријевић: 2005, Зборник радова конференције «Развој астрономије 
код Срба III», уредник М. С. Димитријевић, Публикације Астрономског друштва 
«Руђер Бошковић», 6, 185-219. 
2 Пројектни циклус код Министарства за науку и заштиту животне средине, који је 
започео 1. јануара 2002, завршен је 31. децембра 2005. 
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са посебним освртом на улогу сударних процеса. Нарочита пажља посвећена 

је истраживаљу профила спектралних линија проширених сударима са 

наелектрисаним честима (Штарков ефекат), од значаја за дијагностику и 

моделираље звездане плазме, плазме у лабораторији и технолошке плазме. 

Коришћени су, испитивани и развијани семикласични пертурбациони и 

модификовани семиемпиријски формализми и примељивани за добијаље 

параметара Штарковог ширеља за велики број спектралних линија атома и 

ј она у различитим степенима јонизације (Ag I, Ат I, Cd I, Ga I, Ge I, Кr I, Ne I, 
F П, In П, Ne П, Ti П, Ве Ш, Cd Ш, Со Ш, Си Ш, F Ш, S Ш, Si Ш, Zn Ш, Si 
IV), а добијени резултати су послужили за истраживаље утицаја Штарковог 
ширеља у звезданим атмосферама. Посебно је испитивана улога Штарковог 

ширеља код хемијски нерегуларних звезда А типа (Ар звезде), као на пример 

Штарково ширеље линија неутралног хрома у спектру хромом богате Ар 

звезде Бета CrB и линија неутралног силицијума у атмосфери roAp звезде 1 О 
Aq1. Изведен је аЬ initio прорачун Штарковог ширеља спектралних линија Ne 
V, које су посматране космичким рендгенским телескопом «Чандра» уз 

помоћ SUPERSTRUCTURE програма и семикласичне пертурбационе теорије 
за Штарково ширеље. Модификована семиемпиријска теорија је прилагођена 

да се могу уместо семиемпиријског Гаунт фактора, користити тачнији 
. . . 

подаци о Јачинама линиЈе из литературе а тестирана Је и примељена на 

Штарково ширеље линија јонизованог кисеоника. 

Посматрана је и моделирана, помоћу програма PHOENIX, велика 

ерупција у оптичком делу спектра на звезди АТ Microscopii. 
Истраживан је утицај процеса (n- n') мешаља у сударима Ридбергових 

Н* (n) атома са H(ls) у Сунчевој атмосфери, утицај симетричних хеми
јонизационих и хеми-рекомбинационих процеса у нискотемпературним 

слојевима DB белих патуљака богатих хелијумом, као и на насељеност 
Ридберговских нивоа водоника у атмосферама црвених патуљака М типа уз 

помоћ моделираља атмосфере помоћу програма PHOENIX. 
Проучаване су вероватноће прелаза код Кr П, N е П, Кr ПI. 

Разматран је утицај Штарковог ширеља ласерских спектралних линија Cd 
П, на мод у коме ће радити ласер на бази пражљеља са шупљом катодом. 

Експериментално је истраживан утицај притиска зрачеља на поједина 

зрнца прашине микронских димензија. Такође су експериментално изу

чавани ротација и уређиваље под дејством притиска зрачеља, лаборато

ријских аналога зрнаца међузвездане прашине . 

Моделираљем помоћу програма PHOENIX, истраживан је проблем 

литијума у атмосфери звезде GJ 117. 
У оквиру пројекта развија се и потхраљује међународна база података 

БЕЛДА Т А, у сарадљи са Французима, са циљем да се направе два мир ор 

сајта, један у Паризу, у оквиру базе података МОЛА Т Париске 

опсерваторије, и један у Београду. 

Сарадници пројекта објавили су 43 рада у водећим међународним 

часописима од којих је 29 везано за пројекат а 14 припада другим 
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проблематикама. Часописи у којима су објављени радови (са љиховим 

бројем датим у загради) су: Astronomy and Astrophysics (24), Astrophysical 
Joumal (5), Astronomische Nachrichten (3), Physica Scripta (2), Astrophysical 
Joumal Supplement Series (1), Physical Review Е (1), Atomic Data and Nuclear 
Data TaЬles (1), European Physical Joumal D (1), Joumal of Geophysical Re
search: Space Physics (1), Joumal of Physics В: Atomic, Molecular and Optical 
Physics (1 ), Applied Physics В: Lasers and Optics (1 ), Revista Mexicana de As
tronomia у Astrofisica (1 ), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 
(1). 
У међународним часописима [Memorie della Societa Astronomica Italiana 

Supplementi (17), Astronomical and Astrophysical Transaction ( 4), Журнал 

Прикладной Спектроскопии (2) и љеговом енглеском преводу Joumal of Ap
plied Spectroscopy (2), High Temperature Material Processes (2), Joumal of 
Aerosol Science (1), European Joumal ofScience and Theology (1)] публиковано 
је 29 библиографских јединица од којих су 19 везане за пројекат а 10 нису. 

Наводимо остале резултате с тим што први број даје укупан број, а следе 

број радова везаних за пројекат и број оних који то нису. То су: Предаваља 

по позиву на међународним конференцијама штампана у кљигама 

међународних издавача ( 4-2-2), монографије националног значаја ( 4-2-2), 
прегледни текстови у публикацијама националног значаја (5-1-4), Научни 
радови у кљигама међународних издавача (14-8-6), научни радови у 

националним часописима (11-1-1 0), предаваља по позиву на међународним 
конференцијама штампана у целини (7-5-2), научни радови у зборницима 
међународних конференција штампани у целини (24-15-9), предаваља на 
националним конференцијама штампана у целини (5-3-2), радови на 

националним конференцијама штампани у целини (25-12-13), предаваља на 
међународним конференцијама штампана у изводу (9-5-4), саопштеља на 
међународним конференцијама објављена у изводу (48-37-11), предаваља на 
националним конференцијама штампана у изводу (25-14-11), саопштеља у 

циркуларима (5-0-5), докторске дисертације (2-0-2) и магистарске тезе (1-1-
0). 

Укупно, сарадници пројекта објавили су 261 библиографску јединицу од 
којих су 154 везане за пројекат а 107 нису. 

Поред описаних научних садржаја истраживаља и резултата важни 

циљеви пројекта били су научио формираље и усавршаваље млађих 

сарадника (једна одбраљена магистарска теза и рад на две докторске 

дисертације) и развој међународне научне сарадље са Француском, Русијом, 

Грчком, Бугарском, Украјином, Тунисом, Шпанијом, Мађарском, Енглеском, 

Немачком, Холандијом и САД. Напоменуо бих да је значајна пажља 

посвећивана и развоју сарадље са другим колегама у Србији који раде у овој 

области. У разматраном периоду, плодоносна сарадља остварена је са 

следећим српским научницима: Стеван Ђениже, Владимир Милосављевић, 

Љиљана Скуљан, Александар Срећковић, Срђан Буквић, Анатолиј А. 

Михајлов, Љубинко Игљатовић и Зоран Ђурић. 
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Схватајући значај научних конференција, како за развој научне сарадње, 

тако и за усавршавање младих сарадника, те стручну дискусиЈу постигнутих 

резултата, велики напори су уложени у оваЈ вид научне делатнасти . 

Сарадници пројекта не само што су допринели одржавању седамнаест 

научних скупова него су и сами организовали пет конференција, дајући и на 

тај начин допринос развоју научне сарадње . То су: 

1. РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА П, Београд 5-7. IV 2002, председник 
Научног организационог комитета и члан Почасног комитета М. С. 

Димитријевић, председник Локалног организационог комитета Е . Бон, 

чланови П. Јовановић, З . Симић. 

2. IV SERВIAN CONFERENCE ON SPECTRAL LINE SНAPES, Arandje1ovac, 
10-15. Х 200З, Co-Chainnan of the Scientific organizing committee М. С. 

Димитријевић, Л. Ч. Поповић, Chainnan ofthe Local organizing committee 
М. С. Димитријевић, members М. Дачић, Е. Бон, З. Цветковић, П. 

Јовановић, Н. Миловановић, З . Симић, Л. Ч. Поповић. 

З . IV SERВIAN-BULGARIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE, Belgrade, 21-
24. IV 2004, Co-chainnan ofthe Scientific Committee М. С . Димитријевић, 

members Л. Ч. Поповић, М. Дачић, Chainnan of the Local Organizing 
Committee М. С. Димитријевић, members М. Дачић, Е. Бон, З . 

Цветковић, П. Јовановић, Н, Миловановић, З. Симић. 

4. РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА Ш, Београд 25-28. IV 2004, ко
председник Научног организационог комитета М. С . Димитријевић, 

чланови М. Дачић, Л. Ч. Поповић, председник Локалног организационог 

комитета М. С. Димитријевић, чланови Е. Бон, З . Цветковић, М. Дачић, 

П. Јовановић, Н. Миловановић, З . Симић. 

5. 5th SERВIAN CONFERENCE ON SPECTRAL LINE SНAPES IN 
ASTROPНYSICS, Вршац, б - 10 јуни 2005, ко-председници Научног 
комитета М. С . Димитријевић, Л. Ч . Поповић, члан Д. Јевремовић, 

председник Локалног организационог комитета М. С . Димитријевић, 

чланови Е. Бон, В . Борка, М. Дачић, П. Јовановић, Н. Миловановић, З . 

Симић. 

Од 2002. до 2004. године, на пројекту је било ангажовано 10 а током 2005. 
7 истраживача, сви са Астрономске опсерваторије. Пројектом је од почетка 

до краја (1 . јануар 2002- З1 . децембар 2005) руководио М. С. Димитријевић, 

а списак сарадника Је: 

1. Еди Бон, (рођ . 1970) од 2002. до 2004. са укупно б истраживачких 
месеци (им) 

2. МиодрагДачић, (рођ . 194б) од 2002. до 2005. са укупно 27 им 
З. Милан С. Ди.митријевић, (рођ . 1947) од 2002. до 2005. са укупно З7 

им 

4. Дарко Јевремовић, (рођ . 19б8) од 2002. до 2005. са укупно 2 им 
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5. Предраг Јовановић, (рођ . 1968, АОБ) од 2002. до 2004. са укупно 6 
им 

6. Ненад Миловановић, (рођ . 1979) од 2002. до 2005. са укупно 48 им 
7. Лука Ч. Поповић, (рођ . 1964) од 2002. до 2005. са укупно 8 им 
8. Зоран Симић, (рођ . 1967) од 2002. до 2005. са укупно ЗО им 
9. Драгана Танкосић, (рођ . 1968) од 2002. до 2005. са укупно 48 им 
10. Зорица Цветковић, (рођ. 1958) од 2002. до 2004 са 15 им 

За четири године, 10 учесника су остварила 227 истраживачка месеца, тј . 

18.9 година. Просечно годиште истраживача било је 196З,5 или око 40 
година. 

Пројекат је Министарство за науку и заштиту животне средине Србије 

прихватило на конкурсу расписаном 2001 . године, а финансијска средства 
коЈа Је доделило за рад на проЈекту показана су ниже. 

2005. 
• 1. Средства за рад истраживача 
• З . Средства за режијске трошкове 

• 2. Средства за директне мат. трошкове 

Укупно 

2004. 
• 1. Средства за рад истраживача 
• 2. Средства за режијске трошкове 
• З . Средства за директне мат. трошкове 

Укупно 

2003. 
• 1. Средства за рад истраживача 
• 2. Средства за режијске трошкове 
• З . Средства за директне мат. трошкове 

Укупно 

2002. 
• 1. Средства за рад истраживача 
• 2. Средства за режијске трошкове 
• З . Средства за директне мат. трошкове 

Укупно 

Укупно 2002.-2005. 
(-160 000 ЕУР -1ЕУР = 75 дин) 

2.479 .З60 дин 

1 .З6З .З7З дин 

124.З71 дин 

З .967 . 104 дин 

1 . 867 .9З6 дин 

1.245.251 дин 
207.285 дин 

З .З20.472 дин 

1 .ЗЗ1.8З5 дин 

1.219.571 дин 
126.781 дин 

2.678.187 дин 

1.286.294 дин 
670.140 дин 
89 .З97 дин 

2 .045 . 8З1 дин 

12.011.594 дин 

Средствима за режијске трошкове располагао је директор Астрономске 

опсерваторије и коришћена су за администрацију и опште трошкове 

институције. Директни материјални трошкови пројекта су утро ш ени за 

службена путовања, међународну сарадњу и куповину репроматеријала и 

ситне опреме. 
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Истакао бих да је аутор овог текста добио награду за научни рад 

Астрономске опсерваторије за 2002. годину, а награда за научни рад младих 
додељена је 2003. Драгани Танкосић, 2004. Ненаду Миловановићу и 2005. 
ЕдијуБону. 

На крају бих нагласио значај овог пројекта, чији бројни резултати 

доприносе присутности Србије у врхунским међународним часописима и 

њеном учествовању у заЈедничком напору читавог човечанства да се стално 

развијају фундаменталне науке као основа за даљи напредак. 

А. БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ РАДОВА САРАДНИКА ПРОЈЕКТА 

1195 У ПЕРИОДУ 2002-2005* 

1. Р АД ОВИ У ВОДЕЋИМ МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА 

1. М. S. Dimitrijevic, S. Saha1-Brechot: STARК BROADENING OF In П 
SPECTRAL LINES, Physica Scripta 65, (2002), 83-95. 

2. S. Djenize, V. Mi1osav1jevic, М. S. Dimitrijevic: STARК SHIFTS AND 
TRANSIТION PROBAВILIТIES IN ТНЕ Ne П SPECTRUM, Astron. 
Astrophys. 382, (2002), 359-367. 

З . М. S. Dimitrijevic, Lj . Sku1jan, S. Djenize: STARК BROADENING OF ТНЕ 
Ar I SPECTRAL LINES 763 .51, 738.39 AND 696.54 nm, Physica Scripta 
66, (2002), 77-81 . 

4.* М. S. Dimitrijevic: MILUTIN MILANКOVIC (1879-1958) AND HIS 
CONTRIВUТION ТО EUROPEAN ASTRONOМY, Astronomische 
Nachrichten 323, (2002), 570-573 . 

5. S. Djenize, М. S. Dimitrijevic, А. Sreckovic, S. Bukvic: STARК SHIFTS AND 
TRANSIТION PROBAВILIТIES IN Si Ш AND Si IV SPECTRA, Astron. 
Astrophys. 396, (2002), 331-336. 

6. D. Garcia-A1varez, D. Jevremovic, Ј. G. Doy1e, С. Ј. But1er, OBSERVAТIONS 
AND MODELLING OF А LARGE OPТICAL FLARE ON АТ MICRO
SCOPП, Astronomy and Astrophys ics 383, (2002), 548-557. 

7.* L. С. Popovic, Е. G. Mediavilla, А. Kubice1a, Р. Jovanovic: BALMER 
LINES EMISSION REGION IN NGC 3516: КINEМAТICAL AND 
PHYSICAL PROPERТIES, Astronomy and Astrophysics 390, (2002), 
473-480. 

8.* Е. Bon, М. М. Cirkovic, I. Mi1osav1jevic: А NEW PROPOSIТION FOR 
REDATING ТНЕ MIТHRAIC TAUROCTONY SCENE, Astrono
mische Nachrichten 323, (2002), 579-580. 

9.* С. Abajas, Е. Mediavilla, L. С. Popovic, А. Oscoz: ТНЕ INFLUENCE OF 
GRA VIТAТIONAL MICROLENSING ON ТНЕ BROAD EMISSION 
LINES OF QUASARS, Astrophysical Joumal 576, (2002), 640-652. 

* Звездицом су обележени радови сарадника, који не улазе у резултате пројекта. 
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10. D. Tankosic, L. С. Popovic, М. S. Dimitrijevic: ТНЕ ELECTRON-IМPACT 
BROADENING Р ARAМETERS FOR Со Ш SPECTRAL LINES, Astron. 
Astrophys. 399, (2003), 795-797. 

11. М. S. Dimitrijevic, М. DaCic, Z. Cvetkovic, S. Sahal-Brechot: STARК 
BROADENING OF МULТICНARGED IONS OF ASTROPНYSICAL 
INTEREST. ХХШ Ве Ш, Astron. Astrophys. 400, (2003), 791-793. 

12. А. Sreckovic, М. S. Dimitrijevic, S. Djenize, S. Bukvic: STARК BRO
ADENING Р ARAМETERS IN ТНЕ S Ш SPECTRUМ, Astron. Astro
phys. 400, (2003), 1155-1159. 

13. А. А. Mihajlov, D. Jevremovic, Р. Hauschildt, М. S. Dimitrijevic, Lj . М. 

Ignjatovic, F. Alard: INFLUENCE OF CНEMI-IONIZAТION AND CНE
MI-RECOМВINAТION PROCESSES ON ТНЕ POPULAТION OF 
НYDROGEN RYDBERG STATES IN ATMOSPHERES OF LATE 
ТУРЕ DWARFS, Astron. Astrophys. 403, (2003), 787-791 . 

14. М. S. Dimitrijevic, Т. Ryabchikova, L. С. Popovic, D. Shulyak, V. Tsymbal: 
ON ТНЕ INFLUENCE OF STARК BROADENING ON Si I LINES IN 
STELLAR ATMOSPHERES, Astron. Astrophys. 404, (2003), 1099-1106. 

15. А. А. Mihajlov, Lj . М. Ignjatovic, М. S. Dimitrijevic, Z. Djuric: SYМ
METRICAL CHEMI-IONIZAТION AND CHEMI-RECOMBINAТION 
PROCESSES IN LOW-TEМPERATURE LAYERS OF HELIUМ-RICH 
DB WНIТЕ DWARF ATMOSPHERES, Astrophys. Ј. Suppl. Series 147, 
(2003), 369-377. 

16. V. Milosavljevic, S. Djenize, М. S. Dimitrijevic: EXPERIМENTAL AND 
CALCULATED STARК WIDTHS WITHIN ТНЕ Кr I SPECTRUМ, 
Phys. Rev. Е 68, (2003), 016402-1-8. 

17. М. S. Dimitrijevic, Р. Jovanovic, Z. Simic: STARК BROADENING OF 
NEUTRAL GERМANIUМ SPECTRAL LINES, Astron. Astrophys. 410, 
(2003), 735-739. 

18. М. S. Dimitrijevic, S. Sahal-Brechot: STARК BROADENING OF Ag I 
SPECTRAL LINES, Atomic Data and Nuclear Data TaЬles 85, (2003), 
269-290. 

19. S. Djenize, V. Milosavljevic, М. S. Dimitrijevic: TRANSIТION PRO
BAВILIТIES IN Кr П AND Кr Ш SPECTRA, European Physical Journal 
D 27, (2003), 209-213. 

20.* L. С. Popovic, E.G. Mediavilla, Р. Jovanovic, Ј. А. Mufioz: ТНЕ 
INFLUENCE OF MICROLENSING ON ТНЕ SНАРЕ OF ТНЕ AGN 
FE Ка LINE, Astronomy and Astrophysics 398, (2003), 975-982. 

21.* L. С. Popovic: 2003, BALMER LINES AS DIAGNOSТICS OF PНYSICAL 
CONDIТIONS IN ACТIVE GALACТIC NUCLEI BROAD EMISSION 
LINE REGIONS, Astrophysical Journal599, (2003), 140-146. 

22.* L. С. Popovic, Е . Mediavilla, Е. Bon, N. Stanic, А. Kubicela: ТНЕ LINE 
EMISSION REGION IN Ш ZW 2: КINEМAТICS AND V ARIAВI
LIТY, Astrophysical Journal599, (2003), 185-192. 
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23. N. Milovanovic, М. S. Dimitrijevic, L. С. Popovic, Z. Simic,: IМPORTANCE 
OF COLLISIONS WITH CНARGED PARТICLES FOR STELLAR UV 
LINE SНAPES: Cd Ш, Astronomy and Astrophysics 417, (2004), 375-380. 

24. М. М. Abbas, Р . D. Craven, Ј. F. Spann, W. К. Witherow, Е. А. West, D. L. 
Gallagher, М. L. Adrian, G. Ј. Fishman, D. Tankosic, А. LeClair, R. 
Sheldon, R., Е. D. Thomas: RADIA ТION PRESSURE MEASURE
MENTS ON MICRON-SIZE INDIVIDUAL DUST GRAINS, Journal of 
Geophysical Research: Space Physics, 108, (2003) SSH 2-1 . 

25. N. Milovanovic, М. S. Dimitrijevic, L. С. Popovic, Z. Simic,: IМPORTANCE 
OF COLLISIONS WITH CНARGED PARТICLES FOR STELLAR UV 
LINE SНAPES: Cd Ш, Astronomy and Astrophysics 417, (2004), 375-380. 

26. М. S. Dimitrijevic, М. DaCic, Z. Cvetkovic, Z. Simic: STARК BROADENING 
OF Ga I SPECTRAL LINES, Astronomy and Astrophysics 425, (2004), 
1147-1152. 

27. А. Sreckovic, S. Bukvic, S. Djenize, М. S. Dimitrijevic: STARК 

BROADENING Р ARAМETERS IN SINGL У AND DOUВLY IONIZED 
FLUORINE SPECTRA, Astronomy and Astrophysics 420, (2004), 769-
774. 

28. V. Milosavljevic, S. Djenize, М. S. Dimitrijevic: ELECTRON AND ION 
CONTRIВUТIONS ТО ТНЕ Ne I SPECTRAL LINE BROADENING, 
Joumal of Physics В: Atomic, Molecular and Optical Physics 37, (2004), 
2713-2724. 

29. L. Csillag, М. S. Dimitrijevic: ON ТНЕ STARК BROADENING OF ТНЕ 
537.8 nm AND 441 .6 nm Cd+ LINES EXCIТED IN А HOLLOW 
CATHODE LASER DISCНARGE, Applied Physics В: Lasers and Optics 
78, (2004), 221-223 . 

30. N. Ben NessiЬ, М. S. Dimitrijevic, S. Sahal-Brechot: STARК BROADENING 
OF ТНЕ FOUR ТIМЕ IONIZED SILICON SPECTRAL LINES, 
Astronomy and Astrophysics 423, (2004), 397-400. 

31 . М. М. Abbas, Р . D. Craven, Ј. F. Spann, D. Tankosic, А. Le Clair, D. L. 
Gallagher, Е. А. West, Ј. С . Weingartner, W. К. Witherow, А. G. G. М. 

Tielens: LABORATORY EXPERIМENTS ON ROTAТION AND 
ALIGNMENT OF ТНЕ ANALOGS OF INTERSTELLAR DUST 
GRAINS ВУ RADIAТION, Astrophysical Joumal 614, (2004), 781-
795. 

32.* D. Olevic, Z. Cvetkovic: ORВIТS OF 10 INTERFEROМETRIC BINARY 
SYSTEMS CALCULATED ВУ USING ТНЕ IМPROVED KOV AL'SКIJ 
METHOD, Astronomy and Astrophysics 415, (2004), 259-264. 

33.* F. Zakharov, L. С. Popovic, Р . Jovanovic: ON ТНЕ CONTRIBUТION OF 
MICROLENSING ТО X-RA У V ARIAВILIТY OF HIGH-RED-SHIFT
ED QSOS, Astronomy and Astrophysics 420, (2004) 881-888. 

34.* L. Christensen, S. F. Sanchez, К. Jahnke, Т. Becker, L. Wisotzki, А. Kelz, L. 
С. Popovic, М. М. Roth: INTEGRAL FIELD SPECTROSCOPY OF 
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EXTENDED Lya EMISSION FROM ТНЕ DLA GALAXY IN Q 
2233+31, Astronomy and Astrophysics 417, (2004) 487-497 

35.* L. С. Popovic, Е. Mediavilla, Е. Bon, D. Ilic: CONTRIBUТION OF ТНЕ 
DISK EMISSION ТО ТНЕ BROAD EMISSION LINES IN AGNS: 
TWO-COМPONENT MODEL, Astronomy and Astrophysics 423, (2004) 
909-918. 

36.* L. С. Popovic, Е. G. Mediavilla, Е. Bon, D. Ilic, G. Richter: Н П EMISSION 
LINE REGION IN LEDA 212995, А SМALL NEIGHBORING 
GALAXY OF Mrk 1040, Astronomische Nachrichten 325, (2004) 376-
379. 

37. М. S. Dimitrijevic, Т. Ryabchikova, L. С. Popovic, D. Shulyak, S. Kan: ON 
ТНЕ INFLUENCE OF STARК BROADENING ON Cr I LINES IN 
STELLAR ATMOSPHERES, Astronomy and Astrophysics 435, (2005), 
1191-1198 

38. W. F. Mahmoudi, N. Ben NessiЬ, М. S. Dimitrijevic: MODIFIED 
SEMIEМPIRICAL ELECTRON WIDTH CALCULA ТIONS OF 
SINGLY- IONIZED OXYGEN SPECTRAL LINES, Astronomy and 
Astrophysics 434, (2005), 773-778. 

39. А. А. Mihajlov, Lj . Ignjatovic, М. S. Dimitrijevic: PROCESSES OF (n - n')
MIXING IN COLLISIONS OF RYDBERG H*(n) ATOMS WITH H(ls) 
IN ТНЕ SOLAR ATMOSPНERE Astronomy and Astrophysics 437, 
(2005), 1023-1027. 

40. Z. Simic, М. S. Dimitrijevic, N. Milovanovic, S. Sahal-Brechot: STARК 
BROADENING OF Cd I SPECTRAL LINES, Astronomy and 
Astrophysics 441, (2005), 391-393. 

41. D. Ј. Christian, М. Mathioudakis, D. Jevremovic, Р. Н. Hauschildt, Е. Baron: 
6Li IN ТНЕ ATMOSPHERE OF GJ 117, Astrophysical Joumal 632, 
(2005), L127-L130. 

42.* D. Olevic, Z. Cvetkovic: ORВIТS OF SIX BINARY STARS, Revista 
Mexicana de Astronomia у Astrofisica, 41, (2005), 17-24. 

43.* L. С. Popovic, G. Chartas: ТНЕ INFLUENCE OF GRA VIТAТIONAL 
LENSING ON ТНЕ SPECTRA OF LENSED QUASI-STELLAR 
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(DouЬle Stars) Infonnation Circular, 6/2003. 

3.* D. Olevic, Z. Cvetkovic: 2003, NEW ORВIТS FOR WDS 04119+2338, WDS 
07143-2621, WDS 14373-4608, WDS 16115+0943, WDS 17018-5108, 
WDS 17221-7007, IAU Commission 26 (DouЬle Stars) Infonnation 
Circular, 2/2003 . 

4.* D. Olevic, Z. Cvetkovic: 2004, NEW ORВIТS FOR WDS 03494-1956, WDS 
04093-2025, WDS 10093-2020, WDS 19073+3606, IAU Commission 26 
(DouЬle Stars) Infonnation Circular, 6/2004. 

5.* D. Olevic, Z. Cvetkovic: 2004, NEW ORВIТS FOR WDS 22288-0001, WDS 
22384-0754, WDS 23474-7118, IAU Commission 26 (DouЬle Stars) 
Infonnation Circular, 2/2004. 

Б. ДРУГЕ ЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ САРАДНИКА ПРОЈЕКТА 

1195 

1. УЏБЕНИЦИ* 

1. Милан С. Димитријевић, Александар Томић: АСТРОНОМИЈА за IV 
разред гимназије, пето издање, Завод за уџбенике и наставна 

средства,Београд,2002, 1-134. 
2. Милан С. Димитријевић, Александар Томић: АСТРОНОМИЈА за IV 

разред гимназије, прво издање, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Српско Сарајево, 2002. 
З . Милан С. Димитријевић, Александар Томић: АСТРОНОМИЈА за IV 

разред гимназиЈе, шесто издање, Завод за уџбенике и наставна 

средства,Београд,2005 . 

2. ВИДЕО КАСЕТЕ 

1. Милан Димитријевић: АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА БЕОГРАД, 
Астрономска опсерваторија, Београд, 2002. 

*Масним словима означене су књиге. 
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3. ПРЕВОДИ И ПРИРЕЋЕНЕ КЊИГЕ* 

1. Гонзало Алкаино: КАКО БИТИ ГОСПОДАР СОПСТВЕНОГ ЖИВО

ТА (превео Милан С. Димитријевић), "Сова", Београд, 200З . 

2. Сергије Димитријевић: НОВЕ ВРСТЕ СРПСКОГ СРЕДЉОВЕКОВ

НОГ НОВЦА - LES NOUVELLES ESPECES DES MONNAIES ME
DШV ALES SERВES (приредили Милан С. Димитријевић и Ранко 

Мандић), Српско нумизматичко друштво, Београд, 2005. 

4. КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО** 

1. један Дача са Звездаре под псеудонимом Миодраг Д. Дачић: ИСПОД 

ПИСТЕ ... Г ЛИСТЕ; 1999; СЛИКОВАНА ХРОНИКА О НОВОМ 
СВЕТСКОМ ПОРЕТКУ, «Чигоја», Београд, 2002, 1-6З . 

2. Милан С. Димитријевић: ПЕСМЕ, "Сова", Београд, 200З, 1-89. 
З . Милан С. Димитријевић: КОСМИЧКИ ЦВЕТ; АНТОЛОГИЈА ПЕСАМА 

О КОСМОСУ, "Просвета", Београд, 200З, 1-246. 

5. ОРГ АНИЗОВАЊЕ НАУЧНИХ СКУПОВА 

1. РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА П, Београд 5-7. IV 2002, председник 
Научног организационог комитета и члан Почасног комитета М. С. 

Димитријевић, председник Локалног организационог комитета Е . Бон, 

чланови П. Јовановић, З . Симић. 

2. Ш BULGARIAN-SERВIAN ASTRONOMICAL MEETING, Gjolechitsa (Rila), 
Bulgaria, 13-15. V. 2002, Co-chairman of the Scientific Committee М. С. 

Димитријевић, members Л. Ч. Поповић, М. Дачић. 

З . IAU Symposium 210 "MODELING OF STELLAR ATMOSPHERES", Uppsala, 
17-21 . VI 2002, Organizer of the round taЬle: "Atomic data bases and miss
ing parameters" М. С . Димитријевић. 

4. ТНЕ SECOND ODESSA ASTRONOMICAL SUММER SCHOOL FOR 
YOUNG SCIENТISTS: ASTRONOМY AND BEYOND: ASTRO
PНYSICS, ASTROCHEMISTRY, ASTROВIOLOGY, члан Научног 

комитета М. С. Димитријевић 

5. IV YUGOSLAV-BELARUSSIAN SYМPOSIUМ ON PНYSICS AND DIAG
NOSТICS OF LAВORATORY AND ASTROPНYSICAL PLASМA, Bel
grade, 2З-24 August 2002, Vice Chairman of the Scientific Organizing 
Committee, Л. Ч. Поповић, member М. С. Димитријевић. 

* Масним словима означене су књиге. 
** Масним словима означене су књиге. 
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б . 21 . СПИГ (INT. SУМРОSШМ ON PНYSICS OF IONIZED GASES), 
Сокобаља 2б .VIII - 30.VIII 2002, члан Научног комитета М. С. 

Димитријевић. 

7. ТНЕ FOURTH GAМOW'S ODESSA ASTRONOМICAL SUММER SCHOOL 
"ASTRONOМY AND BEYOND: ASTROPНYSICS, COSMOLOGY AND 
ASTROBIOLOGY, члан Научног комитета М. С . Димитријевић. 

8. IV SERВIAN CONFERENCE ON SPECTRAL LINE SHAPES, Arandjelovac, 
10-15. Х 2003, Co-Chainnan of the Scientific organizing committee М. С. 

Димитријевић, Л. Ч. Поповић, Chainnan ofthe Local organizing committee 
М. С. Димитријевић, members М. Дачић, Е. Бон, З. Цветковић, П. 

Јовановић, Н. Миловановић, З . Симић, Л. Ч. Поповић. 

9. IV SERВIAN-BULGARIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE, Belgrade, 21-
24. IV 2004, Co-chainnan ofthe Scientific Committee М. С . Димитријевић, 

members Л. Ч. Поповић, М. Дачић, Chainnan of the Local Organizing 
Committee М. С. Димитријевић, members М. Дачић, Е. Бон, З. 

Цветковић, П. Јовановић, Н, Миловановић, З. Симић. 

1 О. РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА Ш, Београд 25-28. IV 2004, ко
председник Научног организационог комитета М. С . Димитријевић, 

чланови М. Дачић, Л. Ч. Поповић, председник Локалног организационог 

комитета М. С. Димитријевић, чланови Е. Бон, З . Цветковић, М. Дачић, 

П. Јовановић, Н. Миловановић, З . Симић. 

11. Intemational Conference "CONTEМPORARY ASPECTS OF ASTRONOМY, 
THEOREТICAL AND GRA VIТAТIONAL PНYSICS" dedicated to Georgi 
Ivanov Manev (1884-19б5), Professor in Theoretical Physics, Мау 20-22, 
2004 Sofia, члан Научног комитета М. С . Димитријевић. 

12. 17th INTERNAТIONAL CONFERENCE ON SPECTRAL LINE SНAPES, 
Paris - France, 21-25 June, 2004, члан Међународног организационог 
комитета М. С . Димитријевић. 

13. 22nct SUММER SCHOOL AND INTERNAТIONAL SУМРОSШМ ON ТНЕ 
PНYSICS OF IONIZED GASES, SPIG 2004, Тара, члан Научног и 

организационог комитета М. С . Димитријевић. 

14. Симпозијум посвећен Милутину Миланковићу: «ПАЛЕОКЛИМА И 

КЛИМА ТСКИ СИСТЕМ ЗЕМЉЕ», Српска академија наука и 

уметности, Београд, 30. август - 2. септембар 2004, члан Научног 

комитета и Локалног организационог комитета М. С. Димитријевић. 

15. V SУМРОSШМ OF BELARUS, SERВIA AND MONTENEGRO ON 
PНYSICS AND DIAGNOSТICS OF LAВORATORY AND 
ASTROPHYSICAL PLASМAS (PDP-V'2004), September 20-23, Minsk, 
Vice Chainnan of the Scientific Organizing Committee М. С. 

Димитријевић, member Л. Ч. Поповић. 

1б . 5th SERВIAN CONFERENCE ON SPECTRAL LINE SНAPES IN 
ASTROPНYSICS, Вршац, б - 10 јуни 2005, ко-председници Научног 
комитета М. С . Димитријевић, Л. Ч . Поповић, члан Д. Јевремовић, 

председник Локалног организационог комитета М. С . Димитријевић, 
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чланови Е. Бон, В . Борка, М. Дачић, П. Јовановић, Н. Миловановић, З . 

Симић. 

17. Ш скуп ПРИРОДНЕ И МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ У СРБА ДО 1918. 
ГОДИНЕ, Нови Сад, 20- 21 јуни 2005, члан Организационог одбора 
М. С . Димитријевић . 

6. УРЕЋИВА ЧКА АКТИВНОСТ 

1 ВАСИОНА, М. С. Димитријевић главни и одговорни уредник од бр. 1, 
1985, до бр. 5, 2004. Чланови Уређивачког одбора, М. С. Димитри

јевић (од бр . 1, 2005), Л. Ч. Поповић,. М. Дачић, З . Цветковић. 

2. МЛАДИ ФИЗИЧАР; М. С . Димитријевић члан Уређивачког одбора, од бр . 

19, 1981- до бр. 51, 1994; члан Издавачког савета, од бр. 52, 1994- до 
бр. 6З, 1997. 

МЛАДИ ФИЗИЧАР "О"; члан Уређивачког одбора, од бр. 77, 1999. до 
200З, спољни сарадник 200З. 

МЛАДИ ФИЗИЧАР "С"; члан Уређивачког одбора, од бр . 77, 1999. до 
200З, спољни сарадник 200З . 

З . ПУБЛИКАЦИЈЕ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА РУЂЕР БОШКОВИЋ, М. 

С . Димитријевић главни и одговорни уредник од бр . 4, 1985, до бр . 6, 
2005. Чланови Уређивачког одбора од бр . 5, 2005. до бр. 6, 2005. Л. 

Ч. Поповић, М. Дачић, З. Цветковић. 

З . 1 . Edited Ьу М. S. Dimitrijevic, V. Golev, L. С. Popovic, М. Tsvetkov: 
PROCEEDINGS OF ТНЕ IV SERВIAN-BULGARIAN ASTRO
NOMICAL CONFERENCE, BELGRADE 21-24 APRIL 2004, бр . 

5, 2005. 
З.2 . Уредник Милан С. Димитријевић: РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД 

СРБА Ш; DEVELOPМENТ OF ASTRONOМY AМONG 
SERВS Ш, бр. 6, 2005. 

4. БИЛТЕН РЕФЕРАТА ЗА ИЗБОР У ЗВАЉА, Астрономска опсерваторија, 
уредник од бр. З, 1987 до бр . ЗО, 2002. 

5. SERВIAN ASTRONOMICAL JOURNAL, М. С. Димитријевић главни и 

одговорни уредник, 5. Ш 1987. бр. 137 - 1. VП 2002 бр. 165, Л. Ч. 

Поповић уредник од бр. 150, 1994 до бр . 165, 1. VП 2002. 
6. PUВLICAТIONS DE L' OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE BELGRA

DE, главни и одговорни уредник од 1987. бр. З6- до 2002. бр. 7З, Лука 

Ч. Поповић уредник од бр . 51, 1998, до бр. 7З, 2002. 
6.1. Edited Ьу Milan S. Dimitrijevic: РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД 

СРБА П; DEVELOPМENT OF ASTRONOМY AМONG SERВS 
П, бр . 72, 2002. 

6.2. Edited Ьу G. Ivanov, М. S. Dimitrijevic, Р. Jovanovic: PROC. Зrd BUL
GARIAN-SERВIAN ASTRONOMICAL МEETING, Мау 13-15, 
2002, Gjolechitsa, Bulgaria, бр. 7З, 2002. 
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7. ФЛОГИСТОН; часопис за историју науке, Музеј науке и технике, Београд, 
М. С. Димитријевић члан Научног савета од бр . 1, 1995 до бр. 12,2002. 

8. Библиотека DISSERTAТIO, Задужбина "Андрејевић", Београд. М. С. 

Димитријевић председник Редакцијског одбора библиотеке DISSERTA
ТIO и члан Научног савета задужбине "Андрејевић". Задужбинари З . 

Цветковић, М. Дачић, Н. Миловановић. З . Симић 

9. СВЕСТ (CONSCIENTIA), Medisnet :XXI, Београд, М. С . Димитријевић члан 

Научног савета од броја О, 1998. 
1 О. JOURNAL OF RESEARCH IN PНYSICS, Institute of Physics, University of 

Novi Sad, Нови Сад, М. С . Димитријевић члан Intemational Editorial 
Board-a од 1998. 

11 . Библиотека ACADEMIA, Задужбина "Андрејевић", Београд, М. С. Дими

тријевић члан Научног савета задужбине "Андрејевић". Задужбинари З . 

Цветковић, М. Дачић, Н. Миловановић. З . Симић 

12. Библиотека ПОСЕБНА ИЗДАЊА4), Задужбина "Андрејевић", Београд, М. 
С. Димитријевић члан Научног савета задужбине "Андрејевић". 

Задужбинари З. Цветковић, М. Дачић, Н. Миловановић. З . Симић 

13. БИЛТЕН, ротари клуб "Београд Стари- Град", подпредседник, 1. VII 1999 
- 1. VII 2000, изабрани председник, 1. VII 2000- 1. VII 2001, председник, 
1. VII 2001 - 1. VII 2002, past председник, 1. VII 2002- 1. VII 2003, од 1. 
VII 2002. члан Савета председника. 

14. Editor М. S. Dimitrijevic: 4th SERВIAN- BULGARIAN ASTRONOMICAL 
CONFERENCE (IV SBGAC), 21-24 APRIL 2004, BELGRADE, PROG
RAМ AND AВSTRACTS, Belgrade Astronomical Observatory, 
Astronomical Society "Rudjer Boskovic", "INКA", Tikveska16, Belgrade 
2004. 

15. Editors М. S. Dimitrijevic, L. С. Popovic: 5th SERВIAN CONFERENCE ON 
SPECTRAL LINE SНAPES IN ASTROPНYSICS, VRSAC 06-1 О JUNE 
2005, PROGRAM AND AВSTRACTS, Prirodnjacko drustvo »Gea«, Vrsac 
2005 

16. Editors L. С. Popovic, М. S. Dimitrijevic: PROCEEDINGS OF ТНЕ 5th 
SERВIAN CONFERENCE ON SPECTRAL LINE SНAPES IN 
ASTROPНYSICS, VRSAC 06-10 JUNE 2005 Memorie della Societa 
Astronomica Italiana Supplementi 7, 2005. 

17. European Joumal for Science and Theology, М. С. Димитријевић члан Editorial 
Board-a од вол. 1, бр. 4, 2005. 

7. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЉА 

Милан С. Димитријевић 

Награда Астрономске опсерваторије за научни рад за 2002. 
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Драгана Танкосић 

Награда Астрономске опсерваторије за научни рад младих за 2003. 

Ненад Миловановић 

Награда Астрономске опсерваторије за научни рад младих за 2004. 

ЕдиБон 

Награда Астрономске опсерваторије за научни рад младих за 2005. 

8. МЕНТОРСКА АКТИВНОСТ 

Милан С. Ди.тиитријевић 

1. Зоран Симић: 2004, УТИЦАЈ СУДАРА СА НАЕЛЕКТРИСАНИМ 

ЧЕСТИМА НА СПЕКТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ Cd I И F Ш У ЗВЕЗДАНОЈ 
ПЛАЗМИ, магистарска теза, Математич:ки факултет, Универзитет у 

Београду. 

Лука Ч. Поповић 

1. Наташа Станић: 2002, ПРОМЕНЕ ОБЛИКА ПРОФИЛА СПЕКТРАЛНЕ 
ЛИНИЈЕ НВ И СТРУКТУРА ЕМИСИОНИХ ОБЛАСТИ Г АЛАК

СИЈЕ Akn 120, Магистарска теза, Математички факултет, 

Универзитет у Београду. 

2. G. La Mura: 2005, BALMER LINES INTENSIТIES AS AN INDICATOR OF 
PHYSICAL PROCESSES IN ТНЕ BLR, Diploma thesis Universita degli 
Studii di Padova, Facolta di Scienze, Padova (тема са пројектиних 
задатака, ко-ментор тезе Л.Ч. Поповић) 

З . Драгана Илић: 2005, КИНЕМАТИКА ЕМИСИОНИХ ОБЛАСТИ КОД 
АКТИВНЕ ГАЛАКСИЈЕ Мrk 817, Магистар с ка теза, Математички 
факултет, Универзитет у Београду. 

4. Предраг Јовановић: 2005, УТИЦАЈ ГРАВИТАЦИОНИХ МИКРОСОЧИВА 
НА РЕНДГЕНСКО ЗРА ЧЕЊЕ АКРЕЦИОНОГ ДИСКА КОД 

АКТИВНИХ ГАЛАКСИЈА, Докторска дисертација, Математички 

факултет, Универзитет у Београду. 
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УНИВЕРЗИТЕТСКО ACI'POHOMCKO ДРУШТВО 
БАЉАЛУКА 

UNIVERSIТY ASТRONOМICAL ASSOSIAПON 

BANJALUКA 

КОСМОЛОГИЈА 
САВРЕМЕНИ ПОГЛЕДИ И САЗНАЉА 

О ВАСИОНИ 

Предавачи: Др Милан ДимитријеввЬ, 
Др Лука ПоповиЬ 

Астроиомска опсерваторија Београд 

Уторак, 12. марта 2002. r. у 19 часова, 
сала Природио-математичкоr факултета, 

У л. М. СтојавоввЬа бр. 2 
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9. ПРЕДАВАЉА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

Милан С. Ди.митријевић 

1. АСТРОНОМСКА СПЕКТРОСКОПИЈА, Математички факултет, Катедра за 
астрономију и астрофизику, последипломске студије, друга година. (од 

1988. године). 

2. УТИЦАЈ СУДАРА СА НАЕЛЕКТРИСАНИМ И НЕУТРАЛНИМ ЧЕСТИ
ЦАМА НА ЗВЕЗДАНЕ СПЕКТРЕ, Математички факултет, Катедра за 

астрономију и астрофизику, последипломске студије, друга година (од 

2000. године). 

Лука Ч. Поповић 

1. ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА ВАНГ АЛАКТИЧКЕ АСТРОНОМИЈЕ, 

Математички факултет, Катедра за астрономију и астрофизику, 

последипломске студије, друга година. (од 2000. године). 

Миодраг Д. Дачић 

1. ГЕОДЕТСКА АСТРОНОМИЈА, Војно-техничка академиЈа у Београду 

(предаваља и вежбе у летљем семестру 2002/03). 
2. ГЕОДЕТСКА АСТРОНОМИЈА, Грађевински факултет, Геодетски одсек, 

Универзитет у Подгорици (предаваља и вежбе у зимском семестру 

2004/05 и 2005/06). 

10. МЕЂУНАРОДНА САРАДЉА 

БУГАРСКА 

1. Пројекат «DEVELOPMENT AND APPLICAТION OF ASTRONOMICAL 
DATABASES» потписан за период 1.01 .2004-31 .12.2006. 

Координатори пројекта: 

Милчо Цветков, Институт за космичка истраживаља, Софија, Бугарсака 

Милан С. Димитријевић, Астрономска опсерваторија, Београд 

Учесници из Бугарске: Милчо Цветков, Димитар Јорданов, Катја 

Цветкова, Константин Ставрев, Ана Борисова, Васил Попов, Христо 

Лукарски, Светлин Фотев, Румен Богдановски, Дамјан Калагларски, 

Димитар Лукарски. 

Учесници из Србије: Милан С. Димитријевић, Лука Ч. Поповић, 

Војислава Протић-Бенишек, Миодраг Дачић, Зорица Цветковић, Еди 
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АКТИВНОСТИ САРАДНИКА ПРОЈЕКТА 1195 
"УТИЦАЈ СУДАРНИХ ПРОЦЕСА НА СПЕКТРЕ АСТРОФИЗИЧКЕ ПЛАЗМЕ" - 2002-2005 

Бон, Зоран Симић, Предраг Јовановић, Ненад Миловановић, Драгана 

Илић, Владимир Бенишек. 

2. Магдалена Христова, Катедра за Примењену физику, Технички 

универзитет, Софија. Сарадња са М. С. Димитријевићем који јој је ко

ментор докторске дисертације . У сарадњу укључен и Андреј Николов. 

ГРЧКА 

1. Пројекат "ASTRONOМY: HISTORY AND PILOSOPHY", потписан за 

период 2004- 2008. 

Координатори пројекта: 

Efstratios Theodossiou, Department of Astronomy, Astrophysics and Mechanics, 
School ofPhysics, University of Arthens, Грчка 
Милан С. Димитријевић, Астрономска опсерваторија, Београд 

Учесници из Грчке: Efstratios Theodossiou, Eмmanuel Danezis, Evangelia 
Lyratzi, Vassilios Manimanis, Theophanis Grammenos, Maria Stathopoulou. 

Учесници из Србије: Милан С. Димитријевић, Лука Ч. Поповић, 

Миодраг Дачић, Зорица Цветковић, Еди Бон, Зоран Симић, Предраг 

Јовановић, Ненад Миловановић, Драгана Илић. 

2. Пројекат «ТНЕ SPECTROSCOPY OF ACТIVE GALACТIC NUCLEI AND 
НОТ EMISSION STAR>>, потписан за период 2004- 2008. 

Координатори пројекта: 

Emmanuel Danezis, Department of Astronomy, Astrophysics and Mechanics, 
School ofPhysics, University of Arthens, Грчка 
Лука Ч. Поповић, Астрономска опсерваторија, Београд 

Учесници из Грчке: Efstratios Theodossiou, Eмmanuel Danezis, Evangelia 
Lyratzi, Antonis Antoniou, Antonis Soulikias, Dimitris Nikolaides, Maria 
Stathopoulou. 

Учесници из Србије: Лука Ч. Поповић, Милан С. Димитријевић, 

Миодраг Дачић, Еди Бон, Зоран Симић, Предраг Јовановић, Ненад 

Миловановић, Драгана Илић. 

ЕНГЛЕСКА 

Armagh Observatory, Armagh, Северна Ирска (сарадња саД. Јевремовићем) 
Jerry G. Doyle 
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tJ7:\ Olн:::en's 
~ь(,;fа,! APS Division Lunchtime Seminar 

Prof. Milan Dimitrijevic, 
Astronomical 

Observatory, Belgrade 

lnfluence of Collisions with Charged Particles 
оп Astrophysical Spectra 

Wed. 191
h Feb., 1 pm ЕВ23 

***Free refreshments*** 

Предаваље одржано 19. фебруара 2002. у Белфасту. 

С. Ј. Butler 

Department of Physics and Astronomy, Queen's University, Belfast, Северна 
Ирска (сарадња саД. Јевремовићем) 

Dave Ј. Christian 
Mihalis Mathioudakis 

МАЂАРСКА 

Research Institute for Solid State Physics and Optics, Будимпешта ( сарадња са 
М. С. Димитријевићем) 

Laszlo Csillag 

НЕМАЧКА 

Астрофизички институт у Потсдаму (сарадња са Л. Ч. Поповићем) 

Gothard Richter, Lutz Wisotzki, Martin М. Roth, Petra Bom, Michael 1. 
Andersen 
Lise Christensen 

Опсерваторија у Хамбургу - Hamburger Stemwarte (сарадња са Д. 

Јевремовићем, М. С. Димитријевићем) 

Peter Hauschildt 
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АКТИВНОСТИ САРАДНИКА ПРОЈЕКТА 1195 
"УТИЦАЈ СУДАРНИХ ПРОЦЕСА НА СПЕКТРЕ АСТРОФИЗИЧКЕ ПЛАЗМЕ" - 2002-2005 

Institut fiir Planetologie and ESA Space Department, Miinster ( сарадња са Д. 
Танкосић) 

1. Mann 

РУСИЈА 

1. Пројекат" ФОРМИРАЉЕ И РАЗВОЈ БАЗА ПОДАТАКА", потписан за 
период 2004 - 2006; 2006 - 2008. 

Координатори пројекта: 

Олга Б. Длужњевска, Институт за теоријску астрономију Руске академије 

наука, Москва 

Лука Ч. Поповић, Астрономска опсерваторија, Београд 

2. Пројекат "INVESТIGAТION OF COLLISIONAL PROCESSES IN ATMOS
PНERES OF НОТ STAR", потписан за период 2004-2006. 

Координатори пројекта: 

Тања Рјабчикова, Институт теоријске астрономије Руске академије наука, 

Москва 

Лука Ч. Поповић, Астрономска опсерваторија, Београд 

Главна астрономска опсерваторија Руске академије наука «Г. Штернберг», 

Москва ( сарадња са Л. Ч. Поповићем) 
И. Чилингарјан 

Институт теоријске и експерименталне физике, Москва ( сарања са Л. Ч. 
Поповићем) 

Александр Ф. Захаров 

САД 

Astronomy and Astrophysics Department, Pennsylvania State University, Univer
sity Park, Pennsylvania (сарадња са Л. Ч. Поповићем) 
George Chartas 

NASA Marshal Space Flight Center, Huntsville, Alabama ( сарадња са Д. 

Танкосић) 

Mian М. Abbas, Paul D. Craven, James F. Spann, W. К. Witherow, Е. А. 
West, D. L. Gallagher, М. L. Adrian, G. Ј. Fishman, Richard В. Hoover, 
Maurice А. Jarzembski 

University of Alabama, Huntsville, Alabama (сарадња саД. Танкосић) 
R. Р. Camata, Р. А. Gerakines, Ј. D. Fix 
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Department of Physics, University of Alabama, Birmingham, Alabama ( сарадња 
саД. Танкосић) 

А. LeClair 

University ofCalifomia, San Diego, Califomia (сарадња саД. Танкосић) 
D. А. Mendis, М. Rosenberg 

University ofColorado, Boulder, Colorado (сарадња саД. Танкосић) 
М. Horayami 

Department of Earth and Planetary Sciences, University of Tennessee, Кnoxville, 
Tennessee (сарадња саД. Танкосић) 
Lawrence А. Taylor 

NASA Goddard Space Flight Cener, Greenbelt, Maryland ( сарадња са Д. 

Танкосић) 

Ј. А. Nuth 

Plasma Science Laboratory, Department of Physics, Aubum University, Aubum, 
Alabama (сарадња саД. Танкосић) 
Edward Thomas 

University ofOklahoma, Norman, Oklahoma (сарадња саД. Јевремовићем) 
Edward Baron 

ТУНИС 

Универзитет у Бизерти (сарадња са М. С. Димитријевићем): 

Nebil ben NessiЬ, Haykel Elabldi, Walid Foued Mahmoudi, Besma Zmerli, 
RafikHamdi 

УКРАЈИНА 

Тавријски национални универзитет, Симферопољ (сарадња са М. С. 

Димитријевићем и Л. Ч. Поповићем) 

Денис Шуљак, Сергеј Кан, Вадим Цимбал 

ФРАНЦУСКА 

Медонска опсерваторија, Медон, Париз ( сарадња са М. С. Димитри

јевићем): 

Sylvie Sahal-Brechot 
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АКТИВНОСТИ САРАДНИКА ПРОЈЕКТА 1195 
"УТИЦАЈ СУДАРНИХ ПРОЦЕСА НА СПЕКТРЕ АСТРОФИЗИЧКЕ ПЛАЗМЕ"- 2002-2005 

Опсерваторија у Лиону ( сарадња са Л. Ч. Поповићем) 
Philip Prugniel 

Centre de Recherche Astronomique de Lyon, Ecole Normale Superieur, Lyon 
(сарадња саД. Јевремовићем и М. С. Димитријевићем): 

France Allard 

ХОЛАНДИЈА 

Kapteyn Astronomical Institute, Groningen (сарадња саД. Танкосић) 
А. G. G. М. Tielens 

ШПАНИЈА 

Istituto de Astrofisica de Canarias, La Laguna, Tenerife ( сарадња са Л. Ч. 
Поповићем) 

Evencio Mediavilla, Jose А. Mufioz, Cristina Abajas, Alexander Oscoz 

ACTIVITIES OF Р ARTICIPANTS OF ТНЕ PROJECT 1195 "INFLENCE 
OF COLLISIONAL PROCESSES ON ТНЕ ASTROPHYSICAL PLASMA 

SPECTRA" WITHIN ТНЕ PERIOD FROM 2002 UP ТО 2005 

The brief review of activities on the project 1195 "Influence of collisional processes 
on the astrophysical plasma spectra", supported Ьу the Ministry of Science and 
Environment protection from 1st January 2002 up to 31st December 2005 is given. Besides 
the biЬliography of scientific results, other activities of the project participants, such as 
text-books, activities in literature, editing, organization of scientific conferences, peda
gogical work etc. are presented. 
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Зборник радова конференције "Развој астрономије код Срба IV" 
Београд 22-26. април 2006, 
уредник М. С. Димитријевић 

Публ. Астр. друш. "Руђер Бошковић" бр. 7, 2007, 133-151 

АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ 1196 "АСТРОФИЗИЧКА 
СПЕКТРОСКОПИЈА ВАНГ АЛАКТИЧКИХ ОБЈЕКАТА" 

У ПЕРИОДУ ОД 2002. ДО 2005. ГОДИНЕ 

ЛУКА Ч. ПОПОВИЋ1 и ДРАГАНА ИЛИЋ2 

1 Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11160 Београд 7 4, Србија 
2 Математички факултет, 11000 Београд, Србија 

Резиме. У овом раду дајемо кратак преглед активности на пројекту 1196, који је био 
финансиран од стране Министарства за науку и заштиту животне средине од 2002. 
до 2005. године. 

1. УВОДНИ ДЕО 

Научни рад на Астрономској опсерваторији је у различитим периодима 

имао различиту организацију. Углавном се одвијао у оквиру научних 

јединица, које су покривале одређене научне теме. Деведесетих година 

прошлог века, углавном је био један пројекат који је покривао цео 

истраживачки рад на Астрономској опсерваторији. Међутим, после 2001 . 
године, Министарство за науку Србије, иницира конкурс, где фаворизује 

мање и добро дефинисане пројекте. Тиме су се на одређен начин стекли 

услови за предлагаље неколико пројеката са Астрономске опсерваторије 

(предложено, а и прихваћено укупно 9 пројеката). Један од њих је и горе 
поменути о коме ћемо детаљније у даљем тексту. 

Овде још само желимо да наведемо мотиве за писање овог чланка: 

1) Пројекат је трајао од 2002. до 2004, а продуженје и 2005. године. Од 2006. 
до 2010. стартовали су нови пројекти, па је ово згодан тренутнатк да се да 
. . 
Један осврт на рад на поменутом проЈекту. 

2) Иако су редовно слати извештај и Министарству (након сваке године), не 
постоЈИ Један целовит преглед активности сарадника на проЈекту. 

З) Са историјског становишта многе активности се после извесног времена 

забораве ако нису записане; циљ је да овај текст служи свим сарадницима 

као подсетник. Са друге стране жеља нам је да оставимо материјал како 

би смо се могли лако упоредити са оним што је урађено, а такође да и 

други могу упоредити свој рад са нашим и обрнуто. 
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ЛУКА Ч. ПОПОВИЋ и ДРАГАНА ИЛИЋ 

И на крају уводног дела напоменимо да се истраживања, која су се 

обављала у оквиру овог пројекта, нису раније радила код нас, тако да је ту 

освоЈена Једна нова област астрофизичких истраживања која је веома 

актуелна у свету. 

2. САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ 

Од 2002. до 2005. године, на пројекту је било ангажовано 12 истраживача 
са одређеним бројем месеци. Пројекат је био под руководством Л. Ч. 

Поповића, а списак сарадника је: 

1. Еди Бон, (рођ . 1970, АОБ) од 2002. до 2005. са укупно 42 
истраживачка месеца (им) 

2. Наташа Гавриловић, (рођ . 1979, АОБ) ангажована 2005. са укупно З 
им 

З. Милан С. Ди.митријевић, (рођ . 1947, АОБ) од 2002. до 2005. са 
укупно 8 им 

4. Драгана Илић, (рођ . 1978, МФБ) од 2002. до 2005. са укупно З2 им 
5. Катарина Ковач, (рођ . 197б, МФБ) само у 2002. са укупно 8 им 
б . Предраг Јовановић, (рођ . 19б8, АОБ) од 2002. до 2005. са укупно18 

им 

7. Лука Ч. Поповић, (рођ . 19б4, АОБ) од 2002. до 2005. са укупно 40 им 
8. Срђан Самуровић, (рођ . 19б7, АОБ) од 2002. до 2004. са укупно Зб 

им 

9. Саша Си.мић, (рођ . 1971, ФФК) од 2002. до 2005. са укупно З2 им 
10. Наташа Станић, (рођ . 19б9, АОБ) од 2002. до 2004 са 29 им 
11. Дејан Урошевић, (рођ . 1970, МФБ) од 2002. до 2004. са укупно б им 
12. Милан Ћирковић, (рођ . 1971, АОБ) од 2002. до 2004. са укупно 12 

им 

Интересантно је направити малу статистику учесника на пројекту. За 

укупно четири године, 12 учесника су остварила 2бб истраживачка месеца, 
тј. 22.2 године. Углавном су били ангажовани млађи истраживачи тако да је 

просечна старост истраживача око З4 године (или 1970. годиште ). Сво време 
трајања пројекта у периоду од 2002. до 2005. били су ангажовани: Еди Бон, 
Милан С. Димитријевић, Драгана Илић, Предраг Јовановић, Лука Ч. 

Поповић и Саша Симић. Објављено је укупно 128 референци, одбрањене 2 
докторске дисертације и З магистарске тезе . 

3. АКТИВНОСТИ 

У циљу извођеља пројектиних задатака у периоду од 2002. до 2005. 
године извођене су следеће активности: 
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АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ 1196 "АСТРОФИЗИЧКА СПЕКТРОСКОПИЈА ВАНГАЛАКТИЧКИХ 
ОБЈЕКАТА" У ПЕРИОДУ ОД 2002. ДО 2005. ГОДИНЕ 

1. Научни теоријски и експериментални рад уз обучаваље млађих 

истраживача који се одвијао у три подобласти: 

а) истраживаље кинематике и физике активних галактичких језгара и 

звездане структуре у другим галаксиЈама; 

б) истраживаље утицаја гравитационих микросочива на спектар квазара; 

в) објашљеље (моделираље) феномена гама бљескова. 

2. Обављаље посматрачких активности 
З . Студијски боравци на међународним институтима и учешће на међуна

родним конференцијама 

4. Стручни рад (кроз семинаре и популарна предаваља) 
5. Међународна сарадља - посете иностраних научника АОБ и обрнуто, 

планираље и писаље предлога за будуће билатералне и мултилатералне 

проЈекте 

6. Организоваље конференција 
7. Систематизација и објављиваље резултата истраживаља (видети прилог 

референци на крају) 

Укратко резултати ових активности у 2002. - 2005. години су 

Одбраљене две докторске дисертације (види референцу - Самуровић 

2004, Јовановић 2005) 
Одбраљене две магистарске теза (види референце- Станић 2002, Илић 
2005) 
Одбраљена "diploma thesis" на Универзитету у Падови, Италија (види 
референцу - La Mura 2005) 
Објављено 128 библиографских јединица 
Обављена радио (European VLBI network) посматраља активне 

галаксије Akn 120 (обрада посматрачких података у току) 
Обављена спектроскопска посматраља (у оптичком домену) са 

телескопом Исак Њутн (Канарска острва, Шпанија) и 2м телескопом 

на Рожен опсерваторији (Бугарска) . 

Покренута инцијатива за пројекат у оквиру програма сарадље између 

Србије и Француске "Павле Савић", пројекат под називом "Виртуелна 

опсерваториЈа за истраживаље настака галаксија", прихваћен (за 

период 2006-2007) 
Учешће на 16 међународних и домаћих конференција и тематских 
радионица 

З студиска боравка (дужа од 15 дана) 
Организоваље 4-те и 5-те Српске конференције о облицима 

спектралних линија (Аранђеловац 200З, Вршац 2005) 
Боравак 9 научника (сарадника на пројекту) из иностранства 
Успостављена широка међународна сарадља (Бугарска, Русија, 

Немачка, Шпанија, Италија, Француска, САД) 
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4. ФИНАНСИРАЉЕ ПРОЈЕКТА 

Као што је поменуто пројекат је одобрен од Министарства за науку Р. 

Србије, па је од његове стране и био финансиран (такозвано пројектно 

финансираље) . 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

2005. 
1. Средства за рад истраживача 
2. Средства за директне мат. трошкове 

З. Средства за режиј ске трошкове 

Укупно 

2004. 
1. Средства за рад истраживача и сред. за реж. трошкове 

2. Средства за директне мат. трошкове 

Укупно 

2002.-2003. 
1. Средства за рад истраживача и сред. за реж. трошкове 

2. Средства за директне мат. трошкове 

Укупно 

Укупно 2002. - 2005. 
(-170 000 Еур.) 

1.995.940 дин 
517.000 дин 
830.352 дин 

3.343.292 дин 

3.183.174 дин 
88.709 дин 

3.271.883 дин 

5.657.485 дин 
282.875 дин 

5.940.360 дин 

12.555.535 дин 

Као што се може видети из горње табеле средства која је Министарство 

уплаћивало ишло је углавном на зараде истраживача. При томе од средстава 

за рад истраживача одлазило је 40% за материјалне трошкове (средства за 
администрацију и опште трошкове институције) . Директни материјални 

трошкови су наменски трошени на службена путовања и куповину 

репроматериЈала и ситне опреме. 

5. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Поново ћемо употребити статистику како би читаоци имали представу о 

раду на пројекту. Као што је речено просечна старост истраживача је била 34 
године, што је у рангу постдокторанта. Ако узмемо да за 22.2 године рада 
сви трошкови које Министарство имало износе 170.000 Евра, односно 

годишње око 8.000 Евра. Имајући у виду да један такав истраживач у 

Европској заједници има годишње приходе око 30.000 Евра, јасно је у 
каквом се положају налазе истраживачи у Србији. Са друге стране такав 

истраживач је објавио 7 библиографских јединица годишње, што је 

упоредиво са резултатима КОЈе даЈу наше колеге из Европских института. 

Закључак остављамо читао цима. 

136 



АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ 1196 "АСТРОФИЗИЧКА СПЕКТРОСКОПИЈА ВАНГАЛАКТИЧКИХ 
ОБЈЕКАТА" У ПЕРИОДУ ОД 2002. ДО 2005. ГОДИНЕ 

ПРИЛОГ 

Одбрањене дисертације 

1. Јовановић, П. 2005, "Утицај гравитационих микросочива на 

рендгенско зрачење акреционог диска код активних галаксија", 

Докторска дисертација, Математички факултет, Универзитет у 

Београду. 

2. Илић, Д. 2005, "Кинематика емисионих области код активне 

галаксије Мrk 817", Магистарска теза, Математички факултет, 

Универзитет у Београду. 

З . La Mura, G. 2005, ''Вalmer Liпes Iпteпsities as ап Iпdicator ој Physical 
Processes iп the BLR", Dip1oma thesis Universita deg1i Studii di Padova, 
Facolta di Scienze, Padova (тема са пројектиних задатака, ко-ментор 
тезе Л.Ч. Поповић) 

4. Самуровић, С. 2004, ''Dark Matter iп Early-Type Galaxies With X-Ray 
Haloes. А Spectroscopic Study ој Dyпamics апd АЬипdапсе Iпdices", 
Одсек за физику, Универзитет у Трсту (ментори John Danziger и 
Francesca Matteucci) 

5. Станић, Н. 2002, "Промене облика профила спектралне линије Н~ и 
структура емисионих области галаксије Akn 120", Магистарска теза, 
Математички факултет, Универзитет у Београду. 

Радови у водећим међународним часописима 

1. Popovic, L. С. , Chartas, G. 2005, The injlueпce ој gravitatioпalleпsiпg оп 
the spectra ој leпsed quasi-stellar objects, Monthly Notices оЈ the Royal 
Astronomical Society, 357, рр. 135-144 

2. Dimitrijevic, М. S., Ryabchikova, Т . , Popovic, L. С, Shu1yak, D., Кhan, 
8._2005, Оп the injlueпce ој Stark broadeпiпg оп Cr Ј liпes iп stellar 
atmospheres, Astronomy and Astrophysics, 435, рр. 1191-1198 

З . Zakharov, F., Popovic, L. С. , Jovanovic, Р . 2004, Оп the coпtriЬutioп ој 
microleпsiпg to X-ray variaЬility ој high-redshifted QSOs, Astronomy and 
Astrophysics, 420, рр. 881-888 

4. Christensen, L., Sanchez, S. F., Jahnke, К. , Becker, Т . , Wisotzki, L., Kelz, 
А. , Popovic, L. С. , Roth, М. М. 2004, Iпtegral Field Spectroscopy ој 
exteпded Lya Emissioп jrom the DLA Galaxy iп Q 2233+ 31, Astronomy 
and Astrophysics, 417, рр. 487-497 

5. Popovic, L. С., Mediavilla, Е. , Bon, Е. , Ilic. D. 2004, CoпtriЬutioп ojthe 
Disk Emissioп to the Broad Emissioп Liпes iп AGNs: Two-compoпeпt 
model, Astronomy and Astrophysics, 423, рр. 909-918 

б . Popovic, L. С. , Mediavilla, E.G., Bon, Е. , Ilic, D., Richter, G. 2004, Н П 
emissioп liпe regioп iп LEDA 212995, а small пeighboriпg galaxy ој Mrk 
1040, Astronomische Nachrichten, 325, рр. З76-З79 
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7. Arbutina, В. , Urosevic, D., Stankovic, М. , Tesic, Lj . 2004, L-D Dерепd
епсе jor Supernova Remпaпts апd its Соппесtiоп with the cr-D Relatioп, 
Monthly Notices ofthe Royal Astronomical Society, 350, 346 

8. Popovic, L. С. , Mediavilla, Е. G., Jovanovic, Р. , Mufioz, Ј. А. 2003, The 
injlueпce ojmicroleпsiпg оп the shape ojthe AGN Fe Ка liпe, Astronomy 
and Astrophysics, 398., рр. 975-982. 

9. Dimitrijevic, М. S., Jovanovic, Р . , Simic, Z. 2003, Stark broadeпiпg ој 
пeutral Germaпium spectralliпes, Astronomy and Astrophysics, 410, 735 

10. Popovic, L. С. 2003, Balmer Liпes as Diagпostics ој Physical Coпditioпs 
iп Active Galactic Nuclei Broad Emissioп Liпe Regioпs, Astrophysical 
Journal, 599, рр. 140-146 

11 . Popovic, L. С. , Mediavilla, Е. , Bon, Е. , Stanic, N., Kubicela, А. 2003, The 
liпe emissioп regioп iп ЈП Zw 2: kiпematics апd variaЬility, Astrophysical 
Journal, 599, рр. 185-192 

12. Popovic, L. С. , Mediavilla, Е. G., Kubicela, А. , Jovanovic, Р. 2002, 
Balmer liпes emissioп regioп iп NGC 3516: Kiпematical апd physical 
properties, Astronomy and Astrophysics, 390., рр. 473-480 

13. Samurovic, S., Danziger, I. Ј. 2005, Dark matter iп early-type galaxies: 
dyпamical modeliпg ој IC 1459, IC 3370, NGC 3379 апd NGC 4105, 
Monthly Notices ofthe Royal Astronomical Society, 363, рр. 769-800 

14. Bon, Е., Cirkovic, М. М. , Milosavljevic, I. 2002, А пеw propositioп jor 
redatiпg the Mithraic tauroctoпy sсепе, Astronomische Nachrichten, 
323,6,рр. 579-580 

15. Cirkovic, М. М. 2002, Laudatores Temporis Acti, or Why Cosmology is 
Alive апd Well- А Reply to Disпey, General Relativity and Gravitation, 
34, рр. 119-130 

16. Cirkovic, М. М. 2002, Is the Uпiverse Really That Simple?, Foundations 
of Physics, 32, рр. 1141-1157 

17. Cirkovic, М. М. 2003, Оп the First Aпthropic Argumeпt iп AstroЬiology, 
Earth, Moon, and Planets, 91, рр. 243-254. 

18. Cirkovic, М. М. 2003, The Thermodyпamical Arrow ој Тiте: 
Reiпterpretiпg the Boltzmaпп-Schuetz Argumeпt, Foundations of 
Physics, 33, рр. 467-490. 

Радови у међународнu.ти часописима 

1. Jovanovic, Р . 2005, Microleпsiпg effect оп Fe Ка. liпe апd X-ray 
coпtiпuum iп the case ој three gravitatioпally leпsed quasars: MG 
ЈО414+0534, QSO 2237+0305 апd Н1413+117, Memorie della Societa 
Astronomica Italiana Supplement, 7, рр. 56-59 

2. Popovic, L. С. , Jovanovic, Р. , Mediavilla, Е. G., Mufioz, Ј. А. 2003, 
Injlueпce ој microleпsiпg оп the Active Galactic Nucleus Fe Ка. liпe, 

Astron. Astrophys. Trans., 22, рр. 719-725 
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З . Поповић Л. Ч. 2005, Релативистички објекти и Васиона -
Релативистички објекти и појаве, Поглавље у књизи Сто година 

теорије релативности, Академија наука и уметности Републике 

Српске , Бања Лука. 
4. Simic, Z., Dimitrijevic, М. S., Popovic, L. С. , DaCic, М. D. 2005, Stark 

Broadeпiпg ој F ЈП Liпes iп Laboratory апd Stellar Plasтa, Journal of 
Applied Spectroscopy, 72, З, рр. 44З-446 

5. Simic, z., Popovic, L. С. , Dimitrijevic, М. S., Dacic, М. D. 2005, Stark 
broadeпiпg paraтeters jor Си ЈП апd Zп ЈП spectralliпes, Memorie della 
Societa Astronomica Italiana Supplement, 7, рр.2З6-2З7 . 

6. Lyratzi, Е. , Danezis, Е . , Nikolaidis, D., Popovic, L.C., Dimitrijevic, M.S., 
Theodossiou, Е . , Antoniou, А. 2005, А пеw approach jor the strиctиre ој 
На regioпs iп 120 Be-type stars, Memorie della Societa Astronomica Ital
iana Supplement, 7, рр. 114-121 . 

7. Danezis, Е. , Nikolaidis, D., Lyratzi, Е., Popovic, L. С. , Dimitrijevic, M.S., 
Theodossiou, Е. , Antoniou, А. 2005, А пеw тodeliпg approachjor DACs 
апd SACs regioпs iп the atтospheres ој hot eтissioп stars, Memorie della 
Societa Astronomica Italiana Supplement, 7, рр. 107-11З 

8. Abajas, С. , Mediavilla, Е. , Mufioz, Ј. А.; Popovic, L. С. 2005, Gravita
tioпal тicroleпsiпg effects оп the broad eтissioп liпes ој qиasars, Memo
rie della Societa Astronomica Italiana Supplement, 7, рр.48-55 

9. Chilingarian, Р. Р . I., Popovic, L. С. 2005, The history апd dyпaтics ojthe 
stellar popиlatioп iп the ceпtral kpc ој active galaxies, Memorie della So
cieta Astronomica Italiana Supplement, 7, рр.42-4З 

10. Ilic, D., Bon, Е . ; Popovic, L. С. 2005, Kiпeтatics ojthe BLR апd NLR iп 
AGN Mrk 817, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement,7, 
рр.ЗО-ЗЗ 

11 . Bon, Е . 2005, The disk coпtriЬиtioп to the shape ojthe Balтer broad eтis
sioп liпes iп AGNs, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supple
ment, 7, рр. З4-З7 . 

12. Ilic, D.; Popovic, L. С. ; Borka, V. 2005, The UV spectral properties ojra
dio loиd апd radio qиiet QSOs: The ratio ој NV/Lya апd CJV1550/Lya, 
Memorie della Societa Astronomica Italiana, 7, рр.51-52 

1З . Popovic, L. С. 2005, Соппесtiоп betweeп the X-ray, UV апd optical eтis
sioп liпe regioпs ој AGN, Memorie della Societa Astronomica Italiana, 7, 
рр.4З-46 . 

14. Urosevic, D. 2002, Updated a-D Relatioпs апd Маiп Radio Loops as 
SNRs, Ukrainian Journal ofPhysics, 47, рр . ЗО1-ЗО6 

15. Urosevic, D. 2002, Eтpirical a-D Relatioпs апd Маiп Galactic Radio 
Loops, Serb. Astron. Ј . , 165, рр. 27-4З (Review paper) 

16. Urosevic, D. 200З a-D Relatioпs апd Маiп Galactic Radio Loops, Astro
physics Space Science, 28З, рр. 75-86 
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17. Urosevic, D., Duric, N., Pannuti, Т. 2003, А Modified Тheoretical cr-D Re
latioп jor Supernova Remпaпts: Ј. The Case ој Coпstaпt Temperature 
Withiп the Supernova Rетпапt, Serb. Astron. Ј. , 166, рр. 61-66. 

18. Urosevic, D., N. Duric, and Т . Pannuti, 2003, А Modified Theoretical cr-D 
Relatioп jor Supernova Remпaпts: II. The Case ој VariaЬle Temperature 
Withiп the Supernova Rетпапt, Serb. Astron. Ј. , 166, рр. 67-70. 

19. Simic, S. 2004, А model ој iпternal gamma-ray burst shocks, Baltic As
tronomy, 13, 2 

20. Simic, S. 2003, А Model ој Iпternal GRВ Shocks, Кragujevac J.Sci. 25, рр. 

47-56. 
21 . Dugic. М. , Cirkovic, М. М. , Rakovic. D 2002, Оп а PossiЬle Physical 

Metatheory ој Coпsciousпess, Open Systems and Information Dynamics, 
9, рр. 153-166 

22. Cirkovic, М. М. , Vlajkovic, А 2002, Computatioпalism апd Aпthropoceп
trism: That Old DouЫe Staпdard, The Noetic Joumal, З, рр. 162-168. 

23 . Cirkovic, М. М. , Cveticanin, S. 2002, Backward Causatioп, Isolatioп апd 
the Pursuit ој Justice, Epistemologia, 25, рр. 142-165 

24. Cirkovic, М. М. 2002, Cosmological Forecast апd Its Practical Sigпifi
caпce, Joumal ofEvolution and Technology, 12 (onlinejoumal availaЬle at 
http:/ /transhumanist.com/index.html). 

25. Cirkovic, М. М. 2003, Resource Letter PEs-1: Physical eschatology, 
American Joumal ofPhysics, 71, рр. 122-133 

26. Bostrom, N., Cirkovic, М. М. 2003, The Doomsday Argumeпt апd the Self 
Iпdicatioп Assumptioп: Reply to Olum, Philosophical Quarterly, 53, рр. 83-
91 . 

27. Cirkovic, М. М. 2003, Kiпematics iп the z = 2.81 Galaxy апd the Evideпce 
jor Rotatioп, Astrophysics and Space Science, 283, рр. 269-273 . 

28. Cirkovic, М. М. 2003, Оп the Importaпce ojSEТijor Traпshumaпism, 
Joumal ofEvolution and Technology, 13 
(http://www.jetpress.org/volume13/cirkovic.html) 

29. Cirkovic, М. М. 2003, "Aпthropic Bias: Observatioп Selectioп Effects iп 
Scieпce апd Philosophy" Ьу Nick Bostrom- Book Review, Foundations of 
Science, 8, рр. 417-423 . 

30. Cirkovic, М. М. 2003, Апсiепt Origiпs ој а Modern Aпthropic Cosmologi
cal Argumeпt, Astronomical and Astrophysical Transactions, 22, рр. 879-
886. 

31 . Ninkovic, S., Cirkovic, М. М. 2003, Тhе Chemical Compositioп ој the 
Halo апd Evolutioпary ProЫems, Astrophysics and Space Science, 284, 
рр. 783-786 

32. Cirkovic, М. М. 2003, Earths: Rare iп Тiте, Not Space?, Joumal of the 
British Interplanetary Society, 57, рр. 53-59. 

33 . Cirkovic, М. М. , Milosevic-Zdjelar, V. 2003, Extraterrestrial Iпtelligeпce 
апd Doomsday: А Critical Assessmeпt ој the No-Outsider Requiremeпt, 
Serbian Astronomical Ј oumal, 166, рр. 1-11 
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Cream to Melt? Serbian Astronomical Journal, lбб, рр. 55-59 

35. Cirkovic, М. М., Damjanov, I. 2004, Оп Determination ojthe Cosmic Ray 
Flux Using Molecular Hydrogen Absorption Lines, Serbian Astronomical 
Journal, vol. 1б7, 15. 

Радови на конференцијама шта.мпани у целини 

1. Zakharov, А. F., Popovic, L. С., Jovanovic, Р . 2005, ContriЬution ој Mi
crolensing to X-ray VariaЫlity ој Distant QSOs, Gravitational Lensing 
Impact on Cosmology, IAU Symposium, 225. Edited Ьу Yannick Mellier 
and Georges Meylan, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
2005., рр. Зб3-Зб9 

2. Popovic, L. С. , Mediavilla, Е . , Bon,E., Ilic,D. 2005, Emission Line Region 
in а sample ој 12 active galactic nuclei, The Interplay among Black 
Holes, Stars and ISM in Galactic Nuclei, Proceedings of IAU Sympo
sium, No. 222. Edited Ьу Т. Storchi-Bergmann, L.C. Но, and Heшique R. 
Schmitt. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004., рр. 355-
35б 

З . Popovic, L. С. , Stavrev, К. У. , Tsvetkova, К. , Tsvetkov, М. , Ilic, D., San
chez, S. F., Richter, G. М. 2005, Mrk 1040 and its companion LEDA 
212995, Proc. of Balkan Astronomical Meeting (eds. К. Panov, L. 
Filipov, V. Golev), Aerospace Research in Bulgaria, 20, рр. 12б-130 

4. Popovic, L. С. 2004, Diagnostic ој Plasma Properties in Broad Line Re
gion ој AGNs, Proc. of 'Plasmas in the Laboratory and in the Universe' 
(eds. G. Bertin, D. Farina, R. Pozzoli), AIP Conf. Proc. 703, рр.ЗЗО-333 

5. Jovanovic, Р . , Popovic, L. С, : 2005, How microlensing can contriЬute to 
QSO variaЫlity?, Proceedings ofthe 4th Serbian-Bulgarian Astronomical 
Conference (IV SBGAC), 21-24 April 2004, Belgrade, Serbia, PuЬlica
tions ofthe Astronomical Society "Ruder Boskovic", рр. 195-200 

б . Dimitrijevic, М. S., Popovic, L. С. , Simic, Z., Jovanovic, Р. , Milovanovic, 
N., Bon, Е. 2005, Ogranak "Jugoslavija" Medjunarodnog Astronomskog 
Instituta Isak Njutn ("Yugoslavia" Branch ој the International Astro
nomical Institute Isaac Newton), Proceedings of the Conference Devel
opment of Astronomy Among Serbs Ш, PuЬl. Astron. Soc. "Rudjer 
Boskovic", б, рр. 255-259. 

7. Simic, S., Andersen, М. I., Popovic, L. С. , Christensen, L. 2005, А model 
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257-264 
З . Popovic L. С. , Dimitrijevic М. S., Mediavilla Е. , Danezis Е. , Lyratzi Е. , 

Bon Е., Ilic D., Jovanovic Р., Theodossiou Е. , DaCic М. 2004, Some 
Spectroscopical Methods jor Astrophysical Plasma Research, 22th SPIG 
(eds. Lj . Hadzievski, Т. Grozdanov, N. BiЬic), AIP Conf. Proc. 740, 
рр.497-508 

4. Dimitrijevic М. S., Popovic L. С. 2002, Development and Applications ој 
Databases, Applied Physics in Serbia (eds. S. Koicki, N. Konjevic, Z. Lj . 
Petrovic and D. Bek-Uzarov), Srpska akademija nauka i umetnosti, р. 37. 

5. Dimitrijevic M.S., Popovic L. С. , Milovanovic N., Simic S., Simic Z., 
Jovanovic Р. 2002, Application ој the modified semiempirical method jor 
stellar plasma investigation, Proc. of 21st SPIG (eds. N. BiЬic, Т. 

Grozdanov, М. Radovic), Vinca Institute of Nuclear Science, Belgrade, 
рр. 413-424. 
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ЛУКА Ч. ПОПОВИЋ и ДРАГАНА ИЛИЋ 

Конференције 

1.XIV NAТIONAL CONFERENCE OF ASTRONOMERS OF SERВIA 
AND MONTENEGRO, October 12 - 15, 2005, Be1grade, Serbia and 
Montenegro 

2. European and National Astronomical Meeting JENAM 2005, DISTANT 
WORLDS, 4-7 July 2005, Liege, Belgium 

З.ASTROPHYSICAL SOURCES OF HIGH ENERGY PARТICLES AND 
RADIAТION, June 20-24,2005, Torun, Poland 

4. 5th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics, June 6-1 О, 
2005, Vrsac, SerЬia (Local Organizing Committee) 

5. Workshop - MultiЬand Approach to AGN, September 30 - October 02 
2004,Bonn,Germany 

6. IAU Symposium 225 - IМРАСТ OF GRA VITAТIONAL LENSING ON 
COSMOLOGY, 19-23 July 2004, Lausanne, Switzerland 

7. 17th Intemational Conference on Spectroscopic Line Shapes, June 21-25 
2004, Paris, France 

8. 4th SerЬian-Bulgarian Astronomical Conference (IV SBGAC), 21-24 April 
2004, Belgrade, SerЬia (Local Organizing Committee) 

9. CONFERENCE DEVELOPMENT OF ASTRONOМY AМONG SERВS 
Ш, April 25-28, 2004, Belgrade, SerЬia 

1 О. 22nd Summer School and Intemational Symposium on the Physics of 
Ionized Gases, 23 - 27 August 2004, National Park Tara, SerЬia and 
Montenegro 

11 . Всероссийская Астрономическая Конференция (ВАК-2004): 

Горизонты Вселенной, МГУ, ГАИШ, З- 10 июня 2004 г . , Москва 

12. European and National Astronomical Meeting JENAM 2003, NEW 
DEAL IN EUROPEAN ASTRONOMY: Trends and Perspectives, in 
connection with the 12њ European Meeting for Astronomy and 
Astrophysics, 25-30 August 2003, Budapest, Hungary 

13. IV SerЬian Conference on Spectral Line shapes, 10 - 15 October 2003, 
Arandelovac, SerЬia (Local Organizing Committee) 

14. Third Bulgarian-SerЬian Astronomical Meeting, Мау 13-15, 2002, 
Gjolechitsa, Bulgaria 

15. XIII National Conference of Yugoslav Astronomers, 17 - 20 October 
2002, Belgrade, SerЬia (Local Organizing Committee) 

16. 21 st Summer School and Intemational Symposium on the Physics of 
Ionized Gases, Sokobanja, Yugoslavia, August 26-30, 2002 

Друге активносити 

Л. Ч. Поповић: 

• Уредник два зборника: 
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АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ 1196 "АСТРОФИЗИЧКА СПЕКТРОСКОПИЈА ВАНГАЛАКТИЧКИХ 
ОБЈЕКАТА" У ПЕРИОДУ ОД 2002. ДО 2005. ГОДИНЕ 

1. PuЬlications of the Astronomica1 Society "Rudjer Boskovic" Proceedings 
ofthe 4th Serbian-Bu1garian Astronomica1 Conference 

2. Proceedings of 5 1ь Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astro
physics, puЬlished in Vol. 7 of Memorie della Societa Astronomica Ital
iana Supplement (http://sait. oat. ts.astro. it/MSAIS/7 /index.html 

• Ментор 1 докторске тезе, 1 магистарске тезе и 1 диплома тезе (на 
Универзитету у Падови, еквивалентна нашој магистарској тези)- види 

референце 1-3. 
• PI (Principal Investigator) у посматрањима са European VLBI network у 

програму посматраља активне галаксије Акн 120 (поред АОБ на 

програму учествуЈу истраживачи са Макс Планк института за 

радиоастрономију у Бону) 

Д. Урошевић 

• Уредник међународног часописа "Serbian Astronomical Joumal" (од 2002) 
• Ментор 2 магистарске тезе 

П. Ј овановић 

• Уредник два зборника: 

1. Ivanov, G., Dimitrijevic, М. S., Jovanovic, Р . 2002, Proceedings of the 
Third Bulgarian-Serbian Astronomical Meeting, Мау 13-15, 2002, 
Gjolechitsa, Bulgaria, PuЬl. Astron. Obs. Belgrade, 73 

2. Dimitrijevic, М. S., Popovic, L. С. , Milovanovic, N. 2003, Proceedings of 
the IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, 10-15 October 2003, 
Arandelovac, Serbia, PuЬl. Astron. Obs. Belgrade, 76 

ACTIVITIES ON ТНЕ PROJECT 1196 "ASTROPHYSICAL SPECTROS
COPY OF EXTRAGALACTIC ОВЈЕСТS" WITHIN ТНЕ PERIOD FROM 

2002 UP ТО 2005 

The brief review of activities on the project 1196 "Astrophysical Spectroscopy of 
Extragalactic Objects", who was supported from the Ministry of Science and Environment 
protecttion from 2002 up to 2005 is given. 
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АСТРОНОМСКА СТАНИЦА НА ВИДОЈЕВИЦИ 

ЖАРКО МИЈАЈЛОВИЋ 

Математички факултет, Универзитет у Београду 

e-mail: zarkom@matf.bg.ac.yu 

Резиме Иницијатива за изградњу Астрономске станице на планини Видојевица 
покренута је 2001. Њена изградња започета је 2004, завршетак радова очекује се 
током 2006. Циљ овог чланка је да се представе околности у којима је настала 
замисао за њену изградњу, као и улоге институција и личности у остварељу те идеје. 

У прилогу се налази већи број докумената који илуструју околности око њене 

изградње. 

Неколико астронома са Математичког факултета у Београду (МАТФ) и 

Астрономске опсерваторије у Београду (АОБ) покренуло је 2000. иници
јативу за изградљу астрономске станице (АСВ) на планини Видојевица код 

Прокупља у јужном делу Србије. Идеја за иградљу оваквог објекта на 

суседној планини, Ргај, стара је запараво више од 20 година и о томе је већ 
писано на више места. Тај пројекат је одложен, такорећи заборављен, с 

обзиром на околности које су се појавиле у Југославији и потом у Србији 

током последљих 20 година. По обнављаљу идеје, Министарство за науку 

Србије убрзо је донело одлуку, већ 2003, да се овај пројекат финансира, 
истина у далеко маљем обиму. Наиме, према старом пројекту требало је 

изградити опсерваторију на суседној, нешто нижој планини Ргај која би 

имала телескоп (рефлектор) отвора 2 метра. Пројекат који се сада реализује 

је рефлектор отвора 60 см са пратећом инсталацијом и опремом . Поред 

телескопа и посматрачког павиљона у којем ће он бити смештен, пројектом 

је предвиђен и стамбени павиљон у којем треба да одседа посада, односно 

истраживачи који ће вршити посматраља и истраживаља. У овој прилици, 

нећемо писати о истраживачким пројектима који треба да се одвијају у 

оквиру АСВ, већ о приликама како је настала идеја за изградљу АСВ и 

почетку реализациЈе ове замисли. 
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1. Астрономско друштво Магеланов облак 

На самом почетку, током 2000, 2001. и 2002. значајно место у настанку 
идеје за изградљу, имало је аматерско друштво Магеланов облак из 

Прокупља. Па и касније, појављивала се Друштво и љегови чланови 

приликом прибављаља докумената неопходних за изградљу и у другим 

пословима који су били везани за овај пројекат. Можемо слободно рећи да је 

ствараље Друштва било претходница за пројекат изградље АСВ . Стога 

наводимо неколико основних података о Друштву и љеговом настанку. 

Почело је овако . Под утицајем нашег познатог астронома аматера и 

градитеља малих телескопа Александра Јовановића, направио сам свој први 

телескоп Њутновог типа (огледало пречника 18 см и релативног отвора f/8) 
крајем седамдесетих прошлог века. Тај телескоп још увек је у одличној фун

кцији. Споменимо да је овај инструмент користила Војислава Протић-Бени

шек у експедицији АОБ код Суботице приликом посматраља помрачеља 

Сунца 11 августа 1999. Почетком осамдесетих, уз помоћ Стеве Шегана 
направио сам и други телескоп (Њутнов рефлектор, огледало апертуре 23 
см) . С обзиром на љегову величину и тежину (150 кг), од самог почетка 
телескоп је био постављен на породичном имаљу поред села Гојиновац код 

Прокупља. За све то време, поред мене многи пријатељи али и мештани 

имали су прилике да помоћу овог телескопа посматрају разне космичке об

јекте и појаве. На пример, последљи пролазак Халејеве комете 1986, тамне 
мрље на површини Јупитера настале од пада фрагмената Шумејкер-Леви 

комете (SL9) 1994, Велику црвену мрљу и сенке Галилејевих сателита на 
Јупитеру, Касинијеве пукотине на Сатурну, Алпску долину на Месецу, гео

стационарне сателите и већину Messier-oбjeкaтa. Већ у то време, онда дечак

основац, Александар Ваљаревић изузетно се занимао за посматраља и астро

номске појаве . Лета 2000, Ваљаревић и Александар Симоновић, тада већ 
студенти, питали су ме како би они могли да направе или купе телескоп. 

У ступио сам им свој 23 -сантиметарски телескоп, уз напомену да се то време 

може и продужити уколико то на неки начин оправдају. Ваљаревић и Симо

новић нису губили време. Током следеће зиме организовали су два јавна 

посматраља у Прокупљу којима је присуствовало неколико стотина посма

трача, па и претседник Општине . За ту прилику, у делу града одакле се 

посматрало, искључено је улично осветљеље, што је вероватно био први 

случај ове врсте у нашој земљи. Био је то вредан допринос против светло

сног загађеља, главног непријатеља астронома. Неко је цинично приметио да 

су комуналци ово искључеље једва дочекали с обзиром да се овај догађај 

десио када је наша електроенергетика имала велике проблеме са струјом. 

Затим су Ваљаревић и Симоновић имали две лепе емисије на локалној 

телевизији на астрономске теме . Емисије нису остале без одјека, једна од 

љих се репризирала неколико пута. Убрзо је покренута иницијатива за 

осниваље астрономског друштва. 
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Друштво је основано 16. маја 2001 . под именом Магеланов облак и 
уписано је у Регистар удружења грађана под редним бројем 2735, лист број 
983 . Оснивачи Друштва су професори Математичког факултета Жарко 

Мијајловић (претседник Друштва) и Стево Шеган и студенти географије из 

Прокупља, Алаксандар Ваљаревић и Алесандар Симоновић. Чланови Управ

ног одбора су Душан Ћирић, професор Универзитета у Нишу, од 2005. и 
Надежда Пејовић, професор Математичког Факултета у Београду и др 

Стојан Обрадовић, професор физике у Гимназији у Прокупљу. У овом 

тренутку Друштво има двадесетак чланова, углавном студената, ђака и 

професора из Прокупља. 

Прва седница Друштва одржана је 8. септембра 2001 . у Прокупачкој 
гимназији, када је изабрана Управа у поменутом саставу. Ђорђе Ваљаревић, 

директор Гиманзије, а затим Мијајловић и Шеган изложили су стручне и 

научне циљеве Друштва, а затим су присутни постављали разна питања кој а 

су се односила на астрономију и "гледање звезда" . Локална телевизија при

годном емисијом обележила је овај скуп. 

По завршетку састанка, Шеган, Ваљаревић, Симоновић и Мијајловић 

обишли су места на оближњој планини Видојевици где би се евентуално 

изградила посматрачка станица Друштва. Ово друштво отишло је на врх 

Видојевице. Дан је био изузетно леп, небо једва прошарано облацима, док је 

видљивост била изузетна, протезала се сигурно преко сто километара. Тако, 

као на длану виделе су се оближње планине: Јастребац, Радан планина, 

Ргајски висови, веома добро Сува планина и врх неке планине иза Јастрепца, 

вероватно Јухор планине . У Топличкој долини, Добричу и Пустој реци 

исцртавали су се засеоци и локални путеви. Лепо су се разазнавале зграде у 

Нишу и Лесковцу, градовима удаљенима 30-так километара у ваздушној 

линији. Разгледајући околину и уживајући у прелепом погледу, постало нам 

је јасно како је ова планина добила своје име. Стојећи на самом врху 

планине приметили смо чудан феномен: адијабатско струјање ваздуха. 

Наиме, из подножја, са југозападне стране, стујао је топао ваздух, док је са 

североисточне стране долазила хладна струја. Температурна разлика 

износила је десетак Целзијусових степени. 

Експедиција је искористила прилику и посматрала Сунце помоћу малог 

аутоматизованог рефрактора Mead ЕТХ 60АТ, отвора 60 мм и филтра за 
Сунце . На Сунцу су примећене четири крупне пеге распоређене око 

. . . . 
екватора, затим група светлиЈИХ и мањих пега КОЈе су се налазиле ЈУЖНИЈе од 

екватора. Јасно су се разликовали детаљи, облик пега и сенки. 

Иначе су током протеклог лета, али и претходне године, Мијајловић, 

Ваљаревић и Симоновић тражили погодно место где би се изградио 

посматрачки павиљон Друштва и у њему сместио телескоп. У једној таквој 

експедицији, током лета 2001, био је и Стево Шеган. Приликом обиласка 
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врха Видојевице, Стево Шеган је је изрекао кључну изјаву, да на том месту 

не може да се гради посматрачки павиљон у аматерске сврхе, већ једино 

професионална посматрачка станица и подсетио на стари пројекат од пре 

20 година о изградљи једног таквог објекта. Истог тренутка родила се 

замисао да се покрене иницијатива за обнављаље тог пројекта. 

2. Покретаље иницијативе 

Током 2001 . све до септембра, Друштво је трагало за погодним местом за 
изградљу малог посматрачког павиљона и у ту сврху контактирала Је са 

представницима Општине Прокупља. Постојала је усмена сагласност 

челника Општине да се изађе усусрет Друштву. После неколико састанака, 

почетком септембра упутио сам писани захтев Општини са молбом да нам се 

додели локација на месту Бели камен, непуна 2 километара од врха 

Видојевице, видети прилог (А) . После експедиције 8. септембра и Шеганове 
изјаве, приступ овој замисли савим се изменио . Идеја о изградљи аматерског 

. . . 
посматрачког павиљона отишла Је у други план, покренута Је инициЈатива за 

изградљу професионалне астрономске станице . Замисао је први пут пред

стављена на првом јесељем Научно-наставном већу Математичког 

факултета, као и мишљеље Катедре за астрономију, видети прилог (Б) . Овај 

документ потписала је управник Катедре Надежда Пејовић. Иницијатива је 

усвојена на Већу и за координаторе за љену реализацију постављени су 

Мијајловић и Шеган. Тих дана о тој иницијативи обавештена је и АОБ, 

односно љен директор и наш водећи астроном Милан Димитријевић, који је 

иницијативу поздравио и подржао . Током љеговог директорског мандата 

посао око реализације иницијативе углавном је препустио Комисији, али је 

пратио љен рад и врло коректно и промптно доносио одлуке испред АОБ 

које су се тицале овог пројекта. О томе је Душан Ћирић такође обавестио и 

Филозофски факултет у Нишу, односно љегов Институт за физику. Све ове 

установе биле су заинтерсоване за изградљу посматрачке станице, и у то 

време постојала је идеја да се такав објекат изгради и користи у оквиру 

конзорцијума ових установа. 

С обзиром на промељен захтев, да се гради професинална станица, 

почетком октобра 2001 . Математички факултет је добио писмо подршке од 
Општине Прокупља за оствереље ове иницијативе, видети прилог (Ц) . 

Догађаља су се потом убрзала. Установљено је да је неопходан титулар на 

којег би гласила сва формална документа у вези иницијативе и изградље 

АСВ. Тадашља управа МАТФ одбила је да Факултет буде титулар . Уз 

сагласност свих учесника договорено је да то буде АОБ, што је она и 

прихватила. Научна већа поменутих установа формирала су комисију за 

спровођеље иницијативе у саставу: Ж. Мијајловић (координатор), С . Шеган 

(испред МАТФ), З . Кнежевић (испред АОБ), Д. Ћирић (испред ФФ у Нишу) 
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и М. Јоксић (испред Општине Прокупље) . Шта је био задатак Комисије, 

може се видети у прилогу (Д), допису Управном одбору АОБ. 

Врх Видојевице био је у надлежности Војске Југославије, те градња није 

била могућа без њене дозволе. То је био разлог што према претходном 

пројекту из осамдесетих није било могуће градити опсерваторију на овом 

месту, већ на суседном вису. Овог пута ВЈ је у потпуности и љубазно изашла 

у сусрет овој иницијативи, видети прилог (Е), са обећањем да ће помоћи у 

инфраструктурним радовима и упућени смо на Генералштаб ВЈ за добијање 

дозволе за градњу. Упутио сам допис надлежном генералу Гордићу, видети 

прилог (Ф), који је убрзо примио Шегана и мене. Почетком јануара 2002. из 
Генералштаба је добијена сагласност за градњу. 

3. Оствареље иницијативе 

Већ октобра 2001 . Геодетска управа општине Прокупља извршила је 
мерења на месту на којем је требало изградити станицу. У току је било 

добијање сагласности од Општине Прокупља за уступање земљишта. 

Јануара месеца Шеган је представио свој елаборат за изградњу станице . За 

градњу био је неопходан новац. Очи су биле упрте у Министарство науке 

Србије. 

Први контакт са Министарством, заправо тадашњим министром 

Драганом Домазетом, остварио је у пролеће 2002. Душан Ћирић који је 
лично познавао Домазета, усмено је представио идеју Министру приликом 

једног његовог боравка у Нишу. Одмах потом, 19. априла 2002. обратио сам 
се Домазету путем електронске поште, видети прилог (Г), у којем сам изнова 

представио идеју о озградњи АСВ и замолио га да прими представнике 

Комисије. Министар је одмах позитивно одговорио на моју молбу, видети 

прилог (Х) . Маја месеца 2002. одржан је тим поводом састанак у 

Министарству. Комисију су представљали С . Шеган, И. Винце (3. Кнежевић 
је био на неком путу) и Ж. Мијајловић. Поред Домазета, састанку је 

присуствовао и г. Матић, помоћник Министра. Том приликом Министру је 

представљен и груби финансијски план трошкова пројекта. Пројекат је 

оставио позитиван утисак на Министра и његовог помоћника. Домазет ј е 

обећао да ће изнети наш захтев на Колегијум . Штавише, Министров 

помоћник Матић упитао је зашто наш пројекат не предвиђа одмах 

постављаље великог телескопа отвора 2 м. Представници су одговорили да је 

ипак потребна најпре испитати услове (астроклиматске и друге), да би се 

одредио оптимални инструмент за ово место . После пар месеци и више 

интервенција, званичних и незваничних, Министарство је најзад донело 

позитивну одлуку. То је било почетком лета 2002. АОБ је постала и званично 
титулар пред Министарством и једини носилац пројекта изградње АСВ . 

Конзорцијум окупљен око пројекта од тог тренутка полако одлази у други 
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план. Негде у то време, Зоран Кнежевић је постао нови директор АОБ, и он 

је преузео у потпуности вођеље овог пројекта. 

Чланови Комисије ван АОБ ипак су са великим ентузијазмом наставили 

активности око изградље АСВ . С обзиром да сам пореклом из Топличког 

краја, природно је било да се бавим комуникацијом са људима из 

Прокупачке Општине. Ова активност углавном се односила на прибављаље 

разних дозвола неопходних за изградљу, а вероватно је највећи домет то што 

је Општина бесплатно уступила земљиште за АСВ, неких 6000 м2• 
Организовао сам неколико посета Прокупљу, до данас десетак, којом 

приликом су професори МАТФ (С . Шеган, Ж. Мијајловић, Н. Пејовић, А. 

Липковски, М. Рашковић, О . Атанацковић, А. Јовановић, Ј . Милоградов

Турин) и научни саветници АОБ (З . Кнежевић, С. Нинковић, М. Дими

тријевић) одржали више предаваља за јавност и школску омладину из 

астрономије и о пројекту АСВ. Наступала се на локалној телевизији и на 

радију. Ови наступи изазвали су доста велику пажљу у локалној јавности, а 

посете су често биле догађај дана у Прокупљу. У већини тих прилика 

прављене су експедиције на Видојевицу. Посебно је запамћена експедиција 

(Кнежевић, Мијајловић, Липковски, Ваљаревић, Симоновић) у зиму 2003 . 
када је планина била покривена дубоким снегом и непроходна, те се цео 

подухват претворио у мокру и промрзлу авантуру. Том приликом врх 

Видојевице нисмо успели да освојимо . Средства за финансираље ових посета 

долазила су са разних страна: МАТФ, Општина Прокупље, друштво 

Магеланов облак, а није била занемарљива ни моја лична укљученост у том 

погледу. Од 2004. АОБ је организовала посете својих чланова Прокупљу и 
своје експедиције на Видојевицу. 

По Шегановој замисли направљен је детаљан пројекат целог комплекса 

АСВ . Пројекат је урадио Биро 59, главни архитекта М. Кецман, а завршенје 

крајем 2003 . Пројекат је постављен доста амбициозно и према љему АСВ 
треба да се састоји од четири посматрачка павиљона и стамбеног павиљона 

за посматраче и истраживаче . У првој фази, коју заправо у овом тренутку 

финансира Министарство науке, било је замишљено да се гради стамбени 

павиљон и два мала посматрачка павиљона (АСВ 1, АСВ2) са рефлекторима 
отвора 60 см. Један павиљон служио би у потпуности за истраживачке 

потребе АОБ (АСВ 1 ), други (АСВ2) у школске сврхе и за рад чланова 
друштва Магеланов облак. У каснијој фази градили би се средљи павиљон у 

којем би био смештен телескоп отвора 1м и велики павиљон за телескоп 

отвора 2 м. До пристизаља пара из Министарства, ове активности, као и 

израду комплетног пројекта, углавном је финансирао МАТФ, укупно око 

10000 ЕУР. То је било тако пре свега захваљујући благонаклоном гледаљу на 

ове активности декана А. Липковског и потом Н. Бокан, што се доста 

разликовала од става претходне управе МАТФ коју је до краја 2002. 
предводио декан З . Каделбург и продекан Д. Радуновић. 
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Прошло је годину дана од одлуке Министарства да финсира пројекат 

АСВ до фактичке доделе новца. Први новац одобрен је 2003. Од тих пара 
купљен је рефлектор отвора 60 см од немачке фирме ASTROOPTIК са 
пратећом опремом. Занимљиво је како је дошло до одлуке о куповини 

телескопа. На састанку којем су присуствовали З . Кнежевић, И. Винце, С. 

Шеган, В . Протић-Бенишек и Ж. Мијајловић, део астронома сматрао је да је 

довољно да се купи телескоп од 40 см, у тренутку споменут је и телескоп од 
20 см, па и телескоп за астрономе аматере марке Mead. То резоноваље 
вероватно је било оправдано са професиналног становишта јер је овим 

инструментом требало само испитати астрономске услове на месту градље 

ради избора већег инструмента. Оштро сам се успротивио овим идејама, 

имајући у виду да су прве релаизације пројекта често и једине и што би овим 

идеја пројекта била извесно деградирана. Ова група се на крају сложила да 

треба купити телескоп отвора 60 см, док је избор телескопа и реализација 
набавке препуштена Шегану. Телескоп је убрзо наручен и после неких 

непотребних одлагаља телескоп са опремом стигао је 2004. 

Мада је већ 2004. новац био одобрен Опсерваторији, градља није 

започета. Доста се одуговлачило са прибављаљем неопходних дозвола, али 

како је Иштван Винце једном приликом рекао, замајац је покренут и он се 

више није могао зауставити. Те године ипак је прикупљена сва неопходна 

документација и одабран је извођач радова из Београда за којег ће се касније 

испоставити да је доста несолидан, бар када је реч о поштоваљу рокова и 

услова уговора. Мора се рећи и чиљеница да актуелни директор АОБ није 

имао значајнију подршку у том послу од већине истраживача са АОБ. У 

једном разговору са једним млађим чланом АОБ сазнао сам да код младих 

истраживача АОБ постоји одбојност према овом пројекту. Њихова 

преференција била су путоваља и посматраља са великих светских 

опсерваториЈ а 

Комисија у поменутом саставу престала је да ради 2004. То се десило 
после састанка у лето те године којем су присуствовали З. Кнежевић, Г. 

Ћурашевић, В . Протић-Бенишек, С. Шеган, Ж. Мијајловић и два 

представника из Прокупља, од којихјеједан био М. Јоксић. Тада је од стране 

АОБ предочено да се добијеним средствима не може градити други мали 

посматрачки павиљон (АСВ2) за школске потребе и за друштво Магеланов 

облак. С друге стране, све до тада подразумевала се намера за изградљу и тог 

павиљона, што се уосталом провлачило кроз разне документе и сагласности 

које је давала Општина Прокупље. Поводом тог обавештеља код мене, као 

претседника Друштва, и представника из Прокупља који су све до тог 

момента били у супротном уверељу појавила се нелагодност. У расправи 
. . . . 

коЈа Је потом уследила, ситуациЈа се толико затегла да су ПОЈедини 

представници АОБ најавили могућност одустајаља од ове локације! Своје 
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дилеме брзо сам разрешио, одустао испред Друштва од захтева за 

павиљоном, с предлогом да се то место уступи за изградњу, у некоЈ 

будућности, посматрачког павиљона МАТФ, што је прихваћено . Убрзо је 

Стево Шеган сасвим изашао из свих активности везаних за пројекат АСВ, 

највећим делом због несагласности око начина реализације пројекта и избора 

извођача пројекта. Имајући посебан поглед на овај пројекат, остао сам 

неформална укључен у те активности колико тај статус дозвољава. 

У лето 2005. започета је градња стамбеног павиљона и посматрачког 
павиљона. С обзиром да је лето 2006. већ одмакло и да радови још увек нису 
настављени, неизвесно је да ће се ова прва фаза завршити током те године . 

У пролеће 2005. МАТФ је основао комисију коју су чинили Н. Пејовић и 

Ж. Мијајловић чији је задатак био да се реализује градња школског 

павиљона МАТФ у оквиру комплекса АСВ . У међувремену направљен је 

споразум између АСВ и МАТФ о сарадањи и коришћењу АСВ. Такође је 

Факултету уступљена 200 м2 на месту где треба изградити његов павиљон. 
Ова Комисија заједно са шефом Катедре за астрономију МАТФ, Трајчетом 

Ангеловим, доставила је комплетне пројекте Министарству науке и 

Министарству просвете за изградњ у школског павиљона. Мада су чланови 

ове комисије заједно са деканом МАТФ били љубазно примани од стране 

високох представника оба Министарства, до сада отуда никакав одговор није 

стигао . Ипак доприноса има. Н. Пејовић успела је да организије 

факултативну наставу из астрономије у Гимназији у Прокупљу и низ 

предаваља из ове науке током 2006. које су држали професори из Београда. 

4. Место изградње АСВ 

Комплекс АСВ налази се на врху планине Видојевица (1155 м, N43° 
08.706' ЕО21° 33.982') у јужној Србији и удаљен је око 20 км путем према 
југу од Прокупља (30.000 становника) . Остала места која су релативно близу 

АСВ су Ниш, око 30 км северо-источно, и Лесковац, око 30 км југо-источно . 

Врх планине, који локално становништво назива "Бандера", је скоро раван и 

заузима око 1000 м2 • Главни пут који води од Прокупља је у добром стању и 
пролази око 2.5 км од Станице. Макадамски пут везује главни пут и АСВ . 

Инфраструктура на самом месту је добра, постоји трансформаторска станица 

и у близини извор са свежом водом. Нема значајнијих препрека на 

хоризонту. Небо је отворено, нарочито према југу. Светлосно загађење је 

занемарљиво, истина постоје трагови загађења према северу које долази од 

Прокупља. Ово место је изабрано пре свега због добрих астрометео

ролошких услова који су међу најбољим у Србији. 
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Astroпoтical Observatory at the тоипtаiп Vidojevica, XIII national 
conference of astronomers of Serbia and Montenegro, Belgrade, Poster, 
presented but not puЬlished. 

ASTRONOMICAL STATION ON VIDOJEVICA 

The initiative to build an Astronomical station on the mountain Vidojevica started in 
2001. Its building started in 2004 and the finishment of works is expected during 2006. 
The aim of this article is to present how the idea for its building was created and the role of 
institutions and persons in the devolopment of this idea. As an appendix are presented 
documents conceming its building. 
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Прилог А 

ЖАРКО МИЈАЈЛОВИЋ 

Prcdscdпiku Opstine Pt·okuplja 

Draganu Milentijevicu , 

Postovani gospodiпe Milentijevicu, 

Prokuplje, 07.09.2001. 

Verovatno vam је poznato da је nedavno u Prokнplju osnovano amatersko a._.::

tronoшsko druБtvo М agelanov oЬlak. Cilj ovog dt·uБtva је da okupi amatere astroпome iz 
Toplickog kraja, ali ist.o tako da шedju oшladiпom Toplice, st.нdeпtiшa i sгec!нjoskolcima , 

Vl'Si popнlarizaciju ove !ере nauke. lJ tom smislu Drustvo рlапiга da Ol'ganizuje пiz pos
шatranja i predavanja iz astronomije i drugih st·odnЊ matematickih i priгodnЉ пauka . 

Осеkнјеnю da се medju predavacima Ьiti i ista.knuti profesot·i sa nмih univerziteta. 

Povodom osnivanja Dнstva , osnivace Drнstva, Zaгka Mijajlovica, Aleks::tn::\dra 
Valjarevica i Aleksandra Simonovica, avgнsta meseca ove godine primile sн va.Se kolege iz 
Opstine g. Milш·ad Primak, g. Dragan "Yirdakovic i g. :Y1ilivoje JoksiC. U tom t-azgovorн 
predstavili smo ciljeve Drustva i perspektive njegovog rada. Takodje sшо н razgovoru od 
vasih kolega doЬili na.ё.elnu podгskн da se Dt·ustvн obezbedi pгostor· na lokaciji Beli karnen , 
gde Ьi se izgradio posmatгaёki paviljoн н kojem Ьi Ьiо smesteн istrumeнt, astгonoшski 
teleskop. 

U ovom treпutku Drustvo iша na Iaspolagaпju јеdап teleskop ;.J'jutrюvog tipa, 
оtvшЋ 23 cm , f/8 . okнlare, нekoliko llesetiпa kнjiga , i jedaпt-acurшr . U Ьliskoj buduerюsti 
осеkнјешо da se poveca oЬim opreme Dгнstv<t i negova ЬiЬ!ioteka. Zato vas н ime Drнstva 
moliш cia Opstina t·azmotri mogнcnost da Dt"llstvн ciocieli na raspolaganje sleйeee : 

1. Plac do 30 ari па odrcdjcпoj lokaciji na шcstu BcJi kamcn. Plac Ьi sc koгistio :.~а 

i;.:;~гadпju posшatпi.Cko~ paviljona. 

2. Jednu prostoriju u Prokuplju, gde Ьi Ьilo sediste Drust,,a . Тн Ьi se cuvao deo 
оргеше, Ciji sн pojedini delovi skupi ј dosta se tesko do njih dolazi . Takodje, ovde 
Ьi se снvао deo ЬiЬlioteke. Najzad, u toj prostorijj ostvarivao Ьi se koпtakt sa 
javпoscu i pojediпciшa zainteresovanim za rad Drustva. 

U 11adi da cete lЋZПIOtritj шоЈЬе iz ovog рјsша ј deo njill poz jtivllO rcsitj, SI·daCilO 
vas pozdt·avlja 

Dr Zarko Mijajlovic , 

Iedovпi pi"of'esor Mateшatickog fakulteLa н Beogradu 

Pгedsedнik drustva Magelanov oЬlak 

Prilozi: 1. Akt о osнivanju drustva 

2. Statut Drнstva 

З . Predprojekat za paviljoп 
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NдDLEtNIMA U OP~TINI PROKUPLJE 

Прилог Б 

Beograd, 24. septmbar 2001. 

Р R Е D М Е Т: Mi!ljenje Katedre za astronomiju Matematilkog fakulteta 

Proteklih meseci ponovo је restaurirana ideja о igradnji дstronomske visinske stanice u podru~ju 
administrativne nadldnosti op~ine Prokuplje. Podsec;mo da је polovinom osamdesetih godina 
izraden preliminarni projekat igradnje astronomske visinske stanice па jednom od planinskih 
vrhova u okolini Prokuplja i da је taj projekat usvojen па sednici Vlade Srblje. Projekilt је Ьiо 
zasnoviln nil veoma detaljnom ispjtjvanju astro-kljmatskih uslova u oklini Prokuplja . 

Posle decenjju ј ро jdeja је vaskrsla, posebno zahvaljujutj injcjjativi na!leg kolege Prof.dr 2arka 
Mtiajlovica. Na osnovj izve~aja о veoma pozitivnom prjhvatanju ove ideje od strane op!tinskin 
rukovodj/aca ijedne grupe mladih entuzijasta, kao i ~injenice da је nedavno osnovano amatersko 
astronomsko dru!tvo "Magelanov оЫаk". katedra za astronomiju se prikljuluje inicijativi i: 

1. daje punu pod~u svim dosadaJnjim naporjma i rezultatjma па rehablfjtacjjj jdeje о pris
ustvu astroпomjje u tom podruC:ju 

2. predla:fe da se snage za dalju reafjzacjju svjh planova ј jdeja udru!e 
З. predla!e da se obrazuje zvanjC:no telo. recjmo Komjsija za jzgradпju vjsjnske stanjce. koju 

Ьi obrazovalj ро jedan predstavnjk op!tjne Prokuplje, astroпomskog drultva "Magelanov 
оЫаk", katedre za astroпomjju, Astronomske opservatorije i 2 predstavnjka drultveno 
pofjti~ke zajednice, ро jedan iz regjoпa i jedan iz RepuЬiike 

4. da koordinatori rada te komisije budu Prof. dr 2arko Mjjajlovic ј Prof. dr Stevo ~egan 
5. da komisUa preuzme svu dokumeпtaciju koja se ti~e raпijih projekata izgradnje Visjnske 

astro-stanice 
б. da se razmotri najnovija inicijativa о izboru polo~aja za Visinsku staпicu na mestu zvanom 

vrh Bandera (1154m) па planjnj Vjdojevjcj, desetak kilometara od Prokuplja 
7. da se taj predlog usvoji. ukoljko se ne pojave dodatni momenti koji Ьi ili stru~пo ili admin

istrativno to onemogucj\i 

Napominjemo da se iz jzv~taja na~ih kolega vjdi da navedena lokacija ima Ьrojne prednosti ј 

kvalitete potrebne za predvjdenu funkciju i to: 

- nadmorska visina preko lOOOm 

- povr~ina terena reda 25-50 ari 

- zona najvj~e kote је bez vizuelnih prepreka u nivou horizonta 

- pristup lokacijj је putem tvrde podloge. kva\jteta dovoljnog da se mo~e prjCi auto-
mobj/om 

- mogutnost sпabdevanja kvaljtetna 

- elektroenergetski prjklju~ak postojj (trafo stanjca па 50 metara!! !) 
- posebne mogucnostj autonomUe (elektrocentra\a па vetar, meteo-centar, solarni 

kapacjteti ј sl .) 

U smislu prethodnog teksta, molimo nadldne u op!Њni Prokuplje da razmotre mogucno~t: 
l . Preg\ed terena i snimanje, geodetsko i dokumeпtarпo 
2. Konafni izbor terena ј izvod jz geodetskjh podloga sa odgovarjuCim reJenjjma 
З. Odredjvanje titulara 

Napominjemo da је kroz konsultacjje ј dogovore iskristalisana jdeja da је realjzac:jja ovakvog 
projekta fazna ј da to proisti~e iz potrebe da se izbegnu veljki fjnansjjski ј materjjalnj napori 
Ьilo kog ui:esnika u ovoj jnjcijatjvi. Naravno, oeekujemo da cemo kroz zajednitku ј pojedina~nu 
inicijativu па planu marketinga celog poduhvata i realizac:ije, uspetj da nademo realne izvore 
za ubrzanjju rea/jzaciju. Za sada је va::!no da pristupimo realizacijj amaterskog dela programa 
ј jпstalacija, da Ьi se kroz okup\janje mladih ljubitelja astronomije doblla nova mogutnost 
za pro~ireпje aktjvnosti i stvaranje jedne osnove za trajno zapoJ\javanje stotinak ljudi uz as
tronomiju . 
U tom srnislu. Katedra za astronomiju се u okviru svojih nadle:tnostj preduzetj sve potrebne 
administrativne korake ka realizaciji celog poduhvata , ali је skoro neophodaп korak da se 
kon~no privede kraju ј procedura izbora lakacije ј njene administratjvne legalizacije. 

U meduvremenu cemo se pozabavitj ostalim proЬiemima, definisanjem posmatra~kih programa 
ј njjhovjh rukovodilaca . orgaпjzacijam saradnje па stru~пom i oЬrazovnom planu. i sl . 

Upravnjk katedre za astronomiju: 

Pril;;a~~Jt 
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ЖАРКО МИЈАЈЛОВИЋ 

Прилог Ц 

Република Србија 
СКУПШТИНА ОПШТИНR ПРОКУПЉЕ 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број: сл. 

05.10.2001. године 
ПРОКУПЉЕ 

ПИСМО ПОДРШКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
ИЗГРАДЊИ НАУЧНЕ СТАНИЦЕ НА КОТИ 1155 

Образложеље 

1. Поводом активости на реализацији објекта Скупштина општине Прокупље 
утврдила да је будући објекат под јуриздикцијом земљи шта Скупштине опппине Прокупље. 

2. Такође је утврђено да nостоје специфични и крајње јединствени услови за 

постојаље једне врхунске паучне установе која је важна за сам град Прокупље па и за читаву 

Србију. 

· З. Документом који .1е достављен Скупштини општине Прокупље од стране 

Природ!ю-м~тематичког факултета у Београду утврђена је пуна сарадња релевантних и 

наведених установа. 

4. Могућаје нау'iна сарадља са свим образовним установама у земљи. Установљена 
је могућа сарадња између Научне станице и Скупштине онштине Прокупље која he 
законски утврђеним прогр~'~>~ом реализовати едукацију и образоваље младих . 

5. Овај документ уз све постојеће приложене документе, служи као основна подршка 
Извршног одбора Скупштине онштине Прокупље за веродостојност и истрајност при будућој 

изградњи и реализацији научне станице и опсерваторије која припада и nод падлежност је 

Скупштине општинс Прокупље. 

б. Постоје адекватни и крајње принципијелни докази за то које је Скупштина 
општине Прокупље размотрила и прихватила. 
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АСТРОНОМСКА СТАНИЦА НА ВИДОЈЕВИЦИ 

Прилог Д 

Upravnom odboru Astronomske opservatorije u Beogradu 

Zeliшo da vas ohavestiшo da ј е 11 tokп inicijativa za jzgгadnj11 visinske astionomske 
staпice па plaпiпi Vidojevici kod Prokuplja. Ova inicijativa do sada је роdгzапа 
od strane Nauc.nog veca Matcшatickog fakttleta u Dcogr·adtt (23.11 .2001), Naнcnog 
veca Astюnomske opservatorije u Heogradu (13 .12.2001) ј Skttpi!tine opstine Pюkuplja 
(5.10.2001). Ocekujenю da се па Naucnoш vecu Prirodпo-шatematickog fakulteta u ~isu, 
koja treba da se odrzi 26.12.2001, Ьiti usvojeпa slicna odluka. Talюdje је na odrzaniш 
skupoviшa пavedeпill institucija piil1vaceп predlog za "Komisiju za visiпsku stanicu u 
izgradnji" u sastavu: 

1. Dr Zarko Mijajlovic, redovпi pтofcsor I'Лatematickog fakultcta. 

2. Dr Stevo Segaп, vamedni p1·of'esш Mateшat.ickog fakнlteta. 

3. Dr Zогап Knezevic, паuспi savetпik Astгoпoшske opservatot·ije u Beogгadu. 
11. Dr Dusan Ciric, vaшedпi pl'Ofesor Priгotlпoшateшatickog fakulteta u Nisu . 

5. G. Milivoje Joksj{: , Predsedпik Izvri\пog odhшa Skupstiпe opstiпe Prokuplja. 

Zadatak Koшisije је da dalje sprovodi ovu inicijativu i prikupi неорlюdпu doku-
шeпtaciju za jzgгadпju visiпske stanice. Prvi i osпovпi zadatak Koшisije је da sto pre 
predlozi t.itнl;нa za izgt-adпjн stanice, 11 zavjsnosti od шшоvпе nameпe st:otnice. U kon
sultacijaшa sa navedenim iпstitueijaшa i iшајнСi u vidu паuспе i stl'uёne razloge, Koшisija 
је ш;t.anovil<t nfl је za ciaJji шzvoj astronoшskЉ naнka н Srhiji i rcn]jz<tcijн ovog pro
jekta најЬо!је da titular, tj. vlasпik visiпske stanice, bude Ast.юпoшska opser·vatorija u 
Beogradн. Razlozi za izgradnju visiпske staпice prcdstavljcni su prilozcnoj dokшncпtacij i . 

Od svih razloga izdvajamo ёjnjenicu da је na torn шestu trebalo da se osaшdest.ih go
dina proslog veka jzgiadi visinska stanica, da postoji projekat za пjenu izgradпju ј da 
ova inicijitњviFL zapravo rrecist.avljit ozivljavaпje tog rrojektit. Naucнo VCCC Astronomske 
opservatoiije па svojoj posledпjoj sednjci odrzanoj 13.12.2001. takodje је doпelo odluku 
da sc Upravnoш оdЬош predlo7.i da titнlaг Ьпdс Аst.гшюшskа opscгvatorija н Всоgгаdн. 

Takodje парошiпјешо da је u svoш radu Koшisija dosla do tacke odakle dalje 
nijc шоgнсе sprovoditi inicijativu za rcalizaciju ovog projckta hcz utvrdjjvanja titнlar>t. 
Naiшe sve dozvole koje se odпose na izgгadпju, koje se шoraju doЬiti od strane Opstiпe 
Prokнplja i Vojskc Jпgoslavjjc , шoraju glasiti па tjtutlara. Stoga, Koшisjja predlaze 
Upravnorn odboru Astonomske opservatorije: 

Da Astronomska Opseгvatorija u Beogradu prihvati da bude titular 
visinske stanice na planini Vidojevici (kota 1155) kod Prokuplja. 

24.12.2001. Za Koшisijн 

Dr Zarko Mijajlovi6 

Dr Stevo Segaп 

Dг Zoraн Knezevic 
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ПрилогЕ 

СЛУЖБЕНА ЗАБЕЛЕШКА 

СЛ ЧИIЬЕНА У ПРОСТОРИЈАМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

ДАНА 30.10.2001 . ГОДИНЕ 

llрисутни: 

l.Испрсд Војске Јутославијс: 

пуковник Јанковић Миодраг 

пуковник Станковиh Зоран 

пуковник Марјановић Слободан 

мајор Илић Мирослав 

2. Испред nодносиоца захтева за изградљу висинске станице: 
М~ајловић Жарко, nрофесор 

Шеfан Стеван , ванредни nрофесор 

Ћирић Душан, ванре.п.ни професор 

3, Исnред СО-е Прокупље 

Јоксић Миливоје, председник Извршног одбора СО-е Прокушье 

Дана 30.10.2001 . године радна група у напред наведеном саставу извршила је 

непосрсдно извиђање терена на планини Видојевици - објекат "Бандера" на ко~е ће 
се градити висинска станица. 

При извиђању је утврђено да постоје сви неопходни технички услови за 

изградљу висинске станице. До самог објекта nостоји изграђен макадамски пут који је 

градила Војска Јуl'ославије у току 2001 . године и исти се налази у одличном стаљу. 

Такође постоји изграђена трафо-стаtшца власништво Електродистрибуције - Погона 
из llрокуп.ъа. 

Земљиште на коме ће се градити вИсинска станица је власништво Онштине 
Прокупље. 

Након извршеног извиђања на радном састанку је закључено следеће: 

1. Неоnходно је дефинисати титулара- власника будуће висинске станице 
ради покретања постуuка око добијања потребних докумената за изградљу 

објекта. 

2. Да се изврши ревизија постојећег пројекта астрономске станице који је 

израдио Институт "Кирила Савић" из Београда. 
3. Да се достави писани захтев Скупштини општине Прокупље р;щи добијања 

на коришћење наведеног земљишта планираног за изградљу В11Синске 
станице. 

4. Да се достави захтев СМО- СГУД ради добијања сагласности Ја изградљу 

висинске станице са дефинисаним условима. 

За ЈiНВЕСТИТОР-а 
Мијајловић Жарко 

- , ·Л , 
1::0/J).vo ~ '1 fi\"T 
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Gcncгal stab Vojske Jugoslavije 

RV i PVO 

Geneгal R.adomir Gordic 

Postovaнi gospodiнe Geпeiale 

Прилог Ф 

Beograd, 07.10 .2001. 

Nedavno је u Prokнplju osnovano astronomsko drustvo A1a.qelanov oЬlak. 

Cilj Drнstva је da okнpi astronome-amatere iz Toplickog kraja, ali isto tako 
da medju omladinom Toplice, stнdentima i Sl·edпjoskokima , vrsi popнlarizaciju 
ove lepe панkе i drugih srodnih matematickih i prirodnih nauka. S druge strane, 
beogradski profesionalni astronomi i Katedra za astronomiju Mat.ematickog fakul
teta u Beog1-aclu u ovoj aktivпosti vidi шоgн6rю::;t da se spiovede pilot-projekat 
za izgradnju visinske stanice па planini Vidojevici pored Prokнplja koja Ьi se 
koristila , takodje, н pl'ofesioпalne posmatгacke sv1Ъe. Naiшe, jos u pl'etlюdнoj 
Jugoslaviji нtvrdjeno је da је ta lokacija, imajuCi u vidu metoroloske нslove, svet
losno zagadjeпje i polozaj, пајЬоlје шesto u celoj bivsoj Jugoslaviji za izgгadnju 
jedne takve stanice. Тiш povodoш osaшdesetih godina proslog veka Mateшaticki 
fakнltet (tada Priюdno-mateшaticki fakиltet, Odsek za matematikн, mehanikи 
i astronomiju) i Beogradska observatorija шadili sн projekat za izgradnjи obser
vatoгije na Vidojevici koji је prihvaeen od tadasnje Vlade SrЬije. Na zalost, iz 
materijalnih гazloga taj pгojekat nije do sada ostvaren. 

Tokom prosle godine, а naroCito ovog leta, oЬilazili smo najvisи kotu па 
Vidojevici (1155m, kod Belog kamena) , tamo vгsili astronoшska posшatranja, 
шadili pгedpгojekt i predиzeli geodetske, administrativпe i dгнgе radnje и vezi 
izgradnje stanice. Odlиkoш Skиpstine opstine Prokиplje, ta lokacija, koja је inace 
и vlasnistvu Opstine, dodeljenaje Drнstvн нpravo u te svгhe . Prilikom poslednjeg 
oЬilaska tog rпesta , kгајеш septeшbra, susreli sшо se grирош oficiгa koji sи nas 
obavestili da Vojska Jнgoslavije pripreшa izgradnjи odгedjenog vojnog objekta 
па tош шestu. Takodje sшо Iazшпeli da sa obziioш па ovu, .-;а паs rюvн okolпost, 
пiје шоgнсе zapoceti gradnjи visinske st.aпice pre dogovora sa vojnim vlastima. lТ 
sгdаепош 1-azgovoги sa oficiriшa nagovesteпa је шоgнспоst da se stanica izgгadi 
pored vojnog objekta, ali da sн sva ta pitanja u vasoj nadleznosti. S drнge 
strane пalaziшo se и fazi izl'ade defiпitivnog projekta, prikupljanjи Sl'edstava za 
izgгadnju staпicc i priprcшaju se projckti vczani za njcn гаd. Stoga vas moliш da 
sto је pre шоgнсе primite delegacijн ispгed Dшstva i pгofesionalnih astronoшa da 
Ьisшо raspravili sva ova pitanja. Takodje vаш predlazeш da па istoш sast.anku 
razmotrimo пюguспо:;t saradnje vezanи za рriшепе astronoшije i rad ove staпice 
zя, potrebe Vojske. 

lТ пadi da cete brzo razшotriti ovo pisшo sгdacno vas pozdravlja 

Dr Zarko Mijajlovic, 

1·edovнi p1·ofesor Mateшatickog fakнlteta u Beogl'adu 

Predsedпik diиstva Ma_qelanov oЬlak 
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ЖАРКО МИЈАЈЛОВИЋ 

Dr Dragaл Domazet, 
M iл i star za лau ku Srb i je 
ехр: 

Dr Zarko Mijajlovic , redovлi profesor 
Matematicki fakultet u Beogradu, 
Studen tski trg 16, 11 000 Beograd 
e-ma i l : zarkom@mi.saлu. ac.yu 

tel. 630-151, 639-954 (Mat. f akultet) 

Postovaлi gospodiлe Miлistre 

Beograd, 19.04 . 2002 

Najpr e vas molim za izvinjeлje sto vam se ovako obracam i 
oduzimam vam dragoceлo vreme. Razloge zbog kojih vam se javljam 
izлeo vam је dr Dusaл Ciric, profesor matematike ла 
Uлiverzitetu u Nisu. Ол me је i obaves t io da vam se mogu 
obratiti ла ovaj ласiл. 

Izqradnja Astronoшske stanice na Vidojevici kod Prokuplja. 

Прилог Г 

Naime , vec v ise od dvadeset godiлa pos toj i ideja da se na toj 1okaciji 
izgradi astroлomska staлica. Srediлom o samdesetih pro slog veka ma lo је 
лedostajalo da se ола i ostvari s obzirom da је олdаsлја Vlada Srbije 
odobri l a pro j ekt za izgradлju . Tada је usledio dobro лаm pozлat л i z dogada j a 
i ta ko ј е i zvrseлj e proj e kta zaustavlj eлo . Ima vise raloga za izgradnju ove 
stanice od koj i h ovde izdvajam dva. Prvi se odnosi na veoma lose uslove 
posmatraлja iz Opservatorije u Beogradu, s obzirom ла atmosfersko i svet losлo 
zagadeлje. Drugi је, da ј е ova l o kac i ja јеdло od лa jboljih mesta bila i u 
prethodлoj Jugos lavi j i (SFRJ) za izgradnju jednog ovakvog naucnog objekta s 
obz iroma astro -klimatske uslove. 

Pros l e godine pokrenuta је ролоvо iлicijativa za izgradлju Astronomske 
staлice ла plaлiлi Vidojevic i , i t o od straлe Astroлomske opse r va t ori je u 
Beogradu, Matematickog fakul te ta u Beogradu , Prirodnomate ma tic kog fakult e ta u 
Nisu i Skupstin e opst i ne Prokupl j a, na c i joj bi se teritorij i na l azi l a 
Astroлomska staлica. Formiraлa је i Komisija za ostvareлje ove iлicijative i 
do s ada је Komisija uspela da d obije леорhоdле doz vole od opstiлe Prokuplja i 
Vo jske Jugoslavi je za izgradлju staлice na odredenoj lokacij i . Takode је s 
t im u vez i Astronomska opservatorija ucestvovala na konku rsu vaseg 
Ministarstva za fuлdamentalne projekte. 

Kako је pred лаmа leto kada se mogu zapocet i makar osлovл i radovi u vez i 
izgradn j e i rada Astronomske stanice, obracam vam se ispre d pomenute Komis ij e 
za sprovodenje inici j ative za njenu i zgradnj u (ciji sam inace predsednik) za 
odredeлu materijalлu podrsku . U ovom treлutku u plaлu је izgradлja pomocлog 
p osma trackog pavilj oлa i stambeлog pavi lj oлa . Zelimo da лароmелеmо da је 
Opstina Prokup l ja u tu svrhu besplatno ustupil a zemljiste za izgradnju, dok 
od VJ imamo obecanje da се uradi t i grube gradevinske radove (pri la zni put ј е 

vec uradila, а posto j e i drugi elementi infrastrukture: trafo-staлica, 
komuлikacioлi stub i drugo) . Takode ocekujemo, s obzirom ла оЬесалја, 
donacij e od po j e di naca i pre duzeca iz Toplickog kraja. Ipa k , sve to n ij e 
dovolj n o, te b i fakticka p odrska Ministarstva bila od sustinskog znac aja za 
ostvareлje ovog projekta. 

U prilogu ovog pisma nalaze se лeki od dokumena ta ko ji se ticu izgradлje 

ove astronomske staлice . Pomenuta Komisija za sprovodenje ove in i cijative 
spremna је da vam d ostav i i ostala dokumenta kao i detaljan projekat za 
izgradлju staлice . Stoga vas molim ispred Komisije da primite deo Komisije 
ko ja b i vam iz l ozi l a detalj e u ve zi izgardлje Astroлomske staлice koji nisu 
mogli bi t i preds tavl jeni u ovom pismu. 

Gospodine Mi nistre, a ko s t e imali strpljenja da procitat e ovo pismo do 
ovog mesta, и svoje ime i ime svojih kolega sa kojima saradujem u ove dve 
s tvari, zahvaljujem se ла vaso j paznji . 
Ve oma bih селiо vas odgovore, ka kve god da su prirode (pozitivane ili 
negat ivлe), da bi smo moje ko lege i ја mogli da planiramo s vo je b uduc e 
aktivлosti ла odgovarajuci лacin. Naravлo, u svako v reme stojimo vam ла 
raspolagлje za sve dodatлe iлformacije i оЬјаsлјелја. 

Srdacan pozdrav 
Dr Zarko Mijaj l ovi6 
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АСТРОНОМСКА СТАНИЦА НА ВИДОЈЕВИЦИ 

Прилог Х 

domazet odgovor.txt 

From ddomazet@mnt.bg.ac.yu wed Apr 24 22:06:46 2002 
Date: моn, 22 Apr 2002 21:38 : 28 +0200 
From: Dragan Domazet <ddomazet@mnt.bg.ac.yu> 
то : zarko мijajlovic <zarkom@turing . mi . sanu.ac . yu> 
се: Jadranka Djuricic <djuricic@mnt.bg.ac.yu> 
subject: Re: astronomska stanica 

Postovani g. Mijajlovic, 

Procitao sam do kraja vase pismo. Mozemo se videti pocetkom maja oko 
Astronomske opservatorije. u medjuvremenu, mozete mi poslati detaljnije 
informacije sa predracunom troskova. Dogovorite termin sa Jadrankom 
Djuricic, mojim sefom kabineta. 

s postovanjem 
Dragan Domazet 
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Зборник радова конференције "Развој астрономије код Срба IV" 
Београд 22-26. април 2006, 
уредник М. С. Димитријевић 

Публ. Астр. друш. "Руђер Бошковић" бр. 7, 2007, 173-181 

ШТА ЈЕ ОБЈАВЉЕНО У ЛИСТУ "БРАННК" 

О АСТРОНОМИЈИ* 

БОЖИДАР Д. ЈОВАНОВИЋ 

Астрономско друштво ''Руђер Бошковић" 

е- mail: jvbzd@polj .ns.ac.yu 

Резиме. Преглед о астрономским чланцима и белешкама објављеним у листу 

"Браник", органу Српске народне слободоумне странке, који је излазио између 1885. 
и 1914. године у Новом Саду, са намером да се покаже, да је у то доба постојало 
велико занимање за ову најстарију науку, међу Србима у Аустроугарској монархији 

и шире. 

Пре извесног времена сам прелистао српске часопис "Јавор" (1) да видим 
шта је писано, у оно време, о Астрономији. Нашао сам множину занимљивог 

штива. Сада сам то исто учинио и са српским листом "Браник". 

Овај лист је излазио непрекидно од 1885. године . Почетак Првог 

светског рата је означио његов крај. Првобитно је излазио три пута недељно 

-уторком, четвртком и суботом. Касније, од 1903. године, се појављивао пет 
пута недељно- још и петком и недељом, у Новом Саду. Био је орган Српске 

народне слободоумне странке . Први власник и издавач је био Миша 

Димитријевић, све до дана када су га убили - 4. јануара 1890. године . После 

њега су били главни издавачи: Никола Јоксимовић, Др Бранислав Станојевић 

и Јанко Перић. Директори су били: Др Михаило Полит-Десанчић, Петар 

Крстоношић, Јанко Перић и Тоша Грујић. Последњи власник је било 

Акционарско друштво Српске народне слободоумне странке . 

* Због специфичности, референце су нумерисане и наведене као број у малој загради 
-Прим. ред. 
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* * * 
Покушаћу да прикажем садржаЈ распоређен по азбучном реду и по 

временском низу. 

АСТРОЛОГИЈА. Професор на Српској православној великој гимназији 

у Новом Саду (у даљем тексту СПВГУНС) Андрија М Матић упоређује 

стару и нову астрологију, у историјском прегледу (170), критикујући 

празноверЈе . 

АСТРОНОМИЈА ЛИЧНО. Најављена је намера да се у Београду, на 

Врачару, сазида астрономска опсерваторија (30). 
Џиновски оџак је, за индустријске потребе, саграђен уз Гриничку 

опсерваторију (31). Дом лордоваје, у Лондону, расправљао о овом догађају 

и одлучио да премести фабрику на друго место (32). 
АСТРОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ. Лик (Lick) је, у Калифорнији, 

изградио за тадашље доба највећи телескоп (33). Дате су и неке појединости 
везане за инструмент и његове могућности. 

Објављен је и историјски преглед развоја телескопа (34). Подробности 
које могу да се посматрају са опсерваторије у Висконсину су илустровале 

моћ његове цеви од 20м. 

ВА СИОНА. На Великој школи, у Београду, је Проф . М Андоновић држао 

јавно предаваље "О Васиони" (35). Приказао је моделе небеских тела од 2м у 
пречнику! 

Да ли можемо да коракнемо у Васиону је расправљано у (36). Према 
писцу је прва потешкоћа: како да се поништи сила теже . Затим описује 

невоље које нас очекују на Марсу. 

ВИДЉИВОСТ СВЕТЛОСНИХ БОЈА. У Северној Америци и у 

Немачкој су мерили видљивост појединих боја светлости. Исход је био: 

светло зелена се види са највећих даљина, а од црвених је најтоплије 

препоручена бакарна боја (128). 
ВРЕМЕ. Стеван Милованов, професор на СПВГУНС, је протумачио 

равнодневице у свим појединостима. Споменути су и објашњени: еклиптика, 

полутар, дејства Сунчеве светлости и годишња доба (129). 
Исти писац је представио јесен (130) и зиму (131), такође подробно . 

Почетак зиме је назначен у (132). 
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Још једном, Стеван Милованов, са астрономске тачке гледишта, описује 

дужине дана у току једне године (133). Кратка белешка је била посвећена 
најдужем дану у години (134). 

ГОДИНА. Почев од 1888. па све до 1899. године је свака од њих 
најављена, наводећи појединости о годишњим добима, Ускрсу и о 

помрачењима Сунца и Месеца, у: (151), (152), (153), (154), (155), (156), (157), 
(158), (159), (160), (161) и у (162). Белешка (163) и један чланак, (164), 
тумаче питање: "Када почиње ХХ век?" Будућа преступна година 1900. је 
расправљана у (165). Питање прве године рачунања времена "'После Христа" 
је дато у (166). Укратко је приказан тзв. "Брамсов" календар у (167). 
Димитрије Pvвapau критикује календарски део, тада чувеног календара 

"Орао", за годину 1889. у (168). 
ЗВЕЗДЕ. Професор на Српској великој гимназији у Сремским 

Карловцима, Светисалв Коларовић. пише о саставу звезда (118). Из листа 
"Политика" је прештампан чланак ''Велике и мале звезде" (119). "Велики и 
мали бројеви", које је написао "IF' ('?), описује даљине између звезда у 
Васиони (120). Немачки астроном Кепфер (Koepfer) је израчунао даљине 
између звезда у сазвежђу Велики Медвед (121). Мишљење Ј. Кеплера (Ј . 

Keppler), и Џ. Х. Стоквела (Ј. Н. Stockwell) о "Витлејемској звезди" је 

штампано у (122). Постоји и претпоставка о датуму њене појаве и о 

Христовој смрти . Дата је и процена о сјају Северњаче (123). Наведена је, 

такође, и оцена о брзини светлости (124). Једна белешка вели да је у Загребу 
била видљива, по дневној светлости , сјајна "звезда" (125) (вероватно 

метеор? прим. Б Д Ј) . 

КОМЕТЕ. Веома омиљена тема су увек биле тада спомињане "репате 

звезде" . Подробан историјат о открићима, о њиховом пореклу, преведен је са 

немачког (95). У "Српским новинама" је штампан приказ комете која је 

виђена 15. августа 1853. изнад Новог Сада (96). Астроном Филни (Filney), из 
Капштата, је открио 16. септембра 1886. нову комету. Претпоставио је да је 

то та иста комета коју је већ раније открио, у Риму, Де Нико (De Nico), у 
1844. години. Вероватно је да је могла да буде виђена и у 1850. и у 1855, али 
је тада нико није запазио. Ми, код нас, не бисмо могли да је видимо (97). 
Астроном Борели (Borelli), из Марсеја, је 30. новембра 1889. открио нову 
комету (98). На дан 1. новембра 1889. је Бјелина комета требало да се судари 
са Земљом (99). Ова узбуна је била лажна! У Медисону, у држави 

Висконсин, је 1. априла 1907. откривена опет једна нова комета. З . априла 

1907. је она поново откривена у Риму. Репортер је хвалио искуство 

стручњака (100). У Ређо ди Калабриа је 10. јануара 1910. виђена још једна 
комета. Исту су пратили астрономи из Марсеја (101). Бељавски, у Гимеји на 
Криму, је открио једну која је названа "1911 ф". Тада је била у сазвежђу 

Лава. Од нас се могла да види око 4ч ујутру (102). 
Низ чланака и бележака је био посвећен Халејевој комети. Најављена је у 

(103) и у (104). Два подробна извештаја су објављена у (105), са потписом".]_' 
(?) одн. А.ММатић (1 06), тада професор у СПВГУНС. У две велике 
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белешке (107) и у (108) директор Опсерваторије у Лиону, у Француској, 
објашљава да неће бити никаквих последица ако Земља прође кроз реп ове 

комете. На исту темо се односи и велика белешка Камија Фламариона 

(Camille Flammarion) (109). Приказао је могуће последице које том 

приликом могу да наступе . Поново дугачка белешка (11 0), посвећена љеном 
открићу и љеним особеностима. Тада је објављен кратак извештај са 

новосадских улица (111), где је око 21\ на дан 14. маја 1910. комета била 
видљива на западном делу неба. Др Перинет (Dr. Peпinet), из Аргентине, је 
рекао у (112), да је Земља додирнула само секундарни зрак репа комете . 

Благоје Бранчић. професор на СПВГУНС, објавио је поему посвећену овој 

комети (113). Лав Николајевић Толстој, је написао овом приликом: "Меније 
веома мила идеја да ће комета да се судари са Земљом . Материјални живот је 

толико празан, али духовном животу разараље Земље може да донесе толико 

штете, онолико колико нашем дивном животу може да шкоди смрт Једне 

муве" (114). 
А сада неколико последица незнаља. Адам Тома, из Жожена, је убио себе 

ловачком пушком (115), уплашен могућим "смаком света" . У брдовитим 

областима Швајцарске треба да се излепе плакате које ће да објасне да 

комета неће никоме да донесе никакве невоље (116). Једна женаје куповала 
огледало у месту Фелтре. Проверавала га је обрћући га. Одбијена, покретна 

Сунчева светлост је улазила у једну кројачку радионицу и изазвала панику. 

Раднице су помислиле да ј е почео "с мак света" ( 117)! 
КОНГРЕСИ. Кратко је приказан конгрес астронома који је одржан 25. 

априла 1887. године у Паризу (126). 
МАШТА. Објављена су и два написа који треба да имају астрономску 

садржину. Ако немају то али бар имају фантазију. Први је ''Жена астроном 

- вештица". Описује догађаје наједном средљевековном двору (180). Други, 
''Како је наш пилот, који је залутао, поново нашао нашу Мајчицу Земљу", је 

машта - без научне основе - опис лета кроз Васиону (181 ). 
МЕСЕЦ. Учени Енглез Боје (Воусе) је био заинтересован да сазна каква 

је температура на Месецу. Зато је измислио неку врсту термометра уз помоћ 

кога је закључио да на Месецу мора да буде веома хладно (56). 
Највеће занимаље читалаца је било у погледу помрачеља Месеца. Прво, 

од 23 . јула 1887. је најављено (57), али се није могло видети зато што је небо 
било облачио (58). Следеће, од 17. јануара 1888. је, опет, најављено (59). 
Цела појава је подробно описана у (60). Оживљено је и оно од 30. септембра 
1889. (61). Помрачеље видљиво 16. децембра 1898. је у потпуности описано 
(62). Последље из овог низа је било оно од 9. априла 1902. (63). 
МЕТЕОРИ. Веома популарни "ноћни путници" су били "змајеви" или 

"небеско камеље", како су их звали људи у то доба. Подробан опис је дат за 

онај који је био виђен у Вршцу (78). Два метеора, пропраћена гласном 
експлозијом, су праћена у провинцији Перм, у Русији (79), на дан 11 . 
октобра 1887. 11 . октобра 1887, дакле на исти дан, у Загребу је виђен један и 
подробно приказан у (80). 6. августа 1888. је у току од 1 Ос праћен један 
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метеор у Будимпешти (81). У близини Чачка је 22. новембра 1889. један 
метеор веома гласно експлодирао, тако да су се неки прозори и нека врата 

отворила сама од себе (82). Професор геологије, са Велике школе у Београду, 
Јован Жvјовић. је нашао 21 комад хондрита у унутрашљости Србије (83). Да 
ли су то били баш делови онога мало пре споменутога? Из Мадрида је 

јављено да је један експлодирао . Неке куће су биле оштећене (84). У Сивцу 
је, у току Велике среде, пао један метеорит (85). Из Карловчића, у Срему, је 
стигло писмо у коме стоји да је 30. јуна 1890. пао метеор поред 

најудаљеније куће у селу (86). Из Краљева је саопштено даје 19. марта 1901 . 
велики и сјајан метеор прелетео преко неба у 10ч ЗОм (87). У 

Шаторалјаујхељу је један метеорит ударио у последљи теретни вагон воза 

који је полазио за Будимпешту (88). Његова тежина је била око 150 кг! 17. 
фебруара 1906. је, у току ноћи, један метеорит експлодирао изнад Старог 
Бечеја (89). "Под Касиопејом" је експлодирао један метеорит изнад 

Буђејовица, у Чешкој (90). Оставио је реп у трајаљу од око 5с или 6с . Изнад 

Ловрана је 27. маја 1910. прелетео метеорит велик као Месец и 

експлодирао изнад острва Веља (91 ). 
15. новембра 1885. је виђен метеорски пљусак изнад Новог Сада (92). 

Било их је на 

стотине! Још један, али пропраћен са експлозијама, је виђен изнад 

Симферопоља, у Русији (93). Објављено је и предвиђаље да ће у ноћи 

између 1. и 2. новембра 1897. бити видљљив метеорски рој познат под 
именом "Леониди" (94). Нема података о томе шта се тада догодило 
НАУЧНА ЕКСПЕДИЦИЈА. Руси су послали научну експедицију у 

Средишљу Азију. прешла је око 16 000 км и одредила 30 астрономских 
тачака (169). 

ПЛАНЕТЕ. Описанаје диспариција и реапариција Венере на дан 11. маја 
1898. (68). 

Споменута је, (69), да је Камиј Фламарион објавио подробну карту 

планете Марс у свом часопису "L'astronomi". Описане су и пукотине које 
често раздвајају "мора" на Марсу, а које је посматрао тај астроном . Исту 

појаву је видео и Ђовани Скиапарели (Giovanni Schiaparelli) а и један 

енглески звездар (70). Неки амерички посматрач је на Марсу запазио знаке 
светлости. Исти су виђени и раније, још 1892. Неки људи су их тумачили 
као поруке које нам шаљу Марсовци (71). Друго објашљеље је било, да је то 
само одсјај од горљих Марсових облака, или снег са љегових високих 

планина. 

На источном делу неба могле су да се виде, једна уз другу, планете Марс 

и Сатурн . Оне су биле најближе на дан З. августа 1911 . (72). 
Три чланка су била посвећена неким новим проналасцима Николе Тесле 

(73), (74) и (75). Он је имао намеру да пошаље поруке на Марс. Његови 
таласи су могли да допру и до Нептvна. 

Професор Е.ХФ.Петерс (E.H.F.Peters) је открио једну нову малу 

планету (76). То је била 248. по реду. Он сам је открио љих 44. 
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ПОЛАРНА СВЕТЛОСТ. 13. септембра 1909. су биле велике сметље у 
телефонском и у телеграфском саобраћају. Сумља се да је за то била крива 

поларна светлост (127). 
ПРОПАСТ СВЕТА. У оно доба су се појављивале најаве о "пропасти 

света" које су се ослаљале на празноверје . Тако је чувени метеоролог, 

Рудолф Фалб (Rudolf FalЬ), предвидео једну на дан 1. јуна 1857. Узрок је 
требало да буде судар са тзв . Енкеовом кометом (171). Ништа се није 
догодило! Другу прилику је пророковао, у једном свом предаваљу у Бечу 

(172). Опет лажна узбуна. Још једна комета, откривена у 1866, је требало да 
удари у Земљу на дан 13. новембра 1899. (173). Његово предсказаље је 
опорекао др Фридрих Ридшоф (Dr Friedrich Ridschofl), са Опсерваторије у 
Бечу (174). Фалб је пророковао "критичне дане" на основу Месечевих мена, 
ветрова, струја у морима итсл. Тих дана је требало да се одигра и нека од 

изузетних метеоролошких појава (175). Тако је предвидео и време за 1901 . 
годину (176). Нема података да ли се љегова временска прогноза остварила! 
Критички преглед је поново дао наш Стеван Милованов (177). 
РЕФОРМУ ЈУ ЛИЈАНСКОГ КАЛЕНДАР А обрађују многе белешке . 

Разлику између љега и Гргуријанског даје (135). То питаље у Србији 
додирује (136). Исто је забележено о стаљу у Румунији (137) и у Кини (138). 
Реформа у Русији се расправља у свим појединостима у (139), (140), (141), 
(142), (143), (144), (145), (146), (147), (148) и у (149). Реформисани календар 
је описан у (150). 

СУНЦЕ. ".fi." (?)је приказао, према "Астерикусу" (?), грађу наше најближе 
звезде (37) .. 

Стеван Милованов, професор на СПВГУНС, описује улогу Сунчевих пега 

онако како су их тумачили тадашљи стручљаци (38). Расправља о љиховом 
утицају на Земљу. Спомиље се и љихова периода од једанаест година. 

Покушано је да се објасни висок водостај у рекама као и Сунчев утицај на 

метеоролошке појаве . Тумачено је порекло и појава Сунчевих пега. Довољно 

чиљеница које би могле да одговарају и садашљем искуству! 

Светислав Коларовић, професор на Српској великој гимназији у 

Сремским Карловцима, описује порекло Сунчеве светлости и љегове топлоте 

(39). 
Опет Стеван Милованов тумачи како Сунчева топлота утиче на климу 

(40). 
Објављене су и неке природне појаве везане за Сунце. 9. маја 1901 . је 

виђен велики круг око Сунца, обојен дугиним бојама. Трајао је око 6ч (41). У 
Великом Бечкереку је 2. априла 1909. посматрано троструко Сунце (42). 
Иста појава је 5. априла 1911. праћена у Иригу (43). 

Помрачење Сунца је најављено 7. августа 1887. (44) и (45), докје описано 
како се одиграло на дан 8. августа 1887. (47). Следеће, из 1888. није било 
видљиво из наших области (48), као и оно из 1889. (49). Потпуно, од 
4.априла 1893. (50) није било видљиво из Новог Сада (због облака'?), али је 
на улицима било мноштво народа. Оно од 27./28. септембра 1893. није било 
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видљиво из Европе (51). Помрачеље од 28. јула 1896. се видело само из 
Сибира и из Финске (52). Исто од 8. маја 1900. је из наших крајева било 
видљиво само као делимично (53). Још једно делимично се видело из нашег 
дела Европе на дан 17. августа 1905. (54). Подробан опис последљег 
споменутог закључује списак (55). 
ЧУВЕНЕ ЛИЧНОСТИ. Руђер ЈосиФ Бошковић. У Београду су 

прославили 175-ту и 200-ту годишљицу (З) од рођеља чувеног научника. За 

прву прилику је познати уметник, Ђорђе Крстић, насликао портрет 

прослављеног српског научника (4). 
Поводом 300-годишљице смрти Тихо де Брахеа {Гусhо de Brache) је 

поправљен љегов гроб у Прагу (5). Том приликом је нађен још један 
саркофаг - сандук љегове жене, која је умрла три године после научника. 

Његов костур није имао нос! 

Одржано је сећаље на тристогодишљицу погубљеља Ђордана Бруна 

(Giordano Bruno), приликом кога је приказан љегов живот и рад (6). 
Белешка је објављена поводом смрти чувеног Јоханеса Готфрида Галеа 

(Johannes Gotfried Galle) (7), који је преминуо у својој 90-тој години. Он је 

био открио Нептун и три комете . 

Запажена је и смрт Ђорђа Глибоњског поводом које је дат подробан опис 

љеговог живота и рада (9). 
Представљен је "Круг младих Срба" у Будимпешти (9). Његов председник 

је био Радивоја С. Кашанин. а подпредседник Војислав В. Мишковић . 

Радивоја С. Кашанин је изабран за председника "Трпезе Круга младих 

Срба" у Будимпешти (10). 
Штампан је некролог за Светислава Коларовића, професора у Великој 

српској гимназији у Сремским Карловцима (11 ) .. 
Саопштено је да је немачки цар открио споменик Николи Копернику, у 

Фромборку. Придодате су биле неке чиљенице (12) о научниковом животу и 
раду. 

Проф др Биркенмајер (Birkenmeyer), у Упсали у Шведској, је открио 
неке до тада непознате рукописе Николе Коперника (13). 

Још један некролог за Марка Кречаревића, који је предавао и природне 

науке у СПВГУНС (14). 
Споменута је стогодишљица Григорија Лазића. као и љегове заслуге за 

ширеље образоваља у Великој српској православној гимназији у Сремским 

Карловцима (15). 
Последље речи Ђордана Бруна су биле: "Господе Ти си свемогућ. Ти 

освајаш свет и љегова недела. Прими ме у своје наручје!" (16). Тихо де Брахе 
је мељао боје свога лица ако би видео зеца, или ако би он протрчао поред 

љега. Франсис Бејкон (Francis Bacon) би увек пребледео приликом 

помрачеља Сунца (17). 
Објављен је некролог и за Ђорђа Марковића ''Кодер"-а, који је студирао и 

Астрономију, такође у Будимпешти (18). 
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Још један некролог, овог пута за Светозара Милетића, учитеља из 

Земуна, који је написао 12 уџбеника, објављен је у (19). Све његове књиге је 
критика оценила као изузетне. 

У списку нових питомаца у Текелијануму, у Будимпешти, је овог пута, 

такође, био и Војислав В. Мишковић (20). 
Опширан некролог је објављен поводом смрти Александра Сандић-а , 

професора на СПВГУНС (21). 
Смрт чувеног италијанскоиг астронома Ђованиа Скиапарелиа је такође 

запажена (22). Написано је да је проучавао Сунчев систем, нарочито канале 
на Марсу, планету Венеру, астероиде и метеоре . 

Универзитетски професор Ђорђе Станојевић, је открио нови громобран, 

који је признала Академија наука у Паризу, и измислио фотометар (23). 
Рvдолф Фалб, професор у Грацу и у Бечу (24), је био у то доба веома 

познат због својих пророчанстава о "критичним данима" (25) /сударима са 

репатицама (26), (27), утицајима Месеца, вулканске активности/. Ни његов 

некролог није изостављен (28). 
Камиј Фламарион је био толико познат да је обележена његова 

осамдесетогошњица, пропраћена обимним прегледом његовог рада (29). 

* * * 

Може да се закључи да, српске новине, које су издаване у Новом Саду, 

нису пропустиле ништа значаЈНО што се у то доба могло рећи о 

Астрономији! 

Садашњи дневни листови посвећују мање стручне пажње оваквим 

догађајима. Више користе рђаве преводе него стручна мишљења наших 

научника-астронома! Ко је кривљи? Треба да се то што пре исправи! 

Недостаје нам и српска стручна терминологија! 
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34/1910; (105) 286/1909; (106) 13/1910; (107) 21/1910; (108) 31/1910; (109) 
267/1909; (110) 51/1910; (111) 106/1910; (112) 222/1910; (113) 100/1910; (114) 
86/1910; (115) 42/1910; (116) 81/1910; (117) 106/1910; (118) 5/1897; (119) 32/1914; 
(120) 85/1899; (121) 87/1898; (122) 151/1892; (123) 166/1910; (124) 166/1910; (125) 
133/1877; (126) 55/1887; (127) 204/1909; (128) 96/1898; (129) 32/1892; (130) 
110/1892; (131) 2/1893; (132) 284/1904; (133) 71/1892; (134) 112/1911; (135) 
26/1900; (136) 112/1902; (137) 43/1900; (138) 35/1908; (139) 44/1899; (140) 
122/1899; (141) 30/1900; (142) 145/1905; (143) 192/1905; (144) 202/1905; (145) 
256/1907; (146) 252/1907; (147) 170/1908; (148) 212/1908; (149) 99/1910; (150) 
13/1908; (151) 134/1887; (152) 153/1888; (153) 1/1890; (154) 152/1890; (155) 
153/1891; (156) 2/1893; (157) 3/1894; (158) 152/1894; (159) 1/1896; (160) 1/1897; 
(161) 154/1897; (162) 154/1898; (163) 145/1896; (164) 151/1899; (165) 67/1896; 
(166) 120/1910; (167) 76/1905; (168) 129/ 1888, 134/1888; (169) 1/1896; (170) 
88/1893; 

«Седмица», (број референце) број часописа /година : (171) 12/1857; 
«Глас народа», (број референце) број часописа /година: (172) 25/1873; 
«Браник», (број референце) број часописа /година: (173) 146/1893; (174) 149/1897; 

(175) 92/1898; (176) 130/1900; (177) 84/1893; (178) 118/1897; (179) 16/1894; 
17/1894; (180) 152/1896; (181) 273/1910. 

WНА Т IS PUBLISHED IN JOURNAL "BRANIK" ("RAМPART") 
ON ASTRONOМY 

А survey of astronomica1 papers and notices, in the newspaper "BRANIK'' ("Ram
part"), organ of the Serb Peop1e's Freeminded Party, which appeared between 1885 and 
1914, in Novi Sad, has been given. The purpose has been to show that, at that times, there 
has been а great interest for this o1dest scientific branch, among Serbs, in Austro
Hungarian Monarchy and abroad. 

181 



Зборник радова конференције "Развој астрономије код Срба IV" 
Београд 22-26. април 2006, 
уредник М. С. Димитријевић 

Публ. Астр. друш. "Руђер Бошковић" бр. 7, 2007, 183-188 

ПРИКАЗ КЊИГЕ МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА 

"ОПРЕДЕЉЕЉЕ ЧАСА ПОМОЋУ СУНЧАНИКА" 

БОЖИДАР Д. ЈОВАНОВИЋ 

Астрономско друштво ''Руђер Бошковић" 

е- mail: jvbzd@polj .ns.ac.yu 

Резиме. Милан Недељковић (1857-1950) је био први директор Астрономске 

опсерваторије у Београду. У то доба је Астрономија била уско везана са 

Метеорологијом, тако да је он основао и прве метеоролошке станице у тадашњој 

Србији. Овде је дат приказ једног приручника који је он написао. 

Први део "Време (Час)" говори о правом и о средњем времену, о правом и о 

средњем сунчаном времену, о месном и о средњеевропском времену, мерењу 

времена (колико је сати?). Други, "Сунчани сатови", описује теорију и израду 

сунчаних сатова, у свим појединостима. Дефинише право сунчано подне. У трећем, 

"Сатови", писац тумачи шта је то ход часовника, како се упоређују ходови сатова, 

вођење записника. "Додатак" обухвата излазак и залазак Сунца на различитим 

местима (са 12 табела за сваки дан у 1903. години). 

Име Милана Недељковића је већ довољно познато да љему, иако је од 

великог значаја, нећу посветити пажљу. Написао је више кљига, извештаја и 

приручника; један од ових последљих ћемо подробно да размотримо . 

Опишимо оно што је на насловној страни. У најгорљем подвученом реду 

стоји, великим размакнутим словима "Опсерваторија". Испод је наслов 

"Опредељеље часа помоћу сунчаника" . На средини стране пише "од Милана 

Недељковића, професора Велике школе и Директора Опсерваторије" . Нешто 

ниже је свечани грб Краљевине Србије. Са љим чини целину натпис, на 

траци испод љега "Издаље Кр . Срп. Држ. Штампарије" . При дну, као што је 

обичај, наведено је "Београд, Штампа и издаље Краљевске Српске Државне 

Штампарије, 1902." Кљига има и ознаке својине, два отиска гумених 

штамбиља. Први је ћирилицом, "Библиотека Астрономске Опсерваторије Бр . 

71 /црно и испод тога опет црно, прим БДЈ/ 1447". Руком је дописано 
/латиницом/ "Г 11 " . Први број се не види јасно зато што је преко целог овог 

штамбиља ударен други, црн, "ПОНИШТЕНО"/опет латиницом!/. Испод 

овог Је трећи, црно-љубичасти /латиницом!/ "АСТРОНОМСКА 
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ОПСЕРВАТОРИЈА, Б И Б Л И О Т Е К А. И.Бр . 76" са дописаним 

/латиницом/ "Г 11". Ова ознака се односи на полицу у наведеној Библиотеци. 

Има и неких других бројева написаних оловком . 

Кљига има IX + 130 страна, 11 слика и четири врсте таблица (са укупно 
16 страна) . Подељена је у три дела, а четврти је Додатак. 

У уводном делу је ПРЕДГОВОР (1 страна) . У љему су дата упутства како 

да се чита овај приручник. Прво, оно што је најважније, а затим, када се 

стекне извесно искуство, могу да се прочитаЈу и претходно изостављени 

чланови. Датум писаља кљиге је 31 . Х 1901, у Београду. САДРЖАЈ има три 

стране. На љеговом крају је "Додатак тексту" -један пасус уз чл.15. Једна 

страна је, после тога, посвећена "Главнијим грешкама" . У овим исправкама 

су се, такође, поткрале извесне омашке. 

Први део се зове "ВРЕМЕ (ЧАС)" . Као и остали је подељен на 

нумерисане "чланке" /чланове - параграфе/, од 1. до 6. Сваки од љих има свој 
наслов како би читаоцу олакшао посао око тражеља онога што га 

занима. "Чл. Ј. У опште о времену" обухвата привидно кретаље Сунца по 

небеском своду - излазак, кулминацију и залазак. Ради објашљеља користи 

пободени штап и сенку коју он баца у току дана. Скреће пажљу на то да се из 

дана у дан помераЈу споменуте тачке, дужина описаног лука, а самим тим и 

промена у трајаљу обданице (не користи овај израз, само напомиље да се 

"дан" користи у два смисла). Спомиље и дане када почиљу годишља доба: 

пролеће, 8. марта, лето, 9. јуна, јесен, 10. септембра и зима, 9 децембра 
/датуми по старом календару/. "Чл. 2. Право и средље подне" објашљава да 
прави Сунчани дани немају исту дужину. Дефинише средље сунчано подне, 

право сунчано подне и тумачи разлоге зашто нису истовремени. Закључује 

да временска разлика између љих може да буде час позитивна, час 

негативна. "Чл.З. Право сунчано време" тумачи како астрономски дан 

почиље у право подне, док се грађански датум рачуна од поноћи. Даје и 

поделу на 24ч, 1 ч на 60м, 1 м на бОс . Као и на већини других места, ово све 

прати по један практичан пример у свим појединостима. Речено је да постоји 

веза између временских и угловних мера. "Чл . 4. Средље сунчано време" 
дефинише тај појам. Разлику која се појављује између правог сунчаног и 

средљег сунчаног времена, уместо временског ИЗЈедначеља назива 

"једначина (еквација)" или "разлика времена" . Спомиље и средље Сунце . На 

две стране објављује "Таблицу средљег времена сунчаног у право подне 

сунчано (за 1903. годину) (за дане по новом календару)" . За сваки датум у тој 

години је дато, у колико је сати право сунчано подне . После урађеног 

примера, дефинише поправку правог сунчаног времена. Средље сунчано 

време је по писцу: "равно правом сунчаном времену више једначина времена 

узета са љеним знаком. " Опет урађен пример и "Примедба" са прегледом 

дужине правог сунчаног дана за по Један дан у сваком месецу у току године. 

"Чл. 5. Локално, местно (средље сунчано време) и средље-европско (средље 
сунчано време)" тумачи називе из наслова, али не спомиље часовне зоне, 

осим источно-европског, средље-европског и западно-европског времена. 
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Објашљава да сва места на истом подневку имају исто местно време и да је 

све ово уведено због поштанско-телеграфског и железничког саобраћаја! 

Ради лакшег рада је израчуната и "ТАБЛИЦА, разлике локалног и средље

европског времена; 0.1 минуте=б секунада, 0.2м =12с, О.Зм=18с итд." за 120 
места у тадашљој Србији. Вредности су наведене у минутима и десетим 

деловима минута. "Чл . 6. Определење времена (колко је сати?)"; у љему 
аутор захтева од сарадника, у метеоролошким станицама, тачност од бар 

једног минута! "Како је, нам, за многобројне цељи нашег рада, који је 

Опсерваторији у део пао, врло потребно: да не само у љој (чија астрономска 

пандила /из француског - сатови са шеталицом/ даје врло тачно београдска 

средље сунчано време) часовници раде тачно по локалном средљем 

сунчаном времену: ... " За определеље тачног средље-европског времена 

препоручује употребу сунчаних сатова прецизне израде . 

Други део има наслов "СУНЧАНИК" . Занимљиво је да се нагласи да је 

писац у свом тексту претежно користио овај назив за сунчани сат! "Чл. 7. О 
сунчанику у опште" је упутство како да се од управно забоденог штапа 

направи најпростији сунчани сат. Одређиваљем подневачке линије, помоћу 

концентричних кругова и преполовљаваљем дужи, КОЈе спаЈаЈу симетричне 

тачке на љима, се завршава овај члан. "Чл. 8. Шта бива са сенком нашег 
сунчаника пре и после подне" допуњава претходни са подробним тумачељем 

виђених појава. Две слике служе као подлога. Препоручује се да се 

одређиваље подневачке линије изведе, или 9/22. јуна, или 9/22. децембра, 
када су положаји тачака на истим круговима најсиметричнији. Ако се то 

ради неког другог датума, онда мора да се узме у обзир и одговарајућа 

поправка, речено је колика, да би се на крају добио тачан положај 

подневачке линије на плочи сунчаног сата. Као помоћ је наведена 

"Корективна таблица обичне методе уписиваља меридијанске линије за 
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највећи интервал од 4 сата између посматраља пре и после подне" . Ту су по 

датумима (по новом календару), за интервале од 4ч и од 1\ за 1. и за 15, у 
сваком месецу, у току године, дата постојећа одступаља. У "Примедби" се 

спомиље корекција подна, која је објашљена у Чл. 12. "Чл. 9. Услови који 

морају бити задовољени па да сунчаник буде тачан" приказује, са сликом и 

упутством, како треба да се сагради један сунчани сат. Подробно је описано 

шта све треба да испуни па да му буде тачност од неколико секунада! 

Примедба, на крају, наглашава зашто је потребна толика прецизност. "Чл . 10. 
Конструкција тачног сунчаника" у тананим појединостима говори како 

треба да се сагради стуб, од чега треба да буде шипка, како треба да изгледа, 

како треба да се постави на стуб, и на крају, како треба да се уцрта 

меридијанска подневна линија. Ово је све пропраћено са укупно пет јасних 

цртежа. Ништа није заборављено: ни како треба да се одреди средиште 

полукружних линија на плочи сунчаног сата, ни како их треба описати, ни 

посматраље узастопних положаЈа лика прореза на плочи сунчаног сата, ни 

обрада добијених података на љему, У "Примедбу" је уписана реченица: 

"Колико су тачни сунчаници, које посматрачи у стацијама буду сами 

направили, овераваће се приликом инспекција стација ... " Строго, зар не? 
Међутим, другачије се и не може ако се жели прецизност! "Чл. 11. Накнадна 
упутства о конструкцији тачног сунчаника" објашљава које доба године је 

најпогодније за уцртаваље меридијанске линије . За сваки случај предлаже да 

се она не упише коначно, него да се још неколико пута провери. Ту је и 

допунско упутство како треба да се постави шипка и колика треба да јој је 

висина. Претпоставља да би било корисно да се начине чак три: од 1 О цм до 
15 см, од 20 см и од 30 см . Наведени су и датуми у току године када су оне 

погодне за употребу, а ту су и разлози за то . Објашљава се због чега је 

одабран четвороугаони прорез на горљем делу шипке, као и дебљина 

меридијанске линије . Препоручује се да се шипка и прорези, као и тачке на 

плочи, провере помоћу виска и то на који начин. Да би се сачувала плоча од 

атмосферилија мисли се да би било добро да се направи и поклопац за љу. 

"Чл. 12. Ближа упутства за опредељеље правог подна сунчаног " има 

пододељке : а) Претходне напомене, б) Опредељеље тренутка правог подна 

сунчаног из посматраља лика про рез а на самој меридијанској линији, в) 

Опредељеље тренутка правог подна из посматраља лика изван 

меридијанске линије, Примедба. Под а) се захтева да се пре посматраља, 

помоћу виска провери да ли је шипка управна, да ли висак тачно показује 

постојеће тачке на плочи и сматра да је за оне дане, када је Сунчев сјај 

заклољен, потребно направити "кров на две воде, на чијој једној страни 
. . 

постоЈИ отвор кроз КОЈИ на плочу може да падне лик прореза на шипки, а са 

друге стране вратанца, кроз која може да се види подневачка линија. " Затим, 

под б) разликује случајеве када посматрач има џепни часовник који показује 

секунде, или их не показује; засебан случај је онда када нема џепни али има 

дуварски /зидни/ часовник у соби. Под в) даје савете како треба да се одреди 
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тачно време када је облачио небо. У Примедби тумачи шта је то "метода 

једнаких висина". 

Она се односи на случај када нема меридијанске линије."Чл. 13. 
Напомена" обавештава читаоца да ће Опсерваторија на табаку артије 

нацртати полукругове које треба ставити на плочу сунчаног сата, да ће, по 

потреби послати и либелу, шипке и тачан висак уз табаке (три до четири) . 

Трећи део "ЧАСОВНИЦИ" има девет "чланака" са много пододељака. 

"Чл. 14. Часовници" говори о тачним сатовима и на шта треба да се обрати 
пажља код куповине. Препоручује оне дуварске који имају и клатно и ђуле 

/тег/, а не оне са опругом. У "Чл. 15. Употреба часовника" објашљава како 
треба да се користе, како да се чувају и где им је најпогодније место . "Чл. 16. 
Читаље часовника" препоручује шта треба да се ради када немају секундну 

сказаљку - да се броји клаћеља клатна, или да се броји сопствено било . "Чл . 

17. Поређеље часовника" обухвата упоређиваље џепних, зидних часовника, 

са и без секундних сказаљки, који откуцавају или не откуцавају секунде и то 

сваког са сваким . Сада долази занимљив параграф" Чл .18. Стаље и идеље 
часовника". "Стаље" је разлика између тачног локалног средљег времена 

(сати, минута и секунди) и броја сати, минута и секунди које у истом 

тренутку показује посматрани часовник. "Дневно идеље", или дневни ход, је 

промена за један дан (24 часа), идући убрзано или успорено. Он се разликује 
од "часовног идеља" или часовног хода који показује колико часовник брза, 

или касни у току једног сата. У "Чл. 19. Опредељеље часа, времена помоћу 
сунчаника" даје упутство како да применимо појмове наведене у претходном 

члану. "Чл. 20. Записник опредељеља времена (часа) помоћу сунчаника" је 
упутство како треба да се бележе сви добијени подаци из посматраља. Дат је 

образац како треба сваки такав Записник да изгледа. Уколико се жели 

потпун Записник о подацима добијеним помоћу три извора: сунчаног, 

џепног и дуварског часовника онда треба прочитати "Чл. 21. Записник 

поређеља часовника". Овај део се завршава са "Чл. 22. Примедбе о употреби 
дуварског часовника као основног часовника у стацијама метеоролошким ". 
Савети се односе на начин одржаваља, а као пример служи посматраље 

неког метеора. У закључку се објашљава како се занемарују децимале код 

добијених бројева. 

"ДОДАТАК", под насловом "ИЗЛАЗАК И ЗАЛАЗАК СУНЦА" садржи 

само три нумерисана члана. "Чл. Ј. Опредељеље стаља часовника (или 

колико иде напред или заостаје часовник) помоћу таблица изласка или 

заласка Сунца" већ у самом наслову наводи свој садржај . Излазак или 

залазак Сунца се бележи у оном тренутку када средиште Сунца изађе или 

зађе. "Чл. 2. Извођеље часа изласка и заласка Сунца помоћу наших таблица 
изласка и заласка Сунца" скреће пажљу да су наведена времена једнака за 

сва места на истом подневку. Објашљава како се обавља интерполација за 

места која немају цео број за географску ширину. У самом тексту је дата 

"ТАБЛИЦА КОРЕКЦИЈА излазака и залазака Сунца за географске ширине 

између 42° и 43°, 43° и 44°, 44° и 45° (у минутама)" . "Чл. З. Примедбе" вели да 
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могу да се посматрају тренутци појаве горљег руба Сунца и дољег, па да се 

узме средље време . Друго објашљеље се односи на изласке или заласке иза 

даљих брда. Трећа разматрана могућност је она када се посматрач налази на 

висини. Помаже и код пој аве облака над хоризонтом. 

На последљих 12 страна су штампане "ТАБЛИЦЕ ИЗЛАСКА И 

ЗАЛАСКА СУНЦА (за годину 1903.) у географским ширинама 42°, 43°, 44°, 
45° (по нашем календару) . " Податци су дати у минутима за сваки дан у 
години. Треба да се наведе да је на крају последљег члана речено: "Овим 

таблицама за 1903 .годину може се послужити и за 1904. годину- ако за 1904. 
не буду наштампане нарочито израђене таблице за ту годину - било у 

Државном календару било у нашој публикацији Опсерваторије . " 

Нагласимо да је у тексту много урађених примера, како би се читаоцу 

олакшало коришћеље наведених упутстава, зато што треба имати у виду да 

је тада у Србији било много метеоролошких посматрачких станица и да није 

сваки љен службеник био засебно упућен, у току свог школоваља, у оно што 

је требало да ради. Наведимо чиљеницу да је Милан Недељковић објављивао 
. . 

извештаЈ е о посматраљима КОЈИ су итекако од важности за данашљу науку. 

Мислим да би и данас требало да се напише једно овакво Упутство за 

грађеље сунчаних сатова, зато што децу треба од малена учити да 

посматрају природу око себе, да запажају промене, а таква једна справа 

у школском дворишту би много томе допринела. Можда би тако нешто 

могло да се укључи и у уџбенике из Познаваља природе? Треба 

размислити о овоме! Још једна могућност би била, да се нађе неко ко би 

делове за сунчани сат серијски производио, па би цело састављаље 

олакшао и смаљио трошак!!! 

REVIEW OF ТНЕ ВООК "TIMEКEEPING ВУ MEANS OF SUNDIALS" 
ВУ MILAN NEDELJKOVIC 

Milan Nedeljkovic (1857-1950) was the fшt director ofthe Astronomical observatory 
in Beograd. At that times Meteorology was tightly connected with Astronomy, so, he 
founded the fust meteorological stations in SerЬia too. One of handbooks, written Ьу him, 
is reviewed in details. 

The fust chapter, "The Time (Hours)", deals with proper and mean time, proper solar 
and mean solar time, local and middle-european time, timekeeping (what is the time?). The 
second, "Sundials", descriЬes the theory and the construction of sundials, in full details, 
folloњed Ьу defшing of the proper solar noon. In the third, "Clocks", the author interpretes 
the clockrate, the comparision of two clocks, the taking of minutes. "Appendix" treats the 
sunrise and the sunset on different places (with 12 taЫes, for each day in the year 1903). 
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Резиме. Књига Тригонометрија Ристе Карљиковића користила се као уџбеник за 

гимназије ре алке између два светска рата (1924-1941 ). Занимљива ј е чињеница да ј е 
значајан њен део посвећен Сферној тригонометрији и њеним применама у астроно

мији и геодезији. Ови садржаји данас не постоје у настави математике не само у 

средњим школама, већ не постоје нити на факултетима. 

Тригонометрија Ристе Карљиковића користила се као уџбеник за више 

разреде средњих школа између два светска рата. У оквиру предмета 

Геометрија представљала је њен трећи део. О аутору знамо толико да је био 

директор П Женске гимназије у Београду. Књигу је препоручио као уџбеник 

Главни просветни савет а на другом поправљеном и допуњеном издању, које 

сам користила, пише да га је одобрио тадашњи Министар просвете одлуком 

С.н. бр. 23235 од б. августа 1931. године. Књигу је издала Књижарница 

Рајковића и Ћурковића у Београду. Такође нам је познато да је Књига 

доживела више издања и да се користила до почетка Другог светског рата. 

Одлучила сам се да представим ову књигу имајући у виду њен, 

делимично необичан садржај. Док се у првим деловима ове књиге излажу 

стандардни садржаји тригонометрије последњи део посвећен је Сферној 

тригонометрИЈИ. 

Књига се састоји из следећих поглавља: Увод, Гониометрија, Равна 

тригонометрија и Сферна тригонометрија. 

У Уводу аутор говори о функцијама уопште , а посебно о гониомет

ријским или тригонометријским функцијама. Затим о израчунавању 

функција углова од тридесет, шесдесет и четрдесет пет степени, као и о 

задатку тригонометрије и њеној подели. Запазила сам да аутор углавном 

користи назив гониометријске функције који се до данас готово изгубио и 

уместо тога се користи назив тригонометријске функције. 

У првом поглављу, Гониометрија, аутор даје графичко представ-љање 

тригонометријских функција код круга полупречника r=l (тригоно-
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метријски круг), међусобни однос тригонометријских функција истог угла, 

као раст и опадаље тригонометријских функција кад угао расте , затим 

формуле за претвараље тригонометријских функција неоштрих углова у 

тригонометријске функције оштрих и негативних углова. Дате су адиционе 

теореме два угла као и идентитети за претвараље збирова и разлика триго

нометријских функција у производ ради љиховог логаритмоваља. Доказује 
. . 

разне друге тригонометриЈске идентитете, даЈе поступак за израчунаваље 

вредности тригонометријских функција, као и израчунаваље помоћу љи

хових логаритама и наводи примере решаваља тригонометриЈских Једначина. 

Посебно бих нагласила са којом тачношћу Карљиковић врши 

израчунаваље вредности тригонометријских функција. Занимљиво је да су 

ђаци учили израчунаваље ових вредности коришћељем љихових анали

тичких особина. На пример , на страни 42 налазимо коришћеље неједнакости 
за угао О < а < 90° 

arc а - sin а < arc а sin2
( а/2) (1) 

Наиме , аутор показује да је израчунаваље тригонометријских функција 

елементарном методом засновано на принципу: да је код круга полупречника 

r= Ј , разлика између tangens-a, sinиs-a и arcиs-a, када је средишњи угао 
сасвим мали, незнатна. 

На слици 25 је дато AD=tg а, и 

ВС= sin а и АВ= arc а. Са слике се 

види да је разлика између тангенса 

AD, аркуса АВ и синуса ВС утолико 

маља у колико Ј е средишљи угао а 

маљи . За а= 1' разлика између вред
ности tg 1 ' , sin 1' и arc 1' је готово 
једнака нули. Аутор доказује да је 

разлика између аркуса и сину са једног 

оштрог угла мања од четвртине 

трећег степена аркуса тога угла. 

~{ 
о~ . с!А 

Сл. 25 

Да би ово показао аутор полази од чиљенице да је лук оштрог угла маљи 

од љеговог тангенса, тј . да је arc( а/2) < tg( а/2). Ако обе стране ове 

неједнакости помножи са 2cos2(a/2) добија 

2arc( a/2)cos2
( а/2) < 2tg( a/2)cos2

( а/2), или arc а - sin а < arc( а )sin2
( а/2). 

неједнакост која је наведена под бројем (1) . Ако се овде замени sin(a/2) са 

arc(a/2) онда она постаје већа (видети сл. 25). Тада је тим пре љена лева 
страна маља од arc(a)(arc(a)/2)2 када је била маља од arc(a)sin2(a/2). Даље 
Карљиковић пише: 

190 



СФЕРНА ТРИГОНОМЕТРИЈА РИСТЕ КАРЉИКОВИЋА 

Стога је заиста: 

. (arc а)• 
аге а - sm а < --4~ .... (2) 

. . rла. 1 · З, 14 · 1' 
Узимајући да Је а = \' имамо arc 1' = 1800 = -

108
ro- = 

= 0,0002908882. Тада према неједначини (2) имамо: 

. 0,00029088823 

аге 1' sm 1' <--т-- ..... (З) 
Па како је 0,00029088823 < 0,0000000001 , то је тим пре: 

arc 1' sin l' < 0,000000000025 .... (4) 

Ова нам неједначина показује да је разлика између аге 1' и sin 1' тако 
мала да је без велике грещке сматрамо равном нули. Стога је, arc \' = 
= sin 1' • А како смо нашли да је аге 1' = 0,0002908882, то је и 

sin /' = 0,0002908882. 

Помоћу основних образаца налазимо из једначине: 

sin 1' = 0,0002908882 и cos 1', tg !' и cotg \' а затим, употребом обра.
заца за функције збира двају углова и образаца за функције удвојених 
углова, налазимо: sin 2', sin 3', sin 4' , . . . • ; cos 2' , cos 3' , 
<;os 4' , , ... ; tg 2', tg З', tg .4~, , ... ; . итд .. д<ж ие добијем,а вредН\>СТИ 
Функција св~iУ· yr:.,JIOiia закључио до 45".. . 

Да бисмо одредили вредности фушщија углова 1юји имају само 

секунде, можемо утолико пре да заменимо arcus угла са sinus-oм тога 

аге !' 
угла. Па f!aKo је аге i" = 6(), то је и 

. . .. . . . 0,0002908882 
sm t" = --~00-- = o,o00004s4s! 

Тада је: sin 2" = 2 · sin \", sin 3" =З· sin 1", sin 4" = 4 . sin \" итд., 
а ~потре~ом основних образаца и.зрачун.авамо и остале функције уг лова 
;који имаЈу само секунде. 

К~н<? су вредности r~ниометриских функција понајвише ирацио
налнИ бpo)eBif, то . .;у ове ,вредности утолиџ.о тачније израчунате. укоЈшко 
имају .Щще деци мала . Али су . тада утолико више оте жан е математичке 
радње са њима. Да бисмо uзбегли ову тещкоhу, особuто ПЛ!\ множењу, 
де.ъењу, степен'овању и кореновању, служимо се употребом .nогаритама. 

Из ово~а разлога, таблице у којима се на.лазе вре11ности rониометриских 
функци)~, имщу мању примену од таблица у којима се налазе лоrаритми 
бројних вредности гониометриских функција. 

Напомена. За јединично растојање у Сунчевом систему узима се 

растојање Земље од Сунца (велика полуоса Земљине путање) и назива се 

Астрономска јединица, lAJ = 149 597 870 km. Угао у правоуглом троуглу 
(Сунце - Земља - звезда) под којим се ово растојање види са неке звезде, 

назива се паралакса звезде и паралксе су мање од !". Парсек је растојање до 
објекта које би имало паралаксу од I" и та мера се узима за јединично 
растојање у нашој галаксији. Отуда се у астрономији појављује једнакост 

lпарсек= 206265АЈ . Занимљиво је да Карљиковић у својој књизи даје са 

високом тачношћу вредност: sin 1"= 0.0000048481 ~ 1/206265. 
У другом поглављу Равна тригонометрија аутор даЈе решавање 

елемената код правоуглог троугла, решавање елемената код Једнакокраког 

троугла, решавање елемената код правилних многоуглова, решавање код 
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круга, однос између страна и функција углова једнакостраног троугла и 

израчунавање елемената код четвороуглова. Дата је примена тригономет-
. . . 

риЈе на решавање задатака из стереометриЈе као и примена тригонометриЈе 

на решавање задатака из практичне геометриЈе. 

Занимљиво је да у овом поглављу аутор на страни 107 даје задатке из 
космографије . То су задаци под бројевима 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14 и 15. Из

двојила бих следећи задатак (задатак 13, стр . 110). 

13) На/ш отстојање једног небеског тела (месеца, сунца) 
до земљиног средишта. 

Нека тачка О (сл. 57) претставља центар Земље, ЕК преч
ник екватора, а кружна периферија меридијаи места В и С 

на Земљиној ловршини одакле се nосматраље врши. Ако су 

углови ВОК =<р и СОК= ;р', географске ширине места В и С, 
а углови Z и Z' зенитне раздаљине небеског теда, који се 

углови одређују у истом тренутку од nосматрача када се 

небеско тело налази над м<>ридијаном места В и С,· R полу
пречник Земље, онда се раздаљина OS = d одређује из че

твороугда SBOC помоhу количина: R, rp, ср', Z и Z'. Ако озна
чимо углове BSO и CSO са х и у, онда најпре одређујемо те 
уrлове помоhу љиховог збира и љихове разлике. 

Њихов збир из четвороугла SBOC јесте: 
x+y=3б0°-(180°-z)-(180°-z')-(ip+rp')=(z+z)-(rp+rp') ... ( 1) 

Њихову разлику одређујемо на следеhи начин: Из ~ SOB 
имамо R: d = sinx: sin (180°- z), а из ~ SOC имамо 

R: d = siny: sin {180°- z'). 
Улоређивањем ових двеју пропорција налазимо да је . 

sinx : sinz = siny : sinz', или sinx : siny = sinz: sinz' . 

. ~~\ _______ _ 

Сл. 57 

Применом изведених проnорција добиiамо: 

(sinx + siny): (sirzx- siny) = (sinz + siпz'): (sinz- sinz'), или 
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. х+у х~у х+у . х-у . z-fz' z--z' 
2 sm -2~ cos -

2
- : 2cos -

2
-· sm .-2- = 2sm -

2
- cos --

2
- : 

z+z' . z-z' х+у х-у z+z' z-z' : 2cos 2 - sm 2 - , или tg-
2 

-: tg~2- = tg -
2
- : tg

2
-. 

Одавде је 
x-fy z-z' 
--·fg--

t х-у 1 2 2 
tg z+z' -q>-<p~ tg~j- z' 

2 2 
g-r= g z-fz' 

tg - i -

Из ове једначине, уnотребом логаритама, налазимо угао 
(х- у). За х- у= ro и х+ у= (z + z')- (rp + rp') = s, наЈiа-

. ro-f• s-ro 
зимо да Је х=-2- и y= --z-· 
Најзад из троугла SBO и SCO налазимо да је: 

d=R~in_!_, или d=R~in:!_. 
smx smy 

Бројни пример. Зенитни угао Месеца измерен у Берлину 
(северна географска ширина rp = 52° З!' ЗЗ") је z = з2о З' 51", 
а зенитни угао месеца, измерен у истом тренутку на гребену 

Добре Наде Uужна географска ширина rp' = ЗЗ0 56' З"), је 

.z' = 55° 42' 48"; иаhи одстојање месеца до центра наше Земље 
када је њен полуnречник R = 6З70,ЗО8 km. 

Напомена. Аристарх је већ у III веку пре нове ере нашао геометријску 
методу да одреди Месечеву даљину, али вредност коју је тако добио била је 

превише груба. Прво тачно одређиваље даљине једног небеског тела на 

примеру Месеца урадили су француски астрономи Лаланд и Лакај у XVIII 
веку, управо мерећи Месечеве координате с крајева основице која се 

протезала од Рта Добре Наде до Берлина. Видимо да је Карљиковић узео 

управо овај бројни пример. 

У трећем поглављу, Сферна тригонометрија, излажу се сферни 

троуглови, њихове врсте и особине. Затим је дато решавање елемената 

правоуглог сферног троугла, решавање елемената косоуглог сферног 

троугла, као и примена сферне тригонометрије у астрономији и геодезији . 

Осврнула бих се посебно на ово поглавље . Наиме , аутор до Неперовог 
. . 

правила долази на Једноставан начин, применом равне тригонометриЈе . 

Неперово правило гласи: Косинус ма ког елемента једнак је производу 

синуса супротних елемената или производу контангенса суседних елеме

ната. Ово правило се користи за решавање елемената правоуглог сферног 

троугла. Да би се оно применило , прав угао не треба сматрати елементом а 

уместо катета треба узети њихове комплементе а'= а- 90°, Ь'= Ь - 90°. Ових 
пет елемената представљени су на сл. 64, стр 118. 

Да би решио елементе косоуглог сферног троугла Карљиковић на 

једноставан начин, спуштањем сферне нормале из једног темена, дели 

косоугли сферни троугао на два правоугла сферна троугла, (видети сл . 66, 
стр . 123). Применом Неперовог правила на та два правоугла сферна троугла 
долази до основних теорема сферне тригонометрије . То су синусна теорема и 
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косинусна теорема за стране и косинусна теорема углове. Исказе ових 

теорема наводимо онако како их је Карљиковић написао. 

А 
с 

с 

А 

С,л. 64 Сл. 66 

1) Синусна теорема: У сваком сферном троуглу имају 

се синуси страна као што се имају синуси љихових супротних 

углова 

sin(a) : sin(b) : sin(c) = sin(A) : sin(B) : sin(C) 

2) Косинусна теорема: У сваком сферном троуглу је 

косинус једне стране једнак производу косинуса осталих двеју 

страна више производу синуса тих страна помножен 

косинусом захваћеног угла. 

cos(a) = cos(b)cos(c) + sin(b)sin(c)cos(A) 
cos(b) = cos(a)cos(c) + sin(a)sin(c)cos(B) 

cos(c) = cos(a)cos(b) + sin(b)sin(c)cos(C) 

З) Косинусна теорема за углове гласи: У сваком 

сферном троуглу је косинус једног угла једнак негативном 

производу косинуса осталих углова више производу синуса тих 

углова помножен косинусом стране на којој се ти углови налазе. 

cos(A) = -cos(B)cos(C) + sin(B)sin(C)cos(a) 
cos(B) = -cos(aA)cos(C) + sin(A)sin(C)cos(b) 
cos(C) = -cos(A)cos(B) + sin(B)sin(C)cos(c) 

Напоменула бих да аутор до ових основних теорема сферне 

тригонометрије долази на изузетно једноставан начин. У књигама руских 

аутора, у књизи Општа астрономија од Б Шеварлића и З. Бркића као и у 

књизи Spherical Astroпoтy од Робина Грина до ових теорема се долази доста 
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компликованиЈе . Да би се добили основни обрасци сферне тригонометрије 
. . . 

користи се ротациЈа правоуглог координатног система ЧИЈИ Је почетак 

смештен у центар сфере на којој се налази сферни троугао. Затим се за 

косинусну теорему за угао уводи појам поларног сферног троугла да би се 

преко њега дошло до ове теореме . 

Помоћу основних теорема (1), (2) и (З) аутор долази до сложенијих 

израза за решавање сферног троугла као што су Гаусове једна чине (стране 

127 и 128) и Неперове аналогије (стране 129, 130 и 131). 
На странама 138 и 139 дати су изрази за израчунавање полупречника 

описаног круга око сферног троугла и полупречника уписаног круга у 

сферни троугао. 

Примена сферне тригонометрије у астрономији је велика. Аутор у књизи 

на страни 140 даје пример одређиваља сферне раздаљине између два места 
на Земљи. 

111. ,Сферна раздаљина између два места на земљи 
Да бисмо израчунали сферну раздаљину места А и В 

на земљи, треба да знамо .N 
географске ширине и геО· 

графске дужине тих ме
ста. Ако су q>1 и Л1 .. гео
графска ширина и дуж.ина 

места А, q>2 и Л2 географ-' 
ска ширина и дужина ме

ста В, N и S nолови зе

мљ.е, круг NESF главни 

меридијан, а круг ELQF 
екватор, кругови NALS 
и NBQS меридијани ме

ста А и 8, онда је : 
ср1 = AL, Л1 =EL, q>2=BQ и 
i. 2 = EQ, тада је тражена 

s 
Сл. 70 

СсРерна раздаЉИна АВ страна сферног троугла ABN у коме 
знамо две стране NA и NB (NA = goo- rp1 и NB "-= goo- rf2) 
и захваhени угао N = Л~ - Л1• Задатак се, дакле, своди на 
лети случај решавања сферног троугла из nретходног па
раграфа. 

Наiiо.мена. Ако желимо да израчунамо сферну разда
љину двају места на земљи не v стеnенима већ v дужинскоi 
јединiЩи {у метрима, километрима, миљама), онда лримењу

ј~мо лролорцију .: 
40000000: х = 360° : <9:: АВ, одакле је : 
_ 40000000·--tAB _ 40000·-tAB k 

х - 360° т ,.-- 360° . т, 

где Је 40000000 обим великог круга у метрнма (приближно), 
х растојање места А и В у ме'Грима, а ~ АВ растојање места 
(страна сферног троугда NAB у сnленима). 
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Пример. Наhи rферну раздаљину измеi)у Рима н Беча, 

Сл. 71. 

Тада је: 

ако· је reorp. ширина Рима <р1 = 41° 53' 54" а 
Беча <p2 =4S012'35", reorp. дужина Рима'Ј..1 = 
=1 го 28' 48'', а Беча Л2=1 во 22' 42", рачунајуhн 
од rрнничког меридијана. 

А.~р сферни nол N, Рим (R) и Беч (В) 

дају сферни троугао NRB, онда је страна 

. NR = 000 -!р1 = 48° б' t б", страна NB = 
= 9()0-'- !р2 = 41° 47' 25", а угао код 

N = Л2 -:--- Л1 = 3° 53' 54". 

b-r . b-r 
B+R cos-_. -2- N B-R sm-2-. N 

tg ~ = Ь +, cotg 2 и tg - 2 = . ь + r catg 2 или 
cos -

2
- sm 2 -:-

B+R cos 3° 9' 25,5" • cotg 1° 56' 57" 
tg -у-= sin 44° 56' 50 5" и 

' B-R sin 3° 9' 25,5". cotg 1° 56' 57" 
tg 2-= sin 45° 56' 50 5" ; 

' B+R B-R 
logtg 2 - = 1,48340 и log tg -

2
-- = 0,79754; 

B~R =88°7'6";
8 

2 
R = 80° 56' 38"; В+ R = 176° 14' 12", 

В- R = 161° 53' 16"; В = 169° З' 44", R = 7° 10' 28" . 
. B+R 
sт--

n · 2 Ь - r sin 88° 7' б"· tg зо 9' 25 5" n 
tg 2=-:в Rtg-г= sin 80° 56'.38" --'-.,..L.; log tg2= 

sm-·-
2

-

n 
= 2,74682; 2 =3°11' 42"; n =6°23' 24". Дакле, сферна раздаљина 

Беч-Рим износи 6° 23' 24", .или у дужинској јединици: 
RB = 40000000 · 6° 23' 34" = 40000000 . 23Q04 = 

360° 1 296 000 . 
= 710000 т= 710 km. 

Напомена. На сличан начин се одређује и сферна раздаљина између два 

небеска тела на небеској сфери .. 

Карљиковић у својој књизи поред занимљивих примера даје велики број 

задатака. За неке задатке, нарочито теже, наводи њихово порекло и годину. 

Углавном су то задаци који су се давали на матури у предратној Југославији 

(Београд, Ужице, Карловац, Приштина, Шибеник, итд) и Француској (Sor
bonne, Caen, Marseille, итд) . Неке познате теореме наводи по имену аутора: 

Косинусна теорема - Карнотова теорема, Гасуове обрасце - Молвајдове 

једначине. Занимљиво је да Херонов образац за површину троугла назива и 

Брамагуптов образац. У књизи се појављују речи које су данас готово 

изгубљене, на пример речи космографија и гониометрија. 

Споменимо да се сферна тригонометрија која је представљена у 

Карљиковићевој књизи предавала само у гимназијама реалкама, које би сада 
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одговарале гимназИЈама природноматематичког смера. Данас се ови 
. . 

садржаЈИ не предаЈу у средњим школама. 

РИСТА ИАРЉИИОВИ1\ 
ДИРЕКТОР 11 ЖЕН . ГИМН. У БЕОГРААV 

ГЕОМЕТРИЈf\ 
ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ТРЕЋИ ДЕО 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 

ДРУГО ПОПРАВ.ЉЕНО И ДОПУЊЕНО МЗДАЊЕ 

Овај је уџбеник препоручен од Главног просветноr савета и одебрен од 

Г. Министра просвете одлуком С.н.бр. 23235 од б августа 1931 год. 

ИЗДАЊЕ КЊИЖАРНИЦЕ РАЈКОВИЋА И ЋУКОВИЋА 

БЕОГРАД- ТЕРАЗИЈЕ 

ЗАКЉУЧАК 

Књига је методички лепо написана, градиво се постепено уводи. Аутор 

даје много урађених примера тако да пратећа збирка није ни поребна. 

Посебно бих истакла једноставност извођења основних теорема Сферне три

гонометрије, тако да је тај део математике заиста био приступачан ђацима 

гимназиЈа реалке у оно време. 
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Имајући у виду методички начин писања књиге , њен сдржај , примере и 

задатке, препоручила бих ову књигу и данашњим ђацима, средњошколким 

професорима па и студентима. Књига је дигитализована и ускоро ће се наћи 

на интернет страници Математичког факултета у оквиру виртуелне 

библиотеке на адреси http ://alas .matf.bg. ac .yuЉiЫioteka/home .jsp . 

Захвалница 

Користим прилику да се захвалим организатору др Милану С. Дими

тријевићу на позиву за учешће на конференцији Развој астрономије код 

Срба IV. Захваљујући томе, овај текст је написан. 
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SPHERICAL TRIGONOMETRY OF RISTA КARLЛKOVIC 

The book Trigonometry Ьу Rista Karljikovic was used as а textbook in secondary 
schools (gymnasium) between two World wars (1924-1941). The most interesting fact is 
that the significant part ofthe book was devoted to spherical trigonometry and it' s usage in 
astronomy and geodesy. This part of mathematics does not exist in contemporary teaching 
of mathematics, neither in secondary schools, nor in university lessons. 
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Зборник радова конференције "Развој астрономије код Срба IV" 
Београд 22-26. април 2006, 
уредник М. С. Димитријевић 

Публ. Астр. друш. "Руђер Бошковић" бр. 7, 2007, 199-208 

ЧИЉЕНИЦЕ ПОВОДОМ ТРИДЕСЕТДВОГОДИШЊИЦЕ РАДА 

АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА "НОВИ САД" 

БОЖИДАР Д. ЈОВАНОВИЋ 

Астрономско друштво ''Руђер Бошковић" 

е- mail: jvbzd@polj .ns.ac.yu 

Резиме. Астрономско друштво "Нови Сад" основано је 4. јануара 1974. године. Дат 
је приказ мука и тешкоћа које су пратиле: прво, добијање и адаптацију просторија за 

смештај инструмената Народне опсерваторије и, друго, уложени труд за добијање 

инструмента, а затим и тзв. "Пивнице", у Јосифовом бастиону, за Планетариум, све 

на Петроварадинској тврђави, у Новом Саду. 

4. јануара 2004. је требало да се прослави ТРИДЕСЕТОГОДИШЊИЦА 
од осниваља Астрономског друштва "Нови Сад", у Новом Саду, али није 

одржана !'?! Са друге стране је на реду још једно славље - 55 година од 
осниваља Астрономског друштва "Руђер Бошковић", из Београда, па сматрам 

да је осим мојих сећаља објављених у Васиони, 212004, 4/2003 и у 

Астрономији 8/2004, неопходно да се дода још једно, исцрпно. Односиће се 
опет на Астрономско друштво "Нови Сад", чији сам председник био од 1980. 
до 1985. Међутим, то ми није сметало да и даље наставим да радим на 
јачаљу астрономског покрета у Новом Саду, што ће се видети из даљег 

текста. Захваљујући мом Дневнику, уз поједине догађаје ћу да наведем и 

тачне датуме када су се одиграли, а, понегде, и имена учесника у љима. 

* * * 

Оснивачка скупштина Астрономског друштва "Нови Сад" (у даљем 

тексту АД "НС") је одржана 4. јануара 1974. Живојин Ћулум је изабран за 
председника, ја за подпредседника, а Јарослав Францисти за секретара. 

АД "НС" добија од СИЗ-а (Самоуправне интересне заједнице) за 

грађевинско земљиште и становаље града Новог Сада 1975. решеље о 

одређиваљу локације и просторија у тзв ."водоторљу" и у напуштеним халама 

"Новкабела", на сада непостојећем углу Радничке и Сремске улице . 25. 
децембра 1975. је на том истом месту, поводом прославе Тридесетого-
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дишљице Народне технике Војводине и стодвадесетпетогодишљице рођеља 

Николе Тесле, одржано свечано полагаље камена темељца за будућу 

Народну опсерваторију (у даљем тексту НО) . Представници Скупштине АП 

Војводине и СО (Скупштине општине) Нови Сад, су уручили кључеве од тих 

просторија. Требало је да то буде и званичан почетак прилагођаваља тих 

грађевина за НО. Исте године је надлежнима поднет "Општи план НО". Са 

друге стране је СИЗ-у за научни рад Војводине одмах поднет елаборат "О 

изградљи новосадске НО" са подробним планом и одговарајућим 

илустрациЈама. 

"Предрачун за набавку инструмената" и "Трошкове адаптације" смо 8. 
априла 1977. упутили на надлежно место . Али, средином, 1977. године су 
срушени сви нама додељени објекти и на том месту је почела изградља 

Спортског центра Војводине, садашљег СПЕНС-а. 

Ова чиљеница нас није поколебала него смо и даље наставили по старом . 

Тако смо 30. октобра 1979. Покрајинском штабу за територијалну одбрану, 
Покрајинској конференцији Социјалистичког савеза радног народа 

Војводине (ССРНВ), Општинској конференцији ССРНВ, Извршном већу 

СО Нови Сад, Покрајинској и градској Народној техници, Универзитету у 

Новом Саду и Урбанистичком заводу предали "Мишљеље за тражеље 

локације за НО" . 

Промена у АД "НС", када је 2. јуна 1980. уместо Ж. Ћулума, Божидар Д. 

Јовановић, постао председник, није ништа успорила напоре који су до тада 

улагани. Исте године, 14. октобра 1980. је Б. Д. Јовановић, на проширеној 

седници Градске народне техника предложио да се у "План од 1980. до 
1985 .године" унесе и осниваље и рад НО. Усвојено је ЈЕДНОГЛАСНО. Са 

директором Покрајинског хидрометеоролошког завода (ПХМЗ) се 11. 
новембра 1980. договорио да у љиховој новој згради предвиде и просторије 
за АД "НС". 25. новембра 1980. је тај договор потврдио и заменик директора 
пхмз. 

29. јануара 1981. је председник поднео "Извештај о досадашљем раду" и 
"Захтев за помоћ" СИЗ-овима за опште образоваље, за усмерено образоваље, 

Културно-просветној заједници, како покрајинској тако и општинској . 

Ж. Ћулум и Ј. Францисти састављају "Идејни пројекат за новосадску НО 

и планетариум". 

20. маја 1982. је предат подпредседнику Скупштине градске заједнице 

Нови Сад. 25. новембра 1982. директор УРБИС-а, као локације за изградљу 
НО предлаже Мишелук или Тврђаву. 9. децембра 1982. Председник 

градског Комитета за друштвене делатности (ГКЗДД) саопштава да ће у 

будућности преузети званични део започетог посла око изградље и избора 

места за НО. 

23. јануара 1983. је изашао чланак о АД "НС" и о љеговим делатностима 
у новосадском листу Дневник. 4. фебруара 1983. је одржана седница ГКЗДД 
на којој су били председник и секретар АД "НС". На љој је, у присуству 

генералног директора УРБИС-а, председника СИЗ-а за техничку културу 
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града и председника Народне технике града, скицирана "Подробна 

информација о изградљи НО". Предложено је да се нађе привремено решеље, 

на Мишелуку, или на Татарском брду. О тој "Информацији" је расправљано 

7. марта 1983. на општој седници ГКЗДД. Прихваћен је закључак: 

" .. .Препоручује се СИЗ-у за техничку културу града да већ у 1983. години 
унесе у свој Програм рада почетак изградље НО ... СИЗ за техничку културу 
града треба да покрене иницијативу за закључеље Самоуправног споразума 

за удруживаље средстава за изградљу НО. ГКЗДД ће пружити помоћ СИЗ-у 

за техничку културу града у реализацији изградље Народне опсерваторије. " 

Наведени закључци су усвојени ЈЕДНОГЛАСНО што треба да потврди да је 

интерес за ову образовну установу у Новом Саду био ј еднодушан. Можда 

ови закључци звуче рогобатно, али таква је некада била терминологија. До 

28. марта 1983. је Б. Д. Јовановић саставио подробан "Пројектни задатак", са 

6 скица, за СИЗ за техничку културу. У љему је предвиђена сала за 

планетариум, 2 куполе за инструменте, на терасама, уз остале неопходне 
просторије (салу за предаваља, библиотеку, фото-лабораторију, кабинете 

итд.), а у договору са Републичким сеизмолошким заводом из Београда, у 

подрумске просторије би били смештени и љихови инструменти! На једној 

тераси би били постављени и помоћни уређаји за посматраље неба (небески 

глобус, армиларна сфера, велики октант, провидни део небеског свода са 

уцртаним главним видљивим сазвежђима. ради лакше идентификације, ... ). 
Исто то би било смештено на платоу испред зграде, да би они, који би дошли 

ван радног времена НО, могли да уче Астрономију. Покрајинском комитету 

за науку сам предао исти тај пројектни задатак допуљен са "Захтевом за 

помоћ код изградље НО у Новом Саду". Исти "материјал" је предат 

директору "Инвестпројекта". Уз малу допуну је то постало "Програмско, 

решеље са идејном скицом, техничким описом, предрачуном и предмером". 

25. новембра 1983. смо, на Петроварадинској тврђави, разгледали могуће 
локације за НО. 

Да не бисмо чекали на обимне административне формалности, доделу 

новца, итсл. Ми смо са директором основне школе "Жарко Зрељанин", на 

Лиману, разговарали о могућности смештаја једног инструмента, телескопа, 

на љихову велику терасу. Отац Ивана Маурича, сам Иван и Ј. Францисти су 

направили одговарајућу скицу, коју сам предао директору, заједно са 

пропратним актом, 28. априла 1983. Иако је ова школа одобрила понуђени 
план, побојали смо се да ће надлежни, када буду сазнали да смо се 

привремено сместили, одустати од даљег даваља помоћи. Тако је дашчара 

остала само на папиру. 

УРБИС је саставио "Идејно архитектонско програмско решеље", а ми, 

према љему одговарајућу макету (која још увек постоји) . Са 

"Инвестпројектом" је Б . Д. Јовановић потписао уговор о изради 

"Архитектонског програмског решеља за изградљу НО" 8. фебруара 1984. 
УРБИС-у је предао "Захтев за урбанистичко техничке услове" (УТУ) 11. 
јуна 1984. Истог дана смо били Ж. Ћулум, Бора Радусиновић и ја код 
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директора УРБИС-а и договорили се да у "Генералном урбанистичком плану 

за Нови Сад" предложи могућа места, а да комисија АД "НС"-а изабере 

најпогодније од љих. У том смислу смо Ж. Ћулум, Б. Радусиновић, Ј . 

Францисти и ја били код Илије Дрезгића, председника СО Петроварадин . 

Тог дана, 24. септембра 1984, су били присутни још : Ђура Добоши и 
Славко Голик, из Туристичког савеза града. Предложили су као погодна 

места на Тврђави: Барутану, Топовљачу, Стражару (тзв. "црвену кућу") итд. 

3. новембра 1984. смо Ђура Паунић, Зоран Пивнички, С. Голик, Ј . 

Францисти и ја посетили сва наведена места. После тога смо поднели захтев 

Одбору за уређеље Петроварадинске тврђаве (ОЗУПТ), чији је председник 

био арх. Слободан Јовановић, да нам доделе стражару у којој су тада држали 

свој алат и машине радници "Градског зеленила" . На седници ОЗУПТ, која је 

одржана 5. новембра 1984. је усвојена ова одлука: " ... Молбу АД "НС" да му 
се додели на Тврђави простор за љегову активност Одбор оцељује као 

оправдану, али је микролокацију тог простора потребно тек утврдити у 

даљем контакту са подносиоцем и надлежним стручним службама ... " 26. 
новембра 1984. смо код председника СО Петроварадин добили још неке 

предлоге за локацију, али смо остали код стражаре тзв ."црвене куће". 21. 
децембра 1984. подносим "Предлог за обавезе за задовољеље општих 

друштвених и заједничких потреба у 1985. години" Градском комитету за 

привреду и финансије. 

У међувремену смо, 3. децембра 1984, разгледали три места која су нам 
још била понуђена: Транџамент, изнад насеља Рибљак (констатовали смо да 

је ту велики одсјај од Новог Сада, одблесак и са других страна, сувише жив 

саобрађај на путу према Каменици), Татарско брдо (Институт за кардио

васкуларне болести је у непосредној близини - исувише блешти - кроз 

дрвеће се виде светле, сјајне тачке), Чардак, изнад Каменице (неосветљени 

део неба је са јужне стране, то је највише брдо у околини, видик се шири чак 

до гребена Фрушке Горе, једини проблем је тај што је погодно земљиште у 

приватној својини) . Одабрали смо Чардак. 6. децембра 1984. је Комисија АД 
"'НС" поднела званичан извештај, са својим предлогом, свима онима у Новом 

Саду, који би могли да нам помогну. 

Допис од Покрајинског секретаријата за народну одбрану нам је стигао 

10. јануара 1985. са подршком за наше намере . 15. јануара 1985. смо 
дознали да је ГКЗДД упутио СО Петроварадин акт у ком се потпомаже наш 

захтев за добијаље стражаре на Тврђави. Обавештени смо и да је наш Захтев 

ушао у "Средљерочни план изградље од 1985. до 1990. године" . На седници 

ГКЗДД од 6. фебруара 1985. је прихваћена ова одлука:" ... средства за 

финансираље рада АД "НС" (треба да се, прим БДЈ) обезбеде путем СИЗ-а за 

техничку културу града. Препорочује се надлежним органима да ... у 

планска документа за 1985 .годину унесу потребу припрема за изградљу, а да 

се у 1986. години приступи изградљи Народне опсерваторије у Новом 

Саду ... " У Дневнику је 8. фебруара 1985. изашао чланак ''Планира се 
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изградља опсерваторије". 2. априла 1985. је председник АД "НС" потписао 
"Уговор за израду УТУ-а за НО" . 

За нас је од велике важности састанак који је одржан у СО Петроварадин 

22. априла 1985. На љему су, осим председника СО, И. Дрезгића, били и 

Гајић, генерални директор "Градског зеленика" ("ГЗ"), Рајић, секретар 

ООУР-а "ГЗ", потпуковник, у име Покрајинског секретаријата за народну 

одбрану, С. Јовановић, председник ОЗУПТ, и Б. Д . Јовановић. Закључено је 

да је и војска заинтересована за рад АД "НС". Обећано нам је да ћемо добити 

кључеве од стражаре . После интервенције ГКЗДД су Ј . Францисти и Б. Д. 

Јовановић комисијски 2. августа 1985. преузели стражару на Тврђави од 
"ГЗ". 

Овај догађај није значио крај наших тегоба и уселеље у добијене 

просторије . Претходно ју је требало прилагодити за потребе АД "НС", а за то 

је било неопходно много новца. Требало је од три предузећа добити понуде, 

затим изабрати оно чија је најповољнија. Ж. Ћулум, Ј . Францисти и ја смо 

били код Александра Недељковића, у Покрајинском комитету за науку и 

информатику (ПКЗНИИ). Показали смо му сва постојећа документа, нацрте 

и предлоге и објаснили шта сад треба да наставимо да радимо . Препоручио 

нам је да се, уз сагласност одговарајућих органа, укључимо у реконструкцију 

гимназије "Јован Јовановић Змај" . Упутио нас је на арх . Мирка 

Крстоношића. Касније нам се прикључила и адаптација Синагоге. 

Ј . Францисти и ја смо били код председника ГКЗДД 31. јануара 1986. Ту 
смо сазнали да ће инвеститор за адаптацију бити Завод за очуваље и обнову 

споменика града Новог Сада (ЗЗОИОСГНС). Одговарајуће предрадље ће да 

обави арх. Татјана Савић. На седници од 15. априла 1986, у ГКЗДД, уз 
присуство А. Недељковића, из ПКЗНИИ, Ђорђа Малетина, секретара СИЗ-а 

за културу града Новог Сада (СИЗЗКГНС), Ангелине Ивановић, секретара 

СИЗ-а за средље образоваље града Новог Сада (СИЗЗСОГНС), С. 

Јовановића, ЗЗОИОСГНС, Томе Матића, из СИЗ-а за техничку културу града 

Новог Сада (СИЗЗТКГНС), Ј. Францистиа и Б. Д. Јовановића, одлучено је да: 

ЗЗОИОСГНС да 2.800.000 дин, СИЗЗТКГНС 1.800.000 дин, СИЗ за 

предшколско образоваље 800.000 дин. Тако је, на изглед, био решен и овај 

проблем. Одлука је усвојена ЈЕДНОГЛАСНО, али је, нажалост, уплаћиваље 

на одређени жиро рачун, ишло веома споро . Сматрам да компликације око 

тога и око изградље НО нема потребе да спомиљем . Изоставићемо тај 

тегобни рад (ма да би, можда, било поучно да се види шта је ту све требало 

да се учини и савлада.). 

После више од годину дана, 11. августа 1987. је свечано отворена зграда 
за Народну опсерваторију Астрономског друштва "Нови Сад" . Да подробније 

опишемо љено место рећи ћемо да је она на заравни испред садашље 

Академије за уметност, на Петроварадинској тврђави. Невоље се и даље 

испречују зато што тада још није била завршена адаптација крова који је 

требало да се отвара аутоматски. Али је и ручно откриваље ноћног небеског 

203 



БОЖИДАР Д. ЈОВАНОВИЋ 

свода пружило могућност за Новосађане да прате уживо појаве за које до 

тада нису ни знали, или су за љих сазнали из кљига. 

* * * 

Ново поглавље треба да упозна заинтересоване са трновитим путем 

набавке инструмента и љеговог смештаја у садашљем Планетариуму, такође 

на Петроварадинској тврђави. 

Да би се јавност упознала са радом и са користима од планетариума, у 

часопису Мисао, бр . 28 (31 О) од 15. децембра 1986. је објављен први део, а у 
следећем броју и други део мог чланка о томе. 

Слика 1. Народна Опсерваторија. Слика 2. У лаз у Планетариум. 

25. новембра 1986. је у СИЗ-у за усмерено образоваље и васпитаље 
Војводине (СИЗЗУОИВВ) одржан састанак за покретаље иницијативе за 

изградљу планетариума у Новом Саду. Сазвао га је Алексндар Недељковић 

из ПКЗИИН. Присуствовали су А. Недељковић, представник СИЗУОИВВ, 

Покрајинске технике, Градске технике, новинари из Дневника, Мађар Со-а, 

Новосадске хронике, Ж. Ћулум, Ј . Францисти и ја. Поднели смо укупно 

четири понуде за уређаје: "Цајс"-а из Јене, "Цајс"-а из Оберкохена, "СПИЦ"-а 

из САД и из Јапана. Закључено је шта треба да се уради па да се оствари 

наша жеља. На почетку припрема за установљаваље планетариума у Новом 

Саду, показала се наша домаћа навика- уместо да се удруже све снаге, ради 

се одвојено, па можда и једна против друге- Ж. Ћулум и Ј . Францисти су 

засебно, а Богдан Станић и ја, не знајући за оне друге, отишли у ПКЗИИН, 

11. децембра 1986. Срећом за цео подухват, А. Недељковић је изјавио да не 
жели да се из рада АД "НС" искључују научни радници! Понуде за 

планетариум су биле упућене на АД "НС", а да ја као председник не знам 

ништа о томе!?! 

Поново ћу да изоставим за ширу јавност незанимљиве, али итекако бројне 

и заморне послове које смо морали да обавимо. Између осталог сам, о свом 

трошку, присуствовао прослави осамдесетогодишљице фирме "Карл Цајс" у 
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Јени, тада Источна Немачка, не бих ли постигао повољније резултате за 

набавку инструмента. 

Укључићемо се у догађаје који отпочиљу са 1. септембром 1992. Тада ми 
се телефоном јавила Др Софија Саџаков, моја колегиница са студија, а тада 

виши научни саветник на Астрономској опсерваторији у Београду. 

Обавестила ме је да постоји могућност да добијемо пројектор ЗКП 1. 13. 
септембра 1992. је капетан бојног брода Душан Стајић понудио тај уређај, 
уколико за љега нађемо одговарајућу просторију за пројектоваље . 21. 
септембра 1992. сам био, са тадашљим председником АД "НС", Ћуром 

Паунићем, код председника Градске скупштине Новог Сада. Обећао нам је 

помоћ за налажеље смештаја за планетариум и упутио нас на Покрајинског 

министра за културу, др Родољуба Етинског, кога смо посетили 7. новембра 
1992. Тада је издвојио 300.000 дин за рад АД "НС" и обећао даљу подршку. 

На основу љегове препоруке смо били и код Весне Катић директора Јавног 

предузећа "Петроварадинска тврђава" (ЈП "ПТ") 19. новембра 1992 . Речено 
нам је да је и љима у интересу да будемо у љиховом оквиру. За то време је у 

Београду одобрено да се наведена апаратура уступи нама. 25. децембра 
1992. су нам у ЈП "ПТ" понудили дводелне просторије у тзв . Лаудановом 

бастиону, у које би после адаптације, могли да сместимо планетариум. 30. 
децембра 1992. је у ЈП "ПТ" одржан веома важан састанак на коме је 

договорено шта и како треба даље да се ради. Понуђена нам је још једна 

просторија- тзв. "Пивница", сада у Јосифовом бастиону. Следећи посао је 

био да се: састави пројектни задатак за обе локације, да се траже УТУ 

услови, од "'ХИНС"-а тачан предрачун за израду куполе, и што је било 

најважније, да се нађу спонзори. 

11. јануара 1993. сам се договарао са Б . Радусиновићем, да учествује у 

изради пројекта, а он је за спонзора препоручио "НОМУС". 22. марта 1993. 
је одржан скуп код вд. Директора "УРБИС"-а и љених сарадника. Ј . 

Францисти и ја смо имали грдне муке да им објаснимо да ни НО ни 

планетариум не угрожава уметнике са Тврђаве којима је потребнији баш 

"кафић" . Сама НО не треба раскошно осветљеље, напротив . А то је баш 

требало том угоститељском објекту. Стражара је била, својевремено 

предвиђена за посластичарницу и за продавницу успомена. Како бих очувао 

стечено право и како бисмо добили обећано, морао сам да посетим 

председника ВАНУ и председника Матице српске, за које су нам рекли да су 

пристали на постојећи Регулациони план Новог Сада и Тврђаве. На крају се 

испоставило да ни један председник није дао сагласност на тај предлог. Него 

су нам, напротив, обећали подршку за наш захтев . На обе стране сам поднео 

одговарајуће дописе и елаборате за наш план. На крају смо добили подршку 

још и од све три новосадске гимназије којима би ПЛАНЕТАРИУМ 

ПОМ ОГ АО У НАСТАВИ. Сада почиље мукотрпно писаље, убеђиваље и 

преговараље са свим надлежним личностима и одговарајућим установама и 

надлештвима, закључио са секретаром Секретаријата за урбанизам и 

становаље града Новог Сада. 
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16. августа 1993. смо добили УТУ услове за планетариум . 24. августа 
1993. са Ј . Францистием био сам код Председника скупштине града Новог 

Сада. И он је обећао помоћ. 15. септембра 1993. код Покрајинског секретара 
за привреду. Најавио је састанак са новинарима и са спонзорима. 

14. априла 1994, у оквиру" АМБИЕНТЕ 94" на Новосадском сајму, дат 
је подробан приказ рада планетариума. Учествовали су: др Милан С. 

Димитријевић, тадашљи Савезни министар за Науку, технологију и развој . 

Говорио сам о историјату АД "НС"-а, Ђ . Паунић о будућем Планетариуму, 

Б . Радусиновић, о пројекту, Света Илијћ о два модела полулоптастог свода. 

Обећана нам је свестрана помоћ, како Новосадског сајма, тако и других. 22. 
јуна 1994. у просторијама бившег ЈП "ПТ" нам је саопштено да су 

просторије у Леополдовом бастиону додељене за уметничку галерију, али да 

нам ј е преостао Ј осифов бастион, Кавалир или нека просторија изван 

Хорнверка. Позван је био и сарадник Музеја града Новог Сада, који је 

требало, том приликом да нам преда кључеве од Јосифовог бастиона, за који 

смо се одлучили, али није дошао. Директор музеја је обећао исто, али тек 

сутра! 27. јуна 1994. је на седници Одбора за заштиту Тврђаве одлучено да 
се потпомогне предаја "Пивнице" у Јосифовом бастиону нама. 3. новембра 
1994. Ј . Францисти и ја идемо код директора Маркетинга РТС-а. И даље 

посећујемо руководиоце, генералне директоре ... Сви су они вољни да 

помогну ... али на речима! 
3. марта 1995., на седници Извршног одбора Скупштине града је 

одлучено да се тзв . "Пивница", на Горљем платоу Тврђаве, додели на 

коришћеље АД "НС" за Планетариум. Коначно, 13. јуна 1995. сазнајемо, од 
директора Музеја града Новог Сада, да је кључеве од тих просторија предао 

С. Јовановићу. Именовани је био на Новом гробљу, на сахрани свог колеге . 

Ј.Францисти и ја смо га тамо нашли и, најзад, добили кључеве. Сада почиљу 

компликације око преуређеља и тражеља ктитора. Б . Радусиновић почиље 

рад на подробним скицама. Истовремено, Ј . Францисти ангажује Светислава 

Костића, директора једног дела НИС-а (Нафтне индустрије Србије) . Као 

члан Савета за спровођеље регулационог плана Новог Сада, 12. децембра 
1995. тражим помоћ за адаптацију просторија за Планетариум . Председник 

тог Савета, Драгослав Бунчић, подржава мој предлог. Упутио ме је у ЈП 

"Пословни простор" (ЈП "ПП") . У међувремену је Тврђава преведена из 

надлежности Покрајинског у Градски завод за заштиту споменика (ГЗЗЗС) . 

Још једна инстанца! Успут сам посетио ВОБЕКС, а оданде су ме упутили у 

ВОБИНГ (саставни делови Војвођанске банке), да нам набаве столице, 

столове и остали потребан намештај . Потпун елаборат сам, за ту сврху, 

поднео генералном директору ове банке. 

16. априла 1997. сам био код председника, Михајла Свилара и 

подпредседника Скупштине града, Предрага Филипова. Сагласили су се са 

потребом изградље Планетариума. 5. јуна 1997, је Станко Шушљар, 

извршни директор Новосадске банке отпочео са помагаљем . Однео сам му 

тражену документацију. 2. јула 1997. је председник огранка САНУ, у Новом 
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Саду, академик Чедомир Попов, пристао да потпомогне наше напоре и код 

Војвођанске и код Новосадске банке . 

Појединости о радовима на преуређељу сам сазнао из новина «Дневнию>, 

зато што је адаптацију, у потпуности преузео НИС, у договору са Ј . 

Францистием . И од других, који су се до сада ангажовали у раду, сам сазнао 

даје цео посао обавијен тајном и да ни они нису упознати са детаљима! 

У Дневнику од 8. марта 1998. пише: " ... Пројекат уређеља начинио је 

НИС инжељеринг, на челу са архитектом Савом Форкапићем, а радови на 
. . . 

адаптаЦИЈИ подразумевали су и настоЈаље да се таЈ простор врати у 

првобитно стаље... Како каже секретар Астрономског друштва "Нови Сад" 

Јарослав Францисти и Борис Казинци задужен за маркетинг ... радови су 
почели крајем септембра (1997, прим . БДЈ) ... По замисли пројектанта, коси 
хол, дугачак 18 метара спуштен је за око 1 метар, да би се добило у висини; 
степенице су урађене у неколико нивоа. Велика просторија, коју чини 

изложбени део, планетариумска сала и одељак за технику, укупне дужине 

око 20 метара, такође је спуштен за 1,80 метара и сада је висока око шест 

метара ... у делу изложбеног простора уграђен је осветљени стаклени 

подијум кружног облика и постављени су рефлектори на таваници ... једино 
је преостала куповина пројекционог екрана ... " (под тим појмом се 

. . . . 
подразумева велика полулоптаста купола на КОЈУ се проЈеКТУЈУ звезде- КОЈе 

треба да нам дочарају небески свод, прим . БДЈ) . 

Опет Дневник од 3. октобра 1998: " ... Постављаљем пројекционе куполе 
завршен је Планетариум на Петроварадинској тврђави. Купола од 

фибергласа, пречника 6 метара монтирана је и остало је још само уређеље 
простора, које је започета још 1994. године ... " 

2. маја 2000. сам шетао по Тврђави. Видео сам да је капија на Јосифовом 

бастиону отворена па сам ушао . Момак који је био у Планетариуму је пустио 

пројектор у погон и кратко приказао кретаље Сунца и планета по куполи. 

Рекао је да је Планетариум пуштен у пробни рад! 10. маја 2000. сам био на 
разговору код С. Костића. Саопштио ми је да је он доктор физичких наука. 

Мисли да ј е за руковођеље у Планетариуму потребан неко стручан и да 

таквог треба изабрати путем јавног конкурса, на основу одговарајућих 

квалификација (да буде бар дипломирани астроном!) Погодно би било да је 

тај дотични и млађи. Предложио сам да се на то место изабере неко ко би 

тамо био стално запослен, како би се рад од почетка одвијао на светском 

нивоу! Захтевао сам да се на свечано отвараље свакако позову и др Софија 

Саџаков и Душан Стајић, без чије помоћи не би било овог Планетариума. 5. 
маја 2000. сам тражио стручне савете од: директора Аренхолдове 

оперваторије у Берлину, фирме "Карл Цајс" из Јене и Луца Милера из 

Одсека за планетариуме у САД. Одговорио ми је само Луци послао списак 

Планетариума који би могли да нам изађу у сусрет. 1. септембра 2000. је 
одржана ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АД "НС", на којој су мене изабрали за 

председавајућег у радном председништву. Чланови су били још С. Крстић и 

Ј. Францисти. Крстић је закључио да је Скупштина сазвана без знаља љега, 
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као председника Друштва. Историја се поновила! Настала је бурна расправа 

у току које је Крстић напустио просторије . Убрзо сам и ја поднео оставку на 

место председавајућег, тако да ју је даље водио Францисти. Касније настала 

политичка ситуација је уклонила Крстића из НИС-а. 

Отада Планетариум непрекидно ради, осим у доба када је у његовим 

просторијама исувише хладно . У витринама, на зидовима, су изложени: 

збирка марака Сергија Димитријевића, везана за летове космонаута, 

поједини модели васионских бродова; ту су и мапе, фотографије и такстови 

из историјата АД "НС". Ови последњи имају доста грешака и недостатака. 

Док сам био председник Научног одбора АД "НС", предложио сам да се то 

исправи и допуни, али од тога није било ништа. Поднео сам оставку на тај 
. . 

положаЈ зато што нисам могао да се сагласим са тим да су ПОЈедине личности 

изостављене и зато што су написи нетачни. Ова и оваква обавештења и даље 

дезинформишу посетиоце! Изгледа да је некоме у интересу да се зна само за 

његово име и да од њега почиње све!?! 

Тренутно сам и даље члан Управног одбора АД "НС". На време сам 

предложио да се прослави тридесетогодишњица овог Друштва, као што је од 

9. априла 1984. до 30. априла 1984. прослављена ДЕСЕТОГОДИШЊИЦА 
АД "НС", изложбом у Дому ЈНА у Новом Саду, док сам ја био председник 

Друштва. Овог пута сам, с обзиром на моје године пристао да помогнем око 

тога. Још увек се договарамо, иако је прошло већ више од две године од 

тачног датума оснивања. 

Можда се некоме неће допасти ово што сам написао, али тај и такав треба 

да зна да ми је као подлога послужио Дневник који сам редовно водио од 2. 
јуна 1980. закључио са 8. септембром 2000. и записници које сам ја 

својевремено водио зато што је наш секретар једном приликом рекао: "Ја се у 

то не разумем!" 

Овај напис је могао да буде много дужи да сам користио све што ми стоји 

на располагаљу. 

FACTS ABOUT THIRTY TWO YEARS JUBILEE OF ТНЕ 
ASTRONOMICAL SOCIETY "NOVI SAD" 

On the 41ь January 1974 the Astronomical Society ''Novi Sad" has been estaЫished. А 
review of facts and difficulties, which followed: frrstly, the acquisition and the adaptation 
of the housing of the Popular Astronomical Observatory, and secondly, the instrument's 
and the so-called "Beer-hall" on the Joseph's bastion procurement, for Planetarium, both 
on the plateau ofthe fortress Petrovaradin in Novi Sad. 
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АСТРОНОМСКА ЕДУКАЦИЈА У ИСТР АЖИВА ЧКОЈ 

СТАНИЦИ"ПЕТНИЦА" 

НИКОЛАБОЖИЋ 

Истраживачка станица "Петница" 

e-mail: bozicn@psc.ac.yu 

Резиме. Истраживача станица "Петница" је јединствена институција у Србији, али и 

Европи, која се бави научном, ваншколском, едукацијом основношколске и 

средњошколске популације и омогућава им да направе своје прве кораке у науци. 

Настала је 1981. године. Програмски Истраживачка станица покрива скоро све 
природне наука, велики број друштвених и техничке науке. Рад у Истраживачкој 

станици је конципиран тако да се код полазника програма стимулише самостални 

рад, истраживачки дух, радозналост, сналажење са литературом и референцама, 

спремност да се постави питање ... 

ПРОГРАМ АСТРОНОМИЈЕ 

Астрономија је наука која се у Србији не изучава као nосебан nредмет, 

већ се само неки њени сегменти nровлаче кроз друге предмете (географија, 

физика) . Тек се и једино самостално изучава у четвртом разреду 

специјализованог математичог смера, док се у оквиру Физике за четврти 

разред природно-математичког смера изучава са једним часом недељно (али 

није посебан предмет). Због тога иако је астрономија веома популарна као 
. . . . 

наука код ученика КОЈИ воле природне науке, сви они КОЈИ се приЈаВЉУЈУ на 

Програм астрономије, немају прилику да стекну довољни ниво предзнања да 

би се у Петници њом озбиљно бавили. Због тога се у Истраживачкој станици 

"Петница" посвећује велика пажња астрономској едукацији. Управо 

захваљујући њој учесници програма веома брзо усвајају сва неопходна знања 
. . 

и упознаЈу се са неопходним методама за реализаЦИЈУ самосталних 

посматраља и истраживања. 

Програм астрономије Истраживачке станице "Петница" је, стога, 

структурно подељен у два сегмента. Први сегмент чине семинари намењени 

полазницима који су први пут текуће године на Програму астрономије (тзв 

Астрономија 1 - Астl), док други сегмент чине семинари намењени 
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полазницима који су ранијих година већ били учесници Програма 

астрономије (тзв Астрономија 2- Аст2) . 

Током једне године организују се четири сезонска семинара (зимски, 

пролећни, летљи и јесељи). Зимски и јесељи семинари су теоријске природе, 

пролећни је методолошки, док је летљи вежбовни (за Астl), односно 

семинар на којем се реализују самостални пројекти (за Аст2) . 

ЗИМСКИ СЕМИНАР 

Зимски семинар астрономије за полазнике који су први пут на Програму 

астрономије, реализује се као уводни курс астрономије . Пошто ови 

полазници имаЈу различите нивое предзнаља, као и сегментарно познаваље 
. . . . 

астрономиЈе, оваЈ курс Је замишљен тако да их проведе кроз све значаЈне 

области којима се астрономска наука бави. Веома је важно да полазници 

поред тога што ће научити нове ствари, повежу ово знаље са знаљем које су 

стекли из школских предмета, али и да попуне празнине у већ постојећем 

знаљу о астрономији које су стекли самосталним радом . Са друге стране 
. . 

веома Је важно да полазници стекну праву слику о астроноМИЈИ као науци у 
. . 

своЈ СВОЈОЈ комплексности, а не само на нивоу популарних текстова са КОЈИМа 

су се пре семинара сусретали. Неке од тема које се уобичајено обрађују су: 

Увод у астрономију, Сунчев систем, Променљиве и двојне звезде, Звездани 

спектри, Сунце и активност Сунца, Сигнали и системи у астрономији, ЕМ 

зрачеље, Еволуција звезда, Класична космологија и стандардни модел 

Великог праска, Звездани системи, Небеска механика ... ; а ту су и: Увод у 
математичку анализу, Програмски језик С, Увод у вероватноћу и 

статистику ... 
Други сегмент зимских семинара за ACTI је самостални рад полазника. 

Његов циљ је да се полазници упознају са начином рада са литературом, 

израдом извештаја/семинарског рада, као и радом са референцама на 

страним језицима. А ту је и припремаље презентације и наступ пред групом. 

Полазници, дакле, добију два задатка за самостални рад. Први су три појма 

из астрономије за која полазник самосталним радом у библиотеци и на 

Интернету треба да пронађе објашљеља, и да их образложи у писаном 

облику. Други задатак подразумева рад у групи на преводу неког чланка из 

"Sky and Telescope" или "Astronomy", при чему је тај чланак само основна 
литература за одређену тему. Полазници на крају презентују ову тему 

усмено пред целом групом уз помоћ power point презентације коју су 

израдили. 

Трећи сегмент Зимског семинара за полазнике који су први пут на 

програму астрономије је практична астрономија. Ово подразумева основну 

обуку за сналажеље на ноћном небу, рад са телескопом и увод у основне 

посматрачке методе . 

Зимски семинар астрономије за старије полазнике (Аст2), у основи је 
. . . 

конципиран као теориЈски семинар, током КОЈег се полазници упознаЈу са 
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примерима конкретних научних истраживаља, као и са основним алатима 

који ће им бити од помоћи у изради самосталних пројеката током текуће 

године . Предавачи, наши искусни научни радници из астрономије, на овом 
. . . 

семинару презентуЈу своЈе истраживачке програме, као и методе КОЈе користе 

у својим истраживаљима. Поред тога анализирају се и занимљива 

астрономска посматраља и истраживаља из иностранства. Са друге стране 

обрађују се основни математички и програмерски алати које ће у пракси 

примељивати да би реализовали своје пројекте . Пример тема које су биле на 

зимском семинару за Астрономију 2, 2006. године су: Анализа и 

интерпретација спектра на примеру AGN, Међузвездана материја у 

спиралним дисковима: фазе ISM-a, прашина, интеракција, веза са 

галактичком структуром, Шта знамо о хемијском саставу небеских тела?, 

Астероиди, CCD, Нелинеарна динамика, Диференцијалне једначине, 

Нумеричке методе, Програмирање у С програмском језику, Проблем N тела. 

Оно што је најважнији сегмент овог семинара, јесте дефинисаље тема за 

самосталне пројекте полазника, којима ће се они током године бавити. Због 

тога се доста времена посвећује разговору са полазницима у вези са темама и 

методама за израду љихових пројеката. Сва предаваља се и конципирају тако 

да помогну полазницима у избору онога што ће радити током целе године. 

Семинари за Астрономију 1 трају 6 дана, а за Астрономију 2 четири дана. 

ПРОЛЕЋНИ СЕМИНАРИ 

Пролећни семинари су у суштини методолошки, али представлаЈу и 

логичан теориЈски наставак зимских семинара на путу ка самосталном раду 

полазника на сопственим истраживаљима. 

Пролећни семинар за ACTl је конципиран тако да се полазници пре свега 
упознају са посматрачким методама, основама обраде резултата мереља и 

писаљем извештаја и научних радова. Поред тога полазници реализују 

неколико виртуелних вежби (Clea вежбе 

http://wwwЗ .gettysburg.edu/~marschaVclea/CLEAhome .html), кроз које са једне 

стране схватају различите механизме који стоје иза одређених астрономских 

феномена, а са друге стране се "играју" са подацима добијеним са 

најзначајнијих светских инструмената. Ово им омогућава да се први пут 

упознају са обрадом реалних астрономских посматраља, али их постепено и 

уводи у свет научног метода и научног рада. Поред тога свако ведро вече се 

користи за рад са телескопом . За разлику од зимских семинара на којима су 

они углавном били пасивни посматрачи кроз телескоп, на пролећном 

семинару полазници самостално раде са телескопом . На тај начин пролазе и 

кроз све могуће проблеме који могу настати у раду са инструментима. 

Поред овог практичног дела, наставља се рад на љиховој математичкој и 

програмерској едукацији. А организује се и још неколико предаваља 

популарног типа, којима се покривају и области које нису биле покривене на 

зимском семинару. 
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Пролећни семинар за полазнике Астрономије 2 је припремни семинар за 
рад на ниховим самосталним пројектима. Током љеговог трајаља са 

полазницима се ради на разјашљаваљу свих метода које ће користити . 

Организују се и предаваља везана за математички апарат и програмерске 

пакете које ће користити. Одређено време је предвиђено и за разговор и 

договор са менторима, како би што спремнији ушли у реализацију својих 

проЈеката. 

Пролећни семинари трају 4 дана. 

ЛЕТЊИ СЕМИНАРИ 

Летљи семинари за АСТ1 су вежбовног типа. На љима полазници током 

13 дана трајаља реализују 10 вежби, 5 практичних и 5 теоријских 

(посматраља других посматрача) . Идеја је да се током овог семинара 

полазници максимално осамостале у свом раду. Да науче да дефинишу своје 

потребе и захтеве, анализирају текуће проблеме, и тек након тога се обрате 

свом ментору за помоћ. После сваке урађене вежбе неопходно је да се 
. . . 

напише извештаЈ, КОЈИ у ствари представља редуковану вариЈанту научног 

рада. Наведени извештаји се прегледају и враћају на дораду све док не 

достигну одговарајући ниво квалитета. Практичне вежбе које се реализују на 

овом семинару су (на примеру летљег семинара 2006.): Одређиваље убрзаља 
Земљине теже математичким клатном, Одређиваље географске ширине 

Петнице гномоном, Одређиваље дебљине длаке дифракцијом ласерског 

снопа, Термални шум CCD камере, Одређиваље атмосферске екстинкције 
CCD камером. Поред ових, реализована је још 5 вежби, и то из групе Clea 
виртуелних вежби: Одређиваље периода ротације Јупитерових сателита, 

Енергија Сунца, Настанак елемената, Ротација Сунца, Астрометрија 

астероида. 

Вежбе су конципиране тако да полазници кроз сваку од љих науче нешто 

ново о некој астрономској појави или неком механизму. Примељујући знаља 

стечена на пролећном семинару у вези са обрадом резултата мереља и 
. . 

програмираљем, као и писаљем извештаЈа заокружуЈу причу научног 

истраживаља. 

Летљи семинар за Астрономију 2 је круна двогодишљег циклуса 

астрономске едукације у Истраживачкој станици "Петница". На овом 

семинару учествују само полазници који су већ најмаље једну годину 

провели на Програму астрономије, и самим тим стекли довољно знаља и 

вештине за самостална астрономска посматраља и истраживаља; полазници 

који су прошли све степене селекције и имали прилику да пронађу област и 

тему која их интересује и којом би се бавили. 

Током 13 дана трајаља овог семинара полазници у сарадљи са својим 
менторима раде на реализацији својих пројеката - посматрају и обрађују 

. . . . 
посматраља, програмираЈу и симулираЈу поЈаве, постављаЈу нове моделе, 

анализирају посматраља других са највећих светских инструмената. Једном у 
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. . 
два дана се организују састанци на КОЈИМа се пред свима износе технички 

извештаји о тренутном стаљу пројекта, како би међусобно могли да упореде 

свој напредак. Сво време полазници организују самостално и по свом 

нахођељу, а стручни тим је увек ту на располагаљу да им помогне у 

решаваљу неке недоумице или проблема. 

На крају семинара се очекује да сви полазници имају draft верзије својих 
радова. Чак иако пројекат није успео очекује се да се у раду анализирају 

проблеми, понуде објашљеља за проблеме и предлаже решеља. Период до 
. . 
Јесељих семинара се оставља полазницима да заврше своЈе радове. 

ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ 

Јесељи семинари су теоријске природе и на љима се организују 

предаваља са фронта науке . Идеја је да се полазницима предочи шта су то 

најзанимљивија и најновија открића и претпоставке у астроноМИЈИ и 

сродним наукама. 

Ова два семинара се не разликују за ACTl и АСТ2, али се организују 
раздвојена, како због различитог нивоа предзнаља, тако и због специфичних 

осталих активности на семинару. На семинару за Астрономију 1 се 

организују и разговори о раду током наредне године, предлозима љихових 

пројеката које треба да доставе уз конкурсну документацију за учешће на 

програму наредне године . Док се на семинару за Астрономију 2 финиширају 
радови до најситнијих детаља. Они радови који су веома добри се шаљу прво 

на рецензију, а затим и на учешће на Петничкој конференцији "Корак у 

науку" која се организује на нивоу целе Станице током децембра месеца. 

Радови који учествују на Конференцији се касније штампају у Зборнику 

радова Петничке свеске. 

ЗАКЉУЧАК 

Астрономија као веома интересантна наука за велики број 

средљошколаца је нашла веома плодно тло у Истраживачкој станици 

"Петница" . Механизам двогодишљег циклуса рада са полазницима се 

показао веома добрим. На тај начин се надокнађује недостатак образоваља из 

ове науке, а успева се и са развијаљем самосталности у раду. Ово резултује 

великим бројем квалитетних радова полазника Програма астрономије, међу 

којима се неки објављују и у домаћим и у међународним публикацијама . Али 

оно што је такође важно је да око 50 средљошколаца годишље добије 
потпуно, заокружено астрономско образоваље . 

Велики број полазника мотивисан радом у Петници је био покретач рада 

различитих астрономских друштава или се прикључио неком од постојећих 

друштава. На овај начин је омогућено и накнадно преношеље знаља стеченог 

уПетници. 
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НИКОЛА БОЖИЋ 

Како је Истраживачка станица "Петница", једино место где 

средњошколци могу добити темељно, систематско астрономско образоваље, 

али и прилику да се баве самосталним научним радом, не треба да чуди што 

велики проценат успешних студената астрономије, астрофизике и сродних 

наука управо чине бивши полазници Програма астрономије . Слична је 

ситуација и са осталим програмима истраживачке станице "Петница". 

ASTRONOMICAL EDUCATION IN PETNICA SCШNCE CENTER 

Petnica Science Center is unique educational institution for science for high school 
students. Petnica's Department of astronomy has 2 years cycle educational program with 
two separated groups of student. One group are students that are for the first time on As
tronomy program in Petnica. During the first year of participation they have fundamental 
course of astronomy, astronomical methods, working on instruments ... The other group of 
student are the students that already been in Petnica on Astronomy program. Тhеу are 
working on their own research project. During the year there are 4 camps for the both 
groups of students. In this paper are descriЬed program and methods of astronomical edu
cation on Department of astronomy ofPetnica Science center. 
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РУЂЕР БОШКОВИЋ- АСТРОНОМ, ФИЗИЧАР И 

МАТЕМАТИЧАР 

ДРАГОСЛАВ СТОИЉКОВИЋ 

Технолошки факултет, Нови Сад, Бул. Цара Лазара Ј 

e-mail: dragos@uns.ns.ac. yu 

Резиме. Укратко су приказани животни пут и делатност Руђера Бошковића, као и 

неки детаљи из астрономске опсерваторије коју је Бошковић основао у Милану. На 

крају је истакнут значај Бошковића за развој савремене науке. 

УВОД 

По својим научним и филозофским доприносима Руђер Бошковић 

представља једну од најзначајнијих личности 18. века. Резултати његовог 

рада у филозофији, астрономији, физици и математици представљају темељ 

савремене науке. 

ЖИВОТ РУЋЕРА БОШКОВИЋА 

Бошковић је рођен 11 . маја 1711 . године у Дубровнику, као осмо од 
деветоро деце оца Николе и мајке Павле. Отац Никола је рођен у 

херцеговачком селу Орахов До, а мајка Павла потиче из породице Бетера из 

Бергама у северној Италији. Руђер је завршио исусовачки Дубровачки 

колегиј где је запажена његова изузетна надареност. Ради наставка 

школовања 1725. г. одлази у Римски колегиј где студира реторику, логику, 

филозофију, математику, астрономију и теологију. 1733. г . постаје предавач 

граматике, а од 1740. г. предавач математике у Римском колегију. У Риму 

остаје све до 1759. г. и у том периоду настају и сазревају његова научна и 
филозофска схватања. Објављује велики број радова међу којима су значајни 

"De viriЬus vivis" ("О zivim silama") (1745. г. ) и "De lumine" ("О svetlosti") 
(1748. г. ), многа дела из астрономије, а и најзначајније дело "Philosophiae 
naturalis theoria redacta ad unicam legem virium in natura existentium" ("Теорија 
природне филозофије сведена на један једини закон сила које постоје у 

природи") . Прво издање "Теорије" је штампано у Бечу 1758. г. , а друго 1763. 
г . у Венецији, која је тада била у оквиру Аустрије . 
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Слика 1. Телескоп и фотографија макете Бошковићеве опсерваториЈе у 
Брери. 

Бошковић је био припадник католичког реда исусоваца (језуита), чија је 

значајна улога била да брани црквена од јеретичких учења. Тада је црква 

учила да ј е Земља центар свемира и да се Сунце и планете окрећу око ње 
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(геоцентрично учеље) . На листи забраљених је било хелиоцентрично учеље, 

по коме се Земља и остале планете окрећу око Сунца. Иако је већ била у 

пуном процвату, на листи непопуларних учеља је била и Њутнова механика, 

а љен део који се односи на кретаље планета око Сунца је био забраљен од 

стране цркве. 

Мада исусовац, Бошковић је био убеђени љутновац. Залагао се за 

прихватаље Њутновог учеља, али је истовремено страховао да и он не дође 

под удар исусоваца којима је припадао . Стога је и своју Теорију објавио у 

Аустрији, где је био маљи утицај исусоваца. Међутим, схватио је да у 

Римском колегију владају исувише застарела схватаља, да то није средина у 

којој се могу пратити најновија научна и филозофска достигнућа, као и да у 

Риму не може развијати и представљати сопствена схватаља. 

Слика 2. Плоча на улазу Астрономског института у Брери на којој пише да 
је Бошковић оснивач института. 
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Стога 1759. г . полази на дуго студијска путовање по Европи, са жељом да 

се више никад трајно не врати у Рим . Одлази прво у Париз, где као дописни 

члан Краљевске академије наука (примљен је још 4. маја 1748. г. ) 

присуствује састанцима академије . Ту сусреће многе чувене енциклопедисте, 

упознаје се са њима и њиховим учењем . У Лондон одлази 1760. г . где 15. 
јануара 1761 . г. постаје члан Краљевског друштва (Royal Society), што 
заправо представља енглеску академију наука. Након Енглеске, од 1760. до 
1763. г. посећује многе познате научне и јавне институције и личности на 

подручјима која данас припадају Холандији, Белгији, Немачкој, Аустрији, 

Турској, Бугарској, Молдавији и Пољској . 

По завршетку путовања одбија понуду да се поново врати у Римски 

колегиј, већ 1764. г . прихвата место професора математике у градићу Павија 

код Милана, који је тада био у оквиру Аустрије . Већ 1765. г. прихвата позив 

да оснује астрономску опсерваторију у Милану заједно са исусовцима који 

су смештени у Брери. (То је један кварт који и данас постоји у центру 

Милана.) Све своје интелектуалне снаге и новчана средства улаже у 

изградњу опсерваторије (слика 1), а 1770. г. прелази у Милано на место 

професора астрономије и оптике. До 1772. г . је руководилац опсерваторије 

заједно са опатом Лагранжом. 

Слика 3. Биста Бошковића у Астрономском институту у Брери. 

У Брери још увек постоји Астрономски институт који је основао 

Бошковић, што је истакнуто на плочи на улазу института (слика 2). Такође, у 
холу института се налази и биста Бошковића (слика 3), као и телескоп из 
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периода Бошковићевог рада у Брери (слика 1 ) . На крову Брере на месту где 
је некад била Бошковићева опсерваториЈа данас се налази савремена 

опсерваторија (слика 4). 

Слика 4. Место на коме се налазила Бошковићева опсерваторија у Брери. 

Међутим, услед неслагаља са опатом Лагранжом као и са другим 

исусовцима у Брери, Бошковић 1772. г. напушта Милано и сада као старији 

човек од 61 године остаје без прихода. На несрећу Бошковићеву, 1773. г . је 

укинут исусовачки ред тако да ни са те стране није могао очекивати помоћ. 

Стога 1773. г . прихвата понуду Министарства за морнарицу Француске да 

буде управитељ одељеља за оптику, сели се у Париз и узима француско 

држављанство . 

Да би написао своја дела из оптике, 1782. г. добија допуст да борави у 
Милану где 1785. г. завршава "Opera pertinentia ad opticam et astronomiam" 
("Дела која се односе на оптику и астрономију") . Исцрпљен радом, душевно 

оболео, умире 13. фебруара 1787. г. у Милану. 

Сахраљен је у цркви Свете Марије Подоне која се налази на тргу Боромео 

у центру Милана, а на улазу у цркву се налази рељеф Бошковића где се још 

увек могу прочитати слова " ... COVI.. ." као део Бошковићевог презимена 
неписаног латиницом . Бошковићево тело је било смештено у једном 

удубљељу у зиду цркве . У кљизи Жељка Марковића (стр . 1041) се наводи да 
је околина цркве страдала током бомбардоваља за време Другог светског 

рата, а да се на миланском гробљу у Пантеону званом "Famedio" налази 
спомен плоча само са Бошковићевим именом и годинама 1711-1787. 
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(Нажалост, приликом нашег боравка у Милану 2003 . г. , због рестаурације 

која је била у току, нисмо могли ући у цркву. Међутим у телевизијској 

серији посвећеној Бошковићу, која је направљена 1987. г . , је приказана 

унутрашњост цркве уз коментар даје Бошковићево гробно место зазидано .) 

Бошковић је био славна личност у своје време, члан неколико академија 

наука (енглеске, француске, руске ... ), познат као астроном, физичар, 

математичар, филозоф . Стога једна улица у центру Милана носи 

Бошкивићево име, а у њој се налази спомен плоча посвећена њему (слика 5). 

ЕР 

н 

Слика 5. Спомен плоча у улици Руђера Бошковића у Милану. 

ДЕЛАТНОСТ РУЋЕРА БОШКОВИЋА 

Делатност Бошковића је била веома разноврсна и задире у различите 

научне области. Овде ћемо се само укратко осврнути на његову научну и 

филозофску делатност. Детаљнији прикази његовог живота и рада могу се 

наћи у књигама Ж. Марковића, Ж. Дадића и Е. Стипанића. У књизи Ж. 

Марковићаје наведен списак више од сто радова Бошковића. 
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Основни научни и филозофски појмови којима се Бошковић бавио односе 

се на: непрекидност и прекидност (континуитет и дисконтинуитет) материје, 

простора, времена и кретаља; питаља дељивости и састављивости честица 

материје; силе које владају између тих честица; природу и употребу 

бесконачна великих и бесконачна малих величина. Мада је овим питаљима 

посветио посебне радове, љихов обједиљени приказ, као и љихова разрада и 

примена су дати у најважнијем Бошковићевом делу "Philosophiae naturalis 
theoria redacta ad unicam legem virium in natura existentium" ("Теорија 

природне филозофије сведена на један једини закон сила које постоје у 

природи") . У овом делу Бошковић разматра основна питаља структуре 

материје, од елементарних тачака до атома, молекула, макромолекула па до 

небеских тела. Указује на јединствени закон сила између честица: при 

великом растојаљу постоји привлачна (гравитациона) сила, а са смаљељем 

растојаља настаје одбојна сила, потом опет привлачна ... И тако неколико 
пута све док при малом растојаљу не настане велика одбојна сила која 

спречава додир честица (или тела) . Свој јединствени закон сила Бошковић 

приказује у виду осцилирајуће криве "сила-растојаље" у којој се 

наизменично смељују привлачни и одбојни лукови (тзв . Бошковићева крива) . 

Тај закон сила примељује на различите појаве у физици, механици, оптици, 
. . 

ХеМИјИ И астрОНОМИјИ. 

Велики део Бошковићеве делатности се односи на многа теоријска и 

практична питаља у области астрономије: теоријска разрада, процена 
. . 

поузданости и конструкција астрономских инструмената; теорија 

гравитације; кретаље тела у Сунчевом систему и појаве које су последице 

кретаља (одређиваље стаза планета и комета, помрачеља Сунца и Месеца, 

плима и осека мора, облик и структура Земље) . 

Посебну пажљу је посвећивао теоријском тумачељу и примени оптичких 

питаља: природа светлости, љено простираље, преламаље и расипаље; 

побољшаље оптичких иструмената. 

У области математике Бошковић рашчишћава многе математичке појмове 

и налази оригинална решеља математичких проблема пре свега у области 

геометрије, развија сферну тригонометрију, први развија своју теорију 

анализе грешака мереља (знатно пре Гауса и различито од љега). 

Запажени су Бошковићеви доприноси у области инжељерства у 

грађевинарству, архитектури, хидротехници, као и доприноси у археологији. 

ЗНАЧАЈ БОШКОВИЋЕВИХ СХВАТАЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ 

Са Бошковићевим филозофским и природно-научним схватаљима били су 

упознати многи љегови савременици. Наиме, љегова Теорија и други радови 

су били у наставним програмима на многим универзитетима и образовним 

установама у градовима који су данас у оквиру Аустрије, Италије, Мађарске, 

Хрватске, Немачке, Пољске, Енглеске... Такође, љегова Теорија је 

испуљавала садржаје многих уџбеника и енциклопедија током 18. и 19. века. 
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Његовом Теоријом су се инспирисали многи научници чија су нам имена 

блиска: Ампер, Коши, Фенер, Пристли, Геј-Лисак. Фарадеј, Келвин, Т. 

Томсон, Ј . Томсон, Мендељејев, Хелмхолц, Херц, Максвел, Лоренц, Дејви, 

Бор, Хајзенберг ... То су све научници који су градили велелепно здаље 
савремене науке - градили на темељима Бошковићеве Теорије . 

Да би проверили исправност Бошковићевих схватаља прегледали смо на 

који начин савремена наука тумачи интеракцију између честица материје -
од нуклеона до макромолекула. Идући тим путем стално смо наилазили на 

потврде и трагове Бошковићевих схватаља (Стоиљковић, 1983 i 1989). 
Међутим, није изненађеље то што се данас поново сусрећемо са 

схватаљима која су слична Бошковићевим: љегово тумачеље интеракције 

између честица материје је било полазна предпоставка за савремено 
. . . 

тумачеље структуре атома и материЈе уопште, па када Је структура материЈе 

спозната (као последица полазне предпоставке) и када се теоријски и 

експериментално утврдило какво је деловаље између честица (закључак), 
. . 

сасвим Је разумљиво да се потврдила полазна предпоставка, ТЈ . 

Бошковићев закон сила. То је један логични пут у истраживаљу: полази се од 

предпоставке коју треба доказати, а доказује се тако што се изводе логичне 

последице те предпоставке, затим изводи закључак и проверева да ли Је 

закључак у складу са полазном предпоставком . Ако јесте, полазна 

предпоставка Је доказана. 

Међутим, то велелепно здаље савремене науке није изграђено одједном, 

преко ноћи: утемељено је Бошковићем у 18. веку, настављено је у 19. и у 
највећој мери је довршено у 20. веку. У том зидаљу су учествовале многе 

генерације научника, па се једноставно заборавило на оног ко је поставио 

прве темеље . Ипак, посредством свих тих научника Бошковићева схватаља 

допиру до нас као ехо минулих времена, наводећи нас често да промишљамо 

Бошковићевим мислима, а да тога нисмо ни свесни. 

Аутор овог рада је у неколико наврата користио Бошковићеве идеје за 

решаваље неких научних и практичних проблема. Ј е дан од љих ј е и 

прилагођаваље теорије Савића и Кашанина о понашаљу материје при 

високим притисцима и о пореклу ротације небеских тела (Савић, 1978). На 
основу Бошковићевог закона сила увели смо неке измене у степенастом 

дијаграму Савића и Кашанина који описује промену густине материје при 

сажимаљу (Стоиљковић, 1995). Показали смо да сваком степенику у 

дијаграму Савића и Кашанина одговара један лук на Бошковићевој кривој 

(Стоиљковић, 2006). Тако промељени степенасти дијаграм заправо 
. . 

представља математички модел КОЈИ одговара запреминама материЈе када се 
. . . . 

молекули налазе на растоЈаљима коЈа одговараЈу границама кохезиЈе и 

некохезије на Бошковићевој кривој, а омогућава израчунаваље запремина 

материЈе у љеним карактеристичним стаљима (критична и тројна тачка, 

апсолутна нула температуре и др .), а такође и тачниЈе описиваље средље 

густине планета у Сунчевом систему. 
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РУЂЕР БОШКОВИЂ- АСТРОНОМ, ФИЗИЧАР И МАТЕМАТИЧАР 

ЗАКЉУЧАК 

Као закључак можда је најбоље навести мишљење познатог физичара 

Вернера Хајзенберга изречена 1958. г.: "У његовом главном делу Theoria 
philosophiae naturalis налази се мноштво идеја које су тек у модерној физици 

. . 
последљих педесет година дошле потпуно до израза и КОЈе показуЈу како су 

била исправна филозофска гледишта којима се Бошковић руководио у својој 

природној науци". 

И наша порука на крају: Упознајте Бошковићеву Теорију да би је могли 

препознати у тумачењима која нуди савремена наука ... и да би је могли 
користити! 
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ROGER BOSCOVICH - ASTRONOМER, PHYSICIST AND 
МАТНЕМА TICIAN 

А Ьiographical sketch and activities of Boscovich are given. Some details of astro
nomic observatory built Ьу Boscovich in Milano are presented, too. Finally, the impor
tance ofBoscovich for the development ofmodem science is emphasized. 
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НИКОЛА ТЕСЛА И АСТРОНОМИЈА 

ЈЕЛЕНА МИЛОГРАДОВ-ТУРИН1 , СЛОБОДАН НИНКОВИЋ2 и 
РАДОМИР ЂОРЂЕВИЋ3 

1 Математички факултет, Студентски трг 16, 11000 Београд, Србија 
2 Астрономска опсерваторија у Београду, Волгина 7, 11 160 Београд 7 4, 

Србија 
3 Физички факултет у Београду, Студентски трг 16, 11 000 Београд, Србија 

Резиме. Године 2006. обележава се 150 година од рођења Николе Тесле широм 
света. Његов круг интереса је, несумљиво, био веома широк. Неке Теслине идеје су, 

на известан начин, релевантне и у астрономији, па је, сматрамо, неопходан и осврт 

на његов рад и из те перспективе. 

1. УВОД 

Никола Тесла (1856-1943) је познат по својим достигнућима, пре свега на 
пољу електротехнике . Између осталог, јединица за магнетну индукцију у 

Међународном систему јединица (SI) носи његово име (Т) . Осим веома 

честог помињања његовог имена у вези са наизменичном струЈОМ и преносом 

електричне струје на велике раздаљине, од значаја је и Теслин допринос на 

пољу слабих струја, тј . телекомуникација. Нажалост, Теслини радови на 

пољу радио-технике нису добили одговарајуће признање . За Теслиног 

живота многе неправде њему нанете јавно су изнете. Тако је, на пример, на 

прослави 80. годишњице Николе Тесле у Београду, одржаној од 26. до 31 . 
маја 1936, од стране многих учесника, укључујући угледне странце, било 
наведено како је Тесла био искоришћен и запостављен. Тесла, међутим, није 

доживео да се његово откриће радио-таласа планетног порекла научио 

валоризује . До тога је дошло тек последљих деценија :ХХ века. О доприносу 

Тесле астрономији биће више говора у следећем одељку. 

2. НЕКЕ ТЕСЛИНЕ АКТИВНОСТИ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА 
АСТРОНОМИЈУ 

Тесла је 1899. године развио моћни бежични предајник и дао се на 

истраживање начина на који би се таласи могли простирати кроз Земљу. За 
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место станице изабрао је плато Колорада, на надморској висини од 6000 
стопа где је подигао бараку са антеном (Сл. 1), у првој половини 1899. 
године . За неколико месеци Тесла је у тој лабораторији био у стању да 

. . 
произведе електичне акциЈе упоредиве, па чак, понекад, и Јаче од муња. 

Према сопственој изјави Тесла није направио лабораторију да би слао 

сигнале на Марс али ј е створио могућности за њено коришћење при 

експериментима у том правцу (Тесла 1919). Случај је донео врло брзо 

резултат- регистрацију сигнала "иза облака". Тиме се Тесла укључио међу 

истраживаче васионе . 

Слика 1. Теслин уређај у Колорадо Спрингсу 1899. године . 

Његово запажање радио-сигнала који су стигли из космоса, у лето 1899. 
године, показало се као веома изазован допринос астрономији. Тесла је чуо 

слабе сигнале који су стизали у правилном редоследу тако да су му 

изгледали као да су нумерички кодирани: бип, бип-бип, бип-бип-бип, бип

бип-бип-бип, тј . као да су представљали бројеве 1, 2, З, 4. Како је његов 
уређај у Колорадо Спрингсу био подешен да прима учестаности од око 1 О 
kНz какве нико на планети сем њега тада није производио, природно је било 
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да помисли да они долазе од неке ванземаљске цивилизације. Како су тог 

лета, увече, на небу истовремено сијали Марс и Јупитер, а широка јавност се 

већ наслушала о каналима на Марсу које су вероватно прокопала нека 

напредна врста живих бића, Тесла је као главног кандидата изабрао Марс . У 

ту претпоставку се уклапала чиљеница да су сигнали престали када ј е Марс 

зашао за околна брда. Он је био свестан да би објављиваље ванземаљске 

поруке у новинама изазвало велики шок, па је стога у почетку избегао да та 

вест допре до новинара. 

Када је регистрација сигнала постала позната, Тесла је заузимао током 

времена различите ставове; више пута је био опрезан . као на пример 1901: 
"Ја нисам тврдио да сам добио поруку са Марса, ја сам само изразио своје 

убеђеље да је поремећај који сам добио планетног порекла", преко 

одлучнијег става 1907 " ... даље студије су ме задовољиле у тврђељу да 
морају бити израчени са Марса" до свести о великом значају (1919) " ... 
Каснијих година горко сам зажалио што сам се повео за узбудљивим идејама 

. . 
и пословним притисцима уместо да сам сконцентрисао сву СВОЈУ енерГИЈУ на 

ово истраживаље . " 

Теслина идеја је била да ако неки сигнал стиже из космоса, а представља 

низ природних бројева, онда је потпуно разумна претпоставка да потиче од 

интелигентних бића. Та идеја је коришћена и у модерно време, на пример у 

пројекту трагаља за ванземаљском интелигенцијом (енгл. скраћеница SEТI). 

Теслине идеје су веома детаљно испитала браћа Кенет и Џејмс Корум 

(Corum and Corum, 1996а) и показала да је Тесла стварно могао да прими 
описане радио-сигнале са уређајима које је направио, у подручју учестаности 

које је користио, са Јупитера. Краћи рад о томе су изложили на V 
међународној Теслиној конференцији која је одржана од 15. до 19. октобра 
1996. године, у Београду. (1996Ь). 

По мишљељу самих Корума кључно достигнуће у валоризацији Теслиних 

космичких открића је демонстрација постојаља јоносферског прозора на 

учестаностима на којима су радили Теслини пријемници а како се данас зна 

Јупитер и Сатурн спорадично емитују радио-таласе . 

Пре свега показано је да се на основу класичне Еплтон-Хартријеве 

(Appleton-Hartree) једначине за јонизовану средину под утицајем магнетог 
поља може добити да је простираље таласа могуће и испод плазмене 

учестаности за десно поларизовани талас у лонгитудиналном случају (дуж 

магнетних линија сила) . Израчуната ноћна крива јоносферске прозрачности 

такозваног екстраординарног таласа има дубок минимум између 200 kНz и 2 
MHz (испод 60 dB), док на учестаностима око 10 kНz, за које су Теслини 
пријемници у Колорадо Спрингсу били подешени износи око десетине 

децибела. Та крива је у принципу наставак десног, километарског крила 

опште познате криве пропустљивости дуж електромагнетног спектра. У том 

VLF делу, према извештајима НАСА, Јупитер и Сатурн спорадично емитују 
радио-бљескове . 
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У оквиру пројекта ЛОФТИ мерења на 18 kНz су обављена тако што је 
емисиона станица NВА у зони Панамског канала послужила као радио-извор 

а пријемник који је био монтиран на сателит у орбити, непосредно изнад 

јоносфере, мерио је прозрачност јоносфере у време минимума Сунчеве 

активности. Приближно таква фаза Сунчеве активности је била и у лето 

1899. Сателит ЛОФТИ-1 је податке слао на 136 MHz на земаљску станицу. 

Показало се да ноћу прозрачност атмосфере може да буде ипод 13 dB. 
Главна препрека је био слој испод 100 km. 

Посебан напор је био уложен да би се истражио рад Теслиног пријемника. 

Показало се да је Тесла и ту показао свој таленат побољшавајући осетљивост 

кохерера за 106 dB у односу на пријемнике тог времена. Показало се да је 

главни ограничавајући фактор за Теслине пријемнике био шум Земљине 

атмосфере а не осетљивост пријемника. Чак и по данашњим комерцијалним 

стандардима Теслини пријемници су били више него одговарајући за 

детекцију RF сигнала од 30 до 300 f.!V. Звучни сигнал "бип" се појављује као 
природна последица тригеровања кохерера повремено убациваним RF 
сигналом. Тамо где Теслини пријемници дају "бипове" савремени 

пријемници одговарају "кликовима" и статичким шумом. 

У лето 1899. на вечерњем небу, испред лабораторије у Колорадо 

Спрингсу могли су се видети Марс, у Лаву, на западном делу, мало изнад 

планинског ланца на видљивом хоризонту, Јупитер, у Девици, близу 

меридиЈана. 

Савремена радио-астрономија зна да је Марс веома слаб извор радио

зрачеља али да је Јупитер сразмерно јак извор . Јупитерово радио-зрачење је 

истражено у широком опсегу електромагнетног спектра од 1 kНz до 
десетине GHz. Зна се још од времена проналаска Јупитеровог радио-зрачења 
од стране Беркеа и Франклина (Burke and Franklin 1955) на 22 МНz да та 
планета може повремено да буде веома јак радио-извор . Још је један од 

првих истраживача радио зрачења Јупитера- Џон Краус (John Кraus 1956) 
приметио да повремено долази и до двојних па и тројних бљескова на 27 
MHz. Интензитет радио-зрачења па и сама појава бљескова зависи од 
конфигурације Јупитеровог магнетног поља и положаја сателита Ио који 

ремети Јупитерово магнетно поље. 

Као што за данашње рачунаре не представља проблем да се израчуна 

положај планета, не представља већи проблем ни да се израчунају положаји 

сателита Ио . Могу се прорачунати и времена појаве и престанка бљескова 

зависних и независних од сателита. Обе појаве су браћа Коруми обрадили и 

добили као резултат да би у лето 1899. пет пута увече могло да дође до бура 
на Јупитеру. Најбоље одговара 21 . јул, око 21 часа, када излази да би био и 
бљесак завистан од положаја сателита Ио и независан од њега а и да је Марс 

тог дана управо залазио у 21 :05 по локалном времену што се скоро поклапа 
са прорачунатим временом прекида олује у Јупитеровој јоносфери. На тај 

начин Коруми су успели да прецизирају Теслину изјаву да је ванземаљске 

сигнале посматрао летње вечери. 
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Прихватајући да је Тесла регистровао радио-буре са Јупитера у лето 1899. 
године, морамо га сматрати пиониром радио-астрономије . Предлог Едисона 

(Thomas Edison) из 1890. године и покушаји Оливера Лоџа (Sir Oliver Lodge) 
1902. године у мерељу Сунчевог радио-зрачеља, иако интересантни по идеји, 
нису дали валидан посматрачки резултат. Није потврђено ни тврђеље 

Марконија двадесет година касније да је посматрао Сунце у радио-домену. 

Карл Јански (Karl Jansky) који се сматра зачетником радио-астрономије 

регистровао је космички радио-шум први пут тек 1931 . године . 

Интересантно је да су се обојица, и Тесла и Јански, бавили регистрацијом 

радио-таласа са муња и успут наишли на космичку компоненту. Ј ански ј е, 

пак, брзо разумео шта је стална "статичка" компонента када је уочио да се 

љен шум понавља са периодом од једног звезданог дана. На основу процене 

правца из кога је шум долазио закључио је да је извор био центар Млечног 

пута. Иако је своје резултате објавио 1932, 1933. и 1935. године у чувеном 
. . 

часопису радио-инжељера, славу Је стекао када Је после важног 

међународног скупа (URSI) Њујорк тајмс, маја 1933. године, објавио 

откриће на насловној страни. У част Јанског названа је јединица флукса 

радио-зрачеља по јединици учестаностијански Uy). 
Један од пројеката на коме је Тесла много инсистирао, био је пројект о 

коришћељ у наше планете, Земље, као џиновске анте не за прикупљаље 

радио-таласа. Овим би, несумљиво, била искоришћена многа значајна 

својства Земље, која је, у суштини, и сама небеско тело . 

О Теслином необичном прилазу проблему ротације Месеца писали су А. 

Томић и Б . С. Јовановић (напр . Tomic, Jovanovic 1993). 
Смеле идеје нису напуштале Теслу ни када је дубоко зашао у године. 

Забележено је да је на свечаном оброку поводом свог 82. рођендана, у 
Њујорку 1938. године, Тесла описао своју комбинацију бежичног преноса 
енергије и зракова смрти (зраци смрти- једна врста оружја које је предложио 

Никола Тесла, али није износио неопходне детаље) да би потом истакао даје 

развио један метод међупланетне комуникације који ће дозволити не само 

одашиљаље сигнала мале јачине, него и пренос огромних енергија. Том 

приликом је такође рекао да ће моћи на Месечевој ноћној страни, за време 

младине, да произведе једну сјајну пегу која ће сијати као сјајна звезда па ће 

моћи да се види и без помоћи телескопа. 

Није јасно како је Тесла прилазио овом пројекту. Џ. О'Нил (John O'Neill), 
познати амерички новинар који је написао једну од првих Теслиних 

биографија ("Prodigal Genius, The Life of Nikola Tesla"; О'Нил, 1951), на 
основу дужих разговора са великим ствараоцем, помиље неке праволиниЈске 

снопове који можда личе на ласере . Да ли је Никола Тесла, заиста, дошао на 

идеју о ласерима и имао конкретне планове за љих? Тешко је рећи, јер 

никакви конкретни докази у љеговој заоставштини нису пронађени. С друге 

стране, позната је љегова одбојност према "револуцији у физици" с почетка 

ХХ века и зато је врло мало вероватно неко љегово темељито познаваље 
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ЈЕЛЕНА МИЛОГРАДОВ-ТУРИН, СЛОБОДАН НИНКОВИЋ и РАДОМИР ЋОРЋЕВИЋ 

. . 
поЈаве познате као стимулисана емисиЈа на КОЈОЈ Је заснована савремена 

ласерска техника. Занимљиво је и једно Теслино предаваље изложено у 

Институту за благостаље усељеника, где Тесла није био лично присутан, 

него је само љегов текст био прочитан. Ту се помиље "мали и компактан 
. . 

апарат КОЈИ служи да се знатне енергиЈе муњевито пренесу кроз 

међузвездани простор на произвољно растојаље без и најмаље дисперзије". 

У вези с тим Тесла помиље познатог астронома Џ. Е. Хејла (G. Е. Hale), као 
свог пријатеља са којим треба да "конферише" о овој замисли. Даље истиче 

да ће детаљно овај уређај да представи пред француским институтом у 

својству кандидата за награду која носи име Пјера Гицмана (Рiепе Gutzman). 
Тесла истиче да "му новац не значи ништа, него да је у питаљу велика 

историјска част за коју је безмало вољан да да свој живот". Дакле, без обзира 

како са данашље тачке гледишта изгледају ови пројекти, види се да Теслу, 

ни до љегових последљих дана није напуштала идеја "комуникације са 

другим световима". Овде треба још додати да је могуће да је Тесла у 

експериментима које је обављао у својим најбољим годинама (крајем XIX и 
почетком ХХ века) открио рендгенске зраке и космичко зрачеље . 

З. ЗАКЉУЧАК 

На основу претходних ставова може се рећи да је Никола Тесла имао 

велико интересоваље и за астрономске проблеме. То није нимало случајно; 

из Теслиних списа, а и из научних биографија овог ствараоца, знамо да је он 

био заокупљен силама природе, саљајући да их упозна и стави у службу 

људи (Ћорђевић, 2004). Он је био веома образован, осим научних резултата 
интересовао се и за уметничке визије о свету, а и сам је инспирисао бројне 

уметнике који су са дивљељем писали о љему (Бекхард, 2006). На нашу 
Земљу гледао је као на једну од планета, дивио се природи и био је више 

окренут љој него свакодневном животу и људима. Живео је, рекло би се, у 

неком свом свету, те и због тога га често нису схватали или су га 

представљали као чудака и чаробљака. То је, донекле, судбина готово свих 

великих стваралаца занетих сновима о откриваљу таЈНИ и загонетки света. 
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NIKOLA TESLA AND ASTRONOMY 

During 2006 the 1501ь anniversary from the birth of Nikola Tesla is celebrated 
throughout the world. Нis field of interest was, no doubt, very large. Some ideas ofNikola 
Tesla are, in some way, relevant also in astronomy so that, in our opinion, а comment on 
his work from this perspective becomes necessary. 
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МИЛАНКОВИЋ: ГРАНИЧНЕ ОБЛАСТИ ИЛИ 

БЕСКОНА ЧНО МУ ЛТИПЛИЦИРАНИ НИЗ? 

ВЛАДО МИЛИЋЕВИЋ 

К. С. Waunch Petroleum and Consultants Ltd. ЗVМ 
3219 Signal Hill Dr SW, АВ Calgary ТЗН ЗТ4, Canada 

e-mail: vladomilicevic@shaw.ca 

Резиме. И поред привида да је назив скупа који организује Астрономско друштво 

"Руђер Бошковић" "Астрономија код Срба 4" наизглед локализован, име које се 
наводи у наслову овог рада то поуздано побија, јер је одавно превазишло оквире 

српског и постало не само светско већ универзално и свевременско без претензија на 

сумњу и поновно преиспитивање тачности његових астрономских и математичких 

прорачуна. Због тога се у овом раду обрађује тематика стварног места, домета и 

визија које је Миланковић поставио својим, рекли бисмо, каноном без "канона" или 

погледом без лимитирајућих космичких законитости. Зато се и поставља логично 

питање: да ли је Миланковић нашао свој "разор обрађених њива" и начинио га 

својим трајним духовним власништвом или је закорачио у области без краја и са 

бесконачна мултиплицираним низом и сазнањима? Аутор овог текста је уверен да је 

Миланковић, трагајући за квартарним климатским променама, истовремено отварао 

и листао потпуно нове странице неисписаног уџбеника не из једне научне области 

(климатологија и математичка клима), како се то често наводи, већ је постепено 

разоткривао нове "разоре" који се могу пројектовати у бројне истраживачке области 

и науке као што су астрономија, археологија, биологија, геологија, физика, историја 
. . 

људског друштва, екологиЈа и многе друге, а изнад свега космологир и опстанак 

живог света на матичној планети. У надолазећем времену неминовно све веће 

климатске и енергетске заоштрености Миланковићево име и његово дело користиће 

се као незаобилазни докази и често као полазна основа да би се у том смислу извели 

чврсти аргументи. Миланковић је, према томе, визионар који је математички 

продро у кратку геолошку прошлост (квартар ), а потом све заодену о у бесконачну 
космичку фазу прошлог и будућег. 

ПРЕДГОВОР 

Да би своје име трајно уткао у златни нучни низ (Демокрит-Аристарх

Коперник-Кеплер-Њутн), Миланковић је себи поставио два основна циља: 

технику Је заменио науком, а затим прецизно дефинисао "празну" научну 
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Слика 1. Миланковићеви 
астрономски елементи: 

а) нагиб осе ротације, 

б) ексцентрицитет и 

ц) прецесија. 

ВЛАДО МИЛИЋЕВИЋ 

област за истраживаље и освајаље. Први 

задатак је испунио 1909. године када је из Беча 
прешао на Београдски универзитет, а други је 

започео непосредно после тога и стрпљиво га 

градио све до штампаља свог животног дела 

"Канон осунчаваља Земље и љегова примена 

на проблем леденог доба" 1941. године (у 

оригиналу: Kanon der erdbestrahlung und seine 
anwendung auf das eiszeitenproЬlem). Тиме је, . . 
да се Једноставно изразимо, своЈ део научног 

аманета у потпуности остварио, али Је 

истовремено остао загонетан и несхваћен за . . . 
СВОЈУ генераЦИЈУ и генерациЈе после љега све 

до 1976. године када је дефинитивно у 

часопису llayкa амерички истраживачки тим 

(Hays, Imbrie & Shackleton) потврдио да су 
Миланковићеви астрономски циклуси 

"пејсмејкер ледених доба". 

Ипак, и поред бројних кљига, уџбеника 

и мемоара које је оставио за собом, 

Миланковић није само сагледао моћне фазе . . 
надираља и повлачеља глацирла нити Је 

пронашао своју "граничну" област и на љој 

траЈНО остао, већ је поставио сасвим нове научне критеријуме који су 

захтевали мултидисциплинарни приступ и висок технолошки ниво. 

Математички "осетивши" да је љегов механизам небеске механике 

универзалног карактера, могао је несметано да лута у прошло и будуће, са 

једне на другу планету Сунчевог система, али и да схвати значај сваке 

емитоване елементарне зрачне честице са Сунца ка љеним планетама и то у . . . 
наЈширем временском распону- од Једне секунде па све до Једног еона. 

ПОРУКЕ "КАНОНА ОСУНЧАВАЊА" 

Са савременог аспекта посебно је значајно правилно разумети поруке 

"Канона осунчаваља", јер су оне очигледно писане за време које тек треба да 

дође. Миланковић је себе тражио и нашао у већ поменутим граничним 

областима, (астрономија-геологија-климатологија-математика), али данас је 

очигледно да су му те области већ тада биле "тесне" и да је ту научну 

"тескобу" елегантно превазишао, доводећи своје прорачуне у директну раван 

са практично свим напредним сазнаљима науке свога доба или у индиректну 

везу, пројектујући своје резултате у "време које ће доказати тачност љегових 

прорачуна". Ову тврдљу поткрепићемо са пет савремених доказа и 

достигнућа која се данас високо котирају и користе за даљи развој људског 

друштва, али напомиљемо да нису и Једина. 
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МИЛАНКОВИЋ: ГР АНИЧНЕ ОБЛАСТИ ИЛИ БЕСКОНА ЧНО МУЛТИПЛИЦИР АНИ НИЗ? 

Према томе, то су: 

~ клима и глобално загреваље, 

~ енергија садашљице и будућности, 

~ следећих 12000 година (максимум нове глацијације), 
~ опстанак живог света на планети и 

~ космички домети и осварље других планета. 

КЛИМА И ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ 

Климатске промене и љен драстични антипод назван "глобално 

загреваље" у директној су супротности са Миланковићевим прорачунима и 

циклусима осунчаваља. Последља фаза глацијације је прешла свој максимум 

пре 21 000 година и завршила се пре 10 000 година. Од тада до данас 

међу ледена фаза је већ достигла свој врхунац, а планета је лагано кренула ка 

новој квартарној глацијацији (Вирм З у Алпима, Висконсин 2 у Северној 
Америци или Вичсел 2 на скандинавском полуострву). Наступајућа фаза 
може да буде катастрофална за угрожене врсте (сибирски тигар, леопард, 

калифорнијски кондор итд.) и то ће вероватно довести до љиховог 

дефинитивног нестанка са планете. Слично се догодило у последљој фази 

глацијације када су са лица планете нестали мамути, мастодонти, сабљасти 

лав, пећински медвед или амерички леопард. Ови догађаји тешко да имају 

тесне везе са човеком, иако има и таквих размишљаља (истребљиваље 

мамута ради исхране и сл.), али зато не треба сметнути са ума да су исто 

тако пре краја последљег леденог доба (око 30 000 година пре данашљице) 
нестали и неандерталци. 

Наведени природни ток само је привремено успорен повећаном 

потрошљом фосилних горива и енормном емисијом угљен-диоксида у 

атмосфери, али тај процес нема дугопериодични карактер као што га имају 

Миланковићеви циклуси осунчаваља (Kutzbach, 1976). Пошто један према 
другоме стоје у садашљој пропорцији 1:60, то значи да ће природни ток тек 
незнатно бити одложен и вероватно је да због тога почетак нове глацијације 

неће бити постепен као претходни већ скоковит, тј. са повећаним ризицима 

за опстанак живог света. 

Постоје, међутим, и друга размишљаља у овом правцу, па чак и тврдље да 

ће због глобалног загреваља доћи до "антропогеног сценарија" у коме ће се 

сав лед са Антарктика и Гренланда отопити. То ће одложити почетак нове 

глацијације за читавих 50 000 година (Berger & Loutre, 2002). Ова тврдља је 
• • о • 

заснована на компЈутерскоЈ симулациЈИ и односу средљег садржаЈа угљен-

диоксида у атмосфери у времену последље глацијације (износ је био 210 
ппм) и садржаја истог гаса за последљих 1000 година (износ је 750 ппм). 
Према томе, наведени однос је 1:3,5 и уколико је то тачно може имати 
катастрофалне последице по живи свет (Кnох, 1993). 
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Слика 2. Оригинална Миланковићева крива осунчаваља за период у 

последљих 600 000 година. Затамљени делови означавају глацијалне фазе. У 
овом случају Миланковић је прихватио поделу ледених доба која важи за 

просторе Алпа иако су процеси глацијације били знатно израженији на тлу 

Северне Америке. 

Слика 3. Изглед планете у време 

последље глацијације. Око 97% данашље 
територије Канаде било је под ледом. 
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Колико су Миланковићеви 

астрономски прорачуни тесно 

повезани са климом и гло

балним загреваљем планете 

доказуЈу бројни радови и 

цитати, тако да на ту тему 

треба донети само један зак

ључак: Миланковићева крива 

осунчаваља Је Једини поуздан 

математички критерИЈУМ за 

доказ глобалног загреваља, а 

сви други (миграција корала, 

прстенасти дрвени годови, . . 
диЈатомеЈе, отапаље ледника, 

анализе полена, ледени антар

ктички и гренландски узорци, 

промена садржаЈа односа изо

топа кисеоника 16 и 18, цик

личне промене у лесу, датира

ље из односа аргона 40 и 

аргона 39, количина садржаја 
биотита у вулканском пепелу 

итд.) представљају тачне пот-
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врде наведених процеса у дугопериодичном осунчавању планете. 

И поред свих тих разнородних истраживачких метода и научних 

дисциплина, ипак посебно место у свему овоме заузима квартарна 

геохронологија (види графички приказ) која у основи има Миланковићеве 

циклусе осунчавања. Из наведене основе она се грана у пет различитих 

методолошких група, а свака група у различите подгрупе. Све заједно, 

наравно, као примаран циљ имаЈу разоткриваље плеистоценске и холоценске 

климе да би се што боље разумеле будуће климатске промене (Shackleton & 
Opdyke, 1973; Shackleton, 1987 & 2000; Shackleton et al., 2000). 

СИДЕРИЧНИ 

ПОДАЦИ 

ИСТОРИЈСКИ 

ЗАПИСИ, 

ДЕНДРО

ХРОНОЛОГИЈА, 

ХРОНОЛОГИЈА 

В АР ВИ 

КОРЕЛАЦИЈЕ 

СТРАТИГРАФИЈА, 

ТЕФРОХРОНО

ЛОГИЈА, 

ПАЛЕОМАГНЕ

ТИЗАМ, СТАБИЛНИ 

ИЗОТОПИ, 

ПАЛЕОНТОЛОГИЈА, 

ПАЛИНОЛОГИЈА, 

АРХЕОЛОГИЈА 

ИЗОТОПСКО 

ДАТИРАЊЕ: 

РАДИОКАРБОН, 

КОСМОГЕНЕТСКИ 

ИЗОТОПИ, 

КАЛИNМ-АРГОН И 

АР ГОН 40/АРГОН 39, 
УРАНИЈУМСКЕ 

СЕРИЈЕ, 

ОЛОВО 210 

МИЛАНКО

ВИЋЕВИ 

ЦИКЛУСИ 

ОСУНЧАВАЊА 

1---. 

ХЕМИЈСКО

БИОЛОШКЕ 

МЕТОДЕ 

РАДИО ГЕНЕТСКО 

ДАТИРАЊЕ 

ФИ СИЈА, 

ТЕРМОЛУМИНИ

СЦЕНЦИЈА, 

ОПТИЧКА 

ЛУМИНИСЦЕНЦИЈА, 

ЕЛЕКТРОНСКА 

РЕЗОНАНЦА 

АМИН О КИСЕЛИНЕ, 

МЕТОДЕФУН, 

ОБСИДИЈАНОВА 

ХИДРА ТАЦИЈА, 

ЛИХНОМЕТРИЈА 

Слика 4. Позиција Миланковићевих циклуса осунчавања у квартарноЈ 

геохронологији. У корелативне нису назначени педологија, циклостра

тиграфија, археомагнетизам и др. истраживачке методе које тек треба да 

нађу своје место. 
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На бази садашљег стаља сигурно је да ће тема климе и глобалног 

загреваља ЈОШ дуго заокупљати пажњу научника, енергетичара, еколога, 

политичара, али и свих људи на планети. 

ЕНЕРГИЈА САДАШЊИЦЕ И БУДУЋНОСТИ 

Миланковићеви циклуси осунчаваља на најдиректнији начин упозоравају 

на предстојећи енергетски проблем. Они не говоре о садашљим 

загађивачима, већ о потреби за новим и додатним енергијама, јер 

наступајућа фаза глацијације засигурно доноси територијални губитак или 

губитак плодног земљишта, миграцију становништва, као и потребу да се 

обезбеде довољне количине енергетских сировина. 

Слика 5. Миланкови
ћев портрет који је 

Паја Јовановић урадио 

1943. године. 

Сасвим је поуздано да се начин размишљаља 

из двадесетог века и укупна сировинска 

потрошља неће моћи примељивати два или три . . . 
века касниЈе, а да не помиљемо Један милеНИЈУМ 

касније. Све то наводи на један закључак: 

неминовно ће доћи до знатно веће . . 
рационализациЈе и редукциЈе у потрошљи, а цена 

алтернативних енергир биће вишеструко 

повећана. 

Овако суморна енергетска слика никада се 

више неће променити, јер се са једне стране ради 

о необновљивим енергијама, а са друге о 

повећаним захтевима услед драстичне климатске 

промене. Уколико се благовремено изврши 

трансформација на чисте облике енергије 

(Сунце, биомасе, ветар, геотермална енергија, . . . 
вода, плима и осека, али и енергиЈа леда или енергиЈа потреса о чему Је 

Никола Тесла размишљао пре 1930. године, а земљотресну машину 

патентирао 1935. године), тада ће се у доброј мери умаљити ефекти 

редукованог осунчаваља. У слику нових енергија неминовно морају да се 

укључе и природни ресурси са других планета, а најближи томе увек је 

неизбежни Марс. 

И поред свега, енергија сутрашљице неће бити довољна ни за садашљи 

број од седам милијарди људи на планети, јер ће преко 25% (површина од 
око 37·106 км2) данашљих територија бити изгубљено или под ледом, понегде 
дебелим и преко 50 м. Канон осунчавања недвосмислено упозорава да ће све 
планине изнад 2000 м бити залеђене што значи да престаје живот у многим 
данашљим планинским земљама (Швајцарска, Аустрија и алпска Француска 

у Европи, Непал, Бутан, јужна Кина, Иран, Турска и кавкаске државе у 

Азији). Исто тако, престаће живот у великом делу северне Европе 

(скандинавске земље), а у Северној Америци Канада ће задобити изглед 

данашљег Антарктика. Када планета Земља постане "бела лопта" 
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искоришћаваље не само једног већ било ког љеног облика енергије имаће 

непроцељиви значаЈ за човека. 

Са друге стране, ефекат компензације ће изазвати смаљеље нивоа 

Светског мора за скоро 150 м што ће допринети увећаљ у континенталних 
маса ближе екватору и у тропском и субтропском појасу, а то ће даље 

омогућити бољи приступ истраживаљу енергетских ресурса дуж данашљих 

обалских линија и још дубље у данашља мора и океане. Ово ће бити од 

посебног значаја, јер се на континенталном прагу често пута налазе значајне 

количине нафте и природног гаса који и поред свега никада неће моћи да се 

одбаце или замене као продукти "прљаве" технологије. 

Не треба сметнути са ума ни велике и празне просторе данашље пустиље 

Сахаре која ће са променом климе постати највећа житница на свету 

(принцип зелена Сахара прошлости - зелена Сахара будућности?). Исто то 

важиће и за Арабијску и друге пустиље, а у долине Нила, Тигра и Еуфрата 

поново ће се стећи нова цивилизација да поврати древни сјај (циклични 

трансфер знаља). 

СЛЕДЕЋИХ 12000 ГОДИНА (МАКСИМУМ НОВЕ Г ЛАЦИЈАЦИЈЕ) 

Када се наводи време од наредних 12 миленијума, човек 21. века има 
право да се запита од каквог је то значаја за љега. Са краткорочног аспекта, 

колико траЈе Један људски живот, може да се закључи да нема никаквог, али, 

како је елементарна и нагонска обавеза одржаље и продужетак врсте, јасно је 

да тих 12 миленијума представљају незаобилазну сутрашљицу и нове 

изазове. 

Користећи своје дијаграме осунчаваља, Миланковић је начинио скок у 

будућност, све до следеће фазе глацијације. Тај лагани ход, како га је он 

назвао, треба да се одигра у наредних 12000 година када ће се започети ново 
ледено доба. Ово представља природни ток или небески механизам без 

човековог утицаја (Imbrie et al, 1993а; Imbrie et al, 1993Ь ). 
Човеков негативан утицај, међутим, довешће до одлагаља ове фазе, како 

је већ речено, а у којој ће се мери то одлагаље одразити зависи искључиво од 

сировинских резерви. По већини прорачуна човек неће моћи да одржава 

садашљи висок темпо ни истраживаља, а ни експлоатациЈе, пре свега, 

фосилних горива и ту лежи основна поента. Ово лимитирајуће време 

економски стратези процељују на највише 50 година, док енергетичари тврде 
да ће се резерве фосилних горива исцрпсти већ у наредних 150 година 
експлоатације. Да ли је човек у стаљу да за ово релативно кратко време 

толико негативно делује и лед са Гренланда, а посебно Антарктика у 

потпуности отопи када се зна да је љегова старост 10 милиона година и 
дебљина на понеким местима и преко 2 км (Lorius et al, 1990)? И поред свега, 
далеко нам је ближи Миланковићев канонски прорачун који у жижу збиваља 

поставља астрономске елементе и интеракцију Сунца и Земље (Миланковић, 

1941 и 1997; Imbrie et al, 1992). 
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На тему наредног леденог доба има, нажалост, и таквих спекулација која 

говоре да је оно већ започело или ако није биће у наредних 10 година (Felix, 
1999). Као доказ наводе се изузетно ниске температуре у Кини почетком 
јануара 2006. године, снег у Саудијској Арабији крајем 2005. или 

најхладнији децембар исте године на британском острву у последљој декади, 

најхладнија децембарска ноћ у Њу Делхију у последљих 70 година итд. 
Глобално загреваље се одбацује као такво и замељује глобалним загреваљем 

океана услед повећаног броја активних подморских вулкана. Најновији 

пример је вулкан удаљен око 1100 км североисточно од Токија, а љегова 
активност је забележена З. јула 2005. године. Као крунски доказ наводи се и 
новооткривени средљоокеански гребен или гигантски планински ланац 

Гејкел око 5 км испод површине Северног леденог (Арктичког) океана који 
загрева воде овог океана. Исто тако, за доказ се узима и велики помор риба и 

планктона као резултат ових активности. 

Нећемо се даље упуштати у доказе скорог или одложеног доласка новог 

леденог доба, јер би се тиме изгубио ефекат овог рада, али зато као закључак . . 
може да се каже да данас практично сви, и они КОЈИ заступаЈу тезу 

изненадног и брзог удара леденог доба и они који то виде сасвим супротно, 

по.цједнако и неоспорно користе Миланковићеве циклусе осунчаваља да би 

дошли до поузданих аргумената за своЈе тврдље. 

ОПСТАНАК ЖИВОГ СВЕТА НА ПЛАНЕТИ 

У читавом следу догађаја ово питаље је најдраматичније и са собом носи 

неизмерне и трагичне последице. Сасвим је поуздано да ретке врсте неће 

издржати хладни талас, јер све указује да ће почетак нове глацијације бити 

скоковит, а средља годишља температура треба да падне за 5-8°С на 1000 
година. Ова холоценска катаклизма суштински неће представљати никакав 

изузетак већ, напротив, континуитет нестанка старих врста и појава нових. 

Ако пажљиво анализирамо садржај кисеоника 18 у последљој глацијацији 
Вирм, уочићемо да је биолошки опстанак био у тесној вези са климатским 

променама. Највећи број врста нестао је у временима пре 75 000 и 30 000 
година када су се смељивала међуледена и ледена доба. Ово би могли да 

назовемо критичним климатолошким фазама и таква једна је пред нама. 

Једно од основних питаља могло би да гласи: колико ће та промена да 

погоди човека? Да ли га може довести до ивице опстанка? Дуготрајно 

захлађеље може да изазове процес проређиваља и смаљеља популације, али 

број људи не може да сведе на критичан. За тако нешто потребно је да се 

испуни више катаклизматичких услова, а основни су дуготраЈНО екстремне 

ниске температуре и повећана загађеност атмосфере. 
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Време (у хиљадама година од садашњости) 

Слика 6. Крива промене средље температуре за последљих 130 000 година 
(глацијација Вирм) добијена на основу промене садржаја кисеоника 18. 

Пошто човек често пута истиче себе као "савест" планете или хумано 

биће чија је дужност да помогне другим бићима, а посебно угроженим, ново 

ледено доба биће истински тест у том смислу. Идеја "замрзнутог зоо врта" . . . 
ипак НИЈе адекватан одговор, Јер не представља саставни део екологиЈе или 

заштите животне средине већ медицине и биологије. И даље сматрамо да су 

национални паркови или резервати за животиље много боље решеље, а да је 

систем лабораторијског развоја прикладнији биљном свету. 

Колико ће, пак, моћи да се заштите северне шуме (посебно сибирске и 

канадске) остаје велика непознаница и сви су изгледи да ће у том смислу 

човек морати да поднесе свесну и непроцељиву жртву. 

КОСМИЧКИ ДОМЕТИ И ОСВАЈАЊЕ ДРУГИХ ПЛАНЕТА 

Нећемо ништа ново рећи ако наведемо да је ово питаље било предмет 

сталних Миланковићевих размишљаља. Исто тако није ни новост уколико 

кажемо да је доследно користио своје знаље из небеске механике да би што 

више разоткрио тајне појединих планета. Његови мотиви били су 

превасходно научни и истраживачки, али у даљој будућности то неће бити 

случај, јер ће све бити подређено економском ефекту, профиту, обнови 

старих или освајаљу нових облика енергије. 

На путу космичких освајаља и истраживаља први ће бити Марс, премда 

то не значи да је у питаљу енергетски најперспективнија планета у Сунчевом 

систему. Човек је још поприлично удаљен од сазнаља која би му 

недвосмислено указала на најбољи космички правац истраживаља и у том 

погледу астрономиЈа може да одигра запажену улогу. 
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Слика 7. Упоредни приказ сличних стенских средина: а) пешчари из Јуте 
(САД) са тзв. "фестунсима" и б) снимак танких слојева или ламина на ободу 

Еребус кратера на Марсу (датирано од 2. јануара 2006. године). Обе средине . . 
указују на деЈство воде. 

С обзиром да је Марс већ увелико постао предмет истраживаља то ћемо 

се овом приликом задржати само на љему. 

Данашља упорна потрага за доказима постојаља воде у некадашљем 

развоју Марса у суштини је трагаље за хемијским процесима (минерал 

хематит), јер се тиме истовремено доказује да су водене средине могле бити 

активни доносиоци корисних сировина. Уколико се пронађу докази да су . . . 
постоЈале реке, Језера, а ЈОШ више мора и океани, тада су перспективе у 

погледу успешних истраживаља у доброј мери увећане, а уложене 

инвестиције оправдане. На овом путу још нису пронађени трагови или 

могући остаци некадашљег света, било као макро било као микроорганизми, 

иако су такве могућности у неколико наврата наговештаване. Фосилни 

остаци, уколико их има, одиграли би једну од пресудних улога и 

дефинитивно би отклонили многе присутне дилеме о развоју планете и 

живота на љој, али и показали којим истраживачким путем треба наставити 

даље. 

Пошто је Марс одавно прешао стадијум зрелости и, како Миланковић 

каже, давно презрео, рсно Је да су многи трагови некадашљих активности 

прекривени секундарним или ерозивним материјалом. То у доброј мери 

прекрива и камуфлира стварно стаље и отежава тачну процену колико је 

Марс перспективна планета. 

Код свих истраживачких поступака полази се од премисе да оно што се 

догодило на Земљи треба да буде и на Марсу (види упоредну слику као један 

пример). Ово може бити тачно, али и потпуно погрешно, па је зато 

најпоузданије да ће сви снимци који буду емитовани из различитих типова 

самоходних или компјутерски навођених возила имати само квантитативни 

карактер. Следећи важан корак биће детаљно картографисаље и геолошка 

(марсовска) проспекција терена и тек када се постави и избуши прва 
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бушотина на тлу ове планете, почеће потпуно нова ера истраживаља којом се 

неће само стећи квалитативни подаци већ и директно доћи до жељеног 

облика енергије или корисне минералне сировине. 

Слика 8. Милутин Миланковић (1879-1958). 

ЗАКЉУЧАК 

Према свему изложеном јасно је да је Миланковић, трагајући за 

граничним научним областима или међудисциплинарним доменима, нашао 

потпуно оригиналан пут, али и поставио универзалан математички и 

космички модел. Тиме је отворио бесконачна мултиплицирани низ, јер 

резултати љегових прорачуна могу да се инкорпорирају у бројне научне 

области, али и оно најважније што називамо опстанком живих бића на 

планети и у Сунчевом систему. Под врхом љегове оловке није се само 

разоткривала квартарна клима и бурни планетарни плиоценски догађаји, већ 

све оно што нас чека у будућности. Због тога је љегов Канон осунчавања 

толико драгоцен и примељив када се говори о глобалном загреваљу и 

загађељу биодиверзитета, енергији будућности или енергији других планета, 

периоду наредне глацијалне фазе, трајаљу живота на Земљи, космичким 

дометима, планетарним ризицима и катастрофама и, једном речју, 

универзалним законима одржаља. 

Из астрономске и математичке колевке развио се геније Миланковића. Он . . . 
Је астроноМИЈИ узвратио траЈНИМ доприносом, а затим су дошли други и 

"украли" јој бисер да би обасјао прошло и будуће време, постојаље и 
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одржање живота, планета и међупланетарних простора, једном речју, да би 

постао власништво свих и за сва времена. 

Оно што никада неће моћи да се отргне то је Миланковићево српско 

порекло и његово вечно и почасно место у астрономији код Срба. 
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BORDER SUBJECTS OR INFINITELY MULTIPLICATED SERIES 

Search of great SerЬian scientist Milutin Milankovic for border and interdisci
plinary scientific subjects as well as his work and results are discussed. 
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Резиме. Нићифора Григору (1295-1360) сматрају највећим астрономом 

Византије, а заједно са љеговим учитељем Теодором Метохитом је међу 

најзначајнијим ученим људима ове империје. Григора је 1324. године први 
предложио поправке Пасхалног рачуна и реформу Јулијанског календара 

сличну оној, коју је 1582. извео папа Гргур XIII. Његоба чувена Историја 
Византије је посебно важан извор за истраживаље средљовековне Србије. 

Такође је био у дипломатској мисији на двору краља Стефана Дечанског. 

1. ЖИВОТ И ДЕЛА НИЋИФОРА ГРИГОРЕ 

Највећи византијски астроном Нићифор Григора (1295-1360) рођен је у 
Хераклеји на Црном мору (Понт) где је добио основно образоваље. Пошто су 

му родитељи умрли када је имао десет година, подигао гаје ујак Јован (1249-
1328), бискуп Хераклеје. Он је васпитавао и поучавао Нићифора и упознао га 
са делима старогрчких писаца, посебно са Платоном. Када је напунио 

двадесет година ујак га је послао у Константинопољ да продужи школоваље. 

Патријарх Јован XIII (1315-1328) учио га је Аристотеловој логици. 

Отприлике у исто време, Нићифор се упознао са најеминентнијим 

филозофом платонистом и великим логотетом (нека врста председника 

владе) Византијске империје Теодором Метохитом (1260-1332), кога 
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сматрају највећом претечом Ренесансе у грчком свету. Метохит је Нићифора 

поучавао филозофији, астрономији и математици. Григора је показао да је . . . . 
достоЈан свога учитеља, са КОЈИМ Је имао и додатни заЈеднички интерес -
политику. 

Године 1320. Теодор Метохит је претставио свог сјајног ученика 

Андронику 11 Палеологу (1282-1328), који је, захваљујући својој вештини и 
интелигенцији задобио царево повереље. 

Слика 1. Цар Андроник 11 Палеолог. 

Григора је основао «Моне тес Хорас» («Земаљски манастир»), изврсну 

школу где је започео да предаје филозофију, математику и астрономију 

већем броју византијских и европских студената .. 
Његов велики опус покрива различите дисциплине као што су историја, 

теологија, филозофија, астрономија итд., готово све области византијске 

науке. Био је homo universalis свога доба. Његова Историја Византије 

(PUJpcx i" кr] Iатор [ех) у тридесет и седам кљига-поглавља посебно је 

важна. У седам првих описани су догађаји од 1204. до 1320. док осталих 
тридесет детаљно покривају период од 1320. до 1359. 

У Нићифоровим филозофским радовима, утицај учитеља Теодора 

Метохита је очигледан. Вероватно захваљујући својим студијама 

математике, Григори су били блиски Платонови погледи а не Аристотелови, 
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што је још један елемент различитости између учених људи Византије и 

западне Европе, Ипак, Григора је највеће домете достигао у 

астрономији. Допунио је дело Метохита Елементи астрономске науке 

Слика 2. Из Ватиканског кодекса ( Codex Vaticanus) група 318 лист 143n: 
Нићифор Григора «Како направити астролаб», дијаграм са потписом «треће 

бележење арахне (решетке). 

(ETOLXE:LuЮLc;' Е:ПL ТГf CXCJТpOVOJ.-ILKfJ E:ПLCПfJJ.lГf), КОјИ је у ОСНОВИ 

увод за Птолемејеву Синтаксу. Значајни су му радови: О противницима 

астрономије (Пt:р[ тc.vv u{3pL(6vтc.vv тfJv Aaтpovop[cxv), Молбе 

за астрономију (ПсхрсхкЈщТLкfЈ пt:р[ Аатроvор[схс;), Како да се 

направи астролаб ( Пс.Јс; ot: [ ксхтсхакt:uех( Е: L v схат роЛех{Зоv) , и 

други. Његов посебно важан допринос је предлог за реформу Јулијанског 

календара и тачније одређиваље датума У с крса, који је дао цару Андронику 

другом 1324. године, више од двеста педесет година пре Гргура тринаестог. 
Као астроном превазилази све који су се у његово доба бавили овом науком 

на истоку и на западу. 
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Слика З. Из Ватиканског кодекса ( Codex Vaticanus) група 318 лист 146n-
14 7r: Нићифор Григора Како направити астролаб. 

Касније, после абдикације његовог заштитника Андроника другог 1328. 
године, Григора је пао у немилост, изгубио имање и повукао се из јавног 

живота. Патријарх Константинопоља Исаија (1323-1332) поставља 1330. 
године Григору, како због говорничке вештине тако и због теолошког знања, 

на чело делегације Православне цркве, послате да учествује у дијалогу о 

уједињењу са Католичком. Григора се суочио са делегатима папе Јована 

:XXII (1316-1334) не уступајући ни стопу пред њиховим захтевима за папски 
примат. 

Исте године почиње борбу против грчког јеретичког аристотелијанског 

филозофа и калуђера Варлаама (1290-1348). Из повученог живота се вратио 
1331. године, јавном расправом са Варлаамом коју је добио. Нови цар 

Андроник трећи (1328-1341) поставио га Је на дужност «великог учитеља 

империЈе». 

После 1349, активно учествује у противљељу следбеницима Григорија 

Паламаса (1296-1360), који су тежили да постигну духовно испуњење путем 
непрекидних молитви и ћутањем. Отуда је назив покрета (hesychia = ћутање, 

тишина). Паламас је чак написао говор против Григоре под насловом О 

Григорином лажном писању и безбожности (П<:р [ тr]r:; тои ГрГЈуора 

ljrt:uooypcxcp[cxr:; ОЈ.ЮU ксхL oucюt:(3t:[cxr:;). На његову несрећу 

Православна црква је усвојила Паламасово учење и канонизовала га. Пао је у 

немилост и Свети синод Влахерне је осудио 1351. године његове идеје, а цар 
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Јован Шести Кантакузен (1347-1355) гаје ставио у «кућни притвор» у «Мане 
тес Хорас» («Земаљски манастир»), без могућности да буде у вези 

са својим следбеницима. То су биле плодне године када је написао 

Историју Византије и бројне радове из реторике, поезије и филозофије, 

поеме, говоре и сто шездесет и једно писмо. Био је ослобођен када се Јован 

Пети Палеолог поново вратио на престо 1355. године. 
Нићифор Григора је преминуо почетком 1360. године не одустајући од 

својих погледа. Фанатична руља је оскрнавила тело покојника, пошто је 

оштра борба између људи различитих погледа, појачавала фанатизам а 

ограничила разум. 

TIIAD J T I O CAT IIOI- I C,\ . 
S.·J.:Cf1 1. ( / Itf .У n ·. A .'I/1\'US I З'оО. 

N[КНФОРОУ 

ТОУ ГРНГОРА 
P.QMAIKH1: I1:TOPJA1: 

АОГОI AZ' . 

NICEPHORI GREGORЉ: 
BYZANTINJE HISTORIJE 

P OST ПJEROJ'I.T/Jfl JVOL FJI, DU CAti:GJI, JOA !YN/S 110./YJNI, JMIJ1ANUEL I S 
BEh' U:Г:RJ CUHAS J N Cli( U ll.t .CQLLF.:CTJ, 

ACCURЛNTE ЕТ DENUO HECOGNOSCENTE Ј .-Р. MIGNE, 
I~IП I . IOTIJ.,;c . .; <JLE ПI IJNIVEПI!iJE, 

CUI\.SUU!>I C O "'I' I.F.TO"UM I N "; lf"(;UI .<>S !';C IENГI ."It RCC I.I!.HI II.!iT I(:,o! 1\АИОS BDГfOI\8. 

PATR OLOG JAE GRAECAE T0)1 US 148 

TURN J-I O LTI tHE I~G I Lo~I J 

TYr>nGRAPHI HR EPIII~S EUITOHES \'ONT I I~ I C II 

Слика 4. Насловна страна Историје Византије Нићифора Григоре. 

2. ЗНАЧАЈ НИЋИФОРА ГРИГОРЕ ЗА СРБЕ 

Капитално дело Нићифора Григоре Историја Византије (прештампана је у 

148. и 149. тому серије Patrologia Graeca, Patrologiae cursus completus, series 
graeca, Migne, 1857-1866), је посебно значајан извор за српску 

средљовековну историју. У 37 књига писац описује догађаје од 1204. до 
1359, убацујући и астрономске, географске и теолошке садржаје. Разматрани 
период се у Србији односи на време од Стефана Првовенчаног до почетка 

владавине цара Уроша Петог. Посебан значај Историје је што је написао 

савременик и учесник у догађајима, који је био и на двору краља Стефана 

Уроша Трећег Дечанског и његовог сина, «младог краља», будућег цара 

Срба и Грка Стефана Душана. 
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ДАНЕЗИС 

Слика 5. Динар Стефана Душана, цара Срба и Грка, из збирке Сергија 
Димитријевића (Димитријевић, 2001). На овом такозваном крунидбеном 
динару, кованом после крунисаља Стефана Душана за цара Срба и Грка (Im
perator Rascianorum et Romaiorum или ВаспЛд)(Ј каt аtнокрш:mр 

2:EpPtacr каt Рщшvшсr) 16. априла 1346. у Скопљу, виде се два анђела 
која му на главу стављају царску круну (стема). Ћирилички натпис је 

С[ТЕ]Ф[АН]Ь Ц[А]Р. 
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Слика 6. Динар краља Стефана Уроша Трећег Дечанског, из збирке 

Сергија Димитријевића (Димитријевић, 2001). Ћирилички натпис је 

СТЕФАНЬ ОУРОШЬ ТРНТН (Стефан Урош трећи- Н се у то време читало 

као грчка слово 11 ). 

Од посебног интереса за астрономију је Григорин опис битке на 

Велбужду, 28. јула 1330, између српске војске под вођством краља Стефана 
Дечанског и бугарске коју је предводио цар Михаил Шишман. У овом делу 

своје Историје он даје детаљан опис помрачења Сунца од 16. јула исте 
године (види нпр. Ћирковић и Ферјанчић, 1968, стр. 208-209), датирајући 
прецизно битку уз помоћ астрономских чиљеница. 

У пролеће 1327. Григора учествује у дипломатској мисији на двору краља 
Стефана Уроша Трећег Дечанског, са следећим задатком. Друга краљева 

супруга, са којом се венчао 1324, била је Марија Палеолог, ћерка Јована 
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Слика 7. Двојезични (грчки и латински) текст Историје Византије 
Нићифора Григоре у библиотеци у Базелу_ 
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Палеолога, братанца цара Андроника Другог, и Ирине, ћерке Теодора 

Метохита. Заједно са својим зетом, српским краљем, Јован Палеолог је 

започео борбу против Андроника Другог и умро у Скопљу крајем 1326. или 
почетком 1327. Његова удовица Ирина, ћерка великог логотета Теодора 
Метохита, одбила је да се врати у Константинопољ. Он је замолио цара да 

пошаље Григору, Ирининог учитеља, у дипломатску мисију на двор Стефана 

Дечанског у Скопљу, са задатком даје убеди да се врати у Константинопољ. 

Григора је то успешно урадио и детаљно је описао пут у Србију у писму 

Андронику Зариди (види нпр. Ћирковић и Ферјанчић, 1968, стр. 147), које је 
готово у целости укључено у Историју Византије. 

Григора астроном лако се може препознати у следећем пасажу из описа 

његовог путовања: « ... И носили смо се као неке планете, поверивши се Богу и 
нејасним надањима. При том се спусти ноћ; «смири се Сунце и на путеве 

спусти се тама» [Хомерова Одисеја, П, 388] а Месеца није било. Пошто је 
претходно био пун, сада је Месец био изван центра у односу на Земљу и 

према Сунцу се налазио у четвороугаоном положају и није нам почетком 

ноћи уопште поклањао зраке. Због тога смо ишли кроз густи мрак, као они 

за које кажу да су силазили поред Тенара у Хад, или за оне који су ишли по 

подземна пророштва Трофонија [Код Тенара на југу Пелопонеза био је мит

ски улаз у Хад а подземно пророчиште Трофонија било је у Беотији]. Овој 

ноћи без месечине придружила се и сенка околних брда. Она су толико висо

ка да су нам закривала само небо тако да није било могуће, према изреци, да 

звездама усмеримо правилно ово несрећно путовање [Радошевић, 1968]. 
Нићифор Григора је био изузетна личност, веома значајан византијски 

• о • о 

научник и плодан писац, КОЈИ има значаЈ и за српску исторИЈУ и исторИЈУ 

српске астрономије, заједно са својим учитељем Теодором Метохитом (види 

нпр. Vlahakos, 2003; Wolf, 1877). 

Захвалница 

Овај рад је урађен у оквиру пројекта 146022 Историја и епистемологија 
природних наука, код Министарства за науку и заштиту животне средине 

Републике Србије. 
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ЕФСТРА ТИОС ТЕОДОСИУ, ВАСИЛИОС МАНИМАНИС, МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ и ЕМАНУЕЛ 

ДАНЕЗИС 

ТНЕ GREATEST BYZANTINE ASTRONOMER NICEPHOROS 
GREGORAS AND SERВS 

Nicephoros Gregoras (1295-1360) is considered along with his teacher, Тheodoros Me
tochites, as the most significant scholar and the greatest astronomer of Byzantium. 
Gregoras was the first to propose, in 1324, а coпection to the calculation of the Easter, and 
the reform of the Julian calendar similar to the one adopted later, in 1582, Ьу the Роре 
Gregory XIII. His famous book Byzantine history is an important source for the researches 
on medieval Serbia. Не was also in а diplomatic mission on the court of serbian king 
Stefan Decanski. 
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ЦРТЕЖИ МЕСЕЦА 

ГРОФА L. F. MARSIGLI-JA ИЗ 1696. ГОДИНЕ 
И ЊИХОВ НАУЧНИ ЗНАЧАЈ ЗА ПЕРИОД: 

КРАЈ XVII И ПОЧЕТАК XVIII ВЕКА 

JAROSLA V FRANCISTY 

Астрономско друштво «Нови Сад» -АДНОС 

Резиме. Приказана су 16 цртежа Месеца у старости од 4 до 24 дана направљена из 
посматраља у подручју Подунавља и Тисе на локацијама од Беча до Титела, које је 

1696. године извршио Марсиљи Луиђи Фердинанд (1658-1730) а објавио 1726. 
Анализиран је научни значај ових цртежа за период крај XVII и почетак XVIII века. 

Болољски гроф Marsigli Luigi Ferdiпaпd (1658-1730) у свом чувеном делу 
"DANUBIUS PANONICO- MYSICUS, OBSERVATIONIBUS GEOGRAPHI
CIS, ASTRONOMICIS, HYDROGRAPHICIS, HISTORICIS, PHYSICIS" 
штампаном у Хагу 1726. године, објавио је између осталог и астрономска 
мереља квадрантом 11001 и посматраља телескопом /51/, која је обавио са 
Јоханом К. Милером (1673-1721) у периоду од 17. априла до 29. августа 
1696. године. 

Међу љима налазе се 22 астрономска мереља квадрантом и 15 
посматраља телескопом реализованих од 9. до 14. јуна и од 14. јула до 2. 
августа 1696. године, са 5 локација које се данас налазе на територији 
Војводине. Ово су најстарија позната стручна мереља квадрантом и 

посматраља телескопом обављена из наше земље. 

У овом раду приказаћемо Marsiglijeвa посматраља Месеца. 

У књизи Daпublus Раппопiсо mysicus ... гроф Luigi Fedriпaпd Marsgli 
дао је укупно 16 цртежа фазе Месеца, старости од 4 до 24 дана који су 
направљени са територије данашње Аустрије, Мађарске и Србије 

(Војводине), у подручју Подунавља и Тисе на локацијама у потезу од Беча 

до Титела (ушћа Тисе у Дунав). 

257 



JAROSLA V FRANCISTY 

Преглед цртежа Месеца L. F. Marsiljija из 1696. године 

Редни Бр. табеле Место нацрт ана 

број поЛ. Ф. посматраља Датум Време посматраља фаза Месеца 

Марсилију 

1. Беч 27.новем. 5 h после подне 0,11 
2. 26. Жабаљ 02. август Yz h по заласку Сунца о 15 
3. Беч 28.новем. Између 5 и 6 h после подне 0,21 
4. 27. Сегедин 04.јул 8 Yz h после подне 0,25 
5. Сегедин 09. јул Yz h по заласку Сунца 0,64 
6. 28. Сегедин 10. јул Yz h по залаласку Сунца 0,71 
7. Солнок 09. август 10 h после подне 0,81 
8. 29. Сегедин 11. јул Између 10 и 11 h после подне 0,86 
9. Беч 06.новем. Између 5 и 6 h после подне 0,89 
10. 30. Сегедин 12.јул 10 h после подне 0,94 
11. Б.Градиште 15. јул 1 h после подне 0,98 
12. 31. Тител 20. јул Између 11 и 12 h после подне 0,56 
13. Тител 21. јул поноћ између 21. и 22. јула 0,43 
14. 32. Егер 21. август 3 h после поноћи о 39 
15. Сегедин 26. јун 3 h после поноћи 0,11 
16. 33. Сегедин 27.јун 4 h после поноћи 0,06 

Занимљиво је запазити, да цртежи нису дати по датумима настанка, већ 

су поређани по фази растуће и опадајуће мене Месеца. На једном листу 

(табли) дата су два цртежа, а нацртан диск Месеца има пречник 140 мм. На 
цртежима није дата координатна мрежа, а није обележена ни оријентација у 

односу на стране света. Посебно је занимљива чињеница да је Месец 

нацртан онако како се види слободним оком или кроз терестрички дурбин, а 

не кроз астрономски телескоп. Наиме на свим цртежима Месец је нацртан 

тако да се север (N) налази горе. Овај податак упућује да је Марсиљи 
посматраље Месеца обављао истим телескопом као и Јупитерове сателите . 

Подсетимо се карактеристика овог инструмента: 

АСТРОНОМСКИ ТЕЛЕСКОП (преносни) рефрактор, жижне даљине 7 
стопа и 3 инча (276 цм), са објективом пречника 67 мм. Телескоп је 
састављен од пет делова, који се увлаче један у други. Укупна дужина 

склопљеног телескопа је 61 цм. Коришћен је окулар жиже 69 мм, који је 
давао увеличање од 40 пута. 

Слика 1. Марсиљијев телескоп (дурбин)-предња цев са кутиЈОМ за 

транспорт (задња цев). 

258 



ЦРТЕЖИ МЕСЕЦА ГРОФА L. F. МARSIGLI-JA ИЗ 1696. ГОДИНЕ 
И ЊИХОВ НАУЧНИ ЗНАЧАЈ ЗА ПЕРИОД: КРАЈ ХVП И ПОЧЕТАК ХVШ ВЕКА 

На цртежима се запажају тамна подручја (мора) и светлији делови са 

већим кратерима. У зони терминатора, дат је приметно већи број кратера 

који су нацртани и са већим бројем детаља (сенкама, полусенкама и слично) . 

Цртежи су изненађујуће прецизни јер када се поједини Марсиљијев цртеж 

упореди са данашњим фотографијама Месеца у истој фази, праткично да 

нема уочљиве разлике . 

Док је положај и облик мора, као и већих кратера прецизно нацртан, 

међусобни положај кратера је дат мање тачно . То је лако разумљиво ако је 

познато да су Марсиљи и његов помоћник Ј. Милер цртали изглед Месеца 

посматрајући га само слободним оком. Микрометарско мерење положаја 

кратера на Месецу, први ће обавити чувени Тобијас Мајер (Т. Mayer), тек 
педесет година касније. Зато од преко 100 кратера датих на Марсиљијевим 
цртежима, могуће је идентификовати само око 40 (Тихо, Кеплер, Коперник, 
Аристарх, Херодот итд.) . 

Запажамо да је први цртеж направљен 26. јуна из Сегедина, а последњи 
27. новембра 1696. године из Беча. Највише цртежа је урађено из Сегедина 

(7), затим из Беча (3), Титела (2) и по један из Солнока, Егера, Бачког 
Град ишта (Црне Б аре) и Жабља. 

У вези са календарским подацима, највећи број цртежа урађен је у току 

лета, у јулу месецу када је направљено 7 цртежа, а по три цтрежа нацртано 
је у јуну, августу и новембру 1696. године . 

Са територије данашње Војводине нацртано је 4 цртежа. Они су дати 
на на табели бр. 26 (1 цртеж), табели бр. 31 (2 цртежа) и на табели бр. 32 
(1 цртеж) . Посматраље је обављено са три локације: 

ЦРНА БАРА (Бачко Градиште) -1 цртеж (Табела 31) 
ТИТЕЛ (тврђава)- 2 цртежа (Табела 31 и 32) и 
ЖАБАЉ (Шанац поред Тисе) -1 цртеж (Табела 26). 
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PhAtu Lttnit' aCI Qt~adra1trr.'U1t propa·<Ulti1,oЋ~a.tA 
ia Cl\.SТRIS propc: TIТVL 

~_)} rшoЛJOCXCVl Di~ .1 oJ 11 lii щtrA hor:rt .G"t •a:Ff)rlt · 

Слика 2. Оргинална страница из Марсиљиеве књиге (Таб. 31) са цртежима 
Месеца из Бачког Градишта (15. јула) и Титела 20 јула 1696. године . 
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PЬa.fts Lщ1а;о aQuadra.tura.. rcccttt1s, oЪ1ёrvata. 

in CASTRIS 
--4.-n;wМDCXCV!itam hor.z:J.pomDie З.l.dhcr:1.antcm.Dic 12. . .Iиlii. 

Слика 3. Марсиљијев цртеж Месеца из Титела нацртан 21. јула 1696. 

Рмfи L uwr Curva:t.r Cre1'centis, oЪttrvafa. 

S.лвLI.IE &cl'Dblfawn il . 
...АfЈМ МDCXCW . .Die a.~.lult:l «h '"'0 

Слика 4. Марсиљијев цртеж Месеца из Жабља нацртан 2. августа 1696. 
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Занимљиво је запазити, да цртежи нису дати по датумима настанка, већ 

су поређани по фази растуће и опадајуће мене Месеца. На једном листу 

(табли) дата су два цртежа, а нацртан диск Месеца има пречник 140 мм. На 
цртежима није дата координатна мрежа, а није обележена ни оријентација у 

односу на стране света. Посебно је занимљива чиљеница да је Месец 

нацртан онако како се види слободним оком или кроз терестрички дурбин, а 

не како се Месец види кроз астрономски телескоп. Наиме на свим цртежима 

Месец је нацртан тако да се север (N) налази горе. Овај податак упућује да је 

Марсиљи посматраље Месеца и Јупитерових сателита обављао истим 

телескопом. Подсетимо се карактеристика овог инструмента: 

Слика 5. Поређеље Марсиљијевог цртежа Месеца од 15. јула 1696. године и 
фотографије коју је снимио аутор рада 05. августа 2001. године из Новога 
Сада. 

Занимљиво је, да је само на једном цртежу Месец дат у фази ПУНОГ 

МЕСЕЦА (0,98%). То је цртеж нарављен код ЦРНЕ БАРЕ (Бачко 

Градиште) 15. јула 1696. године (види слику 1). 

Као што је написао у наслову ових цртежа "ФАЗЕ МЕСЕЦА -
ПРИКАЗИВАЉЕ ГРАНИЧНИХ ПОДРУЧЈА", Марсиљију није био циљ 

израда карте Месеца, већ на првом месту приказ тренутно видљивоги 

терминатора у фази Месеца која се видела са одређене локације . Ово нам 

указује да је Марсиљи дату серију цртежа фазе Месеца желео да употреби за 

одређиваље географске дужине места посматраља. 
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Слика 6. Класична представа Месеца у Марсиљијево доба био је цртеж који 
је нацртао немачки астроном Христоф Шајнер половином седамнаестог 

века. 

Слика 7. Марсиљију је вероватно био познат овај цртеж Месеца КОЈИ Је 

нацртао чувени Ж. Д. Касини 1680. године у Паризу. 
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У Марсиљијево време крајем :XVIII века, није било тешко одредити 

географску ширину непознатих локација (мерењем висине Сунца или звезда 

у меридијану), али је велики проблем било одредити географску дужину, 

односно разлику географске дужине између два места. Још је чувени Г. 

Галилеј, средином :XVII века предложио методу за одређиваље географ . 

дужине, тако што треба посматрати астрономске појаве на небу које се 

истовремено виде са целе полулопте Земље . Овакве астрономске појаве су 

Месечеве мене, помрачеље Месеца (појединих кратера), Јупитерови 

сателити и љихова помрачеља и сл. Примену Месечеве мене разрадио је у 

пракси Холандски астроном М. Ф. ван Ланген (Michael Florent van Langen, 
око 1600-1660). Он је предложио да се у ове сврхе Месец посматра у зору, 
при изласку Сунца, односно у вече при заласку Сунца. Наиме, када је Сунце 

ниско над хоризонтом љегови зраци осветљавају Месец тако да се у зони 

терминатора могу на тамном диску Месеца видети осветљени врхови 

месечевих планина као светле тачке. Како се Сунце спушта, или расте, ове 

"светле тачке" се губе, односно, појављују се нове. Како се појава може 

видети истовремено са различитих географских дужина, М. Ф. Ван Лангрен 

је тврдио да ће разлика у измереним временима одговарати разлици 

географских дужина за места посматраља. 

Марсиљијев земљак, познати италијански астроном Ј. Б. Ричиоли 

(Joannes Baptista Riccioli, 1598-1671) предложио је сличну методу. По љему 

треба посматрати терминатор и забележитии тренутак када светло дође до 

неке лако уочљиве неравнине, на пример у удубљеље неког већег кратера. 

Уколико се тада забележи време на два различита места, разлика у 

временима даће нам вредност разлике географске дужине за та два места. 

Марсиљи је свакако познавао познато Ричиолијево дело Geographiae et 
Hidrographiae reformata, штамано у Венецији 1677. године, а за 

Лангреновову методу могао је сазнати од свог пријатеља у Паризу чувеног 

астронома Ж. Д. Касинија. Међутим, при покушају да ове цртеже 

практично искористи за ове сврхе, Марсиљи је увидео да метода није 

најтачнија, тако да је одустао да их употреби за конкретна израчунаваља 

географске дужине. Направљен е цртеже Месеца ј е ипак дао да се објаве у 

кљизи, како је рекао у предговору, тек по наговору Ж. Д. Касинија. 

Познати историчар астрономије Јозеф Ашбрук (Joseph Ashbrook, 1918-
1980) професор на чувеном Јел Универзитету, временски период од краја 
XVII до средине XVIII века окарактерисао је као «ТАМНУ НОЋ У 

ПОСМАТРАЊУ МЕСЕЦА», јер од познатих цртежа које је 1670-1680. 
године нацртао Ж. Касини па до чувене карте Месеца Тобијаса Мајера 

настале око 1750. године нису постојала нека значајнија посматраља 

Земљиног сателита. Међутим, каснија подробнија истраживаља указала су да 

у овом периоду ипак постоје две значајне серије цртежа Месеца. 
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Слика 8. Грималдијева карта Месеца коју је користио Ј. Б. Ричиоли. 

Прву је урадила Марија Клара Ајмарт (Maria Clara Eimart, 1676-1707) 
ћерка познатог немачког астронома Г. К. Аимарта Georg Christian Eimart). 
Она је на опсерваторији свога оца у Нирнбергу, у периоду од 1693. до 1698. 
године направила чак око 350 цртежа Месеца. Посебна је занимљивост да се 

у Марсиљијевој заоставштини у Музеју науке, у оквиру збирке <<Миsео della 
Specola е il Museo d'Astronomia-Sala della Meridiana», налази 6 њених 
цртежа-постера Месеца, величине 64х52 цм) . 

Другу серију цртежа Месеца са краја :XVII века. нацртали и су Л Ф. 

Марсиљи и његов помоћник Ј. К. Милер у јуну, јулу, августу и новембру 

1696. године, па зато ови цртежи имају велики научни значај у историји 

селенографије Месеца. 
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Слика 9. Колекција цртежа Месеца М. К. Ајмарт која се налази у 

оставштини Марсиљија у Болоњи. Сличност са Марсиљијевим цртежима 

Месеца је толико велика да упућује на вероватноћу да су баш они били узор 

(стандард) по коме су настали цртежи које су 1696. године нацртали Л. Ф. 
Марсиљи и његов помоћник Ј. К. Милер. 

Слика 10. Поређење цртежа Месеца М. К. Аимарт и Л. Ф. Марсиљија. 
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АНАЛИЗА ЦРТЕЖА- тачност нацртане фазе (мене) Месеца 

У циљу анализе тачности уцртане фазе тј. положаја терминатора, 

ефемериде Месеца су урађене на "класичан" начин коришћењем познатих 

таблица Т. Ополцера (Т. Oppolcer), а такође и употребом РС рачунара са 

програмом 

"ASTRONOMY Lab 2", Version 2.03 
© 1992 - 1997 Personal micto COSMS, 
Greenwood Village, СО 80112 USA 

Основне фазе Месеца у јуну и јулу 1696. 
(по таблицама Т. Ополцера) 

Млад Месец Пун Месец Млад Месец 

30. јун 1696. 11 h 04,8 m 15. јул 1696. 19 h 14,4 m 29. јул 1696. 01 h 28,8 m 

времена су дата у SEV (SEV = UT + 1 h ) 

Основне фазе Месеца у јуну, јулу и августу 1696. 
(добијене прорачуном са програмом "ASTRONOМY Lab 2", Version 

2.03") 

Прва четврт Пун Месец Последња 

четврт 

10.· =21h31т 15.·н=11h03т 

07. јул = 13 h 58 т 14 . јул = 19h 12т 
06. авг. = 04 h 46 т 13 . авг. = 02 h 24 т 

СТАРОСТ МЕСЕЦА 

одређена на основу Марсиљијевих цртежа и грешка 

Старост 

Редни Датум време место посматраља Месеца по 

Број посматраља Марсиљију 

1. 15. јул 1696. 21 h 20 т Ц. Бара- 0,98 
Б.Градиште 

2. 20. јул 1696. 23 h 24 т Тител-тврђава 0,57 
з. 21. јул 1696. 24h оо т Тител-тврђава 0,43 
4. 02. авг . 1696 . 19 h 38 т Жабаљ-шанац 0,18 
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Млад Месец 

29.· =11h11т 

29. јул =ОО h 59 т 
27 .авг. = 16 h 20 т 

Старост Греш 

Месеца по ка 

Ефемеридама Дф 

0,98 о 

0,58 0,01 
0,43 о 

0,19 0,01 
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Слика 11. Од два цртежа целог диска Месеца настала у периоду од краја 
XVII па до средине XVIII века која постоје на свету, један је овај цртеж 
Месеца нацртан 15. јула 1696. године, на локацији «Црна Бара» на обали 
данашњег РИБЉАКА ПИК «Бечеј» код Бачког Градишта (увећан детаљ 

приказан на слици 2). 

ЗАКЉУЧАК 

Иако су по речима самог L. F. Marsigli-ja ови цртежи настали у веома 
тешким и сложеним условима (у војном логору, у предаху између битака са 

Турцима), они су стручно и прецизно нацртани тако да се могу поредити са 

цртежима Месеца насталим у том временском периоду а које су направили 

професионални астрономи на тада познатим опсерваторијама у Европи. 

Значај Марсииљијевих цртежа за историју Селенографије је велики, 

јер од два цртежа целог диска Месеца настала у периоду од краја XVII 
па до средине XVIII века која постоје на свету, један је цртеж Месеца 
који су нацртали Л. Ф. Марсиљи и његов помоћник Ј. К. Милер. 

То је цртеж Месеца настао 15. јула. 1696. године у 21 h 20 т (1 h после 
заласка Сунца) на подручју Црне Баре (Palиdem Zerna) код Утвара 
(prope Utvar), односно Фелдвара (на Мађарском), тј. Бачког Градишта 
(на старословенском Градиште = Земљано утврђење). 
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После вишегодишњег истраживања, анализом старих карата и теренским 

обиласком могућих локалитета, аутор је ову локацију идентификовао као 

подручје на јужном делу обале данашњег РИБЊАКА ПИК «Бечеј» код 

Бачког Градишта. 

DRA WINGS OF MOON OF ТНЕ COUNT L. F. MARSIGLI FROM 1696 
AND THEIR SCIENTIFIC SIGNIFICANCE FOR ТНЕ END OF XVII AND 

ТНЕ BEGINNING OF XVIII CENTURY 

Here are shown 16 drawings ofMoon, old from 4 to 24 days, made during the observa
tions on the teritory around Danube and Tisa on locations from Vienna to Titel. Observa
tions were made Ьу Marsigli Luigi Ferdinand (1658-1730) and puЫished in 1726. Also, 
scientific significance of these drawings for the end of XVII and the beginning of XVIII 
century was analyzed. 
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ЂОРЂЕ Г ЛИБОЊСКИ И АСТРОНОМИЈА, 2* 

БОЖИДАР Д. ЈОВАНОВИЋ 

Астрономско друштво ''Руђер Бошковић" 

e-mail: jvbzd@polj.ns.ac.yu 

Резиме. Раније сам у раду "Ђорђе Глибоњски и Астрономија" приказао заслуге 

истог писца за Астрономију као и непотпуну судбину његовог превода "О небеским 

телима". Овог пута наводим шта се касније догодило са њим. Реконструкција је 

обављена на основу написа у листу Браник. Књига је добила негативну рецензију па 

је рукопис враћен преводиоцу. 

Ради целине ћемо у уводу навести и кратки животопис (за оне КОЈИ 

немају Зборник, Развој Астрономије код Срба, 111). 
Ђорђе Глибоњски је рођен 28. октобра/ 9. новембра 1840. године, у 

Сомбору. Тамо је завршио основну школу и два разреда реалне гимназије, 

затим нижу гимназију у Новом Саду, а Учитељску школу 1859, опет у 
Сомбору (1), све са врло добрим и одличним успехом (2). Прво је постављен 
за помоћног учитеља у родном граду. Пошто је положио испит за учитеља 

добио је место у Српском (Старом) Бечеју. 1870. године је, као један од девет 
српских народних учитеља, добио стипендију од Српског народног црквеног 

одбора да у иностранству проучи устројство школа напреднијих народа- у 

Дрездену и у околним саксонским школама и да се усаврши у педагошкој и 

методској струци. После годину дана је поднео свој подробан извештај . До 

1876. је поново учитељ у Старом Бечеју, а онда је постављен, прво, за 

помоћног, па онда за редовног, професора на Српској вишој девојачкој 

школи у Новом Саду. 1878. је премештен за професора на Српску учитељску 
школу у Горњем Карловцу. 1901. је пензионисан. Преселио се у Загреб и 

тамо умро 29. јуна/12 . јула 1913. године. Сахрањен је на гробљу Мирогој . 

Жена Меланија пл. Војновић, из Старог Бечеја, му је родила шест ћерки: 

Меланију, Добрилу, Даницу, Даринку, Милану и Олгу. Све су се оне 

посветиле школској професији. 

* Због специфичности, референце су нумерисане и наведене као број у малој загради 
-Прим. ред. 
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У споменутом раду (1) је подробно описана његова делатност. 

Недоречена је остала само судбина његовог превода - књиге О небеским 

телима. Овог пута ћу да се ограничим само на њу. 

Прелиставајући лист Браник, орган Српске народне слободоумне странке, 

наишао сам на записнике са састанака Књижевног одбора Матице српске (у 

даљем тексту КОМС), које је у рубрици ПРОСВЕТА редовно објављивао . У 

истој рубрици су штампани и записници са састанака Одбора за издавање 

"Књига за народ" (ОЗИ "КЗН") . Навешћу само њихове делове који су 

занимљиви за нас . 

10. (22. децембар) 1885. КОМС: " ... Ђорђе Глибоњски шаље за "Књиге за 
народ" дело О небеским телима (Астрономија), које је по Тучеку слободно 

превео ... "(З) 
19. фебруар (3. март) 1886. ОЗИ "КЗН": "Књижевни одбор доставља дело 

Ђорђа Глибоњског под насловом О небеским телима (Астрономија) . То је 

дело пошиљач слободно превео по Тучеку. " 

Издаје се на оцену дру Ђорђу Натошевићу ... "(4) 
8. (20. април) 1886. КОМС: " ... Секретар јавља да је Одбор за издавање 

"Књиге за народ" задужбине Пере Коњевића имао своју седницу 19. 
фебруара/ З . марта ... и да је на њој рађено ово: 

Дело Ђорђа Глибоњског под насловом О небеским телима (Астрономија) 

које је писац по Тучеку слободно превео, - издато је на оцену дру Ђорђу 

Натошевићу .... " (5) 
30. април (12. мај) 1866. КОМС: " ... На оцену је издато дру Ђорђу 

Натошевићу дело Ђорђа Глибоњског, под насловом О небеским телима 

(астрономија), које је писац по Тучеку слободно превео .... 
Одбор за издавање "Књига за народ" ... имао је два састанка, и то 

19 .фебруара (З, марта) и 11. (2З.) априла .... " (6) 
28. мај (9. јуни) 1888. ОЗИ"КЗН": " ... На оцену су издана ова дела: 1. О 

небеским телима по Тучеку превео Ђорђе Глибоњски- члановима Андрији 

М. Матићу и Стевану Милованову ... " (7) 
27. август (8. септембар) 1888. КОМС:" ... на оцену су издана ова дела: 1. 

О небеским телима, по Тучеку превео Ђорђе Глибоњски - члановима А. И. 

Матићу и Стевану Милованову .... " (8) 
5. (17. септембар) 1888. ОЗИ"КЗН":" ... Стеван Милованов и Андрија М. 

Матић јављају да су прочитали дело О небеским телима, које је по Тучеку 

превео Ђорђе Глибоњски, и налазе да се не може примити, јер: 1. Предмет 
није уопште приказан популарно; 2. на много места није писац, а по њему ни 
превађач, на чисто са појмовима, које узима у књизи; З . местимице је 

изведено нејасно и без унутрашље свезе; 4. у делу има ствари, које нису у 
органској свези са целином; 5. стил је уопште тежак, јер ствар није писцу и 
превађачу јасна и позната. 

На основу тога мишљења не прима се споменута дело за "Књиге за 

народ" .... " (9) 
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20. септембар (2. октобар) 1888. КОМС: " .. .Према оцени Стевана 

Милованова и Андрије М. Матића није примљено дело О небеским телима, 

које је по Тучеку превео Ђорђе Глибоњски .... " (10) 
1. (13. април) 1889. КОМС: " ... По молби је враћен Ђорђу Глибоњском 

превод дела О небеским телима по Тучеку .... " (11) 

# # # 

Са овим можемо да сматрамо да је обелодањена судбина рукописа који је 

превео (написао) Ђорђе Глибоњски. 

Међутим, и даље остаје недоумица око тога чију је књигу превео 

именовани. У његовом писму, упућеном "Благородном господину" (не зна се 

о коме је реч) сам је написао: " ... израдио сам га по Вецлу, Винклеру и 
Данијелу, али углавном сам се држао Вецла, и то што се тиче земље и 

месеца израдио сам по великом Вецлу ... " (12). У писму које је упутио 
Стевану В . Поповићу у Беч (13), моли га да му набави књигу на немачком 
језику Општа наука о небесима од Ед. Вецела. 

У записницима са седница комисија у Матици српској се стално спомиње 

Тучек, а у преводиочевим постојећим писмима, која се налазе у Рукописном 

оделењу у Матици српској, се уопште не спомиње Тучек, него је као главни 

наведен Вецл, а спомињу се још и Винклер и Данијел .. 
Додајмо још и ово да је у другом писму Стевану В . Поповићу Глибоњски 

написао још:" ... Писао ми је, већ доста давно, професор Мита Калић, да 
напишем Земљопис за више девојачке школе, али тако, да буде књига 

удешена и за наше средње заводе па и за препарандије. Он ме је том радњом 

с тога понудио, што ја имам готов математички и Физички земљопис 

(подвукао БДЈ), што га је он прегледао као оцењивач и шк. Савет примио за 

књигу школску, ја би дакле имао сад да израдим још трећи део- политички 

земљопис- што је најогромнији посао, и што сам ја већ у полак и зготовио; 

али ми је исти професор Мита препоручио, да се поглавито држим 

Сајдлица и Швикера. Учинио сам кораке, те сам набавио Сајдлица, али 

Швикера нигде не могах добити ... " 
У (14) пише: Састанак књижевног оделења 30. априла (12. маја) :" .. .На 

оцену је дато Дру Ђорђу Натошевићу дело Ђорђа Глибоњског, под насловом 

О небеским телима (Астрономија) које је писац по Сучеку превео .... " 
Зашто је настала збрка око имена писца оригинала, које је Глибоњски 

превео, и даље остаје тајанствено . По мом мишљењу ће она остати 

нерасветљена заувек. Да ли је неко у Матици српској, још у самом почетку 

погрешно прочитао презиме аутора оригиналне књиге, па се то после само 

преписивало? Међутим, збуњује ме чињеница да су професори Стеван 

Милованов и Андрија М. Матић, који су код својих ученика били познати 

као веома педантни, дозволили ту омашку! За првог, кога сам лично 

познавао, могу ту чињеницу да потврдим, а за другог сам чуо од СВОЈИХ 

професора да је био изузетно прецизан. 
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DJORDJE GLIBONJSКI AND ASTRONOMY, 2. 

In my previous paper "Djordje GliЬonjski and Astronomy" 1 reviewed the merits of 
this author to Astronomy, and the partial fate of his manuscript-translation Оп heavenly 
bodies. This time 1 described the destiny reconstructed upon writings in the newspaper 
Branik ("Rampart" ). The translation got а negative recension and the manuscript has been 
returned to the translator. 
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ВОЈИН ЋУРИЧИЋ 

ПРЕДСЕДНИК АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 

1936- 1941. ГОДИНЕ 

ВЛАДИМИР ЛЕПОЈЕВИЋ 

Астрономско друштво ''Руђер Бошковић" 

Резиме. Представљен је живот и рад Војина Ђуричића, председника Астрономског 

друштва у Београду 1936- 1941. године. 

Било је то 1934. године када су неколико студената астрономиЈе и 
. . 

математике, свесни улоге и значаЈа универзитетске омладине у земљи коЈа се 

тек мало опоравила од страшних губитака у ратовима 1912 - 1918, пуни 
родољубивог и просветитељског заноса, лепих идеја и циљева, решили да 

оснују Академска астрономско друштво у Београду, у племенитој тежњи да 

са овом лепом науком ближе упознају народ и учине да је он заволи ... 
Било је то у времену када је универзитетска омладина, рано сазрела после 

тешких људских губитака мале Србије у борбама за опстанак и слободу, 

после мучних година опоравка земље и народа, у време када Је у народу, 

према пребројавању у 1931. години, било 44, 6% неписменог становништва 
старијег од 12 година, осетила и разумела да она треба, као академска и 
носилац многих знања и нових идеЈа, да стане на чело омладине нове 

генерације. Универзитетска омладина је била свесна да ће бити прва позвана 

да замени стариЈе поколење КОЈе Је прошло и издржало тешке ратове, муке и 

патње, и да поведе земљу и народ у правцу напретка и благостаља, у правцу 

бољег и срећнијег живота. Тако је у то послератно време настало Академска 

позориште, Академски аероклуб, Академска астрономско друштво и др. 

Највеће заслуге за оснивање Академског астрономског друштва имао је 

студент астрономије Ђорђе Николић, рођен у Младеновцу 1908. године. 

Николић је ширио идеју, окупљао истомишљенике и заљубљенике у лепу 

науку о звездама, саставио Правила друштва и поднео их Ректорату на 

одобрење, трудио се се да Друштво добије дозволу за рад, успоставио је везу 

и са професором у пензији Миланом Недељковићем, оснивачем 

Опсерваторије Велике школе, са Војином Ћуричићем, који је тада био 
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управник Државне хипотекарне банке, као и са другим великим 

ауторитетима на Универзитету и у друштвеном животу. 

Признајући Ђорђу Николићу његове заслуге, Друштво га бира за 

председника и он ће то бити у времену 1934- 1936. године. 
У 1936. Друштво је покренуло, на Николићеву идеју, часопис за 

популарну астрономију, који је, опет на Николићеву идеју, добио пригодно и 

лепо име Сатурн. 

Будући да је био веома сиромашног стања, Николић је успео да добије 

стипендију Француске владе и отишао је у Француску 1936. да доврши своје 
студије. У Светском рату он се 1939/1940. као добровољац борио у 

редовима француске војске, био заробљен, а после неког времена ослобођен 

због слабог здравља. Наставио је студије сада у близини Вишија, где је био 

избегао универзитет из Стразбура, и дипломирао је 1943. године . Као 

учесник покрета отпора био ј е ухапшен и одведен у познати логор 

Бухенвалд; дочекао је крај рата, вратио се у Француску и у новембру 1945. 
године, у Монпељеу, одбранио докторску тезу на којој је био почео да ради 

у 1943. одмах после дипломирања. 

У нашу земљу вратио се у пролеће 1946. године, и од априла 1947. до 
пензионисаља у 1966. радио је у Географском институту ЈНА. 

После Ђорђа Николића за председника Астрономског друштва изабран је 

Војин Ђуричић, у то време управник Државне хипотекарне банке, која се 

налазила у палати у којој је данас Народни музеј. Ђуричића је Ђорђе 

Николић већ на оснивачкој скупштини Академског астрономског друштва 

предложио за почасног члана, знајући за његову наклоност астрономији и за 

чињеницу да је Ђуричић, будући на челу једне тако важне и велике банке, 

био одобрио зајам за изградњу нове астрономске опсерваторије на Великом 

Врачару, на данашњој Звездари. 

Николић је знао да је присутност једног моћног финансијског стручњака, 

једног управника банке, била значајна за рад и опстанак Друштва. 

Поред тога, Војин Ђуричић је већ био позната личност у јавности, 

нарочито по раду на развоју цивилног ваздухопловства, у Националном Аеро 

Клубу, по раду који ће довести до стварања нашег ваздушног саобраћаја, до 
. . 

изградње наше авиоиндустриЈ е и до развоЈ а масовног ваздухопловног 

спорта. Ђуричић је већ од 1933. године био председник ваздухопловне 
ј едриличарске групе Девети (данас би се оваква група звала аероклуб 

Девети), која је била прва једриличарска организација настала у нашој 

земљи и коЈа Је неколико година имала улогу државне репрезентациЈе . 

Када је Академска астрономско друштво, због неких отпора и препрека 

на самом Универзитету, морало од удружења студената да се претвори у 

удружење грађана, Г. Војин Ђуричић је био једногласно изабран за 

председника, и он Је радо, иако заузет другим важним пословима, прихватио 

да води и Астрономско друштво .Те исте 1936. године, дотадашњи 

председник, Ђорђе Николић, одлази у Француску на студије, одакле ће се, 

због рата, вратити тек 1946. године . 
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У Зборнику радова VII Националне конференције астронома Југославије, 
врло заслужни и поштовани члан Астрономског друштва још из времена пре 

1941 . године, један од светлих ликова нашег Друштва, пок. Г. Ненад 

Јанковић, дао је основне и биографске податке и за Николића и за Ђуричића, 

лепим и бираним речима, из којих се осећају велике симпатије и поштоваље. 

Војин Ђуричић је рођен 8. марта 1888. године у Београду, где је његов 
отац Милан (1849 - 1906) био предавач, а потом професор српског језика у 
Другој мушко) гимназији. Основну школу и гимназију учио је у Ваљеву, где је 

његов отац био премештен, али је потом малу и велику матуру, на којој је 

ослобођен усмених испита, положио у Нишу 1902. односно 1906. године. 

После матуре Ђуричић одлази у Француску, у Монпељеу завршава правне 

науке, па годину дана проводи у Прагу на усавршаваљу. По повратку у 

Србију, вероватно 1912. године, ступа у службу Министарства финансија и 
у њему остаје до 1927. године, када је изабран за управника Државне 
хипотекарне банке. На овој дужности остаје до 1939. године, а у 

међувремну је изабран за хонорарног професора Економско-комерцијалне 

школе у Београду. 

Ова школа имала је назив Економска висока школа, основана је 1937. 
године, и од ље ће касније, 1947. године, постати Економски факултет 
Универзитета у Београду. 

Ђуричић, који је врло рано показивао љубав према астрономији, обећао је 

помоћ студентима већ код осниваља Академског астрономског друштва у 

1934. години. 

Ово Друштво у првим данима свога постојаља моли Ђуричића да помогне 

да оно добије један од дурбина који су били садржани, нераспаковани, у 

сандуцима у којима су стигли из Немачке на рачун репарација због нанете 

ратне штете Србији. Дурбин нису добили ... 
Ђуричић је поздравио лепу намеру студената Академског астрономског 

друштва да покрену издаваље свог часописа Сатурн, подвлачећи да је такав 

часопис врло важан за популарисаље астрономије и за шире образоваље 

народа. Да би помогао Друштву, он већ за први број Сатурна даје велики 

оглас Државне хипотекарне банке, што представља велику материјалну 

подршку Друштву. У сталном стараљу за успех Астрономског друштва, 

Ђуричић ће дати, у име банке којом је управљао, више оглашаваља која ће 

помоћи да Сатурн редовно излази шест година. 

Поводом јубилеја 150. година од смрти Руђера Бошковића, Ђуричић се 
много заузимао и он је на свечаној академији 16. 05. 1937. одржао говор у 
име Астрономског друштва. Предложио је том приликом и да се објави 

споменица посвећена Руђеру Бошковићу. 

Ђуричић се много залагао да Друштво добије земљиште за своју 
. . . . 

опсерваториЈу, и лично Је преко СВОЈИХ приЈатеља покушавао да се сакупе 

прилози за набавку једног инструмента за Друштво . 
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Слика 1. Војин Ђуричић. 

Ове две акције нису успеле у тадашљим приликама, као што није успело 

ни објављиваље споменице Руђеру Бошковићу. 

Војин Ђуричић, правник и истакнути стручљак за финансије, поред 

интересоваља за астрономију и свог учешћа у вођељу Астрономског 

друштва, имао је, као што је већ поменуто, још једну велику друштвену 

активност- било је то веома запажено и значајно љегово присуство и рад у 

националном цивилном ваздухопловству. 

Српски аероклуб основали су 22. октобра 1921 . године српски 

авијатичари који су ратовали на Солунском фронту. Почасни председник 

ове организације био је велики пријатељ српског народа, заслужни и 

поштовани др Арчибалд Рајс. Ово удружеље после 1. 04. 1923. добило је 
име Аеро Клуб "Наша Крила" Краљевине СХС. 

Године 1905, само две године после првог лета авионом браће Рајт, у 
Паризу је основана Међународна аеронаутичка организација, Ф.А.И. , према 

називу Federation Aeronautique Intemationale. Већ на годишљој скупштини 
Ф.А.И. у Риму 1922. године 

Српски аероклуб је био примљен за члана ове организације . 

Кнез Павле Карађорђевић је 1924. изабран за доживотног почасног 

председника, а чланови управе били су армијски генерал Стеван Хаџић, 

Први ађутант Краља, др Богдан Гавриловић, ректор Универзитета, 
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санитетски бригадни генерал др Михаило Петровић, генерал п.пук. Михаило 

Боди, Веља Вукићевић, министар Пошта и телеграфа, као и друге високе 

личности... Ово показује колико је Аеро Клуб "Наша Крила" био значајна 

организациЈа у то време ... 
И др Милан Стојадиновић, тада министар финансија, потољи значајни 

председник министарског савета, од јануара-фебруара 1925. има одређену 
улогу у раду Аеро Клуба. У Аеро Клубу уз љега ће бити и Војин Ћуричић, 

коме је, у прво време, Милан Стојадиновић био начелник у министарству 

финансија. 

Већ исте године, 19-25. децембра, на конференцији Ф.А.И. у Прагу, 

делегати из наше земље су п.пук. Тадија Сондермајер, потпредседник Аеро 

Клуба, и Војин Ћуричић, члан управе. 

У 1926. години Војин Ћуричић се појављује као власник листа "Наша 
Крила", за Средишну управу Аеро Клуба, са уредништвом у ул. Милоша 

Великог бр .7 . Уредник овог листа био је тада Милош Црљански, касније наш 

велики кљижевник. 

Оснивачка скупштина Друштва за ваздушни саобраћај одржана је б . 02. 
1926. у Државној хипотекарној банци. Међу оснивачима су индустријалци и 

банкари, Ђорђе Вајферт, Адолф Минх, Игљат Бајлони, Стеван Карамата, 

Војин Ћуричић, генерал Милан Узелац ... и други. 

Војин Ћуричић је, са ђенералом Душаном Цветковићем и п.пук. 

Хођером, године 1927. у аудијенцији код Кнеза Павла, где моле за убрзаваље 
поступка око уговора државне управе са Друштво м за ваздушни саобраћај . 

Коначно, лист Наша Крила бр . 38,јули 1927. године, јавља: 

У нашој Краљевини основано је друштво за ваздушни саобраћај 

Председник је Стеван Карамата, потпредседник Светислав Хођера 

Управни одбор: Стеван Карамата, Тадија Сондермајер, ђенерал Милан 

Недић, Војин Ћуричић, др Момчило Нинчић, др Гедеон Дунђерски и 

други ... 

И најзад, у бр. 46 и 47, за март-април 1928. лист Наша Крила објављује: 

У нашој Краљевини отпочео је ваздушни саобраћај 

Прва ваздушна линија, Београд- Загреб, отворена је 15. 02. 1928. године! 

Када се дода овоме чиљеница да је настојаљем Аеро Клуба почео и 

успешан развој домаће авиоиндустрије: фабрике авиона Икарус, Змај, 

Рогожарски, Краљево, Утва, Фабрика аеропланских мотора у Раковици, види 

се какав велики значај је имала ова организација и колики је био удео и 

Војина Ђуричића у том раду. 

Спортско ваздухопловства је имало веома важно место у програму и 

садржају рада Националног Аеро Клуба. Спортско ваздухопловства није 
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постојало до 1932. године, а те године Аеро Клуб је отворио, са великим 
циљевима и најлепшим надама, Школу за безмоторно летење, школу за 

једриличарство, први пут у нашој земљи. Ова школа почела је са радом 

крајем лета 1932. у селу Пиносави код Београда, а почетком 1933. пресељена 
је код Астрономске опсерваторије на Великом Врачару, на летилиште које је 

било уз саму јужну ограду Опсерваторије . 

Циљ ове школе био је да се ствара подмладак ваздухопловства, да се 

народ упозна са ваздухопловством, да се летење учини приступачним, да се 

разбије фама о страху од летења, да се дочарају лепоте овог спорта, а 

нарочито да се убрзано припремају пилоти, у великом броју, за национално 

цивилно и ВОЈНО ваздухопловства . 

У јесен те исте 1933. године, основана је, у саставу Школе за безмоторно 
летење код Опсерваторије, и прва једриличарска група у Југославији (она би 

се данас звала аероклуб), која је узела име "Девети". Име једриличарске 

групе је дошло отуда што је за старт једрилице у оно време било потребно 

укупно девет особа: пилот, један је код крила, шесторица затежу гумене 

конопце, и један је код репа једрилице, који је на дати знак ослобађа веза и 

она полеће као из "праћке" . 

Групу је основао управник и први наставник у Школи за безмоторно 

летење, Александар Станојевић, резервни официр пилот-ловац, један од 

двојице "питомаца" које је Аеро Клуб био упутио у Немачку да се упознају 

са безмоторним летењем и да се оспособе за наставу летења на једрилицама 

у нашој земљи. Станојевић је постао праотац нашег једриличарства и он је 

летео дуго и срећно све до својих 80 година. 

Група "Девети" убрзо ће се доказати и прочути. Почеће за њиховим 

примером да се оснивају и друге једриличарске групе, што је и био циљ 

Националоног Аеро Клуба, који се старао о развоју ваздухопловства у 

Југославији. Група "Девети" имаће значај репрезентације Југославије и она 

ће са великим успехом учествовати у Швајцарској 1935. године, на висини 
3.450 м, на глечеру, леду и снегу, и у Чехословачкој 1936. године . 

Једриличарску групу "Девети" пред одлазак у Чехословачку на 

такмичење, испратио је лично командант ваздухопловства генерал Милутин 

Недић , поред бројних других високох учесника у испраћају (Годишњак југ. 

ваздухопловства за 1937. годину)! ... 

Исти годишњак је на стр . 50. објавио: 

Једна лепа манифестација нешег једриличарства у Аеро-серклу 

У дивно украшеним просторијама Аеро-серкла одржана је на дан 9. 
фебруара 1937. године једна значајна манифестација нашегједриличарства. 

После небројених успеха на терену, једриличарска група "Девети" успела је 

да заинтересује за плави спорт наше највише државне факторе, 

Председника и све чланове Краљевске владе ... 
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У присуству Председника и чланова Краљевске владе, Начелника Главног 

ђенералштаба, Команданта ваздухопловства и многобројних највиђенијих 

личности, узео је реч заменик Председника Краљевског Аеро-Клуба, инж. n. 
пук. г. Тадија Сондермајер ... 

Слика 2. Председник Министарског Савета г . др Милан Стојадиновић са 

члановима Краљевске Владе на приредби једриличарске групе "Девети" у 

Аеро- серклу. 

Председник чувене једриличарске групе "Девети" био је, од самог 

оснивања, Војин Ђуричић. Први председник Академског астрономског 

друштва, Ђорђе Николић, показао је много мудрости када је у Астрономско 

друштво увео Војина Ђуричића ... 
Војин Ђуричић је својим ауторитетом чинио велике услуге нашем 

ваздухопловству, посебно једриличарству. Он је преко председника 

Београдске општине урадио да група "Девети" добије просторије за градњу 

својих једрилица, помагао је код набавке скупих материјала, набавке алата, 

залагао се за подршку и помоћ других. Тако је један индустријалац, власник 

предузећа за израду аутокаросерија, поклонио групи "Девети" један велики 

половни ауто марке "Доџ" са осам места, из Инђије је предузеће које је 

производило падобране поклонило један падобран ... 
Као председнику групе "Девети" припала му је част да буде кум на 

. . . . 
крштењу прве Једрилице КОЈУ Је самостално израдила ова Једриличарска 

група. 
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Лист Наша Крила за 1934. годину јавља: 

Крштеље прве једрилице једриличарске групе "Девети" 

На други дан Ускрса 9. о.м. у 11 часова и 9 минута, једриличарска 
група "Девети"крстила је своју прву једрилицу ( . .) која је доследно броју 
девет, добила име "Девети". Кумовао је управник Државне Хипотекарне 

Банке г. Војин Ђуричић. 

Тачно у 11 часова и 9 минута свештеник је почео обред крштења, а кум 
г. Ђуричић крстио је једрилицу именом "Девети" разбивши о њен кљ ун боцу 

шампањца. После овога одржао је г. Ђуричић топао говор упућен 

слављеницима и напоменуо да рад њихов може служити свој омладини као 

пример за углед. 

У име управе Аеро Клуба захвалио му је на учествовању са неколико речи 

г. п.пук. 

Дамјан Влајић, молећи га да и надаље помаже ваздухопловства колико 

буде могао ... 

Ова церемонија обављена Ј е на летилишту код Астрономске 

опсерваториЈе. 

Већ следеће године Војин Ћуричић ће крстити другу једилицу групе 

"Девети". 

Лист Наша Крила за 1935. годину: 

Једриличарска група "Девети" крстила је своју нову једрилицу 

Једриличарска група "Девети" обавила је свечано крштење своје прве 

једрилице високих способности на аеродрому у Београду. 

Крштење је обављено у 11 часова и 9 минута испред пристанишне 
зграде ... 

Присуствовали су председник Београдске општине г. Влада Илић, 

представник Министра војске и морнарице, командант 6. ваздухопловног 

пука n. пук. г. М Спужић, заменик председника Аеро Клуба инж. n. пук. г. 

Тадија Сондермајер, потпредседници Аеро Клуба г. Јефремовић и г. Влајић и 

више других високих личности ... 
После обављеног богослужеља, г. др Војин 

шампањца и разбио је о кљ ун једрилице рекавши: 

"Београд ". 

Ђуричић узео је флашу 

- Крштавам те именом 

У име Аеро Клуба , заменик председника, г. Тадија Сондермајер захвалио 
се је г. Војину Ђуричићу и рекао је да жели да истакне улогу самога др. 

Ђуричића коју је он прећутао ... 

Колики значај се давао развоју нашег ваздухопловства, свим његовим 

облицима, у нужном напору да се ухвати и одржи корак са 

ваздухопловством у свету, које је од половине 1930. - тих година нагло 
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доживљавало огроман напредак, види се из описа ових церемониЈа 

крштавања једрилица ( крштавани су и авиони предузећа за ваздушни 

саобраћај ... ). Иако нам данас то изгледа као детиљасто понашање наших 
озбиљних предака, овај чин имао је за циљ подстрек и моралну и 

. . . . 
материЈалну подршку развоЈа ваздухопловства у нашоЈ земљи, коЈа, иако 

сиромашна и тешко пострадала у Првом светском рату, није смела да 

заостане за другим државама у времену КОЈе Је наговештавало нове велике 

сукобе међу силнима. 

Чак и у 1938. години одржаване су церемоније крштавања ваздушних 
. . 
Једрилица и на њима су присуствовале личности наЈвишег ранга у држави. 

Слика 3. Г. Војин Ђуричић, управник Државне Хипотекарне Банке, крштава 

нову једрилицу Једриличарске групе "Девети" . 

Годишњак ваздухопловства за 1938. годину нас обавештава: 

Крштеље једрилице Академског аероклуба 

Н а дан З. априла 19 З 8. године обављен ј е на аеродрому "Београд " свечан 
чин крштеља једрилица високих способности Академског Аеро Клуба. 

Ова лепа ваздухопловна манифестација приређена је у присуству 

Изасланика Њ. В. Краља, вазд. пуковника господина Сондермајера, 

Гувернера Њ. В. Краља , господина Јеремије Живановића, министра правде 
г. Симоновића, генерала г. Душана Симовића команданта ваздухопловства, 

помоћника команданта ваздухопловства генерала г. Милојка Јанковића, 

артиљеријског бригадног ђенерала за ђенералштабне послове начелника 

штаба Команде ваздухопловства г. Дамњановића, пуковника за ђ-штабне 

послове г. Драг. Савића, Команданта базе вазд. пуковника г. Спужића, 
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команданта 6. вазд. пука и многобројних виших и нижих официра, као и 

представника Краљевског Југословенског Аероклуба и многобројних виђених 

гостију (.). 
После извршеног освећења од стране проте г. Тошића, индустријалац г. 

Милан Вапа (власник фабрике хартије), ударом боце шампањца у сваку од 

двеју једрилица извршио је крштење једрилица "Олуј" и "Студент". 

На сл. бр . 4 виде се високе личности, са највећом озбиљношћу, које су 

биле позване да учествују у крштењу једрилица Академског Аеро Клуба на 

аеродрому "Београд". 

Слика 4. Командант ваздухопловства ђенерал Г. Душан Симовић (у 

средини); Помоћник Команданта ваздухопловства ђенерал Г. Милојко 

Јанковић и пук. Г . Драг. Савић (с десна на лево); ђенерал Г. Миодраг 

Дамњановић и п. пук. Г . Драг. Рупчић (с лева на десно) за време чина 

освећења. 

Нема сумње да је на овој церемонији био присутан и председник 

Астрономског друштва г. Војин Ћуричић, велики и заслужни посленик у 

Националном Аеро Клубу и председник репрезентативне једриличарске 

групе "Девети". 

Када је 5. 02. 1939. године дошло до промене владе, када се повукао 
председник Милан Стојадиновић, Војин Ћуричић, иако невољно, по 

наговору самог Кнеза, постаје министар финансија у новој влади коју је 

образовао Драгиша Цветковић. На том положају он остаје до 26. августа 
1939. године, када је састављена нова влада, по сили околности, коалициона 
влада Цветковић- Мачек. 

Међутим, још у децембру 1938. у влади Краљевине Југославије 

(председник Милан Стојадиновић, министар ВОЈСКе и морнарице, генерал 
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Милутин Недић, генерал Душан Симовић, командант ваздухопловства ... ) 
испитивала се могућност набавке ловачких авиона из Немачке, авиона Ме -
109, за југословенско ваздухопловства . 

За куповину наоружаља за југословенску војску био је састављен крајем 

априла 1939. у немачком Министарству спољних послова "тајни протокол" о 
немачком кредиту Југославији. То је било у време владе Драгише 

Цветковића. 

Министарство спољних послова Краљевине Југославије упутило је овај 

пројекат поверљивог споразума у надлежност министру финансија др Војину 

Ђуричићу, који је ставио одређене примедбе и о томе, по дужности, известио 

министра спољних послова Југославије . 

Као министар финансија Краљевине Југославије, Војин Ђуричић је имао 

дужност да 5. јула 1939. године потпише у име Југославије "тајни протокол" 
са Немачком владом - потписао у љено име немачки посланик у Београду 

Виктор фон Херен- о закључељу зајма у висини 200.000 немачких марака за 
набавку оружја у Немачкој, у томе преко 240 борбених авиона, резервних 
авионски мотора и делова, и друге опреме. 

Војин Ђуричић је имао дуготрајну и постоЈану везу са 

ваздухопловством! ... 
По изласку из владе 26. августа 1939. године, Војин Ђуричић је био 

постављен за председника Београдске општине. Као председник општине 

желео је да обележи стогодишљицу општине (1839) једном монографијом, 
која би била, како је он говорио, скроман споменик Београду, који је то 

заслужио својим искушељима, својом храброшћу и славом, својом 

политичком и културном улогом у нашем народу и међународној заједници. 

У том циљу био се повезао са Балканским институтом који је окупљао 

највећа имена наше науке и културе . Ђуричић је претходних година, од 

1933/34. године, помагао и овом институту (!), дајући огласе Државне 

Хипотекарне Банке у часопису Института и претплатом на сва љегова 

издаља. 

Припремљена је и одштампана на српском, француском и немачком 

језику ова лепо замишљена монографија посвећена Београду, са насловом 

Београд, која је изашла 1940. године. 

Али ова монографија имала је тужну судбину, а са љом, како изгледа, и 

сам Војин Ђуричић. На пријему у Београдској општини поводом прославе 

љене стогодишљице и свечаног представљаља Јавности ове лепе кљиге, 

председник општине Ђуричић је поклонио један примерак кљиге, у знак 

пажље, немачком посланику у Београду, оном истом фон Херену са којим је 

као министар потписао јула 1939. године "тајни протокол" о одобрељу 

немачког зајма Југославији. 

Немачки посланик је одмах прелистао кљигу и наљутио се када је на 

неколико страница видео фотографије аустро - угарских злочина у Србији 

1914. године . Познато је да је од 1938. године Аустрија била у саставу 
немачког Рајха ... Уследио је демарш немачког посланика да се кљига 
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забрани. Пре тога књига ј е била жестоко нападнута у бечком издањ у 

немачког листа Volkisher Beobachter 14. 09. 1940. 
За књигу је речено да је уперена противу духа Нове Европе и да садржи 

према Немцима изразито непријатељски карактер, књига оцењена је као 

"свесно ширење неистина" о борбама у Првом светском рату, да је писана 

под утицајем "британске пропаганде", а фотографије обешених Срба, 

садржане у монографији, проглашене су за "очигледни фалсификат". 

Према једном од тројице аутора књиге, Балкански институт и књигу су 

"приказали и оклеветали други фактори и њихови агенти", а непосредну 

забрану (не зна се по чијем високом налогу), изрекао је Јеша Томић који је 

после Ђуричића постао председник Београдске општине . Издање је морало 

да буде уништено, али, као што то скоро увек бива са књигама, на срећу, 
. . 

спашено Је и сачувано неколико примерака и поновљено издање поЈавило се 

2004. године у библиотеци Баштина издавача Дерета. 

Војин Ђуричић је на том положају председника Београдске општине 

пензионисан 26.06. 1940. године, са свега 52 године живота. Могуће је да је 

овај догађај са књигом, са монографијом, и са немачким послаником, био 

повод да се овако способан и благородан човек, велики финансијски 

стручњак, познато име у друштву, користан у јавном животу и родољуб, 

пошаље у пензију пре времена. Био је то несумљиво губитак за наше 

друштво у целини ... 
У Фабрици летилица "Утва А.Д." у Панчеву, која је основана средином 

1940. године, Војин Ђуричић, дуго везан за ваздухопловства и пријатељ 
Александра Станојевића оснивача ове фабрике, вероватно је био, као 

приватно лице, акционар фабрике. У време окупације фабрика "Утва А.Д." 

била је под комесарском управом у времену од 9. 09.1941 . до 16.06.1942. 
када је укинута, а у нови управни одбор који је тада састављен изабран је др 

Војин Ђуричић, министар у пензији; у том одбору били су још Предраг и 

Петар Таушановић, Влада Теокаревић, инж. др Мирослав Ненадовић, 

професор Универзитета и потоњи академик, Александар Стан ој евић, 

директор и познати пилот, и други. 

То је последњи познати податак о јавној делатности Војина Ђуричића. 

Других више неће ни бити ... 
Само мало касније, 27. 11 . 1942. године, ноћу, у његов стан у ул. Краља 

Фердинанда (то је отац Краљице Марије, а ова улица је била само део ул. 

Кнеза Милоша, од улице Краља Александра до улице Краља Милана) дошла 

је група неколико официра и војника СС трупа. После детаљног претреса 

целе куће, Ђуричић је одведен у затвор, био је ухапшен ... Прво је био 
затворен у подруму данашњег Дома војске, касније у згради Окружног суда, 

која се налазила на на Тргу Николе Пашића, одакле је ослобођен 25. 12. 
1942. године, у лошем здравственом стању и јако утучен. Изгледа да је у 

затвору био злостављан, јер је после патио од болова у пределу бубрега и 

главобоље, иако је раније увек био доброг здравља. Лекарска нега и 

опоравак у Врњачкој Бањи нису много помогли, и њему је било све горе ... 
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Америчка бомбардоваља Београда почев од 16. априла 1944. године, на 
православни Ускрс, коначно су га утукла и он је био пао у постељу из које 

више није устао. Да би се склонио у безбеднији део града преместили су га у 

дом Владимира Стрижевског, авијатичара у предузећу за ваздушни 

саобраћај, кога је Ђуричић био венчао . 

Ћуричић се као студент у Француској упознао са једном руском 

студенткиљом и та љубав се завршила лепим и срећним браком. У љегов 

дом редовно су навраћали Руси, избеглице, настаљени у Београду, у кући се 

много говорио руски језик, настала су многа велика пријатељства ... Тако је и 
Стрижевски Владимир узео Ђуричића за кума. Поред тога, будући да је 

Ђуричић био један од оснивача предузећа за ваздушни саобраћај, врло је 

вероватно да је баш он довео Стрижевског, и још двојицу руских 

авијатичара, у то предузеће . Међу љима су морале да постоЈе Јаке везе 

приЈатељства. 

Управо у кући Стрижевског, у улици Персиде Миленковић бр. 5, на 
Сељаку (Персида Миленковић је ктитор дивног и великог манастира 

Ваведеље код Топчидерске звезде), Војин Ђуричић је умро 29. 07. 1944. 
године од уремИЈе . 

Сахраљен је на Новом гробљу у Београду, у парцели 24. Случај је хтео да 
. . . . . 

таЈ велики приЈатељ авиЈаЦИЈе и радник на подизаљу Југословенског 

ваздухопловства, почива на само два - три метра од Једног познатог 

авијатичара који је погинуо у ваздушној борби са немачким авионима 6. 
априла 1941 . године, капетана Милоша Жунића, и поред ректора 

Београдског универзитета, др Богдана Гавриловића, са којим је заједно био 

у управи Националног Аеро Клуба. 

Господин Ненад Јанковић је навео да је Војин Ђуричић био велики 

франкофил, да ј е ценио француску културу и одржавао сталне везе са 

Француском, да је добио више љихових одликоваља, па и високи степен 

ордена Легије части- Grand officier de la Legion d' honneur. 
Астрономско друштво у Београду имало је за председника 1936-1941 . 

године врло познату и значаЈНУ личност ... 

VOJIN DJURICI<: PRESIDENT OF ASTRONOMICAL SOCIETY 
1936-1941 

Life and work ofVojin DjuriCic, president of Astronomical society in Belgrade 1936-
1941 is presented. 
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ЖИВОТНИ ПУТ АСТРОНОМА ЂОРЂА НИКОЛИЋА* 

НЕНАД Ђ. ЈАНКОВИЋ 

Резиме. Миодраг Николић (1872. ? - Крагујевац 1917.), машиновођа Српских 
државних железница, и Јелена рођена Петровић (1877-1959) родитељи су ЂОРЂА 
НИКОЛИЋА, астронома. Он је њихово четврто дете. Пре њега рођени су Душан 

(1903.-17. З. 1984.), Љубица- Војка (1904.-20. 6. 1973.) и Нестор (1906-1913), а после 
њега Михаило (1911-1916), најмлађи (НД 59, 60, према усменом саопштењу Душана 
Николића). 

Ђорђе Николић (1908-1971) рођен је у 
Младеновцу 5118 децембра 1908, а ту је и 
крштен; кума му је била Марија 

Милосављевић, гостионичарка у 

Београду (НД 12а, 13). У Младеновцу је 
породица боравила до 1915, а потом због 
очеве службе прешла у Скопље. Ту неће 

дуго остати, јер да би избегла бугарска 

насиља - после слома српског отпора -
пресељава се у Косовску Митровицу. 

Породицу ту затиче аустроугарска 

окупација. Ни овај непријатељ није бољи, 

те све Николиће протерује у Краљево, 

заједно са многим другим Србима. Пут до 

Краљева превалише у запрежним колима. 

После извесног времена, Николићи 

својевољно прелазе у Крагујевац. Отац 

Миодраг ту је добио тифус и умро, 1917, 

* Ово је необјављени рукопис из заоставштине Ненада Јанковића који је на 
конференцији саопштила Војислава Протић-Бенишек. Скраћеница "НП" односи се 

на збирку писама Ђорђа Николића, "НД" на збирку његових докумената, "НШ" -
документа везана за школоваље, "НВ"- за војску, "НБ" за болницу. Скраћеница "П" 

означава збирку писама Ненада Јанковића а "ВДн" његове белешке- можда Велики 

дневник. -Прим. ред. 
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остављајући три детета на бризи мајке Јелене у најтежим условима рата и 

немаштине (НД 59, 60). 
Када су непријатељске војске протеране из Србије , Јелена Николић 

одлучује да се пресели у Београд. Због порушених путева морали су прво 

отићи у Смедерево, па одатле , 1919, допловише лађом у Београд, где ће 
коначно остати (НД 59, 60). 

Оставши без храниоца, породица Николић живи у веома тешким 

материјалним условима, од мале пензије, све док синови Душан и Ђорђе 

нису поодрасли и почели нешто привређивати: Душан као службеник на 

железници, док Ђорђе даје часове из математике својим друговима, а 

доцније и гимназистима старијим од себе. Када беше у старијим разредима 

гимназије и потом као студент, имађаше доста ученика и прилично 

зарађиваше - могао је себи омогућити нека путовања, иако иначе веома 

скромно живи . Знатан број ученика имао је зато што се прочуо као одличан 

математичар и педагог, што му беше урођена особина. У те његове 

способности могао сам се и сам уверити 1935. Осим математике , предавао је 

латински и немачки језик, које такође добро познаваше . 

Николић школоваље започиње у Крагујевцу, где завршава прва два 

разреда основне школе , док трећи и четврти похађа у Београду, у школи 

"Његош" , на западном е Врачару (сада Генерала Жданова 61 ). У то време, а и 

до рата, породица је становала у улицама Милоша Великог, Сарајевској и 

Милоша Поцерца 16, у дворишту. Отуда се Ђорђе Николић уписује у 

најближу гимназију, Четврту мушку, у којој ће завршити свих осам разреда и 

матурирати јуна 1928 (годишње сведочанство о свршеном осмом разреду 
1926/27 од 28. б. 1927, НШ 1; Четврта мушка гимназија у Београду -
извештај за 1927/28 годину, стр . 24, 26, НШ 2, НД 59, 60, 61). Поред других, 

професори му беху Милош Црњански и Миодраг Ристић, доцније директор 

исте гимназије. За време рата Јелена је са Душаном и Љубицом становала у 

Вишеградској улици, а после рата Ђорђе је са мајком и сестром у 

Дубровачкој улици 5 и најзад са сестром и њеним сином у Војводе Мишића 
29. 

Иако је Николић желео да студира технику, одустаје од ове намере због 

материјалних прилика. Уписује се на права, јер ће тако имати више 

слободног времена за давање часова, неопходних за живот. Међутим , права 

га не задовољавају, иако је неке испите положио . Према брату Душану, 

Ђорђе се беше упознао са Миланом Недељковићем, професором 

Универзитета у Београду и директором Опсерваторије (1857-1950), тада у 
пензији, па се под његовим утицајем опредељује за астрономију (НД 61). До 
познанства је дошло преко мајке Јелене. Она ми причаше у два или три маха, 

да се познавала са Недељковићевом супругом Томанијом (1866-1959) и пре 
њене удаје . Опширно је описивала њену свадбу, којој је присуствовала као 

девојчица, како је невеста била обучена, колики је мираз донела. Ђорђе је 

повремено посећивао Недељковића и од њега добио на поклон неке књиге и 
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друго. Обилазио га је и после рата, када је Недељковић био много стар и 

болестан . 

С ТУ ДИР АЊЕ АСТРОНОМИЈЕ, НЕСЛАГ АЊЕ СА МИШКОВИЋЕМ 

Није извесно да ли је у питаљу само Недељковићев утицај или је 

Николић, независно од љега, осетио вокацију према астрономији, али 

одлучио је да се љој посвети . Остаће јој веран до краја живота, негујућије са 

највећом љубављу и- слободно се може рећи- са песничким заносом. 

Николић дакле напушта права и прелази на философски факултет. 

Уписује се на трећу, астрономску групу предмета школске 1932/33 године . 

Исте године на ову групу уписују се: Бранислав Шеварлић, Павле Емануел 

(као ванредни студент али идуће године је редовни) , Франо Симовић 

(поморски капетан да би могао полагати испит за професора наутике и 

математике), док Слободанка Димитријевић и Олга Бранкован прелазе са 

прве групе, математичке , на трећу (НШ 3). 
Николићеве студије почиљу уобичајеним током , али убрзо долази до 

разочареља у професора астрономије Војислава Мишковића. Николић је 

свакако од Недељковића сазнао да су га са професорске катедре уклонили да 

би нашли место за другога. Оснивач Београдске опсерваторије, Недељковић 

је био љен управник од 1887. до 1924, са маљим прекидом. Уз велико 

залагаље набавио је , на рачун репарација од Немачке, одличне астрономске 

инструменте , углавном астрофизичке, с намером да се поставе негде где је 

небо чисто , вероватно у приморју. Када је посао обавио и када инструменти 

почеше пристизати, пензионисан је б . 7. 1924. (при чему закон није 

повређен) . У тој години Мишковић докторира у Монпелијеу, а Милутин 

Миланковић са својим кланом припрема му долазак у Београд и заузимаље 

катедре за астрономију по позиву, а не по конкурсу. Већ 28. 9. 1924. 
Мишковић у писму из Француске пита Миланковића да ли да дође у 

Београд, а овај му одговара да не мора, нека сачека да љегова ствар прође 

кроз Факултет. Требало је да Мишковић буде одмах изабран за ванреднога 

професора, а не доцента, иако је био млад човек. Миланковић у томе успева, 

те је 1925. Мишковић позван да заузме положај ванреднога професора 
астрономије . Истовремено биће и управник Астрономске опсерваторије . 

(Архив САНУ 10131 , оставштина М. Миланковића, кутија 10). 
Није искључено даје Николићева наклоност према Недељковићу учинила 

да према Мишковићу заузме резервисан став, али он би свакако био 

превазиђен да није било других околности. Николић је био велики родољуб, 

југословенски опредељен. Имајући претешко детиљство , када се једва 

састављао крај с крајем, Николић је веома ценио материјалне жртве које је 
. . 

народ- толико осиромашен после ратова инеприЈатељске пљачке- издваЈао 

за науку. А како је пословао Мишковић? Место за нову астрономску 

опсерваторију тражено је од 1926, а нове зграде довршене су 1932. У 
међувремену, на земљишту Недељковићеве опсерваторије саграђен је високи 

291 



НЕНАД Ђ. ЈАНКОВИЋ 

зидани павиљон за један инструмент . На љега је утрошено 300.000 динара, 

бескорисно , јер изгледа да инструмент није ни постављен у љега. Запуштени 

павиљон срушен је 1936, јер је део земљишта старе опсерваторије уступљен 
београдској општини, у замену за земљиште на Лаудановоме шанцу. То су 

професори морали знати. За улудо утрошени новац Николић је окривљавао 

Мишковића, као најодговорнијег, али и друге са Универзитета. Овој замерци 

додаће се и друге, када се буде сазнало за многе неправилности у трошељу 

народнога новца за луксузне и приватне потребе . После Недељковићева 

пензионисаља, а пре Мишковићева доласка, управници Астрономске 

опсерваторије били су Миланковић и Павле Вујевић, који уствари нису 

ништа радили. Мишковић је издејствовао да му се за радове у 1928. години 
одобри износ од 130.000 динара - преко 10.000 динара месечно - а поред 

управника који је примао плату професора, на послу је био још само један 

служитељ (Архив Југославије , Мин. просвете Бр . 96824 од 19. 7. 1927.). За 
какве послове? Никаква трага о љима. Ускоро потом, у новембру 1927, 
Мишковић моли Ректорат да Астрономска опсерваторија добије једног 

помоћника, и то госпођу Анријету Мишковић (Архив Србије , Астрономска 

опсерваторија Бр . 115 од 11 . 11 . 1927, деловодник Ректората Бр . 3531 , 0/12 
од 14.11 . 1927.). А љене квалификације за помоћника управника? Бивша 
учитељица у Француској! 

Још у једноме погледу Мишковић ће разочарати Николића. Мишковић 

беше слаб предавач. Иако је на црну таблу преписивао из неке своје свеске, 

правио је многобројне грешке . Није било ваљда ниједнога часа, а да га 

студенти у више махова не исправљају. Најчешће би то био Николић, као 

најбољи математичар. Исто мишљеље о предаваљима имађаху и остали 

студенти, али остаЈаху више уздржани. 

Др Војислав Грујић (1903-1944) скренуо ми је пажљу на многобројне 
Мишковићеве пропусте у љеговој КОСМОГРАФИЈИ, Београд 1931. и 1937. 
Много доцније, када је у обновљеном Астрономском друштву председник 

био др Радован Данић (1893-1979), једном приликом рекох му да Мишковић 
не зна астрономију. Данић ме сумљичаво погледа, сматрајући да то кажем 

због сукоба који постојаше између Мишковића и Астрономског друштва, 

пре рата. Међутим, нешто потом Данић исприча како је на улици срео 

Мишковића и упитао га: да ли Сунце прво кулминира у Београду или 

Лондону? А Мишковић му на то одговори, каже Данић: Драги мој докторе, 

није то тако једноставно , него дођите једнога дана к мени у Академију, па ћу 

Вам све лепо објаснити . После таквога одговора Данићу се учини да је 

питаље кулминације веома сложено , али дошавши кући посумља у овај свој 

закључак, те потражи телефоном Перу Ђурковића (1908-1981), који га 

упућиваше у астрономију када заједно беху у заробљеништву. На исто 

питаље Ђурковић му као из рукава одговори: Па наравно , прво у Београду. 

Објасни и зашто , у неколико речи. Данић рече како се зато чудио 

Мишковићеву одговору. На то му ја рекох: Када сам споменуо да Мишковић 

не зна астрономију, мислили сте да то кажем зато што га мрзим. Међутим, 
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mutatis mutandis, на Мишковићево питање Вама: где се налази слепо црево , 

са леве или десне стране? Ваш одговор требало би да буде: Драги мој 

професоре, није то тако једноставно, него дођите једнога дана к мени у 

просектуру, па ћу Вам све лепо показати. Не треба схватити да је по мојему 

мишљењу Мишковић потпуна незналица у астрономији, али у неким 

случајевима починио је крупне грешке (в . ЗАПИСИ И СЕЋАЊА, Београд 

1984, 120-125). 
У Мишковића се нису разочарали само Николић и студенти његова 

времена, већ и многи други, иако о томе нема непосредних изјава . У једном 

интервјуу Мишковић каже да је некада "на катедри имао по 150 и 160 
студената, а сада их је најмање десет пута мање!" (ПОЛИТИКА од 18. 5. 
1975 .). Посмотри ли се документација, лако ће се установити да је оволики 
број студената астрономије чиста фантазија. У Архиву Србије постоје 

матичне књиге студената са подацима о броју студената на појединим 

групама наука предаваним на Философскоме факултету. У школској 1923/24 
години у V групу, астрономску, уписали су се следећи студенти: Василије 

Симић, Љиг; Даница Коларевић , Чачак; Добрила Нешковић, Београд; 

Здравко Синовчевић, Земун; Златко Поповић, Београд; Зорица Павловић, 

Рума; Јованка Илић, Књажевац; Јулија Узелац, Н. Карловци; Коста 

Петковић, Солун; Лука Љумовић, Подгорица; Милан Велић, Рудник; Милан 

Илић, Београд; Милан Милосављевић, В . Поповић; Милица Цветковић, 

Врбовац; Милоје Добрашиновић, Беране; Милоје Протић, Београд; Милош 

Павловић, Зајечар; Мирослав Рочанин, Крагујевац; Милојко Јефтимијадес, 

Београд и Стојан Павловић, Београд - свега двадесет. Они нису могли 

дипломирати за Недељковићева времена, па ни онај један који се први 

уписао, 1920, и био на четвртој години. Ниједан није дипломирао ни код 

Мишковића - сви су се разбежали. По новој Уредби астрономија је у Ш 

групи предмета, а школске 1928/29 у ту групу уписују се: Александра 

Јовановић, Миленко Милић, Миливоје Милојковић, Милева Мујић, Надежда 

Спасић, Милева Банић, Тодор Васиљев , Александар Струнџалић, Ема Хабер, 

Михаило Марић и Нићифор Јовановић- свега једанаест, при чему је некима 

то био пети, шести или седми семестар. Ниједан од њих није дипломирао. 

Матичне књиге нису сасвим поуздане . Као пример може се узети зимски 

семестар 1932/33 године, јер се у њему не води ниједан студент, а у летњем 
само Олга Бранкован. Следеће године, 1933/34, као студенти астрономије, 
поред Бранкованове, у зимскоме семестру уписани су у матичну књигу 

Ђорђе Николић и Фр ан о Симовић, а у летњем ј о ш Павле Емануел, Ћирил 

Поч и Благоје Пауновић. Подаци о зимскоме семестру 1934/35 показују да су 
астрономију студирали Слободанка Димитријевић, Павле Емануел, Ђорђе 

Николић, Ненад Јанковић, Анатолије Шестопалов и Душица Гавриловић. 

Наведимо још 1935/36 школску годину, када су на III групи Павле Емануел, 
Слободанка Димитријевић, Ненад Јанковић, Милан Стојковић и Франо 

Цаглевић - последња двојица поморски капетани, као Симовић. Иако у 

матичним књигама има пропуста, оне ипак одражаваЈу, ако не сасвим верно 
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бар приближно , колико је студената било на појединим групама у одређеним 

годинама. 

Међутим, и када се изброје сви студенти астрономије уписани у матичне 

кљиге између два рата (у годинама за које нису дати подаци није могло бити 

већих промена) неће их се сакупити 150, а поготово не у једној години, као 
што Мишковић самоуверено тврди. У ствари, прву диплому о завршеној 

астрономији на Философскоме факултету у Београду, и у земљи, добила је 

Слободанка Димитријевић, 1936. Сви остали наведени студенти прешли су 
на друге групе или факултете , или напустили студије. 

Чим се сретоше на студијама, 1932, Николић Емануелу и Симовићу поче 
говорити о осниваљу неког астрономског удружеља, јер таквога не беше у 

Југославији . Озбиљнији разговори вођени су 1933, а тада Николић путује у 
Загреб, јуна, не би ли испитао како се тамо гледа на осниваље астрономског 

удружеља. Иако је разговарао са свима који би по струци могли бити 

заинтересовани, вратио се без озбиљније подршке. Умесно је поставити 

питаље: зашто Николић није подршку за осниваље удружеља прво потражио 

у Београду, међу зналцима астрономије? Уколико се ради о Мишковићу, 

одговор је већ изложен, а што се тиче Мишковића, свакако је оценио да он, 

као велики господин, не би се упустио у сарадљу са некаквим студентима. 

Војислав Грујић је у то време у Стразбуру, где ради на докторској 

дисертацији, а Франо Доминико (1903-1987) је тек 1932. дошао у Београд као 
избеглица из Истре . 

Оценивши све околности, Николић и другови одлучише да се ослоне на 

сопствене снаге , да оснију астрономско удружеље студената. Николић 

написа правила и поднесе их на одобреље Ректорату 24. 11 . 1933 . Када се 
бејах уписао на астрономију, летљега семестра 1934, очекивала се одлука 
Ректората. Тада се упознах са Николићем и осталима који посећиваху 

предаваља и сазнадох за намеру да се оснује Академска астрономско 

друштво Универзитета у Београду. О потољем прегалачкоме раду Ђорђа 

Николића у овоме Друштву говоре ЗАПИСИ И СЕЋАЊА, Београд, 1984. 
Летљи распуст 1934. и друге обавезе прекинуше моје дружеље са 

Николићем и осталим студентима астрономије, али оно се обнови у јесен 

1934, са почетком предаваља. Посебно са Николићем почех се више дружити 

од децембра 1934, па сам често гост у љеговоме дому и он у мојем (ВДн 122, 
123, 125, 130). Убрзо је Николић придобио наклоност целе моје породице, па 
се развило пријатељство између моје и љегове породице , праћено узајамним 

посетама. Уз обавезну кафу коју је пио у великим количинама договарасмо 

се о пословима Друштва, о томе како да се домогнемо једног астрономског 

инструмента, па и о покретаљу часописа и љегову уређиваљу. Када стиже 

лето 1935. Николић је скоро свакодневно долазио у наш врт и показивао ми 
прво тригонометрију, већ доста заборављену, па диференцијални и 

интегрални рачун (ВДн 133, 136, 137; П 1935/8, 19, 21, 29). Тада се и лично 
уверих како је Николић на само одличан математичар , него и одличан 

педагог, који на лак и једноставан начин уме да објасни и најтеже проблеме. 
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У ово време , па до одласка у Француску, Николић поред живога рада у 

Друштву и љегову часопису САТУРН, пише велики број чланака за 

београдске и загребачке листове, популаришући астрономију. Одржао је и 

више предаваља. 

СТУДИРАЉЕ У СТРАЗБУРУ 

Због сукоба са Мишковићем, који није одржао обећаље у вези са 

инструментом - једним од оних који лежаху у подрумима Астрономске 

опсерваторије- поста јасно да Николић нема услове за настављаље студија у 

Београду. Излаз се видео у добијаљу стипендије за студираље у 

иностранству. Истина, по сачуваноме писму Бранка Лазаревића, 

југословенског посланика у Варшави, изгледа као да је Николић већ крајем 

1932. желео да добије неку стипендију, али му Лазаревић одговара да не 

може помоћи (НП 1/32 од 20. 12. 1932.). Вероватно је Грујић сугерисао 
Николићу да се определи за Стразбур, где је он, Грујић, провео две године и 

одбранио докторску дисертацију . У Стразбуру је у то време астрономију 

предавао један од најпознатијих француских астронома, Данжон (Andre 
Danjon) истовремено управник тамошље опсерваторије . Може се 

претпоставити да је Грујић препоручио Николића, а Данжон одговорио да га 

прима. Што се тиче француске стипендије, за љу би највише заслуга имала 

Жозета Драгутиновић (1890-1974), коју је Николић упознао када је за 

дневник ВРЕМЕ писао чланке из астрономије; она је била чланица нашега 

Друштва, па и чланица Управног одбора. Обезбедивши стипендију Николић 

је отпутовао за Стразбур 25 . 10. 1937. (ВДн 183). 
Са Николићем сам се често дописивао док је боравио у Стразбуру, од 

јесени 1937. до јесени 1939. Нажалост, доста љегових писама морао сам 
уништити за време рата. Наиме, он је у већем броју писама за Хитлера, 

нацисте и Немце уопште употребљавао такве изразе, да би за љега били 

погубни ако би доспели Немцима у руке, што се лако могло десити у случају 

да претресају мој стан. Отуда ће љегов боравак и рад у Стразбуру бити 

описан на основу маљега броја писама, других података и сећаља. 

У Стразбуру Николић не затиче Данжона, тада у Паризу. Можда зато није 

одмах добио стипендију, али му дадоше бесплатну собу; опсерваторију ће 

обићи 31 . 10. 1937, а сутрадан ће се уписати (П 1937/66 од 31 .10. 1937.). 
Одмах поче слушати предаваља из опште математике (mathematique 
generale). Каже да их доста добро разуме и да ће полагати у јуну "ако Бог да" . 

Истовремено поче радити на меридијанском инструменту са Исом (Joseph 
Huss), тамошљим астрономом (П 1937/70 од 9. 11. 1937.). 
И пре одласка у Француску Николић је имао- то је доцније установљено 

- чир у стомаку или дванаестопалачном цреву, али на љега не обраћаше 

пажљу, те претериваше у пушељу и пијељу кафа. Већ у првоме писму он се 

жали на храну (П 1937/66), а хранио се у студентскоме дому "Gallia". На моју 
примедбу да француска храна не би могла бити лоша, али да нема јела које 
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прави љегова мајка, одговориће да није толико размажен, али да Је у 

"Галији" храна "за свиље а не за људе" , те отуда "почиље сва моја трагедија", 

са свакодневним ужасним боловима у трајаљу од по три часа. Био је 7 дана у 
болници, опоравио се , "дошао к себи"; поново ће ићи у болницу, ради 

прегледа, али неће се враћати кући "макар овде и цркао , јер више не могу 

доћи до овога до чега сам сада дошао . Болова и мука ће бити доста, то знам, 

али поузда јем се у Бога. Сва срећа што ми је срце јако као и плућа" . Почео се 

хранити у хотелчићу Војске спаса, званом "Croix Ыеu", где има строгу 
. . 

диЈету, двопек и кисело млеко, по лекарскоЈ препоруци; повратио Је 

изгубљену тежину (П 19З7/69 од 14. 12. 19З7.). 
Почетком 19З8. био сам у Стразбуру два месеца. Не обавестивши 

Николића унапред, изненадих га на опсерваторији 14. 2. 19З8 . Отада смо 

свакодневно на ручку и вечери, прво у "Croix Ыеu" . У жељи да се лично 

уверим у каквоћу хране у "Галији" , пођосмо да је окушамо . Била је добра и 

разноврсније него у "Croix Ыеu" , али справљена на француски начин. 

Николић признаде да је храна сада много боља, те смо отада стално ту 

обедовали. Николић је у "Галији" и становао , сам, у доста великој соби на 

трећем спрату. 

Николићевим начином живота био сам веома незадовољан и свакако о 

томе писао Драгутиновићки, која ми отписује у Стразбур и каже да је добро 

што сам тамо да му се нађем у тешким тренуцима: "Ваљда дете већ пузи сада 

и лакше ће Вам бити да га пустите да својим сопственим крилима лети" (П 

19З8/16а) . Обоје смо га волели и стога брига за љегово здравље о којем он 

сам није довољно водио рачуна, па је било доста пољуљано љеговом 

немарношћу и жељом да што више ради и постигне . Цели дан му је пролазио 

у раду, без одмора и разоноде: само предаваља, посматраља, а остатак дана 

учеље до дубоко у ноћ, па и до зоре . У соби, на столу претрпаном кљигама и 

свескама, решо са великим лонцем за кафу - да не би заспао - и гомила 

опушака. Кретаље само од ''Галије" до опсерваторије и натраг, око 5 минута. 

У близини опсерваторије лепи парк са вештачким језером- не зна за љега, а 

ја га открих после 2-З дана боравка. Ниједном није прошетао по 

занимљивоме граду, пуном старих кућа, река, канала и мостова, ни био у 

биоскопу, музеју или имао било какву разоноду. Почех га скоро силом 

терати да са мном прошета по парку или улицама, да посетимо катедралу, 

музеј Rohan, свратимо у посластичарницу (П 19З8/4 , 7). Нарочито се окомих 
на љегово пушеље, заиста претерано . После много мољакаља, па и претљи 

да ћу престати са дружељем, Николић рече да се не може одрећи пушеља, 

али би могао прећи на лулу, што је маље шкодљиво . Купих му лулу, па је 

неко време користио , али по мојем одласку вратио се цигаретама. Једном 

смо заједно отишли у Нанси, на обданицу, З . З . 19З8: доста смо шетали, 

посетили два музеја, обишли многе кљижаре и антикварнице (П 19З8/8, 9). 
Из Нансија се јависмо дописницом Павлу Емануелу, а он у одговору написа 

како се Мишковић обрукао приликом приказиваља једнога филма из два 

дела, у сали Коларчеве задужбине. 
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Из Стразбура кретох 11. 4. 19З8, остављајући Николића у доста добром 

здравственом стаљу и расположељу. Обећа да ће се више старати о себи и 

отићи лекару. Донесох пун кофер љегових кљига које му привремено не беху 

потребне. 

Пре мојега доласка у Стразбур Николић је морао примити писмо Душана 

Стојановића, из Централног пресбироа Председништва владе, са датумом 1 О. 
2. 19З8 . Стојановић га извештава да је писао др Марковићу и молио га да 

Николићу "на сваки начин омогући даље студије у Француској" . 

Истовремено он моли Николића да заборави прошлост и мисли само на своју 

будућност, да не покреће старе ране; такође препоручује да се Николић 

обрати др Марковићу (шаље адресу: 1З1 bis, Bd St. Germain, VI (Paris)), и 
послуша љегов савет (НП 6/З8). У питаљу је др Милан Марковић, раније 

доцент Философскога факултета у Београду (за кљижевност) , а сада је у 

Паризу надлежан за стипендије Југословена (усмено саопштеље Виде 

Јанковић од 17. б. 1986.; Универзитет у Београду, Публикације Ректората 40, 
Преглед предаваља за зимски семестар школске 19З4/З5 године , стр. 67). 
Николићје ступио у везу са Марковићем. 

Вероватно да би се распитао о Николићу, Марковић се обраћа Војиславу 

Мишковићу, јер се ради о студенту астрономије , па му Мишковић 

својеручно пише мишљеље 2. З . 19З8 . Фотографију тога писма добих 

својевремено од Николића, а Мишковићево мишљеље морао му је послати 

сам Марковић. Из овога писма јасно се види Мишковићев стил: полуистине 

и неистине. 

По Мишковићу, Николић је почео студирати права па "дошао на 
. . 

математику, односно астрономију, провео пет семестара па прекинуо студиЈе 

и отишао у новинаре" . Није тачно , јер Николић никада није био новинар , 

иако ј е повремено писао чланке из астрономије за ПРАВДУ, ВРЕМЕ и 

ПОЛИТИКУ, па и неке загребачке листове . Једино је неко време био 

хонорарни преводилац Новинске агенције "Авала" (легитимација од 5. З . 

19З7 , НД 2). Када је "отишао у новинаре" , наставља Мишковић, "почео је да 

води најинфамнију кампаљу против Опсерваторије и мене и води је , с 

времена на време, и данас". Опет неистина. "Кампаља" је била један једини 

чланак у првоме броју САТУРНА , од 1. 2. 19З5 , у којем се Николић осврнуо 

на лоше стаље астрономије у нашој земљи, уопште , не помиљући 

Мишковића, а чланак није био уперен против Астрономске опсерваторије . 

Мишковић је и у другим приликама настојао приказати да је Николић 

против једне државне установе , па према томе и против државе. Тачно је , 

међутим , да је Николић подстакао Велибора Глигорића (1899-1977) да 
напише један чланак у ПОЛИТИЦИ од 25. 5. 19З4, са критичким освртом на 
рад Астрономске опсерваторије (ЗАПИСИ И СЕЋАЊА , 64-67). Мишковић 
није објаснио како је Николић из Стразбура спроводио "кампаљу" против 

љега, преко којих гласила или неким другим средствима. Тако нешто није ни 

постојало , па је оно Мишковићево "и данас" најобичнија лаж (волим да 
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ствари означим правим именом) , уколико се уопште може радити о 

"кампаљи" . 

Што се тиче "пашквила" слатих министру просвете и ректору, о којима 

Мишковић пише Марковићу, тачно је да је Николић разговарао са 

министрима и ректорима у настојаљима да Астрономско друштво добије 

један од инструмената Астрономске опсерваторије, што је Мишковић 13 . 12. 
1934. свечано обећао студентима, па порекао (ЗАПИСИ И СЕЋАЊА, 73). 

Мишковић наставља да се Николић у јавности појављивао час као члан 

Француског астрономског друштва, час као председник Астрономског 

друштва, час као астроном, а уствари био је недовршени студент. Николић се 
. . . 

поЈављивао у Јавности -може се тако сматрати- само када Је држао нека 

предаваља, или када је писао чланке у новинама. Ове чланке потписиваше 
. . . . 

СВОЈИМ именом и презименом , или неким инициЈалима, а НИЈедан НИЈе 

потписао као члан било којега друштва. Мишковић пише само уопштено , не 

наводећи ниједан доказ или пример , а то није ни могао учинити, јер их нема. 

Николић је био председник Академског астрономског друштва, изабран на 

скупштинама од 22. 4. 1934. и 13 . 12. 1934, па је имао право да се тако 
потписује, а то је чинио само на актима Друштва. 

Мишковић још тврди да Николић у Стразбуру "није помоћни асистент, 

нити такво зваље постоји, него , можда, студент или волонтер" . Неистина. 

Студент је био , али и асистент. Данжон, управник опсерваторије у 

Стразбуру, у уверељу издатом 14. 8. 1945, пише да је Николић на љеговој 
опсерваторији радио од новембра 1937. до августа 1939. "en qualite d ' 
assistant auxiliaire" (НШ 9), дакле као помоћни асистент. За постављеље 

управо на то зваље дала је сагласност Direction de 1' Instruction puЫique d' 
Alsace et Loпaine- Academie de Strasbourg 30. 11 . 1937, па се из ље такође 
види да је Николић као помоћни асистент примао накнаду од 100 франака 
месечно почев од 1. 11 . 1937. (НШ 47). Мишковић на крају подвлачи да би 
француска влада могла дати стипендију некоме који би је боље користио . 

Тако се он бринуо за астрономски подмладак у Југославији, али љегова 

пашквила није имала успеха. Због претерано злобног писаља - у жељи да се 

Николић што више оцрни како би му се онемогућило продужеље школоваља 

- Марковић је морао посумљати у веродостојност Мишковићевих тврдљи, а 

можда је с неке друге стране (Стојановић?) добио о Николићу другачије 

податке . Тако је Николићу ипак продужена стипендија, можда уз подршку 

стразбуршког универзитета. Сагледа ли се шта је Николић урадио и поред 

страшно тешких животних услова, схватиће се да француска стипендија ни ј е 

узалудно дата. 

Са горљим у вези Николић ми у једном доцнијем писму јавља: "Рекао сам 

ти да ја М. нећу да пишем писмо , јер је оним љеговим писмом све прекинуто 

између нас" (П 1938/100 од 7. 11 . 1938.). То би могло бити само 

Мишковићево писмо од 2. З . 1938. упућено Марковићу. Тиме би се могла 

објаснити Николићева реакција на моје питаље , претпостављам , да ли би се 

измирио са Мишковићем. Са питаљем стипендије повезано је и писмо 
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Богдана Смиљанића, генералнога конзула у Мецу, од 12. 1. 19З9 , којим 

извештава Николића да је стигла стипендија за јануар (то ће вероватно бити 

југословенска стипендија, јер је француска истекла) . Смиљанић пише да 

Марковић није долазио у Мец, спречен другим послом, али ваљда ће доћи у 

фебруару, као и да би било најбоље да Николић повуче тужбу и олакша 

поправку односа са Мишковићем, о чему су њих двојица, Смиљанић и 

Николић, већ разговарали. Такође сматра да Николић не треба да поставља 

услове за повлачење тужбе (НП 15/З9) . Може се закључити да је Николић 

тужио Мишковића за увреду и клевету, али сада нема сачуване судске 

архиве из те године . Питање тужбе није било решено ни до 14. З. 19З9, јер 
Николић пише како "за мој процес не знам много . Знам, да се тужба вратила 

Окружном суду, а г-ђа Драгутиновић не уме много да објасни. Зато сад ја 

ћутим и чекам резултат ... " (П 19З9 г . ) . 

Николић долази из Француске ваљда крајем јуна 19З8 . - знам да смо били 

заједно 2. 7. 19З8 . (ВДн 196) - али се није дуго задржао . Већ 21. 7. 19З8 . 

жали се Драгутиновићки како је у Стразбуру морао сам вући ствари у своју 

собу на трећем спрату (П 19З8/80а) . Поново је у Београду ЗО. 8. 19З8 , када 

прича да је Стразбур евакуисан (ВДн 26З) . У случају рата, и универзитет и 

опсерваторија преместили би се некуд у унутрашњост Француске . У 

Стразбур се враћа 12. 10. 19З8 , па се жали како је морао одмах свакодневно 

посматрати, а 19. 10. 19З8 . има испит, писмени, са темом "La precession des 
equinoxes et les coordonees moyenes". Израдио га је на 8 страна и био 
задовољан . Затим је 21 . 10. 19З8 . имао travaux pratiques ecrits . Усмени испит 
био је 22. 10. 19З8. На њему је, пише , нешто забрљао , због језика и 

преморености, али је и њега положио . Зато ће сада радити нешто за себе, а 

један час дневно посветиће учењу француског и енглеског (П 19З8/98) . 

Спремаће се и за следећи испит, из механике, наЈтежи, као и за тешку 

математику, у јуну 19З9. (П 19З8/100) . 

За помрачење Месеца од 7-8. 11 . 19З 8. припремаху се сви тамошњи 
астрономи - Николић би асистирао Данжону на великоме рефрактору. 

Облаци онемогућише посматраље , иначе би Николић о њему нешто написао 

за САТУРН. А да би ме задовољио , извештава да је био у "Orangerie" (парк) , 

док у биоскоп не иде јер нема времена (П 19З8/101)- бар неки напредак! 

Крајем ове године Николић иде у Париз , где се нада сусрету са познатим 

француским астрономом Минером (Нешi Mineur) . Изгледа да га није срео , 

али разговарао је са Косановићем о планетаријуму за Београд (П 19З9/а од 5. 
1 . 19З9;ЗАПИСИИСЕЋАЊА , 171). 
У следећој години, 19З9, Николић не пише скоро ништа о здрављу, што 

би значило да је задовољавајуће . Сачувана је писмо лекарке Alice Fitzenkam, 
интернисте, од З . 1. 19З9, у којем га позива на разговор , али не види се о 

чему (НП 14а/19З9) . Жали се, 17. 1. 19З9 , на многобројне радне обавезе , јер 

свакодневно посматра горње и доње пролазе Северњаче, такође и Сунце, али 

и поред тога још се заноси неким радовима за Астрономско друштво . 

Здравље га засада добро служи (П 19З9/в) . Са почетком лета Николић добија 

299 



НЕНАД Ђ. ЈАНКОВИЋ 

од Данжона и Лалемана (Lallemand) задатак да проучи све о Влашићима, па 

је снимио четири плоче , две фотовизуалне и две фотографске, да би 

упоредио налазе - огроман рад али занимљив, па о томе опширно пише (П 

1939/15б и од 8. б . 1939.). Сачувани су позитиви вероватно тих плоча. Током 
студија Николић је поред меридијанске службе учествовао, са Лалеманом, у 

радовима на фотографској фотометрији, а истодобно, за своје личне потребе, 

бавио се историјом југословенске астрономије (Данжоново уверење од 14. 8. 
1945, нш 9, 10). 
У једном од несачуваних писама, ваљда с краја јула 1939, Николић ми 

беше јавио да је нашао астрономски објектив који би се могао повољно 

купити, али он нема новаца. Волео би да то буде наш заједнички објектив, па 

када се врати у Београд да од њега начинимо дурбин. Послах му телеграм с 

налогом да га купи, а писмом да шаље м новац, 1 000 франака, кој е он беше 
позајмио од Бослера, управника марсејске опсерваторије (Jean Bosler, 1878-
1973). Одговориће 5. 8. 1939. да већ сутра одлази по објектив (од два сочива, 
пречника 110 мм, жижне даљине око 165 цм, поље вида 54"). Каже да је 
изврстан, а Цајсов би стајао 400-600 марака. Помиње и неки окулар и Цајсов 

фато-објектив, за које треба додати још 200 франака. Неко ће објектив 

донети у Београд, или он лично (П 1939/lба) . Објектив је донео у Београд 

неки католички поп или калуђер , на путу за Бугарску- остави га мој има јер 

ме не затече у кући. За време рата њиме сам снимио помрачење Месеца, а 

доцније склепао неко постоље и цев. После рата овај "инструмент" дадох на 

употребу Јосипу Славенском (1896-1955), па је њиме посматрао небо са своје 
терасе у улици Светога Саве 33. Његова удовица Милана тражила је да га 
уклоним, па сам скинуо објектив и окулар, а за остало рекао јој да га баци. 

Изненадих се сазнавши, доста доцније , да је тај "инструмент" доспео у музеј 

у Чаковцу (ВАСИОНА 1956, 19; ПОЛИТИКА од 18. 7. 1980). Објектив сам 
потом позајмио своме зету Стефану Стевовићу (1902-1986), који за њега 
даде начинити цев од пластике. Када га он више не могаше користити, 

објектив поклоних Народној опсерваторији. У то време Николић је за мене 

купио дело П. Апиана, али јавља да ће морати да га "једе" , њега и друго , јер 

је остао без средстава за живот. Овај издатак, 2000 франака, надокнадио сам 
му, али тек октобра, јер беше напустио Стразбур. 

Стразбуршки универзитет и опсерваторија евакуисани су у Clermont
Feпand, Puy de Dбme, па је Николић јавио својима да ће накнадно послати 

адресу. Адреса није била позната до почетка октобра (П 1939/44), а из 
Ружијеова писма (G. Rougier + 10. З . 1947.) Драгутиновићки од 25 . 10. 1939. 
закључује се да је Николић после Клермон-Ферана неко време био у месту 

Ste Eulalie d' Ans, Rhбne, и то од почетка септембра, одакле Је отишао у 

војску као добровољац (П 1939/48). 
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ФРАНЦУСКИ ДОБРОВОЉАЦ 

Вест да је Николић ступио у француску војску као добровољац 

запрепастила је и забринула све љему блиске у Београду. Знало се да не воли 

војску, а због здравственог стаља био је оглашен за привремено неспособног . 

Зато је љегов поступак изгледао несхватљив и неразуман . Међутим, у писму 

од 5. 8. 1939. он беше јавио да му је стипендија додељена до августа, али је 

није примио ни за јул, па зато моли да Војина Ћуричића (1888-1944) 
подсетим да се за љу заузме (П 1939/lба) . Сада је свакако примао 

југословенску стипендију, иако у архивама нема о томе доказа. Сумљиво је 

да је Ђуричић нешто успео, јер је у међувремену избио рат. Услед тога није 

искључено да је, поред мржље према Немцима и фашизму, на ступаље у 

војску утицало и то што је остао без средстава за живот. Могао је, међутим , 

рачунати да ће у време опште мобилизације лако наћи неки посао . 

Последља вест о Николићу из ове године јесте поменуто Ружијеово 

писмо од 25. 10. 1939.- одговор на Драгутиновићкино писмо од 11. 10. 1939, 
када је, свакако, Николић јавио да се са љиме може општити преко Ружијеа. 

Николић је обавестио Ружијеа да је напустио Ste Eulalie d' Ans да би се 
придружио јединици у коју је упућен. Француз још не зна где ће то бити, али 

послаће Николићеву адресу чим је прими. Додаће како не сумља да су Срби 

исто толико привржени слободи као Французи, па се нада да ће сачувати ово 

толико драгоцено благо, како би Европа опет живела у миру. Пред затвараље 

овога писма Ружије добија Николићеву адресу: G. Nicolitch, matricule 2254, 
CAL, Iег Regiment de marche des volontiers etrangers, Camp de Barcares, 
Pyrenees Orientales (П 1939/48), на крајљем југу . 

У Клермон-Ферану Николић је дакле само кратко време- ваљда крајем 

августа и почетком септембра, када станује у 9, rue Fongiere, да би потом 
прешао, такође привремено у Ste Eulalie d ' Ans, до добровољног укључиваља 
у француску војску, 22. 9. 1939, у 21 е Regiment de marche des volontiers 
etrangers, а то је пешадијски пук; место регрутоваља било је Perigueux, 
Dordogne, југозападно од Клермон-Ферана (акт о демобилизацији од 26. б. 

1945. Бр. 2457, НВ 13; Declaration од 10. 12. 1941. Бр. 1246/А-41 /В, НВ 3). 
Постоји, додуше, извесна нејасноћа у списима, јер пуковник de Buissy као 
командант Ie Regiment de marche des volontiers etrangers, потврђује да је 
добровољац Николић, matricule 2254, Strasbourg, quai Ditrich, 1-2 (стара 

адреса) у љеговоме пуку од 22. 10. 1939. и биће до краја непријатељстава 
(certificat de presence au Corp du 28 . 12. 1939, издат у Barcares-y, НВ 1). Може 
се претпоставити да је Николић прво био , месец дана, у 21 . а потом у 1. 
пешадијском пуку. Доцније, али непознато када, Николић је произведен у 

каплара, као што се види из других исправа . 

С обзиром да се Николић крајем 1939. налазио на крајљем југу 

Француске, могло се понадати да ће љегов пук, толико далеко од фронта, 

бити као нека резерва или служити за унутрашље обезбеђеље . Докле се он 

тамо налазио није познато , али када се борбе проширише дубоко у 
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унутрашњост Француске и његов пук био је међу јединицама које у њима 

учествоваху. Међу Николићевим списима налази се војна секција једнога 

дела dep. Maiпe-et-Loire (НВ 2), на западу Француске, близу ушћа Лоаре. На 
њој су плавом бојом обележени положаји немачких трупа и линија до које су 

допрле у својем надирању у подне 12. - вероватно јуна 1940. (пред 

закључење примирја), јер месец није означен; истакнута су и места 

француске 4, 5. и б . пешадијске дивизије. Зашто би се у Николића нашла ова 

секција, ако се није борио у области на њој приказаној? Он је заиста и 

заробљен у близини, код места Allaiп на дан 22. б. 1940. (Но . 2457 од 2б. б . 

1945, НВ 13). Николић је причао, после рата, да су једне ноћи маршовали у 
правцу који за војнике беше тајна, али при пролазу кроз једно село чуше 

преко звучника како његова Јединица управо пролази кроз то село и куда 

иде . По налогу из Москве француски комунисти борили су се за слободу 

Шпаније, али после споразума о сарадњи Москва-Берлин не и за слободу 

Француске, него за њен пораз. 

О Николићеву боравку у заробљеништву постоји само један документ. Из 

њега се види да је све време био у Сталагу ХП F Saarbourg (Declaration, 
Hбpital d' Instruction Desgenettes, Lyon, 124б/А - 41/В , НВ 3). Недостају 
писма. Као француски заробљеник Николић се свакако не могаше 

дописивати са неким у Југославији, али изгледа да одржаваше везу са 

Бослером и Ружијеом. Но ни општење са њима из Југославије не беше лако, 

нарочито после окупације Југославије. После дуга времена без вести, на 

упитнику Међународнога комитета Црвенога крста у Женеви, затражих 23 . 
7. 1941. од Бослера да ме обавести о Николићу (то је први сачувани податак). 
Његов одговор стиже на истоме упитнику- јавља 8. 10. 1941. даје Николић 
још заробљеник, сада добро , дописује се са њиме. Опет дуго без вести, те се 

Драгутиновићка обраћа Бослеру, свакако преко Црвенога крста, остављајући 

на истоме упитнику концепт из којега се види да немамо вести од јула (1941) 
и Бослеровог одговора од 8. 10. 1941, да је мајка забринута, те моли за 
повремена обавештења; ова порука послата је 21. 2. 1942. (П 1941/13а), када 
се није знало даје Николић ослобођен заробљеништва. 

По ономе што је Николић причао, боравак у заробљеништву није био 

нарочито тежак, али му се здравље стално погоршавало, због оскудне и лоше 

исхране , неподобне за њега. Са групом заробљеника радио је неко време на 

одржавању железничке пруге. Оно ломљено камење које се расклимало или 

померило, требало је пијуком вратити испод шине и утврдити. У току 

једнога дана група је имала задатак да то учини на одређеној дужини пруге, 

ваљда који километар. По обављеноме послу, често много пре истека 

раднога времена, одмарали би се, што немачки војник-стражар није замерао, 

шта више са њима би причао. Али дође други стражар и поче их терати да и 

после испуњене норме наставе са радом до краја раднога времена. Да би му 

доскочили , заробљеници би једним ударцем пијука избацивали добро 

углављена камење, па би га потом полако враћали натраг -радили успорено , 

тако да у току радног времена не пређу више од прописане дужине пруге . 
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Немац је то приметио , викао , беснео , али не могући изменити норму, најзад 

је попустио. После пораза југословенске војске у логор дођоше неки српски 

заробљеници, па је Николић послужио као тумач. Србима даваху теже 

послове, па један од љих пред немачким војником рече: "Тешко је Србин 

бити!" Немац затражи од Николића превод, а када га чу поштедео је овог 

нашег заробљеника, бар привремено. 

Због погоршаног здравља Николић буде ослобођен тешких послова, па је 

додељен као посилни једном официру. Причаше да му је тада било сасвим 

лако, јер се посао састојао од спремаља собе и ситних услуга, а официр се 

пристојно понашао. Када је, најзад, установљено да ће Николић морати на 

операцију, отпуштен је из логора 9. 12. 1941 , с тим да буде враћен у 

Клермон-Феран, rue Fongiere бр . 9 (НВ 3). Међутим , он се још неко време 

водио као каплар заробљеник - ваљда на одсуству - па је демобилисан тек 

2б . б . 1942. (Attestation од 8. 8. 1945, НВ 4). После рата добио је од 
Националне службе бивших бораца и жртава рата легитимацију са важељем 

од 10. б . 19б8 . до 9. б . 1973 . (Carte du combatant No 744б3б, НВ 44). 
По повратку из логора Николић се задржава у Лиону. Вероватно одатле 

извештава Данжона о својем повратку, па му он поручује 19. 12. 1941 . да 
може без бојазни доћи у Клермон-Феран, где ће га сматрати као једног од 

многих ученика којима замељује родитеље (НП 19/41). У Лиону је Николић 
био 2б. 12. 1941 . на лекарскоме прегледу. Нађено је да има чир на 

дванаестопалачноме цреву и предложено је 2 месеца опорављаља у 

Клермон-Ферану. Исту дијагнозу утврдио је и бО дана опорављаља прописао 

и шеф војних лекара болнице "Edouard Heпiot" у Лиону, 2б . 1. 1942. (Service 
de sante, certificat de visite, НБ 1 ). 

У КЛЕРМОН-ФЕРАНУ 

Николић је оперисан по доласку у Клермон-Феран, изгледа 25 . 2. 1942. 
Када је 23 . 4. 1942. пуштен из болнице нађено је да му је рана зарасла, да се 

мора хранити појачаном дијеталном храном и да има 2 месеца боловаља 
(Certificat de visite од 23. 4. 1942, НБ 2). Доцније , б . 7. 1945, професор А. G. 
Weiss написао је потврду да је Николића оперисао 1942. и том приликом 
одсекао му део желудца (НБ 5). Николић рече да му је желудац смаљен на 
једну трећину и да му је после операције било страшно тешко- жеђ , а није 

смео узети ни кап воде . 

У међувремену Николић се пријавио америчкоме конзулу у Марсеју, који 

заступаше југословенске интересе, те од љега доби увереље да је 

југословенског држављанства (Certificat de nationalite од 19. 5. 1942, НВ б) , а 

издата му је и пропусница, са фотографијом и личним описом, истога дана, 

за путоваље у иностранство , са важношћу до 31 . 5. 1943 . (пропусница од 19. 
5. 1942.). Изгледа као да Николић помишљаше на повратак у Београд, али се 

то НИЈе остварило . 
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У Београду се некако сазнало да је Николић пуштен из заробљеништва, 

али не зна се где је . Зато Драгутиновићка пише у Марсеј Бослеру и у Бордо 

Ружијеу, 18. З. 1942, да је Николић, 8. 12. 1941. ради ослобађаља упућен у 
Chalon-sur-Saбne, па моли да га пронађу, можда у Марсеју, и поруче му да се 

јави (П 1942/25а) . Свакако да сам и ја замолио Павла Емануела - тада у 

Немачкој - да се и он распита за Николића, па се из копије писма види да се 

21 . 5. 1942. обратио ради тога Ружијеу (П 1942/бЗг), а овај одговорио да је 

ступио у везу са Николићевом мајком преко Црвенога крста, послао јој 

адресу, као и да је она одговорила 9. 5. 1942, па ће љу непосредно 
обавештавати (П 1942/бЗв од З1. 5. 1942.). 

Од Николића најзад почеше пристизати писма из Клермон-Ферана (rue 
Bansac 70), мени прво од 17. 7. 1942, као и још једно скоро истоветног 
садржаја, без датума, ваљда преко љегове мајке . Пише да се сада, после 

операције , осећа сасвим добро иако има само 1/З желудца. За издржаваље 

добија од Универзитета 1000 франака месечно, за скроман живот, а Данжон 
му је купио једно одело и остало, јер му је у Стразбуру све пропало. До јуна 

није могао ништа радити, а сада спрема за октобар испит из 

диференцијалног и интегралног рачуна, док би догодине полагао физику и 

механику и тако стекао diplбme d' etudes superieures уместо само licence; 
после би могао припремати докторат о "Космологији и историји астрономије 

југословенског народа" . Нада се да ће Данжон прихватити ову тезу (писати о 

томе у Француској , и то за време рата, тешко је, али Николић то очигледно 

чини из родољубивих разлога) . У писму још наводи списак кљига и 

материјала који треба да му пошаљем до краја октобра, "јер ће проћи моја 

незванична вереница у то време кроз Београд" (Бугарка Кирилка, коју нисам 

упознао) . Николићјош додаје да полако спрема историју опште астрономије, 

на којој ради 2 часа дневно , поред 10 часова на математици, јер мисли да 

напише и историју математике (П 1942/71б, 112б). Жалиће се да је 

библиотека у Клермон-Ферану мала, те у љој не може наћи потребне кљиге . 

Зато моли да му Светомир Ристић (1886-19??) пошаље чланак о физици и 

релативитету Руђера Бошковића, који би могао употребити за своју тезу, а да 

му ја припремим материјал о народној космогонији и астрономији (П 

194З/4За). 

Доцније, у писму примљеном у деловима - ваљда преко мајке која је 

задржала оно што се на љу односи - Николић објашљава да је фебруара 

дипломирао као licencie es sciences mathematiques, са четири испита: општа 
астрономија, диференцијални и интегрални рачун и општа физика, а између 

З . и 1З . новембра полагаће рационалну механику, па тако стећи диплому 

виших студија (две дипломе) . За докторат- пише сада- мишљаше да узме 

астрономску тезу, али у Клермон-Ферану нема опсерваторије , под 

присмотром је и никуда не може кренути . У фебруару, марту и доцније лоше 

је живео , изгубио 25 килограма, још је болестан, али ради. Поново поручује 

шта да му се пошаље, најдаље до 10. 12. 194З , по љеговој вереници (П 

194З/4Зб) . 
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Из 1943. постоји доста преписке. Дописницом од 1. 6. 1943. Николић 
извештава да припрема последњи испит, који треба да полаже кроз 10 дана. 

Био је поново болестан и није могао радити. Ако успе да положи овај испит 

добиће највишу универзитетску диплому. Помиње да ми је послао свој 

каталог маглина (П 1943/22а) . Николићје и Емануела замолио да му прибави 

неке књиге из берлинске библиотеке (П 1943/22б). Из доцније дописнице 

разабире се да је набавио неки каталог маглина и јата у седам књига; још је 

болестан, али ради за испит иако је живот тежи него раније (П 1943/27а) . У 

другој дописници потврђује да је још болестан, не излази из собе, а волео би 

да нас све види још ове године (П 1943/27б) . Јуна ће му бити боље, те много 

ради за последњи испит; радује се што се објективом који је послао из 

Стразбура може видети Сатурнов прстен и нада се да ће моћи послати онај 

каталог маглина ијата (П 1943/30а) . 

Николић ми пише 14. 7. 1943 . да је у фебруару имао некакву кризу, али 

није ништа учинио са собом зато што је хтео још једном да прими на себе 

последице својег идеализма. Није добио Бошковићев рад о пролазу Меркура, 

нити пакет који му је мајка по некоме послала. За каталог је платио 1000 
франака, па му је остало само 500 франака- сада је цена каталога 2200, а пре 
рата била је 600 франака (П 1943/31б, 32а) . Из писма упућеног Емануелу 

види се да је лекар препоручио Николићу да оде некуда на одмор , али он 

нема чиме, па као раније предлаже да се у Београду изврши нека 

трансакција, да се породици конзула Герасимовића дају динари, а он ће 

њему франке (П 1943/32а) . Из дописнице од 25 . 8. 1943 . види се даје од мене 
примио нешто франака и тако дао последњу рату за поменути каталог, 

Bouligand-oв (П 1943/32б) . 

Августа се Николић осећа доста добро, ради на тези (П 1943/34а) . После 

пак пише да му здравље никако не ваља, добио је већ трећи апсцес. Треба 

лекару да плати 5000 франака које нема, па препоручује да се 

Драгутиновићка распита како је Игњат Грујић послао новац своме сину и 

овај га примио . Тешко је изићи на крај са 1000 франака, јер је живот страшно 

скуп. Поручује ми да његовима не говорим о његовој болести, додајући да се 

од повратка из заробљеништва веома лоше осећа (П 1943/37а, 39а, 42а) . По 

свему судећи, многа писма која су из Београда слата Николићу, и од њега 

овамо , нису стизала, па зато он у више наврата поручуЈе да му се пошаље 

исто, оно што му је потребно за тезу . Касније , 7. 9. 1943, Кирилка пише да од 
Николића не добијамо вести јер је београдска пошта затворена, док она засад 

општи са њиме- последње писмо добила је 21 . 8. 1943, а у њему јавља даје 
добро (П 1943/39б Николићима у Београд из Софије 7. 9. 1943 .). 

У писму од 10. 9. 1943. Николић јавља да је током те године положио 
испит из опште физике и диференцијалног и интегралног рачуна, док је пре 

. . . 
почетка рата положио општу и теориЈску астрономиЈу, па Је са четири 

сведочанства стекао licence es mathematiques. Хтео је полагати испит у јуну, 

али због два апсцеса у доњој вилици, а у последње време и трећега, није 

могао . Последњи испит био би рационална механика, којим би стекао 
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диплому виших студија . Пише опет о каталогу Bouligand-a из XVIII века, у 5 
томова или 7 кљига, у којем су маглине поређане као у каталогу NGC али са 
другим подацима . Веома је задовољан љиме, а поред љега има и Хершелов. 

Откако се вратио из заробљеништва набавио је око 150 кљига, међу којима 
дела Лапласа, Птолемеја и Коперниково дело DE REVOLUТIONIВUS (П 
1943/40а, 42а). 

Када је променио адресу (АЬье Girard 14) пише Емануелу: "Ја сам хвала 
Богу нешто боље, али ипак морам признати да мој е здравље не личи нимало 

на оно које сам имао пре овога рата и нарочито пре заробљеништва. Док сам 

још био француски војник здравље ме је одлично служило; али после 

заробљеништва, после операција и сто других болести оно готово нисам 

више човек, и што радим , што имам воље да радим , то Је Једино МОЈа велика 

љубав према домовини и према нашој лепој науци" . Али још увек купује 

кљиге, штедећи на исхрани. У овоме писму први пут помиље нешто о својој 

каријери после рата. Припрема предаваља за универзитет, без много наде да 

ће заменити Мишковића, али помишља да би се једнога дана могло решавати 

између љега и Грујића. Раније ми је писао како мисли да уреди 

опсерваторију (тога писма нема) и шта би требало у љој да се ради, са 

нагласком на посматраља. Размишља и о предаваљима на универзитету. 

Сферну тригонометрију дао би по Бошковићу, а нарочиту пажљу посветио 

би астрофизици, старајући се да предаваља буду занимљива и корисна (П 

1943/47а). 

Према подацима које Николић пружа о себи крајем године, изгледа као да 

су се љегово здравствено стаље и положаЈ уопште поправили, некако се 

стабилизовао , па се појавила нада да ће тако остати до краја рата, иако се он 

још не назираше. Ове наде потакло је доста редовно дописиваље , често 

преко Емануела, који је мени писао да ће Николић послати чланак о 

сазвежђима (П 1943/51б од 10. 12. 1943.). Емануел затим пише да ће 
Николићу послати два чланка за тезу, па ћемо на пролеће имати новога 

доктора (П 1943/51в од 13 . 12. 1943 .). Ове пошиљке Николић неће примити, 

јер га Немци ухапсише 18. 11 . 1943 . 

БРИГА ИЗ ДАЉИНЕ О АСТОНОМСКОМ ДРУШТВУ 

О Николићу као оснивачу Академског астрономског друштва и првоме 

председнику, па и о љегову стараљу да оно стане на ноге и почне обављати 

задатке који му беху намељени, написано је доста на другоме месту 

(ЗАПИСИ И СЕЋАЊА) . Зато ћемо се овде осврнути само на љегову бригу и 

помоћ Астрономскоме друштву по одласку у Француску, из које ће се 

вратити после скоро девет година. Ни током целог овог раздобља Николић 

не престаје мислити на Друштво , трудећи се да му буде од користи, уколико 

му љегове моћи допуштаху и уколико је био слободан . 

Већ за боравка у Београду Николић се занимаше за астроноМИЈУ у 

прошлости наше земље , а у Стразбуру имаће нешто више могућности да 
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дође до потребних извора. Зато овој области посвећује доста пажље, поред 

редовних школских предмета . У писму од 19. 11 . 193 7. напомиље да 
историју астрономије у нас дели на три доба: XV-XVII век, XVIII век и XIX 
век, што је напоменуто испред првога чланка посвећенога Марку 

Господнетићу, љеговој заслузи за објашљеље дуге и љеговим настојаљима у 

оптици, која га приближише проналаску дурбина (САТУРН 1938, бр . 2). У 
истоме писму Николић замера Миланковићу што се за реформу календара 

користио радовима Максима Трпковића (1864-1924) - бившег Николићевог 

професора- не помиљући га у ASTRONOМISCHE NACHRICHTEN; замера и 
што на згради нове Астрономске опсерваторије није истакнуто да је Милан 

Недељковић љу основао и да је заслужан за набавку инструмената којима 

она сада располаже . Затим помиље да ће у Пољској објавити чланак 

"Бошковић и Пољаци" - објављен је 1938. под насловом "Roger Joseph 
Bochkovitch et la Pologne". На крају помиље да је Ружијеа (GilЬert Rougier) 
замолио да за САТУРНнапише чланак о спектрима комета (П 1937/68). 

По самоме Ружијеу, он је тек децембра 1937. био у Стразбуру и за 
предаваље које је том приликом одржао обећао Николићу да ће га прерадити 

за САТУРН до Ускрса 1938; спречен другим пословима, шаље га тек писмом 

од 26. 8. 1938, са напоменом да уз чланак треба објавити пет слика, које ће 

накнадно послати (НП 12/38). Слике је донео Грујић (НП 13/38 од 2. 9. 
1938.), па је потом чланак објављен (САТУРН 1938, бр. 11 и 12) - "Састав 

комета на основу посматраља љихових спектара" - у преводу Николића или 

некога из Београда. Раније је Николић замерао Грујићу што му препоручује 

да не шаље чланке док не заврши школоваље , али да му за СА ТУР Н шаље 

новости (П 1937/69 од 14. 12. 1937.). 
Крајем 1938. Николић подсећа да САТУРН улази ускоро у пету годину 

излажеља, па би желео да се објави нешто лепо. Са своје стране припремиће 

за пет број ева неке занимљивости из астрономије. Предлаже да се од Николе 

Салтикова замоли чланак о Геталдићу, а од Лава Чермеља о Веги и 

Штефану, који би се објавили у рубрици "Прилози за историју југословенске 

астрономије" . Стјепан Мохоровичић могао би написати чланак о Пупину, а 

он, Николић, о осниваљу Београдске опсерваторије и неким југословенским 

астрономима. Дирљиво ј е како замишља и предлаже да се попуне први 

бројеви САТУРНА у 1939, при чему би се он потрудио да чланке даду Andre 
Danjon, Joseph Huss, Andre Lallemand, Gabrielle Flammarion, GilЬert Rougier, 
Jean Bosler (П 1938/99). Нешто потом Николић обећава да ће слати новости 
за САТУРН, приказ Јупитерових сателита, па нешто о звездама до 10 парсека 
-и то ће засада бити све . Подсећа такође да је идуће године стогодишљица 

примене фотографије у астрономији, те би и о томе требало нешто објавити 

(П 1938/100). 
Сазнавши да наш колега са Философскога факултета, Божидар Пешић, 

сада ради као суплент у Новоме Саду, Николић предлаже да се преко љега 

популарише тамо САТУРН- и на то мисли. Додаје да ће припремити низ 

предаваља за ђаке ради емитоваља преко радија, с тим што би прво било 
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"Небо кроз векове" , које бих ја могао допунити (П 1938/101 од 9. 11 . 1938.). 
Николић упућује и неке критике на рачун рада Астрономскога друштва и 

љегова Статута, али истовремено шаље чланак "Звезде до 1 О парсека", па и 
једно предаваље о Марсу, с поруком да на љега можемо увек рачунати . И за 

радио спрема предаваље о Јупитеровим сателитима (П 1938/102 од 10. 12. 
1938.). 

Увек пун идеја када се ради о унапређељу рада Друштва, Николић већ 14. 
12. 1938. пише како би требало , и то свакога месеца, одржавати научне 

седнице у Друштву; на љима би се расправљало о последљим догађајима на 

небу, што би се потом објављивала у САТУРНУ. Добро би послужила и 
. . 

предаваља за чланове, а он Је приправан да пошаље неки материЈал на 

енглеском, као и реферат "Општа улога апсорпционе материје у стеларним 

системима". Крајем децембра путује у Париз и нада се сусрету са Минером 

(Нешi Mineur) те би га замолио да напише чланак за САТУРН. Па и Лалеман, 

помоћник управника стразбуршке опсерваторије завршава чланак за наш 

часопис (П 1938/130: "Фотоелектрични телескоп", у Николићеву преводу, 

САТУРН 1929, бр . 1). 
Треба приметити да Николић, у својој загрејаности за Астрономско 

друштво , често прецељује љегове могућности, које никада не беху велике 

због малога броја чланова и љихове заузетости на редовним дужностима . 

Крајем 1938. и почетком 1939. Николић је у Паризу. Ту се састаје са 

Косановићем (Душан?) , лиферантом руда које се извозе из Југославије, и 

који "тежи 30 милиона динара и који има властите руднике"; са љиме 
разговара о осниваљу планетаријума у Београду (ЗАПИСИ И СЕЋАЊА , 171). 
У истоме писму пита да ли сам љегов интервју са Минером дао Мирославу 

Стевановићу, ради објављиваља у ПОЛИТИЦИ (П 1939/а од 5. 1. 1939; П 
1939/б ОД 12. 1. 1939.). 

После неколико дана стиже следеће Николићево писмо у којем помиље 

неку ревију која би излазила на француском , за коју би он редовно слао 

понешто из астрономије - снимао би сазвежђа и групе звезда; то би могло 

послужити за израду малога каталога, за наше Друштво . За Друштво би се 

могло радити и на фотографским посматраљима окултација звезда; за овај 

посао ставили би му на располагаље инструмент у Стразбуру, али не и 

фотографске плоче, "што би такође добро дошло за наше Друштво", али оно 

би се морало побринути за плоче (П 1939/в). Већ сутрадан Николић описује 

како се ради фотометрија на плочама. Предузео би припреме "да наше 

Друштво изда један каталог звезда са Mph, Mphv и индексом боје , за једну 

рецимо зону" . Ако Друштво то прихвати морало би се по старати за плаћаље 

плоча, а "ја хоћу да помогнем наше Друштво , уколико се то може учинити и 

колико то зависи од добре воље" (П 1939/15а). 

Вероватно приликом боравка у Паризу, Николић ступа у непосредну везу 

са Габриелом Фламарион и моли је, да се чланци објављивани у САТУРНУ и 

радови Астрономске опсерваторије у Београду реферишу у BIВLIOGRAPHIE 

МENSUELLE D' ASTRONOМIE- то проистиче из љенога писма Николићу од 
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19. 1. 1939. (НП 16/39). Николић се беше понудио да добровољно шаље 
податке за ову библиографију, па му Балде (F. Baldet), председник љен јавља 
да радо прихвата љегову сарадљу, а да ће му Е. Leroy послати сва потребна 
упутства; разлог што се СА ТУР Н не појављује у томе је, што га не добијају, а 

нису имали ни квалификована сарадника за љега (НП 17/39 од 24. 1. 1939.). 
Из доцнијег Балдеовог писма види се, да је Николић понудио за објављиваље 

југословенску астрономску библиографију од :XV века до 1939, али Балде 
ову понуду мора одбити због недостатка средстава, а и зато што се у 

БИБЛИОГРАФИЈИ објављују само савремена дела. Николићу поручује, 

ипак, да пошаље податке за 1938. Препоручиће такође да се Николић за ово 
обрати Ј . Pelseneer-y, из Икла, који настоји попунити празнину између 

издаља Huzeau-Lancaster-a и JAHRESBERICHT-a (НП 17/39 од 24. 1. 1939.). 
Тако ће Николић постати сарадник БИБЛИОГРАФИЈЕ (П 1939/lба од 5. 8. 
1939.). 

По повратку из заробљеништва Николић се поново занима за 

библиографију, па му госпођа Margerite d' Azambuja пише 15. З . 1943. да се 
на љој ради и поред тешкоћа, да се публикације на енглеском не примају, 

али љему, Николићу, и даље ће слати библиографска издаља, чим се 

успостави саобраћај између две зоне у Француској (НП 20/43). 
Своје Астрономско друштво Николић неће заборавити ни после свих 

тегоба војеваља и заробљеништва. Боравећи у Клермон-Ферану, ступа 

поново у везу са француским Астрономским друштвом и моли га да помогне 

београдска Друштво . То се види из писма госпође д' Азамбижа од 29. 9. 
1943 . Она пише да је сада Балде председник француског Астрономског 
друштва, као и да је сагласан да се београдском Друштву помогне у 

обнављаљу делатности: поклонили би му се сви бројеви ASTRONOМIE, али 

треба чекати крај рата (НП 21/43). О томе ће ме Николић обавестити писмом 
без датума, вероватно од октобра 1943, додајући да ће нам француски 
астрономи поклонити своје кљиге којима се више не служе (П 1943/43а) . У 

писму које ће после овога послати Николић каже да је ово обећаље добио од 

госпође д' Азамбижа, са Медонске опсерваторије , а у сагласности са 

Балдеом . Она лично обавезује се да кљиге прикупља, а љен муж је већ 

приложио неке своје кљиге (П 1943/43б). 

Нешто пре тога Николић је послао неку забелешку о раду Астрономског 

друштва после рата (П 1943/40а од 10. 9. 1943 .). И још једном, бринући се за 
послератни развој астрономије у нас , пише Емануелу шта намерава да објави 

са љиме и са мном, а "Све ово мора да се ради како бисмо пустили у покрет 
. . 

нашу астроноМИЈУ и нарочито да развИЈамо научни подмладак код нас, о 

чему се никада није водило рачуна. Ми смо изградили сами себе без помоћи 

стараца и противу љихове воље, али зато ћемо показати сву нашу љубав за 

нашу земљу и нашу омладину" (1943/47а од 28 . 10. 1943.). Опширније о тим 
нашим заједничким радовима писаће 22. 9. 1945. (П 1945/8). 

Толико активан у Астрономском друштву пре рата и брижан за љега у 

ратним данима, по повратку из Француске Николић му није могао посветити 
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већу пажљу. Узрок је , као што ће се видети, љегово лоше здравствено стаље 

и преоптерећеност службом у војсци. Уосталом , првих година после рата 

Друштво није ни радило . Николић је на скупштини Астрономског друштва 

"Руђер Бошковић", 28 . 2. 1951, изабран за члана Управног одбора, а потом и 

за члана Управног одбора Астронаутичког друштва, 7. З . 1954, и то за 

потпредседника (ВАСИОНА П, 1954, бр. 1, стр . 28). У овом последљем 
друштву Николић је изабран 11 . 4. 1956. за председника стручне секције за 
астрономију и метеорологију (ВАСИОНА IV, 1956, бр . 2, стр . З5; XIX, 1971 , 
бр . З-4, стр. 5З). 

ЛОГОР АШ У БУХЕНВАЛДУ 

Емануел ми пише 19. 1. 1944. да ј е веома забринут за Николића, јер се не 

јавља од 28 . 10. 194З, а тада се није могао похвалити са здрављем (П 

1944/За). Нема ни непосредних вести, па у име Душана Николића, а дајући 

своју адресу, пишем преко Црвенога крста Louis-y Dupont-y, директору 
фабрике гума "Michelin", у Женеви, и молим га да сазна где се Николић 

налази и може ли му помоћи . Будући да помиљем како је Кирилка 

неспокојна, вероватно сам ову адресу сазнао од ље, а преко Душана 

Николића (П 1944/5б од 1. 2. 1944.). Као одговор , на истом упитнику 

Црвенога крста, добих адресу: Georges Nikolitch No 4102З, Block 52, 
Buchenwald-Weimar (Thtiringen), и поруку да му је потребна храна која се 
може узети без приправљаља. Одговор је писан 11 . З . 1944. И пре овога 
датума Емануел је сазнао да Николић није више у Клермон-Ферану, те каже: 

"за Ђоку смо дознали да је жив и здрав и да се налази сад у Тирингену, где се 

настанио" (П 1944/14а од 4. З . 1944.). Емануелу, међутим , није јасно шта се 

Николићу уствари догодило, јер зна само да је у Вајмару, али не зна ближу 

адресу (П 1944/27а) . Када је од мене сазнао шта је истина, Емануел је за 

Николића заинтересовао своју сестру од стрица Олгу, тада настаљену у 

Килу, замоливши је да се преко једне пријатељице из Париза заузме за 

Николићево ослобођеље (П 1944/З5а, без датума). Она није ништа успела (П 

1944/З5б; П 1981/19а) . 

Очајаље Николићеве мајке и осталих наведе ме да се обратим свештенику 

француске цркве у Београду, кога сам одраније познавао . Pere Privat Belard 
ми обећа да ће нешто покушати. Мислим да је исход ове посете писмо које 

сам написао Габријели Фламарион (сачуван концепт без датума) , вероватно 

крајем пролећа 1944, и предао оцу Privat Belard-y. Подсетихје да она познаје 
Николића, да ј е био заробљеник и налазио се у Клермон -Ферану до 18. 11 . 
194З, када су га Немци ухапсили, а да се сада налази у страшноме логору 

Buchenwald-Weimar, Block 42 или 52, и да смо упркос напорима без вести о 
љему. С обзиром да ми се указује прилика да јој пишем, молим да се распита 

о Николићевој судбини, у каквоме је здравственоме стаљу и помогне му ако 

може (П 1944/27в) . Pere Privat обећа да ће писмо некако дотурити у 
Француску- нисам питао како . Једном другом приликом објаснио ми је да 
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он повремено прелази у Земун, тамо некоме предаје поруке за Француску и 

добија оданде вести. Писаних података нема, али мислим да ми је после 

дужег времена Pere Privat потврдио да је Николић жив у поменутоме логору. 

Доцније, у току лета, поново га замолих за исту услугу. Одбио је , рекавши да 

је већ имао непријатности, јер су га усташе у Земуну ухватили, претресли и 

потом пустили, јер је и другима чинио исте услуге . На крају је ипак обећао 

да ће још једном покушати , те му предах листић са адресом . Поновљена 

трагаље оста без резултата. 

Има доста података о томе откада је и докле Николић био у Бухенвалду. 

Из увереља Универзитета у Стразбуру, поред података о школоваљу и 

служби у војсци, види се да је Гестапо ухапсио Николића 25 . 11. 1943, на 
самоме Универзитету, са другим студентима, и депортовао га у логор 

Бухенвалд, из којега је ослобођен маја 1945, па се поново уписао ради 
доктората (Certificat, 14. 8. 1945, НШ 9). Ректор пак сведочи да је Николић 
прво био у војноме затвору у Клермон-Ферану, потом спроведен у Компијељ 

и одатле у Бухенвалд, из којега се вратио у Француску маја 1945. (Attestatioп 
No 3705 од 23. 10. 1951 , НВ 31). Министарство за заробљенике , депортирце 

и избеглице издало је Николићу "Carte de repatrie" из које се види да је у 
Немачку одведен 14. 1. 1944, из Клермон-Ферана у Бухенвалд, а да се у 

Клермон-Феран вратио маја 1945. (НВ 8). Постоји и Привремена карта за 
интернирце у Бухенвалду (Ausweis-Certification од 23. 4. 1945, НВ 10). 
Касније, под 9. 4. 1969, издата му је легитимација политичког депортирца, 
према којој је био интерниран од 25. 11 . 1943 . до 18. 1. 1944, а депортован од 
19. 1. 1944. до 7. 5. 1945. (Carte de deporte politique бр . 1. 1. 99. 33169, НВ 45). 
Као члан Удружеља политичких депортираца и интернираца имао је 

Николић чланску карту, према којој ухапшенје 25 . 11 . 1943, а ослобођен 11 . 
4. 1945. (Carte d' adherant No 1131, НВ 25), од стране америчке војске, уз 
активно учешће логораша и самога Николића . 

Поред ових званичних, хладних и штурих података, о Николићеву 

боравку у логору Бухенвалд постоје и други, од лица која прођоше кроз иста 

искушеља у која их доведе "furor teutonicus"; нешто је и Николић написао , 

мало, јер се нерадо сећаше тегобних дана у логору. Постоји, додуше, извесно 

неслагаље о почетку заточеништва, Јер документи наводе као дан хапшеља у 

Клермон-Ферану 25 . 11 . 1943, док Добрислав Радосављевић и сам Николић 
кажу да су у логору, у Компијељу, били већ средином 1943. Изгледа 

највероватније да је Николић после хапшеља 25 . 11 . 1943 . био неко краће 
време у Клермон-Ферану, затим премештен у Компијељ и одатле јануара 

спроведен у Бухенвалд . 

У Компијељу се Николић упознао са Рудијем Супеком и Радосављевићем, 

па и неким другим Југословенима, малобројним. У Бухенвалду је, међутим, 

било много више Југословена, а постојаше и Илегални логорски комитет, у 

којем је од Југословена био Супек као секретар , а чланови су били Ђорђе 

Николић, Душан Кермавнер , Славко Фигер и Ранцингер . А на челу врховног 

политичког руководства био је француски комунист Марсел Пол. 
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Ради успешнијег спровођеља саботаже у фабрикама у којима су радили 

логораши, постојала је међународна тројка, по групама народа: германска, 

романска и словенска. Николић је био на челу словенске групе. Ова 

организација, коју Немци никако не открише , уништавала је немачки 

материјал, кидала жице, сипала у машине песак или шећер- у питаљу беху 

делови за ракете V-1 и V-2. Осим тога, од разних украдених делова, 
. . 

логораши начинише два радио приЈемника, па и Један одашиљач, преко 

којега су савезницима слали податке да би бомбардовали околне немачке 

фабрике и тако уништили доказе о саботажама. Поред тога, Николић ј е 

радио на културноме пољу, нарочито са омладинцима, уређивао зидне 

новине, био одговоран за блок у којем су били југословенски логораши. 

Николић се истакао и у ослобађаљу логора. На челу једне ударне групе 

учествовао је у преузимаљу логора од Немаца, два дана пре доласка 

америчке војске . При ослобађаљу логора заточеници убише неколико 

припадника СС трупа, а љих 187 предадоше Американцима - они их потом 

ослободише. (изјава Р . Супека од 1. 7. 1951 , НВ 29; записник о саслушаљу Р. 

Супека и Емила Лихтенберга од 22. 9. 1951 Бр . 3939/51 , НВ 30; записник о 
саслушаљу Р . Супека од 17. 1. 1952. Бр . 252/52, НВ 34; изјава Д. Кермавнера 

од 20. 1. 1952. Бр . 831/52, НВ 35, 36; изјава Ђ . Николића дата Радосављевићу 

од 4. 1. 1971; усмено саопштеље Д . Радосављевића од б . 12. 1987; Dorde 
Nikolic, "Sabotaza је bila nasa politicna naloga" , BUCHENWALD ZBORNIK, 
zalozba borec, Ljubljana 1983, 119-121; Frederic-H-Manhes (colonel Frederic), 
BUCHENWALD- L' organisation et 1' action clandestine des deportes franyais 
1944-1945 , Collection "Souvenir" F. N. D. I. R. Р ., 44-45). Под насловом 
"Вајмарчани" Николић је укратко писао о спровођељу логораша према 

Вајмару и Бухенвалду, те о томе како су после ослобођеља логора Немци из 

Вајмара довођени у логор да виде насиља својих суграђана и саплеменика 

(БУХЕНВАЛД ЗБОРНИК, 189-190). 
Већ се зна да је Николић после операције био слабога здравља, а да му се 

здравље после хапшеља нагло погоршало види се из изјаве Р Супека, који 

каже: "Како је у логору слаб живот и исхрана, то је исто оболио на ТБЦ" (НВ 

24). Ово ће потврдити и лекар у Бухенвалду, др Станислав Махрот. Он га је 

више пута прегледао , јер се Николић жалио на кашаљ, повишену 

температуру и боцкаље у плућима, па је нашао да Николић има дифузни 

бронхит и суспектни фиброзни процес на плућима . ПоД. Кермавнеру, то је 

последица рада напољу, у рђаву оделу и обући, неко време ноћни рад, 

недовољно спаваље у претрпаној просторији блока 42 (НВ 35, 36). 
У пролеће 1945 . из Београда је покушавано да се добију било какве вести 

о Николићу, и легалним путем преко Црвенога крста. Поново се , у име 

Душана Николића, обратих Dupont-y 25. 1. 1945; одговор носи датум 11 . 4. 
1945: последља Николићева адреса је Бр . 41023 , блок 42а, Вајмар-Бухенвалд, 

послат му је пакет посредством Црвенога крста, који настави са 

снабдеваљем , писао му је и обавестиће о евентуалном одговору (П 1945/3). 
Истога дана - не знам којим путем - послах Николићу обавештеље, на 
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немачком , да су његови сви здрави (П 1945/4), али одговора, наравно , није 

било . Уследила је још једна моја молба Dupont-y, nреко Црвенога крста, од 

23 . 4. 1945. Он је одговорио под 8. 9. 1945. даје Николић пре пријема мојега 
писма напустио Бухенвалд у доброме здрављу (П 1945/б). О доброме 

здрављу могло би се расправљати, али Швајцарац није морао бити добро 

обавештен, или ј е тако писао да нас умири. 

После ослобођеља логора Николић је враћен у Француску, прво у Париз, 

па демобилисан 2б . 5. 1945. (потврда француске амбасаде у Београду од 27. 
11 . 19б7, НВ 43). Неком грешком био је изостављен те није одмах примио 
извесну накнаду за репатријацију и пакет за повратак, али му је обећано да 

ће се то исправити (Ministere des prisoniers de gueпe, deportes et refugies, С/С 

No б92, 5. б. 1945, НВ 12). 
Прва вест да је Николић жив стиже у Београд 14. 5. 1945, па је његова 

сестра Љубица одмах дошла да ме извести (ВДн 304). Сазнавши потом да је 
у Клермон-Ферану, писао сам му 7. 9. 1945, а он одговара 22. 9. 1945: дошао 
је у Француску јер су Французи своје депортирце одмах преузели, а пошао је 

. . 
са њима и ради здравственога стања, па и довршења студиЈа, иако му Је жао 

растанка са друговима са којима је радио на пропаганди АВНОЈ-а, 

организацији логора и саботажи; сада ради на тези, а и политички; додаје да 

су му све белешке за тезу и сву документацију уништили у Стразбуру, па и 

оно што је прикупио по повратку из заробљеништва, сем нешто књига. Пише 

и о француским астрономима, о некима негативно. Са Универзитетом у 

Стразбуру прекинуо је све везе , иако га нови управник Опсерваторије , 

Ружије позива да тамо дође. Зато ће докторирати у Монпелијеу, и то 

почетком новембра (П 1945/8). 

ЗАВРШАВАЊЕ СТУДИЈА 

По повратку у Француску Николић немађаше средстава за живот, па му је 

за школску годину 1945/4б обезбеђена стипендија, која би требало да се 

повиси на 3000 франака месечно (Institut d ' Etudes Slaves de 1' Universite de 
Paris, Attestation, 10. 12. 1945, НШ 19). 

Да би се могле наставити студије и после дипломе беше потребно, према 

уредби од 1919, да се добије сведочанство о подобности за више студије, па 
је оно издато Николићу са нагласком да он испуњава све потребне услове ; 

сведочанство је потписао Данжон, као декан, 21 . 10. 1938, а оверио га ректор 
12. 1. 1939. у Стразбуру (Бр . 17б0 , НШ б) . А по положеном испиту из 

Теоријске астрономије (astronomie approfondie), 14. б . 1939, издато му је и о 
томе сведочанство али тек 24. 2. 1942. у Clermont-Feпand-y (Certificat d ' 
etudes superieures No 1897, нш 7; Certificat ОД 19. 10. 1945, издат у 

Стразбуру, НШ 15). 
Николић је већ имао диплому Природно-математичког факултета у 

Стразбуру, од 27. 2. 1943,јер је положио следеће испите: Астрономија 21 . 10. 
1938, Теоријска астрономија 14. б . 1939, Диференцијални и интегрални 
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рачун 27. 2. 1943, Општа физика такође 27. 2. 1943, с тим што је последља 
два испита полагао у Клермон-Ферану (увереље од 11 . 8. 1945. и 13 . 9. 194б, 
НШ 8, 13). Диплому није могао одмах добити, јер не беше регистрована у 

Министарству (просвете) , па му стога издаше поменута увереља (акт од 12. 
9. 194б , НШ 12). Поново је тражио диплому, али чак и 1951 . одговорено му 
је да Министарство још није вратило факултету дипломе стечене после 1941 . 
(акт од 22. 10. 1951 , НШ 27). Када је још једном затражио да му се диплома 
пошаље, 8. 12. 19б5, извештен је да је она достављена Министарству 

иностраних послова, па ће му бити уручена дипломатским путем (акт од 15. 
12. 19б5, НШ 28). Вероватно се позив од 27. 12. 19б5, који је примио од 
Service culturel француске амбасаде у Београду односио на пријем ове 

дипломе (НД 14). Тако се најзад, после 20 година, диплома са датумом 19. 9. 
1951 . Бр . 1 О 17 (НШ 2б) нашла у Николића. 

Докторску тезу Николић је припремао неко време у Паризу (станује у б8 , 

Bd St. Marcel), посећујући библиотеке (BiЫiotheque Mazarine, Carte d' 
admission No 7719), али одбранићеје у Montpellier-y, 10. 11 . 1945, са оценом 
"tres honoraЫe" (сведочанство од 20. 11 . 1945, које је потписао председник 
комисије Ембер (Рiепе Humber), НШ 1б) . Из друге потврде види се да је 

Николић имао две тезе: 1) Histoire de 1' astronomie yougoslave, 2) Les series 
trigonometriques (сведочанство од 25 . 12. 1945, НШ 20). Ни добијаље 
докторске дипломе није текло брзо. Тек 20. 5. 19бб. Универзитет у 

Монпелијеу тражи од Николића крштеницу, да би се диплома могла 

комплетирати (НШ 29). Пошто је крштеницу послао , 27. 5. 19бб . Николићје 

извештен да му је диплома послата преко француске амбасаде у Београду, уз 

напомену да се ради о државноме докторату наука, КОЈИ се не сме мешати са 

дипломом универзитетскога доктората (Бр . 2541 од 1. б . 19бб , НШ 30). 
Ваљда је ради пријема ове дипломе Николић позван 15 . 7. 19бб . да дође у 

француску амбасаду (НД 1б). И у дипломи доктора математичких наука, коју 

је издало Министарство просвете 22. б. 1948, напомиље се да је теза 

одбраљена са оценом "tres honoraЫe" (диплома Бр . 91 , НШ 25). 
У писму од 2б. 9. 1945. Николић беше јавио да ће тезу бранити у 

новембру, па ће се онда вратити у Београд . Вероватно ће морати на пут 

авионом , што му не одговара, јер не може понети три кофера кљига 

преосталих после хапшеља. Здравље му је траљаво , има честе грознице и 

мале температуре (П 1945/9). Тако је и било , тезу је бранио 10. 11 . 1945, а у 
Београд је стигао крајем јануара 194б. Брат Душан сачека га на аеродрому, а 

ја у стану. Био је добро расположени није изгледао лоше , иако мршав . Мене 

и моје посетио је 23 . и 28 . 1. 194б . (ВДн 319-320). Причао је о својим 
страдаљима, по мени непотребним , јер да се бавио само својим студијама до 

љих не би дошло . О Бухенвалду је нерадо говорио , помиљући сарадљу 

разних народности, саботаже, припреме за ослобађаље логора. Једном је због 

некаквога "греха" био стављен у узани шахт, у којем је могао само стојати. 

Ту је издржао два или три дана. Другови су му доносили храну и стављали 

му у уста, јер не могаше дићи руку. Управникову жену логораши су мрзели 
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више од управника и осталих чувара, јер када би на некоме видела занимљив 

тетовирани цртеж, тражила је да се он убије, па би од љегове коже правила 

разне ствари. Наговарах га да опише своје доживљај е и страдаља, али није то 

учинио, сем оно мало што је споменута, а уз то још чланак "Un Yougoslave а 
Buchenwald" (YOUGOSLA VIE, organe de 1' Association France-У ougoslavie, 
No 2, 1. 9. 1945, НВ 16): кратак опис организоваља логораша за пасиван и 
активан отпор нацистичким стражарима. О Николићу се говори у једноме 

чланку о преживелим логорашима Бухенвалда (БОРБА, 14. 7. 1961, НВ 38). 

ПОЛИТИЧКО ДЕЛОВАЉЕ 

Николићева политичка делатност започиље у Француској , а тамо се и 

завршава. Док је боравио у Београду, дакле до октобра 1937, не испољаваше 
никакво занимаље за политику, иако је познавао неколико особа које се 

после рата показаше као комунисти (Велибор Глигорић, Лазар Лилић а 

ваљда и неки други) . Уколико би се у мојем присуству, ретко и узгред, 

покренуло неко питаље у вези са политиком , Николић показиваше 

подједнаку одбојност према левици и десници, па и осталим странкама. Био 

је само родољуб , и то велики. Зато га је болело расипаље и отуђиваље новца 

који је народ с муком одвајао за просветне и културне сврхе . Опредељеље му 

је било југословенско, што се види из покушаја да Загрепчане придобије за 

осниваље удружеља љубитеља астрономије , као и настојаља да Загреб 

добије астрономску опсерваторију, снабдевену инструментима који су 

трунули у Мишковићевим подрумима. 

С друге стране , колале су разне измишљотине. По једној од љих Николић 

би био рођак Милана Стојадиновића (1888-1961), па је зато добио 

стипендију! Прва стипендија била је француска. Оно што је Емануел написао 

својој сестри од стрица (П 1944/35а) нема никакве везе са стварношћу- то су 

љегове добронамерне лажи у покушају да свога пријатеља Николића некако 

извуче из логора. 

Чланови управе Академског астрономског друштва, а и Астрономскога 

друштва, нису се бавили политиком, а у сукоб са професорима дошли су 

због тражеља инструмената, а и што су их претекли у осниваљу друштва и 

часописа. О карактеру тих професора сведочи помиљано писмо Војислава 

Мишковића Милану Марковићу (П 1938/7а), а у погледу неистина и љегов 

извештај Министарству просвете (Бр. 625 од 7. 9. 1935.). Што се тиче 

Милутина Миланковића, он се показао у ружној боји извештајем Главном 

просветном савету од 22. 9. 1935. са тврдљом , на крају, како је "кампаља" 

против Астрономске опсерваторије подстрекавана "колико сам могао 

дознати, из кругова који стоје ван нашег Универзитета и наше науке , но о 

томе ће Министарство имати поузданијих података" (в . ЗАПИСИ И 

СЕЋАЊА , 118-134)- ако се обрати полицији (мој додатак) . 

У пролеће 1935. ишао сам у Ректорат неким послом нашега Друштва и 
при одласку - несвршена посла - сретнем у ходнику Милана Бартоша (190 1-
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1974) у разговору са Хенрихом Барићем (1888-1957). Бартош зна да имам 
диплому Правнога факултета, па ме упита шта ћу у Ректорату . Одговорих да 

сам био послом Астрономскога друштва, али да још ништа није урађено. На 

то се Бартош обрати Барићу: "Знате, говори се да су они у томе друштву 

комунисти, па ето тако ... " Ко је то могао говорити? Свакако не неки 
професор биологије , географије или философије , који и не знају за постојаље 

Академског астрономског друштва, него наши "врли" професори Мишковић 

и Миланковић. Они су то , уосталом и написали, увијено , што је још горе 

него отворено . 

Напред се могло видети да Николић у више махова помиље Бога. Једном 

записује: "О Боже, каквим је бедним синовима накљукана наша драга 

отаџбина ... " (ДНЕВНИК под 14. 12. 1934.). а другом приликом: "Попови 
"жупа Каптол" послали карту, називају нас "луђацима" и безбожницима. 

Јадници, а ја имам тако религиозности (ДНЕВНИК под 22. 1. 1935.). 
За мојега боравка у Стразбуру, иако смо свакодневно заједно , никакво 

политичко питаље није додирнуто -обојица смо ван тога. 

Нема ни писаних трагова да је Николић за време боравка у Стразбуру, у 

војсци и заробљеништву био наклољен левици . Тек од јануара 1943, према 
сведочељу Марсела Пола (Marcel Paul) , Николић је постао члан 

Комунистичке партије Француске, у Клермон-Ферану, и ту учествовао у 

покрету отпора окупатору, па зато ухапшен од Немаца 25. 11. 1943. са 
другим стразбуршким студентима . У Бухенвалду, тврди Пол, Николић је 

храбри антифашистички борац, учествује у акцијама депортираца против 

"есесоваца" и у илегалној војној организацији. Осим тога, истиче даље Пол, 

Николић је радио на саботажама у нацистичкој фабрици као члан 

националне тројке, а са својом јединицом Југословена учествовао у 

ослобађаљу логора (Attestation од 13. 10. 1965, НВ 40). Када се после 
Бухенвалда вратио у Француску, добија потврду даје члан КПФ (писмо од 5. 
9. 1945, НВ 19 и од 10. 9. 1945, НВ 22). Николић, родољуб и занесељак, 

погођен губитком двеју отаџбина, своје рођене и Француске , повео се за 

својим осећаљима и придружио онима за које сматраше- како га увераваху 

- да ће после пораза непријатеља повести људски род у правичнију 

будућност. 

Споменуто је да се Николић из Бухенвалда враћа у Париз из два разлога: 

да се брже ослободи логора и да докторира . Морао је рачунати да у томе 

неће успети ако ову прилику пропусти. Здравље му ј е лоше, што ј е 

разумљиво . Према налазу лекарке Ж. Лекије (Germaine Lecuyer), из болнице 
Beaujon-Clichy, која га је прегледала у јуну 1945, имао је туберкулозни 
инфилтрат као последицу депортације у Бухенвалду (потврда од 25 . 10. 1951 . 
и 1. 1. 1952, НБ 10, 11), што је у сагласности са доцнијим налазима у 
Београду. Али и поред тога, као да му не беше доста напора, и мука, и као да 

му не предстојаше обимни посао око израде докторске тезе, на тражеље 

југословенске амбасаде у Паризу, он пристаје да ради у "Народно

ослободилачкоме покрету Југословена у Француској" . Као делегат тога 
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покрета за средишљу Француску, заузима се за повратак Југословена у 

земљу (France-Yougoslavie, Carte d' adherant No 2021, НВ 27; чланска карта 
Бр. 1907, НВ 2б; изјава Лазара Латиновића од З . З. 1955. и 2б. 10. 19б5 , НВ 

З7, 41). 
Из једнога писма види се да је Николић делегат покрета за седам 

департмана, па и да се припрема за пут ради осниваља неких локалних 

комитета (П 1945/8). Пуномоћ коју је добио 5. 9. 1945. показује да му је 
задатак помагаље у организоваљу локалних комитета у департманима Puy de 
Dбme, Allier, Cantal, Haute Loire, Сопеzе, Creuse (No 121З, 1214, НВ 17, 18). 

Исти покрет издаће Николићу и препоруку, пред повратак у Југославију, 

да је одмах по доласку из Бухенвалда ступио у У дружеље и у љему стално 

сарађивао у окупљаљу исељеника, па и другим пословима, а неко време ј е 

уређивао лист НОВА ЈУГОСЛАВИЈА (Бр . S/70/б од 14. 1. 194б, НВ 24). По 
напуштаљу Француске свакако да се чланство у КПФ угасило . 

У Београд Николић долази занесен марксистичком "философијом", а 

будући чистунац и добронамеран, замишљаше да се она ту спроводи као што 

му причаху други занесељаци. Убрзо ће схватити да је стварност сасвим 

различита: присилни откупи од сељака, избациваље из станова, хапшеља и 

стрељаља. У прво време, док је радио у ТАНЈУГ-у, позиван је на разговор у 

"Мадеру" . Привремено успева да тај разговор избегне, али најзад одлази, 

вероватно више пута. Нерадо је о томе причао, али свакако да је имао 

великих непријатности. Узео га је у заштиту Јакша Богдановић, па је најзад 

са високога места наређено да га оставе на миру, да ради на стручним 

пословима. Примљен је и у армију, али до смрти НИЈе показивао никакву 

политичку активност у земљи. 

СЛУЖБА, БОЛЕСТ И СМРТ 

Николић долази у Београд свакако 21. 1. 194б, или уочи тога дана, јер тај 
датум носи објава Штаба Државне комисије за репатријацију (Бр. 152982, 
НД З). Личну карту добио је 11. 4. 194б. (Р. Бр . 18б41б, НД б). 

Прву службу Николић добија 1. 4. 194б. у ТАНЈУГ-у. Из више исправа, а 
нарочито из решеља о признаљу раднога стажа, види се да му Је у радни 

стаж признато запослеље у Француској - у Астрономској опсерваторији у 

Стразбуру и Клермон-Ферану - као и Удружељу Југословена у Паризу; 

затим у ТАНЈУГ-у од 1. 4. 194б. до 5. 12. 194б , па у Министарству трговине 

и снабдеваља Србије од б. 12. 194б. до 1. 4. 1947. -укупно 4 године, З месеца 

и 27 дана. Истим решељем признато му је у радни стаж за пензију време 

проведено у француској војсци и заробљеништву од 22. 9. 19З9 . до З1. 12. 
1942. и у логору Бухенвалд од 25. 11. 194З. до 1. 5. 1945 . (решеље Бр. 11З4/11 
од ЗО . 5. 1955, НД б; решеље ТАНЈУГ-а Бр. 1бЗ од 28. З . 194б, НД 4; потврда 
ТАНЈУГ-а Бр . 955 од 28. 2. 1955, НД 9, 10; легитимација ТАНЈУГ-а Бр. б71 
од З. 4. 194б, НД 5; декрет Министарства трговине Србије Бр . 7108 од 5. 12. 
194б . и Бр. 1528 ОД 2б. З. 1947, нд 7, 8). 
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Из последљег наведеног декрета проистиче да Је Николић стављен на 

расположеље Министарству просвете Србије , али уствари он је одмах 

прешао на рад у Војни географски институт, тада на Калемегдану, већ 1. 4. 
1947. (потврда Војне поште 4805 од 16. 8. 1968, НД 18), у којем је остао до 
30. 9. 1966, односно до пензионисаља (решеље Војне поште 4805 Пов . Бр . 

523 од 16. 8. 1966, НД 17). У ТАНЈУГ-у је Николић радио као преводилац на 
француски језик, у Министарству на неким административним пословима, а 

у Институту као стални наставник и начелник Астрономског одељеља. 

О Николићевој болести већ је штошта речено . По доласку у Париз 

подвргнут је лечељу и доброј нези, те се опорављен вратио у Београд. 

Међутим, већ за време рада у ТАНЈУГ-у, често ноћу, приметио је да има 

мале температуре , али по својем обичају није на то обраћао пажљу, а мени за 

љих рече тек када се озбиљно разболео . Приликом прелаза у Војни 

географски институт поново је на лекарскоме прегледу, 7. 4. 1947, па је 
нађено да му је температура нормална и здравствено стаље осредље 

(Извештај о здравственом стаљу Бр . 2837/47, НБ 6). 
После годину дана стаље се нагло погоршало , па је у мају 1948. упућен у 

опоравилиште испод Анале, где сам га посетио бар два пута, 30. 5. 1948. и З . 

7. 1948. (ВДн 355, 356), једном са нашим пријатељем Мирославом Д. 

Стевановићем (1911-1968). Тада не изгледаше да права опасност тек 

преДСТОЈИ. 

О Николићевој болести причао сам своме ујаку Добривоју Бакићу, а он 

своме пријатељу инж. Георгију Петуникову, који своме рођаку у Брислу 

поручи да пошаље нешто стрептомицина, КОЈИ се овде тада тешко могао 

наћи. Рођак посла малу количину стрептомицина на моју адресу. Одем на 

станицу да га подигнем , али рекоше да морам донети некакву потврду 

Централног хигијенског завода. Тамо , после пролаза кроз више празних соба 

- у радно време - наиђем на некаквог секретара. Он рече да издаје потврде, 

али не може је дати приватноме лицу. Објасним да је мој пријатељ у 

болници, у тешкоме стаљу, да га стрептомицин може спасти. Бирократа је 

неумољив: не може! Питам шта да радим , а он ме посаветова: да вратим 

пакет у Брисел и поручим да га пошаљу на адресу Војне болнице, па ће му га 

они дати?! Каквог ли идиота! Пакет који је у Београду да вратим у Брисел, 

па да га оданде поново пошаљу у Београд! Тада се развиках, први пут у 

животу: "Онај човек тамо умире, а Ви бирократишете!" Секретар , као све 

кукавице , мислећи да сам ја нека власт, одмах поста мекши и рече да може 

издати потврду ако добије одобреље Министарства здравља Србије, оно је у 

Пашићевој улици. Пожурим. Тролејбус одмах наиђе и за пет минута нађем 

се у Министарству. Послужитељ у предсобљу рече да потврде издаје 

начелник, али он је на седници која ће ко зна колико трајати - можда до 

сутра? Али овај добри човек шапне ми: "Идите код министра, ено она врата 

пред којима стоје двојица, сачекајте да прво они уђу, али немојте рећи да сам 

Вас ја послао". Један који је био код министра убрзо изиђе, а ни она двојица 

пред вратима не задржаше се дуже од 2-3 минута. Уђем . Кажем министру -
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мислим да Је то био др Хаџи-Јовић - за разлог посете, он затражи 

обавештење поште, написа на њему "издати лек", потписа, стави датум и 

само рече да ми у писарници ставе печат. Ускочим у тролејбус и нађем се 

пред секретаром идиотом , чини ми се , после само двадесетак минута. Када 

виде министров потпис поче се навелико извињавати: он би ми радо учинио , 

али не сме, такви су прописи итд. Очигледно, помислио је да сам некаква 

велика буџа, када сам тако брзо дошао од министра. Исписа одобрење на 

некоме обрасцу, из поште преузмем лек, па у болницу. Лекара замолим да 

Николићу одмах убризга стрептомицин. Ово описујем како би се упознале 

ондашње нарави и прилике. 

После извеснога времена М. Стевановић и ја пођемо да обиђемо 

Николића у Војној болници, вероватно 15. 8. 1948. (ВДн 357). Затекосмо га у 
стању које нас запрепасти, узбуди и ражалости. У соби је са много других 

болесника, седи на кревету и држи у рукама лав ор пун крви, а и даље ј е 

избацује. Пожуримо по сестру, да му некако помогне. Отишла је без много 

журбе, а по изласку из собе рече да се наш пријатељ примирио . Дежурни 

лекар др Дрндарски рече да Николићу нема спаса, тешко да ће издржати до 

јутра. Рекосмо му како је у питању велики стручњак, изузетан човек, па га не 

могу пустити да тек тако умре . Рече да он то зна, али не може ништа 

учинити при тако тешкоме стању. Обећа да ће га преместити у засебну собу 

и стално га обилазити. 

Очај ни, пођосмо Стевановићевој кући. Његова жена рече да га чека један 

гост, хтеде отићи, али га она задржа. Гост упита Стевановића што је тако 
. . 

покуњен, а он му одговори да Један наш приЈатељ умире , а нема 

стрептомицина који би га спасао (пошиљка из Брисла беше потрошена) . Гост 

на то рече: "Па ја имам стрептомицин!" Тако сазнадох да је он директор 

"Срболека", да на стоваришту има доста стрептомицина и може га дати ако 

добије требовање од болнице- да му га сутра донесем . Увече поново одем 

до болнице, али ме подофицир на капији не хтеде пустити. На моје 

наваљивање упита кога желим посетити, а када му рекох име, одврати да Је 

Николићу боље и да спава. Помислим: хоће да ме се отресе, па измишља. 

Али из одговора на више других питања уверих се да говори истину: 

Николића је после мене посетила сестра, премештен је у другу собу, смирио 

се, спава... Тачно што и сутрадан сазнадох . Ујутру сам рано у Војној 

болници, добијем требовање, одем до "Срболека" , узмем стрептомицин од 

љубазнога директора, па поново у болницу. Николић је изнурен, изгледа 

беживотно , али види ме и препознаје. Покажем му стрептомицин- било је 

можда двадесетак бочица- и замолим лекара да му га одмах убризга, што је 

и учинио . Доцније сам на исти начин, са требовањем добио још извесну 

количину истога лека. У то време је и Вида Јанковић, која је Николића 

познавала из ТАНЈУГ-а и он јој учинио велику услугу, за велике новце 

купила стрептомицин од једне познанице, која га беше добила за мужа, али 

је он умро . И ово описујем да би се видело како од једне случајности- што 

је Стевановићка задржала госта- понекад може зависити живот. 
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Стрептомицин је Николића спасао. Када се опоравио послат је у Савезни 

институт за туберкулозу Голник, где је лечен од 1б . 11 . 1948. до 4. 5. 1949. У 
. . . . 

отпусноЈ листи напоменуто Је да Је процес залечен, предложено Је дуже 

боловање уз честу контролу и болесничко снабдевање (Отпусница од З. 5. 
1949, НБ 7). Нађено је и да има напад кардијалне астме (Извид крвотока од З . 

5. 1949, НБ 8). 
Поново је на дужности , али следећих година, 1950-195З , Николић 

проводи лети неко време у Скраду, у Војноме лечилишту за ТБЦ плућа. У 

налазу који је издат 15. 8. 1952. стоји да се болест коју је добио у Бухенвалду 
нешто стишала, "али услед претераног рада у Географском институту за 

потребе наше армије, она се јако погоршала у мају 1948". Додато је да се 
лечио у Војној болници у Београду и на Авали, па после јакога крварења 

(ваљда оног од 15. 8. 1948.) био у Војној болници до октобра 1948, а онда на 
Голнику. Најзад, утврђује се да је мршав, да се брзо замара, тежак 7З кг и 

наводи се дијагноза (Извадак из хисторије болести Бр. 2ЗО , НБ 12). 
Поново ће Николић провести 4 дана у Клиници за грудне болести ВМА 

ЈНА априла 1954, а при отпуштању одобрено му је 90 дана лечења у 

Похорскоме Двору (Отпусница од 17. 4. 1954, НБ 1З) . Нема података да је 

тамо боравио. Изгледа да се отада Николићево стање знатно побољшало , за 

дуже време. Истина, 1З . 2. 19б2 . известио сам Костабела (Рiепе Costabel) да 
је Николић болестан , те зато неће моћи написати приказ једне књиге пре 

марта (П 19б2/1а), али доцније му јављам да се он опоравља и да ће приказ 

послати до кра ј а марта (П 19б2/2а од 9. З . 19б2) . Плућна болест утицала ј е и 

на срце , нарочито 19б5 . Један лек овде се није могао добити, па му га је М. 

Стевановић, тада у Вуперталу, послао, можда у више махова (П 19б5/ За од 

11 . 4. 19б5) . Поред неких ранијих налаза лекара, ту је и онај од 9. 2. 19б5 . из 

којега се види да је Николићев инвалидитет 80% "привремено за једну 
годину" (Бр . 144, НБ 1б) , док је 2б . 1. 19бб . нађено да има стационарну 

фиброкасеокавернозну туберкулозу (БР . З90/б4, НБ 17). 
Најзад, Војно-лекарска комисија при Војној пошти 2280 утврђује да је 

Николић неспособан за војну службу у миру и рату, јер има "обољење срца 

са повећаним притиском, настало за време службе у ЈНА, али вршење војне 

службе није утицало на појаву болести" (Бр. 15б2 од б . 4. 19бб , НБ 19). 
Доцније, 2. 7. 19б8 . нађено је да се Николић субјективно добро осећа, али се 

при већем напору брзо замара (Бр. 709, НБ 2З), а сутрадан је добио уверење 
да поред ТБЦ има и миокардиопатију, одраније констатовану (Бр . 125б , НБ 

24). Ратни инвалидитет признат му је доцније (Бр . 858 од 17. 9. 19б9 , НБ З4) . 

Последњи пут Николићје у болници од ЗО . З . до 1З . 4. 1970, због болова у 
трбуху; у то време добија и нападе тахикардије, хроничне (Отпусна листа 

Хир . клинике ВМА од 1З . 4. 1970, НБ З7) , а нешто потом установљује се да 

су промене у плућима залечене , те да нема потребе за лечењем (ВМА 

Институт за туберкулозу Бр . 12 од 4. б . 1970, НБ 41). 
Болешљивоме Николићу смета јака врућина у Београду, па најтоплије 

дане 1970. проводи на Јастрепцу, где је обезбедио собу у хотелу "Шатор" . 
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Отпутовао је 7. 7. 1970. Пише да је тамо ваздух чист, лепо за шетље, што је 

за љега битно . У то време Николић је имао велике муке са својим сестрићем 

Стеваном Јелисавчићем, који се према љему веома лоше понашао, иако га је 

Николић све дотле издржавао . И поред све своје доброте и стрпљеља 

Николић је морао сестрића избацити из стана (П 1970/24 од 9. 7. 1970.). У 
доцнијем писму, од 22. 7. 1970, Николић јавља да је више него задовољан , и 

физички и душевно , да је добио у тежини и боји. Описује малу цркву свете 

Петке на 1500 м од хотела, која "је мала по пространству а огромна по 

моралу". Задовољан је што му се сестрић одселио (П 1970/28). 
Моја жена и ја обилазили смо неке градове, па на крају Крушевац. Зато се 

договорисмо да Николића посетимо при повратку. Сачекао нас је 16. 8. 1970. 
и после ручка показивао нам тамошље знаменитости. Следећега дана водио 

нас је у црквицу свете Петке, на пола часа хода, све путем кроз шуму, у коју 

је , каже , долазио сваког другог дана. Значи да се доста добро осећао . и 

следећих дана смо заједно, у хотелу, у шетљи. Заједно смо 21 . 8. 1970. 
обишли манастир Наупаре. За успомену осташе три дијапозитива и филм 

снимљен на Јастрепцу (Описи путоваља XIII, 7-8; диа 749-751 , филм) . 

Николић се са Јастрепца вратио у Београд 30. 8. 1970, када Је тамо 

захладнело (П 1970/36, 36а). 
И следеће године Николић иде на Јастребац . Пре љегова поласка 

договорисмо се да и ја дођем на Јастребац, по повратку с мора, и да се 

заједно вратимо у Београд, мојим колима, јер му тешко падаше дуго 

путоваље аутобусом . Јавио ми се са Јастрепца, последљи пут, 11 . 7. 1971 . (П 
1971/11а). 

Када у Вирпазару 13 . 8. 1971 . узех новине, са запрепашћељем и тугом 
прочитах у љима читуљу - Ђорђе Николић умро је четири дана раније 

(Описи путоваља XVII, 6). Већје био и сахраљен, 12. 8. 1971. 
По повратку у Београд сазнаћу од Душана Николића и Виде Јанковић да 

је Николић умро 9. 8. 1971, у току ноћи, сам, у својој соби, у хотелу "Шатор" . 

С обзиром да се ујутру није појавио на време , нашли су га у постељи . Никога 

не беше да му помогне у последљем часу, дода чашу воде ... Када је полазио 
из Београда љегово стаље није изгледало озбиљније него предходне године, 

на Јастрепцу, па нико од родбине и пријатеља не помишљаше да га више 

неће видети. 

Николић је сахраљен 12. 8. 1971 . на Новоме гробљу у Београду, парцела 
119а. О обезбеђељу гроба постарао се Војни географски институт, а о 

организоваљу сахране Николићев тамошљи ученик, сада потпуковник 

Милан Мишевић. Говоре су држали Ђура Војновић, пуковник, Добривоје 

Златковић , инжељер, Милорад Протић, управник Астрономске 

опсерваторије , и Душан Азаљац, новинар . Брат и снаха подигли су му 

споменик од белога мермера на којем је, по мојем предлогу, рељефно 

приказан Сатурн , као симбол часописа који је Николић основао и дао му 

назив . 
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Астрономско друштво "Руђер Бошковић" приредило ј е новембра 1971 . 
комеморацију Николићу, на којој сам изложио љегове заслуге за осниваље и 

рад Астрономскога друштва, у првим годинама нарочито, као и осниваље 

часописа САТУРН (концепт, НД 55), а некролог је изишао у ВАСИОНИ 

(XIX, 1971, бр . 3-4, 53-54). 

СТРУЧНИ И НАУЧНИ Р АД 

О Николићевим стручним и научним радовима најбоље говоре они сами

томе доприноси приложена библиографија. Занимљиво је, међутим, знати 

редослед љегових опредељеља за поједине области науке којом се бавио. У 

излагаљу које следи, нажалост, велика је празнина, а то је Николићев рад у 

Географском институту Југословенске армије (ГИЈА), јер је архива која би за 

ту сврху послужила сада неприступачна. Несумљиво је пак да је Николић за 

време своје службе у ГИЈА много учинио за љено унапређеље, не само као 

наставник математике, астрогеодезиЈе и нумеричке математике са рачуном 

изравнаља, него и као начелник Астрогеодетског одсека. На тој дужности 

руководио је астрономским и гравиметријским радовима, укључујући 

астрономска одређиваља Лапласових тачака; затим , израдио је план 

астрогеодетских радова за извршеље астрономскога нивелмана, изучаваље 

скретаља вертикала и локалнога геоида, а по љеговој замисли изграђене су 

опсерваторије у Скопљу и Пули, како би се са Београдском опсерваторијом 

образовао систем за студираље варијација латитуде и помераља Земљиних 

полова - "Николићев троугао" . Осим тога, млађе је упућивао у разне методе 

равнаља мреже, а и у друге проблеме у вези са астрономијом, гравиметријом 

и вишом геодезијом (НП 99/54). Учествовао је и на више међународних 
састанака. 

У гимназијско доба истиче се Николићев таленат за математику - по 

љегову причаљу, у неком нижем разреду предаје му је Максим Трпковић 

(1864-1924) . Као матурант, после извеснога колебаља - техника, право -
опредељује се за астрономију. У првим годинама студија следи оно што 

професори предају, сферна, практична и теоријска астрономија, небеска 

механика и остали пратећи предмети. Али од 1934, можда и раније, занима 
се и за астрофизику, нарочито откако је покренут САТУРН, за који је требало 

припремати занимљиве популарне чланке, а за љих НИЈе погодна она 

астрономија која се састоји од математичких образаца. Професори 

универзитета астрофизику и не знају, па је не предају. Зато се Николић и 

студенти љегова времена, ако хоће своје знаље да прошире и на љу, сналазе 

како знају - помаже им мали број средљошколских уџбеника и популарних 

кљига до којих се могло доћи, а нарочито КОСМОГРАФИЈА Милана 

Андоновића, од 1888, коју студенти још увек користе, јер бољега уџбеника 
нема. Николић је свестраније обавештен, као што сведочи велики број 

љегових популарних чланака објављених, 1935 . и 1936, у листовима ВРЕМЕ, 
ПРАВДА , РАДИО БЕОГРАД. 
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Већ од 1935. Николић се поче занимати за нашега великана Руђера 
Бошковића, а оно се нагло појачаваше са приближавањем стопедесете 

годишњице Бошковићеве смрти. Судећи по писму Владимира Варићака 

(1865-1942) од 5. 8. 1936, Николић му беше затражио , за САТУРН, чланак о 

Бошковићевим математичким радовима, али Варићак то не прихвата, те 

Николића упућује на већ објављене радове о томе , нарочито на чланак 

Sciaparelli G., "Sull' attivita del Boskovic quale astronomo in Milano", мало 
познат, који би се могао превести за САТУРН (НП 2/36). Од почетка 1937. 
Николић пише низ чланака посвећених Бошковићу и припреманом 

обележавању његове годишњице смрти, у листовима ВРЕМЕ, ПОЛИТИКА, 

ПРАВДА, L' ЕСНО DE BELGRADE, а његова предаваља преноси 

краткоталасна београдска радио станица, и то на француском , енглеском , 

италијанском и немачком језику (П 1939/lба) . Из писма Габриеле 

Фламарион од 26. 2. 1937. види се да јој је послао чланак наслова "Roger 
Bochkovitch"- објављен у ASTRONOМIE, 1937, 91-98; из истога писма види 
се његова жеља да постане члан француског астрономског друштва (НП 

3/37). О Бошковићу као астроному и дипломати објавиће и један чланак у 
CIELETTERRE, No 4, 1938. 

Ускоро ће Николић успоставити везу и са Пољацима - био је не само 

велики Југословен, него и Словен, па је желео да се то некако одрази преко 

Бошковића. Банахијевић (Tadeusz Banachiewitz) му пише 8. 4. 1937: прихвата 
сарадњу на коју га потаче Николићево писмо од 5. 4. 1937, иако, каже, нису 
му јасне речи "постају свесни свог Славенства" које је Николић употребио , 

желећи, свакако , истаћи Бошковићево припадништво Словенству; чланак 

који му је Николић послао уступио је професору Дикштајну (Samuel 
Dickstein), заинтересованом за историју математике и саопштио му 

Николићеву адресу (НП 4/37). Дикштајн му одговара 12. б . 1937. како би 
желео да овај чланак објави и тражи одобрење; занима га и Николићев 

чланак у ASTRONOМIE (НП 5/37). Последица ове преписке је чланак "Roger 
Joseph Bochkovitch" објављен у WIADOMOSCI МАТЕМАТУСZNЕ, 1937, а и 
неки други радови штампани у Пољској у следеће две године последица су 

Николићевих настојаља за приближавањем двеју наука (НП 8/38, 10/38, 
11/38, 14/38). Академија приређена у Београду у част Руђера Бошковића 
биће прилика за писање чланака у листовима, а на самој академији одржао је 

говор о Бошковићеву животу. 

Првобитно занимање за Бошковића прошириће Николић и на друге старе 

југословенске астрономе , те о њима писати у САТУРНУ, 1938. Њима је 
посвећен и чланак објављен у Пољској 1938. - "Les Yougoslaves en 
astronomie" . За писање овога чланка затражио је већ новембра 1937. да му 
пошаљем податке о неким астрономским делима и биографије, нарочито 

Милана Недељковића (П 1937/67). Пошто их је примио , јавља, 19. 11 . 1937. 
да је завршио чланак о Југословенима у астрономији, те описује његов 

садржај и слике које га прате . На крају тога чланка су оне напомене да 

Миланковић није навео Трпковићев рад на реформи календара, као и да 
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Недељковићу није одато дужно признаље за набавку инструмената 

Београдске опсерваторије . Рећи ће, у писму: "има да се браћа ждеру, али шта 

марим, могу ја и одавде помало да кљуцам" (П 1938/68) . У овоме писму 
занима се за порекло Петра Апиана, а у једном другом за лужичкога Србина 

који је први опазио Халејеву комету (П 1937/70). Чланак се појавио без 
Дикштајнова предговора, за који га Николић беше замолио (НП 8/38). На 
мисао да пише о часовнику краља Станислава дошао је Николић приликом 

посете музеју у Нансију, а обезбедио је и више снимака (НП 7/38, 10/38). 
Доцније ће Николић писати да је овај чланак изазвао одушевљеље у Пољској 

(П 1938/99). Као природни наставак жеље да се осветли шта су Југословени 
учинили у области астрономије биће Николићева докторска теза . Писао ју је 

два пут, Јер му први рукопис пропаде после хапшеља. 

Пре Николићева одласка у Француску разговарали смо са Емануелом о 

целисходности објављиваља једнога каталога за аматере, у којем би се 

нашли неопходни подаци о звездама, ј атима и маглинама доступним слабим 

инструментима. Имајући у виду да би овакав каталог био користан 

члановима Астрономскога друштва, Николић поче у Стразбуру са 

прикупљаљем података за љегово попуњаваље . Радили смо заједнички- ја у 

Београду. У више писама Николић саопштава како попуњава листиће за 

звезде, јата , маглине и сазвежђа, којим подацима већ располаже па их уноси 

у листиће, а које треба накнадно унети. Послао је известан број ових листића 

(П 1938/100, 101 , 1939/б , в , г). Рат прекида овај посао, а исписани листићи 

пропадоше , сем оних- љегових и мојих- који се нађоше у Београду. 

И после објављиваља чланка о Југословенима у астрономији Николић 

наставља са прибираљем података о љима, па 5. 8. 1939. пише како има 
"Историју југословенске астрономије" , на француском , која стоји на 

располагаљу ономе КОЈИ хоће да је штампа (П 1939/lба). То би била 

потпунија верзија чланка објављеног у Пољској, али му рукопис пропаде 

када је ступио у војску . Ову тему ипак не напушта - одликује се упорношћу 

и вредноћом, те у Клермон-Ферану поново је обрађује , сада као докторску 

тезу . 

Пожелевши да у тезу уведе и нешто из наше народне космографије , 

Николић је затражио да му припремим и пошаљем потребни материјал, тако 

да га може лако прилагодити (П 1943/27а, 27б, 31б, 32а, 32б, 32г, 34а, 39а, 

39б , 40а) . Оно што је и како је тражио написах (П 1943/43а, 43б) у виду 

подужега чланка, који је Жозета Драгутиновић превела на француски под 

насловом "Essais d' une cosmographie populaire" (сачувана копија) . Овај 

чланак и неке друге податке добио је преко Емануела или Кирилке 

(1943/51б) . Нешто је употребио за тезу- оно што остаде у Клермон-Ферану 

после љегова спровођеља у логор - јер беше написао око 250 страна, а 
сачувало се само 20-30, пише 22. 9. 1945 . (П 1945/8). 
И у овом последљем писму Николић помиље наш заједнички рад, а за 

време које ће наступити после рата замишљао је, 1943, да заједно напишемо: 
1. историју астрономије , 2. упоредну космогонију, З . српску и балканску 
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космогонију; чак је смислио- оптимист какав је био- ко би био издавач (П 

1943/43б) . У сарадљу је мислио да укључи и Емануела, па да заједно 

напишемо популарну астрономију и астрофизику. Истом приликом осврће се 

на послератни рад Београдске опсерваторије, на којој треба "да се посматра 

небо , снима, не ради привремених резултата, малих чланака, бедастог 

открића једног астероида, или тежље за открићем једне комете , што нема 

никаквог значаја ... него посматрати да би се створило нешто велико и нешто 
боље" . Осврнуће се и на то каква би требало да буду предаваља на 

универзитету, с тим да се нарочита пажља обрати астрофизици (П 1943/47а 

ОД 28. 10. 1943 .). 
Ова маштаља прекида љегово хапшеље и одвођеље у Бухенвалд, а 

послератне прилике беху другачије, не онакве како их Николић 

претпостављаше. Морао је кренути другим путем , а тешка болест, стечена у 

логору, осујетиће у знатној мери оствариваље љегових жеља за унапређељем 

астрономиЈе у нас. 

Ономе што ј е већ речено о Николићевој делатности по повратку у 

Француску, 1945-194б , може се додати оно што је у вези са љеговим 

стручним радом . Сазнавши од Ружијеа да је Николић поново у Француској , 

Бослер му се обраћа већ 22. 5. 1945. (НП 23/45), па ће потом разменити 
десетак писама, углавном породичне садржине , али из писма од 1б . б . 1945. 
види се Николићево занимаље за Поенкареово писаље о Руђеру Бошковићу 

(НП 25/45), што му беше потребно за тезу . Пошто му се Николић беше 

обратио и због своје тезе, Бослер пише 20. б . 1945. да га је препоручио 
Емберу (Рiепе Humber), најбољем стручљаку за историју астрономије , али, 

додаје, због одређених околности, независних било од кога, на одбрану мора 

чекати више месеци (НП 2б/45) . Зато се пита не би ли Николић могао добити 

неки посао у посланству или конзулату, како би имао од чега живети, али да 

настави са научним радом (НП 2б/45). Николић се онда обраћа Емберу, који 

му одговара да прихвата прву тезу, а за другу препоручује "Les series 
trigonometriques" (НП 27/45). После одбране тезе Николић предлаже Емберу 
да одржи низ предаваља у Југославији (НП 4б/45), а и запитаће га још 

понешто о Бошковићу (НП 47/45). 
Николића одавно занимаше Бошковићев предлог да се изврши оглед са 

дурбином напуљеним водом, па му Бослер шаље потребна обавештеља, а и 

описује како да напише другу тезу (НП 28/45). Потом ће му честитати, 8. 11 . 
1945, на успешној тези (НП 44/45). Из овога времена је и писмо Габриеле 
Фламарион, од 2б . 11 . 1945, из којега проистиче Николићева намера да на 
Сорбони одржи, 1б . 12. 1945, предаваље о астрономији у Југославији (НП 
49/45). Нема података да ли је одржано . Када је у питаљу Бошковић, извесну 

помоћ пружила му је и Маргарита д' Азамбижа, са Медонске опсерваторије 

(НП 30/45 од 31 . 7. 1945, НП 32/45 од 20. 8. 1945.), а љен муж (Lucien d ' 
Azambuja) честитаће му на докторату стеченом после толико мука (НП 
45/45). 
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Овде се може додати да је Николић после рата прекинуо сваку везу са 

опсерваторијом у Стразбуру, јер, чистунац какав беше , замераше Данжону 

на извесним поступцима за време рата, о чему је писао и Ис (НП 37/45, 
38/45 , 48/45), којије сачувао три Николићеве кљиге (НП 37/45 , 47/45). 

Док је био запослен у ТАНЈУГУ-у и Министарству трговине, више пута 

смо он и ја, у друштву са Мирославом Стевановићем, разговарали о томе да 

би Николић морао радити нешто што одговара љеговој спреми и наклоности. 

У оно време пак не изгледаше згодно да се запосли у Астрономској 

опсерваторији - да буде подређен Мишковићу није долазило у обзир, а на 

положај управника требало би чекати ко зна колико времена. Међутим, иако 

и сам одбијаше такву помисао , Николић обраћаше извесну пажљу 

Астрономској опсерваторији. Наиме, из неких Ружијеових писама назире се 

Николићево занимаље за одређене инструменте и посматраља: помиље се 

астрограф отвора 350 мм, посматраље малих планета фотографским путем, 

коришћеље меридијанскога круга (НП 56/46, 59/46, 63/47). Али с обзиром да 
нова служба у ГИЈА одговараше Николићевој спреми и омогућаваше му да 

развије своје способности, на Астрономску опсерваторију преста мислити . 

Успоставио је, међутим, сарадљу ове две установе у извесним подручјима. 

Служба у ГИЈА захтеваше од Николића да унеколико промени област 

своје научне делатности. Вратиће се чистој математици, као наставник и 

писац уџбеника, а највећу пажљу обратиће астрономској геодезији и 

геофизици. За историју астрономије као да маље брине, али не заборавља 

Бошковића, те прикупља податке о љегову животу и раду, све до 1966, докле 
трагови воде (НП 120/66). 

После опорављаља од болести, када може издржати веће напоре , Николић 

се упушта у дужа и даља путоваља. Прво је било , изгледа, 1951 , када више 
недеља проводи у Француској, вероватно у вези са пословима у ГИЈА. У 

Паризу је био између 5. 9. и 15 . 10. 1951 , за које време му је важила 
пропусница Народне библиотеке у Паризу (Laissez-passer од 5. 9. 1951, НД 
63). То беше прилика за обнављаље веза са некадашљим пријатељима, 
породицама д' Азамбижа и Ружије (НП 66/51 , 67/51 , 68/51 , 73/51). Јавио се и 
некадашљој лекарки Алиси Фиценкам, из Стразбура, па се из преписке 

сазнаје да она није сматрала да је Николић био онолико тешко болестан, што 

уистину беше, а наслућује се да му се у току пута здравље нешто погоршало 

(НП 65/51 , 69/51 ). Николић се током боравка распитиваше о томе како би 
добио потврду за боравак у два логора (НП 63/51). Постоји могућност да је 
Николић по повратку из Француске свратио у Фиренцу, јер га из тамошљег 

Војног географског института 10. 1. 1952. В . Pacella подсећа на разговор који 
су водили о неким астрономско-геодезијским радовима (НП 74/52). 

Из преписке се сазнаје за намеру да Николић присуствује VIII Генералној 
скупштини Астрономске уније , у Риму 4-13 . 9. 1953 . До тога није дошло , па 

му је накнадно послат програм уз неке важније радове (НП 77/52). Исте 
године у вези је са Међународном геодезијском и геофизичком унијом, са 

седиштем у Паризу, одакле му генерални секретар G. Laclavere предлаже да 
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почне са радом на југословенској геодезијској библиографији од 1949-1951 
(НП 75/52). 

Више година Николић сарађује са философским факултетом у Скопљу. 

Први видљиви траг је овлашћеље да може обавити научно-техничке 

припреме за набавку два астрофизичка инструмента (НП 78/52). Следеће 
године позваће га да испитује тамошље студенте из астрономије и 

астрофизике (НП 89/54, 90/54). Набавиће неке инструменте (ПОЛИТИКА 8. 
1. 1961 .). 

Сарадља, углавном службена, наставља се са разним иностраним 

установама, као Националним географским институтом у Паризу (НП 79/53, 
106/55 , 108/55 , 109/55 , 110/55), америчком установом за обалско и геодетско 
испитиваље у Вашингтону (НП 80/53), те Међународном геодезијском и 
геофизичком унијом, такође у Паризу (НП 82/53 , 84/53). Следеће године 
Николић се дописује са Загаром (Francesco Zagar), управником опсерваторије 
Брера-Милано, који му шаље неке чланке (НП 91154, 102/54, 104/54, 111/55). 
Из Делфта, Холандија, добија чланак о мерељу азимута, преко геодезијског 

института (НП 93/54), којем потом шаље своје мишљеље у вези одређиваља 
азимута (НП 95/54), а од којега је добио фотокопије таблица за 1908. (НП 
96/54). 

Грађевински факултет Техничке велике школе у Београду расписао је 

1954. конкурс за наставника који би предавао предмет "техничко рачунаље и 
рачун изравнаља". Николић се свакако пријавио на конкурс, па се 

Грађевински факултет обраћа за мишљеље ГИЈА. У одговору је факултет 

обавештен о Николићевим радовима и дужностима у ГИЈА, уз мишљеље да 

би љегов избор био правилан (НП 99/54 од 23. 8. 1954.). Био је изабран и 
држао предаваља, сећа се Ернест Стипанић, професор, али факултет сада 

нема о томе података. 

Као секретар Националнога комитета Међународне астрономске уније, 

Мишковић се 7. 11 . 1954. обраћа Николићу са питаљем: има ли неко 
мишљеље или предлог који у Унији треба размотрити и о томе је обавестити 

(НП 103/54). 
У току 1954. Николић дуже путује . Прво је у Риму, на Х Генералној 

скупштини Међународне геодезијске и геофизичке уније, од 14-25 . 9. 1954, о 
чему сведоче две фотографије снимљене за време заседаља (НФ 14, 15; НД 
67). Изгледа да је у Риму и од 30. 9. - 4. 10. 1954. на састанку геофизичара, 

када је одлучено да се 1957/58 година прогласи за међународну геофизичку 
годину (НФ 16, 17). 

Дужи ће бити боравак у Сједиљеним Америчким Државама, од 15 . 11 . 
1954. до 15 . 12. 1954. - члан је југословенске војне делегације (НД 66). 
Према програму, одмах по слетаљу у Њујорк делегација је одлетела у 

Вашингтон (НД ббб) и сутрадан посетила "Пентагон" - љегово одељеље за 

карте и фотографије , које би поново обилазила до 29. 11 . 1954. Затим је 
требало отићи у Geological Survey Office у току два дана. За б . 12. 1954. беше 
предвиђен одлазак у Fort Belvoir, у Вирџинији, док би делегација 7. 12. 
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одлетела из Вашингrона у Сент Луис, Мисури. Полазећи одатле 11. 12. за 
Колумбус, Охајо, делегација би посетила тамошљи Државни универзитет и, 

на крају, 14. 12. 1954, Војну академију у Њујорку. Повратак беше предвиђен 
за 15. 12. 1954. (НД 66а). Међутим, писмом генералног ађутанта од 22. 11 . 
1954. предложено је да неки чланови југословенске делегације, међу љима и 
Николић, оду у ваздухопловну базу Ферфилд, близу Сан Франциска, па да се 

оданде врате у Вашингrон- овај пут трајао би 7 дана (НД 66в, 66г). Николић 
је био у Сан Франциску, где је покушао да нађе Павла Емануела, тамо 

настаљеног у то време, али узалуд. Приликом овога пута Николић је посетио 

и Маунт Паломар, југо-источно од Сан Франциска (НП 107/54). Недостају 
ближи подаци о дневнику овога путоваља. 

По повратку у Београд Николић ми рече како су му у "Пентагону" нудили 

да пређе у љихову службу, мислим у чину пуковника са добром платом, али 

он је одбио. Рекао је да он, као југословенски официр , може служити само 

својој земљи . Ова понуда показује како је и у САД био цељен као стручљак. 

Причао је, такође: делегацији су у "Пентагону" показивали чиме све 

располажу, па када су упитали да ли желе ЈОШ штогод да виде, он затражи да 

види шта од карата и фотографија имају о Југославији; изиђоше му радо у 
. . . 

сусрет и показаше много више од онога што Је имала Југословенска ВОЈска. 

Треба поменути да је Николић учествовао у раду конгреса Међународне 

астрономске уније, одржаном 12-20. 8. 1958. у Москви (TRANSACТIONS, 
1960). 
О помрачељу Сунца од 15. 2. 1961 . Николић је са својим сарадницима на 

Брачу, а ја са Београђанима на Хвару. Сретосмо се у повратку, у Сплиту. 

Љутио се што наше власти допустише толиким странцима да вршљају по 

нашој земљи, а без увида у то шта желе да постигну из посматраља 

помрачеља. 

Исте године Николић је на симпозијуму у Дубровнику, 6.-11. 10. 1961, 
ради обележаваља 250 година од рођеља Руђера Бошковића . Одржао је 

предаваље "Руђер Бошковић и модерна геодезија", отштампано потом у 

ЗБОРНИКУ ГЕОДЕТСКОГ ИНСТИТУТА, 1962. 
Још једна међународна конференција одржана је 6.-8 . 10. 1962. у Милану, 

у вези са Р. Бошковићем, али и про славом двестогодишљице осниваља 

опсерваторије Бр ера. Николић ј е последљега дана одржао предаваље са 

темом "Les conceptions cosmogoniques de Roger Boskovic" (НД 68). 

ПОРОДИЦА. ЛИЧНОСТ. 

Оставши рано без оца, Николић поста веома привржен мајци. Зна колико 

се она намучила да породицу некако исхрани и одржи у току рата, а и после, 

док синови не поодрастоше. Зато, када већ у дечаштву поче зарађивати на 

часовима, сав приход мајци предаје, за породичне потрбе. Доцније, када су 

зараде веће, такође је за издржаваље куће, мајке и сестре, одвајао највећи 

део, не истичући то никада као неку своју доброту, великодушност, заслугу, 
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нити тражећи посебну захвалност или повластице. Подразумева се да му 

мајка и сестра одговараху дужном пажњом, старајући се да буде ослобођен 

свакодневних домаћих послова и брига. Када је отишао у Стразбур породицу 

није могао помагати, али прилике тада беху боље, мајчина пензија већа, а и 

братовљева плата. 

У Николићеву оданост породици, нарочито мајци, могао сам се лично 

уверити, много пута. Ускоро по доласку у Стразбур он пише: "Тешко ми је 

што сам одвојен од мојих и од вас мојих пријатеља, али се мора" (П 1937/70 
од 9. 11. 193 7. ). Може се замислити колико му тешко беше, за боравка у 
заробљеништву и концентрациономе логору, сазнање да је Београд 

бомбардован, 1941. и 1944, а он не зна да ли су његови преживели. По 
пуштању из заробљеништва Николић се јавља својима и добија вести које га 

умирују. Тако је неко време могао бити спокојан. 

Од Николића су долазиле вести у Београд током 1942, до октобра, када 
настаје прекид, до 25. и 29. јуна 1943. (П 1943/27а, 27б), које датуме носе 

дописнице из којих се не сазнаје да га нешто мори. А од 7. 7. 1943. је 
дописница са придиком: он ми стално пише, а од мене нема вести . По 

осталоме писању као да је све у реду. (П 1943/30а) . Необично је да немам 

ниједнога писма његова из поменутог раздобља, а не верујем ни да му нисам 

толико дуго писао. Али рат је, па многа писма не стижу. Међутим, иако 

изгледате да је све у реду, није било тако . Управо у то време Николић је 

претрпео страшан ударац: неки пакосник - тачниЈе речено зликовац -
обавестио гаје, лажно , да су му умрли или погинули мајка и брат! 

Кад год бих писао Николићу, саопштавао бих му укратко да су његови 

добро , а и њима бих показивао његова писма. Али сплет околности -
губљење преписке управо тада- учини да он дуго нема вести ни од својих, 

ни од мене . Тако је вероватно недељама, можда и више месеци, био у 

убеђењу даје остао без својих најближих . У дописници од 14. 7. 1943. пише 
да је примио моје писмо од јуна месеца (послато преко Емануела) и разабире 

се да је сада умирен у погледу мајке и брата. Додаје да лажна вест није 

производ грешке , већ да је разлог други - сазнаћу га доцније. Штета је, 

наставља, што касније нећу моћи да измирим рачуне . Сада је све сређено и 

неће бити ометан од ових "јунака" , којима је свако средство добро . И још: 

"Ако нисам ништа учинио од себе крајем фебруара, то је захваљујући вољи 

да још једном поднесем последице својег идеализма" (П 1943/31б) . Питао 

сам га од кога потиче вест о мајци и брату (П 1943/32г) , али одговора не 

добих. 

Може се претпоставити да се нечовечни поступак према Николићу 

догодио крајем фебруара 1943, а да га је коначно разуверило моје писмо од 
јуна 1943, примљено вероватно дан или два пре његове дописнице од 14. 7. 
1943 . Лажну вест о смрти мајке и брата Николићје саопштио пријатељима д ' 

Азамбижа, па му они изјављују саучешће и питају: зна ли под којим 

околностима су мајка и брат страдали, да ли су "жртве рата који је још 

једном опустошио Вашу јуначку земљу" (НП 21/43). 
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За правичну ствар Николић беше спреман све да учини, да се жртвује. 

Зато је ступио у француску војску, зато је сарађивао са покретом отпора. 

Последице су познате. По повратку у Београд уверио се врло брзо да 

стварност НИЈе равна машти, па се одупро и посветио само стручноме раду, 

ни при томе не штедећи себе . 

Пријатељима је био крајље привржен, спреман да им притекне у помоћ у 

свакој прилици, у свакоме тренутку, макар на своју штету. А у љегове 

бестелесне пријатеље сврставају се отаџбина и астрономија. 

Љубав према отаџбини, онима који је створише и одбранише својом 

крвљу, као и строго оцељиваље шта се сме а шта не сме од ље одузимати, 

доведоше га до опозиције према Мишковићу и неким другим професорима 

Универзитета, онима који су од народа узимали оно што по моралним 

схватаљима није допуштено . Од таквога става, одбојнога према некима, али 
. . 

искренога према народу имао Је само неприЈатности - сумљичаље па и 

оптуживаље за оно што није био нити радио . Неки мутни послови управника 

Астрономске опсерваторије нагољаху га на раскринкаваље. О томе сведоче 

неке белешке које је оставио (ДНЕВНИК 15-16, 20-21). У почетку излажеља 
САТУРНА Николић замоли Мишковића за неки чланак - допринео би 

потврђиваљу новога часописа - а овај одговори да би чланке требало 

хонорисати. Изненађен, Николић рече како му је незгодно да за писаље у 

студентскоме листу нуди хонорар професорима универзитета. Мишковић се 

онда исправио: није мислио на професоре , него на друге сараднике . Овима 

другима није падало на памет да траже награду. Мишковићу ће замерати 

усмено , а једном и писмено (П 1937/68) што је Астрономска опсерваторија 
. . . 

подигнута на погрешноме месту, па и што Је кочио развоЈ астрономиЈе у нас, 

те смо због љегових "подземних веза" губили време (П 1943/39а) . 

Отаџбину је схватао свеобухватно . Био је Југословен у пуноме смислу 

речи, па је зато проучавао одушевљено све који су се на тлу Југославије 

бавили астрономијом . Радо је истицао и заслуге других Словена за ову 

науку, па отуда тежља да сазна нешто више о некима који би по имену могли 

бити словенскога порекла: о Апиану, правим именом Петар Биневиц, и о 

Георгу Паличу (П 1937/68, 70). Уживао је што су Пољаци прихватили 
љегове чланке о Бошковићу и другим југословенским астрономима (П 

1938/99). 
Ни друга љубав, према астрономији, није га никада напустила, од првих 

разговора са Миланом Недељковићем до смрти. У Стразбуру јој посвећује 

сваки тренутак, откидајући га од одмора или разоноде , а усред рата пише 

Емануелу: "Биће дивно поново се видети после толико ћутаља, бити изнова 
. . . . . 

заЈедно и наставити са радом на нашоЈ лепоЈ астроноМИЈИ и служити што Је 

боље могуће нашем друштву и нашој науци" (П 1943/39а) . Или: "Ми немамо 

још много времена да живимо , ми не можемо губити време после рата и 

морамо мислити на отаџбину и на астрономију, ми, наша група. Питаље 

личности не долази у обзир" (П 1943/47а) . 
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Николић није био богомољац- далеко од тога. Али као "просечни Србин" 

веру је сматрао повезану са народом и као такву поштовао је . У кући су 

прослављани већи празници, као и слава, свети Арханђео, по древним 

обичајима. Можда је зато љут на Шкреба, јер га назива комунистом 

(ДНЕВНИК под 5. З . 1935.). Верска питаља не беху предмет наших 

разговора, али понеке речи које је записао сведоче да није био атеист. Сем 

онога што је раније споменута , може се навести како јавља, да ће 

математику полагати у јулу "ако Бог да" (П 1937/70), а исте речи понавља и 
кроз годину дана, у једноме писму два пут (П 19381100). Па и средином 1942, 
када свакако сарађује са покретом отпора, пише: "Ја сам хвала Богу добро" 

(П 1942/71б) . 

Није се женио , иако је било неких наговештаја о томе . са Бугарком 

Кирилком упознао се у Стразбуру, вероватно 1938, када се она први пут 
помиње као "вереница" , уз додатак да је отишла у Софију и да се неће 

враћати (П 19381100). Међутим , особа која ће октобра или новембра 1942. 
пролазити кроз Београд и од његових треба да преузме неки матер иј ал за 

његову тезу, од мене припремљен, биће вероватно Кирилка (П 1942/71б од 7. 
7. 1942.), или "незванична вереница" по другоме писму (П 1942/112б, 

септембар 1942.). Она се, дакле, враћа у Француску и срешће се, свакако, са 

Николићем у Клермон-Ферану. Следеће године , помињући је по имену, 

Николић извештава да му је по некоме послала књигу (П 1943/31б) . Тада је, 

очигледно, у Софији и поручује да се неки материјал пошаље њој, да му је 

она нешто доставила, алије друго остало у Софији (П 1943/32а, 32б) . А када 

Николић пише Емануелу, 5. 9. 1943, шаље му од њене стране поздрав (П 
1943/39а). Постоји и Кирилкино писмо Николићима- у Београд из Софије

од 7. 9. 1943. Обраћајући им се са "Mes chers" , пише како са Ђорђем често 
говори о њима и о лепоме времену када ће опет бити заједно , још срећнији 

што ће бити са њима. Писмо је неко донео Николићима (П 1943/39б) . 

ГЕСТАПО је прекинуо ову везу, а Николић после рата није хтео о њој да 

говори . После рата дошла је тешка болест, а када се опоравио и могао 

нормално живети, било је неких знакова да ће се оженити. На то га нарочито 

наговараше Мирослав Стевановић. Међутим, Николић је радије мислио о 

другима него о себи, па је рекао да се неће женити, јер не жели да буде 

другоме на терету у случају да се болест обнови у тежем облику. Живео је са 

мајком , док је била жива, а после са сестром , несрећно удатом , и сестрићем 

лоше нарави, КОЈИ му загорчаваше последње године живота. 

И поред толиких мучних година - прво сиромаштво , па заточеништво и 

болест - Николић је остао ведрога духа, доброћудан, спреман на шалу и 

смех, добронамеран и понекад скоро детиљасто наиван. Отуда га Жозета 

Драгутиновић и ја понекада звасмо "наша беба". 

Истовремено Николић је био и неуморан радник . То се види и из 

библиографије . Неко време успева да свакога дана напише по један чланак за 

новине , пре рата, а 1947. написао је три обимне књиге за ГИЈА . Овај 

последњи напор умало га НИЈе стао живота. 
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Да није било његовог идеализма и алтруизма, и то у великој мери, да је 

више водио бригу о својим интересима, нарочито здрављу, и поживео дуже и 

у бољим условима, свакако да би много више дао својој науци и своме 

народу. Зато завршимо Његошевим стиховима: 

Смрт ужасна, туге мати, наказнога страва лица, 

без чуђења, хладне душе , свете правде јест царица; 

не познаЈе чин ни лице, хладним ситом исиЈаЈе 

вјечну искру из прашине , да на небу брже сјаје . 

БИБЛИОГРАФИЈА 

Ђорђа М. Николића 

Библиографија Ђорђа Николића која се овде наводи не може се сматрати 

потпуном. Вероватно је известан број чланака, растурених по новинама и 

часописима, остао незапажен . 

Чланке у новинама Николић потписиваше пуним именом и презименом, 

или само почетним словом имена и целим презименом . Уколико су пак 
. . 

потписани неким инициЈалима, то Је напоменуто . 

Белешке и новости објављиване у САТУРНУ већином нису потписане, па 

се сада не може знати ко их је саставио. У прве три године излажења потичу 

највише од Николића, Франа Доминка и Ненада Јанковића. Наведене су само 

оне за које је поуздано да су Николићеве. 

ШТАМПАНИ РАДОВИ 

1934 

Otvorenje Astronomskog opservatorija Univerziteta u Beogradu - JUTARNJI 
LIST3 . 6. 1934. (" .. .ic Bg) 

Zagrebacka zvjezdarnica salje znakove SOS - NOVOSТI 17. 9. 1934. (bez 
potpisa) 

Загребачка звездарница шаље знаке С.О.С.- ШТАМПА 19. 9. 1934. (пренето 
из загребачких новости) 

Potreba nove zvjezdarnice -JUTARNJI LIST21 . 9. 1934. (" .. .ic Bg) 

1935 

Nasa rec- SATURN 1935, 1 (potpisano Astronomsko drustvo) 
Положај астрономије код нас и њена потреба- САТУРН 1935, 2-6 
Да ли се васиона проширује- САТУРН 1935, 13-16 (Ђ .) 

Испитиваље атмосфере планете Венере- САТУРН 1935, 29-30 (без потписа) 
Reinmuth-ova kometa 1928 I- SATURN 1935, 30-31 (bez potpisa) 
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Asteroid Hidalgo- SATURN 1935, 31 (bez potpisa) 
Порекло Месечевих кратера- САТУРН 1935,31 (без потписа) 
Ekstra galaksija- SATURN 1935, 31-32 
Извештај са годишње скупштине одржане 13. ХП 1935.- САТУРН 1935, 32 
Да ли се васиона проширује (наст.)- САТУРН 1935, 50-51 (Ђ.) 

Е . А. Milne- SATURN 1935,63 
Nauticki godisnjak- SATURN 1935, 64 
Да ли се васиона проширује (крај)- САТУРН 1935, 73-76 (Ђ .) 

Astronomske veceri od Hermann-a Klein-a- SATURN 1935, 76-79 (prevodi D. 
M. N.) 

Нове, поводом открића нове: нова Херкулис 1934- САТУРН 1935, 108-112 
(Ђ. Н.) 

Astronomske veceri- SATURN 1935, 112-115 (prevodi D. М. N.) 
Merkur је u perihelu- SATURN 1935, 120-123 
Поводом открића нове: Н. Херкулис 1934- САТУРН 1935, 146-152 (Ђ. Н) 
Astronomske veceri- SATURN 1935, 153-156 (prevodi D. М. N.) 
Облаци калцијума у међузвезданом простору- САТУРН 1935, 166 (Ђ. Н.) 
Wolf-Rayet-ove zvezde i Einstein-ov efekat- SATURN 1935, 198-199 (D. N.) 
Astronomske veceri- SATURN 1935, 191-195 (prevodi D. М. N.) 
Elementi planetskih putanja- SATURN 1935, 213-217 
Астрономске вечери- САТУРН 1935,219-222 (Ђ. М. Н.) 

Dvojna spektroskopska zvezda: Zeta u sazvezdu KoCijasa- SATURN 229-230 (D. 
N.) 

Систематско померање линије спектара звезда - САТУРН 1935, 257 (Ђ. Н.) 

Бугарин Бласков и Бодов закон о Сунчевом систему- САТУРН 1935, 257-
258 (Ђ . Н.) 

Sopstvena kretanja zvezda- SATURN 1935, 260 (D. N.) 
Астрономске вечери- САТУРН 1935, 273-277 (Ђ. М. Н.) 

Астрономи и астрономија- ПРАВДА 8. 12. 1935 . (Ђ. Н.) 

Астрономи и астрономија- ПРАВДА 9. 12. 1935 . (Ђ. Н.) 

Небо у току векова- ПРАВДА 22. 12. 1935. (без потписа) 
Небо у току векова- ПРАВДА 23 . 12. 1935. (без потписа) 

1936 

О помрачењу Месеца 8 . јануара 1936. године, РАДИО БЕОГРАД, 5. 1. 1936. 
Астрономија, САТУРН 1936, 6-9, 30-34 (превео Ђ . М . Н.) 

Величина и удаљеност планете од Сунца, ПРАВДА 1. 1. 1936. (Ђ . Н.) 

Величина и удаљеност планете од Сунца, ПРАВДА 2. 2. 1936. (Ђ . Н.) 

Руђер Бошковић- претеча Ајнштајна, ПОЛИТИКА З. 1. 1936. 
Тајна Сунчевог система- Браунова и Ђинсова теорија, ПРАВДА 10. 1. 1936. 

(без потписа) 

Тајна Сунчевог система - Кант-Лапласова теорија, ПРАВДА 11 . 1. 1936. (Ђ . 

Н.) 
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Меркур , први грађанин Сунчевог система, ПРАВДА 19. 1. 19З6 . (Ђ . Н. ) 

На Венери би могао постојати живот, ПРАВДА 2. 2. 19З6 . (Ђ . Н. ) 

Како су вршена астрономска посматраља Венере, ПРАВДА З. 2. 19З6. (Ђ. Н.) 

Месец, драги паж наше Земље - Стари су веровали да на Месецу има 

живота, Сигнали са Земље на Месец, ПРАВДА 9. 2. 19З6 . (Ђ . Н. ) 

Месец, драги паж наше Земље -Да ли су постојали селенити, тајанствени 

становници Месеца, Математика и астрономија, ПРАВДА 10. 2. 19З6 . (Ђ . 

Н . ) 

Месец, драги паж наше Земље - Сутон на Месецу и промена боје његових 

предела, Да ли на Месецу постоји атмосфера, ПРАВДА 11 . 2. 19З6 . (Ђ . Н. ) 

Месец и његова површина- Месечеве планине и мора, ПРАВДА 17. 2. 19З6 . 

(без потписа) 

Месечеве тајне- Откуда потиче Месечева пепељаста светлост, ПРАВДА 18. 
2. 19З6 . (Ђ . Н .) 

Месечеве тајне- Мене и либрација Месеца, ПРАВДА 19. 2. 19З6. (Ђ. Н.) 

Звезда Венера у Адис Абеби направила узбуну, ВРЕМЕ 2З . 2. 19З6 . 

Планета Марс- друга Земља, Шта су до сада открили астрономи на Марсу, 

ПРАВДА 14. З . 19З6 . (Ђ . Н. ) 

Планета Марс - друга Земља, Годишње доба и временске прилике на 

суседној планети, ПРАВДА 16. З . 19З6 . (Ђ . Н. ) 

Марс- Нова открића на проучавању планете Марс, ПРАВДА 17. З . 19З6 . (Ђ . 

Н . ) 

Марс - Фламарион, творац популарне астрономије и револуционар у науци о 

звездама, ПРАВДА 18. З . 19З6 . (Ђ . Н. ) 

Марс , његова мора и континенти - Црвена боја Марса, облаци и биљке, 

ПРАВДА 19. З . 19З6 . (Ђ . Н. ) 

Марс, његова мора и континенти - Открића у вези са Марсовим каналима, 

ПРАВДА 21 . З . 19З6 . (Ђ . Н. ) 

Марсови сателити, ПРАВДА 2. 4. 19З6 . (Ђ . Н.) 

Има ли живота у васиони, РАДИО БЕОГРАД бр . 14, 5. 4. 19З6 . 

Дубровачки геније Руђер Бошковић као астроном, ПРАВДА 11 .-14. 4. 19З6 . 

Човек који проучава звезде над Марсељом предаваће данас у Београду о 

разним кометама, ВРЕМЕ, 17. 4. 19З6 . 

На Коларчевом народном универзитету славни француски астроном говори о 

кометама, ПРАВДА 17. 4. 19З6 . 

Француски астроном Бослер одушевио је београдску публику говорећи о 

"пореклу комета" , ВРЕМЕ 19. 4. 19З6 . 

У спе х Астрономског друштва - Славни француски астроном Бослер 

одушевио је публику говорећи о кометама на Коларчевом универзитету, 

ПРАВДА 19. 4. 19З6 . 

Данашња наука о Марсу, ПРАВДА 21 . 4. 19З6. (Ђ . Н.) 

Potpuno pomracenje Sunca 19. juna 19З6 . god., SATURN 19З6 , 105-114 
Astronomske veceri, SATURN 19З6 , 115-117 (bez potpisa) 
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Помрачеље Сунца 19. б. 193б.- Уз предаваље г. Ђ . Николића 18. јуна 193б , 

РАДИО БЕОГРАД 14. б. 193б. 
Помрачеље Сунца 19. јуна- Утисак потпуног помрачеља Сунца, ПРАВДА 

15. б. 193б. (без потписа) 
Помрачеље Сунца биће 19. јуна - Дивљеље и страх трајаће 132 секунде, 
ВРЕМЕ 1б. б. 193б. 

Помрачеље Сунца 19. јуна- Помрачеље Сунца у прошлости, ПРАВДА 1б. б. 

193б . 

19. јуна биће помрачеље Сунца- Састав Сунца, ВРЕМЕ 17. б. 193б. 
Сунце и човек, ПРАВДА 17. б. 193б. 
Пред помрачеље Сунца 19. јуна- Наш живот и сунчани зраци, ПРАВДА 18. 

б. 193б. 

Састав Сунца, ПРАВДА 19. б. 193б. 
Како се видело помрачеље Сунца са врха Авале , ВРЕМЕ 20. б . 193б . (Ђ . Н.) 

Нова мала планета названа је Павлодија, ВРЕМЕ 28. б . 193б . 

Планета Сатурн и ишчезаваље љегових прстенова, ВРЕМЕ 29. б. 193б. 
Резултати посматраља помрачеља Сунца од 19. јуна 193б, САТУРН 129-13б 
Нове звезде и катастрофе у васиони, ВРЕМЕ 29. 7. 193б . 

Ударени темељи новој астрономској опсерваторији у Загребу, ВРЕМЕ 1б. 7. 
193б. 

Интересантна и неочекивана небеска појава - Комета Пелтие огромном 

брзином приближује се и биће у понедељак најближа Земљи, ВРЕМЕ 1. 8. 
193б. 

Нашој планети и љеним становницима између 9. и 14. августа прети 

опасност од звезда падалица, ВРЕМЕ 10. 8. 193б . 

Астрономске вечери, САТУРН 174-181 (преводи Ђ. Н.) 

Срушена је стара београдска звездара, а на љеном месту подижу деЧЈУ 

универзитетску клинику, ВРЕМЕ 7. 9. 193б . (без потписа) 

Београдска опсерваторија треба ускоро да почне са даваљем тачног 

средљеевропског времена, ВРЕМЕ 18. 9. 193б . 

Некролог- Јован М. Станковић, САТУРН 193б , 250 (Ђ. Н.) 

Објашљеље прогнозе времена, ВРЕМЕ 29. 10. 193б. (Ђ . Н. ) 

Сунчев систем не може се представити на хартији, ВРЕМЕ 1 О. 11. 193б. 
Откриће хелиума, ВРЕМЕ 24. 11 . 193б . 

О календару, САТУРН 193б, 2бб-273 

Астрономске вечери, САТУРН 193б , 273-280 (превео Ђ . Н.) 

У Словенији је виђен велики метеор остатак распрсле комете Биела, ВРЕМЕ 

1. 12. 193б. 
ПомрачељеМесеца8.јануара 193б,ВРЕМЕ 1.1.193б. 

Како се ових дана видело помрачеље Месеца у Београду, ВРЕМЕ 12. 1. 193б . 

(Н . ) 

Ове године запажена промена на Месечевом рељефу, ВРЕМЕ 5. 10. 193б. 

(без потписа) 
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1937 

Руђер Бошковић- Поводом стопедесетогодишњице смрти, САТУРН 1937, 1-
9, 33-45 

Смрт Андрије Мохоровичића (1857-193б) , САТУРН 1937, 17-20 
Идућег месеца навршава се 150 година од смрти научника Руђера 

Бошковића, ВРЕМЕ 15. 1. 1937. (без потписа) 
Стопедесетогодишњица Руђера Бошковића, ПОЛИТИКА 15. 1. 1937. (без 

потописа) 

Припреме за прославу стопедесетогодишњице Ру ђ ера Бошковића, ПР АВДА 

15 . 1. 1937. (без потписа) 
Један значајан датум за нашу науку - Идућег месеца ће се у Београду 

свечано прославити стопедесетогодишњица смрти славног Дубровчанина 

Руђера Бошковића, ПРАВДА 21 . 1. 1937. (без потписа) 
Roger Joseph Bochkovitch, WIADOMOSCI МАТЕМАТУСZNЕ, 1937, 1-8 
Roger Bochkovitch, 150е Anniversaire de la mort du plus grand Astronome 

Yougoslave, L' ASTRONOМIE 1937, 91-99 
Ruder Boskovic savant yougoslave, L 'ЕСНО DE BELGRADE 3. 2. 1937. 
Хрватско астрономско друштво у Загребу, САТУРН 1937, 53-54 (Н.) 

Merkur се 11 . maj а proci ispred Sunca, SATURN 193 7, 117-119 (N.) 
Posmatranja planetoida, SATURN 1937, 121 (N.) 
Meduzvezdana strujanja meteora, SATURN 1937, 122 (N.) 
Рефлексне маглине , САТУРН 1937, 121-122 (Н .) 

La nationalite de R. Boskovic, L' ЕСНО DE BELGRADE 17. 2. 1937. (bez 
potpisa) 

Ruder Boskovic en France, L' ЕСНО DE BELGRADE 3. З . 1937. 
А la memoire de R. Boskovic, L' ЕСНО DE BELGRADE 19. 5. 1937. (bez 

potpisa) 
Стопедесетогодишњица смрти нашег великог научника Руђера Бошковића, 

ВРЕМЕ 1б . 5. 1937. 
Једна од најбеднијих улица у Београду носи назив нашег великог научника 

Руђера Бошковића, ВРЕМЕ 21. 5. 1937. 
Да ли у васиони постоји живот, ВРЕМЕ 15 . б . 1937. (Н.) 

Председник Француске Републике одаје признање француској астрономији 

на дан педесетогодишњице Астрономског друштва, ВРЕМЕ 1б . б . 1937. 
Громобрани нису више поуздани заштитници од грома, ВРЕМЕ 27. 7. 1937. 

(Н.) 

Данас ће Београђани видети нову комету, ВРЕМЕ 12. 8. 1937. 
Како су јуче астрономи и публика посматрали комету "1937 Ф", ВРЕМЕ 14. 

8. 1937. 
Наш славни астроном 18. века Руђер Бошковић први је од јужних Словена 

посетио енглески двор и први изговорио речи: "Кад је бал, нек је бал" , 

ВРЕМЕ 13 . 9. 1937. 
Маглине- дивна острва у васиони, ВРЕМЕ 21 . 9. 1937. (без потписа) 
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Један космички феномен- Комета Пелтје распада се а откривена је још једна 

комета и нова звезда, ВРЕМЕ 27. 9. 1937. 
Un "Citoyen d' Europe" - Roger Bochkovitch, savant, astronome, poete et 

dip1omate yougos1ave, L' INDEPENDANCE BELGE, 6. 10. 1937. (de notre 
coпespondant particu1ier, Be1grade, З . octobre, (В . de В.) 

1938 

Марко Господнетић, САТУРН 1938, 20-28 
Нова опсерваторија у Загребу, ВРЕМЕ 2. 1. 1938. 
Ivan DaniCic- Odiema, SATURN 1937, 54-58 
Roger Bochkovitch et 1а Po1ogne, BIULETYN GRUPY POLSIOEJ SPOL

PRACUJACEJ Z КОМIТЕТЕМ AКADEMJI МIEDZYNARODOWEJ 

HISTORJI NAUK, 1938 
Les Yougos1aves en astronomie (XV-XX siec1es), BIULETYN GRUPY POLSIOEJ 

SPOLPRACUJACEJ Z КОМIТЕТЕМ AКADEMJI МIEDZYNARODOWEJ 
HISTORJI NAUK, 1938, 115-154 

Cesmicki, Gazo1ic i Petric, SATURN 1938, 87-93 
Roger Bochkovitch (1711-1787), CIEL ЕТ TERRE, 1938, No 4 
Conference sur Roger Bochkovitch faite а Be1grade 1е 16. mai 1937. а 1' 

Academie officielle tenue а 1' occasion du 150е anniversaire de 1а mort du 
grand savant yougos1ave, BIULETYN GRUPY POLSIOEJ SPOLPRACUJACEJ 
Z КОМIТЕТЕМ AКADEMJI МIEDZYNARODOWEJ HISTORJI NAUK 938, 
185-192 

Dubrovacki astronomi PuCic, Sagri, Na1e i Gradic, SATURN 1938, 158-163 
M1ecni Put- Ga1aksija, SATURN 1938, 206-212, 250-259 
Руђер Бошковић, "ДНЕВНИК са пута из Цариграда у Пољску" (приказ) , 

САТУРН 1938, 39 

1939 

Fotografske ve1iCine novih Jupiterovih sate1ita, SATURN 1939, 20 
Radia1ne brzine Wo1f-Rayet-ovih zvezda, SATURN 1939, 20-21 
Od1ikovanja francuskih astronoma, SATURN 1939, 21 
Jos jedan uspeh opservatorije и Strazburu, SATURN 1939, 21 
Predavanje g. Danzona, SATURN 1939, 69 (N.) 
Natriumove 1inije, SATURN 1939,69-70 (N.) 
Les У ougos1aves en astronomie - Comp1ement, BIULETYN GRUPY POLSIOEJ 

SPOLPRACUJACEJ Z КОМIТЕТЕМ AКADEMJI МIEDZYNARODOWEJ 
HISTORJI NAUK, 1939, 123-138 

Sur 1' or1oge du roi Stanis1as, BIULETYN GRUPY POLSIOEJ SPOL
PRACUJACEJ Z КОМIТЕТЕМ AКADEMJI МIEDZYNARODOWEJ HISTO
RJI NAUK, 1939, 87-122 
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1945 

Un У ougoslave а Buchenwald, YOUGOSLAVIE, ORGAN DE L' ASSOCIAТION 
FRANCE-YOUGOSLAVIE, 1. 9. 1945. 

1946 

Зашто звезде светле, НАУКА И ТЕХНИКА 1946, 577-583 
Једна лепа небеска појава - Вечерас ће падати звезде, ПОЛИТИКА 9. 10. 

1946. 
О енергији звезда, НАУКА И ТЕХНИКА 1946, 977-986 

1947 

Analiticka geometrija и ravni i prostoru, Beograd 1947. (GIJA), 1-146 
Trigonometrija и ravni i па sferi, Beograd 1947. (GIJA), 1-344 
Visa matematika Ј deo- Diferencijalni rасип , Beograd 1947. (GIJA), 1-523 

1950 

Matematika (aritmetika i algebra), Beograd 1950. (GIJA), 1-145 

1951 

Руђер Бошковић (1711-1787), ЗАДРУГА 15. 2. 1951. 

1952 

Астроном, математичар , физичар , филозоф и песник Руђер Бошковић, 

ПОЛИТИКА 13 . 2. 1952. 
Kvarc casovnici i pitanje casovne sluzbe и Jugoslaviji, GEODETSКA SLUZBA 

1952, 95-105 
Nase opservatorije za potrebe triangulacije i njihov doprinos sluzbi vremena, 

GEODETSКA SLUZBA 1952, 7-17 
Prikaz dela francuskog naucnika "Izracunavanj е velikih geodetskih linij а" , 

GEODETSIO LIST 1952, 265 

1953 

Ruder Boskovic, preteca modemih fizickih teorija, ALМANAH BOSKOVIC 1953, 
92-111 

Руђер Бошковић као популаризатор астрономије, ВАСИОНА 1953, 2-5 
Doprinos Jugoslovena astronomskim naukama, ALМANAH BOSKOVIC 1953, 

188-197 
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1954 

Звезде и склоп васионе, Београд 1954. (Коларчев народни универзитет бр . 

13), 37-73 
Развој астрономије и допринос Југословена овој науци, Београд 1954. 

(Коларчев народни универзитет бр. 59) 
Значај астрономије, Београд 1954. (Коларчев народни универзитет бр . 12), 5-

14 
Pomracenje Sunca i Mjeseca - Pesnicko djelo Rudera Boskovica, ALМANAH 

BOSKOVIC, 1954, 94-129 
О orijentaciji jedne trigonometrijske mreze, GEODETSКA SLUZBA 1954, 1-13, 

131-156 
Кроз нашу васионску насеобину, Коларчев универзитет бр . 12, Београд 

1954. 

1955 

Алберт Ајнштајн и теорија релативитета, ВА СИОНА 1955,49-53,75-77 

1958 

Од 1958. појављују се Николићеви чланци у ВОЈНОЈ ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ, са 
потписом "Ђ . Н." 

Geofizika - Predavanja na V. V. G. А. u 6-tom semestru 1958-59: I Nauka, 
tehnika i savremeno naoruzanje, 1-54; П Nauka u ratne svrhe, 55-75; Ш 
Ј edinstvo nauka, 7 6-13 7 

1961 

Нека Бошковићева космогонска схватања, ВА СИОНА 1961,93-97 
Ruder Boskovic et la geodesie modeme, ARCHIVES INTERNAТIONALES D' 

HISTORIE DES SCIENCESXIV, 1961 , 315-335 

1962 

Ruder Boskovic i savremena geodezija, ZBORNIK GEODETSKOG INSТITUTA 4, 
Beograd 1962. 

Ruder Boskovic et la geodesie modeme, ACTES DU SYMPOSШM 

INTERNAТIONAL R. Ј . BOSKOVIC, 1961 , 175-189 
Sur certaines idees cosmologiques de Ruder Boskovic, АТТI DEL SYMPOSШM 

INTERNAZIONALE CELEBRA ТIVO DEL 250° ANNIVERSARIO DELLA 
NASCIТ А DI R. G. BOSCOVICH Е DEL 200° ANNIVERSARIO DELLA 
FONDAZIONE DELL OSSERVATORIO DI BRERA, Milano 1962, 271-282 

Podsetnik iz matematike - VII Trigonometrija na sferi, GEODETSКI 

GODISNJAK 1962, 75-86 
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1963 

Podsetnik iz matematike - Х logaritmovanje, GEODETSIO GODJSNJAK 1963-
1964,61-79 

Osnove numerickog racunanja П deo - Jedinice mere i infinitezimalne veliCine, 
Beograd 1963, 1-109 

Osnove numerickog racunanja ЈП deo- Jnterpolacija , Beograd 1963, 1-64 
Logaritmi i njihova primena, Beograd 1963, 1-46 
Osnove numerickog racunanja V deo- Nomografтja, Beograd 1963. (predavanje u 

Visoj vojnoj geografskoj akademiji), 1-21 
Linearne jednaCine - determinante, Beograd 1963. (predavanje u Visoj vojnoj 

geografskoj akademiji), 1-44 
Algebarske jednaCine viseg stepena, Beograd 1963 . (predavanje u Visoj vojnoj 

geografskoj akademiji), 1-25 
Животопис Руђера Бошковића- Грађанин Дубровника и света, ВАСИОНА 

1963, 33-36 
Животопис Руђера Бошковића - Грађанин Дубровника и света, ПОЛИТИКА 

8.-15. З. 1963. 
Osnove numerickog racunanja Ј deo- Aproksimacije, Beograd 1963, 1-120 

1966 

Ruder Boskovic i savremena geodezija (kratak sadrzaj), GEODETSIO LJST 1966, 
135 

1967 

О nekim kosmoloskim idejama Rudera Boskovica, Beograd 1967, (separat), 1-30 
Podsetnik iz matematike - XVI jednaCine, GEODETSIO GODJSNJAK 196511966, 

51-68 (1967) 

1983 

Sabotaza је bila nasa politicna naloga, BUCHENWALD ZBORNIK, Ljubljana 
1983, 119-121 

Weimarcani, BUCHENWALD ZBORNIK, Ljubljana 1983, 189-190 

НАПОМЕНА 

Када је почео објављивати своје чланке у ПРАВДИ, Николић записује на 

кошуљици у коју је слагао исечке , под 8. 12. 1935: 
"Са овим бројем ПРАВДА ће редовно доносити моје чланке из 

астрономије у специјално за то отвореној рубрици Листићи из астрономије . " 
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Намера ових чланака је пропаганда астрономије, Астрономског друштва -
Београд и астрономског часописа СА ТУР Н. 

А после навођења бројева ПРАВДЕ у којима су се појавили његови 

чланци, од децембра 1935. до фебруара 1936, додаје: 
"Као што се види, почео сам од почетка и мислим да овде изнесем целу 

астрономију. Ово је најбољи начин да се публика упозна са астрономијом, а 

тиме ће и наше Астрономско друштво имати користи: прво, што један његов 

члан популаризује астрономију, и друго, што ће се међу читаоцима ПРАВДЕ 

наћи људи, који ће постати љубитељи астрономије а тиме и чланови 

Друштва" . 

РАДОВИ У РУКОПИСУ 

Histoire de 1' astronomie yougoslave, I These, 1945, 1-263 
Series trigonometriques, П These, 1945, 1-87 
Numericka matematika П deo: Osnove numerickog racuna, 1-67 
Osnove numerickog racunanja П deo, 1-109 (dva primerka, razlicita) 
Numericka matematika Ш deo: Interpolacija, 1-72 ( dva primerka) 
Osnove numerickog racunanja П deo, 1-109 
Numericka matematika I deo, Aproksimacije, 1-74, 1-120, 1-397 
О nekim kosmoloskim idejama Rudera Boskovica, 1-30 
De certaines idees cosmologiques de Ruder Boskovic, 1-14 
De certaines idees cosmologiques de Ruder Boskovic, 1-48 
I Glava. Astronomija, 1-31 (nesvrseno) 
Astrogeodetski radovi u FNRJ, 1-18 (nesvrseno) 
Izvestaj о potpunom pomracenju Sunca 15. februara 1961 . godina, 1-13 
Ruder Boskovic i savremena geodezija, 1-50 
Ruder Boskovic i savremena geodezija, 1-19 
Materij а, 1-13 
Materija u vasioni i formiranje nebeskih tela, 1-19 
О kosmogoniji zvezda (kako se radaju i umiru zvezde), 1-13 
Od atoma do zvezda, 1-12 
Jugoslovenske logaritamske tablice, Beograd 194 7, 1-25 
Никола Коперник, О кружењима небеских путања (превод) , 1-47 
Данашњи положај астрономије у Југославији, 1-5 (1938?) 
Радови Војно-географског института у Београду, 1-6 
Постоје сведочанства ... , 1-6 (два примерка) 
Neka pitanja geomagnetizma, 1-4 
Numericka matematika, Kolokvijum I, 1956. 
Savremena sredstva i metodi geodetskih vezivanja kontinenata, 1-17 
Geofizika, 1-2 
Geologija, 1-8 
Telekomunikacije, 1-12 
Sateliti, 1-6 
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Rakete, 1-8 
Sluzba tacnog vremena i standard frekvencija iznenadnih poremecaja jonosfere i 

sirenja UКT-VKT 
Osnovni geodetski radovi u FNRJ, 1-8 
Primena vestackih Zemljinih satelita u geodeziji, 1-25 + 2 
Geodezija u savremenim uslovima, 1-57 
Savremeni znacaj geodezije, 1-22 
Hidrometeoroloska sluzba FNRJ, 1-14 
Uticaj Suncevog zracenja najonosferu, 1-2 
Referat о znacaju povrsinske komponente rasprostiranja elektromagnetskih talasa, 

1-5 
Кratak osvrt na stanje i upotrebu vodenih projektila i vestackih Zemljinih satelita, 

1-5 

ПРЕДАВАЉА 

О предаваљима нема потпуних података . Николић помиље да је пре рата 

одржао дванаест предаваља преко краткоталасне радио станице у Београду, 

која су превођена на француски, енглески, италијански и немачки (П 

1939/lба) , али не наводи датуме и наслове . Међу љима су: 

О помрачељу Месеца 8. јануара 193б, одржано 8. 1. 193б, 
Има ли живота у васиони, одржано 9. 4. 193б , и 

Помрачеље Сунца 19. б . 193б , одржано 18. б . 193б . 

Другде је одржао следећа предаваља: 

Тајне васионских светова, 19.3 . 1935, Народни универзитет, Винковци, 

Васиона, свет који нас окружује , 24. 10. 1935, а други део 12. 12. 1935, оба 
у Графичком дому, Београд (САТУРН 193б, 72-73), 

О Алберту Ајнштајну и теорији релативитета, 30. 1. 193б , за Просветни 

одбор С.О. Београд (плакат жути или црвени) , 

О југославенству и дипломатскоме раду Руђера Бошковића, 1б . 5. 1937, 
на свечаној академији у Београду (САТУРН 1937, 133-135). 

Прво , према једној објави: "Вечерас у 19 часова, у великом амфитеатру 

Природно-математичког факултета, Астрономски универзитетски клуб 

"Руђер Бошковић" приређује свечану академију на којој ће говорити Душан 

Недељковић "О философији Р. Бошковића и љеном утицају на даљи развој 

философије" и др Ђорђе Николић "О животу и астрономским радовима Р . 

Бошковића" . Улаз бесплатан" (ПОЛИТИКА , 13 . 2. 1952.) 
После рата одржао је предаваља: 

Састав на вселената, са пројекцијама и филмом о Сунцу, 12. 1. 1953. и 1б . 

1. 1953, Градски народни универзитет, Скопље (НОВА МАКЕДОНИЈА , од 

1б . 1. 1953; плакат велики бели) 
Предаваља у Коларчевом народном универзитету: 

Развој астрономије и допринос Југословена овој науци, штампано у 

публикацији бр . 5911954. 
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Остала предаваља у Коларчевом народном универзитету: 

Значај астрономије, љена улога и допринос Југословена развоЈу 

астрономије, одржано 24. 11 . 1952. 
Звезде и склоп васионе, одржано 19. 1. 195З. 
Из живота Руђера Бошковића- поводом годишљице смрти, одржано 9. 2. 

195З . 

О новим звездама, одржано 19. 11 . 19 5 З. 
Рађаље и умираље звезда (космогонија звезда), одржано 19. 10. 195З . 

Да ли се васи она шири, о др жан о 16. 11 . 19 5 З . 

Материја у васиони и формираље небеских тела, одржано 9. 2. 1957. 
Говор на Академији у част рођеља Руђера Бошковића (тема непозната)

поред љега Душан Недељковић, Татомир Анђелић, Ернест Стипанић, 

Драгиша Ивановић, Сретен Шљивић, Ђорђе Лазаревић, 1 О . или 11 . 11 . 1961 . 
(рукописна библиографија предаваља на Коларчевом универзитету, 1944-

1985, сачинио и обрадио Јанић Ј. Ђорђе) 

LIFE OF ASTRONOMER DJORDJE NIKOLIC 

Life and work of astronomer Djordje Nikolic (1908-1971) the first president of 
Astronomical society "Rudjer Boskovic" is presented. Also, biЫiography of his works is 
g1ven. 
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ЗАСЛУЖНА ПОРОДИЦА ДАНИЋ 

- ПОРЕКЛО, РОДОСЛОВ, ЛИК ДР ЈОВАНА ДАНИЋА-

БР АНА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

Београд, Србија 

е- mail: dimmid@eunet.yu 

Резиме. Проф. др Радован Рада Данић, председник (1954-1966) Астрономског 
друштва "Руђер Бошковић" изданак је угледне грађанске породице. Њеним пореклом 

и родословом бави се овај рад. Посебно је осветљен лик Радовановог оца др Јована 

Данића, лекара, неуропсихијатра, јавног радника, једног од најчеститијих људи 

свога доба, коме је Радован био веома сличан по карактеру, гледиштима, смислу за 

хумор, па и судбини. 

ПОРЕКЛО, РОДОСЛОВ, ЛИК ДР ЈОВАНА ДАНИЋА 

Данићи (тада Дани) су можда једна од последљих цинцарских породица 

које су се средином 18. века иселиле из Катранице (данас Пирги), сеоца 
југоисточно од Островског језера у Северној Грчкој. 1 Риста Данић, звани 
Илча, почетком 19. века беше, потом, угледни београдски трговац и 

председник Београдске општине. Оженио се Наумком рођеном Протић, 

1 Поповић Ј. Д.: 1998, О Цинцарима, Прометеј, Београд, стр. 47. "У Катраници није 
било Цинцара, а ни данас их нема." (1930) Пише Поповић позивајући се на др 
Владана Ђорђевића. Ипак, наводећи да је око 1750. године Катраница спадала под 
мегленску (вероватније могленску?) епископију, "у Бугарској" (?) , Поповић помиње 
да су 1759. године у том крају били немири, те да су том приликом неке "кирајжије" 
дошле у Земун. 

Жујовић Ј.Ђ.: 1997, Успомене из детињства, Јеврем и Гордана Жујовић, Београд, 
стр. 198-201. Како су Жујовићи били у роду с Данићима, Ђорђе Жујовић је изричит 
у погледу њиховог порекла; да су дошли из Катранице. Код Цинцара, који су 

православни, био је развијен култ Св. Димитрија, те је име Димитрије код њих често. 

Што се види и из родослова који је саставио Ђорђе Жујовић. Обично би припало 

прворођеном мушком детету. Цинцари нису славили крсну славу, већ имендан. 

Посрбљујући се, најчешће би за свеца узимали имендан домаћина. Данићи су 

славили Св. Димитрија. Па се и те чиљенице, уз опрезност коју саветује Поповић, 

могу сматрати посредним доказима. 
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ћерком пожаревачког кнеза Момира Протића из Лучице, кога помиње и 

Прота Матија Ненадовић.2 Из тог брака потичу синови Димитрије и Данило, 
и кћери Софија и Јелена. Софија беше удата за "српског Бизмарка" Илију 

Гарашанина, Јелена за Младена Жујовића. Дејвид Мекензи описује Софију 

као одану и привржену. "Забављала је Илијине пријатеље и чиновнике, али 

се никад није мешала у политику" .З 

Слика 1. Географска карта Северне Грчке. Заокружена су села Катраница, у 
доњем левом углу, и Драгоманци у горњем десном. 

2 Жујовић: Исто. Стр. 200. "Кад Миленко Стојковић стаде против Турака Србе 
покретати, њему се придружи Момир из Лучице који подигну Пожаревачку нахију и 

Пожаревац опколе." "А кад Карађорђе с Врачара са војском и топом дође и 

Пожаревац опсадом стесни, где му се Турци после краког боја предаду .... тада 
Карађорђе у Пожаревцу постави старешином Момира из Лучице." 
3 Мекензи Д.: 1987, Илија Гарашанин. Просвета. Београд, стр. 24. 
И Жујовићи су били угледна породица. Јован (Младена) Жујовић (1856-1936) биће . . . . 
Један од наЈистакнутиЈИХ српских научника, отац српске геологиЈе и политичар; 

професор Београдског универзитета, министар иностраних дела, министар просвете 

и црквених дела, редовни члан Српског ученог друштва, први члан Српске 

краљевске академије (данас САНУ), Југославенске академије знаности, Мађарске 

академије наука ... (Жујовић Ђ.: Исто, стр. 182-185) Српска историја науке пре ратова 
(1912-1918) разликује Панчићево и Жујовићево доба. (Јовић В.: 2004, "Јован 

Жујовић, златно доба српске геологије". Даница 2005, Београд, Вукова задужбина; 
стр. 190-198.) 
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;lимитријс 

Родословна таблица породице Данић 

Риста-И.1ча Даниh 
2. брак: il Нау~tка рђ. Пропth 

Дани:ю 
il (?) кlitt .,црвеног" Матије 

Си~шhа 

1 

Софија (1820-lfiY4) ktetta (IX25-I X7!) 
ill'lлиja Гарашанин !'. Младеtt (Чit:J.) Жчовtth 

1 1 
потощ:тво: потомство: 

rюрод1ща Гарашанин поро;нща Жу,1овић 
в. табл. 111 11 

Рщ:та Јован Љtшприје 
!'. Јслеиа рђ. Цукиh tJ Јелена рђ А11ту;1а 

1 
Данило 

Катарина 
{-с у 7 ГOДIII!a) 

Пашt.~о 
il.Јаница 
рђ.Грујнli 

1 
Јелена 

Димитрије 
1'1 Мара Јинић 

Милутин 
(+као беба) 

Радован 
t. Дсса11ка 
рђ. Пантиh 

Ми:юва11 

Слика 2. Родослов породице Данић, из књиге др Ђорђа Жујовића Моје 
успомене из детиљства. 

Данило Данић, отац Јована Данића, био је државни саветник, што сведочи 

о његовом имовном стању и угледу. По Уставу од 1838. године органи 
врховне власти у Србији (још увек у саставу Отоманског царства) били су: 1. 
кнез са својим министрима, и 2. Савет, који се састојао од 17 чланова, колико 
је било округа. За разлику од Карађорђевог Правитељствујушчег Совјета 

НИЈе био огранизован по представничком систему; његове чланове 

постављао је кнез. Једном постављени постајали би, међутим, непокретни, од 

кнеза независни. Могли су бити смењени само по судској пресуди и по 

пристанку Порте. Члан Савета морао је бити Србин, не млађи од 35 година, 
који располаже непокретним имањем, а савршено је познат мећу својим 

суграђанима својом способношћу и својим квалитетима часног човека, да је 

учинио какве услуге отаџбини и заслужио опште признаље. 4 

Мајка Јована Данића, Катарина, такође је била кћи државног саветника 

Матије Симића, званог "црвени" Матија; те је Јован Данић рођен као 

оџаковић и коленовић, у најотменијем делу Београда, око Варош капије, 

4 Jankovic D.: 1960, Istorija driave i prava Srbije XIX veka, Naucna knjiga, Beograd, 
1960. ; str. 68-70. 
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1854. године. Медицину је студирао у Цириху, докторирао у Вирцбургу; у 
Паризу специјализовао неурологију и психијатрију. Први је неуропсихијатар 

у Србији, а своју лекарску каријеру окончаће као дугогодишњи управник 

београдске Душевне болнице . Важио је као паметан, честит, учињен човек, 

пун лепа хумора.5 Оженио се Јеленом, рођеном Антула, са којом је изродио 
шесторо деце. 

Антуле су, такође, цинцарска породица. Потичу из Клисуре, села крај 

Битоља. А презиме су добили по некој баба Цвети (грчки Антула) енергичној 

матрони која је у врло тешким приликама кућу одржала. Цинцарско своје 

порекло Данићи нису истицали.6 Улога Цинцара као утемељивача нове 
чаршије у обновљеној Србији,7 већ је била прошлост,8 а стварало се у 
оквирима Једне културе у успону. 

5 Лазаревић И. Л.: 193?, Мали поменик. Планета, Београд, стр. 82-84. 
Унук прослављеног војводе из Првог српског устанка Луке Лазаревића, писао је 

само о оним заслужницима које је лично познавао. "Син једног саветника државног 

блиски сродник неколицине људи на високим положајима, (др Јован) Данићје могао 

себи изабрати много лакши позив; могао је брзо доћи до зазидна места у државној 

служби. Но, он то није хтео. Није га вукла жеља ни за положајима, ни за 

одликоваљима. Не утабаним путем који су многи пред њим прошли, већ 

неразгаженом стазом удара овај младић, пун топле љубави према своме народу и са 

искреним жељама да чини добро." 

О најмлађем Димитриј у, професору математике у Војној академији, Лазаревић каже: 

" ... био је сушта доброта. Нити је коме завидео, нити кога оговарао. У сукоб ни с ким 
није дошао. Само је о добру мислио. Коме год могао, помогао је ... " 
(Лазаревић: Исто, стр. 81.) 
6 Један од посредних доказа је и тај што их нема у Поповићевој књизи. 
7 Исто заступа и књиженик Борислав Пекић у свом роману Златно руно. 
8 Према Поповићевој књизи, до сад најсвестранијој и најпоузданијој научној студији 
о Цинцарима, која није прошла без жестоких, исполитизованих, расправа, у 

Отоманској царевини Грци су у односу на друге покорене народе, имали олакшица у 

трговини, занатима, механџилуку. Стога су се Цинцари радо представљали као Грци, 

служећи се грчким језиком више него ли својим. Обдарени, марљиви и штедљиви, 

уочени су и у Аустрији. Тамошња власт, упркос повремено противуречних 

поступака, видела је у њима поуздане ослонце за развој трговине и занатства по 

градовима. Али је повремено долазило и до напетости између староседелаца и 

досељених цинцарских породица. Цинцарске заједнице сарађивале су, али се и 

сукобљавале, са Србима у Војводини, Угарској, па и даље, на верској и грађанској 

основи. 

Вештији као трговци, гостионичари, занатлије, повезанији и смелији беху у 

обновљеној Србији завладали варошима. Београд, Шабац, а нарочито Смедерево, за 

њих су биле "идеалне" пограничне вароши за трговину и шверц. У поређењу са тек 

досељеним градским Србима представљали су углађенији део слоја; отворенији 

према Европским утицајима. У првој половини 19. века, на њихов начин се носило, 
живело, владало. И који нису били Грци, облачили су се као Грци, а понашање Грка 

(то јест Цинцара), узимана је за пример. Унука Карађорђа, који их је толико мрзео, 

истиче Поповић, добила је име - Клеопатра. Грчке школе беху на гласу, а грчки 

језик језик чаршије. И у Аустрији и у обновљеној Србији, Цинцари су, међутим, 
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Dr. Јован Дани!; 
Ul ,IJl TJ~ ''III ' lllK'III .1' ( ' pt~lljll 

Слика 3. Др Јован Данић у уредништву Пијемонта . Фотографија је из 

трезвељачког часописа Савезник .. 

Културном успону Србије, у последљој четврти 19. века, треба додати, у 
то исто доба, и успон медицине после Пастерових открића. Питаље 

друштвене улоге лекара постављено је на нов начин. На прелому векова (19. 
и 20.) лекари су сматрани припадницима најкултурније професије; и беху 

. . 
позвани да расправљаЈу о свим питаљима, и изричу своЈ суд, упркос 

чиљеници да их је у Србији било мало, и да се државна власт на љих се није 

много обзирала. Отуда је др Јован Данић пример и неуморног јавног 

радника. 

Три деценије беспрекидно био је уредник Српског Архива, часописа за 

целокупно лекарство . Доследно је испуљавао четврту тачку устава Српског 

лекарског друштва, основаног 1872. године, о очуваљу српског језика. Беше 
то нека врста националног задатка сваког народа у Европи изазов за сваки 

стицали лош глас и због избегаваља војне службе. Насупрот томе, лако су продирали 

у дипломатију и администрацију. Немајући своју државу, пише Поповић, били су 

без сопствене националне идеје. И могли су врло лако примити народност било које 

етничке балканске групе, особито исте, православне, вере. У љеним оквирима потом 

би постајали ствараоци, па и жестоки националисти. 

Те после ових Поповићевих образложеља, ваља узети у обзир културни успон 

Србије у последљој четврини 19. века, заснован на националној идеји. Цинцари су 

листом пристајали уз добитнике и као ствараоци; што је убрзало љихово ненасилно 

претапаље у Србе. 
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Језик: стварати себи прилагођен, разумљив систем појмова једне науке у 

даноноћном успону. И, одиста, никада се у стручној медицинској 

литератури, у Србији, неће писати јасније и природније, као тада. 

Ко барем мало познаје посао уредника, разумеће сав тај Данићев 

подухват. Владати и целокупном медицином и језиком . Бити колегијалан, 

тактичан, учиљен, благонаклон, без трага личног интереса. Све му је то, као 

представнику старе српске патријархалне честитости, за руком полазило. А 

најбоље га "одаје" љегов, иначе ретко помиљан, "некролог" Змају9 : 
"1-ог јуна је снашла голема жалост цело Српство јер се тога појутрја 

мирно угасио живот великог песника Змаја Јована Јовановића. А међутим 

љегово име било је тако познато у нашем народу, да нема ни ђачета у 

најзабаченијој сеоској школи, који не би знао Чика Јову, како су га деца 

звала. На гробу љеговом ваљало би исписати оне речи које је др Сондерегер 

себи наменио: Овде лежи један срећан човек. И заиста у добу опште 

несугласности, завада, мржље, зависти и поцепаности ни један Србин није 

био тако омиљен и тако прослављен као пок. Змај-Јова. Зато кажемо да је 

био срећан, што је Змај доживео своју славу и целокупно признаље и љубав 

свог народа. " 

Ове речи одударају од свега што се, и данас, помиље и у кљижевним и у 

лекарским 10 круговима поводом Змаја, што знају и основци; али су зато 
веома сличне Солоновим упућеним богатом Крезу. 11 Срећан је онај, то каже 
Данић, који предано ради за свој род. Још срећнији је онај којему је та 

љубав, од целог рода, узвраћена. Што си образованији одговорнији си. И, 

нема препрека, па ма колико безизгледан био сав твој труд. 

Данићеви напори да се изградљом нове зграде Душевне болнице, створе 

услови и модернији и човечнији, неће, на пример, уродити плодом. Биће 

законодавац, мада у сенци, обилато помогавши др Владану Ђорђевићу, у 

састављаљу санитетских закона. 

Но, преко свега тога, беше речит и утицајан јавни радник, као 

дугогодишљи уредник здравствено просветитељског листа Народно здравље, 

и календара Здрављак, 12 а још и више као отац покрета трезвености. И мада 

9 Српски Архив, 10., 1904. стр. 239. 
Ђорђевић С.: 1954, "Др Јован Јовановић-Змај -члан Српског лекарског друштва", 
Српски Архив, 11, стр. 1361- 1366. 
10 Миленковић М.М.: 1954, "Змајева лична животна трагедија". Српски Архив. 11, 
стр. 1341-1360. 
11 Херодотова историја, Матица српска, Нови Сад, 1959.; стр. 16-18. 
12 Лазаревић И. Л.: Исто. стр. 83. "Народно здравље ... био је лист за широке слојеве 
нашег народа. Чистим језиком, најлкашим стилом писане поуке ... наилазиле су на 
повољан терен и доносиле богат плод. Народно здравље била је народна књига. У 

многим селима долазили су и неписмени сељаци и сељанке свештенику, или 

учитељу да им каже шта пише у оној докторској књизи о бољетици која се неврзла 

на неког члана задруге." И "Календар Здрављак који је издавао др Данић са још 

једним колегом, куповао се и читао врло радо. Јасно написану, добру књигу хоће 

наш свет да купи, хоће даје чита, или да слуша када је други чита." 
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је баш за ову потољу делатност одликован орденом Светог Саве, о љој се 

данас све маље зна. 

Друштво трезвености основано је у Београду 1901 . године; но убрзо је 
добило подршку Реда Добрих Храмовника, на чијем је челу, у Европи, тада 

стајао истакнути швајцарски научник др Август Форел . 

Zivol" i vise lш jizica za mнod Dr. Masek 
i Dr. tarnpar 

П роф. Др. Август Форел 
Htlj"!Нlll\ CBeтC IIOI ' 1'.'1<\Cil . .'Jel\ap СОЦИО· 

.тЈОГ 11 113ј11СТ8Ј'НУ'ЩјИ борщ ЛроТIН~У 
3::ТKOXO.'I1f3~fiL. 

Слика 4. Проф. др Август Форел. Из трезвељачког часописа Савезник. 

Ред је половином 19. века настао у Сједиљеним Америчким Државама. 

Његови припадници заступали су начело апстиненције (потпуног одрицаља 

од алкохола: ни узимати, ни справљати, ни другоме давати), а од државе су 

захтевали потпуну забрану алкохола - прохибицију. Беху организовани по 

угледу на Темпларе, монашко-витешки ред који је, с Папским благословом, 

основан током Крсташких ратова. Неколико векова касније Темплари су 

укинути, а љегови припадници, уз помоћ Свете Инквизиције, сурово 

истребљени; па сатанизовани у општој историји, историји Римокатоличке 

Цркве, ликовним уметностима, кљижевности. Отуда оно "Добри". 

Др Август Форел беше, пак, лекар, психијатар, етномолог ( етномологија = 
наука о инсектима), анатом (један део међумозга носи љегово име), 

друштвени реформатор, борац за мир . Последљи енциклопедиста, у оном 

изворном Дидро-Даламберовском значељу, за којим је остало 1.200 наслова, 
кљига, научних публикација, новинских чланака. Још за живота, називан је 

351 



БРАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

"најјачим и најчистијим гласом савести света", "бранитељем" и "слугом 

хуманости", "моралним генијем" . Био је, међутим, до своје 38. године 
винопија, потом апстиненти борац против алкохола. Године 1889 основао је 
у Цириху Инстутут за лечење алкохоличара. 

Долазио је у Београд, по свој прилици око 1908. године, када је др Јован 
Данић постављен за старешину Српске Гут-темплерске Ложе. У 

трезвењачком гласилу Савезник, Форел је представљен и као један од 

најистакнутијих експерата за хипнозу. 13 Добри Храмовници материјално су 
помагали Трезвењаке у Србији. Штампане су публикације, што преведене, 

што оригиналне: књиге (између осталих и др Јована Данића Алкохолизам и 

лудило) часописи, брошуре; превођени су или састављани позоришни комади 

(Кобна чаша, Мртваци а пијете) . 

Слика 5. Др Милош Ђ. Поповић. Фотографија начињена у Водену 1917. 
када су обновљени Мали четници (српски скаути) . Архив САНУ; док. бр . 

14.559/II -1 . 

А један од посредних резултата биће запажен наступ др Милоша Ђ. 

Поповића, блиског Данићевог сарадника, на 14. међународном Конгресу 
против алкохолизма септембра 1913. године у Милану. 14 Његово предаваље 
Алкохол у балканском рату, исте године објављено је на француском и 

немачком језику, крајем септембра читано је у Сент-Галену, у Швајцарској, 

потом у Бечу, крајем новембра у Будимпешти у великој Лојдовој дворани, на 

13 Димитријевић Б.: 2005, "Честити великан Јован Данић", Задужбина, Београд, год. 
17. бр. 72.; стр. 9. 
14 Димитријевић Б.: 2004, "Неисцрпиви др Милош Ђ, Поповић". Књижевни лист, 
Београд,З,бр.25, 12. 
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позив Велике Мађарске Ложе Гут-темплерског реда. Већ у Милану су 

британски генерал сер Џон Евалт и проф . др Август Форел, предложили да 

се оно преведе на све европске језике и бесплатно подели припадницима 

свих војски. "Рат је једно од највећих зала, али рат удружен с алкохолом је 

зло коме нема равна. " 

Трезвењачки покрет брзо се ширио међу средњошколском и студентском 

омладином, 1912 бројао 80 кола са 8.000 чланова. А Први конгрес трезвене 

омладине одржан у Крагујевцу 22,23,24 априла 1912, по јулијанском 
. . . . 

календару, КОЈИ Је имао свесрпски и Јужнословенски карактер, прерастао Је у 

национално славље. А већ пре тога Трезвењачки покрет изазвао је настанак 

скаутизма у Србији. 15 

Баnен-Пауп 

почетак Скаvтизма 

Сер Роберт Баден - nаул светск и стареши

н;;~ скаута и осннвач скаутнзма 

Слика 6. Беден Пауел, оснивач скаута, фотографија из трезвењачког 

часописа Савезник. 

15 Димитријевић Б.: 2006, "Школа здравља". Задужбина, Београд, год. 18. бр. 74. стр. 
10. 
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Па ипак ... 
Последље године живота др Јована Данића биће помрачене љеговом 

борбом за опстанак, па и сопствену част. У пролеће 1915. од пегавца умире 
љегов најстарији син Димитрије, професор историје. У јесен исте године 

приликом повлачеља војске и народа, допешачивши до Пећи, растаће се од 

преостала три, сматрајући себе за даљу Голготу престарелим . Заробљен је, а 

по повратку у Београд беше обавезан да се Комесаријату јавља сваких 

петнаест дана. Сколетан материјалним недаћама, и осећаљем дужности, у 

фебруару 1916, прихвата се управе над Општом државном болницом у 

Видинској (данас Џорџа Вашингтона; доцније је у тој истој згради била Очна 

клиника, а данас је Српско лекарско друштво) . Но, убрзо је ухапшен под 

оптужбом да у болници скрива четнике . 

Наиме, по одступаљу српских трупа у Главној војној болници, у 

Београду, остало је мноштво раљених. О љима је остао да се стара неуморни 

Американац др Рајан. По уласку непријатеља раљеници војници преведени 

су у ропство, а раљеници цивили препуштени др Рај ану; али, он је већ после 

месец и по дана протеран. Тад др Стојимировићу би наређено да раљенике 

цивиле пребаци у болницу у Видинској . Стојимировић не хтеде то учинити 

без присуства аутроугарских лекара и без потврде, која му је том приликом и 

дата, да је реч о прихватаљу раљеника невојника. Знао је, међутим, да су 

међу овима и двојица младих Београђана, који су учествовали у одбрани 

града. Једноме од љих беше ампутирана нога. И мада уписани као невојници, 

убрзо су потказани од стране једне болничарке. Др Јован Данић о свему томе 

није знао . Но, она потврда показаће се спасоносном. Биће ослобођен пред 

Војним судом, али је током истражног поступка лежао неколико месеци на 

голом бетону. Потом је интерниран у Нежидер, претечу нацистичких логора 

смрти, по архитектури и устројству, да би после још неколико месеци патље 

и понижеља био отпуштен кући. Ни то не беше крај . 

По завршетку рата, у ново створеној Краљевини Срба, Хрвата и 

Словенаца, од љега је затражено је да положи рачун за 36.000 динара 
државног новца, који не беше ни примио . У јесен 1915. из Алексинца је по 
благајнику послао потписану признаницу у Зајечар, да овај из дивизијске 

касе подигне речену суму. Наста повлачеље . Благајник даде признаницу, али 

не стиже да прими новац. Те после рата буду подигнуте оптужнице. 

Благајник је ухапшен, а за Данића је наложено да му се до окончаља истраге 

сваког месеца одузима половина пензије, и стави забрана на имаље . И тек 

уочи љегове смрти, октобра 1924. године, окончан је преглед кљига 

дивизијске благајне, када је утврђено да речена сума доиста није подигнута. 

Но, др Јован Данић не дочека ослобађајуће пресуде и наредбе . Упркос томе, 

биће акламацијом изабран за првог председника Лекарске коморе Београда, 

Војводине и Срема, јер у љегову честитост, нико није умео да посумља. 

Умро је у кући у којој беше рођен, с пером у руци и за писаћим столом, и 

на СВОЈОЈ дужности уредничкоЈ, на мах преминувши, како по вероваљу 

старих Срба умиру само праведници. 
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С њим је, чинило се, одлазила читава Једна епоха попут велике светле 

бразде. 16 

ЗАКЉУЧАК 

"Готово сви виђени људи наши: и научници, и књижевници, и 

политичари, и државници - готово сви су синови сиромашних и простих 

људи. " Написао је поводом др Јована Данића, Лука И. Лазаревић. 17 "Деца 
богатих трговаца, синови великих чиновника одавали су се, махом, 

распусном животу; провели су младост у нераду; остали људи без вредности. 

Наравно, има изузетака ... да честите и уважене родитеље замењују ваљани 
синови. " 

Што је закључак овог рада. 

ТНЕ MERITORIOUS FAМILY DANIC 
- ТНЕ ORIGIN, GENEALOGY, CНARACTER OF DR. JOV AN DANIC-

Prof. Dr. Radovan Rada Danic, the president ( 1954-1966) of the Astronomical Society 
"Rudjer Boskovic" comes &om а respectaЫe middle class family. Тhis work is about the 
origin and genealogy of this family. Special attention is given to the character of 
Radovan's father, Dr. Jovan Danic, а doctor, neuropsychiatrist, puЫic worker, one of the 
most respectaЫe people of his epoch, whom Radovan resemЫed to а great extent Ьу 
character, views, sense ofhumour and even fate. 

16 Српски Архив, 12, 1924, стр. 496. 
17 Лазаревић и. Л.: Исто; стр. 82. 
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ДР РАДОВАН РАДА ДАНИЋ- НАЈБОЉИ ЧИЧИН ЂАК 

БР АНА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

Београд, Србија 

e-mail: dimmid@eunet.yu 

Резиме. Проф. др Радован Рада Данић (1893-1979), један од најистакнутијих војних 
хирурга, био је први послератни председник Астрономског друштва "Руђер 

Бошковић" непрекидно до 1966, а затим доживотни почасни председник, један од 
оснивача Народне опсерваторије и Планетаријума и љихов управник (1965-1977),; 
члан Француског астрономског друштва, а једно време члан управног одбора 

Астрономске опсерваторије у Београду. 

Часопис Васиона, посветио му је после љегове смрти део броја (1979, бр. 2, год. 
27. стр. 33-40), а десет година касније целу свеску (1989, год. 37. бр.1) уз драгоцену 
библиографију љегових радова и радова о љему. Његов лик приказан с поштоваљем 

и топлином, осветљен са различитих страна, у много чему је остао неразјашљен. 

Стога је тежише овог рада употпуњаваље података и одгонетаље. На Радована 

Данића пресудно је утицао др Михаило Петровић, отац српске ратне хирургије и рад 

у легендарној Првој хируршкој пољској болници српске Врховне команде у 

Драгоманцима (1916-1918). 

Хирургију, као медицинску специјалност, у Србију је (1872) донео ученик 
прослављеног Теодора Билрота, др Владан Ћорђевић, али је није укоренио . 

Засут многобројним дужностима, престао је да се и њоме бави. Допустио је, 

како ће му и Билрот пребацити "да му скалпел зарђа"; за собом није оставио 

ученике. Отуда је стварни утемељивач др Војислав Субботић. 1 Његов 
ученик, и први хирург образован у Србији, је др Михаило Мика Петровић, 

отац српске ратне хирургије; а његов ђак је др Радован Данић.2 

Развоју хирургије у Србији крајем 19. века веома је допринео др 

Михајило Мика Марковић, који је с положаја Начелника санитета 

Министарства војног увео оперисање килавих . До тада је регрут с килом 

1 Напомена: није штампарска грешка, пише се са два "б". 
2 Ђорђевић С., Мићић Р.: 1979, "Пук. Проф. др Радован Данић", Српски архив, 1, стр. 
67-75. 
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сматран неспособним за војну службу.З Марковићевим трудом отворено је 
пет војних хируршких станица: у Београду, Нишу, Крагујевцу, Ваљеву, 

Зајечару. Подстицао је, уз то, одлазак лекара, државних питомаца, на 
. . 4 

специЈализациЈе у иностранство. 

Ипак, потоњи професор др Радован Данић, стасаће као хирург у ратовима 

1912-1918 још као несвршени лекар. 

Слика 1. Проф. др Радован Рада Данић- фотографија из Музеја Српског 

лекарског друштва. 

Рођен је у Београду 1893. године, као трећи по реду син, а пето дете др 
Јована Данића и Катарине, рођене Антула. Беше немиран и радознао дечак 

чак, спадало, те ни његово ђаковање није баш ишло глатко . Али отац његов 

беше доследан педагог. Наоко ситнији неуспеси у школи нису се праштали; 

а о глумачком позиву, касније, није могло бити ни говора, те по свршеној 

3 Димитријевић Б.: 2004, "Поводом успомена творца српског војног санитета". 
Даница 2005, Београд, Вукова задужбина, стр. 382. 
Марковић није био хирург, а од одлуке да регрути с килама буду оперисани нешто 

милом а нешто силом, одговарали су га и др Војислав Субботић и бечки професор 

Алберт. Марковић ју је, ипак, спровео у дело, што је дало изврсне резултате. Корист 

су имале и војска и привреда. А у народу је порастао углед војске, војних хирурга и 

хирурГИЈе. 
4 Станојевић В.: 1925, Историја српског војног санитета & Наше ратно 
санитетско искуство, Београд, стр. 176. 
По Станојевићу Марковић је претеривао у форсирању хирургије. Мада је "у 

резултату ... војни санитет убрзо створио читав низ својих специјалиста-оператора, 
који је бројно био већи од низа грађанских хирурга ... Најпре је добавио два готова. 
То су били др Роман Сондермајер," пореклом Пољак, који је, по доласку у Србију 

прешао у православну веру, а слови се као први српски војни хирург, " и Михајло 
Петровић." Први у Београду (1889), други у Нишу (1897). Доцније ће се ове две 
породице ородити. Син Романов Тадија Сондермајер ожениће се старијом кћерком 

Михаила Петровића Милицом. 
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гимназији Радован отпоче студије медицине у Минхену. Из тог периода 

сачуван је понешто замагљен љегов лик из још необјављених дневничких 

забелешки млађе ћерке др Михајла Петровића, Вере, којој је тада 

деветнаеста. Описан је као весео и привлачан, а потом "оптужен" да је склон 

коцки. Биће, међутим, један од ретких студената који ће из прве положити 

испит из предмета "Физика" код "немилосрдног" професора Рендгена, 

проналазача Х зракова, за кога би податак да се кандидат усмерава ка 

медицини а не ка теоријској или пак астрофизици био занемарљив . Радован 

Данић ће му се дивити доживотно; Рендгеновој прецизности, одговорности и 

преданости раду, уредном уделу, јасноћи изражаваља, равнодушности према 

сталешким ловорикама и почастима. 

Слика 2. Санитетски бригадни ђенерал проф . др Михаило Мика Петровић. 

У јесен 1912 по избијаљу Првог балканског рата, млађани Данић хита у 
отаџбину. Добровољно се јавља у војску. Распоређен је за Кумановску битку 

као помоћни батаљонски лекар, но, убрзо га санитетски мајор др Михаило 

Петровић узима к себи у дивизијску болницу, где га не оклевајући упућује у 

хирургију. По ослобођељу Битоља, Данић се демобилише, наставља студије. 

Но, већ у лето 1914, по аустријском ултиматуму, је у саставу Моравске 
дивизије, уз санитетског пуковника др Михаила Петровића. Од тада па до 

краја Великог рата неће се растајати. У Данићу је Петровић нашао асистента, 

талентованог хирурга практичара, ученика у најдревнијем смислу те речи. За 

Данића ће Петровић постати више него ли отац, те ће му овим речима 

посветити невелику своју кљигу: " ... успомени свога покојног учитеља 

професора др Михаила Петровића санитетског бригадног ђенерала, кога сам 

високо поштовао и много волео и коме ћу увек остати благодаран за све што 

сам од љега научио . "5 

5 Данић Р. : 1939, Ратне повреде - општа терапија и патологија, Издање војно
санитетског гласника, Београд, 1939. 
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Слика 3. Санитетски пуковник др Михаило Мика Петровић 1916. године. 
Архив САНУ, док. бр . 14.559/II -1 . 

И Петровић је свог учитеља Субботића поштовао . Војислав је " ... у кући 
својих родитеља књижевника др Јована Субботића и жене му Савке, добио 

чисто национално васпитаље, не голим речима и шупљим фразама, но 

својим радом за Српство ... Џиновски посао6 "развитак хирургије у Србији 
био је за Субботића и национални задатак. На његовом одељењу " ... владала 
је најстрожа, аутократска дисциплина, дисциплина без поговора ... коју се 
имало или поштовати или се са одељења уклонити. .. Не само операциона 

сала, превијалиште и собе болесничке но и најскривенији кут његовог 

одељења морао је лекар обићи свакога дана и по неколико пута. Само на тај 

се начин и могла одржати пристојна чистоћа ... " На којој је после победе 
Пастерове науке и почивала хирургија.7 А на хирургу је тада све лежало: 
упознати болест, проценити методу лечења, способност болесника да 

поднесе оперативни захват. Не беше трансфузије крви, ни развијене 

анестезиологије. Ко год је тада радио на таквом одељењу, од инструментара, 

болничара, до спремачице, имао се придржавати строгих, безмало 

монашких, прописа и ритуала. 8 

6 Српски архив. 3, 1924. стр 111-119. 
7 Српски архив, Исто. Када је у Београду, крајем 19. века, завладала епидемија 
дифтерије " ... лежала су на Субботићевом одељењу дифтерична трахеотомисана деца 
са осталим хируршким болесницима, често пута у непосредној близини собе у којој 

су лежали лапаротомисани." (То јест, деца којима је због опасности од удушења био 

просецан душник, била су у близини болесника којима је отварана трбушна дупља. 

Али ширења заразе није било.) 
8 Српски архив, Исто. "Примићу вас, amice, као специјализанта на своје одељење," 
рекао је Субботић Петровићу, "под условом да станујете у непосредној близини 

болнице, да се храните што ближе, да се не бавите праксом и да сте сваког тренутка 

болници на расположењу." 
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И код Петровића је било исто . И он беше изданак исте те аутократске 

прајске (пруске) школе, којој су војна дисциплина и субординација ласно 

погодовале. Такав ће, касније, бити и др Радован Данић. 

Слика 4. Медицинар Радован Рада Данић 1917. године . Из прве од пет 

књига из писане заоставштине Младена Ј. Жујовића. Приредиле: Теодора 

Жујовић, монахиња манастрира Градац и Гордана Радојчић о трошку Данице 

М. Жујовић, Париз. Интереклама-графика, Врњачка Бања, 2004. 
Фотографије начинио Ђорђе Жујовић. 

Петровић је рођен 1863. године, у Малом Карловцу, данас Хрватска, али 
је одрастао и школовао се у Београду. И " ... ту, у околини Видин капије, 
формираће се", по Данићевим речима, "онај његов патриотски дух који га 

неће оставити до последљег даха. " И Субботић и Петровић и Јован Данић 

припадали су истом соју. Петровићева љубав према српском тежаку, 

војнику, борцу, ишла је до осећања кривице . Што си образованији, 

одговорнији си . Важило је и код Петровића. Што си на вишем положају, 

више мораш чинити за свој род. И, нема препреке која не може бити 

савладана. 

До данас необјављени први Петровићев ратни дневник,9 из 1914, најбоље 
сведочи о том моралу. Није штедео тешке речи на рачун виших и себи 

равних. Избегавао је позадину и штабове; а његова појава у белом мантилу, 

засуканих рукава, с накривљеном шаЈкачом, у мору рањеника, током 

најжешћих битки, изгледала је митска. Дисциплинован, строг, одлучан и као 

9 Архив САНУ. Док. Бр. 14.559/11-1. 
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ВОЈНИК и као хирург, беше спрам рањеника и болесника нежан и благ. 

Исцељивао је вештином, дИЈагностичком интуициЈОМ, хируршким 

инстинктом, али и душом. 
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Слика 5. Санитетски генерал др Пол Риот. Део његовог персоналног листа 

из Архиве француског Министарства рата. 

У ратном дневнику потоњег проф. др Светислава Барјактаровића, 10 

забележен је овај детаљ. Барјактаровић беше у једном трену (1914) остављен 
. . . . 

да се с рањеницима преда неприЈатељу; што Је наЈвероватниЈе значило и 

његову и њихову смрт. Наредба је, срећом, повучена. Те је за ордонансом 
. п ић . 11 

доЈахао и пуковник етров , да Је потврди. 

Петровића су красили неугасли животни оптимизам и смисао за хумор . И 

у најтежим часовима повлачења војске и народа преко Албаније храбрио је 

своје млађе: "Само напред, дочекаће Чича да на белом коњу уђе у Загреб . " 12 

Но и после Голготе чекала су га искушења. 

10 Ратни дневник др Светислава Барјактаровића, 1987, САНУ, Одељење 
Медицинских наука, Књига 35. 
Јовановић-Симић Ј., Павловић Б.: 2002, "О доктору Светиславу Сп. Барјактаровићу
после тридесет година". Српски архив. 130, бр. 9-10, 351-353. 
11 Димитријевић Б.: 2004, "И струка и историја- дневници српских лекара из ратова 
1912-1918", Задужбина, Београд, 16, бр. 67, 12-13. 
12 Што се унеколико и остварило. Одмах по завршетку рата Петровић је 
прекомандован из Ниша у Загреб, и постављен за начелника санитета Четврте 

Армије. На станици га је дочекао један од сабораца водећи- белог коња! 

362 



ДР РАДОВАН РАДАДАНИЋ - НАЈБОЉИ ЧИЧИН ЂАК 

Слика 6. Контеса Шабан де ла Палис. Архив САНУ; док. бр . 14.559/II -1. 

Према споразуму са Французима, српски војни санитет на Солунском 

фронту није обновљен већ преображен. Српским санитетским персоналом 

имала је да се снабде само оперативна војска. Етапно лечење, срж ратно

хируршке доктрине, што се српског санитета тиче, сезало Је до алпинских 

завојишта. Лечење у позадини преузели су на себе Французи, који су ту 

обавезу поделили, по пола, са Британцима. За Петровића је таква 

организација била тело без главе. Залагао се да се на средокраћи тадашње 

три српске Армије, постави једна армијска болница. Њен циљ би био 

успостављаље јединствене хируршке доктрине, то јест, да се свака ратна 

повреда лечи на исти начин од прве етапе до последње. Упркос томе, пише 

он, наши ђенерали на то нису мислили " ... када су били са Французима на 
конференцији у Паризу. Нико ни једног лекара није питао за савет ... "13 

У следиће дивовска његова борба, чији детаљи нису сасвим разјшњени. 

Зна се даје током лета 1916. од Францускиње контесе Шабан де ла Палис 
добио опрему за операциону салу, стерилизацију и рендген. Недостајао му је 

13 Димитриј евић Б.: 2004, "У контејнеру- записи српског војног хирурга 1916-1918", 
Београд, Водич за родитеље, стр. 17. 
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остатак: шатори, кухиња, ћебад, постеље... Те отпочеше преговори са 

генералом др Пол Риотом, начелником санитета Источних армија. 

Слика 7. Радован Данић и санитетски пуковник др Михаило Петровић. 

Архив САНУ; исто. 

Слика 8. Полеђина претходне фотографије, с текстом који је објашљава. 

На почетку Великог рата (1914) Риот беше постављен за начелника 
позадинског санитета Алпске армије, потом за начелника Алзашке. И већ је 

стекао ласкаве оцене: висока војна професионалност, хируршко искуство, 

вредноћа, организационе способности. Октобра 1915. пребачен је на Балкан. 

У Општој дневној заповести бр . 16. од З . јануара 1917. године, похваљен је 
као: " ... Истакнути хирург, који не само да је показао изванредне стручне 
способности него је и личност од такта и ауторитета," (подвлачење је 

наше) "што су особине наопходне за вршење дужности коју обавља. У стању 
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је, мада није добио такво наређење, да оде у прве борбене редове и тамо 
. 1114 

сагледа ситуацију ради успеха у свом послу. 

Преговори с Петровићем беху и за Риота изазов. Били су истих година, 

познати изван граница својих отаџбина. Разумео је, као хирург, Руот 

Петровића, а опет уговор беше уговор, а он најодговорнији да га спроводи. 

Уз то му је додијавала и "Шабанка" (контеса де ла Палис) . Напослетку је 

основана Прва хрируршка пољска болница српске Врховне команде у 

Василици, недалеко од Микре . 15 Упркос војном окружењу и "декору", више 
је подсећала на цивилну, јер је, као у мирно доба, Петровић ту оперисао

киле. Припадност Врховној команди била је као правном лицу, као и у 
. . 

другим сличним случаЈевима - авИЈатика, издавачка делатност - а не 

формацијска, и указивала је на одступаље од Париског споразума. Руот је 

можда дао све од себе . Али сенку и на такву попустљивост тактичног 

Алзашанина, бациће услов који је Петровићу поставио: да своју оперативну 

методу херниотомије (операције киле) испроба у тој болници на Србима. Тај 

експеримент завршиће се дебаклом. Код свих пет пацијената загнојиће се 

оперативне ране. 

Слика 9. Др Михаило Петровић и Радован Данић. Архив САНУ; исто . 

14 Према подацима француског Министарства рата. 
15 Током снимаља документарног телевизијског филма "Легенда о Драгоманцима", 
по сценарију писца ових редова, помним распитивањем код становника Василице 

није могло бити утврђено место Прве хирурше пољске болнице, али се памтило "да 

су у њој лечена грчка деца". 
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Слика 10. Део људства Прве хируршке пољске болнице у Драгоманцима, са 
добротворком контесом Шабан де ла Палис. Поклон проф . др Светислава 

Барјактаровића Музеју Српског лекарског друштва. Обележен је Радован 

Данић. 

Но, прави сукоб настаје у августу 1916. године, када је почела српска 
контраофанзива (Горничевска битка), а потом су се распламсале борбе за 

Кајмакчалан. Петровић би да болницу, из бестрагије, са Халкидика, 

примакне фронту, а Французи се противе томе . Пол Риот? Остаће непознато; 

укључујући и детаље "Шабанкине" дипломатије. "Трчала је", вели Петровић, 

час Енглезима, који су на располагаље већ дали своје камионе, час својима. 

И Риоту? 
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Санитетски састав Прве хируршке пољске болнице у 

Драгоманцима, рукопис је Петровићев. Музеј Српског лекарског друштва. 
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Слика 12. Медицинари у Драгоманцима, с лева на десно: Жујовић, 

Барјактаровић, Данић, Карпински. Из прве од пет књига из писане 

заоставштине Младена Ј. Жујовића. 

Но, Петровић га више и не помиње . Отишли су, што беше најважније, 

лутали и "скрасили" се у Драгоманцима (данас Апсалосу), недалеко од 

Штаба Друге српске Армије. Моравска дивизија јој је припадала. Петровић 

је својима долазио . Све је то, најзад, утицало да на нижем, интендантском 

нивоу, болница добије сагласност од Француза. Но, крајем фебруара 1917. 
године - по јулијанском календару - и небо ће се проломити. Страховита 

олуја поцепаће и покршити шаторе препуне рањеника. На вапијући телеграм 

Врховној команди: помазите; стигао је одговор: евакуишите . "Наравно да то 

нисмо учинили. " Записује Петровић. Искрпљени су, па наново подигнути 

шатори, почела је изградња зграда плетара. И потоње је ишло споро- јер су 

кровни покривачи, тер-папир, трска, па и нови шатори, морали бити 

добављани од Француза - али је ишло . 1 6 Те ће завршни призор, из пера др 
Ђорђа Нешића, испасти безмало идиличан. 1 7 

Та српска болница, позната и по многим својим довијањима и корисним 

проналасцима, постаће најуређенија, најудобнија, најспремнија на целом 

Солунском фронту. 18 

16 Детаљније : Димитријевић Б. : "У контејнеру- записи српског војног хирурга 1916-
1918". 
17 Нешић Ђ. : 1925, "Болница у Драгоманцима и њене импровизације". Из : 
Станојевић В.: Историја српског војног санитета & Наше ратно санитетско 
искуство, Београд, стр. 814-818. 
18 Уочи одлучног напада, септембра 1918. године, Генерални инспектор Источних 
армија, генерал Фурнијал, изговориће Петровићу и Нешићу ове речи: "Француска 
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Слика 13. Медицинар Ђорђе Жујовић и француски инжењер, "радиолог" 
Анри Геј. Исто . 

Радован Данић и Светислав Барјактаровић још од почетка Великог рата 

делили су судбину с Петровићем. За Руса Карпинског, који беше при крају 

студија медицине, још не зна се тачно када је стигао. Ни за млађаног Ђорђа 

Жујовића, иза кога ће потом остати низ драгоцених фото-сведочанстава. 

Његовом доласку вероватно је допринео Радован Данић, јер беху род. 19 

Болница је почивала на само два лекара и четири медицинара. Но, да ли су 

потоњи могли и пожелети боље учитеље? "Ноћу, када није било рада с 

рањеницима извођена је обука студената, која је трајала до 11 часова."20 

Универзитет. Више од тога. 

судбину и животе својих рањеника предаје данас у Ваше руке. Учинићете све што је 

потребно за њихово добро и спас. Ноћас у два часа француске и српске трупе 

проломиће у оном камену врата за улазак у Вашу лепу земљу и учиниће крај рату. 

Сви наши рањеници иако поред вас постоји француска болница," допремљена само 

неколико дана пре тога, "биће предати Вама, да буду спасени или да умру, ни корак 

даље." (Медицински преглед. Св. 9. стр. 175.) А већ сутрадан, првих 183 рањеника 
биће- Французи. (Нешић Ђ.: Исто) 
19 Нажалост, Светислав Барјактаровић није свој ратни дневник наставио и у 
Драгоманцима, а Ђорђе Жујовић са својом књигом Успомене из детиљства није 

стигао до ратова. Ни од Радована Данића нема писаног трага. 

У свом другом дневнику (Архив САНУ. Док. бр. 14.718/1) (Димитријевић Б.: "У 
контејнеру ... ", стр. 41) Петровић од медицинара само на једном месту помиње 
Данића. "Око 16,5 часова дође Нешић и рече нам да је у Вертекопу пао један 
Фарман" аероплан са пропелером позади, Срби су га звали голубарник "са мајором 

Томићем и његовим пилотом, али обоје иако је апарат отишао у парампарчад 

остадоше неповређени. Данић на то рече да Србин без ћускије не може да погине." 
20 Нешић Ђ.: Исто. 
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По демобилизацији 1920. године Радован Данић наставља медицинске 
студије, али у Берну, будући да је одлично савладао француски језик. 

Дипломира 1923, ступа у војску као санитетски поручник, да би недељу дана 
касније, због ратних заслуга био унапређен у чин капетана друге класе, и 

постављен за секунадрног лекара на Петровићевом хируршком одељељу 

Главне војне болнице у Београду. Године 1927. и формално завршава 
специјализацију хирургије, јер код Чиче признаваља специјалистичког стажа 

унатрашке није било . Унапређен у чин капетана прве класе, постаје шеф 

хируршког одељеља армијске болнице у Нишу. Те и он попут свог учитеља 

стиче велики углед у том граду. Владао је хирургијом али и целокупном 

медицином, радио у војној и у цивилној болници. А био врло скроман. У 

Нишу упознаје будућу своју супругу Десанку. 

Августа 1934. на простој војничкој постељи, без бола и без самртног 
страха, умреће санитетски ђенерал, професор "Хируршке пропедевтике" на 

Медицинском факултету у Београду, омиљена старина лекарског сталежа др 

Михаило Мика Петровић. Његово завештаље је гласило: ''душа Богу, тело 

земљи српској, срце хирургији. " Др Радовану Данићу, припаде онда да у 

дело спроведе трећи део завештаља; те је "Петровићево срце сахраљено у 

урни у зиду хале хируршког одељеља, лево од главног улаза у граничном 
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зиду Данићеве канцеларије", по сведочељу војног хирурга, потољег 

емигранта др Михајла Жикића.21 

Катедра "Хируршке пропедевтике", коју је до тада Петровић водио, би 

прикључена Другој хируршкој клиници, која наста раздвајаљем хируршко

ортопедског од хируршко-уролошког, а санитетски пуковник др Радован 

Данић изабран је за редовног професора на предмету "Ратна хирургија" на 

Медицинском факултету у Београду. 

И на Данићевом одељељу владала је пруска дисциплина. Не једном би и 

љегова визита почиљала не од болесничких соба, већ од санитарних 

просторија. Те ће по Жикићевом утиску, Данић створити своју школу. Из ље, 

осим осталих, потичу потољи академик проф . др Сава Петковић и 

послератни професор на предмету "Ратна хирургија" др Воја Стојановић. 

Слика 15. Прва хируршка пољска болница српске Врховне команде у 
Драгоманцима, љен коначни изглед. Жујовић. 

Стиже и Други светски рат. 

По капитулацији Краљевине Југославије, Данић није послат у ропство . 

Окупациона управа одобрила је на територији Србије три центра за лечеље 

југословенских раљеника: у Београду, Нишу, Крагујевцу. Те је наставио рад 

у Главној војној болници. Средином 1942. године ухапшен је од Гестапоа. 

Под којом оптужбом? Према Жикићу, Данићје већ пре јуна 1941 прихватио 
наређеља и овлашћеља пуковника Михајловића за организоваље санитета 

Војске у отаџбини. А потказан је од стране двојице болничара чланова 

комунистичке партије . Према послератној верзији, Данић је помагао 

Космајски партизански одред. У недостатку доказа, јер за собом није оставио 

писани траг, послат је у заробљенички логор . У логору Хамелбург постаје 

шеф оскудно опремљене логорске амбуланте . Ту се упознаје с Пером 

Ђурковићем, и страсно везује за астрономију. Немачки лекари који су 

21 Жикић М.: 1980, "Моја сећања на заслужну породицу Данић", Гласник Српског 
историјско културног друштва ''Његош"; 44, стр. 122-128. 
Димитријевић Б. : 2005, "Најбољи Чичин ђак", Књижевни лист, Београд, 4, бр. 37. 
стр. 16. 
Урна је нестала у отпацима и шуту, када је по исељењу Војно медицинске академије 

извршено реновирање зграда за потребе Клиничког Центра Србије. 
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Данића веома ценили, дотуриће му кришом Стремтринов уџбеник. Страст и 

пркос ишли су дотле да је у логору тајно конструисан телескоп, боље рећи 

дурбин, за посматраље небеских појава. 

Крајем марта 1945. године Американци покушавају да ваздушним 

десантом, ослободе заробљене своје саборце из хамелбуршког заточења. 

Десант не успева, а тешко рањеног пуковника Вотерса, зета генерала Патона, 

доносе Данићу. И мада оскудно опремљен - папирни завоји, некакав 

антисептик и обичан кухињски нож - Данић успева да му спасе живот, и 

поштеди га сакаћења. Тако ће се остварити Данићеве речи изговорене над 

гробом учитеља, да успех хирургије више зависи од самог хирурга, мање од 
. 22 

услова под КОЈИМ ради. 

Успех у лечењу Вотерсове ране донео је код Американаца Данићу велики 

углед, а можда му је спасао, ако не живот, или робијање, а оно барем 

положај по повратку у отаџбину. Јер је разлог његовог хапшења од стране 

Гестапоа, још био нерашчишћен. За сад доступна архивска грађа 

разјашњењу доприноси само донекле. Данићев досије, у Архиву Србије, је 

непотпун.23 Али овенчан славом, по повратку у Београд, распоређен је у 
новосадску Војну болницу. Признат му је и пуковнички чин. А касније ће 

учествовати у оснивању ортопедско-хируршког одељења Војно медицинске 

академије . Те до отварања свих архива остаје претпоставка, да је по повратку 

из ропства - са СВОЈИМ неискорењивим смислом за хумор - пристао на 

уподобљавање властите биографије новим животним условима. Није 

помагао оног већ овог Дражу. Није Михајловића него Марковића. Није био 

шеф Равногорског санитета, већ дародавац Космајског партизанског одреда. 

Пензионисан, по војном закону, у својој шездесетој, проф . др Радован 

Данић постаје један од оснивача Београдског астрономског клуба "Руђер 

Бошковић" које ускоро постаје Астрономско друштво под истим именом . 

А његов чудесни лик остаје у памћењу генерација. У Данићевој близини 

осећала се радост живљења ... Био је од оних људи чија се срећа састојала 
од збира среће осталих људи ... Његов однос према младима подсећао је на 

однос античких философа према својим ученицима .. . Био је учитељ наука, 

уметности, вештина, живота уопште ... Ни у једном његовом поступку није 
се могао наслутити траг личног, материјалног интереса... Ширином и 

дубином свога живота деловао је нестварно. 

22 Данићу је асистирао др Радомир А. Ђорђевић, по специјалности зубни лекар. По 
завршетку опште медицине, специјализовао зубно лекарсво на Стоматолошкој 

поликлиници Опште државне болнице у Београду, као ђак др Атанасија Пуље, 

зачетника хирургије лица и вилица још у Балканским ослободилачким ратовима. 

Стога је Данић одабрао Ђорђевића као најупућенијег. По оснивању Стоматолошког 

факултета Универзитета у Београду 1948. године, др Радомир А. Ђорђевић постаће 
асистент а потом доцент на предмету "Стоматохирургија". Пензионисан је као 

професор на том истом предмету, који је, крајем шездесетих, преименован у 

"Максилофацијална хирургија", то јест, хирургија лица и вилица. 
23 Архив Србије: Министарство социјалне политике и народног здравља, досијеи, 
фасцикла 30, бр. 2. 
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И, можда Је у потоњем овом исказу одгонетка. Није припадао своме 

времену, осим као научник, него прошлом; времену горостаса за КОЈе су 

љубав спрам отачетства, и стваралаштво до последљег даха, били изнад 

свега. Астрономија беше и доживотна његова веза са Чичом. Вечни, 

непомућени планетарни поредак, непорециве а предвидљиве законитости 

васељене ... Веровао је и др Радован Данић, као својевремено Имануел Кант, 
да су морални закони у сваком људском бићу исто тако неумитни и вечни. И 

преко тога: да радост живљења потиче од радости даривања. Да се подноси и 

најтежа патња само ако није лишена смисла. Да право дело не пропада. Те је 
. . . 

своЈ неуморни рад наставио на пољу астрономиЈе, поступивши по оноЈ 

народној пословици: Кад отац даје радују се и син и отац ... Преносио је на 
млађе сву ону љубав, пожртвовање, животну мудрост коју су њему његови 

стари оставили. 

А млади су га разумели, касније још и више. 

Примаријус др Будимир Павловић, дугогодишњи кустос Музеја Српског 

лекарског друштва, сусрео је др Радована Данића уочи његовог краја, по 

други пут. Упамтио га је још као дечак, тридесетих година прошлога века, 

када је несретним случајем задобио прелом подлактице, па био пребачен у 

Главну војну болницу. Над њим се окупише лекари, и тужно одмахиваху 

главама. Мораће рука да се одсече . И дође Данић и загрме: срамота да тако 

говорите! Ми смо у ратовима и такве спасавали. Под на'ереним шаторима, 

импровизованим заклонима, руке наших тежака! Вама је лако, али ја ћу када 

време и томе дође на рапорт горе Чичи. Шта да му одговорим ако упита: 

зашто сте оном детету одсекли руку? Не! Ова рука може и мора бити 

сачувана. И била је . Тог другог пута, већ као лекар Хитне помоћи Павловић 

беше код Данића. Предузе шта је требало, седе покрај постеље и осмели се: 

"Ви ме се не сећате, но ја сам онај дечак са гадно преломљеном 

подлактицом, а ви сте, може бити, баш онај доктор Данић који ју је, ево, 

сачувао. " И самртник се придиже. Прихватио је и пољубио је Павловићеву 

руку. Целивао је своје дело, сву своју прошлост, све своје заклетве дате 

Чи чи. 
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БРАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

PROF. DR. RADOV AN RADA DANIC
ТНЕ BEST UNCLE'S STUDENT 

Prof. Dr. Radovan Rada Danic (1893 - 1979), one of the most eminent military 
surgeons, was the president (1954 - 1966) of the Astronornical Society "Rudj er Boskovic" 
and the head of People's Observatory and Planetarium (1965 - 1977); member of the 
French Astronomical Society, and for some time member of the Administrative Board of 
the Astronomical Observatory in Belgrade. 

The magazine Vasiona (Universe) dedicated а part of an issue to him (1979, No. 2, рр 
33 - 40) and ten years later а whole issue (1989, No. 1) including the precious 
ЬiЬliography of his works and works about him. Нis character has been presented with 
esteem and warmth and has been highlighted from various aspects. The main aim of this 
work is to complete the data. The decisive influence on Radovan Danic made Dr. Mihailo 
Petrovic, the father of the SerЬian war surgery as well as his work in the legendary First 
surgical field hospital of the SerЬian supreme command in Dragomanci. 
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уредник М. С. Димитријевић 

Публ. Астр. друш. "Руђер Бошковић" бр. 7, 2007,375-386 

ГЕОРГИЈЕ БОРОЦКИ

ПАРАДИГМА ЉУБАВИ ПРЕМА АСТРОНОМИЈИ 

МИЛАНРАДОВАНАЦ 

Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11160 Београд 7 4, Србија 

Резиме. Георгије Бороцки, астроном аматер је парадигма посвећености и љубави 

према науци. Иако готово без наде да да ће неки од његових бројних радова бити 

објављен, он их је уз велика материјална улагања, упорно и систематски преводио да 

би обогатио нашу оскудну астрономску литературу и та знања приближио младима. 

Рад се бави његовом преписком са Опсерваторијом тим поводом и судбином 

његових превода (радова). У прилогу је дат и попис 80 наслова од 11.200 страна, које 
ј е он са више ј е зика превео на српски језик. 

Георгије Бороцки, иако је добар део живота 

посветио науци, не спада у ону категорИЈУ 

посвећеника науке, за кога можемо без дилеме 

устврдити да је, бавећи се њоме, досегао неке 

особито значајне научне резултате . Међутим, по 

једном другом кључу, по дубокој заљубљености 

и преданости науци и дугогодишњем приљежном 

бављењу њоме, у овом случају астрономијом, чак 

и онда кад бива свестан да му она ту љубав неће 

"узвратити", он заслужуЈе нашу свеколику 

пажњу. Заправо, Бороцки би могао бити 

парадигма аматер с к е опседнутости и љубави 

према ЈедноЈ науци. 

А ко је зправо био Георгије Бороцки? 

Старији астрономи и чланови Астрономског 
Слика 1. Георгије 
Бороцки 12. 4.1936. 

друштва "Руђер Бошковић", сећају га се као 

једног од старијих чланова Друштва, али истовремено и једног од 

значајнијих, поготово на популаризацији астрономије у часопису "Васиона" . 

Због овога је после смрти, у Даљу, 12. априла 1978. године, и "заслужио" ин 
мемориам, који је написао Милан Јеличић (1978), на основу којег смо могли 
и сазнати неке значаЈНИЈе податке из његовог живота. 
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Бороцки се родио 21 .децембра 1893. године у Даљу, као потомак једног 
од учесника Пугачовљеве буне, који је након љеног угушеља избегао из 

Русије и настанио се у Даљу, где је радио у Патријаршијском двору. 

Основну школу завршио је у Даљу а гимназију у Земуну. По жељи 

родитеља, Бороцки је отишао у Беч на студије медицине, али је из личног 

интересоваља за астрономију, а под упливом суграђанина из Даља Милутина 

Миланковића, 1919. године уписао астрономију. Према Јеличићу, који се 

позива на казиваље сестре Бороцког, Вере Јокић, он је и завршио 

астрономију (?)и као један од наших првих дипломираних астронома радио 

на бечкој астрономској опсерваторији. Међутим, овај податак о завршеној 

астрономији у озбиљну сумљу доводи астроном Перо Ђурковић, али 

индиректно и сам Бороцки, о чему ћемо нешто више рећи касни ј е . У 

Београд, по истом извору, Бороцки долази 1939. године, где се жени 

професорком музике и ту остаје до 1951, али нажалост, за то време "није 
радио у струци". 

Остатак живота провео је у Даљу. Није имао потомства. 

По свему судећи Бороцки се највише бавио превођељем са енглеског 

руског и немачког језика: да би зарадио за живот преводио је разна 

документа и публикације из домена пољопривреде (по сазнаљу и казиваљу 

Ђорђа Нешића из Даља, словио је чак као експерт за пшеницу, због чега је 

стекао надимак Мичурин), како за појединце тако и за институције; и 

наравно астрономску литературу- за задовољство и духовну равнотежу. 

Управо, ова друга љегова активност предмет је нашег интересоваља, а 
. . . 

непосредан повод су четри писма коЈа Је он своЈевремено упутио 

Астрономској опсерваторији у Београду, пронађена у љеној архиви. Сва 

четири писма исписана су зеленим мастилом, школски правилном и 

читљивом ћирилицом. Прва два (по времену настанка) су адресована на 

директора Астрономске опсерваторије, а друга два на Астрономску 

опсерваторију. Сва четири су упућена из Даља. 

У првом са датумом од 25. августа 1952. године, Бороцки информише 
директора опсерваторије (Војислава Мишковића) о следећем: "Пре извесног 

времена одлучио сам се да напишем књигу астрономског садржаја у лако 

разумљивом облику. Сврха исте је да у сажето) форми посредује 

систематски преглед савременог астрономског знања ". За себе каже: "Ја 

сам непознат и немам никакве платформе (!?) са које бих могао да 

препоручим штампање књиге", те се обраћа директору Опсерваторије: "Зато 

сам слободан да Вам приступим са молбом, да рукопис објективно оцените 

и према стеченом уверењу да поступите". Дакако, Бороцки је у прилогу 

писма (у којем то и пише) Опсерваторији доставио на увид и рукопис своје, 

како ју је насловио, Астрономије (а који му је касније враћен па га нема у 

Опсерваторијиној архиви) . За случај "допадаља структуре књиге", Бороцки 

моли да се, 'у интересу популаризације астрономске мисли", предложи за 

штампаље, или, "ако то не може", да се снабде "одговарајућим 
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предговором", из којег би се видело да би "кљига била корисна за 

посредоваље астрономског знаља". 

А за случај " н ед опадаља кљиге, из било ког разлога", он жели 

"непристрасно мишљеље", којем ће се он "наравно покорити". 

Успут, он подсећа да у "великим цивилизованим нацијама" има доста 

сличних публикација, те "да је и код нас већ дошло време када се више не 

може као до сад олако рећи: А шта ће нам астрономско знаље?" Јер, 

резонује он, 'у развитку свих природних наука, без погледа на васиону, фали 

важна карика". 

Писмо завршава са уверељем да кљига сличне садржине може и код нас 

корисно да послужи сваком ко хоће да прошири свој видик, нарочито 

млађем поколељу које се по професији упознаје ма с којом од природних 

наука. 

Како је прошао читав месец дана а од Астрономске опсерваторије није 

добио никакав одговор на ово писмо, Бороцки је 27. септембра (1952) на 
исту адресу упутио и друго писмо . 

Подсећајући на оно прво и рукопис кљге у прилогу, он у овом, у краћем 

облику, готово понавља садржај претходног, уз претпоставку о заузетости 

директора "текућима новостима" и "новостима из астрономског 

стваралаштва" па изражава наду да ће ускоро добити "први утисак", "бар у 

неколико редака", о својој Астрономији. 

И управо према очекиваљу, од Астрономске опсерваторије је ускоро 

добио писмо, датирано са З . октобром 1952, али не од "неколико редака", 

него од четри стране исписане писаћом машином, а потписана, не од 

директора, већ од стручног сарадника Астрономске опсерваторије у 

Београду, Пере Ђурковића. Од Пере Ђурковића зато што је- објашљава он у 

уводу писма Бороцком - од директора Опсерваторије Војислава Мишковића, 
добио љегова писма и рукопис Астрономије, уз задужеље да га он прегледа 

и даде СВОЈУ оцену у погледу штампаља. 

Већ прва реченица Ђурковићевог одговора, доводи у питаље податак 

(ако га већ и не побија) који је добио Јеличић и објавио га у склопу 

биографије Бороцког, да је он завршио астрономију, односно, да је један од 

наших првих дипломираних астронома. Та реченица гласи: "Ви нисте 

стручљак за астрономију", па даље пише: "То се види из многобројних 

примера у рукопису, које ћу Вам касније навести. Мени је Ваша професија 

непозната и једино што се из рукописа јасно може видети је чиљеница да 

Вам српско-хрватски није материљи језик. У вези са овим, дакле 

посматрајући рукопис као дело једног аматера астрономије, ја Вам морам 

да изразим своје особито честитаље. Ви располажете са знатном 

литературом из астрономије, јер се многобројни подаци који се налазе у 

овој кљизи нису могли прикупити из пар кљига. Ви сте показали смисао за 

прикупљаље података, иако притом понекад падате у грешку 

некритичности на коју ћу Вам касније указати. Ваш српско-хрватски нема 

много грешака и љих би могао лако поправити коректор за језик у 
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штампарији. Дакле, посматрајући писца кроз књигу моја је оцена позитивна 

и ја Вас молим да Вас моја оцена књиге не скрене са пута популаризације 

астрономске мисли, где би сте Ви могли са материјалом којим 

располажете, бити од користи, јер би кратке чланке по часописима лако 

било исправити и довести у сагласност са објективним чињеницама. 

Уколико се код нас буде такав часопис појавио, ми рачунамо на Вашу 

сарадљу. 

Из досадашњег видите да је оцена рукописа негативна ... ", закључује 

Перо Ђурковић, пре но што ће тачку по тачку исцрпно и детаљно 

анализирати текст Астрономије, Георгија Бороцког, чиме се овом приликом 

нећемо бавити. 

"На основу свега", саопштава на крају анализе рукописа Ђурковић 

Бороцком, "можете ме разумети да нисам у стању да рукопис предложим 

за штампање или да му евентуално пишем предговор и вршим исправку 

текста. Но то не значи даје Ваш труд био без вредности. Напротив, ја сам 

Вам већ на почетку рекао да га много ценим". 

У суштини негативна рецензија књиге (првенствено по питању 

штампања), Бороцког није обесхрабрила да би престао да се бави писањем, 

односно астрономијом. Напротив, изгледа да му је Ђурковићева позитивна 

оцена, њега као пасионираног сакупљача астрономске литературе и као 

писца, те подстрек да и даље ради на популаризаЦИЈИ астрономске мисли, 

првенствено са краћим чланцима у часописима, више значила од негативне 

критике рукописа књиге . 

Управо, према Ђурковићевом савету, Бороцки је "пронашао себе" у 

часопису Васиона, Астрономског друштва "Руђер Бошковић", где је, као 

истакнути члан Друштва, почео да се од 1956. године, јавља са већим и 
значаЈНИЈИМ чланцима. 

А што се тиче Астрономске опсерваторије, није је заборавио, но, проћи ће 

читава деценија пре но што ће на њену адресу, 24. јануара 1962. год. стићи 

ново, треће по реду писмо од Георгија Бороцког (АО, бр . 103/62). Писмо је 
садржавала два прилога. Један од њих био је критички приказ његове горе 

спомињане Астрономије, који му је пре десет година написао и доставио 

Перо Ђурковић, а који он сад враћа како би указао новом в.д. директору 

Астрономске опсерваторије, Василију Оскањану, да је "већ имао контакт" 

са Опсерваторијом, и које врсте је он био . Управо захваљујући овој 

чињеници, остало је сачувана Ђурковићево критичко мишљење о рукопису 

Астрономија, Георгија Бороцког. У писму Бороцки признаје и истиче своју 

ранију "наивност" по питању штампања популарно написане астрономске 

књиге у Југославији, у којој се, констатује он са жаљењем, ''мало обраћа 

пажње знању о Васиони". Насупрот томе наводи исцрпне и прецизне 

податке о броју штампаних књига и чланака астрономског садржаја, како у 

социјалистичким (СССР) тако и у капиталистичким (енглеска и немачко 

говорио подручје) земљама. Указује и на веома мали број објављених 

астрономских радова из Југославије . 
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Посебно важан и значајан, заправо директан "кривац" за писање овог 

рада, је други прилог који је садржавала ово треће писмо . Бороцки је тај 

прилог писму, обима четри стране, насловио као "Списак астрономских 

свезака". Тај списак садржи 72 наслова астрономских публикација (књига), 
или како их он назива - свезака, груписаних по областима, и за сваки наслов 

наведен број страна. "Када све саберемо видимо да тих 80 свезака (неки 
наслови имају по више томова - примедба М. Р . ) имају 11.200 страна 
текста", израчунао је, и на крају писма закључио Бороцки! 

О чему се заправо овде ради? 

Бороцки у писму, уз претходну констатацију да "на српско-хрватском 

језику не постоји астрономска литература, која би могла дати довољну 

информацију о садашњем стању те науке" (мисли- астрономске), садржај 

прилога овако објашљава: "У приложеном списку наведене свеске, које сам у 

последљих Ј О година сакупио, могле би пружи ти доста добро обавештење 

онима који се интересују за астрономију, а не знају неки страни језик на 

којем постоји астрономска литература. Те свеске представљају већим 

делом слободне преводе астрономских публикација, шта.мпаних на руском, 

енглеском и немачком језику. Према томе, оне имају већу вредност, него да 

сам ја аутор". 

Дакле, да закључимо и да појаснимо: Бороцки је у периоду од 1952. до 
1962. године, о свом трошку и труду, сакупио велики број публикација 

астрономске садржине на руском, енглеском и немачком језику, од чега је 72 
наслова, или 11 .200 страна, превео на српски језик, елем, да би свима онима 
који не знају наведене језике, а хтели би да се упусте у изазове и тајне 

астрономске науке, то омогућио! 

А то би учинио тако што би, каже Бороцки на крају овог писма, 

"споменуте свеске, ако хоћете да их примите, поклонио опсерваторијској 

библиотеци, без икаквих обавеза од стране Опсерваторије", а све да би биле 

доступне ширем кругу читалаца. 

Да би читаоци имали прави увид у опсег и садржај овог несвакидашњег 

преводилачког подухвата и напора који је себи у задатак дао Бороцки, а 

зарад помоћи другима, а себи вероватно на велико задовољство, нека буду 

записани наслови његових "свезака", од чега су понајвише преводи. 

Његов "Списак астрономских свезака", тј . наслова, пренећемо у целости, 

онако како га је он дао, све са бројем страна за сваку појединачну 

публикацију, односно за оне обимније и бројем томова. 

(Звездицом су означени пронађени рукописи) . 

СПИСАК АСТРОНОМСКИХ СВЕЗАКА 

Астрономија 

Сферна астрономија 

Меридијанска мерења* 
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има страна текста 

202 
220 
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Мала кретања земље* 

Теоријска астрономија 

Стазе двојних звезда* 

Небеска механика 

Астрофизика 

П останак астрофизике 

Физика променљиве звезде Ј- П 

Магнетско поље у астрономији * 
Зрачење космичких честица* 

Нестационарне појаве у васиони* 

Спектрална секвенца 

Методи истраживања космичког зрачења Ј -JV* 
Универзалност почетне фракције сјаја звезда* 

Звездана астрономија 

Еклипсијалне променљиве звезде 

П осматрање звезда* 

Расподела звезда 

Динамика звезда 

Спискови звезда* 

Међузвездана материја 

Планетарне маглине * 
Жарке звезде* 

Звездане асоцијације* 

Аспект Галаксије* 

О Метагалаксији Ј- П 

Радиоастрономија 

Васионски радио таласи* 

Радиоастрономске опсервације Ј- П 

Сунце 

Физика Сунца* 

Нова проучавања Сунца* 

Електромагнетски таласи у атмосфери Сунца* 

Корпускуларно зрачење Сунца 

380 

127 

82 
135 

94 
286 
145 
182 
200 
106 
681 
46 

89 
165 
224 
272 
135 
162 
125 
174 
95 

179 
352 

213 
274 

158 
158 
116 

69 



ГЕОРГИЈЕ БОРОЦКИ- ПАРАДИГМА ЉУБАВИ ПРЕМА АСТРОНОМИЈИ 

Сунчев систем 

Разно о сунчаном систему Ј- ЈП (Ј и П*) 

П овршина планета 

Фотометрија планета 

Физика планета 

Неке карактеристике планета и сателита* 

Марс 

О атмосфери земље* 

Мале планете 

Зодијакално светло* 

Мете о ри 

Велики метеорит код Владивостока* 

П оларно светло* 

Месец 

Марс у опозицији 1956. г. 
Проучавање метеорита 

Васионско стакло 

Космогонија и космологија 

637 
160 
141 
141 
53 

100 
163 
106 

68 
110 

73 
104 
172 
125 
122 

43 

Космогонија на Западу* 166 
Еволуција звезда 144 
Еволуција звезданих система 80 
Еволуција звезда у јатима 156 
Кант-Лапласова космогонија 18 
Еволуција звезда из супергустог гаса елементарних 

честица 115 
Вангалактичка астрономија и космологија 236 
СимпозиОЈум о пореклу Земље и планета 1958, г. 150 

Популарна астрономија 

Звезде 

Систем Сунца* 

Плодне теме о систему Сунца 

Планета Земља 

Основна астрономија 

Популарна астрономија 

Ајнштајнова Васиона 

Савремено гледање на Васиону* 

Вештачка планета* 

А том и Васиона * 
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80 
70 
98 

39 
154 
200 
158 
149 
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Историја астрономије 

Реформатори астрономије 

Астрономска открића 

Физикалне идеје од средљег века до Њутна 

Геоцентризам * 
Хелиоцентризам 

Истраживање васионског простора 

Етапе звездане астрономије 

Астрономијау СССР-у 1917-1957,1-11 

91 
244 
106 
51 

127 
213 
43 

421 

Није прошла ни недеља дана од понуде Бороцког да Опсерваторији 

уступи преводе горе наведених свесака, а в .д. директора Опсерваторије 

Василије Оскањан му 30. јануара кратко одговара: "У вези Вашег писма од 
24. јануара ове године, извештавате се да ће Опсерваторија примити на 
поклон са захвалношћу Ваше свеске из астрономије, али да није у 

могућности да их штампа, из разлога које Вам је изнео друг Ђурковић Перо, 

виши научни сарадник ове Опсерваторије, још З. октобра 1952. године". 

Још ажурнији био је Бороцки, који се већ 2. фебруара 1962. јавља 
Опсерваторији са четвртим писмом (у архиви Опсерваторије), уз 

информацију да је примио њено писмо, и опаску да није ни очекивао да она 

штампа било шта од његових свесака, јер "да се у Југославији могу 

штампати астрономски текстови, они би се штампали не чекајући мене, 

јер, постоје образовани астрономи (подвукао М. Р . ,- као још једну потврду 

да Бороцки није завршио астрономију), који би могли да пишу". Не пропушта 

прилику да још једном нагласи "да се у Југославији мало цени астрономска 

наука", уз свесност да то "не зависи од научних радника, него од других 

фактора"!? 

Пре "другарског поздрава" на крају писма, Бороцки је Опсерваторији дао 

и обећање: "Чим се мало побољшају транспортне прилике, (вероватно због 

зиме- прим. М.Р . ) доставићу вам понуђене свеске". 

Међутим, свеске ипак нису (тада) стигле на Астрономску опсерваторију! 

На њихово могуће одредиште указао је још 1978. године Милан Јеличић, 
у већ спомињаном "ин мемориам"-у Георгију Бороцком, где констатује: 

"Његове рукописне књиге се налазе у библиотеци САН-а, а део је у 

библиотеци нашег Друштва, којем је завештао своју астрономску 

библиотеку". 

Трагом ове информације, радозналости и жеље да се на једном месту 

(гомили!) види 11.200 страна рукописа, нашли смо се у САНУ, али не у 
њеној Библиотеци него, с обзиром да је реч о рукопису, у Архиву САНУ. И 

збиља, у Улазном инвентару Историјске збирке уписани су и Списи из 

астрономије Георгија Бороцког, добијени од аутора 1958. године. Заведени 

су под више бројева У лазног инвентара, и то: под бр . 20 - 24 свеске, бр . 31 
(нема ознаке врсте и броја физичких јединица -прим. М.Р.), бр, 54 - 7 књига, 
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бр . 92 - 9 списа и бр . 176 - 19 свезака. Кад се зброје све ове различито 

назване физичке јединице, може се готово поуздано закључити да је Бороцки 

Академији у више наврата доставио свих 80, како их је он назвао, свезака, 
односно 11 .200 страна рукописа. Управо тако! Можемо само закључивати, 

пошто не можемо проверити, јер се у Инвентару налази и примедба да су 

одлуком (не пише чијом) бр . 317, из л968 . године, сви списи враћени писцу!! 

На основу овде изнетих чињеница, остаје нејасно и загонетно више 

ствари. 

Ако је Бороцки своје рукописне списе уступио Академији 1958, како их је 
и зашто нудио Астрономској опсерваторији 1962. године; односно, кад их јој 
је обећао, а она их начелно прихватила, зашто их јој није и уступио? Остаје 

непознато и ко Је и зашто донео одлуку, те списе након њиховог 

десетогодишљег боравка у Академији, вратио Бороцком . Да ли је можда сам 

аутор тражио поврат списа? 

Коначно, била је (дуго) непозната и њихова даља судбина. 

Према сећању Милана Јеличића, на Народној опсерваторији негде су 

постојале неке фасцикле са рукописима Георгија Бороцког; али, неупоредиво 

мање од запремине коју би чинило 11 .200 страна рукописа. 

И збиља, његово сећање се срећом показало основано, јер је Владан 

Челебоновић, почетком децембра 2005. године, у сутеренском, библиотечко 
- архивском простору Народне опсерваторије на Калемегдану, пронашао 34 
фасцикле са његовим рукописима, који заслужују да се о њима каже нека реч 

више! 

Списи садрже 30 наслова, који су у горњем попису означени звездицама, 
с тим да неки обимнији радови запремају више фасцикли, од којих, на 

пример, онај под насловом Методи истраживања космичког зрачења, чак 

четири или 681 страну. Кад се све пронађене фасцикле, које чине тек око две 

петине укупног броја (72) са списка, поређају једна на другу, добије се купа 
од пола метра висине, или мерено другим аршином, преко 4.600 страница 
рукописа! Неколицина, иначе белих фасцикли је, као и део садржаја у њима, 

до ломљења уцрнео, услед очитог дужег излагања јаком извору топлоте. У 

фасциклама са већ подоста изрђалим металним механизмом за фиксирање 

избушеног папира, налазе се две врсте папира формата А4, једна лошија и 

друга осетно боља, без линија, исписан светлоплавим мастилом, 

геометриЈски правилним редовима, веома лепим и читљивим рукописом -
ћирилицом . На фасциклама, као и на првој унутрашњој страни, Бороцки је 

. . 
при врху исписивао своЈе име, а испод назив дела, потом садржаЈ, и коначно 

на крају, изворе, односно коришћену литературу. Заправо, подаци о 

ауторима преведених дела, односно о литератури налазе се тек на 17 
наслова, док за преосталих 13 нема никаквих података, да ли се ради о 
преводу, или је Бороцки, као што је то нагласио, сам "саставио" неки рад на 

основу више извора, али о томе није оставио никаквих података. Од оних 17 
наслова, неки имаЈу податак о аутору или групи аутора, а други изворе, чак и 

врло бројне, међу којима предњачи дело Космогонија на Западу, са чак 360 
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набројаних извора. Неколико фасцикли садржи и додатак од више листова са 

фотографијама разних астрономских инструмената и небеских тела. 

Фотографије су исечене из разних часописа руског порекла (на порекло 

упућује текст на руском језику на њиховој полеђини), и залепљене 

једнострано на папир, на каквом је исписан и текст, испод којих је Бороцки 

руком исписао легенде. 

Како су наведени списи били у Академији, на свакој фасцикли и на првој 

страни, налази се мастилом исписан број који је тамо добила, као и печат 

Архива Српске академије наука, који се на неким фасциклама налази 

отиснут и на полеђини сваког, једнострано неписаног листа. Наравно на 

свакој фасцикли, и на првој страни, отиснут је и меморандум Астрономског 

друштва "Руђер Бошковић", камо су списи доспели после њиховог враћања 

из Академије, са ознаком Библиотека, бројем и вероватно ознаком полице 

где су требали бити смештени. 

Није искључена могућност да се на Народној опсерваторији, ако већ не 

сви, оно пронађе бар још нешто од већег дела списа Георгија Бороцког који 

за сада нису нађени и чија је судбина и даље непозната. 

Проналаском ових списа на Народној опсерваторији, коначно су се 

створили услови да се нађу тамо, где је Бороцки првобитно и пожелео да 

буду - на Астрономској опсерваторији у Београду. Наиме, Владан 

Челебоновић који их је пронашао, иначе и председник Управног одбора 

Астрономске опсерваторије, предложио је аутору овог текста - који је по 

информацији да су пронађени дошао да их погледа - да их преузме и пренесе 
на Астрономску опсерваторију, што је овај и учинио, а са чиме се сагласио и 

секретар Народне опсерваторије, Милан Ј еличић. 

Ови списи несумљиво, осим овде изнетих основних података, заслужују и 
. . . 
Једну садржаЈНИЈУ стручну анализу, врсног познаваоца астрономске науке, 

. . 
али истовремено и познаваоца нешто стариЈе астрономске литературе, КОЈИ 

би могао дати праву оцену овог огромног рада Георгија Бороцког, од пре 

нешто више од педесетак година, проистеклог из велике љубави према 

астрономији, и несебичној жељи да и другима учини доступним 

занимљивости, лепоте и тајне васионе; сагледавајући значај рукописа из оне 

перспективе, пре нешто више од педесетак година, кад је он (чак и уз велике 

издатке за набавку литературе), у периоду од више година, и настајао . 

Са практичног аспекта, по питању штампања и коришћења (неостварене 

жеље Георгија Бороцког), овај рукопис вероватно више не би био актуелан и 

интересантан. Време од четири деценије у науци, у коју се данас у свету 

много улаже, па тако брзо долази и до нових сазнања, која лако бивају свима 

доступна, учинило Је своЈе . 

Оно што није успео на другим странама, Бороцки је себе као астронома, 

популаризатора науке, добрим делом остварио у окриљу Астрономског 

друштва "Руђер Бошковић" . Тамо га је Милан Димитријевић приликом 

обележавања 50 година од оснивања и 40 година рада Друштва, 20. маја 
1984. године, сврстао међу истакнуте прегаоце, поред знаменитих Ђорђа 
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Николића, Ненада Јанковића, Др Радована Данића, ... да споменемо само 
неке, "који су пуно година с много жара уносили себе у ово Друштво, ... а у 
племенитом циљу подизаља културног и научног нивоа наше средине" 

(Томић 1984). 
Елем, по броју већих и значајнијих прилога објављених у Васиони, 

Бороцки се са 20 чланака, од око З50 аутора који су објављивали у овом 
часопису, налази на још увек високом 1З месту (Димитријевић 2002). 

Његово име налази се и међу онима који су се у Васиони јављали и са 

мањим прилозима, укупно 14 чланака, од којих је задња З објавио у Васиони 
бр . З-4, за 1971. годину, у рубрици "Новости и белешке", што је била и тачка 

. . 
на његово Ј ављање у истоЈ . 

Са ј о ш неколицином чланова Друштва, Бороцки се налази и у групи оних, 

који су свом удружењу завештали вредније астрономске библиотеке. 

Да су објективне прилике биле кудикамо боље, или да су Бороцком више 

ишле на руку, верујемо да би уз љубав коју је гајио према астрономији, 

вољу и истрајност којом се њоме бавио, у овој науци оставио знатно дубљи 

траг; међутим и оно што Је чинио и учинио, вредно Је помена, да се 

забележи као своЈеврстан допринос, првенствено на популаризаЦИЈИ 

астрономске науке код нас. 

Нека ови редови буду и прилог очувању сећања на једног од потомака 

бројне руске емиграције, која остави немерљив траг у српској науци и 

култури, у чијем укупном доприносу и Георгије Бороцки даде спомена 

вредан и препознатљив, до сад мало познат и истакнут удео . 

На крају, ево и прегледа већих и значајнијих прилога Георгија Бороцког, 

објављених у часопису Васиона, Астрономског друштва "Руђер Бошковић", 

у распону од 1956. па до 1968. године: 

1. "Арапска ђаволска звезда", Васиона, бр . З/56 . 

2. "Пасја звезда у древном Египту", Васиона, бр . 4/56. 
З . "Кинеска звезда гошћа" Васиона, бр . 1/57. 
4. "О животу у васиони", Васиона, бр . 2/57. 
5. "Загонетна планета Марс", Васиона, бр . 4/57. 
6. "Еволуција звезда", Васиона, бр. 2/58. 
7. "Електронске појаве у васиони", Васиона, бр. З/58 . 

8. "Проучавање променајачине космичког зрачења", Васиона, бр . З/59 . 

9. "Васионско стакло - тектити", Васиона, бр . З/61 . 

10. "Јесу ли нове звезде- двојне звезде?", Васиона, бр . 1/бЗ . 

11 . "Загонетна супернова звезда", Васиона, бр . З-4/6З . 

12. "Не супергалаксије већ суперзвезде", Васиона, бр. 2/64. 
13. "Многоспирална галаксија", Васиона, бр . 1/66. 
14. "Радио сигнали из васионе", Васиона, бр . З/66. 

15. "Променљивост космичког радио зрачења", Васиона, бр . 1167. 
16. "Хипотезе ударних таласа у Галаксији", Васиона, бр . 1/67. 
17. "Два извора космичког радио зрачења", Васиона, бр . 2/67. 
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18. "Квази звезде и квази галаксије", Васиона, бр . 1/68. 
19. "Звезде типа У близанаца", Васиона, бр . 1/68. 
20. "Ново о загонетним звездама Т Бика", Васиона, бр. 2/68. 
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GEORGIJE BOROCКI- А PARADIGM OF LOVE FOR ASTRONOМY 

Amateur astronomer Georgije Borocki is а paradigm of devotion and love for astron
omy. Here is considered his coпespondence with Belgrade Astronomical Observatory 
conceming his translations of astronomical literature. In appendix, а list of 80 titles 
(11.200 pages) translated from severallanguages on serЬian, is given. 
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Зборник радова конференције "Развој астрономије код Срба IV" 
Београд 22-26. април 2006, 
уредник М. С. Димитријевић 

Публ. Астр. друш. "Руђер Бошковић" бр. 7, 2007,387-407 

АСТРОНОМСКО ШКОЛОВАЉЕ СТЕВАНА П. БОШКОВИЋА И 

УТИЦАЈ ТОГ ШКОЛОВАЉА НА ЉЕГОВ РАД У СРБИЈИ И 

ЈУГОСЛАВИЈИ 

СТЕВАН РАДОЈЧИЋ 

Управа за оперативне послове ГШ Војске Србије, Београд, Србија 

e-mail: stradojcic@sezampro.yu 

Резиме. Описано је астрономско школоваље Стевана П. Бошковића у Русији и 

сагледан његов утицај на живот и рад нашег највећег геодете, геодетског генерала, 

дугогодишњег начелника Војногеографског института и јединог геодете академика 

на простору СФРЈ до њеног распада. 

Слика 1. Стеван П. Бошковић 

(1868-1957). 

УВОД 

Стеван П. Бошковић (1868-1957) 
припада невеликоЈ групи српских 

официра КОЈИ су за своЈ научни рад 

одликовани пријемом у Српску 

академију наука. Једини је међу њима 

био и члан ЈАЗУ и Скопског научног 

друштва (као и целог низа иностраних 

научних удружења). Његова необично 
. . . 

дуга воЈничка и научна кариЈера Је 

почела крајем 19. века у Србији, 

наставила се у Краљевини СХС, а 

завршила у социјалистичкој Југосла

вији. Била је посвећена пре свега 

геодезији и картографији, а делом 

географији и сродним научним 

дисциплинама. Руководећи Војногео-

графским институтом (ВГИ) скоро 

четири деценије, Бошковић је 

обезбедио геодетско и картографско 

познаваље Србије и Југославије, 

успоставио континуитет геодетско-
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картографских радова на Балканском полуострву и њихову повезаност са 

Европом, те дао видан допринос међународним геодетским радовима и 

националним радовима других земаља. Иновирао је геодетске инструменте и 

прибор, усавршавао методе геодетских мерења, оснивао и учествовао у 
. . . 

оснивању многих институциЈа и удружења од КОЈИХ нека постоЈе и данас . 

Бавио се и астрономијом, у мери у којој је она повезана са геодезијом . 

Целокупан Бошковићев опус показује да и мале земље, са скромним 

ресурсима, могу, под одређеним околностима, предузимати најсавременија 

истраживања и бити у току најновијих астрономских сазнања, па чак и дати 

властити допринос развоју европске и светске научне мисли . Понекад је за 

то, како показује Бошковићев пример, довољно бити доследан и 

бескомпромисан у примени научног приступа какав се практикује у водећим 

школским и научним установама. 

ЖИВОТ И Р АД ПРЕ ОДЛАСКА НА ШКОЛОВАЉЕ У РУСИЈУ 

Стеван П Бошковић је рођен у Зајечару, 28. априла/ 10 . маја 1868. године. 

Ту је завршио основну школу и ниже разреде гимназије (1875-1883), док је 
пети разред гимназије завршио у Београду, а шести и седми у Крагујевцу. 

а1 _- ()1Zt~rv~~~r/Тan211';.. 

(;:_./;.;..,c;cn:f;~. -- t.·,и7fiJ/ · Jf:. .-.J.rtН'(JHa о·· !f<'ЩЛ<У'-'"''о/ 

.. (?Не:д~~:к:УР.·:It~;.: ... ':,у " ' .о<!йчn~,тN<% ' 

Слика 2. Диплома српске Војне 
академиЈе . 

388 

У Нижу школу Војне 

академије у Београду ступа 1/13. 
септембра 1886. године, као 

питомац 19. класе. Тачно три 

године доцније, 1/13. септембра 
1889. године, по успешном 

завршетку школовања (као З . у 

рангу, са просечном оценом 8,78) 
унапређен ј е у чин инжиње

риј ског потпоручника и упућен 

на службу у Ниш, у Први 

инжињериј ски батаљон. 

О овом делу Бошковићевог 

живота НИЈе сачувано пуно 

података. Зна се да је од априла 

1890. до октобра 1892. године 
учествовао у премеравању око

лине Ниша и Зајечара, али о 
. . . 

каквим Је радовима реч и коЈа Је 

тачно била Бошковићева улога у 

њима, закљ учуЈ е се само на 

основу посредних података. 

Наиме, од 1890. године српска 
војска је фортификацијски уре

ђивала околину неколико градо-



АСТРОНОМСКО ШКОЛОВАЉЕ СТЕВАНА П. БОШКОВИЋА И УТИЦАЈ ТОГ ШКОЛОВАЊА НА 

ЊЕГОВ РАД У СРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ 

ва који су се налазили на главним оперативним правцима - Београда, Ниша, 

Зајечара и Пирота. Постојећа топографска карта - Ћенералштабна карта 

Краљевине Србије 1: 75 000- није, услед ситног размера, била најподеснија 

за планираље и извођеље ових радова, тако да ј е предузиман посебан пре мер 

земљишта, у крупнијим размерама (углавном 1: 1 О 000 и 1: 25 000). На тим 
задацима је учешће узео и потпоручник С. П. Бошковић и ту је, очигледно, 

скренуо на себе пажљу својих претпостављених, јер је октобра 1892. године 
упућен на вишегодишље школоваље у Русију. 

Српска војска је и раније намеравала да једног официра пошаље у 

иностранство на више школоваље у области геодезије. Први пут 1882. 
године, када је свим командама упућен Распис војног министра Ф/Бр. 3749 
од 5/17. августа 1882. године (СВЛ 32/1882) КОЈИМ се позиваЈу 

заинтересовани официри да се пријаве за школоваље у страним земљама; 

један међу љима да изучава геодезију. 

ШКОЛОВАЉЕ У РУСИЈИ 

На школоваљу у Русији Бошковићје био пуних седам година, од 1892. до 
1989. године. 

Прве две године школоваља похађао је и са успехом завршио 

Војнотопографско училиште у Санкт Петербургу. Иако је тиме тек потврдио 

диплому и спрему коју је већ имао, овде је усавршио познаваље руског 

Језика и обновио знаља неопходна за наставак даљег школоваља. У 

с" ид Ћ т" л ь с т в о сведочанство које је добио 

Дано cie СерОско~ оАужбы Поручюч Б а w ~< о а и ч у u:ь тоu-., 

что въ бЬ1'!'!tостъ прикомандt!рОU».Јt1к к:ь Воt~нно-Топw-ршџ;.1чесttому 

уч:.t~lишу (с1> 2."Ј - ГО НояОря 1802 года. па 9-о Авгус'l'а IВЯ4 года] ва-
1сан,ЈЈся: черчонiоиъ, ка..11лиграQiею, ољушв.лъ локцiп по Tonorpaфiи 

:Ј: Русс«аго языка и 111. t>еченtл А'1'1'а съ I-го Мая по 1-е Октабр.а: 

18 93 !"одn эа.н:&ч:а.Ј"ОЯ ю~yчotfie~o~llo Јlнотруlllента..r.а.ной с:ъе,.-.ки , tшь:е.u-

ЛИpOBaf.liOUЪ И 1'р'И"Г01f0NО't'рИЧОО!~ИW:И рабо'1'Q.МИ. С1о Сru.ШГО IJHЧHJI'/t 

~ эанатii! въ уч<t.жицt о6рати.1ъ иа себв: вн'-!манiе ЗЭЈ.ttчательны~.~ъ при-
~ л~ ;о,:анiеu-.., .trюбовь-о к~ saJ.UII,ia:w'lo . вылюощv.:~иоя сnоооО tюстЈнш ~: 
~ Оы~'f'ЈЊILЩ уопtками, такъ ч.то TtJnt.: p ь npc~pac!JO 'iСрт>!тъ и 

И BПOJfHt ОАМ00'1'0ЯТаЈЈЬНО ИОЖSТЪ ИС 110ЈIННТЬ ИHCTp J!.HHi TaJJbi"'!-<H ::'I.E))1-

к;! v. Н ИЈЈ S ЛАировки. По cJJy:.rбt. Оы.111. 11сегда иcnpliнны it '.1 T~ ·' i "_ ,_; :J и 

безукориsнон наrо nol>eAeнiн, так'1. что въ обще ~'L нывод :l. " ·щоз р'l. 

ОыЈЈъ ныдв.ющi ltсв; uъ чзu1о сu;щЋrе.льств ,I'Ю сЈSое ю nодшн: I, . Ј · :)::-

ло:ьtенiе),ј'Ь казе:нно1 nuчо.1'ц.- rop. C.ll e тe p OypГ'.I. Апр::Ь..-я_,р ". 11 18!)9 

rода. 4 

НnчмъtШК'Ј. Военво - Топогра~:;.~че- ~ 
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Слика 3. Сведочанство о похађаљу 
Војнотопографског училишта. 
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уписана Је следећа оцена 

љеговог рада (слика 3): "Од 

почетка школских радова 

скренуо је на себе пажњу 

необичном марљивошћу, љубав

љ у ка науци, изванредним 

способностима и брзим ус

пехом, тако да сад одлично 

црта и пише и може потпуно 

самостално вршити инстру

ментална премеравање и 

нивелање. У служби је увек био 

исправан и тачан, а владања 

без замерке, тако да је у 

општем резултату био официр 

који се истицао." (Оставштина 

С. П. Бошковића, Архив 

САНУ). 

У наставку школоваља, 

Бошковић прелази на Геодетско 
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одељење (смер) Николајевске Генералштабне академије коју је похађао пет 

година- пола у Санкт Петербургу (1894-97), а пола у Пулкову (1897-99), на 
Главној астрономској опсерваторији. 

Геодетско одељење, устројено 1854. године веома брзо је постало једно 
од водећих образовних геодетских установа 19. века, а свој врхунац је имало 
у Бошковићево време. Ту је тада предавала цела једна плејада геодетских 

официра - научника, међу осталим: Н. Ј. Цингер, В . В. Витковски, О . Е . 

Штубендорф, К. В . Шарнгорст, Ф. Ф . Витрам, итд. Такозвани допунски курс 

који се похађао на Астрономској опсерваторији у оближњем Пулкову 

умногоме је допринео великом угледу школе . Њен значај и место међу 

водећим опсерваторијама тога времена најлепше је описао водећи амерички 

астроном 19. века, С. Њукомб (Simon Newcomb, 1835-1909), назвавши је 
"астрономском престоницом света" (Шеварлић и Бркић, 1963). На њеном 
челу у време када је тамо боравио Бошковић био је академик О. А. Баклунд 

(Оскар Андрејевич Баклунд, 1846-1916) пореклом Швеђанин, а за официре
геодете је био задужен проф. др Ф. Ф. Витрам (Федор Федорович Витрам, 

1854-1914), старији астроном Пулковске опсерваторије и државни саветник. 

У оставштини Стевана П. Бошковића сачуван је концепт једног његовог 

пригодног говора из средине двадесетих година 20. века у којем он, поводом 
избора за редовног члана руског Научног института (који су у Београду 

основали руски научници - емигранти након Октобарске револуције), 

евоцира успомене са школовања у Русији, посебно Пулкова. Овде се тај 

говор даје скраћено, уз мање стилске и правописне исправке (интегрални 

текст је у: Радојчић, 1998а) . 

"У току последље деценије прошлог столећа имао сам особиту срећу да 

као млад српски официр будем упућен у Русију на специјално више 

образоваље из свих оних наука, на основу којих би нам било омогућено из 

основа тачно премераваље наше земље, те да нам то послужи као главни 

основ за љено свестрано па и војно испитиваље и културно унапређиваље. 

Прве две године мојега школоваља у Војно-топографском училишту и 

друге две и по године у Геодетском одељељу Више Николајевске 

генералштабне академије испуљене су биле огромним научним и практичним 

материјалом, који је требало претходно савладати, да би се стекла сва она 

знаља, која су потребна за крунисаље потпуне астрономско-геодетске 

спреме једнога правог геодете - спреме која се добијала на тзв. допунском 

(а у ствари главном) курсу на Пулковској опсерваторији. " ... 
... "Позабавићу се - с допуштељем - нешто мало више оним што сам 

чуо, видео, радио, научио, па и осетио у блаженој атмосфери 

Императорске Главне Николајевске Астрономске опсерваторије у 

Пулкову" ... 
... "Наш рад на војном Геодетском одељељу састојао се, укратко речено, 

из обнове оних теорних предаваља, која су одмах затим реализована 

практички на опсерваторији или око ље стварним опсервацијама, мерељем, 

срачунаваљем, обрадом резултата с критичким расматраљем и проценом 
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резултата решеља најразноврснијих проблема из Више геодезије и 

Позициске астрономије. 

Из самог овога генералног прегледа може се одмах наслутити од каквог 

су огромног интереса били за нас слушаоце сви ти, и по самој природи 

својој, необично интересантни радови. 

МИНИСТ.&РС"rВО 
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Слика 4. Сведочанство о завршеној 
Генералштабној академији са 

Допунским курсом у Пулкову. 

Мереље пулковских базиса ге

нијална смишљеним Струвеовим 

базис-апаратом, љегово детаљ

но испитиваље и упоређиваље са 

тада најновијим Једериновим 

базис-апаратом; мереље хори

зонталних и вертикалних углова 

изванредно елегантном и ош

троумном Струвеовом мето

дом1 и другим сличним за 
одредбу узајамног положаја 

тачака тригонометријске три

ангулационе мреже пулковских 

базиса са детаљном обрадом за 

изналажеље највероватнијих по

правака мерених углова по мето

ди најмаљих квадрата; 6 пута 
изнивелисан 30 километара пут 
од Пулкова до Гачина фран

цуским нивелиром по методи 

француског академика Лалмана, 

ради упоређеља са другим мето

дама, и други слични радови и 

опити у вези с тиме били су 

предмет једног дела мојих зада

ћа - тезе из више геодезије за 

стицаље права на степен руског 

геодете са вишом спремом. 

Иако је највише рађено лети, 

током целог курса је коришћена свака лепа ведра ноћ, а радило се и даљу (по 

Сунцу). Астрономска посматраља су вршена највише са преносним 

инструментима којима се геодети и иначе служе при својим научним 

експедицијама ради одредбе географских позиција места најразличитијим 

методама и са различитом тачности с обзиром на циљ ових одредаба - на 

мору, копну, на сталним опсерваторијама, станицама, или на другим, 

нарочито на тзв. Лапласовим тачкама триангулација Ј реда. Рад у бироу 

(нарочито за време рђавог времена) састојао се махом од срачунаваља 

1 Гирусном методом, прим. а. 
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резултата добијених мерељем и из опсервација - ради оцене тачности рада 

овом или оном методом, овим или оним инструментом и процене 

најрационалнијих поступака при научним експедицијама са различитим 

циљевима. 

Мени је чинила особито задовољство што ми је, поред свега напред 

изложеног рада, било стављено у дужност да се детаљније позабавим и 

методама Цингера и Гедеонова за одредбу времена, као и методама 

Струвеа и Пјевцова за одредбу ширине из посматраља. Ови су ми радови -
поред осталих - донели велика искуства, поуке задовољства, па и радости 

због великог угледа који сам доживео још као тако рећи несвршени ђак -
пред најкрупнијим научним личностима на Опсерваторији и у 

Астрономском и Географском друштву петроградском. 

Те радосне часов пулковске нисам никад заборавио нити ћу их икада 

заборавити. 

Поред свих ових више или маље стручних радова једног геодете, мени је 

пала у део и та част да извршим и један од најкрупнијих послова за рачун 

Главне опсерваторије. Наиме, 27. децембра 1898. годинi било је помрачеље 
Месеца. Главна пулковска опсерваторија узела је благовремено, пре тога, 

иницијативу да организује међународно посматраље окултације звезда (чак 

до 8 величине) за време помрачеља са свих 145 главних светских 

опсерваторија са којих би се тај феномен могао посматрати, а све у циљу 

што тачније одредбе паралаксе Месечеве и љегова радијуса, како је и раније 

то било рађено. За ту организацију и извођеље тих опсервација требало је 

извршити велики претходни рачун, тј. саставити тзв. ефемериде за свих 

145 опсерваторија, што је и извршено тачно, на време и велико 

задовољство мога професора и директора опсерваторије, и на моју нову 

срећу и радост, јер је и тај рад мој цитиран у аналима Пулковске 

опсерваторије. " ... 
. . . "Крајем наших студија, 1898. године, иницијативом директора Главне 

опсерваторије, пок. Баклунда, отпочела је организација једне велике научне 

експедиције за свестрано природљачко научно испитиваље острва 

Шпицбергена, до тада скоро сасвим неиспитаних. Једна од главних задаћа 

те експедиције била је да се на тим острвима изврши једно потпуно 

савремено, тачно градусно мереље до изнад 80° северне ширине, тј. 

нај северније него што је икад дотле мерен какав сектор лука меридијанског. 

Рад на припреми те велике и богато снабдевене експедиције настављен је и 

по свршетку нашега школоваља. За вођу те експедиције одређен је био мој 

школски друг, геодетски капетан Ј класе Сергијевски, доцнији ђенерал и 

професор Геодетског одељеља Академије. 

Паралелно с тим и у исто време, ја сам, по примеру пулковских научника, 

под пулковским надахнуђем, образложеним представка.ма, добио потребне 

кредите и набавио: Једеринов базис-апарат, два велика Кернова 

2 Према Јулијанском календару, прим. а. 
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универсална инструмента реконструисана за савремене геодетске и 

астрономске опсервације и 12 најтачнијих маринских хронометара за 

астрономска посматраља. Све је то брижљиво испитано и припремљена 

(укључујуђи и ефемериде) на Пулковској опсерваторији, за једну другу, макар 

и скромнију експедицију из Пулкова, у дијаметрално супротном правцу од 

оне прве, скоро до 40° северне ширине-у Србију. " ... 
. .. "Не могу а да овде не спомен ем две епизоде из мојих пулковских 

доживљаја, који тако јасно илуструју и карактеришу ондашње дивне односе 

професора према ђаку и 

обратно. 

Када смо већ свршили са 

званичним нашим школовањем, 

имали смо част да будемо прет

стављени и главном просветном 

инспектору, председнику Импе

раторске Академије наука, вели

ком кнезу Константину Кон

стантиновичу, па сам том 

приликом доживео и ту срећу да 

ми је он понудио да останем у 

Русији за сарадњу на великим 

научним радовима који су се 

тада обилно вршили широм целе 

велике европске и азијске Русије. 

Иако дубоко ганут, морао сам 

се захвалити на овако високој 

пажњи, уверавајући да ћу, када 

се вратим у своју отаџбину као 

њен питомац и једини стручњак, 

више користити на тај начин и 

угледу руске науке и мојој земљи 

у стварности. П о што су ови 

разлози примљени са похвалом, 

Слика 5. Кернов универзални охрабрен сам био да се своме 
инструмент. професору Витраму пожалим 

што ми недостаје бар један 

примерак саставног дела најновијег Једериновог базис-апарата- жица од 

инвара - која тек што је први пут била излиферована руској експедицији у 

три примерка. Никога и не питајући, професор Витрам је узео једну и само 

напоменуо шефу руске експедиције да ће њему бити довољне и две-једна за 

мерење, а друга за резерву. Трећа, вели, нека иде са срећом у експедицију на 

југ-у Србију. " 

У Пулкову је Бошковић први пут испољио и своју склоност ка иновирању 

инструмената, што ће доцније постати значаЈан део његовог укупног 
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животног дела- на пасажни инструмент је 1898. године поставио Талкотову 
либелу и тиме омогућио одређиваље латитуде тим инструментом (Јовановић, 

1957). Друга иновација се такође тиче либела, а о томе Бошковић само овлаш 
говори у цитираном сећаљу, у делу у којем каже да је набавио "два велика 

Кернова универсала реконструисана за савремене геодетске и астрономске 

опсервације". Реконструкцију је извршио он, преуредивши висинску либелу 

тако да се може користити као Талкотова, па се опажач током опсервација не 

мора окретати око инструмента ради одржаваља дурбина на истој висини 

(алмукантарату) и читаља либеле (Бошковић, 1936). 
Осим што је, како сам каже, љегов рад у вези рачунаља ефемерида за 

потребе међународног посматраља оскултација звезда цитиран у аналима 

Пулковске опсерваторије, Бошковић је цитиран и у кљизи свог професора Ф. 

Ф . Витрама О приискании звездных пар для определения шыроти по 

соответствующим высотам (Ст. Петербург, 1898). Наиме, Витрамје у то 
доба радио на усавршаваљу Пјевцовљеве методе одређиваља латитуда, а 

једна од битнијих интервенција се огледала у начину избора парова звезда 

погодних за ове опсервације - помоћу карте неба решене у стереографској 

пројекцији. С тим у вези, Бошковић је, по Витрамовим инструкцијама, 1897. 
израдио Звездану карту у стереографској пројекцији, која је, са љеговим 

потписом, публикована у наведеној кљизи. 3 

О љеговом ангажоваљу на рачунаљу ефемерида за међународну опажачку 

кампаљу, Бошковићев професор Ф. Ф. Витрам је у Извештају о раду 

капетана српске војске Бошковића на пулковској Опсерваторији током 

1897-98 године записао је следеће4 : 

"Познавајући капетана Бошковића као стручног и неуморног 

калкулатора и врло извежбаног цртача, понудио сам му да суделује у овом 

предузећу које надмаша моћ једног калкулатора. Он се врло радо примио 

тога задатка и сјајно га довршио. Израчунао је 'у другу руку' привидна 

места за 145 опсерваторuја, а затим изврпио целокупан графички посао 
који сам по себи сачињава огроман подухват. Правичност захтева да се 

каже да је наше предузеће пошло за руком само благодарећи необичној 

вештини, брзини и тачности са којом је капетан Бошковић извршио све 

наведене радове. " 

3 У карту су унете готово све звезде из Berliner Jahrbuch-a са деклинацијама до -15° 
(око 570 звезда). 
4 Архив САНУ, 13391/5. 
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3ВЋ3ДНАЯ НАРТА 
Въ поляРной сЈсешгеафичсской ПРоскц1и 

ЭПОХА 1900Г. 

Вџичи..а 3!f1o)Дlo ОТЪ содо3.0 

О"- '\оО идoi.JII'oe • 

Слика 6. Звездана карта С. П. Бошковића, објављена 1897. 

"Стеван П. Бошковић је радио у Пулкову са одличним успехом и 

необичном ревношћу, што није могло а да не да најблагопријатније 

резултате, благодарећи љеговом практичном таленту. Владајући ретко 

оштрим оком и лаком руком, он је постао веома вешт посматрач, а о 

љеговој калкулаторској вештини сведочи сваки табак љегових 

израчунаваља. Његоваје приљежност несумљиво ванредна, а сви практични 

радови љему су права наслада. При таквом љеговом односу према послу, рад 

са љим је и за самог наставника био врло пријатна дужност." 
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Важно је уочити да је Бошковић у Пулкову извршио све припреме за 

предстојећи рад у Србији - набавку инструмената и љихово испитиваље, 
. . 

израду проЈекта тригонометриЈске мреже и програма астрономских радова, 

срачунао ефемериде парова звезда ради потребе за одређиваље времена и 

географске ширине и сл. 

За своје укупне резултате у Пулкову Бошковић је, на предлог својих 

професора, примљен за члана два елитна удружеља - Руског астрономског и 
Руског географског друштва, у која се улазило само са посебним 

препорукама. Од 1902. године Бошковић је редовни члан ових удружеља. 
У свој извештај професор Витрамје записао и ове пророчанске реченице: 

"По свој прилици капетан Бошковић ће бити позван да учествује у 

геодетским и картографским радовима у Србији. Нема сумње да ће он у 

улози главног извршиоца ових радова, а доцније и као главни руководилац, 

учинити врло важних услуга својој отаџбини" . 

. -
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Слика 7. Потврде о избору за редовног члана Руског астрономског друштва и 
Руског географског друштва. 

Овај период школоваља у Русији није утицао само на Бошковићево 

доцније стваралаштво, односно на љегов научни и стручни рад. Он је 

обележио и љегов приватни живот, јер је у руској престоници упознао десет 

година млађу Надежду (1878-1954), ћерку Феодора и Надежде Степанов. У 
браку који је потрајао све до љене смрти 1954. године, имали су две кћерке, 
Ану (1899-?) и Наталију (1901-1971). Наталија, доцнија примабалерина 

београдског Народног позоришта, није имала потомке, док се о Ани, која је 

дуго година живела и умрла у Америци, веома мало зна. 
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ГЕОДЕТСКИ И АСТРОНОМСКИ РАДОВИ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 

По повратку у Србију, Бошковић постаје најпре шеф Тригонометријског 

одсека Географског одељења Српске војске, а од краја 1900. године и 

начелник Географског одељеља које ће, понајвише захваљујући његовим 

залагаљима, 1920. године прерасти у Географски, а 1923. у Војногеографски 
институт. 

.... .... /.······················ ... 
i 

Леiенда: 

© Тачке аустро-угарске мреже 

8 Тригонометријске тачке I реда 
~ Астрономскетачке 

(на тачкама r реда) 
~ Астрономскетачке 

(на тачкама нижих редова) 

Основица 

Основичка мрежа 

·········..... Прецизни нивелман 

Слика 8. Геодетски и астрономски радови СП Бошковића у Краљевини 
Србији. 

Heioiiiuнcкa 
основичка 

.мрежа 

До 1906. године Бошковић је са свега б триангулатора завршио 

тригонометријску мрежу Србије I, П и Ш реда (око 1000 тачака) и са ње 
отпочео топографски премер у размери 1: 25 000 и 1: 50 000. Србија је тако 
постала прва балканска земља која је своју мрежу развила сопственим 

снагама, уз то скромним средствима и персоналом, а савременим начином 

рада. Ту се очитује снажан утицај Пулкова, где је Бошковић пројектовао ову 

мрежу и о томе дискутовао са својим професорима. Осим што се по тачности 

налазила у самом врху најбољих европских триангулација (средња грешка 

угла по формули Ферера износи 0"66; Бошковић, 1922), она је по два важна 
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показатеља била испред свога времена. Прво, то је била површинска, а не у 

то доба веома присутна ланчана триангулација (мрежа троуглова I реда је 
континуирано прекривала државну територију), што је Међународна 

геодетска и геофизичка унија (МГГУ) препоручила тек 1922. године . Друго, 

она је имала чак четири основице мерене жицама од инвара (једном жицом 

коју је Бошковић добио у Пулкову и још две које је 1904. набавио у Севру, у 
Француској) . То је прва национална триангулација чији је размер одређен 

инварским жицама, начином који ће друге земље почети шире да примељују 

тек након Првог светског рата. Бошковић је пионир овог мереља и методи 

мереља је дао значајан допринос. И не само то: Бошковић је још 1900. 
године измерио Параћинску основицу (око 5,6 km) инварском жицом коју је 
донео из Пулкова, а то значи годину дана пре него што су са остале две

иначе прве инварске жице у свету - предузета мереља на Шпицбершким 

острвима, ради чега су и направљене . Ови Бошковићеви радови учествују у 

дефиницији хоризонталног геодетског датума који се данас користи у Србији 

и Црној Гори. 

Прецизни нивелман који је организовао Бошковић (а до 1912. године је 
изнивелано преко 1300 километара) одликује се изванредном тачношћу, 

бољом од 1mm/km, што је око три пута тачније од тада важећих 

међународних прописа; штавише, он је задовољио и критеријуме доцније 

уведене дефиниције (Хамбург, 1912) најтачнијег рада у нивелману, тзв . 

нивелмана високе тачности. Бошковић је 1904. године лично извршио 
повезиваље нашег нивелмана са нивелманом суседне Аустроугарске (код 

Београда и Зворника) и тиме је Србија почела по први пут да одређује висине 

у односу на средљи ниво Јадранског мора. У Србији се и данас служимо 

вертикалним датумом који је те године преузео Бошковић . 

. , 
... .. ' .. ~ 

Слика 9. Бошковић 1904. године преузима вертикални датум аустроугарске 
мреже на старом железничком мосту у Београду (лево) и репер на београдској 

железничкој станици (репер I), прва тачка у Србији која је добила висину у 
односу на Јадранско море (десно, сликано 1998. године) . 
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Упоредо са овим радовима, Бошковић је предузео и астрономска мереља, 

не са циљем дефинисаља хоризонталног датума - ј ер се још у Пулкову 

определио да се, ради европског геодетског континуитета, датум дефинише 

повезиваљем српске мреже са аустроугарском мрежом, на коју су биле 

ослољене и триангулације других земаља централне Европе - већ ради 

одређиваља скретаља вертикала, а одатле и облика геоида на територији 

Србије. Непосредни повод за овај, у то доба прворазредни научни задатак, 

био је да се утврди порекло и узрок неслагаља руских и аустроугарских 
. . . 

геодетских радова до КОЈИХ Је долазило управо дуж српске териториЈе. 

"Што се тиче . . . питаља о пореклу и уз року геодетског те и 

картографског, углавном лонгитудиналног, неслагаља у земљама Понтиског 

и Панонског басена - записаће Бошковић пола века доцније - ја сам још 

крајем прошлог столећа, студирајући то питаље на Пулковској 

опсерваторији5, а priori наслућивао да то неслагаље произлази углавном због 
врло вероватног супротног скретаља вертикале (виска) од љеног нормалног 

положаја према идеалној криво) површини земног сфероида, што произлази 

услед локалног атракционог поремећаја интензитета теже, изазваног 

структуром споменутог карпатско-балканског планинског лука. Зато сам 

још тада6створио план својих геодетских и астрономских радова тако да 
бих на тим експедицијама а posteriori утврдио истинитост тих својих 
наслућиваља. Припремио сам за то два универзална инструмента за 

геодетска и астрономска посматраља, 12 хронометара, анероиде и 

термометре/ срачунао ефемериде парова звезда за одредбу времена из 
астрономских опсервација методом Цингера за тачке свих географских 

ширина тадаље Србије; тако исто, и за исте географске ширине, срачунао 

сам ефемериде парова звезда за одредбу географске ширине места из 

астрономских опсервација методом Пјевцова и ефемериде Поларне звезде 

(а Ursae тiпoris) за одредбу азимута класичном методом. Планирао сам рад 
тако да паралелно са мерељем хоризонталних и вертикалних углова 

триангулације извршим и астрономска мереља за одредбу времена, 

географске ширине и азимута, изабравши за то низ тачака на највишим 

нашим планинама као и низ тачака у нашим речним долинама, рачунајуђи да 

ће се тако најбоље испитати и открити наслућивани локални атракциони 

утицаји на поремећај нормалног правца интензитета теже, па отуд и 

скретаље вертикале. " ... 
... "Пошто су експедиције за те радове на изабраним највишим тачкама 

наших планина скопчане са знатним физичким напорима, то сам програм 

геодетских и ових својих астрономских радова удесио тако да то буде 

извршено још првих година, а затим и на тачкама у нашим речним 

долинама" (Бошковић, 1952) 

5 подвукао С. Р. 
6 подвукао С. Р. 
7 то је набавио и припремио на крају школовања у Русији, прим С. Р. 
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Од 1900. до 1912. године Бошковић је извршио наведена мерења на 30 
тачака, равномерно распоређених на државној територији. Тиме је 

Краљевина Србија постала прва земља у свету која је приступила изучавању 

облика геоида на читавој државној територији . Прве резултате Бошковић је 

презентовао 1923. године, на једном предаваљу у Српском географском 
друштву, затим 1927. године на конгресу МГГУ (што је публиковано тек 
1939. године, у оквиру извештаја МГГУ за конгрес у Вашингтону, у тому 
XVI Travaux Geodesiques МГГУ) и напокон 1952. године у својој књизи 
Скретаље вертикала у Србији, у издању Српске академије наука (Београд, 

1952). Занимљиво је да је Бошковић приликом астрономских мерења око 
инструмента постављао тзв . покретну опсерваторију, тј . јако кудељно 

платно висине 1,8 метара затегнута око 6 стубова пободених вертикално око 
инструмента, што Је представљало изванредну заштиту инструмента у 

теренским условима и утицало на тачност опажања. Тек после више од шест 

деценија доцније ово је постала обавезна пракса при најтачнијм теренским 

астрономским радовима у геодеЗИЈИ. 

У овом периоду Бошковић је на Калемегдану планирао оснивање 

астрономске опсерваторије. Колико је у томе успео, данас се не зна; иако 

нема података да је отишао даље од припрема - као ни о томе шта би све 

били задаци те опсерваторије - остаје чињеница да је тригонометриска тачка 

I реда стабилизована на Калемегдану добила назив Војна опсерваторија, а тај 
назив се Јавља и у низу других геодетских докумената тога времена, 

укључујући и оне који су настали радом цивилне геодетске службе. 

ГЕОДЕТСКИ И АСТРОНОМСКИ Р АД ОВИ У КРАЉЕВИНИ 

ЈУГОСЛАВИЈИ 

Након завршетка балканских ратова и Првог светског рата - током којих 
је Географско одељење под Бошковићевим руководством непрекидно 

радило, целим путем којим се Српска војска повлачила ка југу, затим на 

Крфу, па у Солуну (као једина савезничка установа на фронту способна за 

израду карата) - Географско одељење прераста у Географски (од 1923. 
године у Војногеографски) институт. Ојачан геодетским кадром из две 

велике царевине КОЈ е су нестале у вихору светског рата - аустроугарске и 

руске - наш Војногеографски институт (ВГИ) ће до Другог светског рата под 
Бошковићевим руководством прерасти воЈничке оквире и постати 

национална установа са међународним угледом . 
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Основни задатак тек устројеног ВГИ је био израда топографске карте 

новостворене државе размера 1: 100 000. С тим у вези, Бошковић је најпре 
. . . 

проширио предратну српску мрежу на Југ, при чему Је лично измерио ЈОШ 

четири основице и основичке мреже (слика), тако проширену мрежу 

изравнао и повезао са ланцима аустроугарске мреже КОЈИ су се простирали 

новоприсаједињеним територијама. Тако је створена геодетска основа за 

премер целе државе (коју и данас користимо у Србији и Црној Гори). Од 

1922. године Бошковић активно учествује у раду неколико међународних 
асоцијација. Посебно је активан у раду МГГУ; био је делегат Српске 

академије наука и Министарства војске и морнарице на конгресима МГГУ у 

Риму (1922), Мадриду (1924), Прагу (1927), Штокхолму (1930), Лисабону 
(1933) и Едимбургу (1936). 

Слика 10. Триангулација Краљевине Србије проширена на југ, 1923. год. 
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Слика 11. Насловна страна Ефемерида. 

На конгресима је износио 

читав низ предлога: о мерељу 

лука меридијана 22° источне 

географске дужине (укупне 

дужине преко 100°, од Северног 
леденог мора до југа Африке), о 

начину оствареља геодетске 

везе између Крита и Африке 

(удаљеност око 300-400 km), о 
мерељу лука паралеле 45° 
северне географске ширине, о 

потреби да се поједини делови 

прибора за геодетска и ас

трономска мереља израде од 

инвара, о конструкциЈИ летви за 
. . 

наЈтачниЈе нивелманске радове, 

о начину повећаља тачности 

визираља при мерељу хори

зонталних углова (и астро

номских азимута), о потреби и 

значаЈу испитиваља геоида, о 

потреби испитиваља поремећаја 

и колебаља земљине коре, као и 

низ предлога КОЈИ су се 

односили на унапређеље методе мереља дужина жицама од инвара и 

иновираље извесних делова опреме за та мереља, итд8 • 
Највећи део ових предлога давао је, како је знао у појединим приликама 

да истакне, под Пулковским надахнућем, а неки су и формулисани у 

"блаженој атмосфери Астрономске опсерваторије у Пулкову" . 

МГГУ је неке љегове предлоге институционализовала, формираљем 

посебних комисија- нпр. комисије за инвар, комисије за лук меридијана од 

Северног леденог мора до Африке, комисије за мереље дуж средље паралеле, 
. . . . 

комисиЈе за проЈеКЦИЈе, комисиЈе за проучаваље поступка изравнаља 
. . . . 

заЈедничке европске мреже, комисиЈе за прецизни нивелман, итд. у КОЈИМа Је 

Бошковић узимао учешће, најчешће као председник. Када се покушају 

пратити љегове активности само у МГГУ, види се пуни смисао Витрамове 

опаске да је "љегова приљежност несумљиво ванредна." Наиме, многе 

комисије којима је Бошковић председавао имале су сталан карактер и 

захтевале динамичну преписку са званичницима МГГУ, члановима комисија 

и извршиоцима одређених активности у земљама - чланицама (махом 

начелницима војногеографских института и професорима универзитета) . 

8 Сви су ови предлози усвоЈени, а понешто од тога се геодети у свету користе и 
данас, на пример летве за нивелман и крути висак. 
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Слика 12. Делови међународних лукова меридијана и паралеле 
у Југославији. 

У истом периоду био је веома активан и у Међународној географској 

унији (учесник четири конгреса, активан у неколико комисија), као и у 

Удружењу словенских географа и етнографа. На сваком конгресу ових 

међународних асоцијација давао је извештај о радовима ВГИ у периоду 

између два конгреса. 

Истовремено, Бошковић је руководио и целокупним радом ВГИ, при чему 

је сваку теренску сезону- од почетка априла па до дубоко у јесен- проводио 

на теренским радовима широм Југославије. Теренским радовима је 

подређивао све своје активности, сматрајући их својом најважнијом 

обавезом . Ни у седмој деценији живота није подлегао удобностима 

кабинетског рада, неуморно обилазећи триангулаторе и топографе који су 

радили под најтежим теренским условима, у беспућима Велебита, 

Пљешивице, Проклетија, Алпа, итд. А стизао је и да објављује чланке, 

преводе, књиге и карте, да конструише и усавршава геодетске инструменте, 

да оснива удружења и установе, да председава Друштву геометара 

Југославије, Српском географском друштву, Националном комитету за 

геодезију и геофизику, Одбору за државни премер, итд. 

Убрзо након Првог светског рата, на Калемегдану је почела градња 

зграде ВГИ (данашњи Војни музеј), а у оквиру ње и Опсерваторије, тачније 

једног павиљона. У још недовршеном здању, 1926. године ВГИје учествовао 
у симултаном одређиваљу географских дужина, према међународном 

пројекту у којем су учествовале 42 опсерваторије широм света. Бошковић је 
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Слика 13. Насловна страна резултата обраде 
опажаља Опсерваторије ВГИ. 

организовао радове на 

приЈему часовних сигнала и 

одредби времена из ас

трономских посматраља па

сажним инструментом (пос

матраљем пролаза звезда 

кроз месни меридијан), 

зенит-телескопом (посма

траљем парова звезда на 

Једнаким висинама по 

Цингеровој методи) и 

незаобилазним Керновим 

универзалним теодолитом 

са КОЈИМ Је лично радио 

(такође по Цингеровој 

методи) . Охрабрен одлич

ним резултатима ВГИ и овог 

пројекта, Бошковић - иначе, 

од 1923. године генерал и то 
први генерал геодетске 

струке - следеће године, на 

конгресу МГГУ у Прагу, 

предлаже да се оваква 

мереља периодично понав

љају сваких 15-20 година, 

ради праћеља тектонских 

покрета земљине коре. Предлог је заинтригирао геодете, геофизичаре, 

астрономе и геологе, те се у јесен 1933. године ВГИ нашао на истом задатку, 
међународном одређиваљу ширина, али овог пута у садејству са 70 светских 
опсерваторија. И овим радовима ВГИ је руководио Бошковић, али је сва 

мереља поверио слушаоцима Више геодетске школе коју је формирао при 

ВГИ, по узору на Геодетско одељеље Николајевске генералштабне 

академије .9 И опет су резултати били одлични; рачунски биро основан при 
Париској опсерваторији ради обраде свих мереља, рангирао је резултате 

ВГИ одмах иза водећих светских опсерваторија (Гриничке, Париске, 

Вашингтонске, Пулковске и сл. ), а испред оних у Бечу, Цириху, Варшави, 

Прагу, Букурешту, Софији, Кракову, итд. 

У овом периоду су уследила и бројна признаља за рад и резултате од 

Српске академије наука, ЈАЗУ, Скопског научног друштва и целог низа 

иностраних и мећународних стручних и научних удружеља, као и бројна 

домаћа и страна одликоваља (Радојчић, 1998б) . 

9 За њихово школоваље превео је са руског три књиге свог професора Цингера: Курс 
астрономије (теоријски и практични део) и Курс више геодезије и математичке 

картографи) е. 

404 



АСТРОНОМСКО ШКОЛОВАЉЕ СТЕВАНА П. БОШКОВИЋА И УТИЦАЈ ТОГ ШКОЛОВАЊА НА 

ЊЕГОВ РАД У СРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ 

Р АД У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ 

РАД НАКОН ПЕНЗИОНИСАЉА 

Стеван П. Бошковићје пензионисан 1938. године, на свој 70. рођендан. И 

по томе је изузетак међу српским официрима: униформу је носио скоро 52 
године, остваривши радни стаж од преко 59 година. У пензију је могао да 

оде поносан на оно што је урадио, јер је установу коју је преузео 1900. 
године остављао са 10 пута бројнијим и далеко стручнијим кадром, која је 
имала одлично место у устројству војске, добру организацију, Нижу и Вишу 

геодетску школу у свом саставу, властитут зграду наменски грађену за 

потребе установе, прворазредне инструменте, машине и опрему; под 

његовим руководством ВГИ је прерастао војне оквире и постао својеврсна 

национална институција са међународним угледом. 

СРПСКА АКАД Е МИЈА НАУКА 

ПОСЕБII Л И8ДАЊА 

ОдЕ-'hЕЊЕ ПРt!РОДНО · МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА ________________ ,. 

БА3ИСИ И БА3ИСUЕ МРЕЖЕ 
ТРИГОНОМ/t'ГРИСWЕ ТРИАНГУЛАЦIIЈ.Е 

СРБИЈ Е. ЦРНЕ ГОРЕ. I{OCOНCI(O • Мt.'ТОХИЈСКЕ 
ОМАСТИ И МАКЕДОНИЈЕ 

Бt:ОГРАд 

"" 

Слика 14. Знаменита Бошковићева трилогија настала након П светског 
рата. 

Неизмерно активан током целог живота, стално у покрету и са новим 

идејама, Бошковић остаје веома активан. Посвећује се раду у Српској 

академији наука. Као њен представник, одлази на своје задње путовање ван 

земље - у Амстердам, на конгрес Међународне географске уније, а по 

повратку ради на новом издању своје Карте Југославије 1:1 000 000 и у 
академијином Одбору за израду националног атласа. Активан је и током 

окупације, у Одбору за државни премер формиран при Министарству 

финансија, у којем је био делегат Српске академије наука. О свом раду у 

овом Одбору (у којем је био председник) Академију извештава након 

ослобођеља Београда јануара 1945. 
И у деветој деценији живота Бошковић не посустаје . Пише и објављује 

списе, учествује у обнови геодетских и геофизичких радова. Обнавља 

Национални комитет за геодезију и геофизику, учествује у оснивању и раду 

Географског института САН. Активан је и у стручним удружењима; 
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занимљиво је да је почетком 1953. године изабран за почасног члана 

Астрономског друштва Руђер Бошковић. 

Умро је у Београду, 9. маја 1957. године. 

ЗАКЉУЧАК 

Астрономско школоваље Стевана П. Бошковића на Опсерваторији у 

Пулкову крајем 19. века имало је одраза не само на љегову доцнију личну 
војничку и научну каријеру, већ је умногоме обележило и развој геодезије у 

Србији, а касније и у Југославији. Нема сумље да му је Пулково 

представљало трајну инспирацију и надахнуће у свим подухватима, али га је 

обликовала и као личност са особинама које су пулковски научници 

сматрали пожељним за све људе од науке, пре свих скромност, посвећеност, 

упорност и брига за подмладак. 

Његов рад у Србији директан је наставак пројеката и експеримената на 

којима је радио у Пулкову, љегово ангажоваље у научним и стручним 

удружељима природна последица чланства у Руском астрономском и Руском 

географском друштву, међународне стручне активности су логичан одјек 

љеговог првог учешћа у међународном пројекту посматраља окултација 

звезда. 

Преводио је стручну литературу са руског, а по узору на школу коју је 

завршио основао је Вишу геодетску школу при ВГИ. 

У односима са студентима и потчиљенима он пројектује однос који су 

имали љегови пулковски професори према љему - дискретно усмераваље, 

подстицаље инициЈативе, навођеље на широко, интердисциплинарно 

размишљаље. 

Благодарећи том утицају, Бошковић је у српскоЈ геодеЗИЈИ и сродним 

дисциплинама оставио неизбрисив траг. 
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ASTRONOMICAL EDUCATION OF STEV AN Р. BOSKOVI<= AND ITS 
INFLUENCE ON HIS WORК IN SERВIA AND YUGOSLA VIA 

The astronomical education of Stevan Р. Boskovic in Russia is described, and 
influence of those education on life and work of our greatest geodesist, geodetical general, 
director of Military Geographical Institute and the only one geodesist who was an 
academician in Yugoslavia before its breakdown is analyzed. 

407 



Зборник радова конференције "Развој астрономије код Срба IV" 
Београд 22-26. април 2006, 
уредник М. С. Димитријевић 

Публ. Астр. друш. "Руђер Бошковић" бр. 7, 2007, 409-414 

СТЕВАН П. БОШКОВИЋ 

КАО ВРСНИ ПОСМАТРА Ч 

МИОДРАГ ДАЧИЋ 

Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11160 Београд 7 4, Србија 

Резиме. Стеван П. Бошковић (1868 - 1957), признати геодета и научник, поред 
многих послова које је обављао, дао је значајан допринос нашој астрономској науци 

одређујући, за потребе геодезије и картографије, скретање вертикала на територији 

Србије с почетка двадесетог века, а између првог и другог светског рата је 

организовао две одредбе географске дужине Београда. Био га је глас одличног 

посматрача са поузданим калкулаторским способностима због чега су, поред 

осталих, и резултати његових астрогеодетских мерења врхунске тачности. На 

конкретном примеру, анализом његовог ширинског посматрачког материјала, 

показује се да је потпуно заслужио епитет врсног посматрача. 

1. УВОД 

У неколико првих деценија двадесетог века на нашим просторима (и 

буквално, на нашим просторима) делала је једна изузетна личност, 

оставивши неизбрисиви траг у нашој геодезији и њој сродним наукама. Био 

ј е то Стеван П. Бошковић, официр геодетске службе, генерал, дугогодишњи 

начелник Војногеографског института, члан Српске академије наука, познат 

и признат ван граница наше земље. Своју дугу војничку и научничку 

каријеру посветио је геодезији и картографији, а самим тим географији, 

астрономији и сродним научним дисциплинама. Руководећи 

Војногеографским институтом скоро четири деценије обезбедио је геодетско 

и картографско познаваље Србије и Југославије, повезао геодетске и 

картографске радове на Балканском полуострву са радовима у Европи и дао 

видан допринос међународним активностима на пољу геодезије. Такође је 

побољшавао геодетске инструменте и прибор, усавршавао методе 

геодетских мерења, оснивао и учествовао у оснивању многих институциЈа и 

удружења. Нас у овом прилогу интересује његова активност на пољу 

практичне астрономије, или, како се уобичајено означава, геодетске 

астрономије (мада можемо казати астрономска геодезија) . Осврнимо се на 
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неке делове Бошковићеве биографије (Радојчић 1998) који су релевантни за 
љегове астрономске радове . 

По завршетку Војне академије у Београду Стеван П. Бошковић бива 

промовисан у чин инжиљеријског потпоручника 1889. године и одлази у 

Ниш на дужност командира вода у првом инжиљеријском батаљону и 

учествује у премераваљу околине Ниша и Зајечара. Одавде је 1892. упућен 
као државни питомац у Русију на вишегодишље геодетско и астрономско 

школоваље . Био је први официр српске војске који је послан на 

специјализацију из области више геодезије и положајне астрономије. Две 

године похађа наставу у Војнотопографској школи, а у међувремену цело 

лето 1893. проводи на теренској пракси. По завршетку ове школе уписује 

Геодетско одељеље Николајевске Генералштабне академије 1894. године, 
где су наставу држали многи чувени руски научници (Цингер, Витковски, 

Штубендорф, Шарнгорст, Витрам и други) . Посебан утицај на Бошковићев 

рад имали су Н. Ј. Цингер, професор више геодезије и астрономије и В . В . 

Витковски, професор геодезије и картографије, чија је нека дела преводио 

доцније на српски. У јануару 1897. године Бошковић, као капетан друге 
класе, прелази на Пулковску опсерваторију, која је у оно време уживала 

велики научни углед, а чувени Њукомб ЈУ Је назвао "астрономском 

престоницом света". 

Први Бошковићев рад у Пулкову је била триангулација околине 

Опсерваторије, а затим прецизни нивелман од Пулкова до Гатчина удаљеног 

30 километара, ради упоређеља Лалманове са руским и другим методама 
нивелаља. У Пулкову је Бошковић испитивао тачност географских ширина 

одређених из посматраља великог броја парова звезда на једнаким висинама 

(Пјевцовљева метода) и тачност одређиваља времена Цингеровом методом. 

Ово је била одлична припрема за радове који су га очекивали у Србији. 

Постоји једна интересантна епизода везана за Бошковићев рад у Пулкову. 

Његов непосредни руководилац током усавршаваља на Пулковској 

опсерваторији Ф. Ф . Витрам био је иницијатор међународног астрономског 

пројекта посматраља окултације звезда Месецом за време Месечевог 

помрачеља 27. децембра 1997. (по Јулијанском календару) . Главни проблем 

овог пројекта састојао се у обимном рачунаљу привидних места Месеца због 

љеговог врло компликованог кретаља. Уздајући се у Бошковићеву вештину, 

брзину рада и тачност рачунаља, Витрам му поверава овај огромни посао 

који Бошковић успешно завршава, на чему су му Витрам и астрономска 

јавност веома захвални. Највеће признаље Бошковићу за рад у Пулкову био 

је предлог љегових професора за пријем у Руско географско и Руско 
. . 

астрономско друштво, у КОЈе се улазило само са препорукама и по нарочитоЈ 

процедури. 

После школоваља у Русији и специјализације на Пулковској 

опсерваторији, Стеван П. Бошковић је био потпуно спреман за геодетске, 

астрономске и картографске послове који су га чекали у Србији. 
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2. АСТРОГЕОДЕТСКА ОДРЕЋИВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ 

У првим годинама двадесетог века почела су геодетска одређиваља ради 

тачног топографског премера Србије. Том приликом су откривена знатна 

неслагаља у вези картографских радова бивше Аустро-Угарске, Румуније, 

Бугарске и Србије, баш на четворомеђи тих држава, тамо где карпатско

балкански лук пресеца те области раздвајајући Панонски од Понтијског 

басена. Због тога је било важно да се утврди узрок тих неслагаља. Поред 

тога, било је важно како да се оријентише триангулација Србије и на који 

сфероид да се пројектује. Због везе тадашљих геодетских радова са радовима 

бечког Војногеографског института, а преко љих и са осталим сличним 

радовима земаља средље Европе, решено је да се оријентација оствари према 

радовима наведеног института и да се пројекција врши на Беселов сфероид, 

као што су тада били сви радови средље Европе . Тако је стварана веза и 

континуитет средљеевропских и балканских геодетских радова. 

Стеван П. Бошковић је још на студијама у Пулкову наслућивао да је, 

вероватно, скретаље вертикале од љеног нормалног положаЈа према идеално 

кривој површини Земљиног сфероида узрок геодетског, па самим тим и 

картографског, углавном лонгитудиналног неслагаља у државама Панонског 

и Понтијског басена. Ово би, дакле, могла да буде последица локалног 

поремећаја силе Земљине теже, изазваног структуром карпатско-балканског 

планинског лука. Зато је још тада планирао геодетске и астрономске радове 

како би утврдио истинитост својих наслућиваља. 

Ради оствареља своје замисли Бошковић је припремио два универзална 

инструмента за геодетска и астрономска посматраља, дванаест хронометара, 

анероиде и термометре. Још током боравка у Русији срачунао је ефемериде 

парова звезда за одређиваље времена Цингеровом методом за тачке свих 

географских ширина тадашље Србије, а исто тако ефемериде парова за 

одређиваље географске ширине Пјевцовљевом методом и ефемериде Поларе 

за одређиваље азимута. Бошковић је планирао рад тако да паралелно са 

мерељем хоризонталних и вертикалних углова триангулациЈе изврши и 

астрономска посматраља за одређиваље времена, ширине и азимута. За ово 

је изабрао низ тачака на највишим нашим планинама, као и низ тачака у 

речним долинама, очекујући да ће се на тај начин најбоље испитати и 

открити наслућивани локални атракциони утицаји на поремећај нормалнога 

правца силе теже, па отуда и скретаље вертикале . 

Прва одређиваља на првој (северној) тачки Параћинског базиса и на Ртљу 

1900. године дала су врло добре резултате . Пошто су експедиције за ове 

радове на изабраним тачкама планина скопчане са знатним физичким 

напорима, Бошковић је програм геодетских и астрономских радова приредио 

тако да ово буде урађено првих година, а зати да се пређе на тачке у речним 

котлинама. Године 1901 . вршена су мереља на Миџору, Сувој планини и 
Јастрпцу; 1902. на Великом Стрешеру, Петровој гори, Копаонику, Голији и 
Торнику; 1903. на Малом Повлену, Дели-Јовану, Великом Суморовцу, 
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Црном врху (дуленском), Букуљи и Церу. Затим, 1905. године на тачкама: 
Нишка, Зајечарска и Неготинска црква; 1906. у Пироту на Тија бари и на 
другој (северној) тачки Враљског базиса у селу Златокопу; 1907. на Хисару 
(лесковачком), код Трстеничке и код Чачанске цркве; 1908. на Старачи и на 
Озеровцу код Марковачког моста на Морави. После тога, 1909. на Авали, 
Куличу и Подгорици и, најзад, 1911 . године на Осојни код Кладова. Дакле, у 

периоду од 1900. до 1911 . године Бошковић је обавио астрогеодетска 

одређиваља на тридесет тачака територије ондашље Краљевине Србије. 

Хитни радови на срачунаваљу тригонометријске триангулације и 

започети радови на топографском премеру, затим, балкански ратови, хитни 

геодетски радови за нови премер ослобођених крЩева и први светски рат 

онемогућили су све до 1920. године срачунаваље огромног астрономског 
материјала, али је он заједно са триангулацијом сачуван. Пренесен је преко 

Албаније до Крфа, затим у Солун, па најзад опет у отаџбину - у Београд 

1919. године. У то време је Војногеографски институт добио и нови стручни 
персонал, руске топографе, који су много помогли својом техничком 

сарадљом при обради астрономских података. 

Већ 1923. године Бошковић је могао да прикаже резултате и закључке 
својих астрогеодетских одређиваља у Географском друштву приликом 

предаваља о нашим астрономским, геодетским, топографским и 

картографским радовима. Резултати су приказани и у Прагу 1927. године на 
конгресу Међународне геодетске и геофизичке уније. 

Пред сам други светски рат Бошковић је, као члан Института земаљске 

одбране, сав астрономски материјал спакован у тридесет фасцикли примио 

на чуваље и дефинитивну научну обраду за публиковаље . У току рата и у 

време окупације сав тај материјал је брижљиво чуван и омогућено је да, по 

завршетку рата, резултати буду објављени у издаљу Српске академије наука 

под називом СКРЕТАЉЕ ВЕРТИКАЛА У СРБИЈИ (Бошковић 1952). 

3. ТАЧНОСТ ПОСМАТРАЉА 

У поменутој Бошковићевој биографији можемо наћи следећу оцену 

љеговог рада коју је дао Фјодор Фјодорович Витрам, старији астроном 

Пулковске опсерваторије, задужен за обуку официра геодета: "Стеван П. 

Бошковић је радио у Пулкову са одличним успехом и необичном ревношћу, 

што није могло а да не да најповољније резултате, благодарећи љеговом 

практичном таленту. Владајући ретко оштрим оком и лаком руком, он је 
. . 

постао веома вешт посматрач, а о љеговоЈ калкулаторскоЈ вештини сведочи 

сваки табак љегових израчунаваља. Његова је приљежност несумљиво 

ванредна, а сви практични радови су му права наслада." Имајући пред собом 

материјал који представља брижљиво обрађена астрономска посматраља 

која је Бошковић сам обавио, и у чијим је редукцијама имао огромног удела, 

најпре остајемо задивљени. Знајући колико је велики труд у то уложен 

појављује се осећај великог поштоваља. Одмах затим постављамо питаље: 
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колико Је оваЈ човек посматрао тачније од других? А пред нама су 

редукциони листови са вредностима стаља часовника, вредностима 

географске ширине, вредностима азимута правца... Добијени на тридесет 

тачака наше Србије ... 
Бошковићева одређиваља ширине Пјевцовљевом методом су нам од 

посебног интереса, јер представљају директно одређиваље једне географске 

координате астрономским путем обављено почетком двадесетог века, и то на 

територији ондашље Србије. Осим тога, регистрација времена пролаза звезда 

кроз више конаца омогућава да се стекне боља слика о прецизности 

(унутрашљој тачности) са којом је Бошковић добијао резултате својих 

астрогеодетских радова. 

Редукциони материјал који се чува у библиотеци Војногеографског 

института помогао је да дођемо до одговора на питаље о прецизности 

Бошковићевих посматраља. У ту сврху, поред осталог, била су посебно 

погодна одређиваља ширине, јер је у сваком посматраном Пјевцовљевом 

пару звезда географска ширина извођена за појединачне конце . При 

спроведено] анализи тачности посматраља, ширине су поново израчунате 

полазећи од података који су уписани у редукционе листове. Ово је урађено 

да би се елиминисале могуће рачунске грешке у оригиналном материјалу. 

Обрада је обављена на исти начин као и код Бошковића; значи, ширина је 

најпре рачуната за сваки конац посебно, па су појединачне вредности за 

сваки конац давале средљу вредност ширине добијену из посматраља 

одговарајућег Пјевцовљевог пара. Регистрација пролаза звезда вршена је 

најмаље на три конца, а највише на девет, што се мељало од пара до пара. О 

овоме је вођено рачуна у поновној обради материјала, нарочито због 

одбациваља грубих грешака (правило "три сигма") . Од преко 2300 укупног 
броја појединачних ширина, добијених на сваком концу и на свих тридесет 

тачака где је одређивана ширина, искључена је двадесет и једна вредност, 

илити девет промила. 

Овде треба дати једну важну напомену: звезде које су посматране у 

Пјевцовљевим паровима налазиле су се на различитим удаљељима од 

меридијана и нису идеално симетрично распоређене у односу на први 

вертикал. Зато је било неопходно да се одступаља појединачних средљих 

вредности сведу на исти ниво, па тек онда да се анализира тачност по 

паровима. У овом случају одступаља се своде на меридијан, што значи да 

грешку јединице тежине рачунамо према диференцијалној формули за 

Пјевцовљеву методу као да су посматраља обављана у меридијану. Иначе, 

при проласку небеског тела кроз меридијан не меља се љегова зенитна 

даљина, а Пјевцовљева метода подразумева посматраље звезда ван 

меридијана и праћеље промене љихових зенитних даљина. 

Полазећи од податка да Кернов инструмент, којим је Бошковић вршио 

астрогеодетска одређиваља региструјући време методом "око - ухо", има 

увеличаље дурбина 60 пута (Бошковић 1946, стр . 10) израчунавамо а приори 
грешку јединице тежине и она износи ±0."83 . Знајући азимуте на којима је 
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свака звезда у пару посматрана израчунавамо и тежину сваког пара. Из 
. . . 

ПОЈединачних одступаља од средље вредности ширине КОЈУ даЈе пар и 

узимајући у обзир одговарајућу тежину, израчунавамо а постериори грешку 

јединице тежине за конкретна посматраља. Бошковићева грешка јединице 

тежине добијена из целокупног ширинског материјала износи ±0."67, што је 
за петину маља вредност од грешке добијене а приори. Овај резултат говори 

да је Бошковић у својим астрогеодетским посматраљима регистрацију 

времена методом "око - ухо" вршио са знатно већом тачношћу од 

уобичајене, просечне, и потврђује оцену о "оштром оку и лакој руци" коју је 

дао Ф. Ф . Витковски, љегов претпостављени у Пулкову. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Овде смо дали нумерички резултат КОЈИ указуЈе на чиљеницу да Је 

Бошковић своЈа астрономска посматраља радио са знатно већом 

прецизношћу од уобичајене . Постоји једна анегдотска опаска да је Бошковић 

својом високом тачношћу посматраља упропастио ствар . Зашто? Па, зато 

што су неке екипе кој е обавише посматраља на терену пола века после 

Бошковића, знајући за љегову вештину и тачност, настоЈале да им се 

резултати што боље поклапају са Бошковићевим . 
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STEVAN Р. BOSKOVH: AS AN EXCELENT OBSERVER 

Stevaп Р. Boskovic (1868-1957) kпоwп geodezist апd scieпtist, besides а number of 
other works gave а significant contriЬution to our astronomy determining for purposes of 
geodezy апd cartography declination of vertical on the teritory of Serbia in the beginning 
of ХХ century. Moreover, between the First апd Second Warld War he organized two 
determinations of the geographicallongitude of Belgrade. W е demonstrate here, on several 
examples that he was an excellent observer. 
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РУЖИЦА МИТРИНОВИЋ- ПРВА ЖЕНА СА НАУЧНИМ 

ЗВАЊЕМ НА АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ 

У БЕОГРАДУ 

МИЛАНРАДОВАНАЦ 

Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11160 Београд 7 4, Србија 

Резиме. Овај рад је резултат настојаља да се од неоправданог заборава сачува 

сећање на Ружицу Митриновић, прву жену (и) са астрономском дипломом на 

Београдском Универзитету, прву жену са научним звањима на Астрономској 

опсерваторији у Београду на којој је, према мишљењу њених сарадника, поготово у 

Служби малих планета, имала запажену улогу, па чак, могло би се рећи 

превасходну у свету" (Протић). 

У првом делу рада хронолошки је дат преглед њеног живота и рада а у другом 

делу библиографија од 139 њених радова, посвећених првенствено идентификацији 
малих планета, објављених у бројним домаћим и страним публикацијама. 

Слика 1. Ружица 
Митриновић. 

Још јуна месеца, давне 1929. године, кад 
је Астрономска опсерваторија у Београду 

добила земљиште за изградљу велике 
. . 

савремене опсерваториЈе, на љу Је стигла и 

Ружица Митриновић, свршени гимназијалац, 

да Ј е гради у другом, првенствено стручном, 

али и у научном смислу. У Опсерваторију је, 

као прва запослена жена на ЉОЈ, уградила две 

и по децениЈе рада, а у астрономску науку 

готово читав радни век, безмало 37 година. 

За то време, како на Опсерваторији тако и 
. . 

у науци, оставила Је значаЈан и поштоваља 

вредан траг, поготово током задље децениЈе 

рада, пред пензионисаље крајем 1965. 
године. 

Митриновићева би (према познатим 

документима) могла бити и први студент 

Београдског универзитета са дипломом 
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астронома (истина, као другог предмета), али и прва жена дипломирани 

астроном (1935) на истом!?* 
Красили су Је, кажу љени сарадници, стрпљивост, марљивост, 

поузданост, систематичност, сналажљивост, стручност, залагаље, ... и, што Је 
за науку којом се бавила било и те како значајно, нека врста интуитивног 

осећаља. 

Са таквим особинама, посебно за Службу малих планета Астрономске 

опсерваторије у Београду, имала је веома запажену улогу; заправо запажену 

у светским размерама. 

Овакву улогу и значај пратила су и адекватна напредоваља у струци: 

најпре ће постати прва жена астроном са зваљем асистента института, затим 

прва у зваљу стручног сарадника, а потом и прва у зваљу (два пута бирана) 

научног сарадника Опсерваторије . 

Ова признаља подастрта су, дакако, бројним стручним и научним 

радовима, објављеним (и необјављеним) у разним страним и домаћим 

часописима и публикацијама. 

Ружица Митриновић је рођена 3/16. септембра 1909. године у Смедереву, 
као друго дете (после Драгослава, рођеног 1908, касније чувеног 

математичара) оца Светислава, (1880- 1915) судског писара, (касније је био 
и судац) и мајке Марије, (1883 -?)рођене Бурмаз . По православном обичају, 

већ два месеца по рођељу 16. новембра 1909. године, у дому родитеља, уз 
кумство судског приправника суда Драгољуба Јоксимовића, крстио ју је 

прота Михаило Поповић. 

Како ј е за рана, са шест година остала без оца, сва брига око Ружице у 

даљем животу и школоваљу пала је на мајку Марију, од очеве смрти 

"породичног пензионера" . 

Основну школу Ружица ће завршити у Враљу, а гимназију у Враљу и 

Београду. У Београду је 1929. године положила и виши течајни испит. 

Са таквим образоваљем и квалификацијама, исте године, 15. јуна, она 
добија и прво запослеље - као калкулатор на Астрономској опсерваторији у 

Београду, односно, како она сама каже, у статусу "као нерегулисано особље" . 

У том својству на Опсерваторији ће остати непуну годину дана, до 12. 
априла 1930. године (АО, бр . 566/51 ). Тада ће одлуком министра Просвете 
(П. бр . 13996), како стоји у Уверељу Министарства просвете, бити 

"постављена у Министарству просвете за архивског приправника са правима 

чиновника 4 групе, III категорије, са 1 степеном основне и 60/% положајне 
плате" (АО, досије Р .М.) . 

Овако формулисана одлука Министарства, да није других докумената из 

досијеа Ружице Митриновић у архиви Астрономске опсерваторије, могла би 

да завара. Наиме, у одлуци (уверељу) се нигде не спомиље Астрономска 

* Јелена Милоградов Турин (1997) је као прву идентификовала Слободанку 
Димитријевић (дипломирала астрономију под један, 1936), док Ружицу Митриновић 
није ни уврстила у списак дипломираних астронома Универзитета у Београду!? 
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ОПСЕРВАТОРИЈИ У БЕОГРАДУ 
. . 

опсерваториЈа, а она Је управо овим постављељем заправо остала, да и 

даље ради на Опсерваторији, на којој ће у континуитету остати све до 6. 
априла 1941. године . Ову нелогичност објашљава чиљеница да је 

Опсерваторија у то време била у склопу Универзитета, а овај опет под 

надлежношћу Министарства просвете, које је доносило решеља о 

постављељу свих службеника, па и Опсерваторијиних. 

На основу Увереља о пунолетности и подаништву Краљевини 

Југославији, издатом од стране Општине града Београда, 31 . марта 1930. 
године, (бр . 4546) у којем стоји да је Ружица Митриновић "студент 

филозофије", може се закључити да је она са запослељем на Опсерваторији 

1929, исте године, за будући живот и рад, урадила и најважнију ствар - на 

Филозофском факултету у Београду уписала математику и астрономију! 

Према години уписа (1929) и години дипломираља (1935), Ружица 

Митриновић је, рекло би се на први поглед, мало "развукла" студије!? 

Међутим, чиљеница да је она за време студираља, као ванредан студент, 

истовремено радила на Астрономској опсерваторији, љеном студираљу даје 

сасвим другу димензију. Тим пре ако погледамо љена два извештаја 

управнику Опсерваторије, о свом седмичном распореду рада на 

Опсерваторији, један из новембра 1930, а други из марта 1931 . године . Тако 

је по данима 1930. године, Митриновићева радила: понедељком и суботом по 
подне, средом и петком пре подне, уторком пре подне и после предаваља, а 

четвртком цео дан. Следеће, 1931 . године, љен распоред рада је овако 
изгледао: понедељком, четвртком и петком до 10,30 и од 14 сати, а уторком, 
сред ом и суботом по цео дан!! 

Додамо ли томе да је уз овакав распоред и време рада с једне, и студије са 

друге стране, 18. маја 1934. године, при Министарству просвете положила и 
Државни испит за административно особље, ресора Министарства просвете, 

нема дилеме да је Ружица Митриновић морала уложити огроман напор да би 

све то постигла! Са овим положеним стручним испитом за средљу стручну 

спрему, оценом "једногласно", Митриновићева је 31 . јула 1934. године, из 
зваља "архивског приправника", унапређена у "архивског чиновника Х 

групе" . 

Дакле, као што је већ речено, Ружица Митриновић се 1929. године 
уписала на Филозофски факултет Универзитета у Београду, и то, како сама 

наводи у свом сиriсиlит vitae-y, а исто пише и у љеним Службеничким 

листовима, на - "отсек математичко - астрономски" . Студије је окончала и 

дипломирала октобра 1935. године . 

У препису љене дипломе Филозофског факултета број 9327, од 19. 
октобра 1937. године, потписане од стране декана Миливоја С. Лозанића и 
ректора Универзитета Владимира Ћоровића, који се налази у архиви 

Опсерваторије, стоји да је "положила Дипломски испит из Ј групе наука и 

добила ове оцене: 

- из Теориске математике, на писменом испиту шест (6), на усменом 
испиту шест (6), 
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из Рационалне механике и Небеске механике, на писменом испиту осам 

(8), на усменом испиту шест (6), 
- и из Теориске астрономије, на усменом испиту седам (7) ". 
Тачност преписа дипломе, потписима и печатом Астрономске 

опсерваторије, оверили су (вероватно негде током друге полвине педесетих 

година, тада) управник Опсерваторије, Милорад Протић, и Мирослав 

Ћурчић. 

Тек, скоро две године по дипломираљу, Ружица Митриновић је одлуком 

Министарства просвете, 31 . августа 1937. године, на основу стечене високе 
стручне спреме, унапређена у "чиновничког приправника" VIII групе. 

По Закону о чиновницима, да би се решила оног "приправник", морала је 

по други пут, оваЈ пут по програму за високу стручну спрему, полагати 

државни стручни испит. Испит је полагала од 11 - 13. октобра 1939. године 
пред Испитном комисијом Министарства просвете, и положила га са оценом 

"једногласно". Новом одлуком Министарства просвете (Бр . 4982), а по 

положеном стручном испиту, Митриновићева је 20. фебруара 1940. године, 
постављена у Министарству просвете (заправо на Опсерваторији) за 

пристава, са правима чиновника VIII положајне групе . 

У овом статусу и положају остаће на Астрономској опсерваторији све до 

Немачког напада на Југославију, 6. априла 1941 . године . 

На крају прегледа значајнијих момената током љеног, више од деценије, 

боравка и рада на Опсерваторији, логично је запитати се- којим се то она све 

пословима бавила у том периоду? 

Прве радне године, радећи као калкулатор, несумљиво да се понајвише 

бавила разним рачунским пословима; којима тада на Опсерваторији, кад се 

то углавном радило оловком, уз евентуалну помоћ разних таблица, никад 

није било краја. Већ са првим постављељем од стране Министарства 

просвете, али на Опсерваторији као архивског приправника, за 

претпоставити је да се бавила, како то и пише у решељу о постављељу, и 

административним и архивским пословима. 

Како је Астрономска опсерваторија од 1928. до 1933. године покренула и 
издавала три значајне публикације, Аппиаirе, Годишњак нашег неба и 

Наутички годишњак, љезин основни посао од тада је био, сарадља на 

припреми тих публикација, зашто потврду налазимо у љеним Службеничким 

листовима, попуњеним недуго после Другог светског рата, али и у љеној 

библиографији, којим пословима она додаје и сарадљу на изради буџета 

Министарства просвете . Податке о љеном учешћу, и љеговој суштини, у 

изради наведених публикација, најбоље потврђују импресуми Годишњака 

нашег неба, где стоји записано да је "У опремаљу и изради ове свеске, ... у 
израчунаваљу ефемерида и таблица", поред још неколицине, суделовала и 

Ружица Митриновић, чиновник. С обзиром да су Наутички годишњак и 

Годишњак нашег неба излазили све до рата (Аппиаirе до 1933), а због 

карактера ових публикација, са много разних рачуна и таблица, посла на 

љиховој припреми било је више него довољно . О врсти послова којим се 
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бавила у овом периоду сведочи и Извештај о раду Пере Ђурковића (њој тада 

надлежног) управнику Опсерваторије од 1. маја 19З4. године, где каже да се 

Ружица Митриновић те године, током априла и маја, бавила израчунавањем 

лонгитуда и латитуда нових малих планета, откривених и посматраних 

током прошле, и у протеклом периоду 19З4. године. 

Управо из периода тридесетих година, тачније за 19З4. и 19З8 . годину, 

располажемо и са радним оценама Ружице Митриновић, чиновничког 

приправника, које је, по утврђеном шаблону, дао управник Астрономске 

опсерваторије Војислав Мишковић, и као "Старешински извештај" под 

ознаком "поверљиво", послао (вероватно) Министарству просвете (АО, Пов. 

бр . 12/З6 и Пов . бр . 17/З9) . 

Тако, у два готово идентична извештај а, за њен рад и владање он каже: да 

је "примерена како у служби тако и ван ње"; о марљивости, да је "марљива и 

поуздана"; за врсту послова коју је радила и са каквим успехом, Мишковић 

наводи да је "радила у отсеку за наутичке и астрономске рачуне са лепим 

успехом"; са општим мишљењем да је "савесна чиновница"; те предлаже да 

се оцени са оценом "врло добар" . 

У овом периоду, колико се могло сазнати, она се није самостално бавила 

научним радом. 

По питању познаваља страних језика, Ружица Митриновић за предратни 

период у документима каже да се "служи са француским језиком", да би 

тамо пред крај радног века написала: "најбоље познајем француски, затим 

руски и немачки, а енглески за најнужнију потребу у литератури"; што 

говори да Је, нарочито у поратном периоду, знатну пажњу поклонила учењу 

страних Језика. 

Од избијања рата 6. априла 1941 . године, па све до З . јула 1945, 
Митриновићева је и даље била у положају пристава VIII положајне групе, 
али у том периоду није радила на Астрономској опсерваторији, већ у 

Општем одјелу Министарства просвете . 

После тога, према подацима из њеног Службеничког листа, она је "по 

указаној потреби", одлуком Министарства просвете, З . јула 1945. године, 
премештена за наставника Женске гимназије у Крагујевац, где је предавала 

углавном математику, а са мање часова, астрономију и физику, у којем се 

раду показала "марљива и савесна" . У Крагујевцу је остала школску годину 

1945/46, а онда је још једном одлуком Министарства просвете, и овај пут "по 
службеној потреби", 15. јула 1946. године, премештена у Мешовиту 

непотпуну гимназију у Рачу Крагујевачку, где ће се задржати само неколико 

месеци. 

Наиме, још док је била у Крагујевцу, по сазнању да Астрономска 

опсерваторија има потребу за стручним сарадницима њеног профила, она се 

још 8. јула 1946. године (дакле, пре преласка у Рачу), дописом јавила 

Опсерваторији, и изразила жељу да се врати на исту, са уверењем "да би 

(Опсерваторији) у тренутку обнове много више могла користити него на 

садашњем месту", и замолила "за дејство" код надлежних, да буде поново 
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враћена у службу Астрономске опсерваторије. Жеља јој се ускоро испунила, 

јер је на основу њене молбе и предлога Опсерваторије, Филозофског 

факултета и Ректората, Министарство просвете НР Србије, 30. октобра 1946. 
године донело одлуку, "да се Митриновић Ружица, наставница женске 

гимназије у Крагујевцу, пристав VIII положајне групе, постави при 

Астрономској опсерваторији Филозофског факултета, Универзитета у 

Београду, у својству калкулатора за астрономске рачуне, с правима 

чиновника VIII положајне групе" . На дужност на Опсерваторији ступила је 

28. новембра 1946. године (АО, бр . 247/46). Убрзо, још исте године, 23 . 
децембра, Министарство просвете унапредило је Митриновићеву из VIII у 
VII положајну групу. 

Следећа одлука, овај пут донета од стране Комитета за научне установе 

Универзитет и високе школе (нова надлежна институција за Опсерваторију), 

зацело је једна од најзначајнијих у њеном животу. Њоме је Ружица 

Митриновић са 1. октобром 194 7. године, преведена у научио звање 

асистента института, струке просветио - научне, и тако постала прва 

жена на Астрономској опсерваторији са тим научним звањем, односно, 

прва жена астроном, изабрана код нас у научно зваље. 

Којим се пословима и задацима бавила Ружица Митриновић по повратку 

на Опсерваторију (по завршетку рата), сазнајемо из једног каснијег 

документа (АО, бр. 776/54), заправо реферата М. Протића и П. Ђурковића, за 
њен избор у звање, где поред осталог истичу: "После ослобођеља од 1946. 
године, другарица Митриновић почиње да се оријентише на проблем малих 

планета, подразумевајући ту рачуне кружних и елиптичних путања, 

ефемериде и идентификације планетоида. У овој области она је дала знатан 

допринос послу који захтева ванредну стрпљивост и залагање" . 

Из овог периода, а према попису стручних радова Групе за мале планете, 

комете и сателите, Астрономска опсерваторије до 1950. године, међу иним, 
налази се и њезин рад, "Кружне путање малих планета откривених између 

1936-1940", који "предат" још 1948, због финансијских разлога, ни до 1957. 
године није био штампан! (изгледа даје и остао у рукопису) . 

По други пут ће Ружица Митриновић напустити Астрономску 

опсерваторију 27. априла 1949. године, кад ће одлуком Комитета за научне 
установе, Универзитет и високе школе, по слову Решења бити "привремено 

упућена на рад при Астрономско-нумеричком отсеку Математичког 

института, Српске академије наука у Београду" (АО, бр . 359/49). У једном 
допису Комитету ... , нешто касније исте године, тадашњи секретар 

Опсерваторије Божидар Поповић, разлоге доделе Ружице Митриновић, 

Математичком институту САН, образложиће потребом за рад на "Наутичком 

годишњаку" за 1950. годину. (Подсећамо да "Наутички годишњак" уређује 

академик Војислав Мишковић, који тада није био на Опсерваторији, већ је 

водио Астронумеричку секцију, а од 1950. и Астрономско - нумерички 

институт САН). Овај разлог потврђује и Митриновићева, посредно, 

подацима из пописа својих радова где наводи да је за пет бројева "Наутичког 
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годишљака", од 1951 . па до 1955. године, урадила "цео рачунски део", као и 
за "Годишљак нашег неба" за године 1952. и 1954. Још по самом преласку на 
Астрономско - нумерички институт, управник Мишковић ће јој, признаће 

Митриновићева у једном допису Астрономској опсерваторији, нешто 

касније, 22. јула 1958. године, да бије "научио уздигао", поверити целокупан 
рачунски рад на заједничком раду "Кратко периодичне комете и Тројанци" . 

Нажалост, и овај рад ће остати необјављен. 

Најпре привремени одлазак са Опсерваторије постао је сталан, кад је 

председник САН, а на основу сагласности Министарства за науку и културу 

НР Србије, 12. марта 1950. године, донео решеље (АО, бр . 222/50) да се 
Ружица Митриновић преузме и постави за асистента Астрономско -
нумеричког института САН, у истом зваљу и са истом платом коју је и до 

тада имала. У том зваљу остаће до 1953. године, кад ће 10. новембра 
Академија донети ново решеље (САН, бр . 4872/2) и Митриновићеву 

поставити у звање стручног сарадника Астрономско - нумеричког 

института САН. 

Током шест година рада у Астрономско - нумеричком институту, 

Митриновићева се поред наведених рачунских послова на публикацијама, 

бавила углавном идентификацијом малих планета, односно израдом 

картотеке малих планета, дакле, готово истим оним пословима као и на 

Астрономској опсерваторији. Чак је, у циљу што успешнијег љеног наставка 

рада на проблему малих планета, на Астрономско - нумерички институт 

приликом љеног преласка са Опсерваторије, тамо пренета и потребна 

документациЈа - картотека, кљиге, итд. 

Кад је 1954. године Астрономско - нумерички институт припојен 

Математичком институту САН, као љегова секција, љегов Управни одбор 

"стао је на гледиште", обавештава Опсерваторију љегов управник, Радивоје 

Кашанин, "да Секцији известан број сарадника неће више бити потребан", а 

међу љима и Ружица Митриновић, па сматра да би било "најприродније да 

именовану стави Астрономској опсерваторији на располагаље", па предлаже 

да на рад на Опсерваторију може прећи већ 1. новембра (АО, бр . 676/54). По 
свему судећи љен повратак је, уосталом као и одлазак, већ раније био 

договорен, јер се Митриновићева на Опсерваторијин конкурс за стручног 

сарадника, објављен 6. августа у "Политици", пријавила већ три дана 

касније, 9. августа 1954. године. Управни одбор Астрономске опсерваторије 

прихватио је љену молбу 10. децембра, решеље о преузимаљу и постављељу 
написано је 26. јануара, а дужности на Математичком институту разрешена 
је 22. фебруара 1955. године, кад је и дошла на Опсерваторију. 

Референти за љен избор за стручног сараднима, односно повратак на 

Опсерваторију, по одлуци љеног Управног одбора били су Милорад Протић 

и Перо Ђурковић. Референти наглашавају да још од 1946. године 

Митриновићева почиље да се оријентише на проблем малих планета, 

подразумевајући ту рачуне кружних и елиптичних путаља, ефемериде и 

идентификације планетоида, па закључују: "У овој области она је дала 
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знатан допринос у послу КОЈИ захтева ванредну стрпљивост и залагаље . 

Поред објављених резултата из ове области, она има и низ необјављених, 

који заслужују сваку пажљу, а љен избор за стручног сарадника 

Астрономске опсерваторије омогућио би јој да те радове допуни и приведе 

их крају" . Препорука је, дакако, била "да би је требало изабрати за стручног 

сарадника Опсерваторије" (АО, бр . 776/54). 
Враћајући се на Опсерваторију, Ружица Митриновић није успела да 

поврати и Опсерваторијину картотеку планетоида, јер, извештава је у име 

Управног одбора директор Опсерваторије, а по љеном захтеву, картотека 

планетоида је предата Астрономско нумеричком институту "на 

искоришћаваље у сврхе много ширег обима и значаја а не само 

идентификоваље планетоида, и према томе, има да остане где се и налази"! 

Но, да би Митриновићевој ипак омогућио несметан рад на даљем 

идентификоваљу планетоида, обећао јој је ставити "на располагаље каталог 

планетоида који је до 1940. год. потпун, и по љему рад на идентификоваљу 

могућан", а што се тиче периода после 1940, директор Мишковић је упућује 
да се "каталог може допунити непосредно из МПЦ и МБЛ циркулара" (АО, 

бр . 144/55). 
Следеће године по доласку на Опсерваторију, 20. јуна 1956, 

Митриновићева је унапређена у VI, а 8. маја 1958. године и у V платни 
разред. 

Вишегодишље искуство и знаље стечено у раду, првенствено у Служби 

малих планета, комета и сателита, Митриновићева је убрзо по повратку на 

Опсерваторију преточила у бројне стручне и научне радове . Примера ради, 

само током 1956, имала је 7 штампаних радова; 2 у страним и 5 у домаћим 
публикацијама. У спешно је сарађивала и са Милорад ом Протићем, 

израчунавши за новооткривене планетоиде, 1952 UV1 и 1952 UV2, 
елиптичке елементе путаље око Сунца (Протић, кружи е) . 

Управо 1956. година за љу има преломан значај, пошто је те године и 
почела стална служба идентификације нових малих планета пронађених у 

току године (П. Ђурковић, 1968). О раду ове службе и улози Ружице 
Митриновић у љеним остварељима, Милорад Протић (1968) каже: 

"Напоредо са ... разгранатим посматрачким програмом, на Опсерваторији су 
настављени и теоретски и други стручни радови у области малих планета. 

Огромна листа кружних путаља, рачунатих претежно по оригиналној, нашој 

методи за новопронађене мале планете са свих светских опсерваторија, дуг 

списак утврђених идентитета, и неколико запажених радова, такође из истог 
. . 

домена, доказ су само да Је ова дисциплина свестрано и савесно гаЈена код 

нас . Врло запажену улогу у остварељу овог дела рада на малим планетама, 

чак, могло би се рећи превасходну у свету, имала је дугогодишњи сарадник 

Опсерваториије, другарица Ружица Митриновић" . 

Овакво љено залагаље и резултати у раду, неће остати без адекватног 

одговора и признаља на Опсерваторији. Најпре ће крајем 1958. године бити 
предвиђена за специјализацију током 1959, на Институту за теоријску 
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астрономију у Лељинграду, у трајаљу од 2-3 месеца, где је предмет 

специјализације требало да буде студија у вези са проблемом код малих 

планета, односно упознаваље са савременом методом научне обраде 

проблема на малим планетама, коришћељем електронских и других уређаја у 

раду, као и прикупљаље материјала за своје даље радове . Међутим, да је овај 

студијски боравак у Лељинграду и реализован, о томе нема потврде у архиви 

Астрономске опсерваторије . 

Друга, веома значајна ствар у љеном животу научног радника, десила се 

последљег дана 1958. године. Дакле, 31 . децембра 1958. године, Ружица 
Митриновић је, на предлог комисије - референата, проф . др Добрице 

Михајловића и научних сарадника опсерваторије, Пере Ђурковића и 

Милорада Протића, као једини пријављени кандидат, на нешто раније 

расписани конкурс Опсерваторије, на 22 седници Савета Опсерваторије, 
једногласно изабрана у зваље научног сарадника (АО, бр . 3/59). 
Митриновићева је тако, после прве жене стручног сарадника, постала и прва 

жена астроном изабрана у зваље - научни сарадник, који је избор 25. јуна 
1959. године, потврдио и Савет за научни рад НР Србије (Бр . 03-686/1). Са 
избором у више зваље, она је 23 . марта 1960. године, преведена у ПI платни 
разред. 

По истеку првог изборног рока (5 год .) у зваљу научног сарадника, 

Митриновићева је на седници Савета Астрономске опсерваторије, 26. 
септембра 1964. године, поново изабрана у исто зваље, а избор је на предлог 
Опсерваторије, 23 . марта 1965. године, потврдила Комисија за кадровска 
питаља при Републичком секретаријату за организаЦИЈУ 

научноистраживачког рада СР Србије (АО, бр . 363-3/65). 
Коју је улогу, место и значај, Митриновићева имала на Астрономској 

опсерваторији у Београду, односно у астрономској науци, као стручни и 

научни радник, не само код нас, него и у ширим размерама, најбоље је 

препустити да о томе говоре најкомпетентнији, љени сарадници, референти, 

Перо Ђурковић и Милорад Протић. У реферату- образложељу, за љен други 

избор у зваље научног сарадника, они кажу: 

"Њеним присуством на Опсерваторији, сачувало би се место и улога, 

што их Опсерваторија, као научна установа, ужива у међународним 

круговима који се баве проблематиком, на којој Митриновићева успешно 

ради већ дуги низ година. Да је то заиста тако, најбоље можда сведоче 

љени сусрети са истакнутим научницима - астрономима света, на 

овогодишљем конгресу Међународне астрономске уније у Хамбургу, коме је 

и она присуствовала, и од којих је добила пуно признаље за своје досадашље 

радове на проблему идентификације малих планета, као и изразе жеља да 

их настави и убудуће. 

Број објављених радова из наведене области, . . . све до последљих дана, 

указује на љену несмаљену активност на томе пољу, па како у нашој земљи 

једино она систематски ради на идентификацији астероида, љеним 
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поновним избором био би загарантован пуни континуитет рада у једном 

домену који обилује још мноштвом нерешених проблема. Треба додати да 

радови ове врсте имплицирају и захтевају од онога ко се љима посвети, сву 

потребну стручност, познаваље проблематике, и, посебно, смисао и 

сналажљивост, као и нешто што је тешко назвати правим именом, - неку 

врсту интуитивног осећаља где се, у низу могућих комбинација, треба 

зауставити и покушати. Ако је судити по досадашљим успесима и 

објављеним, признатим резултатима Митриновићеве, тога у кандидату 

има заступљеног у великој мери. 

Разумљиво, радови на идентификацији малих планета неизбежно су 

везани за потпуну верзираност у детерминацији орбита откривених 

објеката, било да су у питаљу кружне, или потпуније, елиптичке љихове 

путаље око Сунца. Прве је кандидат досад дао за преко хиљаду ипо разних 

објеката; друге, нешто маље, али свакако у импозантном броју. А сви ти 

резултати објављени су у многим иностраним стручним публикацијама, ... 
или нашим ... , што сведочи потпуно о озбиљности тих љених радова. 

Неколико научних радова, ... наишли су на видан одјек у астрономским 
круговима, а исцрпне рецензије и осврти на љих могу се наћи у референтним 

журналима или алманасима. .. . Митриновићева је, нпр, после исцрпне 

студије и анализе успела да утврди горљу границу масе планетоидског роја, 

ма колики био још број неоткривених љегових чланова. 

Знатан број радова из области примељене математике у заједници са 

проф. Др Драгославом Митриновићем у издаљима Електротехничког 

факултета у Београду и Математичког института САН, такође су доказ о 

врсности љених стручних способности. 

Велики број стручних радова и популарних чланака у разним часописима, 

указује на то, да Митриновићева успешно ради и на другим пољима из 

оквира астрономије, чиме потврђује неисцрпност енергије и воље да од себе 

да све што може. 

Дугогодишљи савестан рад, спремност и залагаље, жеља да корисно 

служи заједници и у границама своје моћи припомогне афирмацији 

Опсерваторије у оквиру своје уже специјалности, довољна су препорука за 

кандидата" 

- закључују референти своЈе мишљење о дотадашњем раду Ружице 

11итриновић, уз предлог да буде изабрана за научног сарадника 

Опсерваторије и за период од наредних пет година. 

11еђутим, тек што ј е прошла прва година дана њеног другог изборног 

рока у звању научног сарадника, на основу одлуке Радне заједнице и Савета 

Астрономске опсерваторије, донете на заједничкој 5. седници, З. септембра 
1965. године, директор Опсерваторије Перо Ћурковић, потписао је решење 
да Ружици 11итриновић, с "обзиром да је испунила услов за старосну 

пензију", са даном 31 . децембром 1965. године, престане рад на 

Астрономској опсерваторији! 
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Тако је, после више од 36 година радног стажа, посвећених првенствено 
Опсерваторији и астрономији, окончана једна успешна и плодна каријера 

стручног и научног радника, нарочито обележена радом на малим планетама, 

о чему упечатљиво сведочи и библиографија љених радова, које треба 

вредновати из "равни оног времена", библиографија која садржи 139 
наслова, а дајемо је у прилогу овом раду. Већи број својих радова 

евидентирала је сама Ружица Митриновић, годину дана пре пензионисаља, 

међутим љен попис имао је доста маљкавости: хронолошки несређен, 

методолошки неуједначен, код више библиографских јединица уопштен и 

непрецизан, итд. Неке, тада већ написане радове она је у свом попису 

пропустила да евидентира, а десетак (последљих у попису) је написала 

касније, од 1964. до 1967. године . Након провере љеног пописа, отклољено је 

доста пропуста, подаци су прецизније утврђени и додати новоутврђени 

радови те они касније настали, али не искључујемо могућност још неких 

непрецизности, па чак ни постоЈаље ЈОШ неких нерегистрованих радова, 

поготово у неким публикацијама Астрономске опсерваторије које обилују 

бројним рачунским радовима, али у љима нигде није истакнуто ко је то 

радио, а издате су у време кад се Митриновићева бавила таквом 

проблематиком. Последљи рад у библиографији, иако написан и саопштен 

на IV Конгресу математичара, физичара и астронома, у Сарајеву, октобра 

1965. године, објављенје (као резиме) тек 1969. године, што је вероватно био 
и љен последљи објављени рад. 

Осим наведеног, објавила је и 8 маљих радова у "Васиони" (М. 

Димитријевић, 2003) публикацији Астрономског друштва "Руђер Бошковић", 
у којем је од 1954. па до 1965/66. године, непрекидно била члан Надзорног 
одбора. 

Ружица Митриновић није заснивала породицу, па није имала ни 

потомства. Одласком у пензију живела је мирно и повучено . Све везе са 

Астрономском опсерваторијом и астрономском науком, тим чином, изгледа 
. . 

да су се угасиле, Јер о љиховом постоЈаљу нема потврде ни у документима, 

али ни у сећаљу старијих радника Опсерваторије који су је познавали. 

Отишла је, како је и живела, 1993. године, тихо и неопажено, тако да иза ље 

у публикацијама астрономске провенијенције не остаде ниједно скромно- In 
memoriam! 
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САРАДЊА ПАВЛА САВИЋА СА ЂОРЂЕМ ТЕЛЕКИЈЕМ 

И ЂЕРЂОМ БАРТОМ 

МИЛАНРАДОВАНАЦ 

Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11160 Београд 7 4, Србија 

Резиме. Овај рад је написан на основу архивске грађе Астрономске опсерваторије у 

Београду, која се чува у њеној архиви, од које је један део заоставштина њеног 

истакнутог астронома Ђорђа Телекија. Бави се сарадњом председника САНУ Павла 

Савића, у периоду од 1977. до 1987. године, са Ђорђем Телекијем и мађарским 
научником Ђерђом Бартом, на теорији ротације. Представљен је и део њихове 

преписке током ове сарадње. 

У разговору са Владимиром Дедијером током првомајских празника 1977. 
године, Павле Савић је "отворио душу" и саопштио му своју "муку" која га је 

прогонила: "Размишљам да је крајље време да се опет вратим науци" 

(након скоро пет и по година председниковаља САНУ- примедба М.Р . ) 

Разлози за оваква Савићева "размишљаља" били су двојаке природе . 

Онај превасходни био је, како то Дедијер каже, "зов белог мантила", тј . 

радозналост и занимаље за научноистраживачки рад, потиснут и спутан 

током година рада у Академији: али није занемарљив ни онај друге природе

неприхватаље, односно неоствареље љеговог програма изнетог у Академији. 

Ето довољно разлога да Павле Савић резимира: " ... овако не видим смисла да 
тамо и даље останем ... И зато ... желим да се опет вратим чисто ј науци 
... " (Савић 1978). 

Определио се и за научни проблем којим ће се бавити: "У вези са 

теоријом ротације остало је још много нерешених проблема". Решио је 

проблем и са ким ће сарађивати на љеговом решаваљу: 

"Када сам био у посети Мађарској академији наука и држао предаваља 

из области теорије ротације, осетио сам да међу мађарским научницима 

постоји велико интересоваље за ту област. Традиција бављеља геофизиком 

постоји скоро већ два века у Мађарској. Разговарао сам са Ђерђом Бартом 

(Gyorgy Barta), мађарским научником, и дошли смо до закључка да би 

требало заједнички да наставимо рад на теорији ротације. Он би 
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разрађивао проблеме из геомагнетизма а ја из геофизике и геохемије. 

Придружили би нам се и наши научници Ђорђе Телеки и Никола Пантић. Али 

пре него што ишта почнемо, требало би да израчунам распоред енергије по 

појединим слојевима Земље и да покушам да добијем везу са старошћу тих 
• 11 

сло;ева .... 

Повратак науци, односно напуштаље функције председника Академије, а 

тиме и великих административних обавеза, Павле Савић је осмислио тако 

што се једноставно по истеку мандата (децембра 1977) неће више 

кандидовати за председника. Међутим, по свему судећи, љегове жеље и 

намере тада нису биле у сагласју са жељама и намерама тадашљих научних и 

политичких фактора, тек, Павле Савић је на челу САНУ провео још један 

мандат (до 1981 . године) . 

Иако се није решио административних обавеза у Академији, Савић се 

ипак, колико су му то оне омогућавале, знатно сериозније ангажовао на 

научном пољу. 

Управо овај период Савићеве научне активности, обележен сарадљом са 

др Ђорђем Телекијем, астрономом Астрономске опсерваторије у Београду, 

од 1979. године у зваљу научног саветника, и Ђерђом Бартом, тада дописним 
чланом Мађарске академије наука и шефом Катедре за геофизику 

Универзитета у Будимпешти, желели би боље да осветлимо, онолико колико 

нам то омогућавају документа о овој проблематици, а која се налазе у архиви 

Астрономске опсерваторије у Београду; и то првенствено технички део те 

сарадље. 

А документа су знатно прецизнија од Савића, јер, сазнајемо из љих, ова 
. . 

сарадља са наведеном двоЈицом научника НИЈе почела са завршетком првог 

љеговог мандата на месту председника Академије (1977), него још 1974. 
године (а можда и нешто раније?) . 

Одакле овај значајан отклон у Савићевом интересоваљу кроз спектар 

природних наука? 

Његово интересоваље за космогонију односно геодинамику, сећа се он, 

сеже чак до почетка тридесетих година прошлог века, но конкретниЈе 

бављеље љима почиље са 1960. годином, кад је ''раскрстио са Винчом, са 
Нуклеарном комисијом, (и) са својом специјалношћу". 

О томе он белгијском стручљаку за геодезију проф . др Мелкиору у писму 

(писано на српском, без датума, али свакако писано 1976. или касније) 
поводом изражаваља жеље за сарадљом, каже: 

"Моја садашља повезаност са геодинамиком почела је тиме што сам 

1960. године настојао да објасним настанак ротације небеских тела, 

полазећи од микроструктуре материје. На основу те идеје, са Р. 

Кашанином сам разрадио теорију о понашаљу материјала под високим 

притисцима. Полазећи од те теорије могуће је анализирати унутрашље 

карактеристике небеских тела, па и Земље. Питаља повезана са Земљом су 
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ме подстакла да више пажље посветим нашој планети: објавио сам 

неколико радова, иницирао формираље истраживачке групе за геодинамику 

и геодезију у оквиру САНУ, и повезао са геофизичарима, међу којима 

нарочито плодном се показала сарадља са проф. Г Бартом из Будимпеште. 

. . . Ми свакако желимо да радимо не на практичним, него на теоријским 
проблемима, и то пре свега на оним глобалним питаљима која нас могу 

повезати и са другим планетама. Моја истраживаља баш су усмерена у 

том правцу". 

Преношеље фокуса Савићевог интересоваља са микрокосмоса на 

макрокосмос, није без основа. Наиме, на физичкој хемији V-e групе 

Филозофског факултета у Београду, Павле Савић је, уз остало, код Милутина 

Миланковића слушао (и полагао) Основе небеске механике (астрономски 

предмет); а са љим и Билимовићем био је од 15. маја 1948. па до 22. јануара 
1951 . године и члан Научног савета Астрономске опсерваторије . 

Оваква знаља и интересоваља Павла Савића, несумљиво су имали 

значајан утицај у избору астронома Ђорђа Телекија за сарадника. Но осим 

стручних, Савић је Телекија на сарадљу позвао из још два разлога, видљива 

из постојећих докумената о љиховој сарадљи, односно сарадљи са Бартом. 

Као млађи од Савића и Барте, а и нижи по научном зваљу од двојице 

академика, припали су му и организационо технички послови ове сарадље, 

али у склопу исте и још једна значај на улога - преводилачка! 
Како је Телекију материљи језик био мађарски, сва Савићева писма 

Барти, односно Бартина Савићу, Телеки је преводио и онда их достављао 

примаоцу. Управо захваљујући овој чиљеници, у личној (канцеларијској) 

архиви Ђорђа Телекија, на Астрономској опсерваторији, остало је сачувана 

више ових писама, и разних других докумената (записника, извештаја, ... ), 
. . 

КОЈИ су и основни извор за оваЈ рад. 

Баш у једном од сачуваних писама (Телеки Савићу, 29. јануара 1979) и 
налазимо податак да је Савић позвао Телекија на сарадљу коју је овај и 

прихватио, пошто Је прочитао љегову хипотезу и закључио да љегова 

" ... основна идеја има основ за постојаље ... па пошто сам тада био 

председник Националног комитета за астрономију, осећао сам 

професионалну обавезу да помогнем да Ваше идеје дођу у астрономски 

свет", објашљава одлуку о прихватаљу сарадље Телеки. 

Везано за сарадљу Савића, Барте и Телекија, у архиви Опсерваторије 

налази се сачувана око стотиљак писама, од чега је око две трећине на 

мађарском језику: Бартина Савићу и Телекију, или Савићева (са Телекијевим 

преводом) и Телекијева, Барти. У првом случају то су оригинали а у другом 

дупликати. Уз маљи број писама на мађарском налазе се и преводи на српски 

језик. Писма су безмало сва писана писаћом машином, као и прво, односно 

најстарије у овој збирци, Телекијево Савићу, са датумом 18. јулом 1974. 
године . Међу љима налази се тек нека десетина исписана руком, од чега и 

четри Павла Савића упућена Телекију. Већ у оном првом, које му је упутио 
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26. јула 1974. године из Мимица, даје му упутство око организације 

заједничког летовања на Јадрану њих тројице са сарадницима и супругама, 

кој ом приликом би се водили и разговори по питањ у научних, напред 

наведених проблема. Друго писмо са датумом од 19. септембра 1975. године, 
написано на истргнутом комаду папира из неког блока, изгледа није ни 

послано поштом, већ на неки други начин, а како није ни нешто 

интересантно, пажњу ћемо усмерити на следеће, од 24. марта 1976. године, 
које је Савић послао Телекију са лечења из Нишке Бање. Интересантним га 

првенствено чини његов концизан сажетак предстојећих послова и задатака 

у њиховој сарадњи са Бартом. У писму Савић каже: 

"Колико ми разне масаже и ваљање по блату допуштају, мислим да 

кренемо овако: За сарадњу са Бартом треба да добијемо енергије слојева 

Земље и покушамо да реконструишемо њхово формираље. У ту сврху 

кренућемо са системом Земља-Месец. Кренули би смо у два правца, па 

упоредили резултате. Наиме, ја бих по својој концепцији обрачуне вршио из 

диска (односно сочива) првобитне Земље и гледао шта ће испасти. Ти би 

кренуо по концепцији да је Месец захваћено тело садање масе и на садањој 

путањи. Као да је то тело неком брзином улетела и захваћено Земљином 

тежом (обратно од лансирања ракете у његову орбиту). За тај посао ћеш 

вероватно наћи нешто већ урађено, јер су се тим проблемом неки већ 

бавили, па ће ти бити посао олакшан. 

Кости ми сметају да се сасвим сконцентришем, али сам се довољно 

одморио да могу и ја да кренем. Кад се сретнемо (негде око 3-4 априла) 
разговараћемо о даљем заједничком послу". 

Четврто писмо писано руком, Савић је Телекију упутио из Београда 24. 
јула 1977. године, непосредно пре још једног одласка на десетак дана на 
одмор у Мимице (местанце западно од Трогира - прим. М.Р .) . Тема и овога 

писма је била њихово предстојеће заједничко летовање (са Бартом), као и 

пословни разговори у вези програма рада групе за идућу годину. У вези тога 

Савић Телекију сугерише: "Ја предлажем да наш задатак буде израда 

модела Земље са свим подацима које имамо и нашим концепцијама (моје о 

експулзији електрона и Бартино ексцентрично језгро и др.). Наредни би наш 

(групни) задатак био геохронологија са истим изворима (главни наслон на 

палеомагнетизам)." У прилогу писма Савић Телекију доставља и ручно 

рађену табелу густине земљиних слојева, уз молбу да он уради табеларни 

преглед података којима располажу из њихових већ објављених радова. 

И овом приликом, овај пут Телекију, Савић је недвосмислено истакао 

своје неостварене планове: " ... желим да ликвидирам функцију у Академији". 
Павле Савић и Ђорђе Телеки сарађивали су највише управо у оквиру 

група САНУ; најпре у склопу Одбора за геодинамику и геохронологију, и то 

на теми Проучавање Земље као небеског тела, њене унутрашље грађе и 

њених физичких поља. Одбор је основан 1973. године, међутим, због 
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недостатка средстава и презаузетости појединих чланова Одбора, мало је 

учињено . Крајем 1974. године, 12. новембра, у склопу Одбора за 

геодинамику и геохронологију, формирана је нова (под)група под називом 

Радна група за проучавање Земље као космичког тела, њене грађе и њених 

физичких поља, за рад на овом проблему, али и са задатком да сарађује са 

Радном групом шесте Међународне уније за геодинамику. За председника 

ове Групе изабран је Павле Савић, а за секретара Ђорђе Телеки. Недуго 

после тога, 27. фебруара 1975. године, њих двојица су поново именована и за 
чланове Одбора за геодинамику и геохронологију, чији је председник био 

Стојан Павловић, а секретар Стеван Карамата. 

Као чланови Радне групе, а у склопу сарадње САНУ и Мађарске 

академије наука, по теми комплексног изучавања Земље, са посебним 

освртом на теорију Савић-Кашанин, Савић и Телеки су тако 1975. године два 
пута путовали у Будимпешту, где су им саговорници били мађарски 

научници Ђерђ Барта и Бела Балаж. Почетком 1976. године, тачније 7. 
јануара, Телеки је у ТВ емисији "Научни студио", имао запажен наступ где је 

говорио о радовима Павла Савића, који тада нису били довољно познати 

широј јавности, са акцентом на Савићевој хипотези и Савић-Кашаниновој 

теорији (концепт Телекијевог излагања налази се у архиви АО) . 

Одлуком Председништва САНУ од 22. јуна 1978. године, дотадашњој 
Радној групи дат је већи значај осниваљем Одбора САНУ за проучавање 

Земље као небеског тела. И за председника овог Одбора именован је Павле 

Савић, а за секретара Ђорђе Телеки, а за чланове још су изабрани Никола 

Пантић и Велибор Алексић. 

У склопу рада Одбора и сарадње са Мађарима до 1978. године, путовала 
се и тамо и овамо, и наступала на разним конгресима и међународним 

скуповима. 

Резултат сарадње Савића и Телекија су и два заједничка рада, завршена 

1978. године . Први под називом "Настанак и динамика система Земља

Месец", припремљен је за један међународни научни скуп те године у 

Упсали, а други под називом "Настанак и динамика Земљиног језгра", за 

други међународни научни скуп у Будимпешти исте године . 

Савић и Телеки су били чланови и сарађивали у склопу још једног 

одбора. Био је то Организациони одбор за обележавање стогодишњице 

рођења Милутина Миланковића (годишњица је била 1979. године, Савић је 
био председник, а Д. Трифуновић секретар Одбора) . Ђорђе Телеки је уз 

тројицу академика, Лазаревића, Анђелића и Пантића, био члан и 

Иницијативног одбора за прославу стогодишњице Миланковићевог рођења, 

који је свој први састанак одржао још 4. априла 1977. године. 

У вези обележавања стогодишњице Миланковићевог рођења, сматрамо 

врло значајним спомена и писмо које је Ђерђ Барта упутио Ђорђу Телекију 

14. новембра 1977. године, из којег посебно истичемо следећи пасус: 

"Припремам једно писмо Проф. Савићу. Почео сам да скупљам материјале о 

Миланковићевом боравку у Мађарској и предложио сам нашој Академији 
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учешће на прослави. На првим разматраљима добио сам једнодушну 

сагласност" (писмо је Телеки за Савића превео на српски) . 

Шта су и колико Барта, односно Мађарска академија успели да ураде по 

овом питању, у даљој преписци са Телекијем (и Савићем) нема трагова, а 

нема их ни у публикацији Живот и дело Милутина Миланковића 1879 - 1979, 
са радовима научног скупа посвећеног стогодишњици рођења Милутина 

Миланковића, одржаног од 10- 12. октобра 1979. године . 

А било би од несумљивог значаја доћи до више сазнања о његове непуне 

четири, (децембар 1914 - август 1917) врло плодне године научног рада у 
Библиотеци Мађарске академије наука у Будимпешти (иако је био под 

присмотром полиције и са ограниченом слободом кретања), где је и настало 

његово дело "Математички основи науке о космичком зрачењу" . 

Овде треба напоменути, да је Миланковић у знак захвалности за 

гостопримство током Првог светског рата, 1955. године Мађарској академији 
(дипломатском поштом) послао оригинал рукописа (на немачком), горе 

наведеног дела, који се чува у Библиотеци Академије . Заузимањем Ђерђа 

Барте, Савић и Телеки су током боравка у Мађарској фебруара 1978. године, 
од њихове Академије - а поводом припрема за обележавање 100 -
годишњице Миланковићевог рођења - добили филмску копију његовог дела, 
фотокопију 17 страна уводног дела (предговора и садржаја), и једну његову 
фотографију насталу током боравка у Будимпешти (писмо Телекија Одбору 

САНУ за прославу 1 00-годишњице рођења М. Миланковића, од 7. марта 
1978). 

Током 1978. године сарадња Савића и Телекија достигла је врхунац, како 
по садржају тако и по обиму. 

Међутим, "камен кушње" ове сардње, десио се краЈеМ ове, односно 

почетком следеће 1979. године. 
А шта се заправо десило? 

Како је, вероватно негде при крају 1978. године, Савићу из штампе, у 
издању Радничког универзитета "Радивој Ћирпанов" из Новог Сада, изашло 

друго издање књиге Од атома до небеских тела, он је замолио Ђорђа 

Телекија да му за ово издање напише рецензију. Уствари, према Телекију, не 

да га је замолио, већ је на томе инсистирао, и "тражио истину и отворено 

мишљење" о својој хипотези и теорији. Немајући куд, Телеки је прихватио 

"врућ кромпир", што су, поготово тад биле његове хипотеза и теорија, и -
опекао се! 

Тражену рецензију Телеки је под насловом "Поводом другог издања 

књиге Павла Савића 'Од атома до небеских тела - Порекло ротације небеских 
тела", написао на готово три и по стране куцан ог текста, у три примерка, од 

којих је два оставио за себе а трећи послао Савићу. Након што је добио и 

прочитао рецензију, Савић је Телекија, 5. јануара (1979) увече, позвао 

телефоном. Тема разговора, дакако, била је рецензија. 

Следећег дана, тако се поклопила, Телеки је отпутовао на нешто дужи 

пут. Кад се вратио, сео је и Павлу Савићу, 27. јануара, написао писмо на две 
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и по стране куцаног текста. Писмо је имало и више прилога. Управо из овога 

писма сазнајемо, у суштини, какав су разговор, 5. јануара увече, водили 
Павле Савић и Ђорђе Телеки. 

На самом почетку писма, Телеки, уз констатацију да му је дужи период, 

од телефонског разговора, био користан да у љему "сазревају мисли", и да 

може да пише "без узбуђеља", па закључује: "Тај телефонски разговор 

схватам као престанак наше сарадље и зато користим право последље 

речи"! 

Детаљима садржаја писма, али и рецензије, у смислу, ко је шта коме и кад 

рекао или написао, овде се нећемо бавити, тим пре што о овом проблему 

немамо став друге стране, Павла Савића. Једно се ипак лако да закључити: 

Телеки је написао рецензију, која се, најблаже речено, Павлу Савићу није 

допала! 

Наравно, није Телеки написао нешто посебно негативну рецензију, 

могуће је након љеног читаља закључити и маље упућеном читаоцу у ту 

проблематику, али је указао и на неке маљкавости Савићеве хипотезе о 

пореклу ротације небеских тела (по Савићу зависи од структуре материје и 

величине масе тела), као и Савић - Кашанинове теорије о понашаљу 

материјала под високим притисцима, израђене на основу хипотезе. Он ипак 

закључује да "Савићева хипотеза и Савић - Кашанинова теорија у сваком 
случају - због посебних значаја - заслужују пажљу и даљу разраду". Без 

лицитираља са узроцима, али могуће је да су Савића највише засметале 

примедбе, како их је Телеки формулисао, "са астрономске тачке 

гледишта ", а односе се на разилажеља у кљизи датих маса Сунца и наше 

Галаксије, као и несклад у вредностима густине Марса. На крају рецензије 

Телеки је констатовао, да Је ово издаље тражило више свежих и 

савремеНИЈИХ података о густинама планета, преглед новИЈИХ 

космогонијских хипотеза и коришћеље нових вредности за температуру у 

Земљином центру, те изразио наду "да ће треће издаље ове интересантне 

кљиге исправити ове и друге недостатке, и тиме . . . читаоцима пружити 
комплетнију слику о идејама Професора Савића" . 

Дакле, после овакве рецензије (укратко препричане), уследио је Савићев 

телефонски позив Телекију, и, није тешко претпоставити, разговор са 

повишеним тоном, при чему је, да се закључити из Телекијевог писма, пала и 

понека тежа реч или квалификација, тако да је прекид сарадље био логична 

последица. 

Као што смо већ рекли, Телекијево писмо Савићу са констатацијом 
. . 

прекида сарадље, садржавала Је и више прилога: извештаЈе о састанцима 

(пре свега са Бартом), записнике, планове, и други архивски материјал 

Одбора за изучаваље структуре Земље као небеског тела, и препоруку да 

материјал Одбора треба дати новом секретару Одбора. 

Писмо је садржавала и две копије дописа које је Телеки упутио на друге 
. . 

адресе, али тесно везане за оваЈ случаЈ . 
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Један допис је упутио САНУ, од које је тражио да га ослободе чланства у 

два Академијина одбора: у Организационом одбору за обележавање 

стогодишњице рођења Милутина Миланковића, и у Одбору за проучавање 

Земље као небеског тела, и с тим у вези, и планом предвиђених 

истраживачких обавеза у 1979. години. 

Други допис Телеки је упутио др Драгану Трифуновићу, којег је као 

одговорног уредника молио да га ослободи обавеза писања рецензије за 

Савићеву књигу Од атома до небеских тела, као и писања чланка за 

Дијалектику. 

Први Телекијев допис Председништво САНУ разматрала је на својој 

Првој седници 1. марта 1979. године, уважило његову молбу, и разрешило га 
дужности члана оба одбора. И часопис Галаксија, остао је без предвиђене 

Телекијеве рецензије Савићеве књиге Од атома до небеских тела, 

планиране, по замисли Драгана Трифуновића да се објави управо у њој 

(према писму Д. Трифуновића Телекију, 1. новембра 1978). 
Са овим даном, за више година, нису се појављивала документа у 

сачуваној архиви Ђорђа Телекија на Астрономској опсерваторији, о сарадњи 

са Павлом Савићем, па и о било каквим контактима. Тек у коресподенцији 

Телекија и Барте, (на мађарском) и даље се говорило о Савићу и његовој 

Хипотези, и Савић- Кашаниновој теорији. 

Једно је сигурно . Штета због прекида сарадње била је обострана! 

Павле Савић ј е остао без приљежног сарадника астрономског профила, 

како у научном а поготово у организационом смислу, а Ђорђе Телеки пак без 

познатог и признатог научног имена као сарадника на домаћем терену, 

човека на "правом месту", уз кога би се брже и лакше примакао вратима 

"Куће бесмртника" . 

Кад се десила "лула мира", о томе немамо података, али да се ипак 

десила, имамо?! 

О томе сведочи копија писма, првог које је након безмало пет година, 

(према нашим изворима) 9. октобра 1983. године, Ђорђе Телеки упутио 
Савићу. Обраћајући му се са "Поштовани професоре" (као и некад), Телеки 

га информише да је прошле недеље био у Будимпешти са проф. Бартом, 

којом приликом је сазнао да се Зборник радова Међународног скупа 

одржаног још 1978. у Будимпешти, неће штампати, па према томе ни њихов 
заједнички рад "Настанак и динамика Земљиног језгра", те му препушта да 

он одлучи да ли ће се наведени рад ипак штампати или не, односно где . 

По истом питању, Телеки је писао Савићу и 1. децембра 1983. године, 
обавештавајући га да му је Барта предложио да се њихов чланак објави у 

зборнику Мађарске академије наука, у којем ће бити штампани (на 

енглеском) материјали једног геодинамичког скупа у Будимпешти. "Пошто 

сте ме овластили да преузмем кораке по овом питању", пише Телеки 

Савићу, 'ја сам се сагласио са овим решењем и надам се да сам правилно 

поступио". 
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Следеће, истовремено и последње писмо, као неми сведок сарадње 

Савића и Телекија (и Барте), је оно са датумом од 14. септембра 1985. 
године, (после још једне паузе од скоро две године) тематски везано за два 

претходна, којим Телеки обавештава Савића да је од САНУ добио сепарате 

њиховог чланка "Настанак и динамика Земљиног језгра", и да га "Радује ... 
да се чланак - после доста перипетија - ипак појавио". Ако се Телеки 

радовао због једног заједничког (након осам година!) објављеног чланка, 

због другог је туговао . "Жалим", каже он у истом писму, "да чланак 

припремљен за Упсалу, 'Настанак и динамика система Земља- Месец', који 

се спомиње и у сада објављеном чланку, никад није угледао светло (директор 

институције који је организовао састанак је отишао у пензију, а његов 

наследник није штампао зборник)"! 

На основу садржаја ова три последња писма, могуће је закључити 

следеће . 

По прекиду сарадње Савића и Телекија, почетком 1979. године, следећих 
неколико година је прошло, по свему судећи, чак и без икаквих контаката. 

Према нашим изворима они су успостављени, негде током 1983. године, на 
нивоу поштоваља и уважавања, али сарадња на оном ранијем нивоу - није! 

Но да је и била, не би била дуга века (а тиме и ограничена по резултатима), 

јер се у све умешао и "господар судбина", који је Телекија изненада 

"походио", управо док се бавио науком, у кући за радним столом, 23 . 
фебруара 1987. године, у 59 години живота, баш у јеку припрема за прославу 
стогодишњице Астрономске опсерваторије, током којих је он обављао и 

понаЈвише послова. 

Павле Савић, иако знатно старији (рођен 1909), свог сарадника Телекија 
надживеће за нешто више од седам година (умро 30. маја 1994. године) . 
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Коресподенција Савић - Телеки - Барта, у архиви Астрономске опсерваторије у 

Београду 

Савић, П.: 1978, Наука и друштво - изабрани радови - прилози животопису, 

Приредили М. Мужијевић и В. Дедијер, СКЗ, Београд, стр. 330-331. 

COLLAВORA TION OF РА VLE SA VIC WITH DJORDJE TELEКI AND 
GYORGY BARTA 

Collaboration of serbian scientists Pavle Savic and Djordje Teleki and 
hungarian scientist Gyorgy Barta is descriЬed. 
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ПРИМЕРИ АРХЕОАСТРОНОМИЈЕ У АРХЕОЛОГИЈИ 

ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА 

БОРИСЛАВЈОВАНОВИЋ 

Археолошки институт, Београд 

Резиме. Кратак преглед коришћеља првих астрономских знаља у праисторији 

Централног Балкана само је потврда за љихово постојаље а не љихово потпуније 

познаваље. Тако прво сусретаље са природним силама подређено је љиховом 

деловаљу на живот и потребе првобитних заједница. Прво повезиваље са механиком 

небеских тела, дневном и годишњом, испољавају тек популације неолита и 

енеолита. Погребни ритуали носилаца металних доба праисторије се међусобно 

разликују у појединостима, док је заједничко изразито поштоваље сунца и 

познаваље основних елемената љеговог кретаља. Већ у млађем гвозденом добу 

религиозна вероваља су систематизована и функционално оспособљена за своју 

друштвену мисију. Најзад, врч из Понтеса је доказ да једаред стечено примарно 

знаље о космосу и спољљем свету праисторијских људи допире кроз дуготрајне 

наслаге традиције и до самог хришћанства. 

Узајамна сарадња између археологије и археоастрономије остваривала се 

у Србији првенствено на налазиштима истраженим у довољној мери да 

постигнути резултати могу да буду разматрани и овом 

интердисциплинарном методом. Набрајајући тако остварену, за сада скромну 

сарадњу у релативно хронолошком редоследу, тада треба почети са 

Лепенским Виром, епонимним налазиштем данас већ чувене културе ране 

праисторије Ђердапске клисуре. Значај и структура те културе дозволили су 

ауторима који су проучавали симболични садржај њене сложене уметности 

овакав уопштен суд: "Пре се мора закључити да архитектура Лепенског 

Вира успоставља магичну међузависност ("мистична партиципација'') 

између структуре космоса и структуре људског тела, односно да је приказ 

настанка и склопа свемира ... "1 

Некрополе са друга два насеља Лепенске културе, Власца у непосредној 

близини Лепенског Вира и Падине у клисури Госпођиног Вира јасно 

илуструју позиције гробова изван уобичајене шеме кардиналних праваца 

1 Срејовић Д., Бабовић Љ.: 1983, Уметност Лепенског Bupa, Београд, 45. 
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оријентације. Ту улогу преузима сада сам Дунав, тачније речено правац 

љеговог тока. Палеозоолошке анализе са насеља лепенске културе у Горљој 

клисури Ђердапа сведоче не само о широком упражљаваљу риболова, већ и 

примени технике посебне врсте - улова моруна и јесетри и то примерака 

изузетне величине. Моруне и јесетре су биле од велике вредности за ову 

културу због устаљених годишљих миграција на релацији Црно Море -
Средље Подунавље, али и великих количина икре, познате по 

висококалоричној садржини и погодне за дуготрајну употребу. За улов те 

врсте морскоречних риба било је потребно искуство у колективном 

рибарељу, сасвим различито у поређељу са другим риболовним техникама у 

мезолиту и раном неолиту Подунавља; отуда је и проистекла култно 

поштоваље Дунава, велике реке која узвраћа задовољаваљем свих животних 

потреба популације насељене дуж уских обала Клисуре. Стога су умрли 

чланови тих примарних рибарских заједница по правилу сахраљивани 

паралелно са током Дунава, гледајући узводно и низводно, или су 

постављани управно на реку, окренути ка љој лицем, често у седећем 
. 2 

положаЈу, са прекрштеним ногама. 

Строго поштоваље кардиналних тачака хоризонта сусреће се тек у 

погребном ритуалу неолитског и рано енеолитског периода. Добар пример 

пружа маља некропола винчанске културе на Гомолави, која припада раном 

енеолиту и садржи гробове са инхумацијом - укупно 22 и покојницима 
положеним у типичном згрченом положају. Гробови су оријентисани исток

запад, са одређеним одступаљем ка северу и југу. Према хистограму 

некрополе сахране су вршене у оквиру азимута изласка сунца у току летљег 

и зимског солстицаја. При томе се издвајају два периода веће смртности: 

пролећно-летљи и пролећно-јесељи, са изузетним смаљељем током зимских 

месеци.3 

Слични односи између број а умрлих и времена сахраљиваља запажени су 

на некрополи раног енеолита Подлокаљ код Новог Кнежевца; азимут је 

измерен за 17 од укупно 28 истражених гробова. Овде је међутим разлика у 

броју укопа између зимског и пролећно/јесељег периода изражена у односу 

на Гомолаву.4 

Некропола раног бронзаног доба у Мокрину код Кикинде је једна од 

ретких систематски истражених, са укупно 312 откопаних гробова. 

2 Срејовић Д.: 1969, Лепенски Вир, Нова праисторијска култура у Подунављу, 
Београд, 239. 
Срејовић Д., Летица 3.: 1978, Власац, Мезолитско насеље у Ђердапу, 53-82. 
Јовановић Б.: 2004, "Padina and Hajducka Vodenica sites of Lepenski Vir culture in 
Upper and Lower Gorges in the Iron Gates, Late Foragers and Early Faпners of the 
Lepenski Vir- Schela Cladovei Culture in the Iron Gates Gorges", Actes du XIVeme 
Congres UISPP, Universite de Liege, 55-59. 
3 Винц е А.: Оријентација скеле та на неким праисторијским локалитетима у Србији 
(рукопис дипломског рада), Београд, 1998, 21, сл. 12. 
4 Грчки - Станимиров, С., Станимиров - Грчки, С.: 1998, "Енеолитско и 
средњевековно налазиште код Подлокања". Гласник Срп. арх. друштва 13, 89-94. 
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Оријентација гробних рака је доследно спроведена према осовини север-југ, 

док су умрли полагани у згрченом положаЈу. али са упадљивом разликом у 
. . 

односу на ориЈентаЦИЈУ исток-запад: мушкарци су лицем окренути према 

истоку а жене према западу. Самим тим су покојници сахраљивани у 

обрнутом смеру - мушкарци са главом на северу, жене на југу. Одступаља 

од ових положаја су сразмерно ретка и немају допунско објашљеље у 

осталим елементима ритуала. 5 

Током бронзаног доба преовладава ритуал спаљиваља умрлих 

(инцинерација), чији су кремирани остаци стављани у урне, које се укопавају 

углавном по групама. Оријентација таквих гробова тек је одскора предмет 

истраживаља, са претпоставком да су приликом укопаваља поштоване 

стране света, али без истицаља било које од љих. На сличан начин при 

сахраљиваљу у гробним хумкама/тумулима поштује се првенствено кружна 

основа објекта као сакрална целина у којој је централни гроб најстарији, 

преко кога Је и извршено примарно насипаље хумке. 

Кружни глинени привезак из околине Панчева, датован у средље 

бронзана доба Баната (Ватинска култура) украшен је са обе стране кружним 

и геометрИЈским мотивима, смештеним у концентричним круговима. 

Сложена орнаментика на привеску је протумачена као календар изражен 

нумеричким симболима, који су одраз ритмичког кретаља сунца и месеца.6 

Сличан погребни ритуал је примељен у хумкама старијег гвозденог доба, 

међу којима кнежевски гробови са краја VI в . ст. ере и прве половине V в . ст. 

ере заузимају посебно место . Јединствену појаву повезиваља погребног 

ритуала са примарном шемом соларног и лунарног календара пружила Је 

кнежевска некропола овог периода у Атеници код Чачка.7 

Занимљив пример календара земљорадничких светковина претставља 

орнаментална композиција на крчагу из Понтеса (Трајановог моста код 

Кладова), датованог на крај III в . нове ере до средине IV в . нове ере . 

Декорација крчага изведена глачаљем и подељена на три фриза, јасно 

показује сунчеве симболе у орнаменталним пољима 1 и 2, као концентричне 
спирале и кругове у пољу 4, а затим као свастику у пољу 6. Значеље 
орнамената треба тумачити узимајући у обзир све елементе на сва три фриза, 

као и на дршци суда (сл. 1 а-Ь ). Приказани религиозни концепт земљорадника 
из Понтеса наведеног времена, као и одговарајући култ, уклапају се у 

постојећи религиозни систем земљорадничких култура провинције Горље 

5 Винце А., Јовановић Б., Винце И., Винце Д.: 1996, "Astronomical Orientations of 
Graves and Skeletons in Gomolava and Mokrin", Publications ој the Astronomical 
Observatory ofBelgrade, 54, 199-202. 
6 Бабовић Љ.: 1999, "Prehistoric orb of the world and lunisolar calendar from Nayeva 
brickyard near Pancevo», Publ. Astron. Obs. Belgrade, 65, 143. 
7 Јовановић Б.: 2004, "Жртвена конструкција из кнежевске некроnоле у Атеници код 
Чачка, пример мерења времена у старијем гвозденом добу Централног Балкана", 

Зборник радова конференције "Развој астрономије код Срба Ш" (М. Димитријевић 

уред.), Београд 319-327. 
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Мезије, али и шире. Спиритуално наслеђе ових заједница води врло 
. . . 

вероватно своЈе порекло у праисторИЈИ а наставља да живи у традиЦИЈИ раног 

средњег века - заправо асимиловано у хришћанским празницима. 8 

Слика lа-б: Врч из Понтеса, III - IV век нове ере, украшен троструким 
фризом претстава соларних симбола (поља 1-6). 

8 Петковић С.: "А Jug from Pontes Decorated with Solar and Lunar Symbols», Старинар 
XLII, 97-106, сл. 1-2. 
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Кратак преглед коришћеља првих астрономских знаља у праисторији 

Централног Балкана само је потврда за љихово постојаље, а не и љихово 

потпуније познаваље. Пада у очи да се прво сусретаље са природним силама 

подређује љиховом непосредном деловаљу на живот и потребе првобитних 

заједница - тако на Власцу, насељу културе Лепенског Вира ритуал 

сахраљиваља стоји у најужој вези са током Дунава. Позиција умрлих је 
. . 

променљива, али се пре свега поштуЈе однос према великоЈ реци и правцу 

љеног тока; седећи положај са прекрштеним ногама, и лицем покојника 

окренутом Дунаву, није био поновљен у праисторији Подунавља после 

завршетка живота културе Лепенског Вира. 

Убедљиво повезиваље са механиком небеских тела, дневном и 

годишљом, испољавају тек популације неолита и енеолита Подунавља. 

Ритмичка кретаље сунца и месеца по стално понављаној путаљи преко 

небеског свода, највероватније је основа добијена непосредним осматраљем, 

за поделу хоризонта на кардиналне тачке - односно стране света. Први 

календари, лунарни и убрзо затим соларни, уочавају уствари одређену 

временску зависност између кретаља небеских тела и природних циклуса 

вегетације на земљи, као и поделе на годишља доба. 

Погребни ритуал популација носилаца металних доба праисторије се 

међусобно разликује у појединостима - заједничко је увек изразито 

поштоваље сунца и познаваље основних елемената љеговог кретаља. Култ 

сунца је у том периоду познат и према ликовним/сакралним симболима, као 
. . 

и строгом придржаваљу приликом сахрана осе исток-запад, са ориЈентаЦИЈОМ 

покоЈника ка истоку. 

Институција сакралних места за вршеље одређених култних радљи, 

светилишта, доказ је и постојаља јасно формулисаних религиозних вероваља 

- митова усмерених на схватаље света и обј ашљеља љеговог постанка. 

Вредно је и место предака у тим првим сазнаљима о свету, који се простире 

изван свакодневног хоризонта савремених људи. 

Већ у млађем гвозденом добу религиозна вероваља су систематизована и 

функционално оспособљена за своју друштвену мисију. Чувени налаз 

жртвеног котла у Гундеструпа у Данској, чије се порекло тражи у 

Карпатском басену или Средљем Подунављу, приказује на свом фризу од 

плочица сребрног лима пантеон Келта, са боговима замишљеним у људском 

облику. Најзад, врч из Понтеса је доказ да једаред стечена примарна знаља о 

космосу и спољном свету праисториЈских људи допиру кроз дуготраЈне 

наслаге традиције и до самог хришћанства. 
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EXAMPLES OF ARCНAEOASTRONOMY IN ARCHAEOLOGY OF 
CENTRALBALКAN 

А short review of the first astronomical knowledges usage in the prahistory of Central 
Balkan is only а confirmation of their existence and not their more complete knowledge. 
The first encounter with natural forces is submissed to its acting on life and necessities of 
frrst communities. The frrst connection with mechanics of cellestial bodies, dayly and 
annual, is expressed not earlier than Ьу populations of neolyte and eneolyte. Already in 
earlier iron age, religious belivings are systematized and enaЬled for their social mission. 
Finally, the jug from Pontes is а proove that once obtained primary knowledge about 
cosmos and extemal world of prahistoric people reach, through the long lasting layers of 
tradition and to the christianity. 
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КОСМОЛОГИЈА У «БЕСЕДАМА НА ШЕСТОДНЕВ» 

ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ И УТИЦАЈ ОВОГ ДЕЛА КОД СРБА 
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Резиме. Анализирају се космолошки погледи у време Св. Василија Великог (330 -
379) на основу једног од љегових најзначајнијих дела «Беседе на шестоднев», које 
је превођено у средљем веку на српски језик и утицало на астрономске садржаје у 

српским средљовековним рукописима. Посебно је анализирано: (а) шта је постојало 

пре настанка спознајног Универзума; (б) време пре настанка света; (в) време као 

мера стареља; (г) безвремено ствараље; (д) постојаље више Универзума; и (ђ) 

Универзум без почетка 

1. УВОД 

Једно од најзначајнијих дела Василија Великог, архиепископа Цезареје и 

светитеља Православне и Католичке Цркве (330 - 379) је девет «Беседа на 
шестоднев» у којима, користећи научна сазнања свога времена, покушава да 

докаже истинитост космолошких догађаја описаних у библијској књизи 

Постања. Ако ово дело размотримо са становишта историје науке оно је 
. . . 
Један од наЈважнИЈИХ извора о доминантним астрономским и уопште 

научним погледима тога времена. Осим тога, у средњем веку је превођено 

на српски и његов утицаЈ Је значаЈан када се анализира присуство 

астрономских садржаја у средљовековним српским рукописима. Овде се 

дискутују космолошки погледи у време Св. Василија Великог на основу 

његовог дела. 
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2. ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ И ЊЕГОВО ОБРАЗОВАЊЕ 

Василије Велики рођен је у Неоцезареји на Црном мору у богатој 

породици интелектуалаца. Отац му је био имућни адвокат и учитељ 

говорништва, док су му двојица од седморо браће, Григорије и Петар 

постали епископи у Ниси и Севастеји. 

Свети Василије је започео образоваље у Неоцезареји а продужио га у 

Цезареји у Кападокији где је постао близак пријатељ Григорија Теолога. У 

Цезареји вероватно упознаје Јулијана, касније императора Источног римског 

царства. Студије је завршио у Константинопољу, где је био ученик чувеног 

говорника Леванијуса. 

Када је имао 21 годину Василије долази у Атину, главни центар 

универзитетских студија, где су чувене филозофске школе које су отворили 

Платон и Аристотел још радиле . У љима су предавали истакнути софисти 

тога времена Емеријус и Проерезијус. У Атини Василије учи реторику, 

граматику, филозофију, дијалектику, астрономију, геометрију, аритметику и, 

у маљој мери, медицину. Пошто је за четири године завршио овај циклус 

студија, враћа се, 356. године, у Цезареју. 

Из образовних и духовних разлога, 357. године је направио велико и 
дуготрајно путоваље по Сирији, Палестини, Месопотамији и Египту. Пошто 

је завршио и овај нови образовни циклус, вратио се у отаџбину 358. године. 
После повратка у Кападокију и петогодишље аскетске изолације и 

промишљаља, постао Је 364. свештеник а после смрти Еузебија, 

архиепископ Цезареј е . 

Због великих моралних и духовних врлина, као и због љегових дела, 

Хришћанска црква гаје канонизовала. 

3. «БЕСЕДЕ НА ШЕСТОДНЕВ» ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ И СРБИ 

Јанковић (1989) наглашава значај који као извор за проучаваље 

астрономских знаља код Срба имају црквена дела у којима се коментарише 

библијска кљига Постаља. Међу најзначајнија дела ове врсте убраја «Беседе 

на шестоднев» Василија Великог, које је преведено на српски језик. 

Најстарији превод, из 1400. године, је у хиландарском рукопису број 405, а 
даје га и рукопис Никона Јерусалимца из 1440, рукопис манастира Савине 
број 21, рукопис Владислава Граматика из 1469, рукопис број 42 Народне 
библиотеке из прве половине XIV века, и рукопис Гаврила Стефановића 
Венцловића из 1734, који се налази у Српској академији наука и уметности 
као рукопис број 135. Епископ Гаврило га је превео на савремени језик и 
штампао у Београду 1868. 

Ово дело имало је велики утицај на Србе који су у средљем веку писали о 

космолошким темама у различитим коментарима прве Мојсијеве кљиге 

Постаља, о чему је Јанковић (1989) детаљније писао. Овде бисмо истакли да 
. . . . 

наЈстарИЈИ сачувани астрономски рукопис на српском Језику, КОЈИ помиље 
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Јанковић (1989), «Шестоднев» Теодора Граматика сачиљен 1263. у 

Хиландару, представља превод манускрипта који је на старословенском, за 

бугарског цара Симеона, написао у Х веку, под великим утицајем кљиге Св. 

Василија Великог, извесни Јован. Да би то показао, Јанковић (1989) детаљно 
напоредо анализира одломке оба текста. 

3. НЕКА КОСМОЛОШКА ПИТАЉА У «БЕСЕДАМА НА 
ШЕСТОДНЕВ» ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ 

Када је у питаљу наука, а посебно астрономија онога времена, погледи 

изложени у првој као и у свим осталим «Беседама на шестоднев» могу се 

сматрати као хармонична мешавина астрономских и уопште научних 

схватаља старих Грка, Вавилонаца и Египћана, што се такође може наћи и у 

древним јеврејским списима. Овакви ставови су преовлађивали на блиском 

истоку и у Месопотамији, областима које је Свети Василије посетио на 

крају свога образоваља, да би га употпунио. 

Према погледима изнетим у «Шестодневу», Василије Велики је убеђен да 

је Земља округла и он идентификује северни и јужни географски пол. Такође 

зна за циклусе појављиваља звезда на небу, за појмове географске ширине и 

дужине, деклинације, и времена потребна да свака планета изведе свој пуни 

обилазак. 

Занимљиво је љегово оправдаваље Аристотеловског погледа оног 

времена даје Земља у средишту Универзума: 

Земља је, кажу, у средишту свега и пошто је једнако удаљена од свих 

спољашњих тачака и пошто нема места где би се нагнула, неопходно је да 

остане на своме месту, пошто ова сличност свуда око ње чини немогућим 

нагињање ка некој посебној тачки. Овакав централни положај, кажу, Земља 

нема случајно или неким деловаљем већ је то за њу природан и основан 

положај. Пошто небо има крајњи положај навише, предпоставићемо, кажу, 

да оно што има тежину пада одозго из свих праваца и да ће се сакупити у 

средини, те да је очигледно да ће се у тачки ка којој су сви делови 

управљени, кондензовати цео скуп. Ако сада, камење и дрво и све што 

долази са Земље тежи ка доле, ту ће бити прави положај целе Земље ... 
Зато не показу) чуђење што се Земља никуда не нагиње, пошто је њен 

природни положај у средини. Пошто је неизбежна потреба Земље да 

остане на своме месту и да га не напусти, нарушавајући законе природе 

(Basil the Great, 1990). 

У богатству информација које можемо извести из прве «Беседе на 

шестоднев», овде ћемо размотрити шест одломака који се односе на 

КОСМОЛОГИЈУ И природу времена. 

Напомиљемо да изнети погледи нису лични закључци, него научна мисао 

у време Василија Великог, коју представља дубоки познавалац астрономије 
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и физике оног доба. Овакав став се може подкрепити чиљеницом да у свим 

беседама Свети Василије почиње излагање научних погледа користећи фразу 

«кажу». 

3.1 Шта је постојало пре настанка спознајног Универзума? 

Према Светом Василију: 

Привидно, пре овога света било је нешто што наш ум може спознати 

теоријски, али што је остало изван овог излагаља пошто није погодно за 

људе који још уче и детиљасти су у знаљу. Било је стаље старије од 

ствараља света, које одговара силама ван света, стаље изван времена, 

вечно, које увек траје. И у томе стаљу, Творац и стваралац свега начинио је 

своје дело ... (Basil the Great, 1990). 

Видимо да према Светом Василију Универзум није настао из ничега, него 

је рођен из «нечега» што је постојало пре његовог стварања. Али одакле му 

такви погледи? 

1. Василије Велики је живео и делао током четвртог века, када су били 
доступни египатски Оксиринкус (Oxyrhynchus) папируси, како се данас зову 
бројни исписани свитци нађени од 1897. до данас у овом изузетно значајном 
археолошком налазишту у Египту. У папирусу бр . 2390, насталом у другом 
веку, тако да је био у прилици да се упозна са њим, налазе се текстови 

спартанског песника и мислиоца Алкмана, који је деловао у седмом веку пре 

наше ере, а дошао је на Пелопонез из Сарда у Лидији. Свети Василије је био 

у прилици да сазна Алкманове космогонијске погледе, саопштене у овим 
. . . 

текстовима, пошто Је, после завршетка студиЈа, путовао по тим краЈевима 

годину дана. Према Алкману, Универзум је настао од нечега што је 

постојало раније (Данезис и Теодосију, 1999). 
2. Према спису (Кордатос, 1975) Тертулијана "Adversus Hermogenem", 

његов савременик Хермоген, који је дошао из северне Африке, ширио је 
. . 

доминантна схватања оног времена, када су постоЈале три теориЈе о односу 

Бога и Универзума. Према првој, Бог је стрворио свет из ничега, према 

другој из своје сопствене супстанце, док је према трећој у Њему постојала 

вечна материЈа из КОЈе Је створио свет. 

Свети Василије, који је вероватно познавао ове теорије, прихватио је 

треће мишљење, мада је Тертулијан, сходно његовим делима "Adversus Her
mogenem", "De Censu Animae" и "De Anima",биo против тога. 

Напоменимо да је Хермоген одбацио прве две теорије после детаљне 

анализе све три користећи метод redиctio ad аЬsиrdит . Подржавао је 
. . .. 

гледиште да душа човека има почетак и порекло у вечноЈ матерИЈИ коЈа Је 

постојала пре стварања света (Кордатос, 1975). 
Укажимо овде, да су идеје противне хришћанској доктрини стварања ех 

пihilo у то време присутне, пошто још није било у потпуности кодификована 
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и прихваћено Никејско учење. Мада је оно делимично формулисано, како му 

име каже, на васељенском сабору у Никеји, 325. године, пре него што је 
Свети Василије био рођен, коначну форму је добило на сабору у Халкедону 

451 . године, после његове смрти. Сходно томе, није изненађујуће да у то 

време Свети Василије Велики, Хермоген и александријски Оци (посебно 

Ориген), нису увек прихватали ову доктрину и имали различите погледе. 

3.2 Време пре стварања света 

Наведена реченица: « ... Било је стаље старије од ствараља света, које 
одговара силама ван света, стаље изван времена, вечно, које увек траје. », 

(Basi1e de Cesaree, 1968) посебно је занимљива. 

Видимо да Свети Василије у првој «Беседи», пре Светог Августина 

(Aure1ius Augustinus, 354-430 A.D.), износи мишљење да је стање пре 

стварања света изван људског, мерљивог или Њутновог времена, вечно и 

бескрајно . 

Свети Августин, бискуп Хипоа у северној Африци, један од највећих 

хришћанских филозофа и отац религиозних схватања западног света, такође 

Ј е разматрао суштину и структуру времена, често са погледима сличним као 

код Светог Василија. Његова схватања имају за полазну основу Платонове и 

Аристотелове ставове о времену. Књига 11 "Исповести" (поглавља 14-37), 
садржи бриљантну анализу протока времена. Његово основно питање било 

је: «Шта је Бог радио пре стварања света?». Одговор Светог Августина је да 

је такво питање бесмислено, пошто пре стварања света није било никаквог 

осећаја «супстанце коју људи зову време». Време и «векови векова» су 

резултат свеукупног Стварања. За Бога не постоји време него вечност у 

смислу безвременског постојаља, где појмови прошлости, садашњости и 

будућности немају значаја. 

Ови ставови Светог Августина, савременика Василија Великог (када је 

Свети Василије умро, Свети Августин је имао 25 година), имали су порекло 
у доминирајућим схватањима онога доба, у области где је он деловао . Не 

треба сметнути с ума да је Свети Августин, бискуп у северној Африци, 

вероватно знао за погледе Хермогена и Светог Василија. 

3.3 Време као мера старења 

У другом одломку прве «Беседе на шестоднев», Свети Василије 

дефинише време као меру старења, подвлачећи да оно има различито 

значење за људе и за Бога: 

. . . проток времена, увек у журби, одлази и никада не прекида кретаље. 

Зар време није такво? Прошлост је ишчезла, будућност још није дошла а 

садашљост измиче нашој спознаји, пре него што је схватимо ... Дакле време 
је потребно за тела животиља и биљака, која су неком потребом везана за 
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љегов проток и држана заједно кретаљем које води у ствараље или 

разараље, одређено природом времена која има посебан аспекат у односу на 

променљиве ствари (Basil the Great, 1990). 

Видимо да је Свети Василије пре Светог Августина дошао до закључка 

да време НИЈе идентично са кретањем, већ изазива и ефекте разарања, 

односно старења, КОЈИМа може да се мери. 

3.4 Ванвременско (ахроно) Стварање 

За појам опажања и природе времена, такође је важан и следећи одломак 

из прве «Беседе»: 

... Или се можда каже «у почетку Бог створи» пошто је Ствараље 
изведено тренутно и без утицаја времена. Он је створио, пошто почетак 

нема ни делове ни димензије, јер почетак пута још није пут а почетак куће 

није кућа, нити је почетак времена време па ни љегов најмаљи део. Ако неко 

има примедбе и подржава мишљеље да је почетак времена време, ставите 

му на знаље да ће бити приморан да подели тај почетак на делове времена 

који су почетак, средина и крај. Али пронаћи почетак времена је потпуно 

смешно и онај ко дели почетак направиће два почетка уместо једног, или 

боље бесконачна много, пошто штагод да подели може се и даље делити 

ad injiпitит (Basil the Great, 1990). 

Видимо да је Свети Василије сматрао да је Универзум створен ахроно, 

односно да је време последица Стварања спознајног света. То је слично 

Алкмановом мишљењу, описаном у Оксиринкус папирусу бр. 2390 (Данезис 
и Теодосиу, 1999, стр. 125). 

Као што смо већ напоменули, Свети Августин је изнео сличан став мало 

касније, пошто је закључио да услед те чињенице питање, шта је Бог радио 

пре стварања света, нема смисла. 

3.5 Мноштво Универзума 

Пети коментар може се дати на основу следећих одломака прве «Беседе»: 

«Дакле уверељем да су Универзуми без вођеља и неуправљани путују 

случајно, они су обманути својим безбожништвом које носе у себи» (Basile 
de Cesaree, 1968). И даље: « ... Његова стваралачка снага није ограничена 
мерама једног света, него је бесконачна већа» (Basile de Cesaree, 1968). 
У овим одломцима Свети Василије разматра питање: Да ли Је наш 

Универзум јединствен? 

Занимљив одговор који се нуди, није у сагласности са теолошким 

схватањима. Има бесконачна много Универзума сличних нашем. 
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КОД СРБА 

Скрећемо пажљу да данашља космолошка разматраља, као она Андреја 

Линдеа Џејента Нарликара (Jayant Narlikar), претпостављају постојаље 

Мултиверзума, који се састоји од одвојених Универзума, што је Свети 

Василије понудио као могућност ствараља много Универзума у контексту 

шире Креације од оне која је доступна нашој спознаји. 

3.6 Универзум који има почетак 

На крају, шести одломак прве «Беседе» разматра Универзум КОЈИ има 

почетак. У љему се каже: 

Дакле, човек не може да замисли да све што видите нема почетак, а 

пошто тела која се крећу небом имају кружне путање - иако обичним 

погледом не можемо лако да спознамо почетак круга - не мисли да тела 

која се крећу кружно природно немају почетак. .. 
... не буди у заблуди да свет није вођен и вечно трајући (без почетка и 

краја) због чиљенице да је њихово кретање правилно и ништа га не 

прекида ... 
. . . што је почело у неком тренутку времена, неопходно је да се у неком 

другом заврши. Ако има почетак не сумњај о његовом крају (Basile de Cesa
ree, 1968). 

Сходно претходним разматраљима Светог Василија, заснованим на 

научним сазнаљима тога времена, пошто је Ствараље које спознајемо имало 

почетак, сигурно ће имати и крај . То значи да ни трајаље Универзума ни 

љегова старост нису бесконачни. Тако је много пре Александра 

Александровича Фридмана (1888 - 1925) и опата Жоржа Едуара Леметра 
(Georges Eduard Lemaitre 1894 - 1966), визија Универзума коначног у 

простору и времену постојала у Медитеранским културама, како је саопштио 

Свети Василије Велики . На философски и теолошки елегантан начин он 

промишља Универзум са почетком, постојаље нашег спознаЈног, као и 

бесконачна мноштво других светова - Универзума. 

Захвалница 

Овај рад је урађен у оквиру пројекта 146022 Историја и епистемологија 
природних наука, код Министарства за науку и заштиту животне средине 

Републике Србије . 
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COSMOLOGY IN ТНЕ "HOMILIES ON HEXAМERON" OF SAINT 
BASIL ТНЕ GREAT AND INFLUENCE OF THIS WORК АТ SERВS 

One of the most important works of Basil the Great, ArchЬishop of Caesarea and Saint 
of the Eastem and Westem Christian Church (330-379 A.D.), consists of his nine 
"Speeches on Hexameron", where, using the scientific knowledge of his time, accompa
nied Ьу а brilliant theological justification, he tries to prove the truth of cosmological 
events, described in the ЬiЫical book of Genesis. 

This work has been translated several times on SerЬian and influenced on astronomical 
contents in medieval serЬian manuscripts 

Considering the "Speeches on Hexameron" of Saint Basil from the point of view of 
the history of science, this work is one of the most important sources of knowledge con
ceming the dominant astronomical, and general scientific, views of that epoch. 

In the present work, cosmological ideas during the time of Saint Basil were analyzed 
on the basis of "Hexameron". Particularly were considered the questions: (а) what existed 
before the Creation of the perceivaЫe Universe? (Ь) Time before the Creation of the 
world. (с) Time as the measure of aging. ( d) The achronal Creation. (е) Тhе multiple Uni
verses. (f) The Universe with а beginning. 
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КОСМИЧКИ МОТИВИ У СРПСКОЈ СРЕДЉОВЕКОВНОЈ 

НУМИЗМАТИЦИ 

МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ 

Астрономско друштво "Руђер Бошковић ", 11000 Београд, Србија 

Резиме. Учиљен је покушај да се из веома обимног матерјала, систематизују, 

организују, учине прегледнијем и представе астрономској јавности, космички 

симболи и мотиви у српској средљовековној нумизматици, као и да се назначе 

елементи могућег методолошког приступа за овакву анализу. Акценат је стављен 

на појаву звезда, Сунца и полумесеца, у настојаљу да се дочара целовитиЈа 

представа о астрономским и космичким прожимаљима и узаЈамним преплитаљима 

са нумизматичком науком, и укаже на још један аспекат интердисциплинарности 

астрономије. Основа за ово истраживаље био је Каталог српског средљовековног 

новца Сегија Димитријевића и остали љегови нумизматички радови. 

Једно од подручја где су присутни космички мотиви, а што код нас није 

било посебно проучавано, је и нумизматика. То додатно указује на 
. . . . 

многоструки и интердисциплинарни значаЈ астрономиЈе, коЈа СВОЈИМ 

утицајем прожима и инспирише многе области људске делатности, не само у 

науци него и у култури, уметности, музици, архитектури па и у новчарству. 

Слика 1-2. Лево: денар Октавијана Августа (27. пре н.е . - 14) на коме се 
види комета, са наптисом DIVUS ШLIUS- божански Јулије (Цезар) . Десно . 

Денар Фаустине Сениор, жене Антонинуса Пијуса (138-161) са осмокраком 
звездом. 
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Слика 3-4. Лево: Двоструки сестерцијус Трајана Деција (249- 251). Одевена 
биста окренута десно. Натпис IМP.C .M.Q .TRAIANUS DECШS А VG. На 
глави круна бога Хелиоса са радијалним зрацима. Десно: Антонинијан 

Емилијанове (252-253) жене Корнелије Супере . Одевена биста, са дијадемом, 

окренута десно, на полумесецу. Натпис C.CORNEL SUPERA А VG. 

Тако се на пример, на новцу античке Грчке јављају Сунце, Месец, звезде, 

Зодијак и други небески знаци и симболи (Ambrosoli, Gnecchi 1922). 
На римском денару Октавијана Августа, кованом у спомен на љеговог 

великог претходника Јулија Цезара, види се комета (Сл. 1), која се над 
Римом појавила после љеговог убиства, и по легенди представља Цезарову 

душу на путу ка звездама. Звезде и полумесец честа су појава на римском 

новцу. Усамљена звезда, попут оне представљене на новцу Фаустине Сениор 

на Сл. 2, често се среће, а последљи пример је на сребрном новцу 

императора Јулијана Одступника (Апостата) (Sears 1970). Небеско значеље 
није увек очигледно . Тако су се за обележаваље двоструке вредности новца 

у Риму користили симболи Сунца и Месеца. Цар на новцу двоструке 

вредности има круну са радијалним зрацима попут бога Сунца, Хелиоса, а 

ако је новац царичин, љена биста лежи на полумесецу. Царица је наиме, као 

Месец лишен властите светлости и само је одраз свога супруга, чији сјај 

распростире. 

И у нашој средљовековној нумизматици, културно-историјском наслеђу 

Српског народа, које по лепоти и значају, како је говорио мој отац Сергије 

Димитријевић, допуљава уметничка богатство наших средљовековних 

фресака, икона, стећака и илуминираних рукописа, присутна ј е космичка 

симболика. Њену анализу олакшава Каталог Димитријевићеве збирке 

(Димитријевић 2001), највеће приватне збирке оваквог новца која се сада, 
као љегов легат, налази у САНУ. Он ће и нама овде послужити као основа. 

Звезде су космички симбол далеко најчешћи на српском средљовековном 

новцу, по броју и разноликости предсрављаља у потпуној несразмери са 

свим осталим таквим мотивима, као што су Сунце и полумесец. У даљим 
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разматраљима осврнуђемо се и на љих. Звезде се јављају усамљено или више 

љих, а број крака меља се од четири до осам . 

Слика 5-6. Динари краља Уроша Првог (1243-1276) из збирке С. 

Димитријевића (Димитријевић, 2001, лево Д 5,54, десно Д 5,62. Примерак из 
збирке Сергија Димитријевића идентификован је у Каталогу збирке Д 

(Димитријевић, 2001) помоћу броја врсте . По потреби, после косе црте дат је 

број подврсте, иза кога следи зарез и број примерка у Д. Примерци из збирке 

Д представљени у овом раду увеличани су 2,5 пута, а редослед је као у 
Каталогу.) . 

Лево: Исус Христос са зрнастим нимбусом, у хитону са химатионом, седи 

на престолу са високим наслоном . Обема рукама држи јеванђеље украшено 

са пет драгих каменова. Испод левог лакта, шестокрака звезда. Натпис IC 
хс. 

Десно: Краљ Урош Први, лево, и до љега св . Стефан стоје . Краљ без 

круне огрнут хаљином украшеном драгим камељем, држи у левоЈ руци 

свитак - акакију, а десном прима кретати барјак. Светитељ са зрнастим 

нимбусом у стихару, са огртачем, левом руком држи на грудима јеванђеље 

украшено са пет драгих каменова, а десном пружа барјак. Поред дршке од 

барјака, у дну са светитељеве стране, шестокрака звезда. Натпис VROSIVS 
SSTEFAII. 

У средљовековној традицији, звезде су пре свега извор светлости. Оне 

дају небеско значеље цркви на чијем су своду приказане и симболизују 

сукоб између духовних снага или светлости и матерјалних снага или мрака. 

Chevalier и Gheerbrant (1987, стр . 813) наводе да је петокрака звезда 
симбол људског микрокосмоса. Благословена је када горљи крак показује 

навише, а у супротном случају је симбол црне магије . Шестокрака 

симболизује обухватаље духа и материје, активног и пасивног принципа, 

закон еволуције . Она је магични печат краља Соломона и Давидов штит 

(Бидерман 2004). Седмокрака је сродна симболици броја седам, сједиљује 
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Слика 7-8. Динари краља Драгутина (1276-1316) и краља Милутина (1282-
1321) из збирке С. Димитријевића (Димитријевић, 2001, примерак лево Д 
12/2,49, примерак десно Д 20/5,18). 

Лево: Краљ Драгутин, без круне, у дугачкој хаљини, седи на престолу без 

наслона. У десној руци држи скиптар са крстом на врху а у левој мач 

положен на крилу. Изнад мача, код десног лакта, шестокрака звезда. Натпис 

MONETA REGI(S) STEF(AП) . 

Десно: Краљ Милутин, лево, и до њега св. Стефан, стоје . Краљ без круне 

огрнут хаљином украшеном драгим камењем, држи у левоЈ руци свитак -
акакију, а десном прима кретати барјак. Светитељ са зрнастим нимбусом у 

стихару, са огртачем, левом руком држи на грудима јеванђеље украшено са 

пет драгих каменова, а десном пружа барјак. Поред дршке од барјака, у дну 

са краљеве стране, петокрака звезда. Натпис SSTEF AN VROSIV REX. 

Слика 9-10. Новац краља Душана (1331-1345) из збирке С. Димитријевића 
(Димитријевић, 2001, примерак лево Д 36,1, десно Д 37,3). 
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Лево: Шлем окренут лево, са челенком и перјаницом од три пера на врху. 

Вертикални зрнасти низ дели га на два поља. На четири угла јастука који је 

украшен низом тачака налазе се по три тачке . На јастуку ружица. Са обе 

стране шлема по једна шестокрака звезда. Натпис STE(FAII).+.RE.X. 
Десно: Краљ Душан, лево, и до њега св. Стефан, стоје . Краљ са рачвастом 

круном, огрнут хаљином украшеном драгим камењем, држи у левоЈ руци 

свитак - акакију, а десном прима високи двоструки крст. Светитељ са 

зрнастим нимбусом у стихару, са огртачем, левом руком држи на грудима 

јеванђеље украшено са пет драгих каменова, а десном пружа двоструки крст. 

У његовом подножју је обрнута петокрака звезда. Натпис STEPAN REX 
SSTEFAN. 

Слика 11-12. Новац Стефана Душана из збирке С. Димитријевића 

(Димитријевић, 2001, примерак лево Д 41/КМ, 106, десно Д 52/1,25). 
Лево: Шлем са челенком и перјаницом од три пера на врху, окренут лево . 

Вертикални зрнасти низ дели га на два поља. На четири угла јастука украси 

од три груписане тачке . Под шлемом штит са шестокраком звездом. Натпис 

STEF ANUS DEIGRA:RX. 
Десно: Исус Христос са зрнастим нимбусом у хитону са химатионом, 

стоји у мандорли. Левом руком држи јеванђеље украшено са пет драгих 

каменова, а десном благосиља. У мандорли лево четири а десно пет 

шестокраких звезда. До мандорле лево L десно А. Натпис IC-IC. 

четвороугао и троугао, представља «космичку лиру, музику сфера, склад 

света, седмобојну дугу, седам планетарних зона ... » 
У Библији, Данијел (12:3) симболом звезде означава вечни живот 

праведника, вазнесеље у стање небеских звезда. У Апокалипси, Христ држи 

седам звезда у руци (1:16-20,2:1,3:1) а помињу се и седам цркава што све 
указује на седам планета. Звезда се сматра и представом лика и имена 

очекиваног Месије . Симбол Христа је сјајна звезда Даница, а Витлејемска 

звезда се најчешће приказује са осам кракова. 

465 



М. С. ДИМИТРИЈЕВИЋ 

Слика 13-14. Новац цара Душана из збирке С. Димитријевића 

(Димитријевић, 2001, примерак лево Д 72/7,157, десно 81/5,277). 
Лево: Цар Душан са куполастом круном, лево и царица Јелена са 

рачвастом круном, десно, стоје . Обоје између себе једном руком држе 

високи двоструки крст, другом скиптар са крстом на врху. У подножју крста 

велика осмокрака звезда, или можда Сунце . 

Десно: Лево цар Душан, десно царица Јелена(?), са рачвастим крунама, у 

дивитисионима, седе представљени у профилу на престолу без наслона. 

Између њих, у врху, полумесец. 

Слика 15-16. Новац цара Душана из збирке С. Димитријевића 

(Димитријевић, 2001, примерак лево Д 82/2,283, десно Д 83/5,309). 
Лево: Цар Душан са куполастом круном у дивитисиону седи на престолу 

са ниским наслоном . У десној руци држи скиптар са крстом на врху. Под 

ногама супеданеум . До цара, десно, полумесец. 

Десно: Цар Душан са куполастом круном, лево и царица Јелена са 

рачвастом круном, десно, у дивитисионима, седе на престолу без наслона. 

Оба скиптра које држе су са крстом на врху. Између цара и царице, у врху, 

полумесец. 
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Слика 17-18. Заједнички новац деспота Јована Оливера (средина XIV века) 
и Вукашина Мрњавчевића из збирке Cabinet de Medailles у Паризу 

(Димитријевић, 2001, Д 93, 1 фото) . 

На аверсу крст чији се краци завршавају кратким дебелим попречним 

цртама. Из њих полазе два рељефна листа која се завршавају са три дела. 

Листови се савијају на супротне стране . Између кракова натпис ДЕС/ПОТ 

IO/AN ВЛР/КА ШН.У средини крста петокрака звезда. Димитријевић (2005, 
стр . 14) наглашава изузетну перспективу у четири плана која се опажа на 
овом новцу (позадина, рељефно израђени попречни део крста, преко њега 

положен вертикални део, и најзад звезда). 

На реверсу, цар (Душан ?) са круном од које висе препендулије са два 
зрна на крајевима и зрнастим нимбусом . Владар стоји обучен у дивитисион 

са манијаком и лоросом и доњом украшеном бордуром (обьтоки) . У дну 

хаљине са обе стране наставци који вероватно представљају делове јастука 

(Димитријевић, 2005, стр . 15) на коме стоји. У десној руци скиптар са 

крстом . Преко леве руке којом се подбочио виси лорос и завршава се 

украсом у виду три груписане тачке. До владара, лево и десно, петокрака 

звезда. 

У Каталогу српског средљовековног новца (Димитријевић 2001), 
усамљена звезда се први пут појављује на врсти Д 5 краља Уроша I. На овим 
динарима, јављају се различите словне ознаке и знаци, а међу њима и 

шестокрака звезда. Марић (1956, стр . 261) напомиње да је закупац ковнице 
«означен шестокраком звездом испод левог лакта Исуса», а Димитријевић 

(1957, стр . 113) истиче да се овакве ознаке «везују за закупце ковница, 

надзорнике ковница, резаче калупа и златаре КОЈИ КУЈУ новац.» 

Са разлогом, шестокрака звезда се први пут јавља поред Христа (Сл. 5, Д 
5, 54) а када је на предњој страни новца (аверсу), онда је поред светог 

Стефана (Сл. 6, Д 5, 62). Касније, налазимо је и поред владара (Сл. 7, Д 12/2, 
49). На динарима краља Милутина по први пут се, на новцима где му заставу 
предаје свети Стефан, звезда јавља на краљевој страни, али као петокрака 

(Сл. 8, Д 20/5, 18), симбол људског микрокосмоса. 
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Слика 19-20. Новац Марка Вукашиновића и деспота Стефана Лазаревића 
(1402-1427) из збирке С . Димитријевића (Димитријевић, 2001, примерак 
лево Д 153,1, десно Д 247,8). 

Лево: Христ са са зрнастим нимбусом, у хитону са химатионом, стоји 

испред супеданеума. Левом руком држи јеванђеље украшено са пет драгих 

каменова, десном благосиља. У супеданеуму, лево и десно петокрака. Лево 

од њега три а десно четири такве звезде . 

Десно: Христ са зрнастим нимбусом, у хитону са химатионом, седи на 

престолу са високим наслоном. Левом руком држи јеванђеље украшено са 

пет драгих каменова, десном благосиља. Лево и десно по два детаља, који 

унеколико изгледају као облачићи. 

Слика 21-22. Новац деспота Стефана Лазаревића из збирке С. 

Димитријевића (Димитријевић, 2001, примерак Д 243,7). 
На аверсу, деспот Стефан Лазаревић, гологлав, у властеоској хаљини, 

стоји . Десном руком држи скиптар са двоструким крстом. Код левог лакта 

шестокрака звезда. Натпис ДЕСПОТС/ТЕФАN. 

На реверсу Исус Христос са зрнастим нимбусом у хитону са химатионом, 

стоЈИ у мандорли. Левом руком држи јеванђеље украшено са пет драгих 

каменова, десном благосиља. Са обе стране, унутар мандорле, по три 

шестокраке звезде. 
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Слика 23-24. Новац деспота Стефана Лазаревића из збирке С. 

Димитријевића (Димитријевић, 2001, примерак лево Д 256,19, десно 265,31). 
Лево: Натпис у четири реда ГНЬ/ДЕСПО/ТСТЕФ/ АНЪ. Са леве и десне 

стране речи Г[ОСПОДИ]НЪ, по једна шестокрака звезда. 

Десно: Натпис у три реда ДЕ/СПО/ТЪ. Као украс, у првом и задњем реду, 

пре почетка и краја текста, шестокрака звезда (прва лево се не види) . У 

средњем реду по Један крин. 

Слика 25-26. Новац деспота Стефана Лазаревића (Димитријевић, 2001, 
примерак 272,2 фото ). 

На аверсу шестокрака звезда, са натписом ДЕСПОТ у крацима. 

На реверсу, шлем са волујским роговима окренут десно . До шлема лево 

Д, десно Е. Изнад рогова украс од четири тачке . Лево и десно и испод слова 

Д по једна петокрака звезда; доле, Сунце . 

У доцнијем периоду, број звезда почиње да се увећава. Код Стефана 

Дечанског, на примерку Д 32/16, 28 по први пут се виде две шестокраке 
звезде, у Исусовом престолу, лево и десно . Код Душана, уместо 

богобојажљиво коришћеног симбола, оне постају декоративни елемент са 

обе стране чекркли челенке (Сл. 9, Д 36, 1). Занимљив је и особен примерак 
новца краља Душана (Сл. 10, Д 37,3), где се у подножју великог двоструког 
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Слика 27-28. Новац деспота Стефана Лазаревића (лево Д 281, 2 фото, десно 
Д 283, 1 фото) . 

Лево: Шестокрака звезда (Димитријевић, 2005, стр . 315). 
Десно: Равнокраки крст преко четвороугаоне структуре . У четири поља 

по две групе са по три тачке; између њих шестокрака звезда. 

Слика 29-30. Новац деспота Стефана Лазаревића из збирке С. 

Димитријевића (Димитријевић, 2001, примерак лево Д 283,51, десно Д 284, 
53). 

Лево: Крст, међу крацима четири шестокраке звезде. 

Десно: Три петокраке звезде поређане у облику троугла. 

Слика 31-32. Новац деспота Ђурђа Бранковића (1427-1456) из збирке С. 
Димитријевића (Димитријевић, 2001, примерак лево Д 294,1, десно Д 
300,14). 

Лево: Глава деспота Ђурђа окренута лицем; около натпис ГЮ*Ь*РЬ*Г*, 

са четири шестокраке звезде . 

Десно: Лав корача, окренут на лево . Около, у прстену натпис. Лево до 

лава петокрака звезда. 
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Слика 33-34. Новац деспота Ђурђа Бранковића (1427-1456) из збирке С. 
Димитријевића (Димитријевић, 2001, примерак лево Д 308,21, десно Д 
315/1,54). 

Лево: Лав корача окренут на лево . Натпис ГNД(Е)СПОТГЮРГ. Около, у 

прстену оивиченом тачкама, шестокраке звезде и цветови. 

Десно: Натпис у три реда ГNЬ/ДЕСПО/ТЬГ. На почетку и крају првог и 

трећег реда шестокрака звезда у шестокракој звезди. 

Слика 35-36. Новац деспота Ђурђа Бранковића (1427-1456) из збирке С. 
Димитријевића (Димитријевић, 2001, примерак Д 309,27). 

На аверсу стилизовани натпис ГЮРГЬ. Са леве и десне стране по један 

крин. Горе, лево и десно, по једна шестокрака звезда. Доле, седмокрака 

звезда или Сунце . 

На реверсу натпис ДЕСПОТ у облику ребуса Са леве и десне стране по 

један крин. Горе, лево и десно, по једна шестокрака звезда. Доле седмокрака 

звезда или Сунце . 
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Слика 37-38. Лево новац Котора, под мађарском влашћу Лудовика Првог 
(1370-1382), десно новац босанског краља Стевана Томашевића (1461-1463) 
из збирке С. Димитријевића (Димитријевић, 2001, примерак лево Д 

372/1,17, десно Д 420,3). 
Лево: Свети Трифун са зрнастим нимбусом у хаљини стоји. У десној руци 

држи палмову гранчицу. Натпис .S.TRIPON.CATAREN. До светитеља, лево 
три, десно четири петокраке звезде. Испод ногу, цвет или Сунце. 

Десно: Шлем са рачвастом круном на врху, окренут на лево . До шлема 

десно петокрака звезда уписана у петокраку звезду. 

крста, кога свети Стефан даје владару, налази наопако окренута петокрака 

звезда, постављена као симбол црне магије . Да ли је резач калупа хтео да 

дочара како свети Стефан крстом уништава и побеђује силе мрака, или је 

тим чином желео да искаже неко своје лично незадовољство, стављајући 

знак демонских сила на новац, или пак да га припреми за неки магиЈски 

обред, можемо само да претпостављамо, гледајући овај јединствени 

примерак у нашем средљовековном новчарству. 

Упадљив је и примерак Д 41/КМ, 106 (Сл. 11) из збирке Сергија 

Димитријевића, где је шестокрака звезда присутна као хералдички знак, на 

штиту. 

На српском средљовековном новцу, Христ је често представљен не само 

са ореолом око главе (нимбус) већ и око целог тела (мандорла) . На раном 

Душановом царском новцу, поред спољашље, јавља се и унутрашља 

мандорла, коју чине више шестокраких звезда са обе стране (види Сл. 12, Д 
52/1, 25), што касније постаје често коришћени мотив (види нпр . Сл. 22, Д 
243,7), који описује и Јовановић (2001). У Католичкој цркви, Богородица се 
понекада приказује са ореолом - нимбусом од звезда, које је красе попут 

звездане круне. Петокраке звезде што окружују Христа као ореол -
мандорла можемо видети и на новцу Марка Вукашиновића - Краљевића 

Марка, из народних песама (Сл. 19, Д 153, 1) а на новцу Котора под влашћу 
мађарског краља Лудовика Првог, свети Трифун има звездану мандорлу (Сл. 

37, Д372/ 1, 17). 
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После Душана, шестокраку звезду на новцу све чешће замењује 

петокрака. Тако су звезде на новцу цара Уроша у почетку, на врстама Д 95, 
1; Д 95, 2 иД 97, 1 фото, шестокраке а касније ( Д 115, Д 119 иД 122 до 126), 
преовлађују петокраке. На посебно лепом, јединственом заједничком 

примерку динара деспота Јована Оливера и Вукашина (Сл. 17-18), чију је 
перспективност у четири нивоа Димитријевић (2005, стр . 14) посебно 

истицао, петокрака краси средину «расцветалог» крста а на наличју (реверс) 

се налази са обе стране владара. 

Након пропасти царства, на новцу великаша, преовлађују петокраке . 

Управо је тако на динарима краља Вукашина Мрњавчевића, његове удовице, 

краљице Јелене, Марка Вукашиновића, севаста Стевана, Николе 

Алтомановића, Драгаша Дејановића, кнеза Лазара и Вука Бранковића. 

Осмокрака «Витлејемска звезда», јавља се у престолу, лево и десно од 

Христа на новцу краљице Јелене (Д 152, 1фото), а код Андреаша 

Вукашиновића (Д 157), Христа краси мандорла од звезда са по седам и осам 
кракова. Код врсте Д 296, 4 Ђурђа Бранковића, звезде су четворокраке, 
петокраке и шестокраке . Шестокраке звезде јављају се и на новцу деспота 

Стефана Лазаревића (Сл. 21, Д 243, 7; Сл. 26, Д 272, 2 фото), где су често 
само украсни мотив (Сл. 23, Д 256, 19; Сл. 24, Д 265, 31), као и код деспота 
Ђурђа Бранковића (Сл. 31, Д 294, 1). Ово је нарочито наглашено 

приказиваљем звезде у звезди на Ђурђевом (Сл. 364, Д 315/1, 54) и новцу 
босанског краља Стевана Томашевића (Сл. 38, Д 420, 3). 

Посебну пажњу привлаче три новчића деспота Стефана Лазаревића, на 

којима је на предњој страни (аверсу) главни мотив звезда. На једноме (Сл. 

30, Д 284, 53) налазе се три петокраке, а на друга два (Сл. 25, Д 272, 2 фото, 
Сл. 27, Д 281, 2 фото) је велика шестокрака звезда. Унеколико, својом 

величином и централним изгледом који доминира, потсећа на денар 

Октавијана Августа на Сл. 1, на коме је приказана комета. То је мога оца 

Сергија навело на помисао да је узрок оваквоме изгледу нека «небеска 

прилика» над Србијом, па је помно проучавао радове Ненада Јанковића о 

кометама и другим астрономским појавама у то време . Тако ми је мајка 

Надежда - Нада Димитријевић предала фотокопирани Јанковићев рад о 

кометама у српским записима и летописима (Јанковић, 1954-1955), који се 
нашао у његовоЈ заоставштини. 

Новац деспота Стевана Лазаревића са великом звездом (Сл. 25-26) 
привлачи нарочиту пажњу јер се на његовом наличју (реверсу), осим две 

петокраке звезде, испод шлема са волујским роговима, налази и Сунце . Оно 

се можда налази као украс и на новцу деспота Ђурђа Бранковића (Сл. 35-36). 
Ту, и на лицу и на наличју, изнад стилизованог натписа, налазе се две 

шестокраке звезде, а доле седмокраки и мало већи звездолики облик. 

Могуће је да се мотив Сунца јавља још у доба царства. Наиме, у подножју 

великог двоструког крста, који држе цар и царица, на примерку Д 72/7, 157 
(Сл. 13) Душановог царског новца, јавља се осмокрака звезда или Сунце. 
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Можда је то и симбол Христа, сјајна звезда Даница - Венера, из КОЈе 

«израста» крст? 

Уочљиво је да су представе Сунца веома ретке на српском 

средљовековном новцу у односу на ликове звезда, упркос чиљеници да у 

хришћанској традицији оно симболизује самог Христа «сунце правде, Бога 

оца, владара свемира који зрачи светлост и љубав» (Купер 1986, стр . 160), 
«врховну васељенску моћ, свевидеће божанство и љегову моћ, срце 

васељене, око света и око дана» (Миловановић и Гаврић 1994, стр . 456). 
Могуће је да се Сунце јавља и на врстама Д 202 иД 204 Вука Бранковића, на 

. . . 
КОЈИМа Је велика тачка окружена малим, како су га у преисториЈско време 

претстављали на пећинским цртежима. У прилог томе је и примерак Д 202, 
40, код кога од круга маљих тачака полазе радијални зраци, а такав мотив 
присутан је и на новцу Влатка Хранотића. 

На Душановом царском новцу, по први пут у нашој средљовековној 

нумизматици, јавља се полумесец (види Сл. 14- 16, Д 81/5, 277, Д 82/2, 283, 
Д83/5, 309). У већини традиција, Сунце је универзални отац, а Месец, који, 
лишен властите светлости, сјаји као одраз одбијајући љегову, мајка. 

Пролазак кроз мене симболизује периодичност и обнову, али и зависност и 

женски принцип. Да ли је на љегову појаву на Душановом новцу утицала 

појава Турака, који 1352. године, на позив Јована VI Кантакузена, долазе на 
Балканско полуострво да би му помогли у борби против Јована V Палеолога 
и ту остају доносећи овај симбол? Ћоровић (1993, стр. 210) пише да <<душан 
намисли да турске чете или примами на СВОЈУ страну или да их одврати од 

помагаља Византије . Стога шаље султану своје посланство у Бурсу и, по 

Кантакузинову примеру, нуди султану ништа маље него своју кћер за жену». 

У сваком случају, после Душана, полумесец се појављује само још на 

једном примерку малог новца деспота Стефана Лазаревића, у збирци 

Народне банке, описаном од Димитријевића (2005, стр . 216), на коме се 
поЈављуЈе равнокраки крст а у четири поља су четири полумесеца окренута 

према споља. Димитријевић (2005, стр . 220) напомиље «да је ова 

орнаментална комбинација била уобичајена у средљовековној српској 

држави па чак била сматрана и неком врстом српског грба». У љеговој 

збирци налази се и новац Стевана Лазаревића на коме су уместо полумесеца, 

у четири поља равнокраког крста шестокраке звезде (Сл. 29, Д 283, 51), а 
овакав мотив је китљастије разрађен и на примерку приказаном на Сл. 28 
(Д283, 1 фото) . Димитријевић (2005, стр . 219) подвлачи, да се мотив крста са 
четири звезде јавља и на ситном новцу влашког војводе Радуа I (1377-1383). 

Пажљу нам је привукао и динар деспота Стефана Лазаревића (Сл. 20), на 
коме детаљи са обе стране Христовог престола и љегови рукохвати 

унеколико подсећају на облачиће, тако да се чини као даје Исус на небу. 

Из приказаних примера космичке симболике у српској средљовековној 

нумизматици, запажа се да се са нарастајућом опасношћу и ближељем 

коначне пропасти, мотиви умножавају а уметничка осмишљеност расте . У 
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прилог томе сведочи прекрасни реалистични портрет деспота Ђурђа (Сл. 31) 
и китљасти натписи, често у облику ребуса на љеговом новцу (Сл. 35 - 36). 

Основа за ово истраживаље био је Каталог збирке Сергија Димитријевића 

(2001) и љегова друга дела из ове области (нпр . Димитријевић, 1997, 2005, 
2006а,б), која приближавају свима лепоту и уметнички квалитет српског 

средљовековног новца ЧИЈеМ Је изучаваљу и сакупљаљу посветио цео живот. 

Приликом рада, за шта је било потребно прегледати ситне детаље на 

преко три хиљаде фотографија, имали смо у виду, и изразитије користили 

описе новца српских средљовековних владара, КОЈе Је наш претходник, са 

стваралачким смислом уобличио, али смо при том, нужно морали да 

дескриптивне елементе прилагодимо нашим разматраљима, истичући 

космичке симболе. У методолошко-концепцијским назнакама, имали смо у 

виду Димитријевићеве приступе, прилагођавајући их природи и карактеру 

новијег сагледаваља. Овај захват, омогућило нам је дугогодишље праћеље 

токова и процеса у српској нумизматичкој науци, а посебно рад на припреми 

и приређиваљу више томова нумизматичких студијских радова Сергија 

Димитријевића, и појединих чланака из љегове нумизматичке рукописне 

оставштине. 

Овом приликом учинили смо покушај да из веома обимног матерјала, 

систематизујемо, организујемо, назначимо елементе могућег методолошког 
. . 

приступа, и учинимо прегледНИЈОМ спознаЈу о космичким мотивима у 

српском средљовековном новчарству. Акценат смо ставили на појаву звезда, 

Сунца и полумесеца, настојећи да дочарамо целовитију представу о 

астрономским и космичким прожимаљима и узаЈамним преплитаљима са 

нумизматичком науком. 

Овај захват, један од првих такве врсте, отвара могућности за дубља, 

обухватнија и целовитија ликовно уметничка, визуелна, па донекле и 

поетска разматраља. Наша намера није била да залазимо у та суптилнија 

питаља, већ да створимо основу за евентуална слична истраживаља. Узгред, 

учинили смо скроман напор, да астрономскоЈ Јавности и осталим 

заинтересованим истраживачима, скренемо пажљу на видове космичке 

симболике на српском средљовековном новцу, са намером да евентуално 

укажемо на отворене могућности истраживаља сличних ликовно

уметничких, историЈских, природно-научних и других аспеката, попут 

сагледаваља појаве флоре и фауне, на одговарајућем нумизматичком 

матерјалу. Напомиљемо са понадаљем, да се у овом смеру могу 

организовати одговарајућа студИЈско-аналитичка испитиваља и 

компаративна интердисциплинарна сагледаваља. 
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COSMICAL MOTIFS IN SERВIAN MEDIEVAL NUMISMATICS 

An attempt has been made, to systematize, organize, make availaЬle and present to as
tronomical community, cosmical symbols and motifs in serbian medieval numismatics, as 
well as to provide elements of а possiЬle methodological approach for such analysis. 
The accent was put on the appeareance of stars, Sun and crescent moon, in order to present 
astronomical and cosmical interactions with numismatical science and to point out on an 
additional aspect of the interdisciplinarity of astronomy. Тhе basis for this research , was 
Catalogue ој serblan medieval coins Ьу Sergije Dirnitrijevic and his other numismatical 
works. 
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СРПСКИ ПОСТУПАК: НОВА МЕТОДА РАЧУНАЊА МОЛАДА 

ТИШРИЈА У ЈЕВРЕЈСКОМ КАЛЕНДАРУ 

ДЕЈАН МАКСИМОВИЋ и ЖЕЉКО ФИЛИПОВИЋ 

Природњачко друштво «ГЕА», Вршац 

Резиме. Претстављене су методе које се у пракси користе за рачунање молад 

тишрија у јеврејском календару. Такође су претстављена два нова метода, која су 

аутори разрадили почетком 2004. 

1. УВОД 

Ревносни историчари забележили су да је од почетка цивилизације до 

данас у целом свету у употреби било више од 1600 календара. Готово свака 
. . . . . . 

култура и религиЈска заЈедница имала Је своЈ систем коЈИМ Је рачунала време . 

У целом свету је до савременог доба, још увек у употреби остало више од 40 
различитих календарских система. Грегоријански календар је прихваћен као 

званични државни календар у великој већини земаља. Међутим, многе 

верске заједнице, за одређиваље времена и датума својих верских празника, 

користе сопствене, традиционалне, верске календаре . Један од тих система је 

јеврејски календар, по којем се управљају Јевреји широм света. 

Бавећи се проблемима календара током низа година, долазили смо у 
. . . 

додир са литературом коЈа често НИЈе имала веродостоЈне и тачне податке. 

Нарочито је литература на српском језику о календарима, па и о јеврејском, 

веома оскудна, тако да смо били упућени на радове страних аутора. Али, 

убрзо смо схватили да ни од страних аутора нема много помоћи. Тако смо 

одлучили да се ослонимо на сопствене снаге, дуготраЈно сакупљаље 

података и сопствено рачунаље . Највећа тешкоћа била је непознаваље та чне 

формуле за рачунаље почетака јеврејских година, коју не даје ниједан извор. 

Колико је ово дуготрајан и велики проблем, показаћемо цитирајући два 

велика српска научника, два одлична познаваоца календара. Максим 

Трпковић о јеврејском календару пише: "Правилно повраћаље свих кругова 

истим редом рачунају неки чак после периоде од 36288 кругова или после 
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689472 године, што је врло сумљиво". ' Да је Трпковић знао тачно како 
Јевреји одређују датум своје Нове године (Рош Хашана), могао је овај 

податак да провери за неколико минута и увери се да Је потпуно тачан, а не 

сумљив . Ми ћемо лако то показати у овом раду. Др Душан Славић (1942-
1990), још један великан српске "календарологије" наводи да период 

јеврејског календара износи 25920 месеци или 765433 дана,2 што не 
одговара истини, а нама говори да ни др Славић, чије дело изузетно ценимо, 

НИЈе проникао тачно у природу овог календара. 

Нажалост, већина података које смо о јеврејском календару проналазили, 
. . . 
ЈОШ више су нам отежавали, све док нисмо наишли прави чланак КОЈИ нам Је 

омогућио да решимо главну загонетку - рачунаље датума Рош Хашане . 

Убрзо смо израчунали датуме Рош Хашане и дужине свих јеврејских година, 

од почетка ере до далеке будућности. Коначно, самосталним радом и 

рачунаљем, успели смо да пронађемо и два нова, оригинална поступка који, 

по нашем мишљељу, знатно олакшаваЈу рад и доприносе лакшем разумеваљу 

јеврејског календара. Да би смо објаснили постојеће поступке рачунаља у 

ЈевреЈском календару и приказали наше, прво морамо дати основна 

астрономска објашљеља и особине јеврејског календара. 

2. РА ЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА КОД ЈЕВРЕЈА 

По традиционалном ЈевреЈском начину рачунаља времена, календарски 

дан не почиље у поноћ, као што је то у међународном систему мереља 

времена, већ у сумрак, после заласка Сунца. Разлог овоме лежи у древном 

коришћељ у фактичке видљивости младог месечевог српа за одређиваље 

почетка календарских месеци. Како је млад месец видљив непосредно после 

заласка Сунца, тако су Јевреји рачунали почетке дана, календарских месеци 

и година од тренутка уочаваља ове појаве на небу - у вечерљем сумраку. У 

савременом јеврејском календару више се не користи фактичка видљивост за 

проглашеље новог месеца, већ математички израчунато време конјункције 

Месеца и Сунца, под називом "Молад", што значи "рођеље месеца". Сваки 
. . . . . 

месец има своЈ молад, а наЈважнИЈИ Је молад тишри, КОЈИМ почиље 

календарска година. 

Ноћ и дан се деле на по 12 делова, чија дужина ни ј е једнака и зависи од 
годишљег доба. Међутим, у математичким израчунаваљима дан увек почиље 

у 18:00 часова по међународном систему (18:00 = 00:00 по јеврејском, у 
поноћ је 6:00, а у подне је 18:00). Један час се не дели на минуте и секунде, 
већ на халакиме (једнина хелек) . Један час има 1080 халакима (1 хелек = З 

1/3 секунде), а један дан 25920 халакима. 

Јевреји рачунају године по својој ери, од "постанка света", који се по 

предаљу догодио у понедељак 7. октобра -3761 . године. Како се у јеврејском 

1 Максим Трпковић: "Реформа јулијанског календара", Гласник Православне цркве 
Краљевине Србије, 1900/01. страна 66. 
2 Душан Славић: "0 лунарним календарима", Галаксија, број 181, мај 1987. 
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календару сви рачуни целобројних недеља своде на суботу, у сваком рачуну 

додаје се период од суботе до првог дана света који је био у понедељак. Овај 

период траје тачно 2 дана 5 часова и 204 халакима и назива се BaHaRaD -
акроним од речи: понедељак (Bet), 5 часова (Неу), 204 делова (Resh-Daled). 
Рош Хашана 5765. јеврејске године пада у четвртак 16. септембра 2004. г. 

нове ере. 

3. АСТРОНОМСКА ОБЈАШЊЕЊА 

Морамо дефинисати неке астрономске појмове који су неопходни за 

разумеваље и самостално рачунаље параметара ЈевреЈског календара. 

- Тропска (сунчева) година = средљи временски размак између два 
узастопна проласка Сунца кроз тачку пролећне равнодневнице ("гама 

тачка"). Разумљивије речено - то је просечно време које прође између два 

астрономска тренутка доласка пролећа. Њена средља вредност је око 365 
дана 5 часова 48 минута и 46 секунди, а у астрономској науци одређена је на: 

365,2421896698d- о,ооооо615359Т- 7,29 х 10-10 Т2 + 2,64 х 10-10 т3 

где је Т= (JD- 2451545) 1 36525 (JD = јулијански дан) 

Трајаље тропске године није константно . Временски размак између два 

проласка Сунца кроз гама тачку одступа по неколико минута од средље 

вредности. 

- Синодички месец = средљи временски размак између узастопних 
конјункција Месеца и Сунца. Једноставније - време које је потребно за цео 

један циклус месечевих мена. И овај временски размак у природи различито 

траје у сваком циклусу, просечно око 29,53 дана, уз осцилације по неколико 
часова. Такође, у дугим временским интервалима, због постепеног 

удаљаваља Месеца од Земље, трајаље синодичког месеца се повећава. По 

новИЈИМ научним подацима, астрономска вредност траЈаља синодичког 

месеца Је: 

29,5305888531d + о,оооооо21621Т- 3,64 х 10-10 Т2 

где је Т= (JD- 2451545) 136525 (JD = јулијански дан) 
Основни астрономски параметри који су нам потребни нису константни, 

већ врло променљиви. Међутим, за израчунаваља у јеврејском календару, 
. . 

траЈаље синодичког месеца Је константна, а не променљива вредност и 

износи 29 дана 12 часова и 793 халакима = 29,5305941 дана, што је за један 
десети део хелека краће од астрономске средље вредности синодичког 
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месеца. То је разлог због којег је трајање синодичког месеца у овом раду 

константа. 

- Лунарна година = период времена у току којег буде 12 средњих 
синодичких месеци. Њено трајање је 354 дана 8 часова 48 минута и 33,8 
секунди. Лунарна година је краћа од тропске године за 10,87 дана. На основу 

ових астрономских поЈава, календари се деле у више група: 

1) соларни - у којима се тежи да се трајање просечне календарске године 

што више приближи трајању тропске (сунчеве) године. У овој великој групи 
. . . 

су ЈУЛИЈански и грегориЈански календар . 

2) лунарни - у којима се тежи да се трајање просечне календарске године 

штовише приближи трајању лунарне (месечеве) године . У овој групи је 

арапски хиџретски календар . 

З) астрални- у којима се тежи да се трајање просечне календарске године 

што више приближи трајању сидеричке (звездане) године. 

4) луни-соларни- настали усаглашавањем лунарне и соларне године, тако 

што се календарски месеци рачунаЈу у сагласности са месечевим менама, а 

године у сагласности са Сунцем . У овој, такође великој групи су јеврејски, 
. . 

кинески, Јапански, ВИЈетнамски календар и други. 

5) луни-стеларни - настали усаглашавањем лунарне и звездане године. 

б) остали - чија календарска година не прати ниједну од наведених 

астрономских поЈава. 

4. ОСОБИНЕ ЈЕВРЕЈСКОГ КАЛЕНДАРА 

Јеврејски календар је луни-соларан. Порекло води од старог вавилонског 

календара. У овом систему, календарске године могу бити просте и 

преступне. Просте године могу имати 353, 354 или 355 дана распоређених у 
12 месеци, а преступне имају 383, 384 или 385 дана распоређених у 13 
месеци. Први месец у јеврејском календару је нисан, али се почетак 

календарске године рачуна од седмог месеца - тишрија. Већина 

календарских месеци има сталан број дана, осим хешвана и кислева, чији 

број дана варира између 29 и 30 у зависности од врсте године . У табели 1 дат 
Је преглед назива и дужине сваког месеца у години. 
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Табела 1. Назив месеца и дужина месеца у свим врстама година. 

проста година преступна година 

кратка обична дуга кратка обична дуга 

нисан 30 30 30 30 30 30 

ИЈ ар 29 29 29 29 29 29 
с иван 30 30 30 30 30 30 
тамуз 29 29 29 29 29 29 
а в 30 30 30 30 30 30 
елул 29 29 29 29 29 29 
тишри 30 30 30 30 30 30 
хешван 29 29 30 29 29 30 
кислев 29 30 30 29 30 30 
те в ет 29 29 29 29 29 29 
ше в ат 30 30 30 30 30 30 
ада р 29 29 29 30 30 30 
адарП - - - 29 29 29 

дана 353 354 355 383 384 385 

Редослед простих и преступних година је одређен у циклусима трајања 19 
година. У сваком циклусу преступне су З, 6, 8, 11, 14, 17 и 19. година. На тај 

начин се надокнађ~е разлика између месечеве и сунчеве године, јер 19 
соларних година је готово истог трајања колико и 235 лунарних месеци. 

Дакле, у сваком циклусу мора бити 12 простих година по 12 месеци = 144 
месеци и 7 преступних година по 13 месеци = 91 месец; 144 + 91 = 235 
месеци. Циклус је назван по Метону, грчком математичару. До овог 19-
годишњег циклуса дошла је већина народа који употребљавају луни-соларан 

тип календара. У току је 304. циклус, од почетка јеврејске ере до савременог 
доба. 

Изглед јеврејског календара какав нам је данас познат потиче од реформе 

коју је 358/59. године нове ере (4118. јеврејске године) спровео Хилел П. Пре 

реформе јеврејски календар био је обавијен велом тајне и сматран је "тајном 

науком". Из нашег личног искуства, можемо рећи да је готово мистичан 

однос према календару опстао до данас. Није са сигурношћу познато како је 

изгледао и како се мењао распоред простих и преступних година у КОЈеМ 

историјском периоду пре реформе. 

5. ОДРЕЂИВАЉЕ МОЛАДА ТИШРИЈА- ТРАДИЦИОНАЛНИ 
ПОСТУПАК 

Традиционални поступак, који се најчешће користи за одређиваље 

времена за молад тишри, описао је Волфганг Александер Шокен (Wolfgang 
Alexander Schocken). Постоји неколико мањих модификација које се користе у 
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пракси и које су описане у литератури, али ћемо у овом раду описати само 

изворни облик Шокенове формуле. 

ПРИМЕР: Одредити молад тишри за 5765. јеврејску годину применом 
традиционалног поступка. 

Прво је потребно наћи целобројну вредност израза (1). Добијена 

целобројна вредност (Х) представља укупан број месеци који су протекли од 

почетка ЈевреЈске ере до завршетка године уочи тражене. 

(1) Х= INT {[2З5 х (JG- 1) + 1] 1 19} 
где Је: 

INT (Х) = целобројна вредност израза 
JG == тражена јеврејска година за коју се рачуна молад тишри 
Х= INT {71291,6З2}, односно добија се: 
х= 71291 
У даљем поступку, вредност (Х) множи се вредношћу за трајање 

синодичког месеца и сабира са вредношћу "прапретека" БаХаРаД у изразу (2): 
(2) МТ= (Х) х SM + В 
МТ= 71291 х 29 дана 12 часова 79З халакима + 2 дана 5 часова 204 халакима 
МТ= 2105267 дана 19 часова 287 халакима 

где Је: 

МТ = молад тишри 
SM = 29 дана 12 часова 79З халакима = трајање синодичког месеца 
В = 2 дана 5 часова 204 халакима = трајање БаХаРаД периода 
d, h, р = број дана, часова и халакима 
На крају је потребно утврдити вишак времена које је протекло преко целог 

броја седмица од почетка ере до године уочи тражене. Целобројна вредност 

INТ (МТ) дели се са 7 у изразу (З): 
(З) INT (МТ) 17 = (2105267 1 7) = ЗОО752 и остатак З 
Остатак представља број дана који је вишак преко целог броја седмица. 

Дакле, целокупан вишак преко целог броја седмица износи: 

З дана 19 часова 287 халакима 
За вредност остатка (број дана) могуће је као резултат добити бројеве од О 

до 6. Код Јевреја недеља је први, а субота последњи дан у седмици. Ако се у 
резултату за број дана појави цифра 1, у питању је недеља, тако до суботе која 
је означена цифром О. У табели 2 очитавамо која цифра одговара којем дану у 
седмици: 

Табела 2. Дан у недељи и бројна вредност за дати дан. 

недеља 1 
понедељак 2 
уторак з 

среда 4 
четвртак 5 
петак 6 
субота о 
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Када се све наведене операције сведу на један израз, добијамо коначан 

облик Шокенове формуле за традиционални потупак рачунаља: 

MT=INT {(235x(JG-1)+1)/ 19)} xSM+B 

где Је: 

мт 

JG 
SM 
в 

= молад тишри 
= тражена ЈевреЈска година 

= синодички месец 

= БаХаРаД период 

6. ДЕХИЈЈОТ- ПРАВИЛА ОДЛАГ АЊА 

Молад тишри за 5765. јеврејску годину, наступа у уторак у 19 часова и 
287 халакима (13 часова и 16 минута по међународном систему) . Резултат 

представља само математички израчунато време конјункције Месеца и 

Сунца, што не значи да је то и време Рош Хашане које ће бити уврштено у 

календар . Приказаним рачунским путем може се добити 8 различитих 
дужина година - 353, 354, 355, 356, 382, 383, 384 и 385 дана. У следећем 

кораку, резултат се подвргава строгим правилима одлагаља, којих има 4, а 
зову се "дехијјах" (у једнини) или "дехијјот" (у множини) . Применом ових 

правила, време Рош Хашане може се одложити за 1-2 дана. 

1. Правило одлагања- примељује се када се као резултат израчунаваља 

времена молада тишрија појави "забраљени дан" - недеља, среда или петак 

(цифре 1, 4 и 6). У тим случајевима, Рош Хашана се одлаже за 1 дан - на 

понедељак, четвртак и суботу. На тај начин се обезбеђује да велики јеврејски 

празник Јом Кипур, који се слави 10. тишрија не падне у петак и недељу, а 
Хошана Раба, која се слави 21 . тишрија, не падне у суботу. 

2. Правило одлагања - ("Молад закен", "одложени месец", "застарели 

месец") . Уколико молад падне после 18 часова (после поднева), Рош Хашана 
се одлаже за 1 дан. Разлози за овај дехијјах су астрономске природе, а потичу 

од старих времена, када Је сваки календарски месец почиљао опажаљем 

Месечевог српа на небу. Уколико молад падне после поднева, између 18 и 24 
часа по јеврејском начину рачунаља времена (између 12 и 18 часова по 
међународном), претпоставља се да је месечев срп немогуће опазити на небу 

исто вече, већ се Рош Хашана одлаже за 1 дан. Уколико је тај дан 

"забраљени", примељује се прво правило и Рош Хашана се одлаже за ЈОШ 

ј ед ан дан - укупно 2 дана. 

3. Правило одлагања - Овим правилом се одстраљује могућност да 

календарска година траје 356 дана. Ако молад тишри у простој години падне 
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у уторак у 9 часова и 204 халакима (ујутру у З часа 11 минута 20 секунди) 
или касниј е тог дана, Рош Хашана се одлаже за 2 дана - на четвртак. У 

супротном, молад тишри следеће године наступио би у суботу после 18 
часова, што би узроковало примену другог, а затим и првог правила и 

одлагаље Рош Хашане, чак на понедељак. У том случају година би имала 

дужину З56 дана, што ниј е дозвољено . 

4. Правило одлагања - Правило кој е се веома ретко примељује, 

онемогућава у календару пој аву година са З 82 дана. Ако молад тишри у 

години коЈа наступа непосредно после преступне године, падне у понедељак 

у 15 часова и 589 халакима или касније тог дана, Рош Хашана се одлаже за 1 
дан - на уторак. 

Како примена наведених правила изгледа у пракси, показаћемо 

примерима у табели З, у којој су дате израчунате вредности за молад тишри 

за целокупан ЗО4. циклус, од 5758. до 5776. ј еврејске године. У овом, 

савременом, текућем циклусу постоје примери за сва четири правила 

одлагаља. 

Табела 3. Редни број године по ј еврејској ери; израчунато време молада за 

дату годину (дан, час, хелек); примељено правило одлагаља; коначни дан 

Рош Хашане после одлагаља и љен грегоријански датум, као и дужина дате 

Ј евреЈ ск е године у данима. 

година да п час хелек дехнјјах 1. тишри = грегоријански датум дана 

5758 четвртак 4 129 . четвртак 02. 10. 1997. 354 
5759 понедељак 12 1005 - понедељак 21. 09 . 1998. 355 
5760 петак 21 801 1 субота 11 . 09 . 1999. 385 
5761 четвртак 19 310 2-1 субота 30. 09 . 2000. 353 
5762 уторак 4 106 - уторак 18. 09. 2001. 354 
5763 субота 12 982 - субота 07. 09. 2002. 385 
5764 петак 10 491 1 субота 27. 09. 2003. 355 
5765 уторак 19 287 2-1 четвртак 16. 09 . 2004. 383 
5766 понедељак 16 876 4 уторак 04. 10. 2005. 354 
5767 субота 1 672 - субота 23. 09 . 2006. 355 
5768 среда 10 468 1 четвртак 13. 09 . 2007. 383 
5769 уторак 7 1057 - уторак 30. 09 . 2008. 354 
5770 субота 16 853 - субота 19. 09. 2009. 355 
5771 четвртак 1 649 - четвртак 09. 09. 2010. 385 
5772 уторак 23 158 3 четвртак 29. 09 . 2011. 354 
5773 недеља 7 1034 1 понедељак 17. 09 . 2012. 353 
5774 четвртак 16 830 - четвртак 05. 09. 2013. 385 
5775 среда 14 339 1 четвртак 25. 09. 2014. 354 
5776 недеља 23 135 1 понедељак 14. 09.2015. 385 

Молад тишри за 5758. јеврејску годину био је у четвртак у 4 часа и 129 
халакима. У овом случају нема разлога да се примени било које правило 

одлагаља, Рош Хашана се не одлаже и пада у четвртак. Године 5760. молад 
тишри пада у петак који је "забраљени дан". Применом првог правила, Рош 
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Хашана одлаже се на суботу. У овом примеру, у питаљу је субота 11 . 
септембар 1999. хришћанске године . Занимљив је пример наредне 5761 . 
године, који нам показује примену два правила. Молад тишри за ову годину 

био је у четвртак у 19 часова и 310 халакима, што је касније од 18 часова. 

Прво се применом другог правила Рош Хашана одлаже за 1 дан - на петак, а 
како је петак "забраљени дан", применом првог правила одлаже се за још 1 
дан - на суботу. Пример трећег правила одлагаља можемо видети у случају 

5772. године, која је проста и у којој је молад тишри у уторак у 23 часа и 158 
халакима. Рош Хашана се одлаже на четвртак. И четврто правило ј е 

заступљена у овом циклусу. У случају 5766. године, молад тишри наступа у 
понедељак у 16 часова и 876 минута. Како ова година наступа после 

преступне, четвртим правилом се Рош Хашана одлаже за 1 дан - на уторак. 

Сада када знамо молад тишри за 5765. годину, можемо да докажемо да је 
циклус јеврејског календара тачно 689472 године. Израчунајмо молад тишри 

за годину 695237. која је за тачно један циклус испред 5765. (5765 + 689472 = 
695237) 

МТ = (Х) х SM +В 
МТ= INT {[235 х (695237- 1) + 1] 1 19} х SM +В 
МТ= 8598971 х 29 дана 12 часова 793 халакима + 

2 дана 5 часова 1 04 халакима 
мт= 253932724,802712965504 

Када се вредност МТ уврсти у израз (3), добија се решеље које је до 
последљег хелека идентично са решељем за 5765. годину. Ако упоредимо 

решеља за било коју годину (Х) и за годину (Х + 6894 72), видећемо да су све 
вредности исте. Да је Максим Трпковић знао како да добије вредност МТ, 

лако би проверио да је циклус јеврејског календара заиста дуг 689472 
године . 

7. ЛАНДАУ ПОСТУПАК 

Реми Ландау (Remy Laпdau), савремени канадски математичар јеврејског 
порекла, модификовао је Шокенов израз замељујући 235 са 247-12, тако да 
Је: 

(4) МТ= {13 х (JG- 1)- INT (12 х JG + 5) 1 19} х SM +В 

ПРИМЕР: Одредити молад тишри за 5765. јеврејску годину применом 
Ландау поступка. 

МТ= {13 х (5765- 1)- INT [(12 х 5765 + 5) 1 19]} х SM +В 
МТ= {13 х 5764- INT [69185 1 19]} х SM +В 
МТ= {74932- 3641} х SM +В 
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МТ= 71291 х 29 дана 12 часова 79З халакима + 
2 дана 5 часова 1 04 халакима 

МТ = 2105267 дана 19 часова 287 халакима 

Добијени резултат потпуно одговара резултату израза (2) коришћеном у 
традиционалном поступку. Даље операције одређиваља вишка преко целог 

броја седмица и примене правила одлагања су исте као у случају 

традиционалног поступка у изразу (З) . Ландау поступак је нешто дужи и 
. . . 

сложеНИЈИ, али нам даЈе Један податак више о траженоЈ ЈевреЈСКОЈ години. 

Први члан израза ( 4) чине умањеник и умањилац. Ако ј е остатак умањиоца 

после дељења са 19 мањи од 7, дата јеврејска година је преступна, а ако је 
већи или једнак са 7, онда је година проста. Доказ за тврдњу налазимо у 

табели 4: 

Табела 4. Редни број године у циклусу, израз и вредност остатка после 

дељења са 19 (у загради) и врста године . 

1 (12 х 5758 + 5) 1 19 = (17) проста 

2 (12 х 5759 + 5) 1 19 = (10) проста 

з (12 х 5760 + 5) 1 19 =(З) преступна 

4 (12 х 5761 + 5) 1 19 = (15) проста 

5 (12 х 5762 + 5) 1 19 = (8) проста 

6 (12 х 576З + 5) 1 19 = (1) преступна 

7 (12 х 5764 + 5) 1 19 = (lЗ) проста 

8 (12 х 5765 + 5) 1 19 = (6) преступна 

9 (12 х 5766 + 5) 1 19 = (18) проста 

10 (12х 5767+ 5) /19 =(11) проста 

11 (12 х 5768 + 5) 1 19 = (4) преступна 

12 (12 х 5769 + 5) 1 19 = (16) проста 

1З (12 х 5770 + 5) 1 19 = (9) проста 

14 (12 х 5771 + 5) /19 = (2) преступна 

15 (12 х 5772 + 5) 1 19 = (14) проста 

16 (12 х 577З + 5) 1 19 = (7) проста 

17 (12 х 5774 + 5) 1 19 = (О) преступна 

18 (12 х 5775 + 5) 1 19 = (12) проста 

19 (12 х 5776 + 5) 1 19 = (5) преступна 

8. СРПСКИ ПОСТУПАК 

Почетком фебруара 2004. године, други аутор овог рада развио је 

оригиналан начин рачунања молада тишрија. Поступак је прилагођен сваком 

кориснику који жели обичним дигитроном да дође до решења проблема. У 

овом поступку не постоји рачунање броја месеци протеклих од почетка ере 

до године уочи тражене, као што је то случај у два описана поступка. Све 
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временске јединице своде се на халакиме, што много олакшава и скраћује 

рачунске операције . Такође, уводе се три константе . 

ПРИМЕР: Одредити молад тишри за 5765. јеврејску годину применом 
српског поступка. 

У српском поступку, прво одређујемо место тражене године у 19-
годишњем циклусу деобом дате године са 19. Ово је неопходно како би смо 
одредили прву константу - константу умањења (К1 ). Свака година у циклусу 
има СВОЈУ константу умањења. 

(JG 1 19) = (5765 1 19) = 303,42105 

Децимални део резултата, у овом случају .42105, помаже нам да у даљем 
поступку у табели 5 одредимо константу умањења за дату годину. Година 

5765. је осма по реду у циклусу. Константа умањења за осму годину износи 

1,04680851 . 

Табела 5. Редни број године у циклусу, децимални део остатка после 

дељења са 19, константа умањења К1 за дату годину. 

ГIЩИНа децимални остатак Kl (год) 
щклуса 

1 .05263 0.99999999 
2 .10526 1.02978723 
з .15789 1.05957446 
4 .21052 1.00851063 
5 .26315 1.03829787 
6 .31578 1.06808510 
7 .36842 1.01702127 
8 .42105 1.04680851 
9 .47368 0.99574467 
10 .52631 1.02553191 
11 .57894 1.05531914 
12 .63157 1.00425531 
13 .68421 1.03404255 
14 .73684 1.06382978 
15 .78947 1.01276595 
16 .84210 1.04255319 
17 .89473 1.07234042 
18 .94736 1.02127659 
19 .00000 1.05106382 
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Када смо одредили константу умањења за дату годину, све што треба да 

урадимо ј есте да уврстимо тражену годину и вредност К1 у израз (5): 

(5) МТ= INT {(JG- К1 (год)) х К2 +КЗ} 
МТ= INT {(5765 - 1,04680851) х 9467 197,6З1579 + 57444} 
МТ = 5456854144 7 = број халакима протеклих од почетка ере 

К2 = 9467197,6З1579 =број халакима у средњој јеврејској календарској 
го дин 

кз= 57444,0 = број халакима у БаХаРаД (2 дана 5 часова 204 
халакима) 

На крају, добијену вредност МТ поделимо са 25920, што ј е број халакима 
у Ј едно м дану: 

(54568541447 1 25920) = 2105267,8027З9 = 
2105267 дана 19 часова 287 халакима 

Табела 6. Решења израза (5) за цео ЗО4. циклус ЈевреЈског календара, ОД 
година 5758. до 5776. 

година константа К1 халакима дана ч асова халакима 

INT (5758- 0.99999999) хК2 +КЗ = 54502714209 = 2102728 4 129 

2 lNT (5759- 1.02978723) хК2 +КЗ = 54511899405 = 2103082 12 1005 

з INT (5760- 1.05957446) хК2 +КЗ = 54521084601 = 21 03436 21 801 

4 lNT (5761 - 1.00851063) хК2 +КЗ = 54531035230 = 2103820 19 310 

5 INT (5762 - 1.03829787) хК2 +КЗ = 54540220426 = 2104175 4 106 

6 lNT (5763- 1.06808510) хК2 + КЗ = 54549405622 =2104529 12 982 

7 INТ (5764- Ј .01702127) хК2 +КЗ = 54559356251 =2104913 10 491 

8 lNT (5765- 1.04680851) хК2 +КЗ = 54568541447 =2105267 19 287 

9 JNT (5766- 0.99574467) хК2 +КЗ = 54578492076 =2105651 16 876 

10 lNT (5767- 1.02553191) хК2 +КЗ = 54587677272 = 2106006 672 

11 lNT (5768 - 1 .05531914) хК2 +КЗ = 54596862468 = 2106360 lO 468 

12 lNT (5769 - 1.00435531) хК2 +КЗ = 54606813097 = 2106744 7 1057 

13 INT (5770- 1.0З404255) хК2 +КЗ = 546 15998293 = 2107098 16 853 

14 lNT (5771- 1.06382978) хК2 +КЗ = 54625183489 = 2107453 649 

15 lNT (5772 - 1.0 1276595) хК2 +КЗ =54635134118 = 2107836 23 158 

16 lNT (5773 - 1.04255319) хК2 +КЗ = 54644319314 = 2108191 7 1034 

17 lNT (5774- 1.07234042) хК2 +КЗ = 54653504510 = 2108545 16 830 

18 INT (5775- 1 .021 27659) хК2 +КЗ = 54663455139 = 21 08929 14 339 

19 lNT (5776 - 1.05106382) хК2 +КЗ = 54672640335 = 2109283 23 135 
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Добијени резултат потпуно одговара резултату израза (2) коришћеном у 
традиционалном поступку и резултату израза (4) коришћеном у Ландау 
поступку. Даље операције одређиваља вишка преко целог броја седмица и 

примена правила одлагаља су исте као у изразу (3). У табели 6, дата су 
решеља израза (5) за цео 304. циклус јеврејског календара, од година 5758. 
ДО 5776. 

9. "СРПСКИ ТАБЛИЧНИ ПОСТУПАК" 

Још један нов поступак који предлажу аутори овог рада. У "српском 

табличном поступку" прво се одређује број календарских месеци који су 

протекли од почетка ере до завршетка године уочи тражене . Док се код 

традиционалног и Ландау поступка за одређиваље овог броја користе 

рачунске формуле, у "српском табличном поступку" вредност се очитава 

помоћу табела - без рачунаља. Све временске јединице се своде на халакиме, 

као у српском поступку. 

ПРИМЕР: Одредити молад тишри за 5765. јеврејску годину применом 
"српског табличног поступка". 

У табели 7а приказан је 151 циклус јеврејског календара (од циклуса 200 
до 350), са укупно 2869 календарских година (3801 - 6669. јеврејске године 
или 40- 2908. године нове ере) . У првој колони дат је број циклуса, у другој 

ј е редни број године кој ом се дати циклус завршава, док ј е у трећој колони 

укупан број календарских месеци који су протекли од почетка јеврејске ере 

до завршетка године написане у другој колони (један циклус има 19 година 
са 235 месеци). 

Табела 7а. Редни број календарског циклуса, година јеврејске ере којом 

почиље дати календарски циклус, број месеци протеклих од почетка ере до 

датог виклуса. 

200 3800 47000 212 4028 49820 
201 3819 47235 213 4047 50055 
202 3838 47470 214 4066 50290 
203 3857 47705 215 4085 50525 
204 3876 47940 216 4104 50760 
205 3895 48175 217 4123 50995 
206 3914 48410 218 4142 51230 
207 3933 48645 219 4161 51465 
208 3952 48880 220 4180 51700 
209 3971 49115 221 4199 51935 
210 3990 49350 222 4218 52170 
211 4009 49585 223 4237 52405 

489 



ДЕЈАН МАКСИМОВИЋ и ЖЕЉКО ФИЛИПОВИЋ 

224 4256 52640 268 5092 62980 
225 4275 52875 269 5111 63215 
226 4294 53110 270 5130 63450 
227 4313 53345 271 5149 63685 
228 4332 53580 272 5168 63920 
229 4351 53815 273 5187 64155 
230 4370 54050 274 5206 64390 
231 4389 54285 275 5225 64625 
232 4408 54520 276 5244 64860 
233 4427 54755 277 5263 65095 
234 4446 54990 278 5282 65330 
235 4465 55225 279 5301 65565 
236 4484 55460 280 5320 65800 
237 4503 55695 281 5339 66035 
238 4522 55930 282 5358 66270 
239 4541 56165 283 5377 66505 
240 4560 56400 284 5396 66740 
241 4579 56635 285 5415 66975 
242 4598 56870 286 5434 67210 
243 4617 57105 287 5453 67445 
244 4636 57340 288 5472 67680 
245 4655 57575 289 5491 67915 
246 4674 57810 290 5510 68150 
247 4693 58045 291 5529 68385 
248 4712 58280 292 5548 68620 
249 4731 58515 293 5567 68855 
250 4750 58750 294 5586 69090 
251 4769 58985 295 5605 69325 
252 4788 59220 296 5624 69560 
253 4807 59455 297 5643 69795 
254 4826 59690 298 5662 70030 
255 4845 59925 299 5681 70265 
256 4864 60160 300 5700 70500 
257 4883 60395 301 5719 70735 
258 4902 60630 302 5738 70970 
259 4921 60865 303 5757 71205 
260 4940 61100 304 5776 71440 
261 4959 61335 305 5795 71675 
262 4978 61570 306 5814 71910 
263 4997 61805 307 5833 72145 
264 5016 62040 308 5852 72380 
265 5035 62275 309 5871 72615 
266 5054 62510 310 5890 72850 
267 5073 62745 311 5909 73085 
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312 5928 73320 332 6308 78020 

313 5947 73555 333 6327 78255 

314 5966 73790 334 6346 78490 

315 5985 74025 335 6365 78725 

316 6004 74260 336 6384 78960 

317 6023 74495 337 6403 79195 

318 6042 74730 338 6422 79430 

319 6061 74965 339 6441 79665 

320 6080 75200 340 6460 79900 

321 6099 75435 341 6479 80135 

322 6118 75670 342 6498 80370 

323 6137 75905 343 6517 80605 

324 6156 76140 344 6536 80840 

325 6175 76375 345 6555 81075 

326 6194 76610 346 6574 81310 

327 6213 76845 347 6593 81545 

328 6232 77080 348 6612 81780 

329 6251 77315 349 6631 82015 

330 6270 77550 350 6650 82250 

331 6289 77785 

Табела 7б. Број календарских месеци протеклих у једном циклусу за сваку 

годину посебно . Звездицом су означене преступне године са 13 
календарских месеци. 

1 12 11* 136 
2 24 12 148 
З* 37 13 160 
4 49 14* 173 
5 61 15 185 

6* 74 16 197 
7 86 17* 210 

8* 99 18 222 
9 111 19* 235 
10 123 

Прво у табели 7 а налазимо ком циклусу припада траже на година. Задату 

5765. јеврејску годину налазимо у 304 циклусу, који почиње са Новом 5758, 
а завршава се по истеку 5776. јеврејске године. Затим читамо вредност броја 

протеклих месеци до последљег окончаног циклуса уочи траженог. У овом 

случају то је циклус 303, са чијим окончањем је од почетка ере протекло 
5757 година (71205 календарских месеци) . Потом у табели 7б читамо колико 

је месеци протекло од почетка текућег, 304. циклуса, до завршетка године 
уочи тражене. Циклус 304 започео је 5758. годином . Бројимо редом године 
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од 5758. до 57б4. јеврејске године, последље уочи тражене . Година 57б4. је 

седма по реду у циклусу и очитавамо вредност за седму годину - 8б . 

Коначно, од почетка ере до почетка 57б5 . јеврејске године протекло је 71205 
календарских месеци у 303 завршена циклуса и 8б месеци од почетка 304. 
циклуса до краја године уочи тражене, што је укупно 71205 + 8б = 71291 
календарски месец. Подсетимо се решеља израза (1) у традиционалном и 
израза (4) у Ландау поступку. У свим случајевима решеље је 71291 месец. 

Добијену вредност користимо за рачунаље у изразу (б) . 

(б) МТ = {(Х) х SM + В} 1 D 

где Је: 

МТ = молад тишри 
(Х) = таблична вредност броја календарских месеци од почетка ере 
SM = 7б5433 =трајаље синодичког месеца изражено у халакимима 
В 57444 =трајаље БаХаРаД изражено у халакимима 
D 25920 =трајаље једног дана (24 часа) израженог у халакимима 

мт= {71291 х 7б5433 + 57444} 125920 
МТ= 21052б7,082739 дана 

МТ= 21052б7 дана 19 часова 287 халакима 
Провером решеља израза (2) у традиционалном и израза (4) у Ландау 

поступку, налазимо да је вредност иста као у решељу израза (б) у "српском 

табличном поступку". Даље операције одређиваља вишка преко целог броја 

седмица и примена правила одлагаља су исте као у случаЈу традиционалног 

поступка у изразу (3). 

10. ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК 

У раду су приказани поступци за израчунаваље молада тишрија који се 

користе у пракси. Такође, приказана су два нова поступка до којих су дошли 

истраживачи у Србији почетком 2004. године. 

Српски поступак је нов, оригиналан и јединствен начин добијаља 
. . . 

исправних вредности молада за месец тишри у ЈевреЈском календару, што Је 

основа за тачно и поуздано одређиваље дана Рош Хашане и дужине јеврејске 

године . Ниједан сличан поступак није описан у доступној литератури. О 

резултатима истраживаља, путем електронске поште обавестили смо 

господина Реми Ландауа. Господин Ландау, веома импресиониран радом, 

оригиналношћу поступка и тачношћу решеља, назвао га је "Serbian method" 
(српски поступак) уз мишљеље да је "вредан да се покаже свету". У априлу 

2004, објавио је откриће овог поступка на свом вебсајту на интернету, под 
називом "Serbian method". Ландау је дао образложеље да је поступак 

проверио без грешке све до 951411350. јеврејске године. Како потпуни 
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СРПСКИ ПОСТУПАК: НОВА МЕТОДА РАЧУНАЊА МОЛАДА ТИШРИЈА У ЈЕВРЕЈСКОМ 

КАЛЕНДАРУ 

циклус јеврејског календара има 689472 године, после чега се све вредности 
у календару непогрешиво понављају (дужине година, редослед дана у 

недељи кад падају све Рош Хашане ), период провере у којем није уочена 
грешка око 1380 пута превазилази календарски циклус. 

"Српски таблични поступак" од свих описаних, можда је најлакши и 

најједноставнији за примену. Поступак смо рачунаром проверили за све 

године потпуног календарског циклуса, добијајући идентична решеља као и 

код традиционалног поступка, који смо узели као контролни. У овом раду 

приказали смо табелу од 200 - 350. циклуса само као пример . Практична 

примена могућа је само од 217. циклуса на даље, јер је распоред преступних 
година у једном 19-годишљем циклусу пре тога (пре 4118. јеврејске године) 
био другачији него што је у савременом јеврејском календару и не зна се 

тачно како је изгледао . До које ће се године табела пружати, зависи од жеље 

и амбиције корисника, а највиша могућа вредност је потпун календарски 

циклус - 36288 циклуса или 689472 године. Иако исте или сличне табеле 
какве се користе у овом поступку нисмо до сада пронашли у литератури, не 

можемо са потпуном сигурношћу тврдити да је овај део поступка 

оригиналан и да га нико никад није у пракси применио . Док се не докаже 

супротно, сматрамо да је наш "Српски таблични поступак" нов и јединствен 

у свету. 

Овим радом желели смо да представимо наша сазнаља и открића нових 

начина израчунаваља основних параметара у јеврејском календару. Желели 

смо да свим корисницима и знатижељницима КОЈИ желе самостално да 

израчунају датум било које јеврејске Нове године покажемо да не морају 

имати врхунска математичка знаља и вештине како би практично овладали 

неким од приказаних поступака. Коначно, жеља нам је била да покажемо да 
. . 

оваЈ календар НИЈе тешко разумљив . 

С обзиром на врло мали број људи у Србији који имају знаља о јеврејском 

календару довољна да га самостално израђују и на потпун недостатак 

одговарајуће и меродавне литературе на српском језику, проучаваље 

постојећих и изналажеље нових поступака за одређиваље молада тишрија, 

наш је скроман допринос познаваљу, разумеваљу и приближаваљу овог 
. . . . . 

занимљивог и важног дела ЈевреЈске културе и религиЈе широЈ заЈедници. 

SERВIAN METHOD: NEW METHOD FOR ТНЕ CALCULATION OF 
MOLAD TISHRI IN JEWISH CALENDAR 

Methods, used in practice, for the calculation of Molad Tishri in Jewish calendar are 
presented. Also are presented two new methods elaborated in SerЬia Ьу authors, in the 
beginning of 2004. 
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ЕТНОАСТРОНОМСКА СЕЋАЊА У СЕЛУ НАДАНИЋИМА 

ОПШТИНА Г АЦКО 

ПЕТАР В . ВУЦА 

Виша Техничка школа, Зрељанин 

Резиме. Приказани су етноастрономски подаци везани за село Наданићи у 

Херцеговини. 

Сељаци у моме крају у непрекидном животу са природом, посматрали су 

је и усмено преносили током векова (као и народне песме) своја сазнања о 

поЈавама и променама, па су стекли велико искуство у рачунању времена и у 

метеоролошким предвиђањима да би се лакше прилагодили и остварили 

бољи живот. 

Рачунање времена у току дана помоћу дужине сенке од Сунца, а преко 

ноћи по положају звијезда и певању петлова. Прво певање петлова је око три 

сата и тридесет минута, друго око четири сата и тридесет минута и четврто 

око пет сати, па кад се нешто догоди онда се каже у прве певце, друге или 

цик зоре. 

У периоду од почетка забране чувања стоке по ливадама па све до 

завршетка пољских радова чобани мере своју сенку стопама уздуж и тако 

одређују да ли је време да се стока тера на воду или хладовину или на попас. 

Тада се одлуче јањци од оваца до увече. Гледајући у кући сунчаницу која 

улази кроз прозор или отворена врата домаћица зна да ли је време да се носи 

ручак косцима. 

Рачунање времена ноћу одређује се према положају Влашића, Великог и 

Малог медведа, према звезди Даници, према Месецу и његовом облику и 

видноЈ величини. 

Годишња доба се одређују где Сунце излази и залази. Тачно према 

тачкама излажења и залажења (према познатом брду) . На пример Сунце је 

изашло од Пиве, а зашло за Ивицу. За изашло Сунце рекло би се Сунце је 

грануло или огрејало је Сунце, а за залазак Сунца рекло би се Сунце је 

починуло, Сунце је зашло, пресјенило је Сунце . Према Сунцу би се и љепота 

упоређивала лијеп си или лијепа си као Сунце . Исказиваље љубави некоме . 
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ПЕТАР В. ВУЦА 

Кад му се каже сунце моје. Или се каже моје сунце жарко . Нејасно је када се 

каже Сунце ј е зашло за облак. 

Прогнозирање какво ће бити време одређује се према природним 

поЈавама, понашању животиња и према сигналима свога тела. 

Прогнозирање времена према устаљеним природним појавама. Залазак 

Сунца у облак кажу бит ће кише. Када је небо црвено при заласку сунца зна 

се сјутра је лијеп дан, а ако је облачио сјутра је киша. 

Сијевање од истока и севера кажу сушна је година. Ако је око Сунца полу 

светло бит ће промена времена. Када звезде трепере, а небо светло (рекло би 

се ведро ко џам) знак је суше. Јутарња магла у пољу знак је да ће бити кише. 

Предсказивање времена према понашању животиња тачна је прогноза. 

Када зец бежи из планине кажу надати се времену ружном . Кад крупна стока 

бежи у шталу сигурно наилази ружно време . Кад жабе крекећу бит ће кише . 

Кад вране (чавке) и ласте лете у јатима ниско бит ће кише . Кад је мачка 

близу пећи, врабци улећу у шталу (појату) ето ружног времена. Певање 

петла пре поноћи кажу промениће се време. Када су зиме јаке и реке заледе и 

када лисица пређе преко леда онда сигурно може и човек. 

Временска прогноза према човечијим сигналима је веома тачна. Када зебу 

ноге каже се биће снега, а кад сврбе уши биће кише . Кад сам био мали мој 

брат Слободан каже комшиници сврбе ме уши биће кише, она му каже ниси 

опрао. После пар минута иста се појава код ње појавила и прокоментарисала 

је бит ће кише. Кад боле кости сигурна је промена времена. 

Слушао сам мог оца Вукоту како је рачунао време на памет а користећи 

црквене празнике. Година је почињала од Божића и рачунао је по седмицама 

и данима. Период од Божића до Ђурђева дана има 17 недеља, а у преступној 
години 120 дана. Период се делио на три дела месојеђе, прекозимић и часни 

пост. Месојеђе и прекозимић имају заједно 10 недеља. Часни пост је стално 7 
недеља. Васкрс је покретни празник. 

Календар за 1968. годину 

I полугодиште 

Од Божића до Нове године 

Од Нове године до Св. Јована 

Од Св . Јована до Св . Саве 

Од Св . Саве до Св. Трипуна 

Од Св . Трипуна до Белих поклада 

Од Белих поклада до Васкрса 

Од Васкрса до Ђурђева дана 
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недеља 

1 
1 
1 
2.5 
2.5 
7 (пост) 
2 

дана 

7 
7 
7 
17 
19 
48 
15 



ЕТНОАСТРОНОМСКА СЕЋАЊА У СЕЛУ НАДАНИЋИМА ОПШТИНА ГАЦКО 

П полугодиште 

Од Ћурђева до цара Константина 

Од цара Константина до Видовдана 

Од Видовдана до Петровдана 

Од Петрова до Св. Илије 

Од Св . Илије до Госпојина поста 

Од Госпојина поста до Госпе 

Од Велике госпе до У сјековања 

Од Усјекованија до Мале госпе 

Од Мале госпе до Михољдана 

Од Михољдана до Томиндана 

Од Томиндана до Петковице 

Од Петковице до Митровдана 

Од Митровдана до божићњег поста 

Од божићњег поста до Божића 

4 
з 

2 
з 

2 
2 
2 
1 
з 

1 
1 
2 
з 

6 (пост) 

28 
25 
14 
21 
12 
14 
14 
10 
21 
7 
8 
12 
20 
40 

Реч време користи се у значењу невреме. Када неко погине од грома каже 

се убило га време . За појам времена у трајању рекло би се доба. На пример 

које је доба ноћи. У које је доба дошао кући са сијела. Има турска реч вакат. 

Употребљава се вакат је да идемо кући или вакат је да се растајемо. 

Литература 

Милош Д. Слијепчевић, Самобор село у горњој Херцеговини, Сарајево 1969. 

ETHNOASTRONOMICAL MEMORIES IN VILLAGE NADANICE 
DEP ARTMENT GACKO 

Ethnoastronomical data concemed village Nadanice ш Hercegovina are 
presented. 
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ИНФОРМАТИЧКА БОМБА У КОСМОСУ 

ЗОРАН ЈЕВТОВИЋ 

Мегатренд универзитет, Београд 

Резиме. Историјска реченица некадашљег америчког председника Била Клинтона, 

по којој "више нема разлике између унутрашље и спољне политике", најавила је 

информатичку експлозију планете. Масмедији све више стварају вештачке 

хоризонте јавности, док киберпросторима царују мреже као носиоци 

информационог капитала. Свет је у превираљу, приватни живот нестаје пред 

сликама глобалних метамедија који укидају границе простора и времена. Планета је 

загушена, информациони ратови будућност траже у неистраженим и неосвојеним 

дубинама космоса у којима ће тајна владаља бити у поседу елита које имају 

контролу информацијских пакета. 

Проучавајући развој људске цивилизације, демократских, геополитичких 

или идеолошких циљева, брзо ћемо уочити различите нивое друштвеног 

комуницираља и масмедије, као битне алатке у процесима креираља 

човекове свести. Још је филозоф Анаксагора из Клазомена у јонској Малој 

Азији, у петом веку написао спис "О природи", у којем је указивао да се 

свемир на почетку кретао у једној тачки, да би се даље ширио све брже и у 

све већим димензијама. Снага динамичности скривала се у уму (духу), који 

је покренуо и створио васељену. Сам Анаксагора каже: ''Док све остало има 

један део свега другога у себи, ум је неограничен и сам свој господар ... Он је 
најфинија од свих ствари и најчистија и има пуно сазнање сваке ствари и 

највећу власт над њима" (Платон, 2004, стр . 84). Због размишљаља о 

небеским појавама Сократ је висио у кошари, одговарајући радозналим 

суграђанима како "Никада не бих открио небеске ствари, ако ми се дух 

високо не узвине, и ако ми се танка мисао не помеша са танким и сувим 

ваздухом. Кад бих са земље посматрао оно што је горе, не бих никада 

открио, јер земља не вуче себи влагу мишљења (спекулације)". Преносећи 

бројним окупљеним младићима информације до којих је дошао, атински 

мудрац је постављао темеље јавног беседништва, којег су каснијим 

технолошким изумима развили до савршенства у којем фалсификат меља 

оригинал! 
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ЗОРАН ЈЕВТОВИЋ 

Пут од homo sapiensa до homo vidensa указује на сложен, мучан и 

истрајан процес ствараља, откриваља и ширеља информација кроз простор и 

време, али и упорног програмираља понашаља индивидуа према интересима 

елита које су на власти. Чудовишна идеја да се војном силом или сличним 
. . 

алтернативним методама принуде може уводити демократиЈа, резултирала Је 

бројним ратовима који су обележили протекле векове и миленијуме. 

Педантни статистичари су израчунали да је од 5.148 седмица у прошлом 
веку, само осам било без ратова, док је учешће у љима узела половина 

становништва. Ауторитарност, тоталитаризам, диктатура и слични обрасци 

политичког моделоваља маса попримали су све моћније, динамичније и 

невидљивије одлике, захваљујући експлозивном развоју информација које су 

планету постепено претвориле у глобално село (Маршал Маклуан) . Пљусак 
. . 

наметнутих мишљеља, ставова, вредности, идеологиЈа, произвео Је тактички 

удар на електронски неприпремљено и необразовано становништво, тако да 

су метамедији (интернет, мултимедији, виртуелна реалност) постали мехури 

информатичке надмоћи. 

Свет никада није био подељенији јер разлике диктирају нове облике 

супрематије и свих облика хегемоније. "Један проценат најбогатијег 

светског становништва располаже истом количином добара као и 5 7% 
најсиромашнијих, око 1,2 милијарди људи живи са приходом мањим од 

једног долара дневно, а 2,8 милијарди са мање од два долара дневно; преко 
једне милијарде људи нема приступ води за пиће; 827 милиона пати од 
неухрањености" (United Nations, 2003, стр . 29). Милитаризација космоса 
постаје једини слободни простор за информативне ратове који ће обележити 

време које долази. Дигитализација у инфо-сфери означава продубљиваље 

социјалних разлика између информационо богатих и информационо 

сиромашних заједница, што значи да ће богата, интересно организована 

маљина користећи симулиране и опчиљавајуће поруке све више управљати 

неорганизованом већином светског становништва. Шокантно, али истинито 

звучи визија да ће у будућности очима и ушима информацијски незасите 

публике господарити софистицирана обликоване, често фабриковане и 

лажне слике које ће од жртава чинити злочинце и обрнуто. Класично 

поимаље простора губи важност, понирући у космичке дубине у којима 

време губи досадашљни смисао, јер електронска супремација укида 

прошлост. Клатно се померило услед револуционарне промене природе 

технолошких општила, која више не знају за било каква ограничеља. Вишак 
. . 

вредности све маље Је у материЈалним ресурсима, а све више у 

информацијским богатствима која стварају нови међународни политички и 

културни поредак! 

Сателитске комуникације, мобилни телефони, преносиви рачунари 

неслућених технолошких могућности, сателитски преносиви комплети, 

минијатурне камере и дигитални фотоапарати, неки су од амблема најновије 

технолошке револуције . Настаје глобална мобилизација јавног мнеља, при 

чему циљ информације више није у љеној когнитивној и информативној 
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димензији, већ у нарцисоидној жељи да се по сваку цену придобије пажља и 

повереље публике . Униформност и стандардизација масмедијских порука 

воде ствараљу диригованог глобалног мнеља које једнако добро или лоше 
. . 

може процељивати о стратешки важним одлукама КОЈе представљаЈу 

будућност планете . Опсесивна жеља елита за владавином заснована на 

гушељу медијских слобода, самоцензури, финансијским притисцима и 

рестрикцији информација, може нас одвести у катаклизму тоталне 

потчиљености и принуде. Глобална медијска индустрија производ је 

државних, политичких и мултинационалних корпорациЈа КОЈе су опчиљене 

вирусом профита. Нови комуникацијски поредак представља отворен 
. . . . 

концептуални оквир у КОЈеМ предност имаЈу технолошки развиЈеНИЈе државе . 

Схватаља да се тежиште утицаја пребацује на медије националних заједница 

само су делимично тачна, јер је љихов домет ограничен, што значи и моћ на 

мишљеље публике. Они олакшавају убеђиваље у оквиру маљих група, али су 

на ширем плану стратешки безначајне, па не треба улагати превише новца у 

љихов развој. Утицај државе се значајно смаљује, влада своје активности све 

више реализуЈе различитим приватизационим каналима, радничка и средља 

класа нестају из политичке сфере, док непримерено расте утицај НВО и 

институција тзв. Трећег сектора. "Оно што је настало јесу људи које Ален 

Турен назива "информациони радници", а Роберт Рајх симболички 

"аналитичари ", људи који поседују и користе знање, који, да цитирам 

Рајха, идентификују, решавају и посредују у решавању проблема кроз 

"манипулацију симболима" - подацима, речима, оралним и визуелним 

репрезентацијама" (Калдор, 2005, стр . 119). Уместо истине светом влада 
слика као љен одраз, етичко усавршаваље живота меља култ материЈалног 

доказиваља сопствене величине, док се морални дух и идентитет уништаваЈу 

грубим средствима принуде, укључујући и оружана бомбардоваља 

непослушних заједница! Појединци, регије, државе, па и већина света, 

постају зависници од информација, које су све више разлог даљих 

неједнакости и конфликата. Архаична и романтична схватаља о мишљељу 

које настаје као производ когнитивних спознаја треба што пре архивирати, и 

заменити фундаменталним формама, које у вешто упакованим обрасцима 

нуде нови пророци. Дух глобализма под маском отвореног тржишта креира 
. . 

апсолутно другачИЈИ политички, правни, социЈални, административни, 

економски, медијски и други поредак, али проблем је у чиљеници што 

светски политички естаблишмент преузима право на монопол, не 

помишљајући да о устројству света могу да размишљају и други! 

Сви постојећи медији сударом иконе и бинарног кода добијају нову 

вредност мељајући идентитет. Лукаво замишљен, технолошки супериоран и 

утицајан систем пропагандних модела, трикова и дезинформација, на којима 

почива "истина" глобалних електронских мрежа које стварају препарирано 

светско јавно мнеље, велики ефекат остварује управо на кратке стазе . Зато је 

важна контрола водећих глобалних масмедијских кућа, посебно агенцијских 

сервиса, сателитских провајдера и кабловских система, док се посебне 
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јединице информатичких инжињера упућују на контролу дигиталних 

рачунарских аутострада. Илузија је очекивати да ће усамљени журналисти, 

одрасли на етичким принципима части, променити доминирајућу слику 

реалним извештавањем о чињеницама и дешавањима са терена. Њихов глас 

усамљен у хору унифицираних, обрађених, монолитних порука, неће бити 

примећен, а за сваки случај чувари информационих капија будно ће мотрити 

да нешто не угрози интересе богатих налогодаваца. На затвореном 

саветоваљу о светској доминацији и моћи, одржаном у Пентагону 8. III 1992, 
један од учесника отворено је признао: "Посао новинара је да униште 

истину, да отворено лажу, да се клаљају пред Златним телетом и да 

продају властиту земљу и народ да би зарадили хлеб свакидашљи. Сви то 

знају, и чему онда сви ти хвалоспеви независној штампи? Ми смо оруђе и 

слуге богаташа који су иза кулиса. Ми смо марионетте, они вуку конце, ми 

плешемо. Ми смо интелектуалне проститутке" ("The Atlanta Journal and 
Constitution", Wants U.S. Recognized as World Dominant power, Dominance, 
March, 1992). 

Шуме информацијских података који свакодневно струје бројним 

дифузним каналима, уз невероватно моћне екранске слике агресивно улазе у 

просторе индивидуалних слобода. Човекова чула постају све ограниченија, 
. . . 

критички дух све запрложеНИЈИ, Јер савршене технолошке машине креираЈу 

перспективу брже од било ког ума. Интерактивност, симулација и 

телеприсуство нуде аутоматизацију људског окружења. Другим речима у 

новом поретку медији производе слике физичке стварности стварајући 

специфичну информацијску хијерархију препуну експлозивне енергије. 

Ментална загађеност употребом медија прети критичкој јавности, која се 

пред силовитим налетима бахатих, електронска-дигиталних "добошара" 

постепено повлачи, схватајући да нову стварност дефинишу они који 

владају, а не они који је разумеју. Чињеница добија вредност тек када се 

појави у јавности, па средства комуникација постају стубови савременог 

друштва. Свака власт их користи за стварање специјализованих сазнајних 

сервиса, слично Орвеловој сентенци да "Права моћ, моћ за коју се мора 

борити, то није моћ над стварима него над људима", а противнике не треба 

физички уништавати, већ "мељати". Структура новог друштва врло ј е 

једноставна: на врху пирамиде налази се свемоћни Велики брат, испод њега 

је Ужа партија, испод Шира партија, и на крају заглупљене масе које чине 

85% становништва. "Сва вероваља, навике, укуси, ментални ставови који 

карактеришу наше време у ствари су управљени на то да очувају мистику 

Партије и спрече да се увиди права природа данашљег друштва" (Орвел, 

1999, стр . 167). У свету у којем сваки десети житељ има бар један 

телевизијски апарат, проводећи уз њега у просеку око 272 минута дневно, 
моћни међународни лобији намећу своје интересе пласирајући информације 

по прецизно артикулисаној стратегији. Постоји више истина, за своју и туђу 
. . . 
Јавност, према интересима оних у ЧИЈИМ су рукама каЈаси управљања. 
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Медији замељују императорске арене друштвеног живота, тако да је 

готово немогуће прецизно одговорити на питаље колико слободног времена 

одузимају савременом човеку? Од раног јутра, када у купатилу слушате прве 

вести, док у превозу на посао читате актуелну штампу, на послу размељуЈете 

информације са пријатељима и колегама, било вербално било интернетом, до 

касне вечери када одгледате неки филм или поноћну информативну емисију, 

подложни сте љиховом наркотичком дејству којим вам намећу шта ћете, 

када, због чега и како размишљати, водећи вас закључцима за које мислите 

да су ваши! "Медији нису постали оруђе прикупљаља и ширеља информација 

које неко други производи, већ произвођач, контролор и господар информа

ција", тврди Зиновјев, уочавајући постојаље "невидљиве руке" која љима 

управља. Међутим, сила није у информацијама као низовима вредносних 

симбола, већ у правилима јавне презентације, којом добијају прагматичну 

вредност: "Ништавни су токови информација који прођу мимо љих у 

поређељу са онима који пролазе кроз љих, а и улога им је још ништавнија. 

Они су у себи концентрисали основне и најутицајније информационе токове 

и снаге друштва" (Зиновјев, 2003, стр . 134). Амерички сенатор Ричард Лугар 
овакву појаву назива "медијализмом", као новим феноменом интерактивног 

. . . 
политичко-медиЈског односа, КОЈИ у епицентру скрива доминантни утицаЈ 

центара политичке моћи и водећих медијских продукција. Медијима је данас 

дато моћно оружје које може да спаја и раздваја, креира еволуције и 

револуције, љубав и сукобе, па није свеједно да ли су у функцији обнављаља 

глобалних и националних културолошко-комуникацИЈских темеља и 

заједништва, или ствараља "потрошачког" духа заведеног чарима илузија и 
. . 

наркотичке медиЈске опиЈености. 

Обликоваље света према новим обрасцима темељи се на камуфлираним 
. . . . . 

идеЈама политичке доминациЈе, ВОЈНе хегемониЈе и нескривене ароганциЈе 

према свима који мисле другачије . Водити ратове могу само они који 

господаре информацијама јер они који их поседују владају планетом. Према 

најновијим резултатима истраживаља обављеног за потребе Европског 

парламента, почетком 2004. године, у свету постоје 132 сателитска система 
за прислушкиваље и контролу комуникација. Једина земља која контролише 

све јесте Америка која преко глобалне обавештајно-сателитске организације 

"Vortex" (основане 1947. са Енглеском) и анализе највеће шпијунске 

организације Ен-Ес-Еј прибавља скоро 70% обавештајних података. У Форт 

Миду, градићу државе Мериленд налази се главни штаб ове тајанствене 

установе која запошљавајући 38.000 службеника представља очи и уши 
електронско-обавештајне агенције . Тајанствена организација основана је 

1952. директивом 6 Националног савета, а јавност је нешто више о разлозима 
постојаља сазнала током афере "Вотергејт" када су маске муљевитом 

брзином почеле да откривају лица функционера који су се бавили 

недозвољеним шпијунским активностима. Само током 1974. године, NSA 
(National Security Agency) контролисала је 23.472.780 индивидуалних 

комуникација и шпијунирала неке објекте који су били у склопу сопственог 
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штаба. Франкештајново чудовиште отело се контроли, па многи политичари 

нису ни знали да у љихово име одлучују други. "Много тога се променило од 

времена када смо могли да негирамо да ова агенција чак и постоји, а смео 

бих да додам да је било и председника САД који никад нису сазнали за 

постојаље ове институције, мада су њене услуге и те како користили", 

изјавио је Роберт Стил, директор ове мамутске компаније ("Washington post", 
11 . ХП 1999), признајући да је због технолошке револуције у сфери 

електронске шпијунаже све тежа контрола, што је шанса за нарастајући 

економски тероризам . Аналитичари тврде да је ова служба ефикаснија од 

ЦИЕ или Еф-Би-Аја, што је доказала ангажоваљем у свим ратовима вођеним 

последљих деценија. Од европских савезника, на овом плану највећи 

сарадник је Велика Британија, а затим Немачка, Француска, Аустрија, 

Турска итд. Међутим, поменуте земље су увек под будним надзором 

америчких стручљака за прислушкиваље који преузимају дешифроваље 

поверљивих података и даљу дистрибуцију мрежом према сопственој 

процени. Супертајни систем "Ешалон" ( енг. "усмереље") стациониран у 

Mentwith Hilu, у Великој Британији контролише целокупан европски 

простор, за комуникације на Пацифику одговоран је прислушни центар 

Yakima, око 200 километара од Сиетла, Waiopai на Новом Зеланду има 
слична задужеља, на аустралијском континенту делује Geralton, који надзире 
Индијски океан, док Sugar Grove, удаљен 250 километара од срца Америке, 
"брине" о сигурности америчких комуникација. Станице у Норвешкој и на 

Кипру под директном су контролом НАСЕ, а ради смириваља светске 

јавности званично се баве "економском", а од недавно и 

"антитерористичком" шпијунажом, што је делимично тачно . Са 11 
земаљских прислушних тачака, уз помоћ мреже од 120 сателита и око 1.320 
моћних компјутера-речника (реагују на кодове, кључне речи), "Ешалон" 

прислушкује све војно-обавештајне и политичке комуникације (телефоне, 

факсове, комјутере, медије) широм Европе и света, са циљем контролисаља и 

правовременог последичног реаговаља. Податке размељују САД, Велика 

Британија, Француска, Канада, Аустралија и Нови Зеланд, чиме је планета 

покривена мрежом контроле високог степена. Информатички рат ј е 
. . 

осавремељена верзиЈа психолошког рата, КОЈИМ се уз примену технолошки 

модерног оружја циља на медијско обликоваље маса и љихову контролу. У 

Европи нико не сме ни да помене еклатантан пример кршеља Повеље о 

људским правима, док је забринута америчка јавност одмах смирена 

доношељем Директиве о националној безбедности, којом је на територији 

САД овакво шпијунираље грађана забраљено! Међутим, раст терористичких 

активности добар је изговор за овакве активности, поготово ако дају 

резултате: позиви са мобилних телефона омогућили су лоцираље неких 

чланова Ал Каиде, па је тако листинг показао да су од 11 ОО позива у периоду 
између 1996. и 1998. 238 упућени личностима у Великој Британији, 221 у 
Јемену, даље у Азербејџану, Пакистану, Саудијској Арабији, Судану, Ирану, 

Босни итд. а ниједан у Ираку! Америчке обавештајне службе и Пентагон на 
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психолоlllко-пропагандне и субверзивне делатности дневно тpollle око 800 
милиона долара, посебну пажљу усмеравајући ка Русији, Кини, Северној 

Кореји, Сирији, Вијетнаму, Ираку, Ирану, Либији, Судану и Тајвану, 

подручјима која су и званично приоритети националне безбедности. 

У баварским Алпима у Немачкој, у месту Грајбилген, инсталирана је 
. . 

специЈална сателитска опрема за електронска осматраље и lllПИЈунираље . 

Као џиновски паук она је премрежила југоисточну Европу контролиlllући и 

снимајући све модерне комуникације . Заједничка оператива са Немачком 

успостављена је 1994. након olllтpoг супротстављаља Париза политици 

Ваlllингтона да преко ЦИЕ креира догађаје у Сарајеву, па се може 

констатовати како је Америка напустила свог традиционалног савезника. 

Ако је то учинила држави која је прва подржала победничку страну у 

Револуционарном рату, која је продајући своја имаља у Луизијани омогућила 

lllиpeљe Северном Америком, која је од осниваља била интелектуална 

ризница новокомпоноване америчке културе, можете замислити са колико 

пажље би се обраћала другим нацијама! Добијени подаци из прислУllЈНИХ 

центара се 90% деле, али нај важније светска сила задржава за себе . Џиновске 

антене британских прислуlllних центара на Криту задужене су за лов сигнала 

са Блиског истока, али и јужних делова Европе. Електромагнетно уво 

Медитерана, на врху планине Тродос, не задовољава жеље америчких 

савезника, који су због тога изградили своје апаратуре у Никозији, тако да, 

практично, сви прислУllЈкују све! 

"Рат се често дефинише као ангажовање војних средстава да би се 

постигли политички циљеви ... Други, суптилнији начин - политички рат -
користи слике, идеје, говоре, слогане, пропаганду, политичке притиске, па 

чак и рекламне технике да утиче на политичку вољу противника." (Џејмс А. 

Балдвин, вицеадмирал морнарице САД у предговору за "П олитички рат", од 

Пола А. Смита, Национални универзитет одбране 1990). Карактер ратова 
који се данас воде евидентно је измељен: у центру дејстава је знаље, брзина 

и информатичка мрежа, па се са маље војника остварују бољи резултати. 

Докажимо то подацима: док је у I светском рату гинуло девет пута виllle 
војника него цивила, у П светском рату тај однос је уједначен, док данас гине 

1 О пута виllle цивила. Анализира ј те последље сукобе у Ираку и све ће бити 

јасно! На погинулих хиљаду америчких војника и 6.916 раљеника, долази 
око 11 .000 ирачких војника и између 15 и 18.000 цивила! Иако доктрина 
сукоба ниског интензитета заговара "демасификацију" и интелигентна 

оружја великих прецизности, чиљеница је да цивила настрадалих ван борби 

(несреће, бомбардоваља, "пријатељска ватра", самоубиства и други 

инциденти) има највиlllе . Значај специјалног рата се повећава, јер се вelllтo 

вођеном и усмераваном пропагандом рат може спречити или умаљити 

последице . 

Аналитичари су израчунали да је почетком проlllлог века за једног 

убијеног војника издвајано око 25.000 долара, да би у НАТО агресији на 
Југославију троlllкови нарасли на 10,4 милиона долара. Цена апсолутног 
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богатства и апсолутне моћи је све већа, па тако амерички војни издаци 

достижу рекордне износе у историји цивилизације, доносећи нови апсурд: 

што више новца, маље безбедности! Злоупотребљавајући чиљеницу да 

располаже највећим материјалним богатствима, техничким, технолошким и 

научним открићима, под паролом глобализације, она реактивира стару идеју 

светског колонијализма. Привидно, економски повезујући различите државе 

и народе, под слоганом "тржиште без граница", господари новог поретка 

стварају свет по својој мери. Амерички стандард се тако гради на пљачкаљу 

маље развијених друштава, а они који се случајно успротиве бивају 

изоловани или нападнути. Треба запамтити да у стратегији једине суперсиле 

ниједна држава није неважна, јер без обзира на површину, број становника 

или облик уређеља, својим отпором може постати опасан пример 

непослушности. Неконвенционална дејства су први од три вида специјалног 

рата (остала два су: психолошко-пропагандна дејства и акције прикриваља) . 

Стејт департмента обожава "домино теорију" Дина А че со на, некадашљег 

државног секретара, који је још 1949. упозорио "како једна трула јабука 
може да поквари целу кацу". Средства комуникације најбржи су и најлакши 

начин за промену менталног духа нације, осећаља, културе, традиције, 

историје, што даље спроводе глобалне мреже намећући нове стандарде . 

Савременом цивилизацијом владају преплетене масмедијске мреже чијим 

токовима струји мноштво истог или сличног садржаја, постављајући темеље 

глобалне економије и политике . Штампа, електронски медији, издавачке 

куће, филмске компаније, агенције за односе са јавношћу, 

телекомуникационе и рачунарске индустрије, образују чврст и универзалан 

информацијски прстен који обухвата планету, диктирајући исте слике 

духовне матрице. Не гајите илузију да је комуницираље слободно: на 

чвориштима информацијских раскршћа скривени чуче "РиЫiс Affairs 
Officers", чији је посао контрола медијског модела информисаља, па је, како 
уочава Смиља Аврамов "глобализам помоћу масмедија закорачио у сферу 

митологије" . Моћни олигополи производе глобалну утакмицу, која је у 

почетку неравноправна, јер велики и јаки обавезно побеђују мале и слабе. 

"Приватизована руска национална телевизцја реализује своје информативне 

емисије унутар СNN-овске професионалне матрице, рекламе за Соса-Соlи 

емитују се на кинеско) државној телевизији, амерички филмови чине 70% 
филмског програма RTL-a и PR0-7, а програми РТС-а и бројних локалних 
телевизија у Србцји пуни су бесконачних јужноамеричких серија (пovelas) 

сниманих по америчком обрасцу soap opera. У том мноштву истог, које 
уморном, безвољном и наркотизираном реципијенту ствара привид не само 

избора, него и учешћа у забави, у рату, у ствараљу праведног света за 

слободног и ничим спутаног појединца, у дољим слојевима значеља скривени 

су вредносни обрасци и еталони понашаља који одређују живот сваког 

појединца и друштва у целини" (Милетић, 2001, стр . 72). Наука се отворено 
ставља у службу глобалног, националног, фундаменталистичког или 

. . 
идеолошког духа, са истом дозом енергиЈе и снагом свести као да Је у 
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функцији прагматичне истине. Сваки говор који одступа од сагласја бива 

изолован од јавног утицаја, јер не заборавимо на чиљеницу да само медијима 

посредовани садржаји имају моћ масовног утицаја. На скали вредности 

интелектуалци врше рокаде, раскидајући са класичним поимаљем етике и 

естетике, истурајући на пиједестал врлина материјалност и публицитет који 
. . . . 

купују честим медиЈским поЈављиваљем, по цену издаЈе претходних увереља. 

Тако настају колективни снови Кантовог стаља среће и савршенства у којима 

технологије "електронских дадиља" користе сви житељи планете, 

препуштени еуфорији новоумља које серијски продукује идеје владајућег 

естаблишмента. Буђеље је болно и трагично, не само за храбре појединце 

решене да критички поимају свет око себе, већ и за читаве народе који не 

прихватаЈу проЈекте самопроглашених мисионара. 

Пошто су глобални медији премрежили планету мултимедији своје 

капацитете шире ка космосу. Тако се битка за комуникацијском хегемонијом 

увелико одвија у етру: "Стационарни сателити круже на 22 хиљаде 300 
хиљада миља изнад Екватора (што подразумева око 34 хиљаде милијарди 
кубних миља етра садржаног у спољљем омотачу). Таква количина етра 

мора бити у стању да пренесе велику количину битова без међусобног 

сударања" (Негропонте, 1998, стр. 29). Мало људи схвата зашто су САД у 
стратегији развоја XXI века информације ставили као један од пет ресурса 
којима се мора посветити посебна пажља. Глобализација је поуздано убрзала 

економски раст на глобалном нивоу, али само оним државама које су 

информативно богате . Мултинационални капитал и међународно 

финансијско тржиште потискују суверенитет држава. Аристотелово 

метафизичко мишљеље о граници као крају блиско је схватаљу Маршала 

Маклуана о крају географије или Фукујаминој (1997) хипотези о крају 

историје, али информациона мутација коју заговарају водеће светске силе 

сведоче другачије: "за америчке војне стручњаке, ГЛОБАЛНО је 

унутрашњост ограниченог света чији сам крај поставља многобројне 

логистичке проблеме. А ЛОКАЛНО је спољашност, периферија, да не 

кажемо велико предграђе света" (Вирилио, 2000, стр . 14). Ово 

прелиминарно сучељаваље античких извора и савремених медиЈско

геополитичких пророка сугерише љихово преклапаље и узаЈамно сагласност. 

Планета је све више обмотана невидљивом оптичком мрежом која нуди 

истински глобализоване форме комуникације . 

Филозофски долазимо до непомирљивих краЈности: масовно 

комуницираље КОЈе се шири просторима космоса све више угрожава 

индивидуалне човекове слободе . Контрола комуникација постаЈе 

привилегија власника медијских империја, који тако намећу тржиште 

погледа и политичких идеја. Бајка о слободном протоку информација 

прикрива даљинску контролу, јер информатичка бомба постаје оружје кадро 

да уништи мир бројних нација. Током последље деценије прошлог века 

извоз холивудске продукције широм света са 1,1 милијарде долара увећан је 
три пута, док је у исто време увоз филмова и тв-серија у САД био 
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симболичних 81 милион долара? После таласа интеграција и финансијских 
. . . 

преузимаља на тржишту маркетиншких агенциЈа остало Је седам, од КОЈИ су 

пет америчких, једна јапанска и једна француска? И поред евидентних 

језичких баријера, тржиштем издаваштва доминирају три издавача 

(Bertelsmann, Time Wamer и Viacom), који годишље зарађују преко десет 
милијарди долара. Приходи од кабловске и сателитске телевизије повећавају 

се око 30% годишље, што најављује нове замахе индустрије која тек долази. 

Од четири водеће светске информативне агенције две су америчке, једна 

енглеска и једна француска, што није безначајно када се зна да из љихових 

редакција долази 90% вести које се дневно појављују широм планете. Нови 
глобализам у комуникационој орбити ствара нови информационо

колонијални поредак . Концентрација медија и љихова корпоративна 

контрола воде успону глобалних информативних сервиса који фаворизују 

лажни плурализам канала и информација. Тако долазимо до својеврсног 

апсурда: мноштво информација убија љену важност. Као последицу 

добијамо спекулативно нови медијски образац у којем тоталитарна контрола 

медија нуди симулирану стварност као синоним за обману јавности. 

Заједничко за све је равнодушност према истини, па се на почетку трећег 
. . . . 

милениЈума у теорИЈУ уводи нова категориЈа: морално лагаље као негациЈа 

свега постојећег. Нови електронски Вавилон је ушао у драму комуникационе 

екстазе, реалност је све бржа и непредвидљивија, док се занемариваље 

стварног живота може вратити као бумеранг чије ће последице бити 

катастрофалне! Космичка илузија води медијском освајаљу свемира, 

ствараљу нове публике која ће уживати у киберпростору телеблиских 

информација у којима ће уживати само привилеговани. Уз масу и енергију, 

информација коначно постаје трећа димензија материје, па господареље 

љеним садржаЈеМ значи овладаваље свемирским пољима кроз 

медијатизацију живих бића. 
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Резиме. У раду се разматра време и његови различити облици и појаве у 

кљижевности и уметности. 

Претходно питање које се мора поставити гласи: колико је оправдано да 

време и простор, те основне категорије физике и филозофије, тражимо у 

стваралаштву? Зар подела на науку и уметност није то већ определила? 

Одговор би могао да гласи да је једна од традиционалних подела 

уметности на просторне (ликовне) и временске (кљижевност и музика) . 

Време и простор су предуслови и основне форме материје и бића, па самим 

тим они делују/постоје у свим људским делатностима, па и у уметничка -
креативним виђењима човека, света и живота. 

ПОВЕЗАНОСТ УМЕТНОСТИ И НАУКЕ 

Сам Алберт Ајнштајн, творац савремене физике, дао је више изјава које 

оправдавају овакав приступ: да је он научник- филозоф, да би могао Теорију 

релативности да одсвира на виолини, да је атомска теорија Нилса Бора дело 

"највеће музикалности" и "Све религије, науке и уметности су гране једног 

дрвета" (Леополд Инфелд: "Алберт Ајнштајн", Нолит, 1979). То је 

подударно са познатим ставом Јунга да је све у космосу и човеку као 

микрокосмосу повезано невидљивим нитима. У есеју "Свет како га видим" 

Ајнштајн 1929. године пише: "Најлепша ствар коју можемо да доживимо 
јесте тајанственост. Она је извор свих истинских уметности и науке ... Тај 

. . 
поглед у мистерИЈУ живота, макар везан и са страхом, уздигао Је исто тако 

религију ... Оно што је непроницљиво за нас стварно постоји, манифестујући 
се као највиша мудрост и најзрачнија лепота ... " 

Да то нису усамљена или новија мишљења доказује Јоханес Кеплер, 

велики космолог и астроном, године 1619. у делу на латинском језику 
"Harmonicus mundi«: "Тако небеска кретања нису ништа друго до врста 
вечног концерта; концерта КОЈИ се пре може разабрати рационално него 
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слухом или гласом. Јер се небеска тела крећу кроз напетости и дисонанце, 

слично синкопама и успораваљима разрешеља помоћу којих музичари 

опонашају дисонанце природе . Јер небеска тела ... својим кретаљима 

артикулишу и дају ритам неизмерности времена" (цитат пренет из Карл 

Попер »У трагаљу за бољим светом« Паидеиа, 1999). 
Карл Попер - велики аустријски филозоф који је сматрао да постоји 

посебна сфера духовних прозвода која повратно делује на људе и ствара 

услове за борбу идеја уместо борбе људи и за ненасилну еволуцију- сматра 

да уметност и наука имају исто порекло- у миту. Основна разлика је у томе 

што уметност жели да открије може ли лепше, боље и обухватније, а наука 

да ли је нешто истина, шта је истина? (Карл Попер, наведено дело) . 

Макс Планк је сматрао да је суштина науке метафизичка јер не може у 

потпуности и коначно да реши проблеме на које наилази, као и у случају 

уметности која се непрекидно ствара и превазилази (часопис "Кљижевност", 

бр . 4-5/1991). Планково мишљене потврђује познату теорију Сократа: што се 
круг сазнаља више шири, он више дотиче наше незнаље и чини да га 

постанемо свесНИЈИ. 

Савремена наука је доказала да се енергија може претворити у масу и 

обратно, а квантна физика, кроз начело неодређености немачког физичара 

Хајзенберга, препознаје неизвесност као део реалности. Упрошћено речено, 

честице из субатомског света прелазе из постојаља у непостојаље и враћају 

се натраг, што неодољиво подсећа на изјаве великих сликара Редона, Дифија, 

Пикаса и других које се могу свести на: "Сликамо видљиво да би исказали 

невидљиво, јер је природа само једна хипотеза ... " (Раул Дифи) . Наш велики 

математичар и научник Михаило Петровић- Мика Алас писао је о песничкој 

интуицији која открива ново пре науке и наводи примере Шекспира: "точак 

времена испао је из свог лежишта" и Ламартинове песме са стихом "о, време, 

прекини свој лет!" као слутље релативистичке теорије времена. ("Михаило 

Петровић Алас", издаље Завода за уџбенике, Београд) 

Да та стваралачка интуиција великих уметника није халуцинација доказао 

Је Ајнштајн и савремена физика: простор и време образују 
. . . 

четвородимензионални простор-време КОЈИ се закривљуЈе под утицаЈеМ 

материје и енергије. За Шекспировог Хамлета већ је речено да је љегова 

неодлучност и необично понашаље изазвано тиме што је видео димензију 

више од других личности трагедије. Односно Шекспир је кроз Хамлета 
. . 

користио тачку гледишта, односно позиЦИЈУ приповедача коЈа знатно 

превазилази не само ткз . хоризонт очекиваља гледалаца, већ и осталих 

личности у трагедији. А то даље значи да време (време-простор) није исто, 

да је различито за личности трагедије, а такође и за гледаоце, ондашље али и 

садашље. (Ђуро Коруга, часопис "Кљижевност", број 7- 12/2004). 
Изгледа да је тачно мишљеље да је сваки човек, појединачно, у својој 

личној "временској замци" , као што је и у просторној . Он опажа време као 

стално нестајаље, које је једини и то дефинитивни континуитет живота и 

света. Отуд је прави, маље или више прикривани, смисао уметности и науке 
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да те "замке" што више прошире и разјасне, не би ли их учинили 

ПОДНОШЉИВИЈИМ . 

Закључци савремене физике о савијаљу светлости под утицајем масе 

верујем да би одушевили Тарнера, Монеа и друге импресионисте који су 

децениЈама истраживали понашаље светлости у различитим условима и 

добима. За Пикаса је већ речено да је у сликарству истраживао исто што и 

Ајнштајн у физици: променљивост облика зависно од тачке посматраља ... 
Итало Калвино, познати италијански писац модерних усмереља, у својим 

"Америчким предаваљима" (издаље предузећа "Братство-јединство", Нови 

Сад, 1989) издваја шест одлика кљижевних дела посматраних из перспективе 
тада долазећег трећег миленијума. То су "лакоћа, брзина, тачност, 

видљивост, многострукост и чврстина" и тим терминима који пре свега 

припадају егзактним наукама посвећује по Једно поглавље кљиге о 

кљижевности. 

Најзад, у усменој кљижевности многих народа постоји прича о 

релативности времена: човек одлази на онај свет, борави тамо сат-два, а када 

се врати види да ј е прошао читав низ година. У америчкој кљижевности то ј е 

обрадио Вашингтон Ирвинг у кљизи "Рип Ван Винкл" и тај догађај је и 

данас симбол промена, за особе које заостану у развоју каже се "понаша се 

као Рип Ван Винкл" 

Физички закони несумљиво делују и у уметности и кљижевности. То 
. . . . . 

постаЈе ЈОШ очигледниЈе када се систематски испитаЈу основне категориЈе и 
. . 

терминологиЈа теориЈе кљижевности и уметности посматра пре свега у 

односу на физичку величину - време (које у себи неминовно садржи и 

простор) . Наставак ове проблематике, простор-време - због обимности -
оставили бисмо за неку другу прилику. 

ВРЕМЕ-ПРОСТОР У НАР АЦИЈИ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

Најстарија вештина у кљижевности, наслеђена још из усмене 

кљижевности, сигурно је нарација и уметност фабулираља. Она је битна за 
. . . 

свако дело Јер се преко ље остваруЈе комуникациЈа са читаоцем, а кроз љу 

највећим делом исказују остали елементи кљижевног дела: личности, описи, 

психичка стаља и други. 

Теорија кљижевности разликује три основна типа развоја фабуле: 

степенасти -где се радља развиЈа хронолошки кроз различите животне 

ситуације које повремено представљају "препреке" односно "степенице" које 

треба савладати. Тада се примељују поступци успораваља радље и љеног 

каснијег убрзаља, чиме се подиже напетост, добија драматичност и 

могућност исказиваља одлика личности, а тиме и идентификација читаоца са 

љима или успоставаљаље неког другог односа према љима, проблематици, 

идејама итд. На пример: све врсте авантуристичких романа (уз овде 

незаобилазно помиљаље вишеструко значајног дела Жила Верна "Пут око 

света за осамдесет дана", где је време трећи (или први) ')унак" дела) . Потом 
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романи са неком тајном и "лажним решељима који су само различити 

облици заустављаља времена, упоредних токова или враћаља, затим 

љубавни романи пуни препрека за заљубљене ... Епилог, који је често на 
крају оваквих романа, значи велико убрзаље или заустављаље времена. 

. . 
прстенасти - оквирна новела или мотив КОЈИ се затвара на краЈу као што 

је то у "Хиљаду и једној ноћи", "Мртвим душама" Гогоља итд. Време у 

оквирном прстену је већином уједначено док се међуприче и догађаји (као 

посебни системи у физици) одвијају у својим временима: убрзаним, 

успореним или заустављеним који као да чине петље, односно "кардиолошке 

црте" у временском "кардиограму" романа. "То је тајна заробљаваља 

времена", каже Итало Калвино у већ поменутим "Америчким предаваљима". 

Борхес, каже он, тврди да постоји прича у 604 ноћи која у себе сажима свих 
1001 ноћ, односно све ове приче - да ли је у питаљу борхесовска 

мистификација или се заиста појављује својеврсна енергетска тачка из које 

се распрскава цело дело, односно нека врста црне-беле рупе остаје нејасно 

(код нас је преведено првих 160 ноћи- прича, а на већини познатијих језика 

такође је сачиљаван избор из овог класичног дела) . 

паралелни - два или више фабулативних токова се секу и наизменично 

приповедају, као у "Ани Карељини" Толстоја . Ту се време враћа да би се 
исказао други ток са свим већ наведеним одликама, па временски скок на 

прву фабулу. 

Итало Калвино у "Америчким предаваљима" закључује: "Приповедаље је 

операција над трајаљем, чини које делују на проток времена, сажимајући га и 

проширујући" и наводи сицилијанску изреку "Прича не користи време" јер 

се запостављају детаљи непотребни за причу а проширују битна догађаља. 

Достојевски ј е познат по сажимаљ у времена и љеговом успораваљ у у 

романима који су већином излазили као додаци новина, па је ово средство 

вешто коришћено да се постигне драматичност и напетост у сваком 

наставку. У "Злочину и казни" он пише из свести Раскољникова са много 
. . 

детаља - размишљаља главног Јунака често траЈу колико и, условно речено, 

реално време у животу, да би потом извео скок на следећи дан и опет 

применио успораваље времена са љеговим сажимаљем и "временским 

скоком" тако да се кроз роман добија својеврсна "пулсација времена" 

Хемингвејева проза, која се може сматрати и посебном врстом стила, 

проза је ослобођена придева (који описују и објашљавају) . Текст који се 

темељи на именицама и глаголима и одраз Је садашљег тренутка: оно што се 

непосредно догађа и види, па су и описи такви, развијени у реалном времену, 

најчешће у функцији исказиваља тренутне психе главне личности. 

"У ликс" Џемса Џојса је посебан феномен и у односу на време . Догађа се у 

једном дану, у једном граду, на 900 страна, тако да читаоцу треба бар десет 
дана да то коректно прочита. Написан је са многобројим алузијама на 

Хомерову "Одисеју" и има, у основи, љену композицију, са симболичним 

или асоцијативним заменама за сва чудовишта, пећине, бродоломе и друге 

догађаје, лоциране у граду и градском животу током тог, једног, дана. Свако 
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поглавље Је исписано другачИЈИМ стилом: од новинарског до монолошко

еротског стила, са чак три врсте кљижевно-наративног стила, па се може 

рећи да обухвата читаву дотадашљу кљижевност. 

Уједно, Џојс жели да искаже суштину свог (и нашег) времена јер се роман 

развија на три плана: индивидуе, друштва и космоса, разматрајући улогу 

несвесног, конфликте модерног друштва и релативност феномена. Оно што 

је Фројд открио у психологији, Маркс у економији и Ајнштајн у физици, 

Џојс то сублимира у кљижевности , тако да кроз роман "одјекује рефрен 
времена у унивезуму "Уликса"" . Отуд, време у љему је најпре неко 

"свевреме" културе и човека, "тотално ст искуства", нека врста "црне" или 

беле рупе која све усисава у себе и собом исказује . У том смислу 

индикативна је веза између самог Џојса и науке . Он је поседовао 

енциклопедијско знаље, знао чак двадесет језика, проучавао Рентгена, 

Киријеве, Радефорда и Бора у намери да открића науке примени у 

кљижевности и Језику, па подела и кретаље атома има одраз у 

"осамостаљиваљу"слогова речи, мешаљу "честица језика", љиховом мељаљу 

у "ланчаним реакцијама" говора и у универзуму речи који је у вечном 

формираљу. 

У Гетеовом "Фаусту", опет, време и вечност су невидљиви јунаци. 

Склапаљем уговора по коме је ђаво у служби Фауста док Фауст не пожели да 

заустави време, Фауст непрекидно меља садашљост за будућност. Он жели 

да сазна тајну свемира и вечности, док ђаво верује да је живот вреднији и да 

ће га Фауст једном пожелети. Кроз ту тему Гете пласира своје схватаље да 

долази време "делатног човека" као вид борбе стваралачког ума са стихијом 

и да је свест о путу важнија од резултата пута. (Ту мисао у наше време 

маестрално користи Куељо у својим популарним бестселерима . Или, та 

мисао у сведеној, парадокс-интерпретацији Милорада Павића: ко погоди 

циљ, промаши све остало) . Вечне су цивилизација и култура, сматра Гете, а 

оне су резултат делатности стваралчких умова, односно време садашљости 

ствара упоредо прошлост и вечност. Прошлост се назире, а вечност остаје, 

посто Ј ана у свим променама. 

Добрица Ћосић је написао и роман на тему историјског времена које се 

враћа уназад -"Бајка". Он каже: "Време у радости има брзину светлости, у 

патљи стаје . Мало га имамо за разумеваље света у коме смо без кривице, а 

осуђени да га с муком схватимо, сваку истину преплатимо, најбитније не 

сазнамо . " 

Овим основним типовима фабуле и схватаља времена у класичној, 

кљижевност модерног доба, а посебно електронска кљижевност, додају 

полиФоничност - више упоредних фабулативних, који су уједно и 
. . 

временски токови, са СВОЈИМ самосталним карактеристикама, у траЈаљу од 

неколико тренутака до једног или неколико векова. Они се најчешће негде 

пресеку или остану самостални да би се својом тематиком "пресекли" у 

свести, виђељима и схватаљима читалаца. Такви су романи Џон Дос Пасоса, 

"Контрапункт" Хакслија, "Школице" Кортасара и "Хазарски речник" Павића 
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и други. Таква је и Библија, посматрана као литерарно дело . То је и једна од 

битних одлика електронских интерактивних романа где се - кроз различите 

облике непосредног учешћа читалаца, од питаља и коментара до коауторског 

учешћа у појединим деловима - стварају структуре структура са својом 

тематиком, личностима и временима догађаља, које се касније "препознају" 

као хипертекст. 

Појам "локалног" времена може се применити и на кљижевно дело . 

Наиме, познат је термин "сиже" који значи резиме догађаја, фабуле и 

слично . Међутим, у теорији кљижевности он има посебно значеље: то је 

редослед збиваља, а тиме и времена и простора збиваља, како су 

презентирани читаоцу - значи не хронолошки. Он је значај елемент 

композиционог умећа стваралаштва, драматичности дела, па и начина на 

који се поједине идеје или ставови истичу у делу. Специфичан је за свако 

дело: на пример, роман може да почне са смрћу главне личности, па да се 

врати у зрело доба, па у детиљство и на крају на младост, пратећи догађаје 

који су обележили већ завршени живот. Цео жанр детективске кљижевности 

и постоји захваљујући најпре тој могућности. То значи да уметничка дело, 

као посебан систем, има и своје специфично, "локално" време и простор . 

Наведени редослед типова фабула је, углавном, слика развоја 

кљижевности, од усмене до електронске . То је уједно и слика развоја 

човековог виђеља времена и, могло би се рећи, искуства које појединачно 

стичемо током живота. 

ЗНАЧАЈНИЈЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 

У ОДНОСУ НА ВРЕМЕ-ПРОСТОР 

Хоризонти данашљег читаоца, захваљујући путоваљима, телевизији, 

филму, кљигама, новинама и Интернету несрављено су шири него што су то 

били пре само пола века. Значајније одлике класичних кљижевних дела су 

опстале, уз веће или маље модификације . 

Описи више нису ни налик описима у класичним романима. Некада су 

били веома детаљни, знатно су успоравали радљу, а када су психолошки 

разлози личности романа или саме фабуле и љене драматичности то 

захтевали, писци су знали да читаво поглавље испуне описима. Данас се 
. . 

опис своди на неколико карактеристичних назнака КОЈе призиваЈу знаља 

читалаца, али увек значе успореље, било да се кроз опис онога што личност 

види индиректно даЈе љено психолошко стаље или успорава па и зауставља 

радља а тиме и време романа из других разлога. Они могу да буду и кратке 

назнаке простора и времена који су брзо прошли и тиме значе убрзаље 

времена у роману. Описи обреда најчешће повезују свето и профано, 

прапрошлост и садашљост, и нека су врста најбржег пролетаља од митских 

сила до савремених знаља читаоца. 

Дигресије су, по речима Итала Калвина, "велики изум Лоренса Стерна, 

који је следио Дидро ... То је стратегија одлагаља, множеље времена унутар 

516 



ВРЕМЕ-ПРОСТОР У КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ 

самог дела, непрекидни бег" . Од чега? Од закључка, краја, смрти, било чега 

коначног, отвараље времена ка бесконачном . 

Метафора се сматра, популарно речено, за "краљицу стила" посебно у 

поезији. Она је- преведено на језик физике- убрзаље поређеља и нека врста 

преласка масе у енергију, призива се познато да би се у бљеску, без паузе 

или неког прелаза, исказало непознато, да нова светлост обасја свакодневно . 

Васко Попа је могао да напише: кољ каса, сам или упрегнут у кола, и као да 

осам ногу има. Уместо тога, написао је и потписао: "Кољ- обично осам ногу 

има" и до максимума заоштрио полемике и поделе на "реалисте и 

модернисте", дуге неколико деценија. 

Још је Аристотел у својој "Поетици", пре више од две хиљаде година, 

покушао да математички дефинише метафору (f : Х ~ У ) и да нађе 
"заједничко у појавама" љихових настанака. Наш велики математичар 

Михаило Петровић - Мика Алас то ће много касније развити на обиљу 

примера у свом делу "Метафоре и алегорије". Анализирао је метафоре као 

моделе феноменолошких појмова: пресликаваље, језгро сличности, група 

чиљеница, тип, улоге елемената и фактора, механизам у појавама. Метафора 

је, пише он, када песник амбицију преслика на коља који се непрекидно 

пропиље док не збаци јахача. Наравно, није свака амбиција-кољ толико 

моћна, ово са збациваљем јахача делује опомиљуће и иронично, као да је 

љегово хумористичко друштво "Суз" ту умешало своје умеће. 

Посебна тема је жанр научне Фантастике која је, несумљиво, веома 

допринела популаризацији науке, али и предвидела низ нових открића и 

догађаја који су датуми у историји човечанства. То је увек скок у времену, из 

садашљости дела у далеку будућност или прошлост, резултат стваралачке 

интуиције на основу научних сазнаља, имагинације и фантазије аутора, жанр 

који је у наше доба заменио ранију пустоловну, авантуристичку литературу 

са безброј примера коришћеља времена и простора. За кљижевност мислим 

да је значајан пре свега због тога што је слободно премештао тачку гледишта 

- позиЦИЈУ приповедача, односно време-простор, што се показало врло 

значајно као припрема читалаца, па и стваралаца, за полифинијску и 

електронску кљижевност. 

Поезија преображава стварност и потискује време истичући емотивности 

сензибилан однос према стварности, обликујући субјективан однос и 

наглашен лични тон. Зато време у поезији "протиче" брже него у прози, 

поезија се пре свега обраћа емоцијама читаоца и тамо где би прозаиста 

морао - у неколико реченица - да нађе прозну слику која у свести читаоца 

упоређује прошло са садашљим да би стекао осећај времена које је прошло, 

песник то може да учини једним стихом, као Рака Драинац, један од наших 

запостављених ткз . "уклетих" песника: "На мотоциклу у црној пелерини 

пролази време". 

Сама реч »време« у себи садржи посебно схватаље термина који 

означава. Зденко Шкреб (»Увод у кљижевност« , »Знаље«, Загреб, 1969) 
пише да именице врат и време имају исто порекло - из глагола вртети. Врат 
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је добио такво словенско име по томе што може да се врти, а време »у 

Славена значи појам онога дијела стварности који не мирује, него се врти«. 

Међутим, пише он даље, те речи су толико у употреби да нико више у љима 

не осећа тај првобитни мисаони садржај. Према томе, реч време је нека врста 

метафоре првобитног појма времена које је било много ближе савременим 
. . 

сазнаљима него класично, хронолошко време КОЈе има почетак и краЈ . 

Паганство је било ближе природи и прилагођавала јој се, док су друштвени 

системи и идеологије ту природу настајали да употребе и прилагоде својим 

потребама. 

Најзад, и саме граматике европских језика прецизно одређују виђеље 

времена људи нашег континента: граматичка времена се одређују у односу 

на садашљи тренутак и трајаље саме радље. Чак и ткз. неодређена времена 
. . 

имаЈу основну одредницу временске триЈаде: прошлост, садашљост или 

будућност. Човеков говор и језик произилазе из личности и друштвеног 

окружеља, па одражавају преовлађујућу свест о схватаљу времена. Међутим, 
. . . . . 

значаЈНО Је запазити да у сваком Језику и љеговоЈ граматици упоредо постоЈе 

различита, често врло диференцирана, времена којима се може исказати нека 

радља, као и све чешћа појава да се разноликост граматичких времена, 

карактеристична за класичне облике језика, све више своди на основну 

триЈаду. 

ВРЕМЕ-ПРОСТОР У ИНТЕР АКТИВНОЈ, ЕЛЕКТРОНСКОЈ 

УМЕТНОСТИ 

Настанком писма и поготову проналаском штампе текст Ј е постао 

фиксиран, није се више могао мељати и дорађивати као у усменом 

стваралаштву. Тиме је аутор одвојен од читалаца-слушалаца, а читаоци 

упућени на непроменљив текст. 

Интерактивност у електронској кљижевности и уметности отвара текст и 

уметничка дело за читаоце/гледаоце и коауторе, омогућујући им многе 

облике учешћа, зависно од мотива, инспирисаности, стваралачке 

имагинације, искуства и самоуверености. Време у кљижевном делу више 

није само дело аутора и узрочности структуре романа, већ и читалаца и 

љихових виђеља и учешћа, а најпре изузетних могућности новог медија. 

Рачунар, та моћна машина са документационом базом снимљених текстова и 

кљига, уједно је и писаћа машина, потенцијални сликарски атеље, монтажни 

сто, студио и издавачки центар, зависно од програма које користимо . Једном 

командом он постаје телефон, факс, поштанска испостава и оно најважније

улазна јединица у светску Велику Мрежу Интернета која обједиљује све 

медије у уметности: сликарство, архитектуру, фотографију, графику, текст, 

звук, покрет, информацију, комуникацију, интерактивност .... 
Тада постаје машина за медијску дистрибуцију и комуникацију. Доноси 

на екран или емитује музику, филмове, кљиге, новине, документе ... а кроз 
комуникационе линиЈе, дискусионе групе и е-пошту претвара се у приватни 
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медиЈ за активности електронских кљижевних "салона", одабраних 

интелектуалних група и јавних форума. Комбинујући јавно и приватно, 

лично и медијско, документационо и информативно, стваралачко и 

интерактивно, он шири све сфере наших интересоваља. 

Андреј Тишма ("Шта је Интернет", www.artmagazin.co.yu) прецизно 

наводи три најзначајније одлике интернет уметности: ИНТЕР АКТИВНОСТ 

- гледаоцу/читаоцу је омогућено да учествује у процесу настанка дела; 

ХИПЕРДИМЕНЗИОНАЛНОСТ- дело може да обухвати неограничен број и 

врсте структура; НЕМА ТЕРИЈАЛНОСТ настаЈе као електронски 

запис/слика, одвојен од материјалне, прагматичне стране, ослобођен свих 

стега, независан, надстваран, духовни, као манифестација саме човекове 
. . 

мисли у нематериЈалном свету идеЈа. 

Наравно, у питаљу су техничке могућности које, саме по себи, не стварају 

нову културу, па ни другачију кљижевност. Она ће настати када већина 

стваралаца успостави креативан однос према, чини се неограниченим, 

могућностима новог медија. Најзад, и штампи, а касније и писаћој машини, 

требало је више од пола века да буду прихваћене и постану неопходан део 

културе и стваралаштва. 

Аутор овог саопштеља имао је то задовољство да на Интернету започне, 

истраје и доведе до краја три електронске, интерактивне кљиге: "Савршен 

злочин", Филип Вишљић, 1999 и електронска издаље на www.knjizara.com, 
"Осмех Византије", Апостроф, 2003 и "Вашар WWW прича", Савременик 
Плус, 2005. Њихово накнадно преношеље у штампани облик подразумевало 
ј е много композиционог сналажеља да се она специфична, често упоредна 

времена на Интернету, ужљебе у строгу хронологију штампаних страница: 

самосталним тематским и временским структурама требало је дати неки 

узрочно-последични распоред КОЈИ, поред унутрашље динамике делова, 
. . . 

подразумева динамику целог романа и тематска Језгра у коЈа се сажимаЈу сва 

љегова посебна времена, теме и енергије. 

У питаљу су нове форме сензибилног, прва искуства са медијем који не 

само да дистрибуира и шири наше дело већ и сам учествује у љеговом 

обликоваљу и ствараљу посебних односа у перцепцији, имагинацији и 

креативности аутора, а потом и читалаца. Све се догађа у еластичном 
. . . . 

простору КОЈИ превазилази нашу Језичку, културну па и ПОЈМовну териториЈу. 

Међутим, тај простор испуњава искључиво људска активност. Меља се и 

перцепција времена јер се све добија у тренутку или врло брзо: информације, 

комуникација, документи прошлости, данашљи догађаји, слутље и виђеља 

будућности. Рецепција времена је истовремена, директна и вишесмерна, а 

рачунар и Интернет захтевају сталну активност, ту нема препуштаља медију 

као код кљиге, филма, слике. 

По речима Жана Кона ("Естетика комуникације", Клио, 2001) изграђује се 
простор-време садашљости који повезује модификовану прошлост, ону која 

се ту уклапа и будућност као надградљу дате садашљости. Нивои глобалног 

се уједначавају на заједничком за већину уз јасно специфицираље разлика. 
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Локално време технолошких база саЈтова постаЈе неважно или 

контрапродуктивно Јер сва локална времена на Интернету постоје 

истовремено . Тако, да наведем пример коме сам био очевидац: пошаљете 

текст из Бризбејна, Аустралија на www.SerbianCafe.com коме је технолошка 
база у Торонту и датирате га, сајт опет датира текст својим локалним 

временом и добијете наизглед временски парадокс: текст је прво објављен, 

па онда написан и послат са разликом од б до 8 сати. Та једновременост 

постаје безвременост, ако се не веже за одређени систем и активности у 

љему, што подсећа на карактеристике ајнштајновог времена-простора. 

Додајмо томе наведене одлике Интернета: хипердимензионалност, 

бесконачност, нематеријалност, утицај медија на дело које се манифестује 

као својеврсно "искривљеље" и та сличност постаје зачуђујућа. 

Конектујући се на Велику Мрежу ми улазимо у Простор-Време који јесте 

дело човека али га толико превазилази да се приближава "правом" Простору

Времену. А тај "прави" Простор-Време испуљава "нарација космоса" коју 

чине кретаља галактичких система и енергетски, хемиј еко-физички процеси 

и у једном сићушном делу разни облици људске нарације- од историје до 

садашљости и уметности. Или, како је то рекао стари српски филозоф 

Божидар Кнежевић: "Огромна кљига коју време пише јесте биографија Бога" 

("Мисли", СКЗ, 1921 ). 
Кљижевно дело се истовремено налази у више временских равни: 

. . . 
поседуЈе своЈе, унутрашље време као целина, времена СВОЈИХ личности и 

време-времена читалаца која утичу на схватаље дела. Хусерл је то видео као 

"двоструки хоризонт" кљижевног дела који настаје због "временског 

контраста"- чиљенице се мељају јер их догађаји у делу коригују- додао бих 

не само у делу већ и у животу читалаца. Он такође пише о "временским 

перспективама" које одређују тренутак из кога се посматра-описује догађај: 

сада, накнадно, пре ... Међутим, то је и питаље тачке гледишта, односно 

позиције приповедача код које је незаобилазни део време-простор . 

СИМБОЛИ ВРЕМЕНА У УМЕТНОСТИ 

Најчешћи симболи времена у уметности су пешчаник, сат, срп, змија, 

точак у окретаљу, круг, коса и Косац, Крон и Сатурн- значи симболи који 
. . 

означаваЈу пролазност, понављаље, опасност и смрт као краЈ свега, па и 

времена. Посебно је занимљив симбол "црне девице" као ирационални, 

мрачни и недиференцирани вид "materia prima« , нека врста пандана 

антиматерије, црне рупе и сажимаља времена и простора. Такође, индијска 

богиља Кали са четири руке којима храни и убија оличеље је 

»свепрождирућег времена«. Најзад, Далијев »истопљени сат« је велики 

симбол еластичног времена КОЈе зависи од простора, тачке посматраља и 

односа према љему. 

Јосиф Бродски у сјајној кљизи "Водени жиг" у којој пише о Венецији, 

каже да је "вода згуснута форма времена", да је она материјални еквивалент 
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времена. То мишљеље је подударно са многим другим: по митологији 

Афродита, односно Венера се појавила из таласа - из времена. "Дух Божји 

надносио се над водом" каже се на почетку Старог Завета - значи одражавао 
се у љој па у себи носи одраз Бога. Такође, по Библији, четири реке истичу 

из раја и обухватају целу земљу (тада познату, занимљиво је да је четврта 

рајска река Дунав под старим називом Фисон)- што се може схватити да из 

раја истиче време . То је и један од индиректних закључака највећег 

теолошког "двобоја" старих времена када је највећи теолог Запада Варлаам 

отпловио у Константинопољ да би полемисао са најпознатијим византијским 

теологом Паламом о могућностима виђеља Бога и љегових еманација. 

ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 

Ликовне уметности су дуго схватане као уметнички израз статичног, 

издвојеног сегмента времена-простора. Модерна естетика и сликарска пракса 

обарају то мишљеље, доказујући и показујући да приказиваљем покрета и 

кретаља, љихове намере или последица може да се прикаже временска 

сукцесија. Лесинг у "Лаокоону или о границама сликарства и поезије" 

указује да сликар може да "изабере најзначајнији тренутак неке радље из 

кога оно што претходи и следи постаје најразумљивије". То је ткз. "плодни 

тренутак", оно што је Леонардо да Винчи назвао "спремност на покрет", а 

Хартман дефинисао као "фазу кретаља заустављену у статичкој просторниј 

форми" . 

Тако наш велики песник Лаза Костић у својим ликовним есејима каже за 

Фидијиног Зевса: "Ал'у томе миру, у томе непокрету вреба вечити покрет". 

Љуба Поповић говори о свом сликарском "креду" као напору да створи 

"нову слику" која на први поглед припада ренесанси али "истовремено 

почиље да се креће" од једне централне површине ("нулте тачке" по Шејки) 

ка посматрачу и у дубину. "Тако се постиже умножаваље простора - каже 

Поповић - то је једна врста кретаља ... и то је мој допринос историји 

уметности". Немачки естетичар Хартман изричито тражи да се "кретаље, 

живот, и реални простор појаве" да би се дело смело назвати уметничким. 

Моне, "икона" импресионизма (мада је Тарнер, у Енглеској, сликао 

импресионистички безмало један век раније) сликао је руанску катедралу у 

различитим добима дана покушавајући да ухвати тренутак времена, неку 

врсту флуида коју светлост и време плету око предмета. Пруст је за љега 

написао да је сликао Светлост. Међутим, ко је видео Монеове слике из 
. . 

последљег периода, платна огромних димензиЈа са Једним-два листа 

локваља на води, а којих је насликао бар стотинак, мораће да исправи Пруста 

- Моне је сликао Време, светлост је за љега еманација Времена чији се 

тренутак на локваљима приближава вечности. Сезан са многобројним 

сликама и цртежима планине Сент Виктоар и долине испред ље, увек са 

истог места (на коме је постављена и спомен-плоча), затим Рембрант са 

својих 60, односно преко сто (подаци су различити) аутопортрета у 

521 



МИЛИВОЈАНЂЕЛКОВИЋ 

различитим добима живота, као и многи други, сликали су пре свега Време . 

Најзад, обожавање и величање светлости у верским обредима свих религија, 

може се схватити и као поклоњење Времену. 

Пикасова полиперспектива и сликање "не оног што види, већ оног што 

зна да постоји" покушаји су да се простор и време рашире и зађе иза њих. 

Готфрид Бем то назива "паралелним гледањем: спољашњим у времену и 

унутрашљим, изван времена". То је линија сликања простора и времена 

зачета у старом египатском сликарству са упоредним просторно-временским 

плановима догађања слике . Она се потом наставила у византијском 

сликарству. После пет векова то поново открива Гоген, готово научио 

развија Пикасо и кубисти, а код нас Шејка и други те просторе и времена 

повезује усмереношћу ка центру слике . 

Савремени сликари су, најчешће, окренути "свевремену" . Такве су, на 

пример, Самуровићеве митске теме са недавне изложбе у Београду у којима 

су "сва времена" . Микан Аничић, опет, слика библијску Тајну вечеру са 

четрнаестом особом у првом плану: модерно обучен банкар гледа у гледаоца 

и нуди му доларе из пуног кофера. Ту је извучен иронични лук од почетка 

хришћанства и наше културе до данас. 

ВАНВРЕМЕНОСТ УМЕТНОСТИ 

"Свевременост" уметничког дела најчешће се назива ванвременост, у 

смислу да не припада само једном временском периоду. Најбољи пример су 

књиге којима се враћамо и које читамо више пута, у различитим животним 

добима и друштвено-политичким окружењима и које су увек актуелне. Да 

наведем само неколико примера: Булгаковљев "Мајстор и Маргарита" у 

коме Зло долази да се бави својим послом, али време и односи су толико 

извитоперени да његово чињење супротног од оног што затиче у пракси 

исправља неправде и постаје добро . Или Хемингвејева борба старца са 

морем, великом рибом, годинама, самим собом. 

"Чаробни брег" Томаса Мана упоредо поставља две паралелне стварности 

и два посебна времена, из којих многе сцене и детаљи остају вечни: спор 

демократија или тоталитаризам са самоубијањем Нафте да би доказао 

победу своје идеје, Касторп који долази као посетилац и постаје озбиљан 

болесник, рендгенски снимак плућа који се дарује и чува као "залога 

љубави", надсмејавање и надвикивање са водопадом, који је природа, 

свемир, време ... Свака од ових и других личности романа живи у свом 
сегменту схватања, емоција, идеја, простора и времена, суочавајући се са 

другим личностима и просторима-временима. На крају, обе паралелне 

стварности и све субјективне сторије се сливају у јединствену каљугу и 

бесмисао ратне катастрофе . 

Други вид свевремености је, на пример, најчувенија слика "Мона Лиза" 

Леонарда да Винчија чијем осмеху, значењу пејсажа у позадини и самом 

лику свако време- већ пет векова- даје своја тумачења и значења. 
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Посебну врсту свевремености разматра Октавио Паз пишући о Хомеру: 

На оно што прича Хомер, каже Паз, не може се ставити датум . То није 

прошлост. То једна категорија која лебди над временом, стално жудећи за 

садашљошћу. То није механички одраз историје већ танани односи који се не 
. . 

мељаЈу и не осипаЈу. 

Наше време је конвенција о томе како субјективитет види свет, да би 

могао да живи и буде у љему. По свему судећи, претежно смо зарољени у 

прошлост. Гледамо у прошлост неба стару стотинак или милион година, као 

да смо у огромном времеплову КОЈИ плови кроз прошлост космоса. 

Сачиљени смо од прошлости која се слаже у нама и даје нам континуираност 

идентитета и основе за сазнаље, да би могли да живимо у ономе што 

називамо садашљошћу и да планирамо блиску будућност. Време је наш 
. . 

творац, сила коЈа нам открива истине и коЈа нас потом уништава. 

Међутим, наше време у сновима је сасвим другачије . Оно је тада 

еластично, растегљиво или збијено, умножено, убрзано или заустављено . Ми 

смо тада зарољени у безвременост која окрепљује и која је много ближа 

научним сазнаљима о времену него наше субјективно осећаље . 

СХВАТАЊА ВРЕМЕНА 

У физичким наукама, током љиховог развоја, појављује се више "врста" 

времена која су, већином, усаглашена са развојем схватаља времена у 

кљижевности и уметности (механичко време са увек истим физичким 

законима, историЈско време са недвосмисленом поделом на прошло и 

будуће, еволутивна време физичких система који стално расту са временом, 

асиметрично време, односно термодинамичка стрела времена са тежљом 

система да увек прелази у познато коначно стаље, простор-време теориЈе 

релативитета са дилатацијом времена, закривљеношћу простора и другим 

феноменима) . 

Прастаре цивилизације су, изгледа, сматрале да је смрт пролазно стаље и 
. . 

да Је време опште али и индивидуално Јер се наставља или понавља у другим 

облицима и световима. 

Старе цивилизације - да поменем још увек тајанствене Маје чија 

астрономска знаља и мереља потврђује и савремена астрономија и чувене 

Халдејце- Вавилонце који су израчунавали хороскопе још 410. године старе 
ере - веровале су у циклично кретаље времена. 

Платон је подучавао своје ученике да је време покретна слика вечности 

јер потиче од вечног битка који само сукцесивно може да се пројектује у 

друге битке. Као и касније Њутн сматрао је да простор и време постоје по 

себи, независно од света у љему. 

Аристотел је сматрао да је време базична реалност јер све сведочи о 

настајаљу бића. Њему супротан је Парменид који је мислио да једино биће у 

садашљости "јесте", она је свет стварности, а остало је свет привида чије су 

одлике време и промена: "биће јесте а настајаље или промена су привид" . 
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У хришћанској теологији време је стављено у функцију свете идеје . Пре 

хришћанства преовлађивало је кружно схватаље времена, са 

реинкарнацијама код источних народа. Хришћанство га замељује линеарним, 

ограниченим временом "свете историје" у коме ће се одвијати борба и 

победа над злом. Изгон Адама и Еве из Едена заправо је изгон у Време. У 

одбројаваље до тренутка када, како то свети Јован каже у "Откровељу" -
"више неће бити времена". 

Велики теолог хришћанства, свети Августин пише: "Шта је време? Ако 

ме то не питају, знам. Ако ме питају, не знам". Он је сматрао да је време 

исцепкано на три дела који устају један против другог. Прошло и будуће су у 

сталном сукобу, а поприште те борбе је садашљост, те свако биће ишчезава у 

времену. 

По мишљељима других теолога време је дар сатане, трећи закључују да 

оно тече из будућности ка прошлости, четврти да време истиче из смрти, док 

многи (по тврђељу светог Августина) одбијају да расправљају о времену јер 

се плаше да "спреман је Пакао за оне који истражују тако високе ствари" . 

Берђајев наставља светог Августина сматрајући да је раскид прошлог и 

будућег главна болест стварности: " Будуће прождире прошло да се и оно 

преобрати у прошло које ће бити прогутано од новог будућег" . Борба 

вечности са временом је непрекидна и трагична борба живота и смрти и 

савлађиваље свега пролазног. Он пише о изопаченом и дубинском времену и 

о злу као смртоносном начелу времена. Права реалност је садашљост и 

непосредна будућност, а стварност је оно што уносимо у прошлост, пише 

Берђајев ("Смисао историје", Београд) 

По Лајбницу време зависи од физичког света и догађаља у љему, односно 

од промена, док је Кант сматрао да су време и простор трансцендентални 

облици чулности, форме опажаља света. Занимљива је Лајбницова 

категорија "празног времена", односно времена без догађаља и промена, у 

коме су изједначени садашљост, прошлост и будућност. То је време које 

лебди над временом, жудећи за садашљошћу, нека врста петље у времену 

која се огледа сама у себи и која има сврху, могло би се рећи, да се доврши 

неко дело у нама, да нешто ново или другачиЈе - еволуира. 

Шопенхауер је записао: Време добијамо сукцесивно јер не можемо да 

издржимо терет вечности. На нашу срећу, време је подељено на дане и ноћи, 
. . . 

па Је наш живот непрекидан сновима - реченице су КОЈе као да понављаЈу 

неке Шекспирове стихове. 

Хајдегер је сматрао да је време у темељу бића. Време и биће се међусобно 

одређују. Будућност даје смисао садашљости и прошлости. 

Наш савременик Гадамер сматра да је признаваље времена признаваље 
. . 

континуитета егзистенциЈе, што Је услов за опстанак. 

Борхес, чије је кљижевно дело прожето временским и просторним 

равнима које се преплићу, лавиринтима, рачваљима, огледалима у којима се 

огледа и време, пише кратке прозе које често теже да обухвате све 

могућности догађаља. Написао је есеј са насловом "Време" ("Усмени 
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Борхес", Светови, Нови Сад) у коме каже да је то један од најлепших 

човекових изума. Вечност је атрибут Бога, а човекови су "повлашћени 

тренуци" којима се он отеловљује у креацији. Свако од нас живи своје време, 

које може али не мора бити паралелно са осталима, пише он. Време је 

сукцесивно јер је изашло из вечног и жели тамо да се врати. Отуд наше 

чежље да се вратимо на почетак, на вечни извор КОЈИ Је изван времена. 

Садашљост је неухватљива јер садржи делић прошлости и делић 

будућности. Ми смо као Хераклит - вода је увек друга и ми смо увек други, 

ми смо нешто променљива и битно мистериозна, пише Борхес. 

Бела Хамваш, познати мађарски кљижевник и филозоф, позива се на 

Ничеа и Бергсона који говоре о "психолошком времену", односно доживљају 

времена. Нешто пролази спорије, нешто брже . Лето, природа, ноћ, 

осамљеност, медитираље успоравају доживљај времена, пише Хамваш. 

Умесан и здрав живот га чини ритмичним, а ужурбаност разара доживљај 
. . 

времена: нема ритма, много Је доживљаЈа у кратком временском распону, те 

човек губи себе и смисао онога што ради. 

Џемс Џојс у "Уликсу" пише: "Будућност, тај брат прошлости, омогућује 

да се види садашљост ... Време је океан без меморије у коме животи, као 
река, нестану ... Али треба пратити реку да би се приступило океану." 

Иво Андрић у неколико фрагмената у "Знаковима поред пута" пише да ј е 

за љега "време највеће чудо, а поимаље времена, употреба времена, осећаље 

времена праве загонетке које му се постављају свакодневно ... Време ме 
гуши, затим жеже и сатире", пише он, "или пливам у љему са осећајем 

божанске лакоће ... и у сваком тренутку знам да је време једна болна 
илузија" . Кроз "вихорно кружеље безбројних сунаца ... кроз ту васиону без 
краја и имена, пободен је, од врха до дна, као стожер, мач од светлости

моја свест". 

Милорад Павић пише о "зракастом распореду времена" које је 

местимично згуснуто или испрекидано да би оставило "прећутано време" 
. . . . . 

КОЈе Је драгоцено за читаоца и у коме деЈствуЈе енергиЈа кљиге . 

Срба Игљатовић бележи у кљизи есеја: "Просторна слика је вазда и 

временска. Можда правимо време, путујемо кроз љега, али и оно путује кроз 

нас." 

Кљижевник и теолог Владета Јеротић каже да је још Фројд писао да је 

наше несвесно безвременско, односно да нема никакав однос према времену. 

Јунг је потврдио да наше несвесно не зна за простор и време. Таква 

ванвременска стаља се догађају уметнику за време ствараља, а свима нама у 

искуствима сневаља ... То је блиско алхемији где се мељају и замељују 

основни елементи и поништавају временске раздеобе. 

Штајгер сматра да су три суштинска облика времена у делу: време као 

вртлог и бујица са силином свог тока, време као тренутак- брзина која траје 

и време мироваља, коЈа Је успореље. 

Џералд Џејмс Витроу, математичар и космолог у кљизи "Време кроз 

историју" (СКЗ,1995) пише: "Време је темељна одлика људског искуства, 
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али нема доказа да поседуЈемо нарочито чуло времена, као што су остала 

чула, те га осећамо интуитивно . " Сматра да постоји више "класа" времена: 

универзално време, време у људској свести, биолошко време, математичко 

време, физичко време и простор-време које следи из Ајнштајнових 

теорија.Он наводи пример америчког социолога Луиса Мамфорда који је 

изјавио да је "часовник, а не парна машина, кључна машина модерне 

индустријске ере". 

Пол Вирилио, познати савремени теоретичар масмедија пише: 

Најважнији елемент модерног света је брзина која има еволуцију кроз три Т: 

транспорт- 19 век, трансмисија медија- 20 век и трансплантација- 21 век, 
када ће се превазићи време у покушају да се жива материја вечно одржи 

(наномашине, биокултуре ... ("Информатичка бомба", Београд) . 

Познати филозоф Лешек Колаковски написао је: "Садашљост је 

свеупијајућа. У нашој цивилизацији која живи усред водопада информација, 

све је потребније сажимаље. Прошлост пружа осећаље сигурности и 

нужности, идентитета и личности. Она је знак да живимо и нешто остављамо 

иза себе. " ("Мини предаваља о макси стварима", Плато, 2001). 
Наш научник и филозоф Милош Арсенијевић у кљизи "Време и времена" 

(Дерета, 2003) пише о времену које губи своје карактеристике јер зависи од 
физичког света, односно простор и време поседују динамичка својства. 

Време утиче на васиону, а она на време. Различити аспекти времена, сматра 

Арсенијевић, у тој мери су повезани да су питаља и одговори на љих 

узајамно зависни. Он износи и оригиналан доказ да је разлика између 

прошлости, садашљости и будућности реална и да не зависи од субјективне 

тачке гледишта. 

Опште је мишљеље да време отима, ретко кад нас дарује. Јован Дучић је 

открио начин да се превари то свемоћно и вечито време. Препорука гласи: 

"Треба мељати земље, жене и кљиге, или мељати бар једно од то троје" 

("Благо цара Радована", есеји) . 

Закључак који се на основу овог, ипак грубог прегледа, може извести је 

да су основни закони космоса, усклађеност односа време-простор и маса по 

законима симетриЈе подударни са унутрашљим законитостима уметничких 

дела. Различито приказиваље времена је битан елемент кљижевног дела јер 

је у функцији фабуле и других елемената који доприносе веродостојности, 

узбудљивости и убедљивости уметничког дела. Тежећи да прикаже стварна 

или могућа догађаља тако да она теку страницама кљиге или зраче са платна, 

уметник проналази различита решеља проблема време-простор која ће 

створити стварност уметничког дела, никад не исту али увек упоредиву са 

оним што сматрамо реалношћу. 

TIME-SPACE IN LITERATURE AND ART 

Time and its various fonns and appearances in literature and art were considered. 
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КОСМИЧКЕ ПРЕДСТАВЕ И СИМБОЛИ У РАТНОЈ 

КЊИЖЕВНОЈ ПЕРИОДИЦИ (1914-1918) 

ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ 

Ниш, Србија 

Резиме. Разматране су космичке представе и симболи у ратној књижевноЈ 

периодици (1914-1918). 

Појам ратне кљижевне периодике је мало коришћен од стране кљижевних 

историчара и истраживача периодике, вероватно због непостојаља жеље да 

кљижевну периодику насталу у рату издваЈаЈу из свеукупне кљижевне 

периодике одређеног доба. Зато је потребно већ на почетку овог рада 

прецизирати значеље термина ратна књижевна периодика како би се 

избегла двосмислена или нетачна тумачеља. Периодика се у нашој научној 
. . 

традиЦИЈИ замељуЈе изразима часописи, листови, штампа, гласила и списи и 

може се, по речима Душана Иванића, узети као најуопштенији 

неспецификован термин за штампане (или/и рукописне) збирке текстова 

који се објављују у (најчешће) утврђеним временским размацима (дневно, 

дводневно, недељно, десетодневно, полумјесечно, мјесечно, тромјесечно, 

годишње, па и без сталног ритма).' Следећи битан моменат у дефинисаљу 
појма ратне кљижевне периодике је одредница кљижевна која нас упућује на 

кљижевне алманахе, часописе и гласила али и на све листове у КОЈИМа има 

кљижевних прилога. Вредно је споменути да истраживаља кљижевне 

периодике редовно прате дилеме везане за границу између кљижевних и 

некљижевних текстова, вредноваља кљижевних прилога, меру између 

информативног и интерпретативног приступа и друга питаља која се не могу 

обрадити уобичајеним моделима проучаваља кљижевне периодике . Када 

испред кљижевне периодике додамо и одредницу ратна долазимо до ЈОШ 

једне недоумице између схватаља да под ратном кљижевном периодиком 

сматрамо кљижевне прилоге објављене у ратним листовима и часописима, 

или могућег тумачеља да се овај појам односи на кљижевне прилоге у 

1 Душан Иванић, Забавно-поучна периодика српског реализма, Матица Српска, 
Институт за кљижевност и уметност, Нови Сад, 1988, стр. 9. 
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. . 
листовима и часописима КОЈИ у центру свог интересоваља имаЈу рат, при 

чему време објављиваља текста није важно . Сматрамо да ј е друго гледиште 
. . 

прешироко и непрецизно, те да Је много оправданиЈе у ратну кљижевну 

периодику уврстити поезиЈу, прозу, драмска дела, кљижевну критику и 

радове из науке о кљижевности који се појављују у штампи ратног доба то 

јест у периоду када је земља у рату. Крајљи резултат претходних разматраља 

ј е да ратна кљижевна периодика обухвата кљижевне прилоге у штампаним 

или рукописним листовима и часописима који су објављени за време трајаља 

ратног сукоба. 

Српска кљижевна периодика је заинтересовала кљижевне историчаре и 

критичаре још почетком 20. века али је тек од пре тридесетак година 
предмет подробног проучаваља, о чему сведочи податак да су се, управо, 

тада појавиле прве монографије о часописима. Не може се оспорити 

чиљеница да удео периодике у кљижевном животу опада, али значаЈ 

истраживаља кљижевности периодике не слаби зато што она отварају 

могућност за добијаље одговора на неразрешена питаља из наше кљижевне 

прошлости. У кљижевној периодици треба, по речима Ј о вана Деретића, 

тражити пут у маље видљиве и подземне токове литературе, где се рељеф 
. . . 

кљижевне епохе поЈављуЈе у пуноЈ раскоши, разгранатости и 

испреплетености. Кљижевни листови и часописи су огледало кљижевног 

живота свог времена, они су, како је приметио Богдан Поповић, 

регистратори и регулатори кљижевних поЈава или мотори кљижевности како 

гласи ништа маље позната изрека Станислава Шимића. Проучаваља 
. . . 

кљижевних дела откриваЈу нам свет кљижевности КОЈИ Је у извесном смислу 

ванвременски док нам проучаваље кљижевне периодике открива 

кљижевност онакву каква је била то јест открива нам живот кљижевности у 
. 2 

развоЈу и протицаљу. 

РАТНА КЊИЖЕВНА ПЕРИОДИКА 

Ратна кљижевна периодика је у историји српског народа имала плодно 

тло како за настанак тако и за динамичан развој . Поглед на два века уназад, 

говори нам да су Срби учествовали у бунама, устанцима, светским, 

балканским и грађанским ратовима, у просеку на сваких двадесет година. 

Још у време Првог и Другог српског устанка излазе у Бечу Новине сербске и 

љихов кљижевни додатак Забавник, али је тешко тврдити да ратна 

кљижевна периодика код Срба настаје у тим листовима, са почетка 19. века, 
зато што у љима Србије и српских устаника има мало или, боље рећи, 

нимало. О постојаљу ратне кљижевности и ратне кљижевне периодике се са 

више основа може говорити у време трајаља српско-турских ратова (1876-

2 Јован Деретић, Значај Димитрија Давидовића за развој српске књижевне 
периодике, у: Прилози за историју српске књижевне периодике (уредник Александар 

Петров), Матица српска, Институт за Кљижевност и уметност, Нови Сад-Београд, 

1990, стр. 14. 
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1878), када се по први пут појављују специјализовани часописи који доносе 
податке о рату на Балкану али и кљижевним прилозима појачавају утицај 

ратних вести на родољубиво расположеље српске читалачке публике . Као да 

са Илустрованом ратном кроником Јована Јовановића Змаја, ратна 
. . .. 

периодика постаЈе литерарна категориЈа о КОЈОЈ се с правом може говорити 

јер веродостојни подаци указују да се тај лист појавио због рата који се тада 

водио, те да су у љему литерарни натписи заузимали значаЈНО место . 

Српско-турски ратови су инспирисали и Перу Тодоровића за кљигу Дневник 

једног добровољца, која представља прву модерну кљигу о рату у српској 

кљижевности. 

Кљижевна кретаља на почетку 20. века карактеришу прихватаље 

европских вредности, естетизам као врхунски захтев, песимизам као 

преовлађујуће осећаље и зависност од историјских догађаља. Тада долази и 
. . . 

до велике експанзиЈе Јавне речи и новинарства, поЈављиваља мноштва 

разних листова и часописа и увећаља читалачке публике што се најбоље 

види из невероватних педесет милиона продатих примерака штампе у 

Србији, 1912. године . Национална свест и патриотска поетика највећи полет 

добијају у ослободилачким балканским ратовима када је Србија повратила 

области под вековном турском окупацијом . То је тренутак када ратна 

кљижевна периодика избија у први план и када листови и часописи добро 

препознају друштвене задатке и обавезе, подижу националну веру и 

самопоуздаље, шире оптимизам и непосредно утичу на будуће догађаје. 

Кљижевни прилози у часопису Балкански рат у слици и речи су добра 

илустрација стаља укупне ратне кљижевне периодике у Србији, 1912. и 1913. 
године . У том листу су на истом задатку родољубиви бард Алекса Шантић и 

песници Владислав Петковић Дие и Сима Пандуровић који су већ осуђени 

као носиоци кљижевне заразе која штети националним интересима. Подела 

више нема. Национална дужност у подједнакој мери обавезује познате и 

непознате, патриоте и космополите, добре и лоше писце. Кљижевна 

периодика је тих година у великом замаху, што се лако уочава листајући 

било који часопис тог доба. Истина, Србија тада има мир на својој 

територији, свој главни град и све карактеристике сређене државе, јер се рат 

води на просторима који су бар неколико стотина километара далеко. 

Српску периодику у Првом светском рату чини више од 1 ОО листова и 
часописа који су бар једном штампани у некој од ратних година. У прегледу 

Српска штампа 1768. до 1995. године3 регистровано је 95 периодичних 
издаља из 1914, 1915, 1916, 1917. и 1918. године која су, углавном, штампана 
на територији Србије . Велики недостатак овог прегледа је што не бележи 

неке српске листове који су штампани у иностранству. Овај пропуст су бар 

делимично исправили каталози Саве Паланчанина4 и грађа за историју и 

3 Милица Кисић, Бранка Булатовић, Српска штампа 1768. до 1995. , Историјско
библиографски преглед ,Медиа Центар, Београд, 1996, стр. 193-203. 
4 Сава Паланчанин, каталози, Револуционарна и ратна штампа 1871-1945, 
Библиотека Матице српске, Нови Сад, 1986. 

529 



ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ 

библиографију српске периодике Јеремије Д. Митровића5 у КОЈИМа се 
помиље на десетине листова и часописа КОЈИХ нема у поменутом прегледу. 

Укупна бројка од преко сто ратних периодичних издаља јесте, с обзиром на 

ратне прилике, импресивна али ту оцену треба ускладити са чиљеницама да 
. . 

су многи листови штампани на само на Једном листу, и да су се поЈавили у 

малом броју примерака. Стална гласила, такође, смаљују обим и излазе 

нередовна . 

Према местима излажеља листова и часописа, српска ратна периодика 

(1914-1918) може се условно поделити у три групе и то на издаља штампана 
у Србији, Крфску периодику (у љу треба убројати листове штампане у 

Солуну и Бизерти) и листове и часописе који су штампани у градовима 

широм света. Занимљиво је да свака од ових група има бар један кљижевни 

часопис што говори да географска локација није била безначајна када се 

размишљало о покретаљу кљижевних магазина. Хронолошки гледано, 

листови штампани у Србији су излазили од почетка рата до слома (крај 1915. 
године) док је периодика из друге и треће групе излазила од 1916. до 1918. 
године . 

Важно је разумети да српска ратна кљижевна периодика и српска 

кљижевност у Првом светском рату представљају, готово, исти појам . У 

четири године светског рата поЈавило се свега неколико кљига са 

оригиналним кљижевним делима као што су збирка песама Војислава Илића 

Млађег Крвави цветови, спев Милутина Бојића Каин, збирка истог аутора 

Песме бола и поноса, дело Милосава Јелића Србијански венац и збирка 

прича Ива Ћипика Из ратних дана 1912-1917. Треба имати у виду да су 
Бојићеве и Јелићеве песме и приче Иве Ћипика, великим делом, објављене у 

листовима и часописима и пре пој аве кљига. Зато и нема дилеме да у ратном 

периоду, сав напор у одржаваљу кљижевних активности лежи на кљижевноЈ 

периодици у КОЈОЈ се поЈаВЉУЈУ нова и, често, вредна кљижевна оствареља. 

Српка кљижевност у рату ј е стварана у часописима и листовима са 

кљижевним прилозима јер, као што видимо, других могућности није ни 

било . Маљи број листова и часописа (La Patrie Serbe, Из старих ризница, 

Српски гласник) опредељује се да објављује добро позната дела српске 

усмене и писмене кљижевности како би људима у свету била представљена 

верна слика наше литературе а ратницима пружена корисна лектира. 

Замишљена збирка кљижевних текстова из српске ратне кљижевне 

периодике (1914-1918) имала би више хиљада, тада насталих прича, песама, 
драмских дела, есеја, кљижевних критика и расправа о кљижевности. Само у 

листовима Српске новине, Југословенски гласник, Српски гласник, Правда, 

Напред, Ратни дневник, Словенски југ и часописима Ратни записи, Дело, 

Забавник, Отахбина, Из старих ризница, La Patrie Serbe и ратним издаљима 
Књижевног југа појављује се скоро три хиљаде кљижевних прилога. Ових 

5 Јеремија Д. Митровић, Грађа за историју и библиографију српске периодике до 
1920. године (часописи, новине, календари, алманаси), Просвета, Београд, 1984. 
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прилога највише има у Забавнику, тачно 322 али не заостају пуно ни 

Књижевни југ, Српске новине, Ратни дневник, Напред, La Patrie Serbe и 
други листови и часописи. За успех замишљене збирке гарантовала би имена 

Алексе Шантића, Ј о вана Дучића, Иве Ћипика, Светислава Стефановића, Иве 

Андрића, Милутина Бојића, Велимира Рајића, Исидоре Секулић, Владислава 

Петковића Диса, Мирка Королије, Станислава Винавера, Тодора 

Манојловића Растка Петровића и Милоша Црљанског, који се нешто касније 

укључио у рад Књижевногјуга. Велики допринос квалитету збирке дали би 

и нешто маље познати писци српске кљижевности као што су Драгослав 

Ненадић, Драгутин Ј . Илић, Павле Е . Јуришић, Владимир Станимировић, 

Стеван Бешевић, Милица Јанковић, Јелка Лукићева, Радован Тунгуз

Перовић Невесиљски, Пера С. Талетов, Милан Вукасовић, Риста Ј . Одавић, 

Прока Јовкић, Божидар Пурић, Младен Ст. Ћуричић, Тадија Костић, 

Јеремија Живановић и песници карактеристични за историјски тренутак 

Првог светског рата, попут Драгољуба Филиповића и Мило сава Ј елића . 
Колорит познатих сарадника у кљижевној периодици Првог светског рата 

употпуљују словеначки и хрватски кљижевници Тин Ујевић, Владимир 

Черина, Сибе Миличић, Отон Жупанчич, Фран Радешчек, Мате Вучетић, 

Ј анко Лаврин и Јосип Косор а не треба запоставити ни област преводне 

кљижевност где се појављују Леонид Андрејев, Емил Верхарен, Габријеле 

д' Анунцио, Рабиндранат Тагоре, Едмон Ростан и други. 

ПЕСНИЧКА ЛУТАЊА ПО СВЕМИРУ 

Српску кљижевност на почетку двадесетог века карактеришу прихватаље 

европских вредности, естетизам као врхунски захтев, зависност од 

историјских догађаља, песимизам као преовлађујуће осећаље и појава нових 

тема. У поезији и прози се све више појављују мотиви унутрашљег живота, 

друштвене теме, ноћ, песимизам, мистика и апстрактни мотиви, док већи 

број песника у својим песничким лутаљима стиже до свемирског 

сродништва попут Проке Јовкића који у песми Божанственост узбуђено 

виче И постадох једно с буром, писком ветра и олујом, са звездама и са 

небом, и са свиме. 6 Расте песничко занимаље за небеске појаве и теме, а небо 
и звезде нису више само кљижевне фигуре већ и симболи тајни које маме 

својом недостижношћу. Наши песници почиљу да се све присније односе 

према свемиру и да ствараЈу поетичне представе о небеским телима као 

живим створељима. 

Значајна присутност космичких представа и симбола у српској 

кљижевности почетком 20. века има своје узоре у народним песмама, али и у 
романтичарским поређељима драгих бића са звездама. Подстицај космичким 

темама и мислима, вероватно је пружио иједан стваран астрономски догађај . 

Наиме, чувена Халејева комета је 1910. године прошла близу земље, што је 
. . 

у тадашљоЈ српскоЈ периодици изазвало многе написе и поЈачало 

6 Прока Јовкић, Божанственост. 
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интересоваље за небеске појаве . У то време настала је позната песма Вељка 

Петровића Репатица, Шантић је написао песму Метеор где је нова сазнаља 
. . 

из астрономиЈе прилагодио СВОЈОЈ драгоЈ и родном граду, а песму са истим 

насловом пише и Даница Марковић. Поменута дела као да указују да су се 

баш тада створиле прве искре својеврсне космичке поезије . 

Време балканских ратова представља значајан период за проучаваље 

ратне кљижевне периодике Јер су у том периоду покренута многа питаља 

везана за кљижевно стваралаштво у рату. Стара и добро позната изрека "Кад 

топови говоре, музе ћуте" показала се као нетачна јер се културно 

стваралаштво на свим пољима, готово, несметано одвијало . Таква оцена 

важи и за кљижевну периодику која као да у ратним данима добија на 

значају и у којој све више кљижевних стваралаца објављује своја најновија 

дела. Рат који се води је тема над сваком темом, а о онима који се усуде да 

пишу о нечему другом - брине Јован Скерлић. Почетком 1913. године се 
покреће и неколико илустрованих часописа у којима кљижевна оствареља 

заузимају значајно место јер су, очигледно, творци листова сматрали да ће 

фотографије и уметничка реч најлакше наћи пут до читаоца и бораца. 

Збиваља на фронту су сликама, репортерским записима, вестима и 

кљижевним прилозима покушали и успели да забележе листови 

Илустровани Балкан, Балкански рат у слици и речи и два часописа под 

истим називом Илустрована ратна кроника. У овим часописима нашло се 

места и за космичке представе и симболе . 

Тешко је било поверовати да ће се 1913. године Алекса Шантић, 
Владислав Петковић Дие и Сима Пандуровић наћи на истом задатку јер 

Шантић, дуго година уназад, важи за једног од наших најбољих 

родољубивих песника, док су Дие и Пандуровић већ осуђени као носиоци 

кљижевне заразе која штети националним интересима. У листу Балкански 

рат у слици и речи добро се види како су три велика песника српске 
. . . 

кљижевности, заиста, на потпуно истоЈ линИЈИ КОЈУ карактерише 

популарисаље хероизма српских бораца, величаље традиције и преданост 

оствариваљу светлих националних циљева. Стихови Алексе Шантића из 

Пјесме са Вардара и Јутра на Косову су писани у љеговом препознатљивом 

стилу где се на сваком кораку срећу барјаци, оклопни јунаци и царске одоре. 

С друге стране, у песмама На обали Драча и На мртвој стражи срећемо 

неког другог Шантића који је мирнији по тону, без реторичности, прожет 

искреном тугом и загледан у васионске просторе . Остаје у дубоком сећаљу 
. . 

лапидарна слика постоЈаног српског стражара КОЈИ на вису гора стари, са 

пушком чека и стражари ... Огрнут мраз ом, мртав, ле дан, Стоји ... И ено ко 
ступједан. Сребрн и сјајан, с врха горе, Подупро плаво небо Зоре ... 7 

Песма Војнички растанак Симе Пандуровића представља прави украс 

десетог броја Балканског рата, и данас се може само претпоставити како су 

је жудно читали војници у рововима. Стихови нису двосмислени и јасно 

7 Алекса Шантић, "На мртвој стражи", Балкански рат у слици и речи (Београд), број 
10, (24. март, 1913), стр. 149. 
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. . . . 
указуЈу на страшну раздаљину коЈа ВОЈНИке дели од драгих КОЈе су оставили у 

својим домовима и свакодневних опасности у рату. Небо је у песничкој 

визији спона између ратишта и далеке Србије, али без обзира на све тешкоће, 

ратници јасно поручују да се неће вратити Полумесец док се не сруши у крви, 

ил док не паднемо последљи и први.8 И ова песма потврђује оцене о Сими 
Пандуровићу као одличном родољубивом песнику мада је у љој, од љегове 

. . 
раниЈе познате песимистичке поезиЈе, остала само музикалност стихова и 

доза меланхолиЈе . 

У тренутку избијаља Првог светског рата, Србија је имала 19 дневних 
листова и на стотине листова и часописа КОЈИ су излазили недељно или 

двонедељно у свим већим градовима. Највише листова је излазило у 

Београду, чак 17 од 19 дневних листова, као и већина других периодичних 
издаља. Када је Аустро-Угарска 28. јула 1914. године објавила рат Србији, 
престало је да излази пет дневних београдских листова док су многи листови 

смаљивали обим или излазили нередовна . Ипак, све до почетка 1915. године, 
уз стално присутну опасност од аустругарског бомбардоваља и војних 

напада, штампају се дневни листови Правда, Пијемонт, Политика, Балкан, 

Стража и Мали журнал . За време краткотрајне окупације Београда (13 
дана) крајем новембра и почетком децембра 1914. године, сви београдски 
листови су престали да излазе, да би након поновног ослобођеља, наставили 

са излажељем . Велики број листова се у 1914. години преселио у Ниш, нову 
. . 

ратну престоницу, где су се налазиле наЈвише државне институциЈе и 

политичко вођство земље. 

СВЕТОВИ ВАСИОНЕ БЛИЗУ ДУХА ЉУДСКОГ 

Часопис Дело је један од листова који наставља да живи у Нишу. 

Власник и уредници часописа Аца М. Станојевић, Драгољуб Павловић и 

Лазар Марковић доносе одлуку, да због празнине настала гашељем листова и 

часописа који су неговали кљижевну периодику, Дело излази не једном 

месечно као пре рата већ на сваких петнаест дана. Тако ће у Нишу изаћи 

дванаест бројева часописа у којима су прегаоци из, тада јединог српског 

кљижевног листа, покушали да покажу како рат НИЈе краЈ свега и да српска 
. . 

кљижевност и култура мораЈу да наставе своЈ пут. 

Средином лета 1915. године појавила се на страницама Дела песма 

Владислава Петковића Диса Пролеће 1915 године. Дие је са љом, очигледно, 

желео да песничким језиком направи резиме прве ратне године . Песма 

Владислава Петковића Диса Пролеће 1915 године није песимистичка, барем 
не у смислу песимизма који срећемо у љеговим предратним песмама. Она је 

за нас занимљива пре свега због мотива о којима је Дие пуно писао и раније, 

а то су су гробови, мрак, звезде падавице, космос и смрт. Те појаве Дие види 

8 Сима Пандуровић, "Војнички растанак", Балкански рат у слици и речи (Београд), 
број 10, (24. март, 1913), стр. 149. 
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и у ратној Србији, али љегова порука је да оне нису разлог за безнађе и 

предају већ да су то жртве које треба дати по путу што води престолу 

слободе. Колико год се трудио да стиховима друге ободри, Дисова визија 

личне будућности није блистава. Он је у страху пред будућим догађајима 

што, показало се, није било без основа. Оптимизам који нестаје Дие 

метафорично описује Каква млада звезда, као птица прне; Подсети на 

светлост коју борба уби. 9 

Писац који се у часопису Дело највише бавио космичким представама и 

симболима је, свакако, Светислав Стеефановић, који је у српској 

кљижевности модернизма био познат по склоности ка контемплацији, 

мистичности и неуобичајеној обради несвакидашљих мотива и идеја. Он у 

ратном часопису објављује есеје о хришћанству и новој религији, у којима 

на особен начин истражује место човека у космосу. Стефановић тврди А 

сазнаље, дух сазнаља који ограничава, он не само да приближује људе једне 

другима, он и сва бића земље и све светове васионе приближује духу 

људском. Откако знамо да земља није центар света, нити звезде небесне 

трепере у славу љене ноћи; Откако знамо да је судбина звезда иста као и 

судбина наше планете; одтада улази у нас и сазнаље да смо у усамљености 

својој овде, везани за цели тај некаки свет и срца наша дрхте у додиру са 

бескрајним световима. Тако, сазнаље које нас усамљује и затвара у нас саме 

и несаломљивим законом теже привезује за кору земље, која је само једно 

зрно васионске прашине; оно чини да се осећамо здружени са целом 

бескрајношћу, ношени истим оним вихором који је завитлао целу златну 

прашину небеских светова, као и нашу земљу. И ја не сумљам да дух 

сазнаља, који је дух ограничеља али и универзалности, да он који је 

одрицаље и самоограничеље, доноси и донеће свеопшту срећу и склад човека 

са човеком. 10 

На један особен и бунтовнички начин Светислав Стефановић доноси 
. . . 

закључке КОЈИ су нешто сасвим ново у тадашљоЈ српскоЈ кљижевности и у 

узбурканим и валовитим есејима износи вероваље у победу и царство духа 

сазнаља које настаје и које значи ограничеље и с тим ослобођеље човека у 

друштву, али и у себи самом; и значи везу тога ново ослобођеног човека не 

само са човечанством, но са целим бескрајним светом васионе. Можда је 

оно што дух сазнаља открива, одвећ тврдо за наша срца; можда је 

хармонија сфера један бескрајни погребни марш васионе ; дих сазнаља 

открива и то, да ће се из смрти светова, једном огромном, затвореном у 

љих енергијом, створити нов светлији хаос и сјајнији светови но ови у 

којима смо ми постали. Нека нас не узнемирује та мисао. Зашто да нас 

плаши смрт светова, када смо сами израсли из смрти ко зна коликог броја 

бића од најнижих до највиших, која су претходила нашем ствараљу. 1 1 

9 Дие, "Пролеће 1915 године", Дело (Ниш), књига 73, 3 (15. јул, 1915), стр. 113. 
10 Светислав Стефановић, "Мисли",Дело (Ниш), књига 72,6 (1.јун, 1915), стр. 251. 
11 Thid. 

534 



КОСМИЧКЕ ПРЕДСТАВЕ И СИМБОЛИ У РАТНОЈ КЊИЖЕВНОЈ ПЕРИОДИЦИ (1914-1918) 

Метафизичка осећања нису страна ни друтим писцима часописа Дело, а 

посебно су приметна у делима Проке Јовкића, Теодора Ђукића и Мирка 

Стефановића. Ипак, треба нагласити да космичке представе и симболи нису 
. . 

ни код Једног песника или прозног писца присутне, у тако великоЈ мери, као 

код Светислава Стефановића. Тешко је пронаћи сличног аутора који је у 

потпуности зароњен у таЈне васионских пространстава и код кога се човек и 

космос сједињују у тајанству ноћи. Зато се његова есејистика с пуним 

правом може назвати космичком, а прави пример за ове тврдње су написи у 

есејима Мисли у којим се велича словенски бог сванућа. У том напису 

проналазимо веровање да космичке представе код старих Словена и Срба 

сежу у далеку прошлост. Светислав Стефановић у једном химничном тону 

пише: Када су стари словенски пастири пре зоре устајали, излазили би у 

славу бога сванућа којега зваху Хенил, на вис, где беше из земље као израсла 

рука која држаше гвоздени котур - то беше симбол земне руке која се маша 
за котур сунца. И носећи котур у све куће - светлост сунца у сва срца -
поздрављали би при улазу: "Устани, Хениле, устани". Тако ми кажемо: 

"Устани, ти зороношче, устани! Објави свануће новог дана, донеси зору 

новог дана и зору новог живота. Ти дивни плавокоси, златоруки, хитри, 

брзоноги стрелче, што устрељујеш звезде небесне, што их постиђујеш 

лепотом, твојом да се крију и занеме. Ти који затвараш дворе ноћи и таме и 

смрти, да отвориш врата сунцу и светлости и животу! Разрешитељу и 

објавитељу! Ти који цепаш васиону на две поле, на тамну и светлу, на смрт 

и живот, на оно што пролази и оно што наступа! Ти који си окренут 

леђима ноћи, к оном што пролази и весело машеш насмејаним рукама дану, к 

оном што наступа. Ти усамљениче на највишем вису, који први поздрављаш 

сунце! Ти сјајни и чисти и поносити, јединствени! Устани, боже, устани! 

Дођи!". Тако ми говораше један тајанствени глас, који падаше као 

шуштање звезда које се гасе, у једној дубокој ноћи, када су небеса силазила 

ниже, ниже и сишла најзад тако ниско да су могла чути куцања срца 

човекова. 12 

ЧУДЕСНИЗВУК 

Први број крф ских Српских новина пој авио се на истом формату и у 

истом обиму као и ранија издања. Међутим, људи од пера, познаваоци 

периодике и стални читаоци листа су одмах приметили Једну велику разлику 

у односу на претходне новине. Тако новинар Стево Ј. Стефановић пише у 

свом дневнику После полугодишње паузе данас је изашао први број 

званичних 'Српских новина', са садржином друкчијом него у домовини. Осим 

званичних телеграма Пресбироа, има и чланака, затим песме 'Молитва 

српских жена и деце' и 'Молитва српских ратника', а у подлистку Бојићев 

12 Светислав Стефановић, "Мисли", Дело (Ниш), књига 72, 5 (15. мај, 1915), стр. 201. 
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превод д 'Анунцијеве 'Оде српском народу '. 13 Савременик ратних збиваља на 
Крфу је добро приметио да су се у Српским новинама појавили кљижевни 

прилози иако их у дугом временском периоду није било . Наиме, историјат 

појављиваља кљижевних прилога у Српским новинама је дуг, променљив и 

разноврстан као што је то, уосталом, и историјат самих новина. Очигледно је 

да су одговорни и главни уредници крфских издаља Српских новина 

Славољуб Панић и Бранко Лазаревић сматрали да је неопходно у структуру 

листа укључити кљижевне прилоге са којима ће новине повећати своју 

вредност и дати још већи допринос укупној борби српског народа. 

Кљижевни прилози су у Српским новинама имали своје тачно одређено 

место и то, у рубрици Подлистак, на дољој половини друге и треће стране . 

Међутим, веома често, на насловној страни су, у посебним оквирима, 

објављиване песме што довољно говори какав је значај дат кљижевним 

прилозима у листу. 

У Српским новинама се наставља традиција појављиваља космичких 

представа и симбола у ратној кљижевној периодици. У том погледу посебно 

се истичу стихови Милутина Бојића у недовршеном спеву Вечна стража 

који је на страницама Подлистка објављен у три наставка. Бојић је, као и 

већина кљижевника тог доба, сматрао да из рата мора да се роди велика 

српска епопеја која ће бити равна Илијади или Одисеји . Покушај у том 

правцу, он је учинио, управо, спевом Вечна стража, који је по љеговој 

замисли требао да има око петнаест хиљада стихова. У објављеним 

фрагментима, заиста, има епске ширине али, за разлику од познатих епова, 

нема препознатљивих догађаја и јунака. Напротив, дело је пуно алегоријских 

слика, филозофских размишљаља и симболичних представа док се у главним 

улогама појављују хелати, чаробнице, авети, али и звезде падалице, 

свемирски понори и друга чудеса недостижних светова. 

Топлина је основна одлика стихова Владислава Петковића Диса 

објављених у Српским новинама 1916. године. Дие је предосећао свој 

трагичан крај што је и наговестио у песми Пролеће 1915. године. Само 

неколико месеци после објављиваља те песме у часопису Дело, он ће се наћи 

у маси избеглица које су се са војском повлачиле преко Албаније на Крф . Са 

Крфа Дие одлази у Француску као и многи други српски интелектуалци. Али 

за разлику од других младих људи који у Француској почиљу студије и 

стичу животна искуства у великој земљи, Дие је несрећан како због губитка 

домовине тако, још више, због одвојености од породице . Недовршене песме 

које су се појавиле у Српским новинама, упечатљиво говоре о величини 

љегове личне трагедије. Почетком јуна, 1916. године, у Српским новинама се 
појављује песма Међу својима коју је Дие написао у Ници, на Ђурђевдан . 

Песма почиље благим, топлим и сетним стиховима У мом срцу поноћ. У њој 

13 Стево Ј. Стефановић, "Неколико цртица о боравку на Крфу", у: Голгота и васкрс 
Србије 1915-1918 (приређивачи Силвија Ђурић и Видосав Стевановић), БИГЗ, 
Партизанска књига, Београд, 1986, стр. 365. 
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каткад тиња, Мисо, да још живиш мој пределе млади. Моја лепа звезда, 

мајка и робиња, Боже, шта ли данас у Србији ради? 14 Јасно препознајем о 
романтичарско поређење вољене жене са звездом и крик рањеног песника 

који не може да живи у туђини, без својих најближих. Зато Дие космичким 

летом долази у Србију где види болне и потресне слике попут ове Улазиш у 

собу. Сузе већ те гуше. А два наша цвета из четири рата, У твоме су крилу 

образе ти суше: "Мама зашто плачеш? Је л писао тата?. 15 Познато је да 
песнички говор у Првом светском рату карактерише поплава ратоборних и 

патриотских осећања, али Дисов песнички дух ствара у ратном метежу 

стихове психичког немира, лирске устрепталости и опчињености космосом . 

Дие више не може да живи у Француској где тешко подноси изгнанство и 

о дво ј е ност од породице . Зато 1917. године креће према Крфу али му смрт 
пресеца пут. Песник Утопљених душа утапа се у Јонском мору, пошто је 

брод на коме се налазио торпедован са немачке подморнице. 

Право освежење међу поетским прилозима у Српским новинама 

представљају стихови Тодора Манојловића који су, на неки начин, 

обележили целокупно књижевно стваралаштво у том листу. Песме Тодора 

Манојловића су по форми, садржају и порукама нешто посебно и у тој мери 

другачије од осталих да се не могу приближити песмама било којег другог 

песника. Слободан стих који Манојловић користи, није реткост у српској 

поезији на почетку 20. века, међутим у периоду ратова, родољубља и снажне 
реторике он, ипак, долази у други план. На прсте једне руке могу се 

набројити песме у Српским новинама писане слободним стихом без риме, а 

да њихов аутор није Тодор Манојловић. Ратни вртлог је обухватио Тодора 

Манојловића, исто као и све друге, али он као да својим стиховима жели да 

пркоси рату тако што га у својим песмама неће ни споменути. Он надахнуто 

пева о пролећу, јулској жези, јесени, сунцу, лептирима, ружама, чудесном 

звуку и птици Феникс али не и о крви, ратним страхотама, победи или 

повратку у поробљену Србију. Можда тек у одгонетању неких далеких и 

замагљених симбола пронађемо детаље ратне свакодневице али је и то 

одгонетаље условљено способностима читаоца да проникне у тајне 

Манојловићевих стихова који су често вишезначни. 

Песме Тодора Манојловића са насловима Дитирамб, Жалба поколеља и 

Јулска песма подсећају на слике великана епохе импресионизма зато што су 

пуне декоративних описа природних лепота. Дескрипција је у основи ових 

песама али у позадини видимо песника који узбудљивост природе дубоко 

доживљава. Сунце, звезде, птице, љубичице, зумбули и лептири чине да 

Манојловић у песми Дитирамб здружи стварност и снове. Поезија Тодора 

Манојловића јесте сликовита и светла али није и еруптивна већ, напротив, 

има све одлике доброг и старог класичног стила. Тако се у песми Мит 

14 Владислав Петковић Дие, "Међу својима", Српске новине (Крф), бр. 27 (9. јун, 
1916), стр. 2. 
15 Thid. 
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срећемо са митолошким надахнућима, космичким висинама и чудесним 

звуком који ће бити стални мотиви у нашем послератном модернизму. 

КРИЛО ВЕЧНЕ ВАСЕЉЕНЕ 

У 1917. и 1918. години крфски Забавник је објавио 322 кљижевна прилога 
међу којима је 265 песама, 26 прозних дела, три драмска текста и 28 дела из 
преводне кљижевности. Кљижевни прилози су имали у листу своје тачно 

одређено место и оно се налазило на страницама одмах иза уводног текста. 

Редослед прилога је, такође, био дефинисан и ту готово да није било 

никаквих промена у свих 18 бројева Забавника. Прво су штампане песме 

домаћих аутора, после љих преводи страних песника, потом проза домаћих 

писаца и на крају преводи прозе страних аутора. Драмски кљижевни прилози 

су очигледно били реткост у часопису, што се види и по томе што немају 

своје устаљена место . Видљиво је да примат у броју кљижевних прилога 
. . . . 

припада поезИЈИ на српском Језику, што Је у складу са оценама да Је 

песништво највреднија област српске кљижевности пре Првог светског рата. 

Већ у преводној кљижевности Забавника срећемо се са великом 

заступљеношћу индијске кљижевности, која је по традицији отворена за 

космичке представе и симболику. Превод Химне сунцу коју је написао Риши 

Висвамитра, потврђује тежље уредника да странице Забавника освеже 
. . 

стиховима другачиЈе интонациЈе и тона те да сарадницима часописа укажу и 

на неке другачије путеве у свет поезије . Индијски песник даје хвалу зрачном 

и блиставом сунцу и тражи да оно посети љегову жудну душу као што 

заљубљен човек жели да нађе жену. У правој апотеози сунцу Риши 

Висвамитра пева Размишљам о дивно) светлости блиставог сунца (Творца 

васељене), нека би управљало нашим умом. 16 

Чиљеница да је најзначајнији и најбољи српски песник на почетку 20. 
века најплоднији сарадник Забавника, говори довољно сама за себе . Јован 

Дучић у Забавнику објављује 38 песама и то 11 Царских сонета, 11 Сунчаних 
сонета, 11 песама у прози и 5 песама на велике теме . За наша разматраља 

важна је Дучићева љубавне поезија, којом се огласио у Забавнику. У Песми 

љубави он се обраћа измишљеној љубави, свом омиљеном мотиву, 

стиховима И ти си начело, већма него биће ... Ноћ, да блисну звезде; замах 
победника, Да буде победа .. Лепота, откриће, Пре него мом духу поста реч 
и слика. 17 Звезде су ту, као што видимо, победа, лепота и откриће, али већ у 
Песми умираља оне добијају друго значеље . Зар вечита љубав није као 

душа18 и пореди је са сунчаним течним млазом у ноћима смрти. Умрле 
љубави песник представља дивном сликом Јата звезда што су простор 

16 Риши Висвамитра, "Химна сунцу", Забавник (Крф), бр. 7 (15. новембар, 1917), стр. 
7. 
17 Јован Дучић, "Песма љубави", Забавник (Крф), бр. 13 (15. мај, 1918 ), стр. 7. 
18 Јован Дучић, "Песма умирања", Забавник (Крф), бр. 13 (15. мај, 1918 ), стр. 7. 
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секла, мру у капљи росе на листићу плота. 19 Последља песма својим 
насловима упућују на помисао да се песник бави религиозним или 

филозофским темама, али одсутна или нестала љубав је и у љима центар 

Дучићевих размишљаља. Дучић свој познати мотив зле и фаталне жене 

образлаже стиховима Њен је плашт од сунца можда ткиво лажи, 20 док у 
наредним стиховима тврди Твој сам појас ткао од сунчаног млаза, и ти си 

светлија. 21 У Дучићевом песничком свету, мушкарци вољену жену 
обасјавају својим сунцем и онда воле своју представу о тој жени. Песма 

сутона је права ода ишчекиваљу драге која неће доћи. Некад чух твој корак 

или шум одела, А сад те ноћ носи у сваком свом шуму; Звезде у покрету; 

мирна светлост бела, У свим приказима на замрлом хуму.22 И у Песми 
тишине Дучић пева о светлости првих звезда и месечевом сјају . Готово да 

нема Дучићеве љубавне песме без тајанствености ноћи и величанствености 

звезда, а ишчезла драга Је код љега увек повезана са сунцем, звездама, 

месецом и космосом у целини. 

Познато је да су писци млађег нараштаЈа и авангардни песници 

оспоравали Дучићеве љубавне песме због љихове стереотипности, 

сентименталности и помодности. То се никад није догодило са љеговим 

песмама о природи, у којима новији критичари виде највеће домете 

Дучићеве поезије у целини и неке од врхунаца српског песништва. И заиста, 

Сунчане песме, објављене у последљем броју Забавника, плене својом 

свежином, симболичношћу и искреним доживљајем природе. Дучић са 

земље баца поглед на сунце, месец и звезде, описујући их на стотине 

различитих начина (Купина сја сунчана; С топола јастреб млади, Баци у 

сунчев сјај и злато, Свој крик вечите глади; Већ месец 'ма огаљ дажди; 

Најзад ће сунце сад да зажди; На брегу изнад мокрог крша, Први зрак сунца 

тек се роди, И невесело залепрша, И угасне на плиткој води; Све војске 

мрака кад отплове, Спрам месечевог немог лука, овде ће болно још да зове, 

Загаслу звезду гласић ћука; Сва сунцем шума испуљена; Иде ред црних 

јабланова, Сву ноћ кроз мрачна поље жита, Крај пута негде хукну сова, 

Месец се јави иза рита; А ноћу небо зовинари, Кад зна да болно све занемље, 

И звездама по сву ноћ збори, горке самоће ове земље; .... ). Нема сумље да 
стихови у Сунчаним песмама представљају нешто најлепше написано на 

српском језику о сунцу, месецу и звездама. Песма Сунце је добра 

илустрација за висок уметнички домет, узбуђеље чула и сукоб симбола у 

Дучићевим дескриптивним минијатурама На житу пламти јара врела, Јули 

ће све да затре; Дитирамб сунцу пева пчела, Све речи од саме ватре. Не 

чезне брдо дах да нађе, Нит шума за сен вапи; И река пре но сунце зађе, 

19 IЬid. 
20 Јован Дучић, "Последња песма", Забавник (Крф), бр. 13 (15. мај, 1918 ), стр. 7. 
21 IЬid. 
22 Јован Дучић, "Песма сутона", Забавник (Крф), бр. 13 (15. мај, 1918 ), стр. 7. 
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Жели да умре до капи. Спрема се класје све да падне, И лишће пред ноге 

паљу, Да земља данас жудно знадне, За лепу смрт у сјаљу.23 

У Забавнику опет срећемо Светислава Стефановића који у песми 

Последље сунце, заправо, тугује за последљим српским сунцем које се 

спустило да свог краља целива, и паде, ту, за крајље српске косе, скотрљало 

се ко бачена круна. 24 Стефановић је један од ретких песника који симбол 
сунца користи у песимистичким поетским сликама. На том таласу је и 

Стеван Бешевић који у песми Еолови звуци кроз космичке представе описује 

расположеља ратника избеглих у туђину Боже, што је ноћас звезда! Што је 

ноћас звезда, Боже! Ко огроман збор да држе; збор целога вечног царства. 

Млечни пут се издужио као облак од прашине, Кад Велика кола прођу, са 

Владарем и са свитом, кроз безбројне поданике. 25 Еолови звуци говоре о 
изгнаничким данима, усамљености и далекој отахбини. Звезде које се крећу 

према северу, подсећају песника на родни крај и Србију. Загледан у космос 

Бешевић види да Три пута је прошла земља у Свемиру око сунца; три пута 

му показала једну страну сву крваву. 26 Космичка опредељеља Стевана 
Бешевића виде се и у песми Тишина где ствара слику метеора који златом 

траг свој пише.27 Занимљива је и Песма без наслова Љубивоја Дамјановића 
у којој песник реторски размишља Доћи ће тренут кад и мени треба, 

Мељати светом. Ко би знао куда, поћи ћу и ја пут Великог неба, Љегових 

тајни и великог чуда. 28 По Дамјановићу смрт човека представља љегов 
повратак у крило вечне васељене.29 

ВИЗИОНАРСКА СВЕМИРСКА ПУТОВАЉА 

Родољубиве стихове су у Првом светском рату, писали скоро сви српски 

песници. Већи део наше културне јавности је, ипак, био изненађен када је 

крајем седамдесетих година 20. века Ђорђе Јанић разрешио иницијале 
песника Р. М. П. који је у Забавнику објавио петнаест песама. Истраживаља 

су показала да се иза тих иницијала крије Растко М. Петровић, што 

потврђују биографске околности али делимично и сами стихови који, иако 

од песника заувек прећутани и одбачени, нису без сваке сродности с 

потољим Растковим песмама.30 Као седамнаестогодишљи ђак гимназије, 

23 Јован Дучић, "Сунце", Забавник (Крф), бр.18 (15. октобар, 1918), стр. 3. 
24 Светислав Стефановић, "Последње сунце", Забавник (Крф), бр. 9 (15. децембар, 
1917), стр. 3. 
25 Стеван Бешевић, "Еолови звуци", Забавник (Крф), бр. 15 (15. јун, 1918), стр. 4. 
26 Љid. 
27 Стеван Бешевић, "Тишина", Забавник (Крф), бр. 10 (1. јануар, 1918), стр. 7. 
28 Љубивој Дамјановић, "Песма без наслова", Забавник (Крф), бр. 10 (1. јануар, 
1918), стр. 7. 
29 Љid. 
30 Драгиша Витошевић, "Крфски забавник" Бранка Лазаревића, Књижевна историја 
(Београд), бр. 38 (1978), стр. 295. 
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Растко је преживео албанску голготу и преко Крфа отишао у Француску где 

је за Забавник писао своје почетничке Косовске сонете и друге песме . Ове 

песме су сасвим различите од дела којима ће се само неколико година 

касније сврстати у носиоце српске послератне авангарде . У Забавнику има и 

Расткових стихова који немају изразиту родољубиву интонацију али су, 

ипак, прожети патриотским мотивима. Расткова песма Последљи час пружа 

нам слику умирућег војника који се сећа свог села, њиве, косидбе и жене, 

што нас упућује на мисао да је млади песник видео, у трпељивом и храбром 

сељаку, прави вид националног отпора и спаса. И не само то. Душа сељака је 
. д 31 

сунце у ком се све светлости стичу и из ко;е наше звез е проистичу. 

Тодор Манојловић је био у средишту круга писаца око Забавника који су 

стрпљиво обнављали српску поезију у ратним условима. Он се издвајао како 

употребом слободног стиха без риме тако и свежином мотива који су у 

ратном метежу, заиста, били несвакидашњи. У његовим песмама често се 

срећу свемир, ново сунце које буди нов живот и нову снагу, сунчана лица 

богова и други симболи који у његовој рефлексивној поезији имају улогу 

покретача збивања, мисли и осећања. Даровити песник жели да пресече 

мутну жалопоЈКУ тог времена и да запева заслепљиво с;а;ним, сунчаним 

зрацима, једне древне и нове неслућене песме.32 Нико у крфском Забавнику 
. . . 

НИЈе тако потпуно игнорисао стварност као што Је то у СВОЈОЈ поезИЈИ чинио 

Тодор Манојловић. Своју инспирацију је тражио у даху старих цивилизација, 

духу класицизма и ренесансе, ведрини природе и космосу. Песма Жртва 

представља прототип поезиЈе Тодора Манојловића у Забавнику. У њој 
. . . 

таЈанствени и тихи гласови стижу из завеЈнаих даљина и у правом магиЈском 

ритуалу постају јасни и светли попут звезде Данице која је, очито, за 

Манојловића извор сазнања Синуло је и мени, Та чудесна звезда, Златна у 

смарагдном небу, и бистрим њеним зраком, означи ми у мирсиној даљини, 
. д д 33 
;е ан свет смисла и скла а. 

Велики допринос разноликости и модерном изгледу Забавника дали су 
. . 

хрватски и словеначки песници КОЈИ су живели у изгнанству и КОЈИ су се у 

том часопису појавили са 29 песничких прилога. За нас је посебно занимљив 

Јосип Миличић који објављује песме, из својих најављених књига Метеори, 

Звездано небо и Сунчани дани. Већ из самих наслова књига је видљива 

Миличићева опчињеност космичким просторима и како каже дивним 

звезданим небесима. Кулминацију Миличићевих космичких стихова 

бележимо у песми Досада где још 1917. године визионарски пружа слику 
свемирских путовања Ох, то би било божански, узети путнички штап, и ко 

што идемо земљом, да се кренемо небом, идемо од звезде до звезде. И ко 

што гледамо с брда, бели свој рођени дом, тако гледамо с неба, негде дубоко 

под собом, ову чудну нам земљу, што нам је колевком била, и што ће нам 

31 Р.М.П., "Нове звезде", Забавник (Крф), бр. 14 (15. јун, 1918)), стр. 6-7. 
32 Тодор Манојловић, "Аполински одблес", Забавник (Крф), бр.2 (15. јун, 1917), стр. 
5. 
33 Тодор Манојловић, "Жртва", Забавник (Крф), бр. 9 (15. децембар, 1917), стр. 4. 
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бити гроб. Па онда, кад би већ души било небеске лепоте доста, ко што из 

облака орао силази мирно до гнезда, тако се спустимо и ми на земљу полако, 

полако са звезда. 34 И Тин Ујевић у својим песмама сугестивно дочарава тајну 
бескрајности која толико подсећа на бескрајност свемира и сићушност 

човека у свемирском пространству. О томе сведоче добро познати стихови 

И газити по цестама, И бити гажен у блату, Без сјаја звезде на небу. Без 

сјаја звезде удеса, што сијаше над колевком, са дугама и варкама.35 

Крфски Забавник је кључни доказ да стваралачка жица српског народа 
. . 

НИЈе пресахла у ратном вртлогу и да Је природан ток српске кљижевности, не 

само настављен већ и покренут ка новим стремљељима у литератури. Али 

писало се и у другим листовима и часописима КОЈИ улажу велике напоре како 

би се српска писана реч што чешће оглашавала. Кљижевни прилози се 

појављивљују у великом броју листова и часописа широм света али су на том 

плану најзапаженији солунски листови Ратни дневник, Правда и Српски 

гласник, лист Напред који излази у Бизерти, часопис Срба који су избегли у 

Француску La Patrie Serbe и орган Југословена у Русији Словенски југ. У 
Загребу се почетком 1918. године појављује Књижевни југ који строго 

. . 
гледано не припада српскоЈ култури али Је, ипак, везан за за српску модерну 

кљижевност и то како националним програмом тако и авангардним идеЈама. 

У поменутим листовима и часописима појављују се стихови бораца и 

официра који знају да узбуде свежином песничког израза и потресношћу 

поетских слика. У право у тим делима се врло често налазе космичке 

представе и слике. Оне говоре да су ратници непрестано загледани у небо 

изнад Крфа, Солуна или Бизерте, што не чуди, јер то је исто небо као и оно 

над Србијом, коју они у срцу носе. У својим стиховима помиљу метеорите, 

које виде ноћу како прелећу преко неба, звезду Даницу, месец и сунце . Нису 

ретка алегоријска поређеља човека и звезде, која у својој основи имају 
. . . 

народно вероваље да сваки човек има СВОЈУ звезду, коЈа се Јави кад се он 

роди, а угаси кад он умре. Од звезда зависи и срећа човекова, па се у 

причама ратне кљижевне периодике више пута каже Под срећном се звездом 

родио . Занимљив је и поглед на сунце као божје око, што је, иначе, 

распростраљено у религиЈама индоевропских народа. 

Тешко је не осетити дивљеље према људима који су у ковитлацу Првог 

светског рата бринули о уређиваљу и штампаљу листова, стварали кљижевна 

дела и објављивали их у тешким ратним условима. Данас знамо да је 

захваљујући љима, не само одржан континуитет српске кљижевности у 

ратним условима већ и омогућен динамичан, разноврстан, слободан и 

модеран послератни кљижевни рад. Ратна кљижевна периодика (1914-1918) 
има, у историји наше литературе, својеврсну засебност и велику, не само 

културно-историјску, већ и уметничку вредност. Претходна разматраља су 

показала да космичке представе и симболи имају своје место у ратној 

34 Јосип Миличић, "Досада", Забавник (Крф), бр. 16 (15. јул, 1918), стр. 4. 
35 Августин Ујевић, "Свакидашња јадиковка", Забавник (Крф), бр. 8 (15. децембар, 
1917), стр. 7. 
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књижевноЈ периодици и да су дали велики допринос разноликости и 

оригиналности мотива у кљижевним делима објављеним током Првог 

светског рата. 

Извод из одговарајуће литературе 

КЊИГЕ: 

***: 1972, Песништво од Војислава до Бојића (приредио Миодраг Павловић), Нолит, 
Београд. 

***: 1981, Српска књижевна периодика 1768-1941, попис и други прилози, Институт 
за кљижевност и уметност, Београд. 

***: 1992, Традиционално и модерно у српским часописима на почетку века (1895-
1914), зборник радова (уреднице Слободанка Пековић и Весна Матовић), Матица 
српска- Нови Сад, Институт за кљижевност и уметност-Београд. 

Витошевић, Драгиша: 1975, Српско песништво 1901-1914, књига прва, Београд. 
Деретић, Јован: 1983, Историја српске књижевности, Нолит, Београд. 
Иванић, Душан: 1988, Забавно-поучна периодика српског реализма, Матица српска, 

Институт за кљижевност и уметност, Нови Сад, 

Јововић, Божидар: 1998, Српски официри у националној култури, ВИЗ, Београд. 
Кисић, Милица, Бранка Булатовић: 1995, Српска штампа 1768. до 1995. године

историјско-библиографски преглед, Медиа Центар, Београд. 

Митровић, Јеремија: 1984, Грађа за историју и библиографију српске периодике до 
1920. године(часописи,новине,календари,алманаси),Просвета,Београд. 

Павловић, Миодраг: 1973, Антологија српског песништва, Српска кљижевна 

задруга, Београд. 

Палавестра, Предраг: 1986, Историја модерне српске књижевности- Златно доба 

1892-1918, Српска кљижевна задруга, Београд. 
Паланчанин, Сава: 1986, Револуционарна и ратна штампа 1871-1945, каталози, 

Библиотека Матице српске, Нови Сад. 

Петров, Александар: 1990, Прилози за историју српске књижевне периодике, 

Матица српска, Институт за Кљижевност и уметност, Нови Сад-Београд. 

Скерлић, Јован: 1981, Историја нове српске књижевности, Рад, Београд. 
Стефановић, Павле: 1982, Есеји, Нолит, Београд. 
Никола Цветковић: 1995, Стилско-изражајне одлике народних песама 

ослободилачког рата, Кљижевно друштво просветних радника Србије, 

Учитељски факултет у Јагодини, НИП Токови. 

ЧАСОПИСИ И НОВИНЕ 

Илустрована ратна Кроника (НовиСад), 1875-1876. 
Илустровани Балкан (Београд), 1912-1913. 
Балкански рат у слици и речи (Београд), 1912-1913. 
Српски југ (Скопље), 1914. 
Ратни записи (Београд), 1914-1915. 
Југословенски гласник (Ниш), 1915. 
Ратни дневник (Солун), 1914-1918. 
Правда (Солун), 1916-1918. 
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ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ 

Напред (Бизерта) , 1916-1918. 
Словенски југ (Одеса) , 1916-1918. 
Српски гласник (Солун), 1916-1918. 
Забавник (Крф), 1917-1918. 
Српске новине (Крф), 1916-1918. 
Књижевнијуг (Загреб), 1918-1919. 
La Patrie Serbe (Париз), 1916-1918. 
Дело (Ниш), 1914-1915. 

COSMICAL REPRESENTATIONS AND SYMBOLS IN WAR LITERARY 
PERIODICALS (1914-1918) 

Cosmical representations and symbols in war literary periodicals (1914-1918) have 
been considered. 
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ПОЕТСКА ПРЕДСТАВА О СУНЦУ И ЗВЕЗДАМА У 

АНДРИЋЕВИМ "ЗНАКОВИМА ПОРЕД ПУТА" 

ЉИЉАНА КЛАЈИЋ-БОЈКОВИЋ 

Београд, Србија 

Резиме. Анализирају се поетске представе о Сунцу и звездама у Андрићевим 

Знаковима поред пута. 

Како је увид у заоставштину која се чува у САНУ у Београду показао, 

Знакове поред пута Иво Андрић је писао готово читавог живота и 

стваралачког века, а прве утиске, запажаља и мисли, почео је да бележи још 

са осамнаест година и објавио их под насловом Знакови поред пута крајем 

1924. године. 
"Ја у ствари никад нисам писао кљиге него рашивене и разбацане 

текстове КОЈИ су се с временом, са маље или више логике, повезивали у 

кљиге - романе или збирке приповедака" 1 
- каже на једном месту Иво 

Андрић. 

Тек приређивачи деле Знакове поред пута на три тематски различите 

целине: Немири од вијека; За писца; Слике, призори, расположеља. 

Први тематски круг "Немири", обухвата фрагменте о општим 

филозофским и друштвеним темама и свеобухватна промишљаља о животу. 

У другој тематској целини насловљеној "За писца", која уједно 

представља Андрићеву поетику, налазе се текстови о уметности, 

кљижевности, архитектури, музици, сликарству, опажаља о Језику, стилу, 

речима, кљижевним формама и правцима. 

Трећи тематски круг коме су заједнички наслов "Слике, призори, 

расположеља" дали приређивачи, обједиљује празне скице, слике са пута, 

опажаља о људима и наравима, призоре, ликове, "снове и помисли" ... 
Протагониста ове кљиге је младић из народне приче која стоји на улазу у 

Знакове као "оличеље опште и вечне људске судбине: с једне стране опасан 

и неизвестан пут, а с друге, велика људска потреба да се човек не изгуби и 

нађе, и да остави за собом трага".2 

1 И. Андрић, Свеске, Просвета, Београд, 1997, стр. 192. 
2 И. Андрић , Знакови поред пута, Каирос, Сремски Карловци, 1998, стр. 10. 
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ЉИЉАНА КЛАЈИЋ-БОЈКОВИЋ 

"Светлост из ових извора, разгревана радошћу и патњом, доспевањем и 

недоумицама, не пада на пут само ономе ко је окренут натраг, који се враћа 

или силази са неизвесног пута, већ и на стазе оних који своје путеве крче или 

их још бојажљиво траже"3 
- промишљање је приређивача Знакова поред 

пута. 

Још на уласку у живот Андрић је осећао да за њега живети значи писати, 

а касније увиђа да је писати што и живети. 

"У Знаковима поред пута непрекидно се говори о дотицајима крајности. 

Ако се изриче мисао, развија медитација, описује карактер, износи неко 

запажање са пута, бележи доживљај из свакодневног живота, редовно се 

подвлаче два доминантна својства која се искаљују да би се утврдило да је то 

само привид. 

Зато би се могло рећи да је основно својство Андрићевог мишљења у 

Знаковима поред пута садржано у антиномијама које се измирују у 

парадоксу, без коначног решења и једнолинијске перспективе"4 
- запажа 

Радован Вучковић у поговору Знакова. 

Размишљајући како би најпримереније било почети обраћање овом 

уваженон скупу поред толиког поетичког богатства у Андрићевим исказима 
. . 

и импресиЈама о сунцу и звездама, наметнуо ми се СВОЈОМ лепотом и 

осећањем за вечно и свеобухватно поетски чаробан, а космички узбудљив 

тренутак у Андрићевој несаници: "Газим све дубље у светлост и губим се у 

њој . Оборене главе видим како ми груди постају сјајне, па прозрачне пре 

него што се неповратно претворе у житку светлост без граница. 

Ни на јави ни у сну није могућно такво сазнање, али у заносу несанице ја 
. . 

сам наслутио: да има негде Један живот сав од светлости у коме Је светлост 

основни закон и једини облик постојаља" . 

Иначе се у процесу стварања у Знаковима поред пута, сунце као покретач 

воље и снаге за рад, непрестано помаља иза облака који представљају мрачне 

мисли и пределе туробних осећања који Андрића као ствараоца 

онеспокоЈаВаЈу и муче . 

"Моја самоћа, то није тишина и непомичност, мрак и бесвест; то је вапај и 

кликтај свих људских судбина и животних захтева, од постанка света до 

данас, то је вихорно кружење безбројних сунаца, према којима је ово што 

нас греје само играчка, то је брујање милиона васионских звона у којима су 

планете клатна. И кроз ту васиону без краја и имена, пободен је од врха до 

дна, као стожер, мач од светлости- моја свест"5 -каже Андрић. 
Доводећи у директну везу светлост свести и духовног обасјања са 

симболичним и космичким значењем сунца као небеског светла, Андрић 

3 И. Андрић, Знакови поред пута, Сабрана дела ХVI,Просвета, Београд, 1981, стр. 
625. 
4 Р. Вучковић, Знакови поред пута, Разноликост знакова поред пута, Каирос, 
Сремски Карловци, 1998, стр. 502-503. 
5 И. Андрић, Знакови поред пута, Каирос, Сремски Карловци, 1998, стр. 18. 
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сликовито, вештим поредбеним исказима на поетско платно баца боје 
. . . 

треперавог злата КОЈе просиЈаВаЈу таму. 

"А шта сам ја? Тек мален пламен који великом огњу у сусрет хита"- пита 

се и одговара писац. 

"Сунце, дневно сазвежђе, међу свим небеским појавама заузима прво 

место. Безбројне религије повезују појам Бога на небу са појмом Сунца, бог 

Сунца се под безбројним именима призива као уништитељ мрака( тама); ( 
вавилонски: " Онај који тмину осветљава и небу светло дарује који горе и 
доле зло уништава.Сви кнежеви ти се радују, сви богови ти кличу") . 

Само се у Старом завету- насупрот култу Сунца " безбожника", оно 
сматра једном од две "светиљке" које је Бог ставио на небо . 

У хришћанском свету појмова, Сунце које увек изнова излази на истоку, 

представља симбол бесмртности и васкрсеља, а на једном мозаику из ИВ 

века, Христос се приказује као Х ели ос на златнимколима. 

Пошто је Христос и хронократор ( владар времена ), он се посебно у 
романичкој уметности радо повезује са Сунцем које означава дужину дана".6 

Доводећи светлост сунца у директну везу са умним снагама и 

инспирацијом целокупног бића, Андрић као да сопственим примером 

потврђује једно од тумачења у Речнику симбола да је "светлост коју зрачи 

сунце космички разум, као што је срце у бићу седиште спознајне 

способности". 7 

"Чим сунце зађе, за мене престаје време писања. После тога, ја читам и 

размишљам, понешто и запишем, али никад ми се не деси да седнем за сто и 

да пишем. После сунчева заласка, и то не само у мраку него и при јачој 

светлости лампе- Ја не видим ликове ни чињенице, деси се само да се сетим 
. . . . 

неке ПОЈединости, Јер цео свет Је за мене тада као предео из КОЈег сам 

отпутовао". 

На ј едно м другом месту у Знаковима поред пута, Андрић чак каже 

следеће: " Ја сам као сунчани часовник, кад је мутно и облачио време- не 

вредим ништа. Сине соле силео" . (Без сунца не радим) . 

У сваком од исказа о сунцу у овој изузетној књизи медитативне прозе, 

очигледна Је његова улога у пишчевом животу, његовом расположењу, вољи 

за рад и јака поредбена веза између сунца и љубави према себи, људима, 

животу ... 
"Кад проведемо сунчан и леп дан у природи, сами или у друштву, ми 

примимо у себе видике, ветар, даљине, део сунчева пута и мисли које доноси 

смирај дана"- каже писац. 

Не постоји ништа што писцу Иви Андрићу може да надомести осећај који 

му дарује сунчан дан и светлошћу обасјан предео. 

Чак је и његово стваралаштво у непосредној зависности од благодати коју 

му пружа сунце . 

6 Х. Бидерман, Речник симбола, Библиотека: Посебна издања, Београд, 2004, стр. 
377. 
7 Ј. Chevalier- А. Gheerbrant, Библиотека: Посебна издања, 2003, стр. 656. 

547 



ЉИЉАНА КЛАЈИЋ-БОЈКОВИЋ 

Писац је најдубљим и најтананијим нитима свога бића везан за зраке ове 

божанске светлости, па као мали дечак тугује када оно зађе: 

" Пред вече кад угледам високо на некој кући још сунцем обасјан прозор, 
жао ми је што нисам ја на њему. Срце ме боли кад помислим да постоји сад 

негде нека планина са које бих још неколико тренутака могао гледати сунце, 

а мени је овде одавно зашло". 

Као на огромном, на сунцу разапетом платну, Андрићеви призори 

сликани речима као бојама, оживљавају и преносе читаоца у светлуцаве 

пределе "између јаве и сна" који су неухватљиви,а ипак величанствени и 

узбудљиви у својој поетској лепоти и живописности. 

"Над Београдом сунце сја као да никад неће заћи. Али кад стане да залази, 

у ове јесење дане, гаси се као жеравка у води. Изгледа ми као да не залази 

сунце само, него и земља с њим. 

Потоне заједно са сунцем и модра горска коса у даљини, а затим почне да 

се губи и сремска равница, да се савија као насликано платно"- преноси 

писац своју импресију о заласку ове моћне светлости. 

Невезано за тематику кругова у Знаковима поред пута, Андрић ниже као 

перле од сунчевих зрака ђердан мисли и утисака које у њему буди сунце: 

"Летњи дан, сав у мрежи јаког сунца и дубоких сенки, пролази брзо, као 

најлепша игра, уз смех, цику и повике деце која се купају" . 

Јарка сунца златни круг ... 
"И данас, ево, кад год тај стих прочитам, мени се учини да видим, и не 

. . 
само да видим него и чујем, како младо створење живо и радосно поскакуЈе 

низ невидљиве степенице начињене од саме светлости". 

Снага, ведрина, смисао, лепота, нада и оружје у борби са тамом- све те 

врхунске и ничим надоместиве вредности у животу, како га осећа и живи 

Иво Андрић, има само сунце. 

"Дан је био тако леп, свеж и сунчан, да би се на њему могло, као на 

ваздушној лађи, отпловити далеко, негде где је време исто овако лепо, али 

трајно". 

Сунце пружа могућност за путовање и промену и подгрева наду да је 

свака илузија ума и нада душе могућа и лако остварива. 

Оно није само светлост што зрачи и греје споља.Сунце је за Андрића 
. . 

Једини прекидач за свелост изнутра, а то уЈедно значи и Једини пут до 

инспирациЈе и стварања. 

"Људи, њихова дела и речи, све су то као сенке предмета које су у 

тренутку кад је сунце на зениту, ушле у свој предмет" . 

И везу са националним идентитетом и пореклом, он успоставља преко 

сунца: 

"Отаџбина- круг сунчеве светлости". 

Андрић зенит у стварању види као потпуно испуњење врхунских моћи 

које човек има у тренутку кад је и само сунце на зениту. Ово наизглед 

буквално поређење има своје сложено пренесено значење у директном 

одразу умних и духовних способности под утицајем сунчеве светлости. 
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ПОЕТСКА ПРЕДСТАВА О СУНЦУ И ЗВЕЗДАМА У АНДРИЋЕВИМ "ЗНАКОВИМА ПОРЕД ПУТА" 

"Смељују се сјај сунца и тама-и она хладна и чиста, као брушена и 

глачана! - и спремају се да затворе, као савршено дело, круг мирног 

октобарског дана изнад сваког имена и смисла. Страх ме је толиког 

савршенства" . 

Иво Андрић са примесама егзистенцијалистичког утицаја, промишља 

категорије живота и смрти поредећи их по супротстављености са сунцем и 

тамом, те запажа: 

"И у младости ми знамо да морамо умрети, и размишљамо о томе, али тек 

старост нас полагано припреми за смрт и - ако послушамо љен наук

олакшава нам тај тамни прелаз са сунца у мрак" . 

Као да се прибојава заласка сунца јер у љега уноси страх од унутрашље 

таме, Андрић читаоце упозорава: 

"Чувајте се првих вечерљих часова кад се смељују дан и ноћ, сјај сунца и 

блесак нашег људског осветљеља.То су тренуци кад се чине погрешни 

кораци, кад ничу издајнички осмеси и падају погубне речи". 

Просто стрепећи од толике предатости сунцу и телесном и духовном 

ужитку који му оно дарује, Андрић, као желећи да се тог и толиког утицаја 

ослободи, запажа: 

"Сунце може да значи и уништеље . На сунцу мисао постаје спора, 

упрошћава се и бледи све више, до потпуног нестанка.Нагони тела расту и 

гоне неодољиво ка свом задовољељу. Цео човек се празни и троши, и кад би 

се сав потпуно предао сунцу и сунчаљу, од љега би на крају остала само 

љуска као од презреле и испражљене махуне, или од пресвислог цврчка на 

боровој кори". 

Импресије звездама у Знаковима поред пута више су обојене лирским 

стаљима духа који их осећа као раскошну небеску лепоту: 

"Кад звезде стану да освајају тамномодро небо, оне се у све већем броју и 

све јаче јављају и купе тачно изнад слабо осветљеног каменог града. А на 

североистоку, понад округле градске куле, нарочито су густе и изгледаЈу као 

рој златних п чела око мрке кошнице" . 

"Звезде које осветљавају ноћно небо, због своје путаље око поларне 

звезде (оса света) важе за симболе космичког реда, али и "светло одозго" 

које се не може увек препознати"8 - тумачи се у Речнику симбола . 
"Звезда је првенствено извор светлости. Храму или цркви, на чијем су 

своду приказане звезде одређују небеско значеље.Због свога небескога 

обележја звезде су симболи духа, а најпосле симболи сукоба између 

духовних снага или светлости и материЈалних снага или мрака. 

Тесно повезана с небом о коме овиси, звезда евоцира и тајне сна и ноћи, 

да би заблистао сопственим сјајем, човек се мора поставити у велике 

космичке ритмове и са љима ускладити".9 

8 Х. Бидерман, Речник симбола, Библиотека: Посебна издања, Београд, 2004, стр. 
459. 
9 Ј. Chevalier-A. Gheerbrant, Библиотека: Посебна издања, 2003, стр. 813-816. 
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"Преко дана је сиво и облачио, пред вече се облаци мало разиђу и небо 

зарумени, а већ после девет сати оно је ведро, тамномодро, раскошно, и пуно 

звезда што изгледају као лепотице које излазе само ноћу"- поређеље је којим 

Иво Андрић звездама надомешта дневну светлост и у љиховом сјају види 

ноћне призоре небеске лепоте. 

На једном другом месту он готово да отвара пред нама небо као тек 

довршена сликарско платно које представља призоре задивљујуће лепоте: 

"У првим ноћним сатима, небо је било пуно звезда, у гроздовима. 

Изгледало је да им се жар све више распаљује. Није ми се спавало. Чинило 

ми се да вреди бдети и пратити ход и разгараље звезда у модрој висини. Око 

поноћи негде, ипак сам заспао . А кад сам се, некако пред зору, пробудио и 

изашао на терасу, небо је било избледело, танак месец је догарао у дну 

видика; нестало богатих сазвежђа, као чаролијом . Само су средином неба 

СЈале две крупне отежале звезде, као задоцнеле на повратку после чисте и 

светле звездане оргије у модрини неба". 

Андрић се и преко сјаја звезда упућује ка преко потребној светлости, а 

као моћни владалац речима успева и да је оживи и учини још раскошнијом у 

чаробној звезданој лепоти. 

У опште узев, Андрић у свим својим запажаљима као и сликама и 

утисцима, луцидно, а опет Једноставно и топло преноси на читаоца 

атмосферу срца и стаље ума, толико верно да значеље изреченог оживи. 

"И чим сам се нашао на улици, погледао звезде на небу и љихов одсјај на 

површини широке реке, прође ме хладан оштар дрхтај који је полазио са дна 

утробе и ширио се целим телом". 

Као да и ми за тренутак осећамо тај дрхтај и језу који подилази писца при 

погледу на одсЈаЈ звезде у води. 

У жељи да овај поетски прилог теми уваженог скупа обогатим још једном 
. .. 

пишчевом импресИЈОМ сунцем, одлучила сам се, чини ми се, за ону налачу и 

најсјајнију којом је још једном изјавио љубав сунцу: 

"Последље што могу, веран себи, да учиним у твоју славу, то је да се тако 

растанем и с тобом, светлости, драго име, јер у теби су сва добра и све 

лепоте, и ти заслужујеш сваки напор и сваку жртву. Није право ни волео 

земаљску светлост онај ко не уме да поднесе бол растанка! 

Збогом ! кажем, боље рећи мислим, јер немам коме да кажем, нити има 
кога да ме чује, а светлост још иде као река која је тамо на извору већ усахла, 

али још тече . Збогом! А светлост отиче у тишини, јер је замро и звук, друг 

који је тако често прати. Нестаје . Има је још само у мом осмејку. Збогом! 

Биће светлости, биће још очију". 

POETICAL REPRESENTATIONS АВОUТ SUN AND STARS IN 
ANDRIC'S "SIGNS ON ТНЕ SIDE OF ТНЕ ROAD" 

Poetical representations in Andric 's Signs оп the side ој the road were analyzed. 
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КОСМИЧКО У ПОЕМИ "СЕРБИА" МИЛОША ЦРЉАНСКОГ 

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ 

Филозофски факултет, Косовска Митровица, Србија 

Резиме. У уводном делу рада се указује на наглашено присуство космичког, 

етеристичког и суматраистичког у књижевно-поетском делу Милоша Црљанског. 

Веома је обухватна песничка космогонија овог писца преданог небеским висинама, 

бесконачју, даљинама, васељенском ритму, са слојевитом симболиком сунца, 

месеца, звезда... Посебно се анализира богата и разнолика космичка симболика у 

поеми Сербиа Милоша Црљанског. У песниковој визији Сербиа је небесница; он у 

љој зорљачу тражи, а симболика Сунца, Месеца и звезда је скоро свеприсутна. 

Космичко, суматраистичко и етеристичко је наглашено присутно у 

поезији и поетици Милоша Црљанског. Суматраистичко-етеристичко 1 и 
космичко је парадигма и логос љеговог песничка-стваралачког виђеља и 

доживљаја света. Песничка космогонија Црљанског је сва усмерена и 

окренута небеској висини, бесконачним даљинама, духовном универзуму, 

васељенском ритму, уз васпостављаље особеног лирско-симболичког и 

васионског уметничка-поетског поретка.2 Слојевита симболика неба, сунца, 
. . 

месеца, звезда, скоро да Је свеприсутна у кљижевним визиЈама и представама 

Црљанског и саставни је део тог песничког универзума. Његови аспекти су 

бескрајне даљине, узносите висине, лирска привиђеља. 

Црљански је у своме делу уобличио једну врсту симболичког и 

метамитолошког модела космоса. У том смислу васпоставља својеврсни 
. . 

космолошки систем у КОЈИ укључуЈе природотворно, национално-митско, 

симболичко па и социо-политичко . Он је креативно зашао у космичке сфере 

и то самосвоЈним уметничко-изражаЈним средствима и изворним 

делотворним потенциЈалима. Његово вазношеље у небеске просторе 

1 Н. Цветковић, "Суматраистичко у поеми Сербиа", у кљизи Песничка поетика 
Милоша Црњанског, Јединство, Приштина, Просвета - Ниш, Дечје новине - Г. 

Милановац, 1993,стр. 139-143. 
2 Н. Цветковић, "Традиција о космосу", у раду "Космичко-поетске визије са освртом 
на Космички цвет", Зборник радова конференције "Развој астрономије код Срба Пl'', 

Београд, 25-28. април 2004, Публикације Астрономског друштва "Руђер Бошковић", 
св. 6, Београд, 2005, стр. 383-386. 
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(Сербиа, Стражилово), гледаље увис, са упитаношћу: да ли је то васионски 

прах, па млечни пут, звездане пустиље, даљине и бескрај - јесте вид 

прелажеља граница просторновременске стварности и нешто натприродно, 

натчулно. То је у Сербии трансцендентализам и моћ која све расипа и 

разлива, рашчлаљава и спаја, сахраљује у небеса и на гробљу .. .З 
У поеми Сербиа М. Црљански сажима национално-митске представе о 

завичајној Србији које преплиће, спаја и вазноси са космичко

суматраистичким.4 У љој се згушљава и сабија део драме и трагике српске 
историје и ваздиже романтично-легендарна визија Сербие коју је песник 

вазда носио у себи. Он је разазнаје у висинама, на небу, са учесталом 

космичко-суматраистичком упитаношћу. Сербиа у љему неоромантичарски 

претрајава и живи са завичајном трешљом и бистрим потоком, "и страсном 

виткошћу девојке, љеном притоком" . 

Драма и трагизам ратног страдаља ("И би рат"), сустиче се са ироничним 

и резигнираним гробљима где "омили смех и разврат" (Дневник о 

Чарнојевићу). Револт, побуна и гордост у страдаљу прелила се из Лирике 

Итаке у Сербиу, и ту се у љој целовитије поетско-стваралачки осмислила. 

Лирска резигнација из итачког певаља у овој поеми се преобратила у 

страснију иронију и самоиронично рашчиљаваље. Космичко-суматраистичка 

симболика и концепција итачког програма нашла је, чини се, креативнији 

израз у поеми Сербиа. Уз то уочљива је и коресподенција на истој 

васељенско-небеској и суматраистичкој линИЈИ између Дневника о 

Чарнојевићу и поеме Сербиа. 

"СЕРБИА" КАО НЕБЕСНИЦА И ЗОРЊА ЧА 

Унутрашље противречно, дуално и вишезначно биће Сербие у знатној 

мери оваплоћује поетику космичко-етеристичког и суматраистичког виђеља 

и доживљаја света Милоша Црљанског. У поеми су изразитије присутни 

видови космичког: Сербиа је небесница; у љој песник зорљачу тражи, а 

симболика Сунца, Месеца, звезда је наглашеније присутна, нарочито у 

првом делу певаља, уз окренутост васељенском . Етеристичко вазношеље, 

зрачност, светлосни етер, СЈаЈ, дах, дисаље, удисаље, плаветност над земљом 

и надземаљска туга, топла крила, мирис, преливаље облака, мрак пепељасти, 

прах, ништа, дим - космичке су одреднице у овој поеми. Суматраистички је: 

3 Радомир Константиновић пише о космизму Милоша Црљанског који "јесте ова 
немоћ човечанског која се преобразила у апсолутну моћ, и која овог песника 

приказује, високо над нама, као некаквог космичког акробату који покретима сна 

преображеног у јаву овога његовог лирског трансцендентализма, може, с лакоћом, са 

осмехом мутним, оно што ми ретко усуђујемо се и да сањамо".- Р. Константиновић, 

Биће и језик у искуству српске културе двадесетог века, 1, Београд, 1983, стр. 366. 
4 Александар Петров пише да предео у којем се јавља поетски субјект Сербие, у 
почетним стиховима поеме, "може се назвати космичким". - А. Петров, Поезија 

Црњанског и српско песништво, Београд, 1971, стр. 113. 

552 



КОСМИЧКО У ПОЕМИ "СЕРБИА" МИЛОША ЦРЉАНСКОГ 

лед вечерњаче, па ЈОШ румен, ледени вир зоре, замрзли снег, мир и 

смирајност, тишина и шапат, даљина, бледило и празнина, пречист, нежан и 

далек свет. 

Све ово космичко-етеристичко и суматраистичко у поеми Сербиа скоро 

да се не може посебно издвојити у неком чистом виду, већ је у стиховима 
. . 

присутно у узаЈамном преплитању, прожимању и одуховљеноЈ 

свеповезаности. 

У почетном делу "Сербие" најизразитије су присутне космичке представе 

и симболи, што поетски означава да је она васељенски узносита небесница, и 

можда оличење богиње мајке склонитељке. Песнички субјект види: 

"Са неба је у свет отицала ноћ звездана 

а Месец, у таму, спуштао свој последњи зрак. " 

Из небеске бесконачности5 , која може да буде и трансценденциЈа 
. . . 

родности, у свет КОЈИ Је саздан из космичког, отицала Је кроз васионске 

вратнице ноћ звездана. Она је неугасли сјај у тами, вечно понадање и 

духовни вид светлости што отиче у предкосмогонИЈско стање - у таму. 

Месец низлазно спушта одражену светлост као свој последњи зрак. Месец и 

последњи зрак Сунца овде су оличење несусталог ритма цикличног времена 

у универзуму. То лирски осмишљава и потврђује почетак наредне, такође, 

космички озрачене строфе: 

"Безмерно је свитало и ја, неизвесна сен, 

за острвом овим, осунчаним вукодлаком 

још у мутном сну ... " 

Песнички субјект је овде колико суматраистичко исто толико и космичко 

биће . Оно је "неизвесна сен", тајновита . 

Према српској митологији, која је била знана Црњанском, та неизвесна 

сен обитава у човеку, али и у дрвећу, камењу, стенама и сл. Она је двојник 

човекове душе,6 или њен одраз . Та сен7 је свеприсутна у безмерном свитању, 
како каже песник; присутна је у време Сунчевог изласка на небу, на истоку, 

где се све одиграва. Тајновита сен је сва у чистом свитању пуном обећања, 

5 Поменимо овде да Сергије Димитријевић у младалачким песмама поклања знатну 
пажњу виђењу неба, астралних и васионских пространстава. С. Димитријевић, Искре 

из прошлости, Народни музеј, Лесковац, 2001, стр. 41. 
6 Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки речник, Нолит, 
Београд, 1970,стр.267. 
7 У појединим традицијама и космологијама сен се изједначава са сенком. То се 
понегде, повезује са душом и оностраним. Тиме се, према Хансу Бидерману, 

сликовито објашљава "њихова бестелесна неухватљивост".- Х. Бидерман, Речник 

симбола, Београд, 2004, стр. 344. 
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када још ништа није искварено и изопачено . Безмерно свитаље је овде 

симбол свих могућности са којима изнова отпочиље свет. 

Тој неизвесној песничкој сени, у сновидном свитаљу, открива се 

необично острво - осунчани вукодлак. Црљански овде, у вези са завичајном 

Сербиом, спаја, прожима и васпоставља својеврсну митску географију8 

(острво, обећана земља) и антологију са космичко осунчаним, национално

митским и фолклорним вукодлачким . Сербиа је, као и сам песник, сва у 

противречним сучељаваљима, дуалностима: она је острво (блажених), 

обећана земља - симболизована, оличена у антиномично осунчаном 

вукодлаку.9 

Песник у трагаљу за својом визијом Сербие, излазећи из мутног сна и 

сомнабулности, сав је "у вале и пене разнесен" . Разнесеност у вале може 

симболично да покаже раскид и растајаље са уобичајеним животом . 

То у исти мах најављује велику промену у животним погледима и 

понашаљу. 10 Нешто од тих изразитијих егзистенцијално-песничких па и 
поетичких промена лирски се кристализује у поеми Сербиа. 

Песник Црљански Сербиу види у вазнесељу, зеленој вртложности и 

бујици негативних сила и безданости, као небесницу у вечном току и 

отицаљу, у непрекидној обнови и самонадтрајаваљу. Она је животодавна 

родна светлост Месеца и када сјаји последљим зрачком. Сербиа је свитаље 
. . . 

наде, људског постоЈанства и песничке узноситости, и онда када Је опседаЈу 

мрачне сени. Она је острво блажених са осунчаним трачком вукодлачког. 

Сербиа је вечна и неодољива као рујно море, и као песник, спремна на игру 

рађаља из вала и пене, али и самопоништаваља и рашчиљаваља. 

У следећој космички осмишљеној строфи Црљански пева: 

"Погледах увис, да ли је то месечине прах, 

или је ледени вир зоре, што ми гуши дах?" 

Песник је целим бићем окренут висинама, ваздушним, етеричним 

просторима изнад земљине површине, небеским вазношељима и висинама, 

које су у овом певаљу више него симбол. Он тражи висину свом силином 

своје имагинације, јер у љој разазнаје одуховљеље и поистовећеље с оним 

што предочује небо . 11 У небеским, етеричним, астралним висинама иште 
склад и хармонију блаженства, као што је, на известан начин, и Његош, пре 

8 О митској географији и космографији пише Ернст Касирер у књизи Филозофија 
симболичких облика П Митско мишљење, Нови Сад, 1985, стр. 99-100. 
9 Вукодлак је у српској митологији "исто што и вампир". Он се може појавити у 
разним формама и сваковрсним облицима. - Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. 

Пантелић, Српски митолошки речник, стр. 83-84. 
10 Ж. Шевалије, А. Тербрант, Рјечник симбола- Митови, ени, обичаји, гесте, облици, 
ликови, боје, бројеви, Загреб, 1987, стр. 737. (друго, проширено издање). 
11 Исто. 
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љега, чинио и певао у Лучи микрокозма. 12 Исте те 1925. године када је 
Црљански у Сербии зорљачу тражио, надахнуто је бележио своја 

етеристичко-суматраистичка размишљаља о Његошу13 кога види "у сунцу, 
над морем", како нас изводи пред оно што је непознато, и невиђено, 

свемогуће (..) несхватљиво и непролазно ( . .)Негде постоји надземаљско и 
непролазно (..) Далеко од епског (..) Лирске стихове. Звезду зорњачу" 14 

(подвукао Н. Ц.). Висине небеске и склад у висинама, за песника Црљанског, 

као и за недомашног Његоша, је морално зрачна поучност, вид "физичке 

моралности" . Висина је ту нешто "материјално, динамички, животно 

морална", како би рекао Гастон Башлар . 15 

Пошто је погледао увис песник се у набојитости здвојно пита: да ли је то 
. . 

можда онаЈ космички месечине прах, или Је пак то неки ледени вир зоре, што 

пригушује дах? Месечине прах у овим стиховима може да оличава изворне 

стваралачке снаге и ритам живота; посебно ако се доведе у непосреднију 

везу са зором која је знак небеске моћи. 

Из ове слојевите и вишезначне симболике произилази да је Сербиа за 

нашег песника и у смрти (страдаљу- гробља), и у несвести (слеповидост), 

зрачна небесница склада, блаженства и када је сва раздешена. Она је узносит 

поглед увис и вертикала етичности. Сербиа је вечни, месечинасти ритам 

живота и плодотворна снага и онда када је поричу и поништавају. Она је 

опојни вир свемирске моћи и врело живе воде, природне енергије 16 и 
космичке грађе . Сербиа је извориште зоре, свеколиког живота, небеских и 

. . 
духовних снага претраЈаваља, и када отима и пригушуЈе дах. 

Средишљи део поеме Сербиа је у знаку космичких, суматраистичких, 

духовних, етеристичких, астралних, бранковско-стражиловских и других 

симбола, и то можда нешто више од осталих. Свитаље, јутро, вечерљача, 

вече, млечни пут, звездане пустиље, буктаље Сунца, Зорљача и остали 

лирско-изражајни "реквизити" и средства ту су да дочарају лирску представу 

12 "кад стубове у васиону попну . . 
колико Је с земље до МЈесеца, 

онда ти се у правилне дуте 

свију сфером неба блаженога". 

П. П. Његош, Луча микрокозма, певаље 11, стихови 167-172. 
13 Н. Цветковић, "Његош и видови ране поетике Милоша Црљанског", Научни 
састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1990, 18/2, стр. 147-156. 
У кљизи Н. Цветковића, Књижевно-поетичке студије, Интер ЈУ прес, Београд, 

1993, стр. 42-54. 
Н. Цветковић, "Погледи Милоша Црљанског на Његошеву стваралачку личности 

појаву", Научни скуп "Филозофска и друштвено-политичка мисао Његоша", САНУ, 

20-21. новембар 2003. 
14 М. Црљански, "Есеји", Сабрана дела Х, Просвета, Београд, 1966. 
15 Gaston Bachlard, Е air et les songes, Paris, 1948, 75. 
16 По Хесиоду, Афродита се родила из вирова и ковитлавих вода. - Џ. К. Купер~ 
Илустрована енциклопедија традиционалних симбола, Просвета - Нолит, Београд, 

1986, стр. 185. 
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о Сербии. Све је то у функцији узносите песникове визиЈе завичаЈног и 

родног и преплитањ у васељенског и овоземаљског, суматраистичког и 

ота чественог. 

У Бодлеровом Јутарњем сутону, свитање, зора је у ружичастој и зеленој 

хаљини. Код Црљанског, који у Сербии тражи зорњачу, кад свиће, зенице 

нису чедни, свети аметист духовног мира, помирености и исцељења. 17 А дах 
"жића" је мање чист него у туђини. "У Богу је ведро", скоро узвикује 

Црњански, сав у лирском заносу. Занимљиво је да он, те исте 1925., види 
први лирски моменат, управо кад кнез Лазар, кога он именује "бели Лазар", 

бира између земаљског и небеског царства - "и полази небу". У космичко

суматраистичком заносу Црњански, пишући о Његошу, сликовито истиче да 

као завесе спадају небеса и појављује се Ловћен. Он у томе открива лирски 

"однос према Богу", и то оцењује као велику новост после Косова. 18 Са 
Његошем излазимо из тмастог облачја опште, бескрајне и бесмислене патње . 

Он нас изводи пред величанско Оно. "Са њим смо изашли пред Бога ... "19 

Оног истог Бога из поеме Сербиа у коме је .!!М.Р.Q. Па космичко

суматраистички прецизира: "У светлом зраку царује нешто љубичасто и 

надземаљско20 
( ••• ) Негде постоји надземаљско и непролазно ... " Црњански, 

као и Његош пре њега, то види (подвукао Н. Ц.) . Песник који је у првом 

стиху Сербие испливао гробљу, "у несвести, као модар рак"21 Сербиу види у 
Богу, у ведрини, сјају, у светлом зраку и љубичастој светлости. Она је нешто 

надземаљско, космогонијско и непролазно ... Јесте, у Богу је ведро, пева 

Црњански, а у нас, у Сербии је јесењски тмурно и невесело . са таквом, 

јесењски тужном, као свели лист Сербиом, песник се није ни срео . 

Насупрот веселости и ведрини у Богу,22 "у нас, све се сневесели ... ", 
наставља песник, који другде надахнуто пише како се над нама "облаци 

17 Према Плинију, аметист штити од чаролија ако су на њему урезани ликови месеца 
и сунца; уколико се пак стави под јастук, доноси повољне снове.- Речник симбола 

(приредили Крсто Миловановић, Томислав Гаврић), Народно дело, 1994, стр. 23. 
18 У "Размишљањима о Његошу", песник Црњански додаје: "Његош сја усамљен, у 
сунцу, над морем. Излази из таме, прва свест".- М. Црњански, Есеји, стр. 14. 
19 По Црњанском, у Његошу, који нас је извео пред Богом, јавља се "жудња за новом 
судбином и смислом нашег постојаља на свету ( ... ) Он дуго гледа са Ловћена, 
огроман и свезнајући".- Исто, стр. 15. 
20 У несвести су, каже песник, слатке све могућности. За њега, то је моменат, "по 
други пут, као Лазарев, неповратан". Насупрот несвести овде и у поеми, час свести, 

исто тако космички, ступа "сјајан као пун месец над Јадраном".- Исто, стр. 15. 
21 У симболици животиња словенске народне традиције рак има ђавоље особине 
богоотпадништва и опозитности; Господ му је, према источносрпској легенди, дао 

очи позади и креће се узмичући уназад. Значи ли то да се песнички субјект и у својој 

"несвести" супротставља мраку, страдању, пролазности и бесмислу? -Александар 

Гура, Симболика животиња у словенско) народној традицији, Београд, 2005, стр. 
296-299. 
22 Његош у својим Пјесмама (164, 43-44) појам ведрине, веселости, фигуративно 
доводи у приснију везу са великим Творцем: 
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тмуре", свуда је сиви, епски бездан и патља, те нема клијаља, и пада нека 

"густа и мокра магла"23 • А онда, на свој поетски начин, бранковски и 
стражиловски непосредније повезује јесен као космичко24 догађаље, 
радичевићевски свело лишће и смрт: 

"и као што јесен не зна сваки свој свео лист, 

умрећу због Сербие, а нисмо се ни срели" . 

Овде се сликовито и лирски прегнантно, са Сербиом судбински сплиће 

циклус годишљих доба,25 јесен свелог лишћа, умираље и космогонија 
планета што вазда налазе нове почетке, како би рекао Миодраг Павловић.26 

Сербиа је особена космогонија планетних збиваља, јесељских и других 

циклуса, делаља, рађаља, умираља и проналажеља нових зачетака. Она је 

непрекидан ток, процес и сопствени резултат у космичким изменљивостима, 

који се самоствара у идентитету са собом, уз све различитости и другости. 

Сербиа је понекад усмерена и на нешто друго од себе, али и при том, 

преобликујући се у друго, остаје највише своја и себи слична. У томе је, 

чини се, и само суштаство љеног поетског бића и природе, љеног 

самобивствоваља, насупрот свим рушилачким и разбијачким налетима. Она 

се скоро увек враћа себи и своме суштаству, баштинећи васцело искуство 

свог постојаља и опстајаља, обједиљујући у себи онострано и овосветско . 

У две наредне строфе следи интонационо наглашени низ деликатних, 

двосмислених питаља-исказа у којима доминира велики број космичких и 

суматраистичких симбола и ентитета. Најпре следи поетски мало нејасно 

питаље: да ли је то можда она иста моћ (свесна или несвесна) "која све 

расипа и разлије?" (У расипаљу и разливаљу присутан је призвук негативне 

конотације) . -О којој и каквој моћи је овде реч? Да ли можда о оној моћи 

(немоћи песничког субјекта као јединке? Илије то пак она расута, разливена, 

инперсонална моћ? Или, опет, васељенски неумитна моћ оличена у 

космичким ентитетима попут Месеца, Млечног пута, звезда, Сунца и сл. ? Да 

лиЈе то: 

"Да на ведра чела играјући зв'језда 

читам веља чуда великога творца". 
23 М. Црњански, Есеји, стр. 14. 
24 Јесен, како пише у Астролошком лексикону, "почиње проласком сунца кроз 
Јесењу тачку ( ... ), а завршава се Зимским солстицајем". (Јесења тачка једна је од 

еквинокцијских тачака и тачка ваге). - Астролошки лексикон - астрологија -
астрономија- космологuја, приредио У до Бекер, Дечје новине, Г. Милановац, 1992, 
стр. 104. 
25 Смена годишњих доба, као и месечеве мене, према Рјечнику симбола, указују на 
ритам живота као и на етапе развојног циклуса. То је слика "мита о вечном повратку, 

симболизује непрестану измјену живота и смрти". - Ж. Шевалије, А. Гербрант, 

Рјечник симбола, стр. 166-167. 
26 М. Павловић, Огледи о народној и старој српској поезији, СКЗ, Београд, 1993. 
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"Месец, што котрља, вечером, празни свет свој жут? 

Она магла, и дим, што стреса, луком сребрним, 

кад раздире ноћ, на светли, незнан, Млечни пут, 

што се губи у звезданим пустиљама црним?" 

Месец има изразиту лирску вредност у певаљу Црљанског; поред Сунца, 

Месец је у симболици једно од најзначајнијих небеских тела. А Месец и 

Сунце су у народној фантазији и традицији "бића исте врсте и рода" .27 Према 
старом народном вероваљу, које је било знано Црљанском, Месец има 

известан утицај на земаљске догађаје. Он, овде, вечером, котрља "празни 

свет", вероватно онај земаљски, или подземни, који је, уз то, још и жут. А 

жуто може да буде истовремено и боја земље, најава слабљеља, старости, 

приближаваља смрти. Месец је непосредније повезан са ритмом живота и 

лунарним фазама, па, поред осталог, симболизује пролазност, као и вечност 

и обнову.28 

Млечни пут се губи у "звезданим пустиљама црним" које као да се налазе 

негде на крају тог пута без исходишта, где је пребивалиште мртвих. Млечни 

пут се овде појављује као место прелаза што повезује небески и земаљски 

свет. Њега, у песниковим визијама, раздире ноћ, која симболизује заверу. 

Млечни пут је, иако светли, незнани тајновит, и запућује с једног на друго 

место. 

У наредној строфи се опет појављује сјај, праћен еуфоричним осећаљем 

успона, уздизаља: 

"јутарље буктиље сунца, што диже у бескрај, 

па нас љуља у плаветнилу, као росну кап. 

Лед вечерљаче, руме н, у надземаљској тузи". 

Буктиља Сунца оличава врховну васељенску моћ, па се бесмртно сваког 

јутра диже и сваке вечери силази. Оно обасјава небеска и овоземаљска тела, 

како би рекао Данте, подижући и вазносећи све у бескрај и безграничје 

васионе?9 Моћно сунце, својим величанским сјајем, све нас љуља у 
небеском плаветнилу, као кап росе, која је оличеље светлости зоре и 

духовног окрепљеља. Роса је, такође, у блиској вези са сунцем и светлосном 

27 Исто, стр. 21. 
28 Поменимо овде да и у младалачком певању Милана С. Димитријевића симболика 
месеца има наглашено присуство. У његовој књизи стихова као и у Антологији 

песама о космосу Космички цвет, коју је сачинио, "метафорички оживљава лепоту, 

суптилни лиризам и просветљеље у срцу и мислима". - Н. Цветковић, "Надахнуто 

певање о космосу" у књизи Астроном, песник и друмовник (у припреми). 
29 У певању Милана С. Димитријевића сунце се појављује као сплет разигране 
светлости; "оно је крв и сок што се претаче у биље". Међутим, песник на свој начин 

види прерану смрт сунца на крововима; а у стиховима о ноћи "крик сломљених 

крила пева сунцу".- М. С. Димитријевић, Песме, Београд, 2003, стр. 65. 
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еманаЦИЈОМ . Она је траг вилинског присуства, симболише чисту небеску 
воду.зо 

У следећем стиху се упитно помиље необичан, космичко-суматраистички 

лед вечерљаче . Према традиционалној симболици Вечерљача је силазна, 

земна, женска моћ Месеца. Њен лед је, супротно очекиваљу- румен- и сав у 

некој особеној надземаљској тузи. Румени лед Вечерљаче, овде одудара од 

уобичајеног белила леда. У овом смислу Вечерљача, обједиљује супротности 

не само на плану бојених односа (белило-румено ), већ и на космичкој 

релацији: мајке љубави, миловаља, радости уживаља, с једне, и надземаљске 

туге, с друге стране. 

Најзад, обратимо пажљу изузетно важном, симболички слојевитом, 

"космичком" стиху: 

"У Сербии, зорљачу тражим" . 

Овај стих можда најпотпуније осмишљава целину певаља, а повезан је са 

доста честим помиљаљем свитаља, зоре, звезда,З 1 вечерљаче, и нарочито са 
завршном строфом и последљим стихом поеме у коме се Сербиа 

поистовећује са зором. 

Наведеном стиху предходи песниково исповедно казиваље да не само 

што сенима својим није нашао мира, него ни за туге рођеља које је хтео да 

ублажи. Узвично-набојити и драматски тон овог стиха као да најављује 

песнички крешчендо у вези са тражељем Зорљаче . 

Зашто песник у родној, завичајној Сербии тражи звезду Зорљачу? 

Поред осталог и зато што је Зорљача узлазна, духовна, мужевна моћ 

сунца, за разлику од Вечерљаче која је силазна, лунарна и земна. Зорљача 

спаја космичке супротности и противност дана и ноћи.З2 

Сербиа, у којој песник зорљачу тражи, може да буде, и бива, лепота и 

чарост, заштитница и велика мајка свеколике љубави. Она је блажено 

царство нежности, али и брдина тврда; истовремено доброта уживаља и 

наопакост смрти и поништаваља. Сербиа носи у себи силину привлачности, 

снагу љубави, али и одбојност ("Зар лутајући ми отац ту је земљу видео") . 

Она је свеколики склад и нежност али и раздешеље и опрост. 

Као што је Вечерљача, Зорљача или Зорљача-Вечерљача - звезда 

уметности- тако је и Сербиа- звезда и небесница поетске узноситости. 

Сербиа је, за песника Црљанског, есенција, савршено, и егзистенција. Она 

је суштаство које постоји за себе и по себи и као таква припада Песнику. У 

Сербии је, као и у Богу- ведро! Трансцендирајуће ведро, јер све што је у 

песниковом свету створено има свој битак управо у Сербии. У Богу је ведро, 

30 М. Павловић, Огледи о народној и старој српској поезији, стр. 57-58. 
31 Звезде су чест поетски симбол у певању Сергија Димитријевића, као и у његовим 
путописно-репортерским записима из Холандије. - С. Димитријевић, Писма из 

Холандије (у штампи). 
32 М. Павловић, Огледи о народној и старој српској поезији, стр. 23-25. 
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како пева Црљански, као што бива и у Сербии, али у љој историјској, 

друштвеној је и натмурено, заоблачено . Сербиа је принцип завичајног света, 

начело људског постоЈанства, иманентно искуство одолеваља, 

субзистенција, опстајаље, лирско-космички осмишљена, бескрајно, безмерно 

трајаље . Сербиа као апсолут разастире се кроз све и битише у свему. Она је у 

песнику свеприсутна, духовно првотна, родно једина, васцела у небесима и с 

оне стране постојећег - свепостојећа! Она је недомашна, неухватљива и 

несазнатљива, иако баштини историјско искуство, свесвест у несвести, 

укупну самосвест. Сербиа је коначна, и у томе надстварна, свепостојећа и 

непостојећа, трансцендирајућа. Она је песничка самосвест, душа свести која 

твори читав макро и микрокосмос . Сербиа, као песниково Ја, сама себе 

ствара, поставља и васпоставља целокупну животну и поетску стварност и 

надстварност. Сербиа је недоречена песма и свитак васељене, озрачена 

изнутра и споља, самосвешћу истрајаваља и самопоништаваља. Она је 
. . 

исконска Јединство и нераскидиви споЈ плодотворне природе и духа 

традиције. Сербиа трансцендира песников космичко-суматраистички дух ... 
Сербиа је после Стражилова (1921), а пре Ламента над Београдом 

(1956), кулминирајућа свемирска тачка која открива, сазнаје и пориче себе. 

Сербиа је национално-митска у јединству са васцелим универзумом . Она 
. . 

ствара неизвесност, страх, али даруЈе и своЈеврсни космички ред и поредак у 

нереду, испуњава особеном етичношћу. Сербиа је безмерна, безгранична, 

омеђена собом, као апсолут. Она је у себи завршена, потпуна, иако 

разбијена, раздешена, разнесена, као и Песник. 

COSMICAL IN РОЕМ "SERBIA" OF MILOS CRNJANSKI 

Rich and divers cosmic symbolism in poem SerЬia of Milos Cmjanski was considered. 
In poet's vision SerЬia is celestial, he search the moming star in her, while the symbolism 
of Sun, Moon and stars is richly presented. 
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КОСМИЧКА СИМБОЛИКА У КРАТКОЈ ПРИЧИ 

АНТОНИЈА ИСАКОВИЋА 

МИЛЕПЕНКОВ 

Ниш, Србија 

Резиме. Размотрени су космички симболи у краткој причи Антонија Исаковића. 

Антоније Исаковић, један од најзначајнијих српских приповедача друге 
. . . . 

половине двадесетог века, припада групациЈИ писаца КОЈИ СВОЈУ визИЈУ света 
. . 

граде на оном животворном и земаљском, и то у наЈсировиЈеМ, елементарном 

облику, тражећи од својих ликова, појединаца у маси, да истрају у 

моментима (треновима1 ) крупних егзистенцијалних и етичких искушења. Не 
само ратних, иако Је то доминантни мотивско-тематски оквир његових проза. 

Још од времена збирки Велика деца (1953) и Папрат и ватра (1962), па 
све до последње стваралачке фазе, и збирке Нестајаље (2000), кратка прича 
представља репрезентативни део богатог приповедачког опуса Антонија 

Исаковића. Притом, поштујући основне законитости ове кратке прозне 

форме, он као својеврсни лирски реалиста новог кова радикализује 

наратолошки поступак, уводећи иновантне драмске елементе и филмско 

кадрираље, користећи рафиновану симболику и стилизовани језик у сврху 

метафоризације стварности. 

Симбол се у општем смислу може одредити као оно што по аналогији 

представља нешто друго, као слика нечега, његова замена знаком, 

ознаковљење. Ипак, употреба овог термина је слободна, зависно од 

1 Појам трен пре Антонија Исаковића у српској кљижевности употребио је Пера 
Тодоровић у свом Дневнику једног добровољца: Збиља, зар свемоћ и немоћ, зар 

живот и смрт, зар све и ништа стоје једно уз друго тако близу да је довољно један 

миг, један трен па да једно друго потпунце замени?! Оне главе, на оним моткама 

онамо, пре по сата су мислиле; она крвава срца малочас су куцала и осећала свом 

снагом здравих и крепких људи . И сад наједанпут пресечен цео тај свет мисли и 

осећаја. (Пера Тодоровић, Дневник једног добровољца, Просвета, Београд, 1964, стр. 
163) 
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контекста, или аспекта посматраља (у том мноштву дефиниција2 симбола 
има и оних које су помало и контрадикторне), и љиме се може именовати 

било каква идеја, или мотив, који садржи одређену асоцијацију, засновану на 

сличности или сродности. Међутим, симболи за писца попут Антонија 

Исаковића не представљају неку декоративну творевину, већ стилско 

средство велике уметничко-изражаЈне снаге, пошто превазилазе оно 

субјективно и афективна, и прелазе у опште: Узимајући детаље који свуда 

прскају око нас, стављајући их у нову синтагму за један други догађај, писац 

постиже прво зрачеље метафоре, и сабира целину до симбола ... 3 Полазећи 
од оних универзалних веза између реалних предмета и дешаваља у природи, 

писац кратке приче на посредан начин, симболиком знакова који су свуда 

око нас, ствара паралелне визуелне, акустичке и термичке импресиЈе, и 

одашиље поруке којим употпуљује и обогаћује основни сижејни ток приче. 

Ову димензију симболичног знака истиче и сам Исаковић: .. јер дугменце на 
кошуљи је округлина, један облик, као атом, или као планета. Човек може 

преко обичног дугмета на кошуљи да дође до поимаља атома, до поимаља 

неких суштина у материји, до великог облика у космосу. Ради се о томе да 

се преко чиодице дође до крупнице .. . 4 

Амбијенти у којима се одвијају драме јунака кратких прича Антонија 

Исаковића углавном су отворени, природни простори шума, ливада, долина 

река, али и пустих планинских предела, ледених поља, каменитих брегова и 

закржљалог растиља. Тај простор није више конкретна физичко-просторна 

категорија, јер неминовно губи своја објективна својства, произашла из 

конкретних веза, сличности са топонимима из пишчевог личног ратничког 

искуства. Он добија посебну улогу драмског оквира и декора, сцене у којој 
. . . 

се одвиЈа историЈска, али и ПОЈединачна драма човека у рату; у љему увек 

има неког посебног кретаља, које се јавља као однос актера приче, или пак 

кроз присуство карактеристичних детаља. 

У приказиваљу слојевите стварности Исаковић се служи разнородним 

симболичним сликама, које произилазе из непосредног окружеља, природе, 

и комплексности људских односа и визија јунака. Намерним 

прећуткиваљима, изостављаљима, и осиромашељем своје представе, писац 

жели да подстакне наслућиваље онога што је испод дате слике - пејзажа. 

Такав пејзаж у краткој причи добија нову снагу и значеље захваљујући 

рафинованом избору симбола и метафора. Међутим, он се не појављује као 

самостална целина или скуп слика, већ је увек дат у складу са психолошким 

2 Према једном ширем тумачењу, на пример, симбол је спољни или нижи израз више 
симболизоване истине, као и средство саопштавања реалија које би иначе могле 

бити замагљене језичким ограничењима или и сувише сложене да би се ваљано 

изразиле. (Х. К. Купер, Илустрована енциклопедија традиционалних симбола, 

Просвета-Нолит, Београд, 1986, стр. 7) 
3 Антоније Исаковић, "О краткој причи", у књизи Говори и разговори, Дечје новине, 
Јединство/ Горњи Милановац, Приштина, 1990, стр. 90. 
4 Исто. 
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и егзистенциЈалним стаљем ликова, као одраз љихових унутрашљих 

превираља. 

У богатству детаља у Исаковићевој краткој причи, поред појединачних 

симбола (небо, космичка тела, биљни и животиљски свет, боје), присутни су 

митски елементи и архетипови, Ј ас не и поновљене слике народних предаља и 

вероваља, као израз снажне колективне свести, љеног виђеља света. 

Ослаљајући се на митска упоришта, Исаковић обликује симболичке визије у 

КОЈИМа се изражава стремљеље ка оном вишем, често недохватном, као и 

ПОЈедине представе спуштаља и понираља ка оном дољем, подземном и 

приземном, у духу концепције Јана Кота,5 која симболички и сликовито 
приказује да су богови горе а људи доле.6 

Један веома илустративан поетички детаљ, везан за релацију земља-небо, 

људски свет-васиона, можемо пронаћи у Првом казиваљу Чеперку, у 

Исаковићевом роману Трен Ј, где се главни јунак пита чему кљижевност, 

песме, и зашто их свет пише. Потом он сам даје одговор који је у потпуном 

складу са пишчевим схватаљем кљижевности и уметности уопште: Ваљда да 

остане нека ситница између нас и неба. 7 Схватаље уметничког дела, песме 
или приче као неке ситнице - има у ствари метафорично, па и опозитно 

значеље . Други део синтагме потире ово мимикријско замагљиваље 

суштине, тако да тек сада реч ситница добија потпуно супротни смисао -
веома крупне ствари, пошто указује на однос уметника (творца) према свом 

делу и универзалној стварности. Ако узмемо у обзир и симболичку 

димензију синтагме нас и неба, доћи ћемо до бриљантног поетичког детаља, 

својственог само писцима исаковићевског кова, који каже да је уметничко 

дело духовна креација човека који посматра себе и свој живот кроз призму 

вечности - као оно што ће за љим остати када га више не буде . Небо, симбол 

вечног тражеља, неограничености људских тежљи, оног недостижног, и 
. . 

космичке хармониЈе, доиста релативизуЈе свеколике човекове напоре да за 

собом остави трајнији траг у времену. Оно се као јасан симбол појављује већ 

у Великој деци, у причама Две ноћи у једном дану (Над селом беле пруге дима 

исекле мастиљаво небо), Три плава цвета (Над њим је небо било чисто, 

опрано ), Зечја кожа (Зимско небо постаде тамно, снег се одмаче под 

ногама и зечја кожа заувек нестаде) . Поред тога, симболичка вредност 

појма небо искоришћена је и за наслов приповетке Кроз грање небо, у чијој 

основи јесте карактеристични витализам Исаковићевих јунака, тешких 

5 Нешто више о томе може се пронаћи у тексту "Горе и доле, или о 
многозначностима Прометеја", у књизи: Јан Кот, Једење богова, Нолит, Београд, 

1974, стр. 9. 
6 А од те поделе на оно што је горе и доле - почиње и старозаветна књига Постања: 
У почетку створи Бог небо и земљу. (Постање, гл. 1, Прва књига Мојсијева- Свето 

писмо старога завјета, Британско и иноземно библијко друштво, Београд, 1984, стр. 
1). 
7 А. Исаковић, Трен 1 (Казивања Чеперку), Сабрана дела Антонија Исаковића у 5 
књига, Просвета - БИГЗ, Београд, 1985, стр . 24. 
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рањеника. И поред непријатељског окружења, притајена нада у њима ипак 
. . 

живи, потискуЈе страх и малодушност, а чежњу за животом исказуЈу чак и 

они који јасно виде неминовност смрти. Они, просто, желе да гледају кроз 

грање небо, налазећи у том погледу утеху, лепоту постојаља, или светлину 

вечности. У насловној причи збирке Папрат и ватра партизан Максим крије 

се од Немаца у малом усеку у стени, из којег може да види само комад 

плавог неба, а у почетној причи збирке Празни Брегови - Нема краја, 

употреба ове речи је метафорична: Небо је врео капак - мирно и голо, у 

његовом плавилу лута полен сасушеног биља.8 

Елементарне природне појаве (сунце, киша, хладноћа, месечина) могу 

бити понекад и сурови контраст реалности Исаковићевих јунака, 

дезоријентисаних, престрашених или безнадежних. Такав контраст јесте и 

онај између природног предела, света у коме се промене одвијају 

периодично и поступно, и- људског света, оног што Је дошло као наметнуто, 

уносећи у живот природе нову драматику, неку врсту поремећаја равнотежа 
. . 

сила КОЈе владаЈу васионом. 

Космичка симболика добија важну улогу у Исаковићевим кратким 

причама већ од Кашике, и то од прве реченице ове приче: На месечини 

блескају разбацане дечје капе тврдих бокора планинске траве.9 Ноћни 
планински пејзаж, на месечини, има у себи димензију тајанственог, 

непознатог простора, у коме се одвија људска драма библијских размера. 

Ова реченица, изречена у једном даху, без зареза и везника, херметична је 

и тешко изговорљива. У њој се каже како светлост месеца обасјава бокоре 

планинске траве. Синтагма: разбацане дечје капе тврдих бокора има у себи 

два придева опозитног значења. Први део синтагме - разбацане дечје капе -
. . 

алудира на мале дечЈе главе, расуте по планинскоЈ коси, и на младост, 

недораслост, незрелост, а други део - тврдих бокора планинске траве -
сугерише сурове животне услове, сировост и опорост живота, ограниченост 

природног оквира и сцене у којој се одиграва људско трајање . Писац нам 
. . 

даЈе оно што Је меко и животно на хладном и сувом животном простору, 

какав симболизује планинска трава, односно сама планина као предео пуст и 

напоран, као узвишење које се мора прећи да би се извршио задатак, да би се 

живело и преживело. Отворени, неограничени природни простор, са путем 

који води до циља- у већини Исаковићевих прича јесте позорница на којој се 

одвија животна драма малих људи, затечених у вртлогу ратних збивања. 

Месечева10 светлост овде има много значајнију улогу но што је сама 
визуелна представа простора у коме се одвија људска драма. Прва реченица 

8 А. Исаковић, "Нема краја", у књизи Празни брегови, Сабрана дела Антонија 
Исаковића у 5 књига, Просвета- БИГЗ, Београд, 1985, стр .. 
9 А. Исаковић, "Кашика", у књизи Велика деца, Сабрана дела Антонија Исаковића у 
5 књига, Просвета- БИГЗ, Београд, 1985, стр. 17. 
10 Месец је одувек имао више различитих значења: Фазе рођења, смрти и ускрснућа 
месеца симболизују бесмртност и вечност, непрестану обнову, просветљеље. Он 

представља и тамну страну природе, њен неуочљиви вид, духовни вид светлости у 
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Исаковићеве приче као да говори: тајанствена светлост пишчева (месечина) 

која обасјава живот што се одвија на тим временско-просторним релацијама 

(велику децу, њихове дечје главе на телима одраслих људи, тврде бокоре 

планинске траве) - није светлост сунца, јарка, заслепљујућа, већ она 

месечева, фино ткање које све чини магличастим, прозирним, пролазним, 
. . 

какво и Јесте човеково траЈаље. 

Слика месеца је дата у овој причи још једном, кроз снажну 

персонификацију: Месец сручио своје жуте образе у пун котлић кајмака/ 1 а 
и у причи Кроз грање небо, чија радња хронолошки следи Кашику, месец се 

појављује да подсети грубог водника Станка на Зоћу, на кобну ноћ, поред 

суве планинске траве и рукунице бакрача: Ове ноћи види чврсту планинску 

траву, и месец углављен у борове главе, који му личи на жуто дно 

испражњеног бакрача. Зашкрипе букове гране, далеко у њему шкрипне 

рукуница бакрача, крене лисната грана по мраку и подсети га на његов и 

Зоћин корак по бокорима планинске траве. 12 

Није нимало случајно то што Антоније Исаковић истим детаљем, истим 

временом и истим амбијентом отвореног простора на месечини отклапа и 

заклапа своју прву књигу. Та месечина је у првој причи, Кашици, хладна, 

суморна слика ноћне тишине, наговештај удеса, зле судбине Исаковићевих 

јунака. Међутим, у последљој причи ове збирке (Вече) слика летње месечине 

је сентиментално обојена, скоро идилична, сва у слутњи нечег лепог, топлог, 

људског, оптимистичког: Месец је горео у раженом пољу . ../Месец је звонио 
над пољем, ми смо стајали једно поред другог кад из високе ражи изрони 

девојка у црној блузи. 13 

И у другим Исаковићевим причама месец и месечина нису прост декор, 

већ имају дубље симболичко значење: - Текуница је видео у реци бели тањир 

месеца. ("Зечја кожа") - Месец се већ набо насред поља и безбрижно је 

затегао свој жути трбух. ("Црвени шал") - Месец, запаљен дулек, својим 

крајем крзао је руб клисуре. ("Три плава цвета") - Месец је над кровом и 

запуштеном ронделом цвећа; река се сада чује и војник је још увек на крову. 

("Војник на крову") . У причи Подне месец се појављује у тренутку када је 

млади војник испричао шта се догодило, описао своју људску слабост према 

жени: Иза њега, месец се на боде на камен брег ... 14 У овој причи на месечини 

тами, унутрашље знање, ирационално, интуитивно и субјективно. (Х. К. Купер, стр. 

104); За човека симбол прелаза из живота у смрт и из смрти у живот; симбол 
посредне, поступне, хладне спознаје; месец метафорички евоцира лепоту, а и 

светлост у мрачном беспућу; симбол плодности; месец симболизује пасивни али 

плодни принцип, ноћ, влагу, подсвест, имагинацију, сан, пријемчивост, жену и све 

што је непостојано, пролазно и подложно утицајима. (Ж. Шевалије - А. Гирбрант, 

Рјечник симбола, Накладни завод Матице хрватске, Загреб, 1983, стр. 406). 
11 А. Исаковић, Кашика, стр. 17. 
12 А. Исаковић, Кроз грање небо, у књизи Велика деца, стр. 68. 
13 А. Исаковић, Вече, у књизи Велика деца, стр . 225. 
14 А. Исаковић, Подне, у књизи Папрат и ватра, Сабрана дела Антонија Исаковића 
у 5 књига, Просвета - БИГЗ, Београд, 1985, стр. 121. 
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се доносе и важне одлуке, решавају оне судбинске дилеме, бира између 

живота и смрти. Једну такву одлуку доноси и безимени командант; љу као да 

потврђује пејзаж са месечином као окосницом атмосфере смиреља, окончаља 

унутрашље драматике приче: Онда приђе прозору и дуго остаде замишљен 

гледајући у камене брегове на месечини. Пса нигде није било. 15 

И много година касније, у Исаковићевом роману Миран злочин појављује 

се сцена веома слична оној почетној у причи Кашика; и ту се описује 

кретаље двојице људи, који на месечини беже пред непријатељем: Месец, 

њега се највише плашимо, рефлектор са неба; шта ћемо, не можемо га 

задржати - време му је за излазак; светао обруч љегове грбине помаља се 

на раљској коси; све више дебља жута обрва, док се не претвори у летњи 

дулек, тада си на снегу лака мета; месец нас изручује на стрелиште где 

ћ б . 16 
не е ити промаша;а. 

Као контраст месецу Исаковић поставља сунце, које је у љеговим 

причама значајан чинилац атмосфере, амбијента у којем се одиграва 

појединачна и колективна људска драма. Оно има вишеструка симболична 

значеља: извор светлости, топлине и живота, бесмртности, владарског 

обележја, знаља, просветљеља ... Митар из приче Нема краја, безимени 
младић из приче Војник на крову, Јован Гркић из приче Подне- труде се да 

ухвате, упију сунчеву енергију, уживајући у тренуцима слободе, 

опуштености, распојасаности чак, а узаврело мноштво из приче У знаку 

априла на љеговоЈ светлости покушава да утекне од стварности рата и 

умираља. 

У причи Папрат и ватра главном јунаку, Максиму, непознати партизан 

на светлости сунца изгледа чудно - помало и светачки: Максим не одговори, 
иако је непознати разрогачено очекивао; изгледао му је луд: та улепљена 

коса, црно-сјајна, беличасти полен око слепоочница и у ушним шкољкама. 

Али шарене очи, живе, бистре,у тој мршавој глави, одавале су свесно биће; 

б . д . 17 
сунцем о ас; ан, изгле ао ;е као светац, пустињак. 

Сунце понекад добија хиперболично значеље, истакнуто сталним 

рефренским понављаљем и истанчаним избором тренутка и места у краткој 

причи, чиме се претвара у јасан и сугестиван симбол. Тако се почетак приче 

Подне дешава у атмосфери јаког сунца18 и велике врућине, која изазива жеђ, 
малаксалост и знојеље. Осећа се близина смрти, и скорост командантове 

одлуке да се изврши наређеље (Сунце је све више сукљало на камен, из 

15 Исто. 
16 А. Исаковић, Миран злочин, Српска књижевна задруга, Београд, 1992. стр. 157. 
17 А. Исаковић, Папрат и ватра, стр. 143. 
18 Мирко Ковач на овај начин издваја сунце као специфични Исаковићев симбол: 
Прича Подне, на пример, својом згуснутошћу представља заиста крајње 

савршенство слике, јединствено сажимање времена и простора. Сунце је ту 

непрекидно присутно не као симбол већ као могућност да му се окренемо, да га 

потражимо, да се оријентишемо. (М. Ковач, "Афирмација домаће приповетке", 

Народна армија, XVII/1962, бр. 1194, 22. VI, стр. 7) 
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. ) 19 к 
камена све ;аче: жи, жи . ада напетост спласне, а на видику Је 

ублажавање супротности, могућност компромиса - то се прати сликом 

заласка сунца (Сунце је сишло иза куће, зрикавци су постали тиши, а на 

каменим бреговима пас се није видео).20 

Иако је у Исаковићевим причама најчешће његова светлост зрачење 

елементарног живота, насупрот ништавилу ратних збивања (на пример, у 

краткој причи "Нема краја": Сунце се расипа, и чини женска тела 

зрелијим .. ./ Сунце се просипа по женскињ у и си са влагу с вратова и 

слабина ... ), сунце може бити и уништаватељ - по принципу суше. Тако се на 

светлости сунца осећа тежина, комплексност живљења; свет је обасјан 

сунцем до неподношљивости, све ври од напетости: Бургија је то, и камен 

уништи/ По леђима га је сунце драла. Сунце скратила траву и корак.21 

Сунце понекад није више животодавно, није оздрављујуће, већ је претеће, 

или безобразно равнодушно, оно је сурови сведок, или пак саучесник зла, 

несреће: Сунце испија целу котлину, реку, град, нове зграде; испарава свеж 

малтер, мирише на истуцан рен./ Сунце сукља на кров, у његов врат; реку не 
. д б 22 

чу;е, као а тече кроз лато . 

У причи У знаку априла сунце својим кретаљем прати дешавања на 

железничкој станици. Као елемент описа атмосфере први пут се појављује у 

уводном делу приче: Жандарм се шетка поред ограде, умирује светину, 

важан је, његова бела и чиста капа, румена пуслица - светли на слабом 

сунцу априла.23 У тренутку када се већ створио трагични неспоразум, дата је 
слутња несреће: Слабо сунце априла почело је да залази. Хоризонт према 

брду добијао је котурасту румен. Са запада је наилазила нејака тама, а око 

станице јаче замириса на бензин и људе. 24 Слика зажареног неба при заласку 
сунца као да је слика пакла,25 куда ће поћи душе мртвих. Чин ритуалног 
жртвовања људског бића напослетку се констатује сликом потпуног заласка 

сунца, поетски интонираном реченицом: И тога часа слабо сунце априла 

потпуно зађе за брдо .26 Рефренска слика сунца у овој причи је стабилног 
интензитета, чиме се исказуЈе неутралан, готово равнодушан однос према 

19 А. Исаковић, Подне, стр. 112. 
20 Исто, стр. 117. 
21 А. Исаковић, "Нема краја", нав. дело, стр. 15. 
22 А. Исаковић, "Војник на крову", у кљизи Папрат и ватра, стр. 204. 
23 А. Исаковић, "У знаку априла", у кљизи Папрат и ватра, стр. 28. 
24 Исто, стр. 35. 
25 Навешћемо само нека од многобројних тумачеља речи пакао: Полазећи од 
значеља речи пакао - смола, Нодило (Ратко - прим. М. П.) објашљава пакао као 

зажарена небо при заласку сунца, куда су ишле душе мртвих. (Ш. Кулушић - П. Ж. 
Петровић - Н. Пантелић, Српски митолошки речник, Нолит, Београд, 1970, стр. 230); 
По хришћанској терминологији, пар светлост - тмина симболизира двије 

супротности, небо и пакао. Ако се светлост поистовећује са животом и Богом, тада 

пакао значи лишеност Бога и живота. Унутарља битност пакла сам је смртни гријех 

у којему су проклетници умрли. (Ж. Шевалије - А. Гирбрант, стр. 520). 
26 А. Исаковић, У знаку априла, стр. 35. 
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драматичним догађајима које прати. Оно је увек слабо сунце априла, дакле, у 
. . 

питаљу Је чврста и непроменљива синтагма, коЈа као да сугерише константну 

немоћ и, на крају, неминовност пораза (потпуно зађе за брдо27). 
Елементарна космичка дешаваља везана за месец и сунце Исаковић 

користи и приликом именоваља појединих прича, као што су Вече и Подне. 

Обе имају у свом наслову по једну реч, која не одређује само временски 

оквир дешаваља конкретне радље, већ носи у себи посебну атмосферу и 

контекст. Ако узмемо у обзир традиционалну симболику ових речи, моћи 

ћемо да закључимо да ти наслови нису дати случајно. По библијском 

предаљу, подне симболизује светлост у љеној пуноћи, и означује неку врсту 

светог тренутка, застој у цикличком кретаљу прије него се разбије крхка 

равнотежа и свјетла почне падати према залазу. Оно симболизира 

заустављаље свјетла на свом путу - једини тренутак без сјене - слику 
· n П б в;ечности. оред тога, према другим тумачељима, оно сим олизира 

заустављаље свјетла на свом путу - једини тренутак без сјене - слику 
. 29 д д д . . д д 30 в в;ечности, односно ео ана ка а се ;авља;у емони или зли ухови. ече 

. . 
Је смираЈ дана, али и људске душе, време када се сакупљена искуства дана 

згушљавају и сливају у искуство ноћи - то је време када се промишљају и 

доносе одлуке, и долази до суштинских закључака и истина о животу. Оно 

носи у себи понешто од светлости дана, љеговог живота; са друге стране, као 

предворје ноћи, оно садржи у себи и неке од љених позитивних аспеката, 

пошто је сама ноћ претходница поновног рођеља или иницијације и 

обасјаља,31 односно симболизира вријеме дозријеваља, клијаља и завјера 
ћ . д ~ 

што е на св;етлу ана постати очитоваља живота. 

Антоније Исаковић је у својој тежљи за стилски дорађеним и 

оригиналним - ишао следећи сопствени унутрашљи глас, изван токова 

савремене српске кљижевности: отуда љегова склоност експерименту, 

изненађељима, иновацијама, оригиналној метафорици и експресивности, а 

све у циљу обогаћеља оног што је затечено. То он објашљава на следећи 

начин: Угледали сте кост на ливади: људску, кољску; од ље правите 

метафору; покушавате даље - до симбола; хоћете још даље; да у дугмету 

сагледате целу планету ... Волим аналошку вредност речи на којој се заснива 
симболика уметности: створити од травке шуму, од погледа човека знамен 

27 Овакав крај приче У знаку априла подсећа на почетак народне песме "Највећа је 
жалост за братом": Сунце зађе за Невен, за гору, или на познате стихове Ђуре 

Јакшића, из песме "Вече": Као златне токе крвљу покапане/доле пада сунце, за 

гору, за гране. 
28 Ж. Шевалије- А. Гирбрант, нав. дело, стр. 519. 
29 Исто, стр. 519. 
30 Српски митолошки речник, стр. 236. (Ш. Кулушић - П. Ж. Петровић - Н. 
Пантелић). 
31 Х. К. Купер, стр. 113. 
32 Ж. Шевалије - Гирбрант, нав. дело, стр. 433. 
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људске судбине. То је привилегија поезије, али и тежња прозе, при чему не 

д . ф 33 
мислим а се поезИЈа прозе мора изражавати лирском мета ором . 

Захваљујући необичним, смелим поређељима, метафорама, 

персонификацијама, у многим Исаковићевим кратких причама поетски 

елементи надвладавају њихову прозну форму, приближавајући његов 

стилски израз лирском реализму. Томе је свакако допринео прегршт 

космичких симбола у његовим кратким причама и приповеткама. 

COSMICAL SYМBOLISM IN SHORT STORY OF ANTONIJE ISAКOVIC 

Cosmical symbols in short stories of Antonije Isakovic were considered. 

33 Гроздана Олујић, "Револуција из угла Антонија Исаковића", у књизи Писци о 
себи, Младо поколење, Београд, 1959, стр. 49. 
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КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНЕТАРНЕ КУЛТУРЕ МИРОЉУБА 

ТОДОРОВИЋА 

МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ 

Мегатренд универзитет 

Резиме. У раду је анализирана концепција планетарне културе родоначелника 

сигналистичког покрета Мирољуба Тодоровића. 

1. ИЗЛАЗАК ИЗ ТЕСКОБЕ «МАЛЕ ЗЕМЉЕ МЕЂУ СВЕТОВИМА» 

«Дешифруј атоме и галаксије риму)!» 

М Тодоровић (1959) 

У једном интервјуу објављеном у старом НИН-у пре више од три 

деценије (пре него је овај недељник прешао на њузмагазински формат), 

угледни сликар и професор Ликовне академије Михаило С. Петров испричао 

је тада младом новинару Моми Капору (Капор, 1997) како се возом од 
Париза до Београда путује 36 сати, док уметничке идеје путују дуже и стижу 
до нас кад већ сасвим застаре у Европи ... 

Чувени сарајевски естетичар Иван Фохт (1972) израчунао је, другим 

поводом (и објавио у књизи Увод у естетику), да се новитети у неком 
. . . . 

уметничком правцу, струЈи или стилу код нас ЈављаЈу пет децениЈа после 

њиховог појављиваља у белом свету. 

Можда рокови више нису тако хронометарски тачни, али је истина да

по чудним путевима рађања и преноса културних утицаја - бројчано малих 

народа и «малих» Језика по правилу нема на тржишту новитета, или они 

тамо стижу с великим закашњењем. 

Тек појавом сигналистичког неоавангардног покрета српска култура 

изнела је на светску трпезу духа једну наглашено самородну, свеобухватну и 

продуктивну уметничку идеју. При том је коренито измењен смер културних 

утицаја. Означена у једној песми Вељка Петровића (с почетка ХХ века) као 

«земља касног цветања», уметничка Србија- захваљујући сигнализму- не 

само да без задоцњења хвата корак са све бржим и интензивнијим 

неоавангардним токовима у свету, већ у њих уноси и значајне иновације. 
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Сигнализам је данас незаобилазна планетарна чиљеница; више него било 

који уметнички «изам» са ових простора, сигнализам учествује у глобалној 

авантури савремене цивилизације . Сигнализам нас свету представља као 

народ с културом, а не само са историјом. Високу планетарну актуелност 

овог уметничког покрета потврђује и чиљеница да сигналисти редовно 

сарађују у најугледнијим светским часописима и излажу своје 

интермедијалне радове у најгласовитијим галеријама диљем Земљиног шара. 

У свету је о сигнализму до сада објављено око две хиљаде библиографских 

јединица, укључујући и три докторске дисертације, више монографских 

целина и неколико темата на страним језицима. Родоначелник покрета 

Мирољуб Тодоровић данас је светски писац српског имена и презимена, као 
. . . . 

што Је и сигнализам Једна од кључних одредница КОЈе именују српску 

културу у међународним размерама. Стваралачко присуство М. Тодоровића 

на интернационалној сцени аргументује се са више од 400 радова у страним 
публикацијама и на страним језицима (подаци не укључују 2005. годину). 

Сигналистичка уметничко-поетолошка пракса утемељена је на 

аутоноМИЈИ знаковног изражаваља, слободи индивидуалног чина, 

оригиналног проседеа и експерименталног замаха, потом на лудичкоЈ 

(игралачкој) активности, на сцијентизацији у правцу интернационалног и 

планетарног језика и космополитске усмерености модерне уметности. У 

средише свог ствараља сигналисти стављају signum, универзално читљив 
знак, а не традиционално писмо, КОЈе Је ограничена само на кориснике истог 

језичког кбда. У сигналистичким уметничким остварељима значељски 
. . 

спектар извире из унутрашљег знаковног устроЈсктва, док материЈални свет 

садржи углавном сигнале са спољашном димензијом . У свету преплављеном 

симболима, сигнализам доприноси да се, ослаљаљем на унутрашље знаковне 
. . 

ентитете, разлуче сложене уметничке од ЈедноставнИЈИХ, неуметничких 

творевина. Успостављаљем вишесмерног система знакова, и линеарних 

узајамних веза међу љима, овај «изам» омогућује појединцу и групама да 

изађу из духовне омеђености и ослободе се друштвеног, историјског и 

егзистенцијалног релативизма, творећи планетарну културу и нову 

осећајност, иновирано поимаље жанра и друкчији вредносни и симболички 

поредак. 

Утемељивач сигнализма је песник и ликовни уметник Мирољуб 

Тодоровић (рођен 1940), чије се интелектуално и ерудитско деловаље 

упоређује с Т. С. Елиотом: «авангардист без побуне». Он је обавио главни 

посао око сигналистичког преиспитиваља ПОЈМа песничке чиљенице, а потом 

и око Језикотворног, терминолошког и моделотворног утемељеља 

сигналистичке продукције. Програмска и поетичка начела покрета 

имплицирана су у Тодоровићевим манифестима објављеним 1968, 1969. и 
1970. године. За разлику од многих бучних наговештаја у другим областима, 

и другим културама, сигналисти су остварили највећи део својих 

прокламација, антиципација и замисли. Европска и светска култура 
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. . 
прихватиле су важнИЈИ део тих иновациЈа као нераздВОЈНИ део целине 

модерне уметности. 

МИРОЉУБ ТОДОРОВИЋ 

ПЛАНЕТА 

Jlt 

1iPfX3BfJ/Il 
ни ш s{L' 68. 

Слика 1. 

С предзнаком сигнализма објављено Је око стотину самосталних 

песничких и есеЈистичких књига и реализована више десетина колективних 

пројеката, како овде тако и на светским смотрама. Најдубљи продори 

остварени су збиркама, есејима и примељеним делима која разрађују и 
. . 

теориЈски-практично пропитуЈу лингвистичко-семиолошку природу 

уметности и културе, заснивајући «нови тип модерности». 

Склоност истраживању без престанка примарно је начело сигналистичке 

праксе . Овај инспиративни извор привукао је покрету неколицину старих 

авангардиста, од којих су се двојица (Давичо и Љубиша Јоцић) и креативно 

придружили. Верни заносима сопствене младости, Давичо и Јоцић објавили 

су, у својим позним годинама, више књига у сигналистичком кључу. У 

једном есејистичком тексту Давичо види биланс сигнализма као «поновно 
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хватање корака спрс к е поезиЈе с истинским авангардним тражењима у 

свету», а језичке експерименте Мирољуба Тодоровића назива «празнично 

свежим и свечаним тренутком». У првој генерацији сигналиста - који су се 

рађали у таласима, везујући се у мање или више кохерентне групе - активно 

су деловали Марина Абрамовић, Зоран Поповић, Спасоје Влајић, Слободан 

Вукановић, Неша Париповић, Жарко Рошуљ, Слободан Павићевић и 

Добривоје Јевтић, док данас сигналистичке идеје куљају из снажних 

лабораторија у Београду, Новом Саду, Суботици, Вршцу, Крагујевцу, 

Ваљеву, Подгорици, Нишу и другим местима. Млади сигналисти из ових 

геокултурних центара још смелије одбацују лажни мир и архивиране истине 

о свету, човеку и уметности, стварајући свој особени колоплет знакова, 

симбола, сигнала и спознаја преведених у сфере мисли без речи. 

Храбро се крећући од авангардног ка неоавангардном и 

трансавангардном, баштинећи учинке техномодернизма, постмодернизма и 

неоконцептуализма, ветеран Тодоровић и млади сигналисти постали су 

градивни елемент јужнословенске, балканске и европске културе и 

цивилизације. Из тескобе традиционалног простора «мале земље међу 

световима» (Андрић) они се пробијају нудећи неку врсту радног, 

производног програма преласка на уметност по мери електронске ере . 

Из тог изворишта и надаље притичу самосвојне, привлачне и 

провокативне идеје којима се богате уметничке, књижевно-теоријске и 

поетолошке основе не само сигналистичког погледа на културну реалност, 

већ и важнији токови модерне цивилизације уопште . 

11. ОСАМ ЧИНИЛАЦА ПЛАНЕТАРНОСТИ У СТВАРАЛАШТВУ 
МИРОЉУБА ТОДОРОВИЋА 

Ј. Проширен тематски круг: 

Сигналистичко стваралаштво кипти од унутрашљег напона и амбиције да 

се захвати тоталитет света и живота. Посебну димензију даје напор да се 

употребе и тематизују научна открића и визија глобалне и техничке 

цивилизациЈе. 

Првородна сигналистичка врста, сцијентистичка поезија, готово у целини 
. . . 
Је окренута концепЦИЈИ космичког идеализма, о чему сведоче наслови трИЈУ 

кључних књига М. Тодоровића из те фазе: Планета (1965), Путоваље у 
Звездалију (1971) и Textuт (1981). 

Уместо певања у стилу: Ала је леп овај свет, овде поток онде цвет ... , 
основна питања песништва М. Тодоровића концентришу се око релације 

време- простор- материја као својеврсне задатости у КОЈОЈ човек покушава 

да нађе властиту упоришну тачку. 

Сцијентистичка поезија је у основи уметност трагања за разрешењем 

космичке загонетке бића и бивства, при чему је митско мишљење замењено 

научним . 
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Слика 2. 

2. Искорак из националног језика, трагаље за новим изражајним 

средствима: 

Сигналисти су, у настојању да се креативно окрепе и на врелу које се 

раније није сматрало поетским, или је било с ону страну поетског, укључили 

у лингвистички систем не само језик у уобичајеном поимању, него и читав 

комуникациони спектар математичких симбола, визуелних знакова, 

психичких реакција и телесних гестова. Као што су код сигналиста речи 

најчешће више од речи, тако је и језик више од језика. Прелазећи из слике у 

реч, и обрнуто, онтолошко језгро песме трансформише се у бескрајни 

калеидоскоп одувек прижељкиваног планетарног говора. 

Лингвистички знаци су у сигналистичким песмама често графички 

материЈализовани, поставши видљиви. Семантика «видљивог» Је у том 
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смислу испред «читљивог». Воковербални сигнали доводе се у везу са 

знацима невербалног споразумеваља, и тек у љиховоЈ интеракЦИЈИ се 

дешифрују и естетски осмишљавају. 

Речи, црте, знаци и симболи су у спиралном кретаљу, праволинијском 

распредаљу и кружном саображаваљу према оном што је надреална и 

трансцендентно . Ослобођен синтаксичких стега, овај језик зрачи нову 

енергију која се може назвати и светлосно разгарање неизговорљивог .. Ово 
преиспитиваље формалних и изражајних могућности језика наишло је на 

добар пријем у свету; планетарна култура уништава сваку приватну 

концесИЈУ културе и лако прелази преко видљивих и невидљивих 

царинарница духа. 

З. Потпуно напуштање лингвистичког подручја и залазак у област знака: 

Једно од најрадикалнијих искорачеља из чауре вербалног језика у којој је 

поетска реч вековима била заробљена, имамо у визуелној поезији. У овој 
. . 

врсти песништва НИЈе само реч оспорена а стих замељен сликом, него Је и 

сама песма ослобођена једнодимензионалности и условности линеарног 

читаља, освајајући након временске и просторну димензију. 

У визуелној песми поетска значеља настају из визуелног поретка, док су 

дискурзивни или вербални аспекти природних језика стављени у други план, 

некад и сасвим истиснути. Визуелна поезија тежи остварељу идеје 

универзалног, планетарног споразумеваља, КОЈе се не може реализовати 

искључнвим коришћељем вербалног језика пошто је он вишеструко 
. . 

ограничен национално, социЈално, комуникацИЈски и слично . 

Инсистираљем на оптичко-графичком деловаљу текста подржава се концепт 

планетарне комуникације међу људима. 

Илустрације ради, наводимо Тодоровићеву песму "Ајнштајн" из 1970. 
. . . 

године, ЧИЈОМ се наднационалном, метаЈезичком структуром превладаваЈу 

условности кљишке културе и поезиЈа уводи у нове имагинарне и ониричке 

оквире: 

"\--·. 
···.::::·· .. ·. 

······Е 

.с···~ 

Слика 3. М. Тодоровић: визуелна песма "Ајнштајн". 
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За природљаке, који су на овом скупу у већини, може бити охрабрујуће 

сазнаље да се, у лабораторији планетарног песника Мирољуба Тодоровића, 

Ајштајнова научна поставка третира као тачка из које се отвара нови увид у 

физичке законитости универзума. За песнике и теоретичаре кљижевности, 

пак, визуелно стваралаштво оличава самообнављајућу моћ песништва да у 

суочаваљу са истрошеним матрицама пронађе изражајне могућности које ће 

одговарати општем сензибилитету у духу новог времена. 

4. Експерименталост без граница 

У планетарној култури М. Тодоровића експеримент је добио средишљу 

важност, обухватајући готово све фазе настанка и рецепције уметничког 

дела. 

По овом уметнику, суштина стваралаштва није више у реализацији 

коначног, завршеног дела, већ све чешће у самом чину истраживаља. 

Мељајући производне обрасце, материјале, медије и технологију, уметник 

постепено открива Једну нову реалност, односно, са-реалност уметничког 

дела, коЈа Је нешто друго од са-идеалности. 

Експериментална истраживаља у сигналистичкој уметности, ЧИЈИ Је 

родоначелник и најплоднији аутор М. Тодоровић, смело су споЈила 

спекулативно, аутопоетичко и теоријско у настојаљу да се уобличи 

конкретно уметничка дело, отворено за стваралачку надоградљу. 

Приметно је да овде не говоримо о пасивном гледаљу или читаљу, већ о 

активном укључељу у процес оствареља и довршеља уметничког дела. 

У уметничкој продукцији која извире из узавреле радионице М. 

Тодоровића реципијент почиље да долази у временске, амбијенталне, 

просторне и чак телесне односе са делом, било да су спонтани или 

програмирани. 

Планетарна дела рачунају са активним реципијентом који ће учествовати 
. . 

у откриваљу и спаЈаљу разноврсних асоциЈативних низова и суделовати у 

суствараљу нових значеља. 

Непристајаљем на једнообразни линеарни ток, ове творевине се при 

сваком новом «читаљу» или «гледаљу» поново интерпретираЈу и на известан 

начин ре-креирају. Тако се задаје жесток ударац херметизму уметничког 

дела, који онемогућава да се оно допуни, да постане ствар већине и зрачи као 

опште добро . 

5. Мултимедијалност: 

Као особен комуникациони процес, који укида класичне границе између 

песничког, ликовног, звуковног и сценског, планетарна дело ствара 
. . 

разгранату интермедиЈалну мрежу коЈа не представља само коренити заокрет 

у начину мишљеља, већ и у начину уметничког саопштаваља тог мишљеља. 
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Динамичко преплитаље текстова унутар текста понекад прераста у 

трансфер из једног у други медиј, при чему неминовно долази до промена 

условљених како новим чулним и значељским системима, тако и оних 

свесно усмерених у правцу одређених актуелизација. Занимљив пример је 

«транскрипција» библијских и средљевековних тема у Тодоровићевој збирци 

Видовдан (1989), где неке вербалне песме имају и своју визуелну варијанту 
(стр. 36. и 37). 

6. Жанровско богатство: 

На трагу Крочеове поставке да свака измена садржине уједно представља 

и измену форме, планетарни песник М. Тодоровић почео је да заснива 

теориЈски став о естетском значељу предметности дела и валентности 

процеса у коме садржина активно «тражи» и налази своју форму и 

жанровски облик. 

Поимаље жанра код овог песника блиско је концептуалистичком, јер 

уместо готовог и непоновљивог дела афирмише стваралачки процес. 

Обликујући жанрове према унутарљем импулсу, М. Тодоровић је наоко 

целовите структуре свесно разбијао колажираљем, монтажама, цитатношћу и 
. . 

другим техникама КОЈе потпомажу ширеље асоциЈативних кругова. 

Различити временски и просторни нивои стварности међусобно су оштро 

супротстављени. Уместо «чистим» облицима, аутор се радије приклаљао 

жанровима са узајамним претапаљем и измељеном функцијом појединих 
. . 

родова и врста, напр . поетизаЦИЈОМ прозе, прозаизмима у поезИЈИ, итд. 

Планетарну културу М. Тодоровића одликују изразита жанровска 

иновативност и типолошка разуђеност. Анализом планетарног праксиса, 

односно, конкретних песничких оствареља у сигналистичком и планетарном 

кључу, дошли смо до систематизације од 11 основних врста Тодоровићеве 
сигналистичке поезиЈе, са низом подврста. 

Указујући на релативност затечених критеријума у процени уметничких 

појава и вредноваљу уметничког дела, М. Тодоровић се окомио на 

историјски облик дела као јединствене и непоновљиве структуре, чије се 

особености могу спознати само ако их третирамо у тесној узајамној вези. 

Што је дело отвореније, самостваралаштво језика, у коме сигналистички 

уметници виде «лудички агонизам», биће израженије . У једној метапесми 

без наслова (из кљиге Ка извору ствари) родоначелник сигнализма овако је 

објаснио на чему почива ново дело: 

На другачијим темељима 

ван кохеренције 

смисаоности и тоталитета 

текућег језика 
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7. Хумор: 

У сигналистичком стваралаштву хумор, узет шире од експресиЈе 

емоционалног стаља, може се сматрати поливалентним производом КОЈИ Је 

непосредније повезан с уметношћу, игром и сцијентизмом . У сфери 
. . 

неоавангардног, хумор и ирониЈа се углавном засниваЈу на парадоксу, 
. . . 

игривости духа и елементима критичке свести, КОЈИ му поЈачаваЈу или 

динамизују изражајност. Хумор је у противставу према опорој стварности и 

стално подрива љена доминантна мерила и вредности. Он настаје на тананој 

граници на којој се додирују имагинативност и моћ просуђиваља, као и 

свуда где се рационално удружује се бизарним и безобзирним . Пошто је, по 

Бодлеру, лепо увек бизарно, природно је што је хумор тако лако ушао у 

сигналистичку уметност, остајући тамо као својеврсна алхемија духовности. 

Низ сигналистичких родова и врста управо опст~е на супротностима 

комичног и узвишеног. Посебно је ефектан иронијски спој наоко неспојивих 

културолошких, лингвистичких и идеолошких аспеката у Језику масовних 

медија и пропагандној фразеологији. Животна стварност је испуњена 

вербалним, сликовним и гестовним двосмисленостима, порукама чија се 

значеља међусобно искључују, као и речима, симболима и гестовима који 

казују нешто сасвим супротно од оног што им је намера (на пример, циклус 

песама <<АБЦ о Мирољубу Тодоровићу» у збирци Свињаје одличан пливач). 

Парадоксалне језичке игре на продуховљен начин скрећу пажљу на 
. . 

друштвену хипокризиЈу, на естетске, сазнаЈне и идеолошке полуге 

друштвене моћи и доминације . Ова борба за проветраваље социјалне и 

духовне атмосфере води се пре свега речима. Игре речи, смислова и 

асоцијација омиљено су средство сигналистичких стваралаца, посебно 

родоначелника М. Тодоровића. Упадљиво је да овде скоро и нема игре 

сликама и визуелним симболима, осим игре која се визуелно ознаковљује 

дистихом, катреном или сонетним обликом. Разлог вероватно лежи у 
. . . . 

чиљеници да Је визуелна слика по СВОЈОЈ структури отпорниЈа према 

слободној и неспутаној игри него лексеме . Стварност се надограђује и 

превазилази и гестуално-сценским испољаваљем, што жанровска разуђеност 

сигнализма убедљиво доказује. Осим иронијско-сатиричним назнакама, овде 

се главни ефекти постижу ослаљаљем на потенцијале сценског говора. 

8. Игривост: 

Феномен игре у стваралаштву М. Тодоровића, схваћен као слободна и 

неусмерена делатност духа у оквиру замишљене или новостворене 

реалности изван миметичког, има изузетну улогу у процесу естетизациЈе 

збиље . Могло би се, чак, рећи да већи део неоавангардног стваралаштва 
. . . . . 

дугуЈе своЈ настанак креативноЈ игри отворених и неспутаних асоциЈаЦИЈа са 

циљем да одухове, открију другачије или забаве на нов и необичан начин. 

Овде игра није «средство безазленог трошеља сувишне енергије», о чему 
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пише И. А. Ричардс (1964), већ долази из потребе која је суштинска -да 
подстакне естетска и социјална осећаља мноштва и надогради једнообразна, 

рутинско функционисаље света и живота. 

Еманципаторска и стваралачка димензија игре у сигнализму огледа се у 

томе што она преображава и себе и своје актере; у неоавангарди се 

стваралачки чин често преноси са уметника на публику и «нехотичне 

учеснике» (поштанске службенике, на пример), што значи и да се простор 

игре неограничено шири. Било да је реч о разиграности атомских честица (у 

сцијентистичкој поезији) или лудизму у процесу рецепције (гестуална и 

шатровачка поезија), игривост је неизоставни градивни елемент 

сигналистичке песме . 

Игра стимулише буђеље «успаваног језика» и омогућује лакше 

умрежаваље симбола и знакова; понекад, игра сама по себи постаје субјект 

који осмишљава стваралачко биће пројеката утемељених на лудистичким 

основама. 

У сигнализму су препознатљиве две врсте игара, као и варијанта с 

љиховим спретним комбиноваљем . У програмираном лудизму - на пример, у 

сигналистичкој компјутерској поезији- језик се разбија по логици која није 

рационална ни морфолошки ни синтаксички, па крајљи исход почива на 

теорији вероватноће. Учинак ове игре мерљив је учесталошћу случаја. 

Интуитивни лудизам, пак, испољава се као спонтана, слободна и неизвесна 

игра стваралачког духа. Уметник тада подсећа на велико дете које себи и 

другима помаже да се поново пронађе изгубљени рај детиљства. Иако је у 

првобиним фазама (у «детиљству уметности») сва култура била играна, 

сигналистичка поезија је највећма наставила да живи од разноврсних облика 
. . 

речи, па и од огре речима као стилског средства КОЈИМ се превладаваЈу 

понори конвенционалног Језичког израза. 
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Planetary culture conception of the progenitor of signalist шoveшent, Miroljub 
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НАД ПУТОВАЊЕМ У ЗВЕЗДАЛИЈУМИРОЉУБА 

ТОДОРОВИЋА- 35 ГОДИНА ПОСЛЕ 

ЂОРЂЕ ПЕТКОВИЋ 

Културолошки пројекат "Јухорско око" 

Резиме. Даје се прилог проучавању збирке песама Путовање у Звездалију Мирољуба 

Тодоровића, уз јубилеј књиге, с нагласком на личном ставу, при чему се књига 

вреднује као значајан прилог савременој српској поезији. Аутор верује да ће се овој 

књизи и читаоци и проучаваоци враћати кад год космичка тема буде избијала у први 

план интересоваља јавности, науке или/и кљижевности. 

1. ОПШТИ ОСВРТ 

Има изазова којима песници једноставно не могу одолети, без обзира што 

често и не пруже као одговор нешто што ће се памтити. Ради се о изузетним 

сензацијама, које нас не остављају равнодушним, чак ни онда када се у себи 

нема довољно снаге за адекватан одговор на понуђени изазов . 

Управо се то дешавало крајем педесетих и почетком шездесетих година 

прошлог века. Међународна геофизичка година (1957-1958) остварена је 
успешним лансирањем првих вештачких сателита у земљину орбиту (два 

совјетска спутњика, у другом је био и пас Лајка, у року од само месец дана, 

4. Х и З . XI 1957; два америчка 1958). Две године касније, Стрелка и Белка 
враћају се из Космоса, а наредне године остварују се први човекови летови у 

васиону (1961): Гагарин једном, потом Титов 16 пута, облећу земљу, па 

следеће године (1962) Хон Глен три пута. Трка супер-сила траје читаву 

деценију пред очима целог света, захвљујући ТВ екрану. Најфасцинантнији 

је човеков корак на Месецу, одзвањало је то и код обичних људи, о 

песницима ће у наставку бити речи. (МЕП) 

Ништа више није могло да буде као раније, утолико пре што је, иза тога 
. . 

свима видљивог напора, стаЈала наука, научно-технолошка револуциЈа 

започета на теоријском плану још почетком ХХ века. Природне науке су 

предњачиле, како на теориЈском плану, тако и у решавању неких практичних 

изазова: од Ајнштајнове теорије релативитета и квантне теорије до 

кибернетике, компјутера и интернета. Остварен је, дакле, продор и у 

микрокосмос и у макрокосмос, али и у генетику. Све су то сада општа места, 
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присутна у школским учионицама и у свакодневном приступу ТВ екранима. 

Више и нису нека нарочита сензација, чак ни нарочита информација. 

Наступило је информатичко - комуникационо доба и љегове су могућности 

избиле у први план, укључују се у то и песници. (Миливоје Анђелковић) 

Више ништа није могло да буде као пре, па ни песништво, требало га је 

уздрмати, освежити, требало је и у тој људској активности убацити неку 

револуционарну идеју, сензацију која ће моћи да егзистира паралелно са 

оним што се збива у науци, да буде достојно онога што се у науци остварује, 

да врати одвраћену пажљу на песнике и поезију. Свако време, сваки изазов, 

налази своје људе (покретаче, реализаторе). Тако је било у прошлости, тако 

је било и у оно време, тако ће бити и у будућности, на свим пољима људске 

активности, па и у кљижевности, песништву. Совјетски песници су 

предљачили (сетимо се само Јевтушенкове кљиге карактеристичног наслова 

Звезде и ракете) . Изазову космичке еуфорије одазвала се и српска поезија. 

Јован Деретић (1997) је с правом истицао да је "персонално начело мотор 
историје српске кљижевности", те је најпотпунији одговор у старту дала 

авангардна сигналистичка песничка школа - покрет, односно љен 

родоначелник Мирољуб Тодоровић (1971, 1979). Најпре у оквиру ширег 
међународног концепта сцијентизма (песничка наука), с тим што сам 

Тодоровић у својим делима, пошто је и теоретичар покрета, назначава 

следећи трансформациони пут покрета ( сцијентизам - песничка наука -
сигнализам) . Истина, новији теоретичари овог покрета (Никола Цветковић, 

Миливоје Павловић), верујемо с правом, враћају домете овог покрета у 

светску матицу - сцијентизам . Мирољуб Тодоровић је од своје најраније 

младости ишао авангардним уметничким путем, читав своЈ стваралачки 
. . . 

потенциЈал заложио Је у ствараље, осмишљаваље, презентаЦИЈУ и 

афирмацију сигнализма (и као уметник, сликар и песник, и као теоретичар, 

па и полемичар!), претежно у земљи али и у иностранству. "Као аутохтона 

уметничка појава, сигнализам - више од других изама који су обележили 

наше време- суделује у глобалној авантури савремене епохе. Како сада стоје 

ствари, има много разлога да верујемо како ће сигнализам и надаље бити 

једна од важнијих одредница које именују српску духовност у међународним 

размерама" (Миливоје Павловић) . 

У светлу напред истакнутих чиљеница, желим да се осврнем на 

Тодоровићеву кљигу Путоваље у Звездалију, осећам то више као неку 

личну/интимну обавезу, него што мислим да могу дати значајнији допринос 

љеном расветљаваљу, утолико пре што су се овом кљигом, уз Тодоровићево 

дело у целини, бавили бројни кљижевни критичари и теоретичари, међу 

којима је и неколико уважених професора теоретичара и на истоврсној 

претходној конференцији АС "Руђер Бошковић". Немам ни релевантне 

податке о рецепцији, податке првог реда, те ћу се ослонити на литературу из 

своје библиотеке. Верујем да оно што желим да кажем неће бити 
. . 

депласирано, ван контекста данашљег скупа, утолико пре што Је самоЈ кљизи 

леп јубилеј - 35 година од штампаља. Та година је за мене важна, та кљига је 
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за мене важна, те нисам могао да пропустим прилику понуђену од 

организатора, на чему се захваљуЈеМ . 

2. ГОДИНА 1971. 

За мене је та 1971. година била вишеструко значајна, ту укључујем и 
појаву кљиге Путоваље у Звездалију и љено усељеље у моју библиотеку. Био 

сам учесник омладинских конгреса (савезног и републичког), али на мене је 

незабораван утисак оставио Конгрес културне акције, организован те године 

у Крагујевцу, чији сам члан Припремног одбора био и по том основу му 

присуствовао . Латинкин конгрес, како су га неки прозвали, одмах након 

љеног пада са политичке сцене, отишао је у заборав, али, чини ми се више по 

имену, у суштини се доста тога и реализовала . Ја сам један од оних који, кад 

год му се укаже прилика, нешто чини на тим основама. Као песник, нисам 

био без информација о песничкој продукцији, имао сам прилике да 

прегледам и Тодоровићеву Планету, а иза себе сам имао две песничке 

збирке (Тмини у таласе, под псеудонимом Ђока Пурић, 1970. и Сонети с 
лева, 1971). У паузи поменутог конгреса, уз кафу, нашао сам се у друштву 
Нишлија, међу којима су били и тада актуелни политичари са активним 

ОДНОСОМ према литератури (Веселин Илић, председник мок екс Ниш и 

Мирослав Марковић, председник РК СОС). У току разговора помиљано је 

име Мирољуба Тодоровића, љегове активности и кљиге које спрема за 

објављиваље . Када сам је нешто касније видео у једној нишкој кљижари, 

нисам одолео да је не купим . Већ на први поглед, код прелиставаља, учинила 

ми се вреднијом од Планете, мада се на љу надовезивала. Била је некако 

потпунија, целовитија, песнички пријемчивија. Искрено речено, 

сигналистичке активности, посебно кљиге и по часописима, пажљиво сам 

пратио, више из радозналости, но што је то за мене било пријемчиво . Са 

Путовањем у Звездалију ствар је била сасвим другачија. Довољно је да 

признам, после ље, али не само због ље, неколико година нисам написао ни 

један једини стих. Тек сам се 1975. године вратио својим сонетима за једног 
читаоца. Сада, 35 година после, увиђам да је та фасцинантност ове кљиге 
произашла из љене опште поруке да ни поезија више не може бити оно што 

је била до тада, и то не само у погледу форме (слободан стих, поремећена 

строфичност, произвољна интерпункција или љено избациваље из песме, 

ломљеље стихова на необичним местима, скоро свега тога ј е било и код 

других песника), већ првенствено у погледу садржаја, тема којима треба да 

се бави, којима треба да се изрази осећајност човека савременог доба. Нити 

сам онда прихватао, нити сада прихватам, да лирско ја треба до краја да буде 

деперсонализовано, да се потпуно охлади и песник поистовети са научником 

у лабораторији, мада сам неке од тих иновација прихватао . 
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3. ПРИСТУП КЊИЗИ 

Књига Путоваље у Звездалију конципирана је првенствено као песничка 
. . . 

књига, ЧИЈа Је основна садржина истоимена поема, али Је и нешто више, у 

духу сигналистичких концепција у времену настанка текстова и књиге . Уз 

поему, аутор има своје илустрације (19) и неколико трактата, у духу 

мултимедијалног приступа карактеристичног за овај покрет. Тодоровић се у 

њој, дакле, исказује и као уметник (песник и сликар), и као теоретичар 

покрета. Све три области (песме, цртежи и трактати) у овој књизи су у истој 

функицији, складно укомпоновани, примат је дат поезији, цртежи и трактати 

поему подупиру, све са циљем да се песник што потпуниЈе изрази у духу 

своје песничке науке . Рачуна на читаоца који је преко резултата космичких 

истраживања припремљен за читање овакве литературе . Он настоји да га 

убеди и за сцијентистички песнички садржај и језик којим се тај садржај 

исказује - језик природних наука. То што се у поеми појављују речи из 

претходних поетика, укључујући и из тада популарног неосимболизма, 

Сунце, Месец, звезде, ни мало није умаљивало значај употребљених речи 

природних наука, које поемом апсолутно доминирају. Тај програмски циљ, 

наглашен је већ на предњој клапни корица књиге: "Песник се за време рада 

на овој књизи обрео у књижевној средини чије су слике света биле 

традиционално стешњене. Он је уместо евентуалних полемика оправдано 

тражио излаз у савременим научним визијама. " 

Тај приступ се подупире цитатом (на латинском) из Виргилијеве Енеиде, 

пошто Је познато да су у античко време у стиховима често писане и научне 

расправе. Томе служи и Ајнштајн, чији је цитат стављен као мото испред 

првог циклуса песама (О простору и кретању): "простор је прогутао етар и 

време, 1 он изгледа има намеру да прогута 1 и поље и корпускуле, тако да 
преостане 1 једини носилац реалности. " 

Текст поеме је праћен белешкама, с којима се обично срећемо уз научне 

расправе, а наслови трактата јасно указују на песничку науку: О песми, О 

могућностима логичко-математичке анализе космоса и песме, О кретању 

материје, О јединици времена и О свемирским катастрофама. 

Сама поема садржи 42 песме неједнаког броја стихова. Песме су 

распоређене у 1 О целина, условно речено циклуса, пошто су две самосталне . 

Наслови целина употпуњавају наслов књиге/поеме, али и подупиру 

концепцију песничке науке: О простору и кретању, Закони гравитације, 

Флозвезд, Закони о одржању енергије, На трагу звездоптерикса, Незвезд, 

Звездград, Балада о звездаревој смрти, Из дневника звездара и Легенде са 

планете. 

Без обзира што се аутор свесрдно трудио преко свега напред наведеног да 

читаоца увери у потребу напуштања досадашњих поетика, па и митопоетика, 
. . 

он у томе не успева у потпуности, чак ни на овом наЈопштиЈеМ плану. 

Егзактне су чињенице, да је књига конципирана у знаку броја три (поема, 

цртежи, трактати), а сама поема садржи десет циклуса. Оба броја су са 
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значајним митопоетским набојем; то што их нема у посебним одредницама у 

актуелном Српско митолошком речнику не значи да су у нашем народу без 

ослонца (да поменемо само десет божјих заповести, три пута Бог 

помаже ... ). Међутим, на ширем, цивилизацијском нивоу, они имају 

симболику од изузетног значаја, и за тему поеме, и за кљигу: 

- Десет је број питагорејске Тетрактисе: збир прва четири броја 

(1+2+3+4), а означава свеукупност, довршеност, повратак јединству након 
што се развио циклус првих девет бројева. Декада је питагорејцима била 

најсветији од бројева, симбол универзалног ствараља, у љој се налази извор 

и корен вечне природе . Ако из ље све произилази, у љу се све и враћа: она је 

дакле и слика целокупности у кретаљу. Није стога чудно да десет изражава и 

смрт и живот, љихово измељиваље или љихову коегзистенцију. (Рјечник 

симбола) Овакво одређеље десетке блиско је и разматраној поеми, као 
. . 

зачетку оствариваља идеЈе о песничкоЈ науци, као почетном извору новог и 

гашељу традиционалног у поезИЈИ. 

- Што се броја три тиче, он је посвуда темељан број, израз 

интелектуалног и духовног реда, божанског и у космосу и у човеку. Он 

синтетизира тројединство живог бића у којем је он резултат споја 1 и 2, у 
овом случају продукт једиљеља неба и земље. По кинеској традицији, он је 

савршен број, израз свеукупности, довршености- не може му се додавати, у 

питаљу је довршеност појавнога: човек, син неба и земље, употпуљује 

Велику тријаду. За хришћане, у питаљу је довршеност божанског јединства: 

Бог је један у три особе . Код будизма, довршен израз је Троструки драгуљ . 

Време је троструко (Земља, свтелост, небо) . (Рјечник симбола) Назначено је 

само неколико карактеристичних разјашљеља из иначе богатог митопоетског 

броја три, тек колико да скренемо пажљу и на ту компоненту ове кљиге, те 

да и на овај начин укажемо на везу између митопоетике, математике и 

поезиЈе . 

То је оно што пада у очи одмах када се кљига узме у руке, кад се и овлаш 

погледа, то су егзактно проверљиве чиљенице узначене изван самих песама, 

о којима се мора водити рачуна, без обзира на ауторове исказе, јер читалац 

има СВОЈУ улогу у оствариваљу узначеног. 

4. САДРЖАЈ ПОЕМЕ 

У разматраљу садржаја поеме Путоваље у Звездалију, можемо имати 

различите приступе и сагледавати је са различитих аспеката. Она је заиста 

вишеслојна, вишезначна и заслужује да буде прочитана/проучена ваљано, те 

да буде проучавана мултидисциплинарно . Ја ћу се задржати на неколико 

питаља, у границама допуштеног. 

4.1. Морамо најпре поћи од концепције песничке науке, коју је 

формулисао сам аутор кљиге као творац сигналистичког покрета, који је тада 

и по сопственој изјави, био у фази сцијентизма. У манифесту Поезија -
наука (песничка наука) налазимо ове исказе . 
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"Поезија здружена са науком (песничка наука) прихватајући начин 

мишљеља научника и модерног пророка, усвајајући од науке љену строгост, 

а од поезије аналогију и смисао за ирационално, биће способна да нам 

објашљава парадоксе материје и да разрешава тајну ствараља. Она ће 

морати, пре свега, да прекине са тиранијом осећаља и потребама срца. Да се 
. . 

одрекне самоопеваваља и Јаловог постављаља питаља, да ли Је овом времену 

потребна или непотребна. Здружена са науком, читајући и дешифрујући нове 

странице универзума, поезија неће више постављати питаља о смислу 

сопственог постојаља." 

Размотримо ли сада у неколико тачака како је реализован пројекат о 
. . . 

песничкоЈ науци, када Је Језик природних наука, уз дотадашљи песнички 

Језик, у стиховима примељен: 

- Ко су ти космоловци који су пошли на путоваље у Звездалију? Поред 
других, ти изгнаници ( Стајасмо пред лицем својим изгнаничким/као пред 
лицем смрти) нису туристи, они који се у нашем времену спремају, 

резервишу места за будуће свемирске бродове, они са своје планете полазе 

пред лицем смрти и ево какав им је састав: 

"Ми звездари и звездознанци, гатари и врачари 1 сабијачи течног ваздуха, 
произвођачи водоника 1 за ватромете звезда падалица 1 електричних лукова, 
умножака муља 1 Руковаоци сложених апарата 1 ректификационих колона 1 
Ми сневачи, ловци дефиниција, вешти читачи 1 најзамршенијих знакова 
Кабале 1 чувари зачараних огљева, лечници згаслих речи 1 Ми опсенари, 
руководиоци творница за производљу пустиљског песка 1 мнемотехничари 
са језицима исправним 1 у раствору натријум-хидроксида 1 краљеви и 

песници. " (О простору и кретаљу, 2) 
- Шта се све видело на путоваљу? Поема је препуна одговора на то 

питаље, а овде као илустрацију бележим неколико одговора: 

Видим земљу са магнетним морима; 

Видим шуме и љихову биљну историју; 

Видим дрво што твори кисеоник; 

Видим око извора у планини 1 отровано нашим уморним ликовима 1 
исцеђен грозд на сунцу 1 сребрне скакавце метеора 1 у вечерљој кошници 
Галаксцје. (Закони гравитаццје, 7) 

-За језик песничке науке, илустративан је овај пример. Лирски субјекат је 

ослушкивао дисаље метала које је слично дисаљу звери: 

"Метали су ратовали с ваздухом 1 Кретали су се подземним ходницима 
као кртице 1 Подривајући стабилност планете 1 Ваздух је улазио кроз 
пукотине на кори 1 И нападао их покушавајући да изазове 1 Хемијске промене 
у љиховом карактеру 1 Они су га халапљиво гутали 1 А затим варили дуго 
времена. " (Из дневника звездара, Метали) 

Три изнета примера показују да речи из обичног говора, песничког говора 

и говора науке успешно коегзистираЈу у створеним песничким сликама, чак 

и овако издвоЈени из контекста поеме. 
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4. 2. Приближимо се сада још ближе науци, да бисмо видели како на иста 
питања гледа песничка наука у анализираној поеми, у првом циклусу (О 

простору и кретаљу) . Шта сугерира Ајншајнов цитат узначен као мото 

циклуса? Или, боље речено, шта тиме сугерише наш лирски субјект? 

Срушена је столећима грађена слика света, поражена је Њутнова механичка 

концепција, мења се општи поглед на свет. Решено је питање непостојећег 

етра. Константа брзине светлости постала је универзална константа, у 

питању је највећа могућа брзина кретања у природи. "Простор нема ни 

правце ни границе. Кретање звезда, небула, галаксија и уопште великих 
. . 

гравитацио-система васионе могу да се прате и описуЈу само у односу Једни 

на друге. Не може се утврђивати ни стварна брзина једног оваквог система 

коришћењем светлости као мере простора. Она је стална кроз читав свемир, 

за све правце и на њу не врши утицаЈ ни кретање њеног извора ни кретање 

тела које је прима. Простор је поредак или однос ствари између њих самих, 

без њиховог присуства у њему ништа слично апсолутном простору не 

постоји." (Бора Јевтић, 1985) Специјална теорија релативитета је ревидирала 
и представу о апсолутном времену: "Нема сталног, непроменљивог тока 

времена, које потиче из бескрајне прошлости и протеже се до бесконачне 

будућности. Као што је простор једноставно могући поредак материјалних 

предмета, тако је и време једноставно ред догађаја у односу на посматрача", 

а то значи да утврђени временски интервали на земљи "нису ни у ком 

случају апсолутне величине наметнуте целини свемира." (Бора Јевтић, 1985) 
Пошто је у једном свом трактату утврдио премису о несупротстављању 

Материје и Песме, "пошто чине јединство у свом заједничком непоштовању 

Смрти", песник Мирољуб Тодоровић, након цитата из Библије, обраћа се 

равнатељ у незлобивом из наших свехвалних успомена и звездама" што 

предржасте нас у зачећу питањима, од којих је кључно: Зашто жудљама 

својих ратничких погледа 1 обремељујете ми сада главу и видећи човека са 
очима препуним јабука и кисеоника, како израња из таме бездна и то пред 

. . 
екране наших летилица, схвате да Је путовање почело, Јер човек сам у 

простору. ("О простору и кретаљу") Ово је пример извођења закона у 

песничкоЈ науци. 

Ево сада једног аналогног закључка, какви су за песничку науку 

назначени у поменутом Манифесту: Ево начина за одређиваље правила 1 о 
владаљу звезда 1 веома сличних начиним а за одређиваље правила 1 о владаљу 
младих ћелија 1 у првим пролећним изданицима. 

4.3. Што се гравитације тиче, познато нам је да је у питању општа 
особина материје да се свака два тела узајамно привлаче силом, која је 

сразмерна производу њихових маса, а обрнуто сразмерна квадрату њиховог 

међусобног растојаља. (МЕП) 

Узајамна привлачност између земље и летилице са путницима у њој 

изражава се љубављу ("носталгијом"). Путник у средишњој песми циклуса 

Закони гравитације (7), у свих девет строфа почетном речи Видим сугерира 
колико га земља привлачи са свим њеним манама и врлинама: 
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Видим дрво што твори кисеоник 1 за плавичасте ватре наших плућа, али 
и: Цветове на екранима звездоскопа 1 усмрћене оксалном киселином. 

4.4. Циклус "Флозвезд" чита се као својеврсна апотеоза биљном свету 
(непосредно) и сунцу (посредно), све у хвалу живота, као да је наручена од 

. . 
еколога, а Један од њих Је записао: 

"Сунчева светлост, једини првобитни неограничени извор енергије 

производи следећа три повезана и истовремена процеса: 

1. Оспособљава зелене биљке, произвођаче у нашем еколошком систему, 
. . . 

да претворе енерГИЈОМ сиромашне неорганске материЈе у органска Једињења, 

богата енергијом. Од њих живе посредно или непосредно сви остали 

организми. Наиме, биљке непосредно служе као храна биљоједима, 

потрошачима првог реда. Биљоједима се хране месоједи, потрошачи другог 

реда, а међу њима се налази и човек. 

2. Све отпатке и остатке у еколошком ситему (блато, ђубре, лешеви итд.) 

уништавају разлагачи - бактерије, гљиве и други организми који живе у 

хумусу и хране се органским једињењима, која стварају зелене биљке. 

Минералне соли које настају при овом процесу, као и угљендиоксид, који 

настаје и ослобађа се на свим нивоима путем дисања, зелене биљке 

регенеришу посредством светлосне енергије и поново враћају у кружни ток. 

З. Сходно овом кружењу одвијају се сва кретања еколошког система, 

само се сунчева енергија у размени материја организама дефинитивно 

смењује и губи се неповратно у земаљском еколошком систему у виду 

хлађења планете . Иначе, постојећа константа материјалних састојака, као и 

вредност количина које се крећу између тзв. тропских нивоа, које стоје на 

врху еколошке пирамиде, принципијално омогућавају неограничено 

постојаље кружног тока, под претпоставком да је снабдевање енергије у 

довољној мери осигурана." (Херберт Грул, 1985) 
Да видимо сада како се око тих питања изјашњава песничка наука, с тим 

што је читаоцу препуштено да замисли пронађену зелену планету или ће 

видети земљу као препорођену планету: 

Под флозвездом капље мед из медница 1 низ круницу гнездо цветишта, 
мирис кесице кончастих прашника вијуга 1 :ж:ућкаста гусеница биљне крви 1 
(. . .) док сањам лежећи 1 у златном скафандру човек из другог времена с 
оловном боцом кисеоника 1 на срцу неповерљив према овом биљу 1 и овим 
звездама кажњен кужним ваздухом, али и: слеп за пчелу сунцокрилну што 

кружи 1 плаветнилом зујава као струна извора 1 ( ... ) са жељом да склопи 
крила у ваздуху над океаном 1 хране над земљом спрженом огњеним 1 
ветровима сићушна сена сунца. На тој планети истовремено постоје: и време 

сунца и време ветрова, хук водопада и хуколовних бродова ( ... ) под 1 
ватреним знацима простора 1 венчање цвета и светлости, праха бразде и 1 
чаше течног сунца у нашој пламној 1 крви у нашој тврдој кости сагоревање 1 
кисеоника и сагоревање земље из 1 растилишта звезда говор ваздуха и 1 
говор воде непоткупљив у својој 1 речитости непоразан у своме обновљању. 

( "Флозвезд ", 9, 11) 
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А нешто раније забележено је шта све стоји иза мора алги, иза прашуме 

цветница 1 једноћелијских звери у молекулима воде 1 амеба и бактерија 
онесвешћених мирисом 1 свеже крви птица ... Свестан је лирски субјект даје 
све то материја која само меља облик (као и енергија), те као својеврсни крик 

у првим стиховима преостале четири поеме овог циклуса наглашава: То је и 

моје срце у сржи под потоком (12); То је и моје месо у зверном ждрелу (13); 
То је и моја кост ко пламна бура (14); То је и моја рука и мој мач над 1 
стаблом над звездама моје стабло 1 и моја срж у земљи у корену. (15) 

4.5. У циклусу "На трагу звездоптерикса" апокалиптичка визија, 

присутна у поеми скоро на свакој страници, има и једну историографску 

поруку, поруку из прошлости. Симболично је то назначено преко Феничанке 

АМ ЛАЈЛИ, чије је име нађено, како се у белешкама уз поему каже, на 

глиненим плочицама приликом откопаваља града, што песнику служи као 

повод за следеће стихове: АМ ЛАЈЛИ звездо коју смо измислили 1 у 
цветовима чији нам прашници потврдише 1 да се хемијским променама 
мељају 1 битне одлике твари. ("На трагу звездоптерикса, " 17) 

Овај циклус песама потсећа човека да су му на животном путу, љему као 

појединцу али и љеговој цивилизацији, бројне ЗАМКЕ које му поставља 

природа али и он сам себи, односно људи једни другима, при чему се 

апострофирају астролози, па и песници: Док стајасмо пред понорима сада 

нерешиве Геометрије 1 као малодушне птице пред пространствима мора 1 
Док прочишћавасмо своја срца заражена неизлечивим болестима. Болешћу 

испитиваља граница духа/ Болешћу, најгором болешћу уцрљиваља сопствене 

главе. ("На трагу звездоптерикса", 18) 
Ту се срећемо са закључком којим се упозорава на опасности од 

филозофије/филозофираља (мисао о смрти), јер све је повезано и све се мора 

узети у обзир при доношељу одлука, закона, па и у песничкој науци, како 

дејства планета, тако и дејства опасних закључака о смрти. У 

последљој/трећој песми овог циклуса набрајају се ЗАМКЕ, сврстане у 13 
целина (!) и означене великим словима, као неко предсказаље, сређене под 
знацима навода, са сугестИЈОМ да су преузете из неке кљиге, неког текста, с 

тим што о томе у објашљељима уз поему ништа нећемо наћи (вероватно 

Библија). Учиљено је то тако да би читалац тај уметнути текст схватио 

озбиљније, да би се над љим замислио, задржао, нешто више . Свака од тих 

замки може да буде повод за посебан есеј . 

4.6. Као што смо на почетку анализе ове поеме рекли, када смо 

разматрали узначеља у формалним одликама кљиге и поеме, тај општи 

оквир, а неки делови више- други маље, упућивали су на једно путоваље по 

васиони, што је већ у првом циклусу као итинерер путоваља наглашено: 

Путоваље је почело, о море бродоносно 1 Море Влашића, море Северног 
крста, море Лабуда 1 Море Андромеде, море Сиријуса, море Великих кола 1 
море Скорпиона и море Девице 1 Путоваље је почело са свим својим 

наслагама 1 и својим пошљедком. ("О простору и кретаљу") Путоваље се 

завршило звездаревом смрћу, испевана му је балада посвећена Остоји 
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Кисићу, уметнику и кљижевном критичару, који је далеко пре но што се 

појавила кљита Путоваље у Звездалију објавио текст под истим насловом у 

новосадским Пољима (1966), а писана је црнохуморно (мислим на баладу) . 

Садржи 21 катрен, од којих се први налази и на крају баладе, као и на још 
шест места периодичним понављаљем: Све је подложно космичким 

пљусковима 1 Квантима зрачеља и цветним мирисима 1 Кољ на влажној 
ливади под звездама 1 Моје срце на врху громобрана. Вероватно је ова балада 

повезана са Кисићевим визуелним радовима ("Мотиви из историје 

кљижевности"), "где он на један хуморан начин приказује и износи поједине 

проблеме, мотиве и митове из наше ближе и даље кљижевне историје . " 

(Мирољуб Тодоровић) Та посвета означава захвалност за допринос који је 

Кисић дао у афирмацији идеја за које се залагао сигнализам, подржавајући га 

на самом почетку што је за аутора пројекта и поеме било свакако од значаја, 

пошто се зна на какве је све тешкоће у свом развојном путу прошао . 

4.7. Пошто је сахранио звездара, наш песник - научник, приређује, да 

тако кажемо, у духу науке љегову заоставштину, тако да два последља 

циклуса поеме ("Из дневника звездара ", "Легенде са планете") сугерирају 

ка размишљаљу у том правцу, поступком који се користи при приређиваљу 

туђих рукописа, нпр . наслови се налазе у заградама, као допринос 

приређивача. Све у духу песничке науке . 

Шта рећи на крају овог прилога о кљизи Путоваље у Звездалију?! 

Ваља јој се враћати. Свако ново читаље открива неке нове слојеве, буди 
. 1 

на размишљаље, опомена Је . 

5. ОПШТИ ЗАКЉУЧАК 

Хтео сам да покажем како је Путоваље у Звездалију Мирољуба 

Тодоровића актуелна песничка кљига, да није заборављена, што се показало 

и на претходној Конференцији Астрономија код Срба ЈП, да спада међу оне 

кљиге које ће и даље изазивати пажљу, како код обичних читалаца, тако и 

код оних посебних, критичара и теоретичара, али ће се наћи по који читалац 

и међу астрономима, астрофизичарима, што се већ десило г-дину Милану С. 

Димитријевићу, уреднику Васионе и антологичару (Космички цвет). 

1 По завршеном излагању у Београду, г-дин Миливоје Павловић ми је поклонио 
своју књигу (студију) "Авангарда, неоавангарда и сигнализам" (Просвета, Београд 

2002). Штета је што је нисам имао при руци док сам писао своје излагње. Зато је 
препоручујем онима које ова питања интересују даје обавезно набаве. 
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Београд 22-26. април 2006, 
уредник М. С. Димитријевић 

Публ. Астр. друш. "Руђер Бошковић" бр. 7, 2007, 593-601 

ДЕКОНСТРУИСАНИ СОНЕТИ СА РЕПОМ И 

АКРОСТИХОМ У ОГЛЕДАЛУ 

ЂОРЂЕ ПЕТКОВИЋ 

Књижевни клуб "Мирко Бањевић ", Параћин, Србија 

Резиме. Фототипски Деконструисани сонети са репом и акростихом у огледалу 

специјално публиковани поводом конференције "Развој астрономије код Срба IV", 
са уводним словом Николе Цветковића. 
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Ђорђе Петковићје афирмисани културни делатник и песник Поморавља, 

који је објавио десетак значајних кљига. О љеговом делу и стваралаштву 

објављено је више текстова, а посебно је вредно пажље оствареље 

Предрага Јашовића «Кљига о Ђорђу», 2002, Графопромет, Параћин. 
Од самог почетка драгоценог културолошког пројекта «Јухорско око» 

1995. године, Петковић се налази на љеговом челу као главни координатор. 
У оквиру овог пројекта остварено је више различитих подухвата, од којих је 

најзначајнија кљижевна колонија Својново као и издавачка делатност, који 

су обогатили културно уметнички живот Поморавља и Јухорског подручја. 

Уоквиру поменутог културолошког пројекта, публикује се више едиција 

као на пример «Друштво живих песника» и др. У едицији «Вилин кољиц» 

(нова серија) објављени су «Деконструисани сонети са репом и акростихом 

у огледалу» Ђорђа Петковића. Издавач је кљижевни клуб «Мирко Баљевић», 

Параћин; као уредник и рецензент потписан је Предраг Јашовић а графичку 

припрему и штампу извео је «Black Thипder». «Деконструисани сонети ... » су 
посебно издаље поводом Конференције «Развој астрономије код Срба IV», 
Београд, 25. април 2006 (када је одржана секција «Кљижевност, уметност 
и астрономија»). Сонети су штампани у педесет нумерисаних примерака и 

поред осталог дељени на Конференцији. 

Деконструисани сонети су посвећени угледним песницима, сликарима и 

научним ствараоцима, учесницима претходне конференције. Ђорђе 

Петковић пише о поеми «Путоваље у Звездалију» Мирољуба Тодоровића и 

то након три и по деценије, где саопштава своје погледе на космичке 

аспекте сигнализма, у виду својеврсне експлицитне поетике. У том 

контексту он надахнуто пева о Мирољубу Тодоровићу, као песнику и 

сликару, стављајући акценат на изразе из љегове поеме, истичући их 

масним словима. 

Проф. др Миливоје Павловић, декан Факултета за «Културу и медије» 

Мегатренд универзитета, обухватно пише о сигнализму, српској авангарди 

и неоавангарди. На овој конференцији изложио је погледе на концепцију 

«Планетарне културе» Мирољуба Тодоровића. А Ђорђе Петковић посвећује 

сонете Павловићу, творцу «Беле кљиге» и научном посленику. 

Петковићје посветио своје сонете и Милану С. Димитријевићу- песнику 

и научнику - организатору серије конференција «Развој астрономије код 

Срба», аутору више кљига, дугогодишљем председнику Астрономског 

друштва «Руђер Бошковић» и уреднику љеговог гласила «Васионе». 

Почетни и завршни сонети упућени су аутору овог текста и знаменитом 

сликару и професору Сретку Дивљану, декану Учитељског факултета у 

Јагодини. Вредно је помена да је Петковић и овом приликом користио 

поетске исказе, посебно апострофиране масним словима, у духу 

постмодернистичке поетике цитатности. 

У разговору са аутором овог текста, Ђорђе Петковић је истакао да га 

је Зборник радова конференције «Развој астрономије код Срба III» (2004), 
који је пажљиво проучио, подстакао на поменуте стваралачке захвате. 
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Посебно су му били инспиративни прилози у одељку «Кљижевност, 

уметност и астрономија» и разматраља космичких аспеката у новијој 

српској кљижевности и неоавангардним стремљељима (Миливоје 

Павловић), као и увид у драгоцену антологију песама о космосу «Космички 

цвет» Милана С Димитријевића 

Прилог Радована Илића о космичким визијама у делима Сретка Дивљана 

и младог уметника Владимира М Димитријевића усмерио га је да се 

поетски обрати сликару и творцу «дивљанизма» у нашој савременој 

уметности. 

Чини нам посебну част и задовољство да скренемо пажљу читаоцима на 

«Деконструисане сонете ... » Ђорђа Петковића и да их топло препоручимо. 

Никола Цветковић 
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/ \ 
f ' . ј ·' ! 
: 1 

·.1 НикоЛи ЦвеШковu/ј.у, ! 
1 йеснику и научнику . ! 
: 1 
! 1 ! Нека наст, .. шина научи животу ! 
1 Кадсмоу~акоту~везданемаrлине ! 
1 Луј_ци изазови Месеца и Сунца ! 
1 · ЦртанисврхунцабожанскЈ!,улови 1 
1 ! 
1 Емитованисаземаљскоrајата :· ! 
1 Кад нас песма схвата са (ч )умних и списа 1 
1 Време је да људи uoljy ny'l·eм млечним ! 
1 Ћудимаопре,чнимдасеваздасуди ! 
1 И плав~тно hебе по сваком усниhу ! 
1 О, море, наliи liy неба и за тебе ! 
1 Тој.ео_нашатраЗаумнихврлуди ! 
1 ! 
1 Време је да људи звезданоr театр~ ! 
1 АрЈ1'I'мију сновну nреточе у ватру ! 
f О~варе Суматру:глу језикословну ј 
1 '; ::~:· ';' ! 
1 И '(}д OIIДa llaTUM ОД DpTOI'JiaUHЦC ! 
1 ! 
! ИЗвездане птице натраг суновратим ! . 

. 1 : 
1 ! 
1 Од iJreбa ШIМ скушi.а ашаuет ова поста ! 
ј . АчекамоГостазаВечностнасскупља 1 
i Ве.чност по буниЛу разум зан о вета ! 
i ! 
1 Та светлост свесвета uајетком тавнилу 1 

1 Од те разоноде са свих тих траума ! 
1 . Из ви рова ума rалије нек броде ! 
i ! 
! Ћудљиво ме rpejy магме таласасте 1 
· Вратиле се ла сте и под нашу стреју 1 
· ! Кад је веh пролеhе стасало за нова ! 

ј Ерективна слова за цвеhе и свеhе ! 
1 ! 
i Цела васиона незнана и знана ! 
1 Л уду је с екрана песма праискона ! 
1 Крилатизвездознакутамнвечерн . / 
' Нека нам сецери најављујуhисмак. 1 
! i 
! . 1 

! ! 
---------------------------------------ј 

1 
Из,qање поводом Конференције ! 

\ Астрономнја ко,q Срба IV, Београд, 25. 4. 2006._/ 
' ··-··-··-··-··-··-··-··-··-··- ··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-.. -··-··-·· 
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! 
i 
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i 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
i 
! 
! 
i 
! 

Мирољубу Тодоровиhу, 
йесн.ику и сликару 

Звездалија спаја могуће у песму 
Могућности чесму с неког (ч )умног крај а 
Распростиру ми се честице у славу 

. Оних што би ј аву са свој е премисе 

А материји се и енерrији се 
Остварује и се за зумне уз висе 
Истанчане бољке заумних сиrнала 
Ако нису шала са надгробне шкољке 

Ћутим жеравицу свемирске светлости 
Враћају се кости ђубре несаницу 
Разум инерције емоције стиска 

Да песма заиска смИслено што није 
Теоремануткааксиомудасе 
Извлачи из масе и буде упутка 

Анђеоских чар и за звездана кола 

А није додола кишу да оствари 

И упознају се кутови свемира 
То ј е она мира са хемијске кљ у се 
До кој е се дође преко неимара 

Римаријског дара божанско раз вође 
Времена с оловном базом у( з )дисаја 
Ћутке док се спаја реч магијом сновном 

Ау светлости ме (с )лажу до ужаса 
И моја се маса преводи наиме 
Онда само тачку прах звездани шта ли 
Од које сам мали згодан за играчку 

Они који јесу мешетари смисла 
Речј а маса св исла у љиховом месу 
МI1:слену повесму са мога бескраја 
Звездалија сп а ј а могуће у песму. 

! 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
! 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
! 
i 
i 
i 
! 
i 
! 
i 
! 
i 

'-----------------------------------------! Издавач: КК "Мирко Бањеви#i", nара#iин ! 

\ За издавача: nредраг Јашови#i, председник / 
' ··-··-··-··-··-··-··-··-··-··- ··-··-··-··- .. -··-··-··-··-··-··-··-··-··- ··-··-·· 
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i 
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Милану С Ди.мшмријевиhу, 
йеснику и научнику 

Мистерија свака разара суштину 
Лажну разумнину са звезда н ог свлака 
И кад се планета у песми огласи 
Из стиха се спаси к' о бесциљна мета 

Разумнога кода галаксија да се 
Јави из те масе као непогода 
Види ли се песма као ва сиона 
Ћутња им је спона све бескрајно весма 

И кад онај који изван телескопа 
Емотивног склопа зна шта све постоји 
Има своју маску и с образа сузу 

Траумну ме дузу у· своме нагласку 
Можда речј а маса некада не да се 
Даје звезде красе с (ч)умнограсталаса 

! 
! 
i 
i 
i 
i 
i 
i ! И уз нешто жара и уз нешто слуhа 
i 
! Из тих поринуhа кад се песма ствара 
i 
! 
i 
i 
i 
! 
i 
i 
i 
! 
i 
! 

Достојанство исто и реч и комета 
Мисао не смета док год је Мефисто 
Тражи као сп ону за своја уздарја 

Из тога шеварја сви смо у распону 
Ерективног сјаја и слуђајне тмине 
И ми са маргине и они с бескрај а 

Ћелија се свака спаја и раздваја 
Видљива промаја атомског просјака 
Ј е р падају жртве изван домашаја 
Речи нису мртве док их песма спаја 

Инциденти а сила и с мајчине сисе 
И стр гне се и се до свога азил а 

i Личимлинаглинунекамијелака ! 

i Мистеријасвакаразарасуштину : i 
! -< ! 
! ! 
! ! 
i ! 
i Уре,qник и рецензент: ! 
\ Пре,qраг Јашовић ./ 
'··-··- ··-.. -.. -··- ··- ··-··- ··- .. - ··- ··-··- ··-··-··-··- ·· -··- ··-··-··-··-··-··-·· 
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Миливоју Павловићу, 
ay i:Uopy "Беле књиiе 11 и н.аучнику 

Можда авангарда 11 н ео 11 атрибута 
Ласцивна је слута- искушна петар да 
Временска дистанца брише сваку (ч)уму 
Јер смо у постуму који вешто г ланца 

Антиразумнину с броја и сигнала 
Либидоастрала за парадну глину 
Велеумнасиласкрајаиспочетка 
Ћ ути за свог претка за свој а дојила 

И што је свемирска нота била кључна 
Оловоазбучна па чак и вампирска 
Ваља разумети с историјске тачке 

Потребне су вр·ачке за бити снебити 
Ова еколошка ј едно га ће дана 
Иста таква храна са свога утрошка 

И све што се види у свом интернету 

Истискује мету снеумитнехриди 

И с атомске чести кад смо у бунилу 
Означимо силу и стежемо пести: 
Па када се Сунце са Месец ом грли 

Ватра некуд хрли хтела би врхунце 
Острашћеног света као анемнезу 
И свезу по свезу и скочи планета 

Ћакнуто макнуто али с те сеансе 
Виде лисешансејаверујемуто 
Лично сам се и сам вера о уз маглу 
Аритмију наглу стишавао нисам 

Једноставно све је од тренда и бре нд а 
Ваља се легенда да душу загреј е 
Лажна нада ниче и зазвони звоно 
М:исао је оно што стално измиче. 

'----------------------------------------ј 
ј Графичка припрема и штампа: 
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ј 
ј 
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\ Вt..J\C:I( TfiUNDtЯ ./ 
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ј . ·.. ! . 
: 1 . 

! ': СреШху Дивљану, · ! 
1 • сликару и йрофесору i . 
1 . . . . ! 
i · Звезда на rtpalllинa унутрашљег к б да ! 
· i Слива се к:' о вода острашhена глина . ! 
1 Емотивна СЛИка са можДане масе -1 . 
i. Крик ј е на уЖасе и ( ч)rмна реплика ~ л 
i ! 

· i Дозовемоли се с небеских висина ~ ! 
1· Васељенскогчинајесмолипремисе :1 
i . Антиразумнина за трен нас обрсти ! 

- ј А наши се прсти појаве код си~ а ! 
i ' ! 
1 Надушуителоземаљскоисновно · 1 
i Љубавно-виловнодело-сновидело ! 
! и у просторима којим нема краја . ! . i . . ! 
1 ! i Астралiю осваја с колоритних рима ! 
i Тојеонастранакојана~нtдасе ! 
! Разум да се спасе с вечито г мегдана ·1 

А та. бекства наща у свемирска чуда 

Астралних врлуда јесу сновна паша 

Рам са огледала и што је у њему · 
· Таложи нам т(р )ему зовна амиrдала 
Али нас ту нема уз јело ипиhе 

И јесмо откриhе божанско Г екСТрема 
Људски и то јесте·а.nи с оне стране 
Немуште апсане која јесте с кресте 

Аритмије ума божанског Свевида 
Ако нас извида пре Задњег куршума 
Волети и сиитИ- тражити ту тачку. 
Досегнути врачку значи стварно бити 
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i 
! 
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1 

Кап божанске моhи оствареног циља ! 
Ехо чулногмиља у (ч)умној самоhи 1. 
Слива се к' о вода острашhена глина i 
Звездана прашина унутрашљег кбда. i 

------~----~-------------------------------------------------------! 
Штампа но у 50 нумерисаних nримерака. 1 · 

Овај примерак ~оси бт,; (~ ! 
. '- :.)i ) 
\, .. ..:. .. _ ,,_ , ____ ,,_.:_ .. _.,_,,_,,_ .. _,._ .. _,,_, ._,, _ ,,_ .. ____ ,._ .. _,_ .. _ .. _ .. _ .. ./ 
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DECONSTRUCTED SONETS WITH А TAIL AND ACROVERSE 
IN ТНЕ MIRROR 

Deconstructed sonets with а tail and acroverse in the mirror, puЬlished specially on 
the occassion of the conference "Development of astronomy among Serbs IV" are re
printed with an introduction ofNikola Cvetkovic. 
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Зборник радова конференције "Развој астрономије код Срба IV" 
Београд 22-26. април 2006, 
уредник М. С. Димитријевић 

Публ. Астр. друш. "Руђер Бошковић" бр. 7, 2007,603-607 

КОСМИЧКО У СИГНАЛИСТИЧКИМ ВИЗИЈАМА 

("КОСМИЧКА ИГРА СВЕТОВА" И "ЧАРИ КОСМОСА") 

РАДОВАН ИЛИЋ 

Учитељски факултет, Јагодина 

Резиме. У раду су анализиране две слике Владимира Димитријевића, "Космичка 

игра светова" и "Чари космоса". 

Сигнализам је модеран неоавангардни покрет који се манифестује у 

поезији, сликарству, сценској и другим уметностима. У новије време живели 

су визуелни песнички облици изван лингвистичког поља који смело залазе у 

увек отворену сферу знака и знаковности. Млади ликовни уметници одважно 

напуштају област језичког изражаваља и упуштају се у игру знакова која се 

темељи на слој евитим визуелним представама. Ова визуелна разиграност ј е у 

складу са модерним сензибилитетом који се остварује у просторима нове 

духовности и уметничког изражаваља. Разигравајући сплет линија у које се 

упоређују космички симболи млади сигналисти у домену ликовности 

отварају могућност за нову сликарско-визуелну изражајност и другачије 

поимаље васионе. 

Они са поетским надахнућем васпостављају нови поредак у васељенским 

релацијама користећи се космичком симболиком која у себи носи слојевита 

значеља. Те визуелне слике обликују један оригиналан мисаони и емотивни 

свет по мало изван света. 

Сигналисти у својим радовима на првом месту стављају "signum" 
универзално препознатљив, читљив знак, а не традиционално писмо КОЈе Је 

. . 
ограничена само на кориснике истог Језичког кода неограничено подручЈе 

комуникативности Је и разлог што сигналисти толико полажу на разне 

поступке визуелизације и уношеља графичких елемената у своје радове . Они 

инсистирају на планетарном коду уметности. Уметници овог кова не 

пристају на традиционалан грађански концепт културе и одбацују све важеће 

каноне уметничког ствараља. Провокативни су на естетском плану и донекле 

укидају постојећа естетска правила, противе се конвенционалној представи 

уметничког ствараља. Неоавангардни сигналисти нуде нове стваралачке 

формуле, путеве, до истински новог, то Јест до мељаља уметничког 

бОЗ 



РАДОВАН ИЛИЋ 

изражаваља, мељаља уметничког материЈала, чак и до мељаља уметничких 

правила. То је бунтовни одговор на захтеве новог времена који доноси 

динамику и ритам и вишезначна обележја. 

Унутрашљи напон и амбиције кипте и желе да захвате тоталитет света и 

живота, теже да утичу на свест и подсвест до универзалних и свељудских 

симбола који би изражавали васељенске сфере и релације . 

Већ дуже време Владимир Димитријевић се стваралачки потврђује као 

млади ликовни уметник. У више прилика суделовао је са својим ликовним 

прилозима у занимљивим кљигама као сто ј е например "Антологија песама о 

космосу", 1 потом у зборнику радова са конференције "Развој астрономије 
код Срба III2 и у неким другим кљигама и публикацијама. У овим радовима 

. . 
испољио Је даровитост и смисао за ликовно дочараваље космичких визиЈа и 

представа. Са истанчаним смислом бира симболе које речито откривају 
. . . 

процесе сазнаваља васионе а притом се проЈектуЈе и Један вид стварности 
. . 

коЈа измиче и постаЈе имагинативно неухватљива. 

У занимљивом делу "Комичка игра светова" Владимир Димитријевић 

астрална небеска тела сагледава у кружним и лоптастим облицима који се 

чудесно распрскавају. Ти кружни симболи на љеговим графичким и другим 

радовима представљају свеукупност васељенског тока и догађаља и 

целовитост личног визуелног универзума. Та округлост на коју Димтријевић 

инсистира је један од најприроднијих облика у васионским просторима. Ту 

се бесконачност појављује као демијуршка творевина. Притом се чини да 

простор бесконачја садржи и неко своје имагинарно време, али и 

безвременост. Упадљиво је да ту у преплитаљу и узајамном прожимаљу 
. . . 

скоро да нема ни почетка ни краЈа па се остваруЈе Један вид визуелне 

безпросторности. Мноштво сферичних кругова у извесном смислу назначава 

непрекидни ток обнављаља. Космичко се ту и поред ситних тачкастих и 

кружних развејаваља показује као својеврсно јединство . Соларни циклус се 

оваплоћује у астралном кретаљу и својеврсном ритму и динамизму 

васељене . За младог Димитријевића звездани облици и љихово кружно 

кретаље су средиште оносветских збиваља. 

Уметник представља васељену као мноштво сићушних тачкастих планета 

па све до огромних на којима се чак уочавају одређене вулканске творевине 

које су оставиле трага по површини планетарне коре. Међу небројаним 

планетама налазе се и препознатљиве из нашег сунчевог система, као што Је 

Сатурн који је обавијен прстеном . Таквих планета има мало на овој графици 

али су вероватно неизбежне јер у астрологији планета она доноси зло, што се 

поистовећује и са животом јер није све тако једноставно и искристалисано . 

Човек се у свом постојаљу бори против многих злоћудних људи и 

персонификованих сила да би изградио свој его и постао учен, амбициозан и 

своЈ е в р стан. 

1 Милан С. Димитријевић Космички цвет, "Просвета" Београд 2003. год. 
2 Публикација Астрономског Друштва, "Руђер Бошковић" бр. 6, Београд 2005. год. 
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"Космичка игра светова" Владимира М. Димитријевића. 
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РАДОВАН ИЛИЋ 

Овим делом нам Димитријевић то и показује, да доћи до врхунца треба 

проћи трновит пут, баш као што он црта сатурне који на крају побеђују 

планете лоптастог облика. 

У дољем делу су нешто крупнија небеска тела и стиче се утисак да из 

љих израстају нова, маља васионска тела. На тај начин је представљен опет 

живот који неуморно тече, где се све обнавља по неком устаљеном кругу. 

Одлазак у васиону изједначава се са трагаљем за мистичном мудрошћу 

поновним рађаљем и бесмртношћу. У љегове космичке ритмове осим 
. . . . . 

лоптастих планета поЈаВЉУЈУ се и звезде у низовима КОЈе евоцираЈу таЈне сна 

и ноћи. Да би човек заблистао властитим сјајем мора их поставити у велике 

васионске ритмове и сљима се ускладити. 

Прстен се по симболици поистовећује са кругом као вечношћу, 

континуитетом, животом, достојанственошћу, суверенитетом, цикличним 

временом, што је још један доказ да Владимирова замисао на овом цртежу 

који је насловљен "Космичка игра светова", ипак није обична игра већ 

устаљени, непроменљиви редослед догађаља како у космичком времену тако 

и у овоземаљском животу. 

Симболизам планета произилази из упоредности између небеског и 

земаљског поретка. По тој упоредности постоје посебне везе између путаља 

небеских тела и судбине људи. То предпоставља двојак мисаони процес то 

јест однос између система планета аналоган је према оном који постоји 

између људи. Свако од љих има утицаја на жива бића на земљи. Планетарна 

симболика је неисцрпна а сведочи о вероваљу у симбиозу земље и неба, 

покретану непрестаним међуделоваљем између нивоа свемира. 

"Чари космоса" увећаним кружним формама симболизују својеврсну 

творачку моћ насупрот омеђеним граничним цртама које оивичују ово дело . 

У средишту је кружно уобличена планет око које се лиснато расцветава 

помаљаље из утробе таме које планетарна тежи спољашљој светлости. 

Поједини детаљи на овој слици доживљавају се као својеврстан прелаз 

разуђене душе из материје која се самопотврђује у духовност васељене. Те 

кружне површине са тачкастим елементима у средишту у извесном смислу 

показују циклично саморазазнаваље иза кога се прикрива могуће разрешеље 

егзистенцијалних феномена. Упадљиво ј е да су ти кругови истовремено 

соларни а у неким деловима слике имају лунарно обличје у коме је садржан 

нулти степен манифестног постојаља. Три наглашенија кружна обличја могу 

истовремено да означавају вид прошлости, у себе затворену садашљост и 

визију недохватне будућности. Поред тога у љима се могу разабрати три 

сфере у којима доминира она небеска, осуновраћена земаљска и паклено 

онострана представа света. Кружне површине у неким детаљима су 

окрилаћцени васељенски ток који носи у себи нешто праисконско . У 

угловима слике појављују се двојни кругови који као да овлапоћују љубав и 

знаље. На слици доминира оно што се може означити као самосвојно коло 

постојаља што настоји да захвати оно лебдеће из имагинативног света. 
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Дело младог Димитријевића делује тајанствено, незнано, притворено а 

ипак достојанствено . Стиче се утисак да ће се иза ове светлоплаве 

магловитости родити нов живот пун снаге и мужевности. Након стаља 

заблуде, збрке, неодређеног где се облици још не разазнају доћи ће 

искупљеље и избављеље . 

У горљем делу слике је покидана мрежа паука где паук симболизује 

велику мајку. Васељенски паук је велики ткач, творац који из сопствене 

твари испреда животну нит. Он људе спаја помоћу нити пупчанице и ствара 

нови живот. 

Плавет која доминира сликом даје нам утисак да тонемо у бескрај у 

непрегледну дубину која непрестано узмиче и постаје недохватна. 

Нагомилана празнина ваздуха, воде космичке прашине је тамна и хладна. 

Осећа се безваздушно стаље јер покрети, звук ови и облици у плаветнилу 

нестају, утапају се и губе . Плава боја дематеријализује све оно што се у љу 

ухвати и представља пут у бесконачност где се стварно представља у 

имагинарно. То је боја среће плаве, недохватне а сасвим блиске птице . 

Спектар нијанси од најсветлије до најтамније плаве је пут саљареља и 

свесна мисао пре пушта место несвесној . Иза овог плаветнила се налази црна 

боја која не мора да значи жалост већ и плодну земљу која прима семе из 

кога ће нићи нови живот. Црно нас уводи у васиону без краја у 

пребивалиште мртвих која припрема љихово ускрснуће. Оивичен црном 

бојом истиче се и плави храстов лист који опет симболише раст, обнову и 

наду, стиче се утисак да ће млади уметник имати довољно воље, жеље и 

хтеља да победи овоземаљски свет и да тријумфује у васељенском дрвету 

које представља сва бића и предмет у свемиру. 

Гледајући у целини ову магловиту плавет, која за себе чини неку целину, 

личи на лобаљу можда неког новог савременијег бића. Јесте да је лобаља 

симбол људске смртности, али и онога што после смрти преживи. 

Димитријевић нам показује да ће и после, можда нестанка живота на Земљи, 

поново родити неки нови виши степен живота, стари човек се поништио да 

би се преобразио . То ново биће има једно око преко кога и прима свезнаље и 

имаће моћ интуитивног вођеља. Тај отвор на путу за небом представља 

соларна врата која омогућују приступ у за сада несагледиве пределе. Ова 

једноокост попут киклопа не делује злобно већ је то оклоп просветљеља и 

вечности. 

COSMICAL IN SIGNALISTIC VISIONS 

Here were analyzed two pictures ofVladimir Dimitrijevic, "Cosmical dance ofworlds" 
and "Channs of cosmos". 
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КОСМИЧКИ МОТИВИ У ПОЕЗИЈИ НИКОЛЕ ЦВЕТКОВИЋА 

ПРЕДРАГ ЈАШОВИЋ 

Институт за културу, Лепосавић, Србија 

Резиме. Циљ овог рада је, да у првом реду да нацрт за будућа истраживања 

целокупног књижевног дела овог аутора, као и да укаже на бесмисленост 

диференцијације књижевног праксиса на примеру конкретно оствареног књижевног 

дела. Са друге стране, стожерна окосница овог рада је поетички нацрт космичких 

мотива у поезији Николе Цветковића, који до данас нису обрађени. Анализом 

мотива указујемо на полисемантичност његове поезије, као и на мултимедијалност 

коју она иницира као мисаону сензацију приликом перцепирања садржине 

узначеног. 

УВОД 

Никола Цветковић је један од српских кљижевника који су свестрано 

ангажовани, али, по правилу, недовољно афирмисани. Ово је кљижевник 

који српску кљижевност унеколико обогаћује својим делом које није ни у 

ком случају тако мало нити по обиму, нити по квалитету. 

Никола Цветковић је, пре свега, песник, а потом научник, критичар и 

есејиста . 1 У том смислу он апсолутно одговара светским кљижевницима који 
не знају за диференцијацију кљижевног праксиса нити је признају. Реч је о 

томе, да један Борхес и Умберто Еко, нису дозволили да им неко одузме од 

начуне вредности на уштрб песничке и обратно. Код нас до данас то 

дихотомијско виђеље кљижевног стваралаштва није превазиђено. Песници 

не дају за право критичарима и историчарима кљижевности да буду песници, 

1 Од посебне важности је да су то приметили сви тумачи Цветковићевог песништва 
и конзументи његовог научно-истраживачког опуса. За ову прилику ми наводимо 

само Миша Дошлића: "Никола Цветковић је стваралачка личност која се успешно 

огледа у више различитих области. То недвосмислено потврђује његов обухватан и 

разнолики стваралачки опус са више од двадесет поетичких наслова и песничких 

књига и монографија." у: Никола Цветковић, Тумачење кљижевности за децу, 

методичко наставни аспекти, Филозофски факултет у Косовској Митровици, 

Косовска Митровица, 2003, стр. 5. 
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а ови врло често љима не дозвољаваЈу да се баве аксиологИЈОМ и 

промишљаљем кљижевног стваралаштва. 

Професор, критичар, аналитичар, поетолог и песник Никола Цветковић, 

на срећу, припада оној групи српских кљижевника који се много не осврћу 

на дихотомиЈска размишљаља и промишљаља кљижевног стваралачког 

праксиса. Тих кљижевника код нас није мало . То су Вељко Петровић, 

Винавер, Растко Петровић, Црљански, Миодраг Павловић, Драгиша Бојовић, 

Петар Милосављевић, Михајло Пантић, Милорад Павић и многи други. 

Сваки од љих има само на уму да ствара што бољу и што смисленију 

кљижевност са дубоком свешћу да за доброг кљижевника није важан начин 

на који ће се изразити, већ квалитет тог израза. 

СТВАРАЛАШТВО НИКОЛЕ ЦВЕТКОВИЋА 

Никола Цветковић је егзистенцијално везан за професуру, али суштину 

креативног бића чини песник у љему. Његово научио дело према томе 

схватамо као императивно стваралаштво реалног тренутка, док Је љегов 

песнички опус одраз најдубљих стваралачких порива, који су произашли из 

креативног бића песника као императивно задовољство, суштине љеговог 

литерарног бића. 

Читав опус овог кљижевника можемо типолошки разврстати на: 

1. поетолошке опсервациЈе и истраживаља, 

2. студије монографског типа, 

З . уџбеничку литературу, 

4. кратке приче, 

5. путописе и 

6. песнички лирски опус 

Сваки од сегмената литерарног изражаваља овог изузетно продуктивног 

кљижевника показује љегову интелектуалну преокупацију и богаство 

инвентивне природе и могућност израза љеговог бића као homo sapiensa и 
homo religiosusa. 
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ПОЕТОЛОШКЕ2 ОПСЕРВАЦИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА 

Проучавањем поетике Цветковић је почео да се бави практично пре 

израде магистарског рада који је одбранио 1973. под називом Поетика 
МиланаДединца. Ова књига ће бити објављена тек 1993. године у Београду. 

Поетолошким истраживањем ће Цветковић наставити да се бави и приликом 

израде докторске дисертације Поезија и поетика Милоша Црљанског, коју 

ће успешно одбранити 1981 . године. Књигу Песничка поетика Милоша 

Црљанског објавиће у Приштини 1993. године . 

Ове две студије су по много чему важне. Прво, показују да се Цветковић 

од почетка бављења научно-истраживачким радом интересовао за поетичка 

истраживања и проучавања белетристике . С обзиром да је у таква 

истраживања кренуо још пре 1973. године, можемо констатовити да је он 
један од утемељивача поетолошких истраживања код нас. То је нарочито 

случај ако имамо у виду да до ових захвата није било много радова који су у 

насловном узначењу садржали парадигму поетика, а још ређе се садржином 

рада сам појам доктринарно образлагао . 

Не треба заборавити да је Никола Цветковић писао докторску 

дисертацију о песништву Милоша Црљанског кад то и није било баш 

најповољније по интелектуалну афирмацију и индивидуално трајање. Тачно 

2 У студијама које се баве проучаваљем проблема поетике, за пример узимамо 
радове из зборника "Поетика српске кљижевности" (1988) у уредништву Н. 

Петковића и кљигу "Огледи из српске поетике" (1990) у уредништву истог аутора, 
парадигматско одређеље присвојног придева од именице поетика се одређује као 

поетолошко. Прво, зашто кажемо парадигматско одређеље? Из простог разлога што 

појам поетолошко у себи садржи остварен праксис поето и остварени логос -
лошко, а садржано у појму јесте својеврсни праксис настао као развијени логос, или 

логос је у развоју о феномену поетике у дискурсу кљижевног стваралаштва. Нама се 

чини да појам поетолошко долази као сложеница састављена из две речи поета и 

логос. Код Латина poeta је била ознака за песника и то је до данас остала. Отуда и 
појмови типа: Poeta doctus, Poeta laureates, Poeta primus, Poeta minor, poeta vates, или 
Poetes maudits. Код Грка ознака за песништво је пoiчut~, док је ознака за песничка 
знаље, умеће, технику ствараље песме, ознака била 7tOtt]тtкt] TE)(Vt], касније ће код 
Римљана ознака за песничку вештину постати ars poetica. Из изложеног произилази 
да је poeta ознака за песника, онога који ствара песму док ће супстативни придев po
etica бити узет као ознака за теорију кљижевности, дакле логос праксиса поете. То 
ће рећи да је појам поетолошко далеко ужи од појма поетиколошко, јер обухвата 

логос праксиса поете, док појам поетиколошко обухвата логос и праксис поетике, а 

самим тим и логос о праксису поете, Јер Је логос поетике израстао на праксису 

поете. Лексички то потврђује и корен речи у сложеници поетиколошки/о. Овај 

облик је далеко примеренији морфолошким особинама нашег језика но што је 

термин поетолошко. На крају, није згорег приметити, да проблем долази од флексије 

српског језика и специфичних морфолошких особина, јер је евидентно да у 

англосаксонским језицима таквих недоумица нема: poet- песник, poetry- поезија, 

poetical- поетички, poeticisms - поетиколошки/поетолошки. 
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ј е да су посто ј ал е кљиге Николе Милошевића Роман М ило ш а Црљанског 

(1971) и Александра Петрова Милош Црљански и српско песништво 

(1971), али у неком већем обиму дело Милоша Црљанског није проучавано 
из идеолошких разлога. То у многоме говори о преданости и дубокој 

решености овог аутора да се бави проучаваљем литературе, као и да је 

естетски и онтолошки остварено у белетристици љему увек било на првом 

месту. 

Ове студиЈе су важне како због документованости поетичких 

карактеристика описиваних у проучаваних поетика, тако и због примељог 

методолошког плурализма, где на примеру оствареног литерарног праксиса 

Никола Цветковић доказује оперативну вредност методолошке апаратуре. У 

случају Милана Дединца, ова студија је од извесног значаја, јер је, колико је 

нама познато, ово једино обухватио проучаваље овог песника који нимало 

НИЈе маргиналан за укупан корпус српског песништва. 

Поетолошким истраживаљима ће Цветковић наставити да се бави у 

кљигама Кљижевно-поетичке студије I, П, III и IV, где је одредио 

спецификуме, зацртао и одредио делове поетика који нису уочени, запазио 

круцијалне елементе за проучаваље поетика појединих писаца и бавио се 

компаративним теоријским темама. Овим кљигама је дао видан прилог 
. . 

проучаваљу поетике, као теориЈске дисциплине, али и дисциплине ЧИЈа се 

пуна манифестација види на примеру индивидуалитета. Тога је Цветковић 

био свестан још на почетку свог поетолошког истраживаља: "У основи 

сваког уметничког оствареља, у бити сваког песничког дела присутна је 

примељена или формулисана поетика. ( ... ) Ако је, као општа мисао о поезији, 
иманентан сваком песничком делу, онда Је разматраље поетике песника 

скоро увек и приступ кљижевном делу са становишта иманетног третираља 

литерарних творевина. "3 

СТУДИЈЕ МОНОГРАФСКОГ ТИПА 

У студије монографског типа, поред оних о Милошу Црљанском и 

Милану Дединцу, убрајамо и тротомну монографију о Сергију 

Димитријевићу Живети пуним животом-животопис Сергија 

Димитријевића (1996), Записи о Сергију Димитријевићу (1997) и Живот 
као делаље- политичка активност СрегијаДимитријевића (1997). 

Ови монографски прилози су од важности за културну историју, односно 

јужноморавски регион, као и за изучаваље друштвене историје :ХХ века, која 
. . 
Је у ПОЈединим деловима недовољно позната. 

Слично је и са коауторским моногафијама: Ћулавка- Борбени пут 

Борисава Станковића (1967) и Пламени одсеви - монографији о Жики 

Илићу Жутом (1984). 
На овом месту чини нам се да је од посебне важности да нагласимо 

Цветковићево акрибијско истраживаље и аналитичност у приступу народној 

3 Никола Цветковић, Поетика МиланаДединца, Београд, 1993, стр. 5. 
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поезији НОБ-а .. Резултате тог истраживаља је сумирао у двотомној студији 
Стилско-изражајне одлике народних песама ослободилачког рата I, П 
(1995), значаја за проучаваље корпуса усменог стваралаштва. Цветковић ту 
поред стилско-изражаЈних, поетичких и уметничких разматраља, 

преиспитује друштвено-историјске, етичке, социјалне, борбено-политичке, 
4 з . 

психолошке и друге аспекте садржане у народним умотворинама. ато Је 

ова студија од значајности, јер из свести сина бораца сазнаЈемо 

контекстуални дискурс у коме су песме настале, али и у коме су опстале . 

Студија Кљижевно поетичко у делима првих српских социјалиста 

(1994), је од вредности за проучаваље корпуса кљижевности који би се 

могао и идеолошки одредити. Ова кљига је утолико битна уколико доказује 

генетско упориште критике која ће уследити по сле Другог светског рата на 

српским просторима. Доказује да је уталитаристичко виђеље кљижевности, 

где се естетичко подређује друштвено-корисном и идеолошки ангажованом, 

логични след догађаја и представља последицу чија се клица узрока налази 

још у деветнаестом веку. У том смислу је ова кљига у многоме допуна 

Глигорићевих прегледа, као и студија Славка Леовца и Милорада 

Најдановића, са једне стране, и допуна кљижевних историја Миодрага 

Поповића и Јована Деретића, са друге стране . У политиколошком и 

социолошком смислу, јер је политичка идеја дефинитивно феномен који се 
. . . 

тиче друштва Јер Је из љега израсла, ова студиЈа се чини и допуном 

монографије, једне од српских жена-ерудита, Латинке Перовић, Српски 

социјалисти 19. века (1995). Тако у овом светлу, у којем до данас 

Цветковићева студија није сагледана, она исијава важна значеља која ће тек 

указати на вредност љеговог рада и доприноса укупном српском научном 

мишљељу, уколико има интелектуалне правде . 5 Ми без сумље верујемо у љу. 

УЏБЕНИЧКА ЛИТЕРАТУРА 

Никола Цветковић, као дугогодишљи професор на Учитељском 

факултету у Јагодини, изнедрио је читаву плејаду учитеља који васпитавају 

децу, пре свега, у Поморављу, а потом и шире. Написао је и двотомни 

уџбеник Тумачеље кљижевности за деl{У- Методичко-наставни аспекти 

(2003). 

4 Вукица П. Момчиловић, "О народним песмама ослободоличког рата", у: Стилско
изражајне одлике народних песама ослободилачког рата Ј, Књижевно друштво 

просветних радника Србије, Учитељски факултет у Јагодини, Београд, 1995, стр. 
143. 
5 Мада је ово дискутабилно, ако знамо за доста песимистичну поруку да је флоскула: 
истина ће кад-тад победити, важила само за нека архаична, витешка, 

традиционална друштва. О томе погледај књигу: С. Барбуловић и др. Амнезија 

јавности, Графо-комерц, Београд, 2004, стр. 10. 
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Као што примећује Љубиша Цветковић, кљига Је "резултат 

вишедеценијског праћеља ове области стваралаштва" .6 Овај уџбеник је 
важан не само што их има мало, већ зато што показује једну од могућности 

за тип уџбеника, и методолошки приступ при љеговој изради . Зато можемо 

рећи да ова двотомна студија о кљижевности за децу практично представља 

прилог проучаваљу поетике писаца за младе. Није то примељена 
. . . 

методологиЈа, или кондензацИЈа оствареног из простог разлога што Је поље 

кљижевности за децу, до данас, код нас слабо проучено . То је, уосталом, 

приметио и Мишо Дошлић: "Кљижевност за децу је широко отворена 

могућност за нова изучаваља, тумачеља и преиспитиваља још увек 

недовољно истражених појава, поетичких видова и проблема. Релативно је 

мало целовитих студија кљига и монографија сложених поетичких питаља у 

овој области, херменеутичких и методичко-дидактичких приступа анализа."7 

Заиста правих доприноса у овој области налазимо код Слободана Ж. 

Марковића, Воје Марјановића, Тихомира Петровића, Рада Прелевића, 

Цвијетина Ристановића, Миомира Милинковића, Јована Љуштановића, 

Славољуба Обрадовића и других, као и Николе Цветковића. 

Ова, студија се више бави поетиком кљижевности за децу, 
. . . 

преокупаЦИЈОМ истраживача, но што разматра методичке концепциЈе КОЈИМа 

учитељи треба да се руководе. У том смислу је она од значаја јер може да 

допринесе студентима, учитељима и професорима при разумеваљу поетике 
. . . 

кљижевности за децу; али од рецепциЈе очекуЈе активан читалачки однос, Јер 

у овој студији нема дефиницијски ограничених саопштеља. 

На крају, оваЈ уџбеник/студија, показуЈе могуће смернице и у 

методолошком, поетичком и методичком правцу проучаваља кљижевног 

праксиса у области коју одређујемо као кљижевност за децу. 

ПЕСНИЧКИ ОПУС 

Никола Цветковић је до данас објавио осам песничких збирки: Све је 

љубав (1979), Светлост земље (1992), Српско мишљење (1993), Плаветно 
доба дечаштва (1995), Косовијада (1997), Чувидне мисли (2000), У врту 
љиљана (2000) и Биље од замаме (2000). Све збирке показују аутентичну 
поетику, песника који предано ради на брушељу стиха, са тежљом да 

семантици песничког дискурса ништа не одузме од звука, а да кроз симбол, 

асоцијативном полисемантичношћу, каже све што није казано, или да управо 

изрази оно што Је вековима говорено, певано и мишљено, али сад на нов, 

свој начин. Зато није необично што у поезији Николе Цветковића наилазимо 

6 Љубиша Цветковић, "Разнолика студијско-монографска и песничка активност", у: 
Никола Цветковић, Тумачење кљижевности за децу - Методичко-наставни аспек

ти 11, Филозофски факултет у Косовској Митровици, Митровица, 2003, стр. 206. 
7 Мито Дошлић, "Видови методичког приступа у функцији тумачеља кљижевности 
за децу", у: Никола Цветковић, Тумачење кљижевности за децу - Методичко

наставни аспекти 11, Филозофски факултет у Косовској Митровици, Митровица, 
2003, стр. 5. 

614 



КОСМИЧКИ МОТИВИ У ПОЕЗИЈИ НИКОЛЕ ЦВЕТКОВИЋА 

на симболима узначен песнички израз, што га у многоме чини 

неосимболистом . На крају, љегове последље збирке, које су буди узгред 

речено и запажене у српској текућој критици, то доказују с тим што је ту 

Цветковић симболику, могућу асоцијативност и успостављаље аналогије 

појединих речи довео до нових сазвучја . Зато се по некад љегови стихови 

чине херметичним као код Момчила Настасијевића и Душана Матића. 

Готово се сви тумачи поезије Цветковића слажу да припада 

неосимболистичкој школи. Ту су добрим делом у праву. 

Из предходно описаног види се да је Цветковић занимљива кљижевна 

појава. Зато је неопходно љеговом делу приступати опрезно, јер од тумача се 

тражи литерарно и интелектуално искуство, али и познаваље суштине 

креативног процеса и личности. 

Задржимо се само на једном сегменту, који се тиче космичких мотива у 

Цветковићевом песништву. На љега је скренуо пажљу Милан С. 

Димитријевић први пут кад је из поезије Николе Цветковића издвојио пар 

песама за тематску антологију Космички цвет (2003), а други пут у раду 
Вечна светлост васељене - космички манифест Николе Цветковића. 8 

Покушаћемо овде да заокружимо ту мотивску преокупацију песника 

Цветковића. 

Ишчитаваљем осам Цветковићевих збирки песама наишли смо на око 

11 О песама у којима се јављају космички мотиви. Њиховим издвајаљем 
можемо направити једну позамашну, песничку збирку. Ово је један од разло

га да се позабавимо космичким мотивима ове поезије и остварене поетике . 

Међутим то не значи да у овој збирци нема и мотива љубави и 

родољубља. Напротив, ова их је поезија препуна. Међутим, развијаље 

мотива љубави или родољубља може да зависи од космичких мотива и 

љихове симболичне вредности као и успостављене аналогије. Уколико су 

управљени ка љубави песма ће бити космичког мотива љубавно узначена, 

уколико је аналогија симбола успостављена са родољубивим осећаљем 

имаћемо песму космичког мотива родољубиво узначену. То је други од 
. . . . 

разлога КОЈИМ се руководимо у нашоЈ почетноЈ тези да Је космички мотив 

важан за разумеваље онтолошке и естетичке концепције Цветковићеве 

поетике. 

На конкретном примеру космички мотив љубавно узначен, изгледа овако: 

Девојка песници кад звездано воле, 

Почудно воле, до костију невино . 

Ожарене страсти зажуљено голе, 

Телом узрасле, стрмоглава висино .9 

8 М. С. Димитриј евић, Вечна светлост васељене - космички манифест Николе 
Цветковића, Васиона, часопис за астрономију, Београд, 2004/5, год. LII, књ. XII, 
стр. 274-277. 
9 Никола Цветковић, У врту љиљана, Матица Српска, Завод за уџбенике и наставна 
срестава, Нови Сад, Београд, 2000, стр. 72. 
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Дај љубавне просторе неомеђене, 

Плаву птицу ветра, ново рухо дана, 

Прах звездани што сја трагом васељене, 

Зазива у човеку небеса знана. 

Дајмо љубави више душевног сунца, 

Присоје што греје и врхове злати, 

Нек сновидно у дубини брега бунца, 

Ко одсневом сливени пешчани сати. 10 

Космички мотив може бити родољубиво узначен: 

Све је преврнуло од главе до пете . 

У реч су сустекли небо и земља. 

Косово ј е разделник наше планете, 

Језик нам се одгласава из заумља. 11 

Свакако космички мотив може бити и другачије узначен, рецимо 

социјално, елегично, али је најчешће љубавно, родољубиво и филозофски

рефлексивна, као у песмама Исувише сличан свету бивам, Певаље о 

смирајности, или Нада. 

Космички мотиви у уметничкој поезији, па и у усменој поезији, 12 нису 
нека необичност. Можемо чак приметити да су младалачке збирке, поред 

оптерећења испољаваљем персонализма, најчешће узначене са доминатним 

космичким мотивима и варијацијама на те мотиве . У Цветковићевој поезији 

доминирају мотиви звезде, свемира, Месеца, Сунца, неба. Ови мотиви су 

врло често модификовани. Од модификације и њихове персонификације, 

зависиће асоцијативност и аналогичност. 

Пажљивим ишчитавањем ( close reading) запазили смо да међу космичким 
мотивима у Цветковићевом песништву доминира мотив звезде . То нам 

уосталом доказује и низ појмова који се користе да дорекну феномен онога 

што очињи вид региструје, а што умом појмовно обележавамо као звезду и 

као Сунце . Према томе можемо закључити да је у бити поетике овог 

песништва светлост као основни структурални елемент. Другим речима, 

ово је поезија светлости, живородног светлосног оптимизма и вере у 

смисао бескраја. 

10 Исто, стр. 42. 
11 Никола Цветковић, Светлост земље, Београд, 1992, стр. 88. 
12 То је доказао Драган Јацановић у књизи Српско календарско знање у епској 
народној поезији, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2000. 
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МОТИВ СВЕТЛОСТИ 

Мотив светлости, као животворно облежје не само ове поезије, већ и 

песничке егзистенције, избија из скоро сваког Цветковићевог стиха. Ту прво 

доминира мотив Сунца. Зато није изненађујуће што је читава збирка песама 

именована као Светлост земље (1992). 
У циклусу песама Светлост земље истоимене збирке песник се бави 

чулним утврђиваљем настанка живота: 

Сунце у расколу жари припитомљену таму 

Кад истина ј е ј е дина светлост земље 

Што никад не гасне у своме пламу 

А враћање вечном праху је безумље . 13 

Сунце ствара у расколу, и то припитомљену таму. Дакле, лирско Ја 

верује да је Сунце то које даје живот. Верује у енергију светлости и свемоћи 
. . 

КОЈУ светлост нуди као сазнање онога што постоЈИ изван таме, невидног поља 

плаховитог људског ума. Сунце је стваралачка енергија. Ипак, није могло да 

у расколу епифаније сопствене енергије створи, "жари" неприпитомљену 

таму, већ таму која је већ припитомљена. То значи да је деловала енергија 

која је већа и претходи Сунчевој енергији. То се у потпуности слаже са 

цивилизацијски наслеђеним убеђењем о постанку света које читамо у Књизи 

постања: "У почетку створи Бог небо и земљу. А земља бјеше без обличја и 

пуста и бјеше тама над безданом; и дух Божији дизаше се над водом . И рече 

Бог: нека буде свјетлост. И би свјетлост. И видје Бог свјетлост да је добра; и 

Б . 14 
растави ог свЈетлост од таме. 

Дакле, песник у свом инвентивном заносу није ишао преко колективно 

наслеђеног, нити се руководи за материјалистички наученим, већ је кренуо 

од животворне светлости као енергетске манифестације Творчеве енергије 

што је могла, као енергија над енергијама да припитоми таму. Зато: 

Сунце у р ас колу с иј а и пре сванућа 

И не зна за голи мрак сустајања 

Оно је једри изданак узвинућа 

Неугасло пламти и не зна за покајања. 15 

Сунце је светлост сваког сазнања ономе горе и ономе ином човеку доле . 

Зато није изненађујуће што из персонифицираног самозадовољства 

13 Никола Цветковић, Светлост земље, стр. 27. 
14 Прва књига Мојсијева, која се зове Постање, гл.1, 1-4, Свето писмо Старога и 
Новога завета, прев. Стари завет Ђ. Даничић, Британско и инострана библијско 

друrитво,Београд. 
15 Никола Цветковић, Светлост земље, стр. 28. 
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креативног набоја које доноси- "И себе ствара из свог сјаја и озарења"16 
, 

али тек пошто је по реду створено како је казано у Књизи постања. Управо 

зато и може да "учи небеса зорном руменилу"/7 јер је старије од небеса и од 
зоре и од човека. 18 

Други стих прве песме овог циклуса говори да је светлост једина истина 

на земљи. И јесте тако, јер светлост је та која доноси свако сазнање 

кренувши од сазнања КОЈе доноси ином човеку очињим видом, преко 

светлости ума до светлости душе и духа КОЈ а вазноси човека у 

трансцендентне сфере поимања метафизичког и онтолошког, што је опет, 

најчешће дато само песницима и филозофима, који су у души песници. 

Светлост која је увек истина никада не гасне и чини да је враћање вечном 

праху безумље. Зато ће Сунце у расколу бити изнад "покоја и пепелишта", 

јер светлошћу својом осветљава исходиште путнику намернику, што је 

кренуо са светлошћу унутар себе да разбије таму незнања која му следи у 

неизвесности хоризонта. Тада и празнина може да сија и да боли као 

"незнана рана". Сунце у расколу је и "виловита светлост" . Оно што је до 

инветивног духа ствараоца дошло колективно несвесним наслеђем и из њега 

бије као светлост сазнања другима и њему самом . Али, најбитнија је 

светлост коју човек носи у себи са собом, јер: "Живот без жара у срцу-на 

прагу је бездани" 19 • Овако, без светлости у себи само је љуштура homo sa
piensa испуњена тамом без смисла. Зато прву песму овог циклуса Никола 
Цветковић завршава у духу великог Његоша: 

Онога ко силно жели путем се раздани 

У вечној кретњи живљење је пребогато .20 

Нема живота без жеље, а жеља је жар срца која долази од светлости. 

Дакле, живот је светлост. Зато наш песник није могао, а да се не дотакне 

заумних сфера свог креативног бића. 

У чулном обележавању стварања звезде, Цветковић креће од Ничеове 

рефлексије: "Да би се створила звезда, потребно је да по себи постоји хаос"21 • 
Евидентно је да Ниче из свог нихила, који у основи обавезно почива на 

анархији, хоће да изведе позитивну креацију. Врло је вероватно да је Велики 

прасак настао из хаоса, али не треба сметнути са ума да је ту реч о 

креативном хаосу. То је хаос који је у свом хаотичном, да се изразим 

парадоксално, поретку нереда доведен до савршенства. Само из таквог 

нереда/хаоса могло је доћи до стварања. 

16 Исто. 
17 Исто. 
18 Прва књига Мојсијева, која се зове Постаље, гл.1, 1-31. 
19 Никола Цветковић, Светлост земље, стр. 27. 
20 Исто. 
21 Исто, стр. 29. 
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Доста ј е необично што ј е Никола Цветковић кренуо у ствараље песме о 

ствараљу звезде од Ничеове мисли. Необичност долази и отуда што у доста 

херметичним стиховима песме Ствараље звезде наилазимо на тежљу у 

успостављаљу реда. Стих: Сунце у раздаваљу - светковина хаоса,22 опет 
указује да Сунце није било где и било кад, већ у "раздаваљу", дакле добу кад 

се смељују тама и светлост. У том тренутку помаља се сунце, као светлост, 

као сазнаље, и то је "светковина хаоса", јер у почетку заиаста јесте био хаос, 

али хаос који смо сада могли видети и уређивати према Логосу. 

Постоји и посредник између хаоса и звезде . То је "једна птица", која у 

многоме асоцира на оног голуба са маслиновом гранчицом који је слетео на 

Нојеву барку, који је дошао из далека, самоће, јер је било уништена све, као 

и ова птица која је "у отровној самоћи душе модрооки цвет"23 • Ту, у том 
свету хаоса где је птица посредник између хаоса и звезде "из звезданог јата 

препорађа се свет"24, као некад из јата Нојеве барке. Тако да можемо 
закључити да је овај циклус ништа друго до чулна реконструкција Књиге 

постања узначена модерним песничким језиком обиљем симбола и 

оригиналних метафора. 

МОТИВ ЗВЕЗДЕ 

Мотив звезде је већ по самој СВОЈОЈ светлосној суштини врло важан 

структурални елемент за поетику ове поезије . Овим мотивом се утемељује 

визибилно узначеље поезије и чини да готово свака песма понаособ буде 

езотерично мистична попут СЈаЈа далеких недостижних звезда. 

Песник ј е посебну пажљу поклонио обради овог мотива. Овде ј е 

неопходно да направимо мали теоријски ескурс. Мотив није константна 

датост као догађај у једном кљижевно-уметничком делу. Мотив је ситуација 

коЈа се понавља, али у различитим делима писаца различитих поетика никад 

није исти, као што је усталом то бриљантно показао Волфганг Кајзер .25 

Истраживаље мотива је веома битно јер, како каже Кајзер, може 

истраживача да сачува од брзог скретаља са проучаваља поезије на 

проучаваље песника,26 што у крајљој инстанци неће много значити за саму 
поезију. Са друге стране, као што је приметио Херман Мајер у својој 

амстердамској приступној беседи De Levensavond a/s Literair motief (Залазак 
живота као кљижевни мотив, 194 7) "испитиваље литерарног мотива уколико 
се спроводи потребном обазривошћу може још веома много да допринесе 

решаваљу овог проблема и одговарајућих, у крајљој линији културно-морфо

лошких питаља. " Скрећемо пажљу на овакво виђеље значаја проучаваља 

мотива, јер смо дубоког убеђеља да је поезију Николе Цветковића немогуће 

22 Никола Цветковић, Светлост земље, стр. 29. 
23 Исто, стр. 29. 
24 Исто, стр. 29. 
25 Вофганг Кајзер, "Језичко уметничко дело", СКЗ, Београд, 1973, стр. 68-76. 
26 Исто, стр. 76. 
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тумачити без компаративног третираља стихова, нарочито кад се тежи 

одређиваљу љеговог неосимболистичког песничког исказа. У сваком другом 

случају, чини се да ће тумач запасти у озбиљну грешку. Но, о томе ће бити 

речи у другом делу рада. 

Мотив (лат. motivus- онај који покреће) у тематском смислу подразумева 

најмаљу целину која се не може даље делити. У односу на функцију мотива 

у теорији кљижевности разликујемо статичке мотиве (они који 

употпуљују опис), динамичке мотиве (они који покрећу радљу) и 

асоцијативне мотиве (они који изазивају неко расположеље те на основу 

тога одређујемо садржину текста) . 

Мотив звезде у песништву Николе Цветковића има статичку функцију: 

"две се јарке звезде у језгришту среле",27 или стихови: "О твоја самотна 
окна разбија се сјај/ Далеке звезде што у себи догорева" .28 Свакако не треба 
сметнути са ума да се статичким мотивом звезде може описати звездана 

радља, као на пример: ''девојка, песници кад звездано воле/ Почудно воле, до 

костију невино."29 То ће рећи да је господин Цветковић управо направио 
онакву спрегу речи, као што су то чинили симболисти, односно 

неосимболисти, с тим што су они то обично чинили са придевима и 

именицама. 

Нама је пошло за руком да региструјемо следеће појмовне спреге, које су 
. . 

поновљене, нове или апсолутно нове, КОЈе представљаЈу синтагме, а као 

такве имају вредност епитета или су развијене од симбола у врло комплексну 

метафору чиме се асоцијативност израза доводи до максимума. Тако је за 

већину ових семантичко-синтактичких спрега везна и асоцијативност 

мотива. Побројали смо следеће појмовне спрегове: звездана пустош, 

звездане речи, озвездани скути, срећна звезда, звездани траг, звезде 

падалице, прах звездани, бистроока звезда, звездиште, звездано волети, 

звезданица моћна, зорњача, јарке звезде, звездана стада, звездано непце, 

кикот звезда, озвездање, звездила, звезданак, сребрна звезда, сребро звезда 

и погашене звезде. 

Не ретко они су и динамички и држе читаву оркестрацију ритма у песми 

али не дозвољавају ни да дође до расипаља значеља. Таквих примера има 

доста. Наилазимо на стихове: 

Звезданица моћна све пред собом руши 

Само иште себиграбне садржаје . 

Засељена кајаљем, ситна у души 

Усхит гладног тела срцу не признаје.З0 

27 Никола Цветковић, "У врту љиљана", МС, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Н. Сад, Београд, 2000, стр. 90. 
28 Никола Цветковић, "Све је љубав", "Глубочица", Лесковац, 1979, стр. 84. 
29 Никола Цветковић, "У врту љиљана", стр. 72. 
30 Исто, стр. 76. 
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Први стих је носилац строфе и значења читаве песме . У тој кованици је 

садржана љубав, снага љубави, жар љубави, бол за нељ убљеном, жалост за 

недовољеним, светлост првог пољупца и ко зна шта још. У тој кованици је 

Цветковићева жена лепша но све жене . Дакле, он је није тражио као Дучић, 

он ју је мисаоном сензацијом ванредног инвентивног сензибилитета 

појмовно оваплотио обухватајући њено физичко и метафизичко, естетичко и 

онтолошко . 

Звезда може бити и асоцијативни мотив и у овој поезији их има врло 

много . За пример ћемо овде навести циклус песама Сребро звезда. 31 Овај 
циклус има шеснаест песама. Насловио узначење циклуса је више него 

асоцијативно, нарочито ако имамо у виду да су то дубоко рефлексивни 

стихови који запретеном асоцијативношћу која се врло често клати на 

језичку између херметичности и тоталног безличја, јер је апсолутно лишена 

персоналитета. Тако представља чисту есенцију мисли сад и ту такве каква 

је. Небитно је чија је, ако доводи до исправне спознаје. То деперсона

лизовање до обезличења је једна од врло битних структурално-поетичких 

каратеристика овог песника и ове поезије . Да би било јасније о чему 

говоримо узимамо за пример песму насумице- Тајне: 

Тескоба пробуђених тајни 

Зачиње клик рађаља 

Опчињени кошмари дозревају 

У сазвучју уздаха 

Иза леђа пијаног свитања 

Тетурају длакаве полутмине 

Најежене светшьке 

Маме згрчену стварност .32 

У овим стиховима има персонифицираних бића, као што су клик рађања, 
. . . 

опчињени кошмари КОЈИ дозреваЈу, ПИЈано свитање, длакаве полутмине, 

најежене светиљке, згрчена стварност, дакле све што је обележено у примеру 

курзивом. На основу изложеног јасно је да у песми има свега осам речи које 

не учествују у грађењу персонификације . Управо та доследно спроведена 

персонификација буди асоцијативност, а опет асоцијативност је 

успостављена симболима, који су омогућили тоталну деперсонализацију 

песме, јер је значење са лирског ја пребачено на низ персонифицираности. 

То је случај и са песмом Сребро звезда која је стожер читавог циклуса и 
. . . . 

садржалац свих асоциЈативности, али изван лирског Ја, Јер Је оно садржано у 

насловном узначењу збирке Плаветно доба дечаштва; а свако дечаштво је 

лишено персоналитета, јер је по себи суштина која се не мора потврђивати 
. . 

све док плаветнило дечаштва траЈе у дечаку и његовоЈ околини. 

31 Никола Цветковић, Плаветно доба дечаштва, КДПРС, Београд, 1995, стр. 69-87. 
32 Исто, стр. 80. 
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а) Интермедијална полисемантичност мотива звезде 

Већ смо скренули пажњу на појмовне спреге речи где је централни мотив 

звезда. Појам звезде је узет као именица или је пак од њега начињен придев . 

Ове речи су доведене у такву семантичку везу да чине кохерентно 

нераскидиво синтагмично јединство. Међутим, није само то карактеристика 

ових појмова, јер се чини да су они атрибути, односно епитети срасли са 
. . 

описиваним тако да творе Један поЈам, оригиналан и нов испуњен апсолутно 

новим асоциЈативним значењима. 

На приложеној слици, која се може схватити многоструко, треба мање 

обратити пажњу на луцидност тумача, а више на извориште, инспирацију 
. . . 

кор Је иницирала да се овако мисаона сензацир тумача испуни садржином . 

Можемо видети више од слике и више од звука и више од значења. 

Таутолошки речено, можемо видети слику која звучи и значи и знак који 
. . 

слика и звучи и звук КОЈИ слика и прича, Јер значи. 

Успостављајући везу између мотива (појма) звезда и појмова који ће бити 

везани за овај мотив да би изазвали нове асоцијативности, а тако скренули 

пажњу на Једну ванредну, оригиналну песничку поетику, покушали смо да 

"доградимо" постојећи поетички дискурс. Тако ће се доказати "завидна 

експресија која иде у ред најостваренијих у нашој савременој поезији."33 

33 Драшко Ређеп, "Трактат размишљености и магије језика", у: Н. Цветковић, 
Чувидне мисли, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 2000. стр. 
94. 
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Та експресија је утолико значајна уколико код рецепције делуЈе 
. . . . 

инспиративно и изазива мисано-инвентивне сензациЈе КОЈе делуЈу сазнаЈНО 

кроз више медија, као што су визибилни, аудитивни, али и граматолошки. 

Реч је о томе да у свести реципијента долази до својеврсне деконструкције, 

као би рекао Жак Дерида, растављаља осмишљеног, преобликоваља и 

поновног састављаља, с тим што ће мишљени објекат, деловати у односу на 

задати мотив сасвим другачиЈе . 

У свести тумача овом приликом он се манифестовао као гра.матолошки 

објекат и то је својеврсни предметни слој значеља песничког исказа. Где је 

апсолутно јасно да је песник од именице звезда извео низ придева: звездано, 

звездана, звездани, звездане, као што је од исте именице извео и низ других 

именица: звезданак, звезданиште, звезданица, озвездање, звездањак, 

звездила. Јасно је да постоји повратна спрега између наставака за изведену 

реч и корена речи, односно основног облика, који не мора обавезно бити 

корен речи. 

Речи које се стожерно окупљају око појма звезда су ту да појачају 

експресивност самог мотива како са новим изведеним речима тако и са 

додатним појмовима који творе јединствену модификацију овог мотива у 

Цветковићевом песништву. Као што се може видети, стожерни мотив -
звезда у овој поезији исијава потпуно ново значеље творећи нове симболе, 

метафоре и аналогије; дајући визуелни утисак да је у средишту ове поезије 

заиста звезда и светлост. У мотив усијава, на имагинативном фону поимаља 

казаног преко семантички чешће наговештеног но казаног, али сигурно 

испеваног, богату визи-семантико-стиллску слику експресије свемира, 

мишљеног и проосећаног. То опет може бити у складу са захтевима 

отежене перцепције, које Виктор Шкловски, у свом поимаљу песничког 

стваралаштва захтева од песника. 

На крају, можемо прихватити да је овакво тумачеље кљижевно

уметничког дела алтернативног карактера, али не смемо сметнути са ума да 

као такво може само по себи, својој суштини и једном другом стлистичко

поетичком изразу, КОЈИ Је сам творац, Мирољуб Тодоровић означио као 

сигнализа.м, представљати песму. 

б) Значења мотива звезде 

Мотив звезде ћемо посматрати као митолошко наслеђе (неки, који се 

руководе, пре свега Јунгом, рекли би, као наслеђе колективно несвесног), 

као симбол и као оригиналну модификацију овог мотива која као таква има 
. . 

значеље само у оквиру представљеног света ове поезиЈе, а резултат Је 

интелектуалног искуства, промишљаља и креативне инвенциЈе нашег 

песника. 

Цветковић је сав у миту. Другим речима, он у својим неосимболистички 

узначеним стиховима црпе асоцијативну снагу језичког кода из мита. Тако у 
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Светлости земље на "необичан начин промишља мит Косова и сеоба",34 ми 
бисмо додали да се та необичност састоји управо у оригиналности 

неосимболистичког израза овог песника, који у послесдњем двадесетлећу 

добија невероватан замах. 

Овом песнику није циљ само да мит користи као хабитус асоцијативности 

у својој поезији. "Новомитско одређење које проистиче из ове књиге 

антејског усмерења окренуто је саборном памћењу, архетипској свести 

колико и модерном мишљењу. "35 То доказује да је Цветковићу циљ да 
промишљано промишља, али на основама колективитета, из визуре 

индивидуалности која тежи да се афирмише и оствари у више сфера 

литерарног израза. Зато се чини да је то поезија "двогласних речи, из којих се 

више чује глас из духовне сфере ауторовог промишљања земље и он носи јак 

код проосећаног и поетизованог српског бола. "36 

Да је неопходно проговорити о митској узначености Цветковићеве 

поезије говори и низ радова у тематском блоку Освита из 1993. године.37 

Митски фон Цветковићеве поезије је структурални чвор где се преплићу 

светлосна озарења која кореспондирају са древним учењима о космичком.З8 

Та светлосни озарења су основа поетике космогонијског песништва 

Николе Цветковића. У средишту његове поезије јесте звезда и Сунце, дакле 

опет звезде; према томе, у средишту његове поезиЈе Јесте светлост . 

Светлост, јер долази са свих страна, јер је у лирски представљеном свету све 

постало звезда, звездолико, звездано и озвездано . То добрим делом асоцира 

на народно веровање код нас . Кулишић налази да се према народном 

веровању на небу налази онолико звезда колико има људи на земљи. Сваки 
. . . . 

човек има СВОЈУ звезду коЈа се поЈави пошто се неко роди, а гасне по његовоЈ 

смрти. Како расте дете тако расте и његова звезда. Кад се путује и звезда 

путује са својим човеком, док људи спавају звезде стоје и бде над њима. 

Звезде током читавог живота прате једног човека. Ако је звезда јака и човек 

ће бити јак. Од звезде зависи и срећа човекова.З9 

Шта више, може се ставити знак једнакости између народног веровања и 

ове остварене поетике . Као што је у народном веровању звезда саставни и 

неодвоји део људске егзистенције, чак га и одређује у неку руку 

дефетистички, тако и у поезији Николе Цветковића: Звезда је све . Системом 

34 Даница Андрејевић, Животворни веза са традицијом, Освит, Лесковац, 1993, Ш, 
бр. 9, стр. 115. 
35 Исто. 
36 Исто, стр. 116. 
37 Ти радови су: Милутин Ђуричковић, Лирски канцонијер, Владета Вуковић, 
Светлосни озарења, Даница Андрејевић, Животворни веза са традицијом, 

Миодраг Д. Игњатовић, Песма је морал сваког песника, Милица Лилић, Светлост 

која се мора запазити, Тихомор Петровић, Песничка реторичност, Освит, 

Лесковац, 1993, Ш, стр. 115-130. 
38 Академик Владета Вуковић, Светлосна озарења, Освит, Лесковац, 1993, ПI, стр. 
123. 
39 Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки речник, стр. 136. 
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персонификације, песник ће уткати звезду у сваку пору свог живљеља, или 

макар поимаља света. Он се креће "звезданим трагом" где ће кликнути звезде 

и весело схватити "звезду откинуту", јер му "недостаје сребро звезда" онда 

кад су погашене, тада "звездана пустош, проклиље време", али ће се и тад 

кроз "сазвежђе речи" дух лирског субјекта "до звезда вазнети", јер је изворна 

снага овог песништва у светлости. Отуда и долази оно што је, покојни 

академик, професор Владета Вуковић одредио као озарење. Најзад, не треба 

заборавити да је и сам Вуковић био песник светлости и дубине плаветне 

васељеље . Управо је ту кључ љегове моћи разумеваља светлосног оптимизма 

Цветковићеве поезије. 

Цветковић није тежио да звезди да ново значеље, већ је укључиваљем 

звезде у означено поље устаљеног семантичког кода кодирао нови 

асоцијативни семантички низ . На пример: синтагма- озвездани скути, где 

је главна реч скут, не даје ново значеље звезде, већ напротив спајаљем 
. . 

семантичког материЈала, кода звезде са кодом скут, скуту се даЈе нова 

асоциЈативна вредност. 

Слична је ситуација са целим стихом: Лутаљем вабим звезде падалице

ту готово да нема новог семантичког материЈала, али има неочекиваног 

семантичког спрега кодова. Синтагма звезда падалица, је вероватно једна од 

најпознатијих у људској цивилизацији. Може се разлличито тумачити: као 

умираље, као ослобађаље од овоземаљских мука, као умираље/падаље 

анђела. Од лексичког материјала овог стиха, евентуално може бити маље 

познат глагол вабити .40 Основно значеље овог глагола је дозивати, мамити, 
животиље- стоку и живину. И у томе је садржан нови семантички материјал 

. . 
овог стиха, односно асоцИЈативност коЈа се може довести у везу са звездама. 

Дакле, ако лирски субјект лутаљем ваби звезде, то значи да су звезде расуте 

животиље по небу. Опет то у свести рецепције системом асоцијативности и 

могућношћу успотављаља аналогије, мисаоно упућује на овце . С обзиром да 

су те овце/ звезде на небу, биће то небеске овце, а уз мало инвентивног 

сензибилитета рецепције постаће небеске овчице. Аналогија која ће опет 

бити остварена у односу на белину и топлину руна, као и безазленост и 

плаховитост ове животиље. 

Нови семантички материјал може бити остварен и целином песме, или са 

пар стихова, као у збирци Плаветно доба дечаштва (1995) у циклусу 
Сребро звезда. У истоименој песми овог циклуса наилазимо на стихове: 

Ћутљивој сржи костију/ Недостаје сребро звезда. Ларпурлартистички 

апсолутно остварен дистих, који у свом набијеном естетизму донекле делује 

херметично . То Је, уосталом, једна од битних карактеристика 

симболистичког певаља. 

40 О томе погледати: Речник Српскохрватскога књижевнога језика, Нови Сад, 
Загреб, Матица Српска, Матица Хрватска, 1967, стр. 317; Погледати и: Речник 

српкохрватског књижевног и народног језика Српске акдемије наука и уметности, 

Београд, 1959, 11. 
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Мотивско наслеђе колективног поимаља звезде, као извора среће, постоји 

и у овој поезији: "Све што ме утопљенички сусретне - пребродићу/ Вођен 

срећном звездом коју у себи сневеселих".41 И овде митолошко наслеђе срећне 
звезде, Цветковић дограђује . Према митологији и народном вероваљу, не 

само Срба, већ свих словенских народа, сваки човек има своју срећну звезду 

која га прати. Његов живот и животна енергија уопште зависиће од снаге 

љегове звезде . Јасно је да се Цветковић руководи тим народним вероваљем, 

али иде и даље . Наш песник каже: "у себи сневеселих" . Дакле, звезда није 

изван љега, већ је саставни део љега, љеговог организма и, рекли би, читавог 

бића. То ће рећи да звезда не постоји као неко засебно божанство или 

полубожанство, већ као продукт, или саставни део човека. Она је еманација 

људске енергије, јер само тако може бити сневесељена унутар људског бића. 

Занимљиво је како Цветковић развија мит звезде Зорљаче у стиховима: 

"Оних вечери кад си долазила/ Зорљача је себе тад наискап пила. "42 Познато 
је да је у колективном памћељу звезда Даница синоним за егзотичну планету 

Венеру, коју колектив још зна као Вечерљачу. Тако ће звезда Даница навече 

бити означена као Вечерљача, али ће је изјутра колектив означити као 

Зорљачу, како је и наш песник прихватио . То је из разлога што се ова 

звезда/планета може видети и у зору.43 Зато она и код нашег песника наискап 
пије и то кад је она-љубав "оних вечери долазила" . То нам доказује да је у 

подсвести научника, који дефинитивно зна да су Вечерљача и Зорљача 
. . . . 

синоними Једног, превладала песничка имагинациЈа коЈа Је тежила 

дограђиваљу мита и раздвајаљу Вечерљаче од Зорљаче . Зато донекле ови 

стихови делуЈу херметично . 

в) Значења мотива Сунца и Месеца 

У светлосној поетици Николе Цветковића врло значајно место заузимају 

Сунце и Месец. Ова светила у свим народима имају велику важност, па и у 

нашем, српском народу. 

Сунце је у усменој кљижевности приказано као живо биће, које се рађа и 

смирује, има своје функције и своје потребе.44 У овој поезији се као симболи 
Сунца не јављају петао, круг, јабука или златокоси човек. Шта више не 

можемо говорити о митолошком значељу Сунца у Цветковићевом 

песништву, јер је Сунце семантички прекодирано, тако да заиста антиципира 

животне функције и потребе, али преломљене кроз егзистенцијални опстанак 

лирског субјекта. Кад овај проблем посматрамо у светлости теорије знака,45 

41 Никола Цветковић, Светлост земље, стр. 70. 
42 Никола Цветковић, Биље од замаме, Просвета, Београд, 2000, стр. 41. 
43 О митолошком значењу звезде Данице и њеним семантичким одређењима 
Предходница или Преодница погледати мој рад: "Диоба Јакшића - зато дангуби 

звезда Даница", Завичајац, Пардик-Ражањ, 16. април, 2006, стр. 15-16. 
44 Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки речник, стр. 280. 
45 Освалд Дикро, Цветан Тодоров, Енциклопедијски речник - наука о језику 1, 
Просвета, Београд, 1987,стр. 173-183. 
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о Сунцу не можемо говорити као о референту, јер овде није реч о вези 

знака сунца са стварним сунцем, већ о вези гласовног или графичког низа 

сунце са значељем сунца и могућим асоцијативним кодираљима знака чије 

ће аналогне везе бити логичне . Таквих је примера доста. 

Стиховима: "Од човека под овим Сунцем остаје/ Само прегршт 

спарушених успомена.",46 показана је времешност човека успостављаљем 
антитетичке аналогије Сунца са спарушеним успоменама. Сунце, својом 

топлином, узрокује да се нешто младо/ времешно спаруши, а као такво се 
. . 

може споЈити са човеком, као времешном категорИЈОМ. 

Слично је са стиховима: "Дајмо љубави више душевног сунца. "47 

Семантичка дубина поруке је садржана управо у ономе што треба да буде 

проосећано, а не схваћено . То ће рећи да је за поетику овог песника од 

великог значаја емотивна функција знака. У овом стиху се љубав, душевно 

и сунце налазе у семантичкој асоцијативно нераскидивој спрези. Конкретне 

манифестације свих означених појмова могу се само метафорично 

представити, јер у основи конкретан опис је немогућ. То су трансцендентно

метафизичке вредности језика у директној корелацији са психичким и 

духовним . Зато је за поетику Николе Цветковића врло важно оно што 

одређујемо као духовно и метафизичко, не сакрално, већ оно што из човека, 

ма колико мислећег мора да трансцендира, јер у супртном није човек. У том 

смилу нас дубоко рефлексивна поезија овог песника подсећа на то шта је 

човек и зашто је човек човек, као и шта то беше човек. 

Овде је Никола Цветковић покушао оно што је Пол Валери објашљавао у 

"Младој Парки" о немогућности и потреби да логичким знаковима пренесе 

психичко искуство . А то је, како примећује Пјер Гиро, основа свих 
. . 

уметности, КОЈе по СВОЈОЈ природи много дугују иконичким и аналошким 

облицима значеља. Њихова функција није у томе да нам учине разумљивим 

перципиране осете, већ да учине да их ми осетимо када се налазимо пред 

одређеним облицима стварности. 48 

У симболици казаног, у стиховима Николе Цветковића има доста и 

митолошких наноса. Опет, то нису наноси већ митолошке наслаге, којима је, 

свесно или несвесно, системом наслеђеног и наученог, песник кодирао свој 

песнички израз и тако га учинио полисемантичним, са могућношћу 

успоствљаља различитих асоцијација. На пример у строфи: 

"Васељенска јатка живота - сунце 
Над земаљским отворене рајске двери. 

Бездан о ј е све што хита у врхунце, 

И умније јутро од вечери . "49 

46 Никола Цветковић, Светлост земље, стр. 44. 
47 Никола Цветковић, Врт љиљана, стр. 42. 
48 Пјер Гиро, Семиологија, Просвета, Београд, 1975, стр. 15. 
49 Никола Цветковић, Светлост земље, стр. 24. 
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На платформи колективно наслеђеног поимања настанка живота и 

гномске мудрости, Цветковић је уобличио строфу које се не би постидела ни 
. . 
Једна светска антологиЈа, а може се одредити, као типично српски поетички 

исказ. Да ли је тако са другим, далеко заступљенијим/ афирмисанијим 
. . 

песницима по разним антологИЈама, остаЈе отворено питање, и то, за 

дискусију. 50 

У стиху "васељенска јатка живота- сунце", песник је од парадигматске 
. . . 

вредности кода - сунце, КОЈУ оваЈ има у митологиЈама различитих народа 

(наведимо за пример Пигмеје, Бушмане, Абориџине, и др.), направио 

симбол51 настанка живота и извора живота доводећи у аналогну везу 
. . . . 

васељену и сунце, КОЈИ се опет налазе у нераскидиво] семантичкоЈ, логичкоЈ и 

духовној вези у свеукупној људској цивилизацији. Постављено сунце у 

средишту васељене, не свемира, космоса, или неба, већ васељене, строфу 

чини блискијом српском духовном поимању настанка света, које је, опет 

блиско хришћанском промишљању постанка света. Гномским завршетком 

строфе: "умније (је) јутро од вечери), читава песма је прилагођена 

перцепцији српског читаоца. Песник се неће на томе зауставити. У 

наредним строфама, он ће користити гномске завршетке, али оне који 

превазилазе границе локалитета. Тако ће читаву садржину песме учинити 
. . 

семантички са мотивском космогоНИЈОМ универзалном, реЧЈУ васељенском . 

Развијена песма из васељенске јатке преко колективно локалног сад и ту из 
. . . 

некад, развила се у опште заувек Јер Је пошла од онога што Је истина одувек 

- наслеђеног знања. Исијавањем полисемантичности кода са почетка песме 

творећи полифонију мотива микро-космоса, као спецификума поетике овог 
. . 

песника, песма Је садржински у космогониЈском кругу значења заокружена 

на самом почетку. 

ЗАКЉУЧАК 

Никола Цветковић је значајна књижевна појава. О његовом делу ће бити 

речи и у будућности. Сада можемо да констатујемо да је овај писац какавом 

год књижевном изразу приступао, то чинио врло озбиљно . То је један од 

разлога који узрокују трајност његовог опуса. Други разлог лежи у 

полисемантичноЈ и слоЈевито симболичкој карактеристици његовог 

песништва. Овде се по први пут говори о космичким и поетичким 

карактеристикама његовог песништва, што указуЈе на низ различитих 

50 Реч је о томе, да херменеутичари и историчари српске кљижевности, као и 
теориретичари, не могу уистину рећи у којој мери постоји заиста српски стих, 

српска версификација, стилски обрт. Дакле, у којој мери можемо говорити о 

националном песништву, а да оно није садржински и мотивски везано само за 

сакрално наслеђе. Тачно је да постоји више појединачних радова, или студија које се 

односе на поједине поетике, али интегралне студије о прозодији српског стиха нема, 
. . .. 

а диЈахроНИЈСКИХ синтеза Је ЈОШ мање. 
51 О симболичној вредности Сунца погледати: Ј. Chevalier, А. Gheerbrant, Rjecnik 
simbola, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, str. 655-659. 
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могућности прилаза. Треће, овај кљижевник је један од изданака српске 

кљижевности, који је добрим делом успео да се љегово стваралаштво 

потврди. Томе би требало да допринесе и овај рад. 

Будућих истраживаља ради, скренули би пажљу да је посебно занимљива 

експлицитна поетика овог аутора. Готово уз сваку кљигу је оставио по неку 

белешку о свом креативном чину. Такође је посебно интересантан однос из

међу љегових поетолошких и херменеутичких научних опсервација, поетике 

у области белетристичког израза и експлицитне поетике . Напоменимо да ће 

се Цветковићев кљижевни опус тек истраживати и анализирати. 
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NICOLA CVETKOVIC 

In this analysis, we consider whole literary opus of Nicola Cvetkovic, with the eшpha
sis on cosшical шotifs like Sun, Moon and stars. 
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КОСМИЧКИ СВЕТ СРПСКИХ БАЈКИ 

"ДОЛИНА ЈОРГОВАНА", ТИОДОРА РОСИЋА 

СРЕТКО ДИВЉАН 

Учитељски факултет, Јагодина 

Резиме. Представљено је и разматрано космичко у делу <<долина јоргована» 

Тиодора Росића. 

Бајке су космички свет нашег постојаља. 

Космички свет српских бајки "Долина јоргована" говори о нама и чудном 

свету креативне метафизике у нама. 

Бајке су космичко место чуда, прилика, створења, сподоба, санђама, 

луципрда, шарлатана и надљуди са космогонском лепотом свемогућег, тј . 

све-јесам, све-могу и све-сам . Тиодорова бајковита мисао досегла је космос и 

прича причу о нама, нашем Јунаштву и жељи синова да помогну оцу. 

У чудној космичкој ноћи, где све има сенку и моћно Ја, све је божанско и 

светлошћу обасјана . Човековом светлошћу ума светле српске знамени: 

манастир Студеница, Ђурђеви ступови, Петрова црква и Божији манастир 

Сопоћани. 

Борови хује горама старорашког краја. У Долини јоргована у вечери 

тајновите пролама се сјај богова. Неба су прозирна, потоци бистри. 

Космички свет Долине јоргована игра се кроз Ибар, Студеницу, Западну 

Мораву, запајајући путника намерника завичајним мирисом . Опојни мирис 

ј оргована шири плућа путника намерника. 

Долина Јоргована је српски Олимп.Тамо се састају Богови и чуда праве. 

На Магличу и дан-данас живи светиња јоргована Реља Крилатица. Он 

снагом свога бића скида небо и покрива Маглич. Још увек је Маглич 

покривен небом и маглом а из неба и тврђаве на Магличу сија круна 

Светосавља. Кад богови посматрају Долину јоргована она личи на дебело 

море. У Магличком мору живе огомне шуме, човек и разне зверади. 

Човек се у Долини јоргована дружи с боговима и схвата поруку 

Светосавља П утниче намерниче радуј се што ћеш у Долини ј оргована срести 
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"Човека који уместо десне руке има грану јоргована, човека који уместо леве 

руке има пшенични сноп и човека који уместо руку има галебова крила". 

Ко мисли да ово није истина дебело ће се покајати. Ко верује не треба да 

се плаши творца долине јоргована. Космички свет Долине јоргована никада 

није био лаж- увек је био истина. Човек истине је онај који зна шта је живот 

и шта Светосавље може учинити за човека. Човеково срце је станиште 

богова. Богови и срце човека живе у Долини јоргована. Путниче намерниче 

никада не иди у Долину јоргована без срца! 

Писац «Долине јоргована» каже: "Краљевић Урош приђе . Псина отвори 

једно око. Из земље поче да гори. Пас се придиже . Краљевић узе мач у једну 

а крст Светог Саве у другу руку. Приђе . Вода покуља из врела. Пас устукну, 

разјапи чељусти, арлаукнувши спреми се на скок према Краљевићу који крст 

пружи према псини. Пас зацвиле, устукну, положи главу на земљу, шћућури 

се. Краљевић, једнако држи испружен крст, одложи мач, клече на колена, у 

две посуде наточи воде која је увирала уз сам извор". 

Замислите колико је храбар наш Краљевић а још храбрија и 

величанственија његова вера и крст Светосавља. Човек вером у себе, Бога и 

Светосавље све може савладати па чак и најмрачније силе . 

Маштовит је свет "Долине јоргована" . Деца, кроз ове прекрасне бајке 

граде свој космички свет и шире хоризонт своје интелигенције снажећи 

емоционалну интелигенцију. У "Долини јоргована" Тиодор Росић каже: "На 

сред поља небо се проломило . Јата црних птичурина устремиле се да их 

живе искидају. Предводила их црна птичурина - господар ноћи. Његово 

грактање било је најјаче . " 

Читајући ове редове присетио сам се Ван Гога и његове слике "Житно 

поље са гаврановима". Небом се пролама крик. Злураде птице лешинари 

чекају своју гозбу. Жито са тешким златним брокатом наговештава 

берићетно лето и своју смрт. Слика је проткана злим слутњама и бурама. 

Пролама се хитац. Човек је убио себе у свом зрењу. Жито и птице су време 

зрења и време опраштања. Смрт је овенчана смрћу човека и пшенице. Уби га 

прејако зрење . У клисури Православља нема смрти, све вечно живи. Човек 

не може а да се не диви овоземаљском космичком свету "Долине ј ор го вана" . 

Тиодор Росић се осмелио и са Рељом Крилатицом ушао у свет космичког 

бића Светосавља и отворио пламено срце Долине јоргована и заједно са нама 

упловио у свет бајковите поезије. Није чудно што човек размишља о 

космичкој природи свете Долине јоргована: "Путујући уз долину јоргована, 

слушајући хук Ибра који се пропиње, пада и тутњи клисуром омамљен 

мирисом јоргована ... " Зар ово није космички свет и зар у овом мирису 

јоргована не живи велики човек Светосавља. Човече, ово је долина јоргована 

и станиште Бога. Хук Ибра се пење у небо и пева своју песму над песмама

Ово је српски Маглич - станиште круне православља! 

У клисури српског Олимпа живе сва чудеса овога и онога света. Ко је бар 

једном био омамљен мирисом јоргована и сведок необичног космичког света 

Магличких чуда, њему је душа остала вечно окићена. 
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Иронија "небеског" народа лежи у мрачним поривима превара: "Завидни 

на Уроша, који не само што је пронашао свету воду већ је задобио и 

принцезу царског рода, браћа скују подвалу. На конаку напију брата, па кад 

овај заспи, замене свету воду из љегове посуде водом из Ибра а у своје 

посуде прелију свету воду ... " 
На Преображеље Стефан Првовенчани сазнао за подвалу, сазнао па 

позвао синове на оно исто место за које му је у сну речено. Лажљиви језик се 

увек уплете у мрежу лажи ... 

Прелепа бајка «Женидба Реље Крилатице» припада самом врху 

космичког света кроз коју лепота жене надахљује љубав и врлине. 

Велико срце чедне девојке чини чуда овога света и свој живот даје за 

љубав и срећу. Девојачко срце је понос небеса и радост која се пролама 

небесима и ствара виртуелно космичку љубав . 

"Дан се ближио крају. Принцезу је пробудило цвиљеље . Светлана, 

Светлана ... Чула је умилно, отегнуто, медено дозиваље . Пренула се . Сетила 

се погодбе са старицом. Не сме се одазивати" . Искушеље емоција и врлина 

девојачких је огромно . Било је потребно много одрицаља и много стрпљеља 

да би девојка одолела толиким замкама. Девојачка љубав и чежља као и 

поштеље побеђују све . Свако мушко срце пожелело би једну такву срећу. 

Српске бајке имају национални као и интернационални карактер. Српски 

народ кроз бајке жели бољи живот. У бајкама борба добра и зла и светлости 

и мрака код Срба симболише жељу за слободом. У хришћанској религији 

бајке изражавају национални идентитет, национални фолклор и тежљу 

тежљи ка величаљу себе . Бајка и мит биле су део живота и погледа на 

космички свет око нас и у нама. У српским бајкама и биљке су део космички 

надахнутог живота. Српске бајке у себи носе паганску космогонију. 

Кљига "Долина јоргована" је српска историја православља и прича о 

нама. Она неодољиво подсећа на Хомерову "Илијаду и Одисеју" . Илијади и 

Одисеји недостаје српска питомина и величанствена душа Светосавља. 

Долином јоргована живи српска правда и искреност која је крунисана 

Светосављем . Свети Сава је српски симбол поштеља, мудрости и топле 

људске чедности. Његовом светлошћу проткана је људска доброта. 

Мудрошћу својом Светосавље надахљује путнике намернике док ходају 

горама старорашког краја и врлетима Долине јоргована. У бајкама "Долина 

јоргована" побеђује људска чедност и правда побеђује лаж. 

Бајке нам указују на савремени систем образоваља, савлађиваља и 

усвајаља знаља у којима испитаник подвлачи дате одговоре . Бајке су 

састављене од великог дијапазона интелигенције и емоција. Јасно нам је да 

емоције у бајкама нису апстрактни појмови јер су оне стварне и могу се 

контролисати кроз функцију мозга. Оне су најсавременији тест и начин како 

се могу савладати емоције и култивисати биохемија мозга. На овај начин 

образоваља човек производи биохемијски квалитет емоција. 
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Човек мора проћи многе замке и препреке да би остварио циљ . 

Хуманизација човека је сушаствена порука Тиодорових бајки. 

Егоцентричност човека кроз бајке прераста у социјализацију људских и 

креативних односа. До изражаја у бајкама долази човекова хумано

креативна интелигенција. Емоционална интелигенција у бајкама говори о 
. . . . 

високоЈ свести и космичкоЈ креативности да се емоциЈе надграде и савладаЈу 

у датој ситуацији. Емоционална интелигенција је у бајкама на сталној 
. . 

провери Јер превазилази природно станиште и од човека изискуЈе велики 

напор да се савлада, научи и транспонује нове емоције кроз биохемијске 

потребе мозга. Можемо видети у бајкама како човек савлађује емоције и 

како их биохемијским путем задовољава и усмерава ка новом циљу и 

снажељу емоционалне интелигенције . До изражаја у бајкама долази 

когниција јер кроз љу успостављамо суштинске моћи јер она код човека 

развија непосредно откриваље или препознаваље информација у различитим 

облицима. Креативнаа продукција у бајкама је изузетно важна јер од јунака 

изискује само један одговор да би задовољио потребне услове. 

COSMICAL WORLD OF SERВIAN FAIRY TALES 
"ТНЕ LILAC V ALLEY" OF TIODOR ROSIC 

Cosmical in "The lilac valley" of Tiodor Rosic is discussed. 
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ЈОСИП СЛАВЕНСКИ И АСТРОАКУСТИКА

У СУСРЕТ НОВОМ ЗВУКУ1 

ВЕСНАМИКИЋ 

Факултет музичке уметности, Београд 

Катедра за музикологију и етномузикологију 

Резиме. У раду се разматрају истраживања о астроакустици Јосипа Славенског 

(1896-1955) познатог композитора и члана Астрономског друштва "Руђер 

Бошковић". 

Период између два светска рата у којем настају најзначајнија дела Јосипа 

Славенског (1896-1955), а у сфери потраге за новим звучним световима, 

обележен је с једне стране испитиваљима могућности за изградљу нових 

инструмената који би користили потенцијале електричне енергије,2 док се са 
друге стране, у стваралаштву реализованом у конвенционалним жанровима и 

за традиционални инструментаријум примећују покушаји репрезентације 

нових технолошких и научних открића, па чак и наговештаји псеудонаучних 

трагаља карактеристичних за авангардну уметност после П светског рата. 

Ове тенденције рефлектовале су се наравно и у музичком стваралаштву 
. . 

настаЈалом, додуше нешто касниЈе, на нашим просторима и подстакле како 

настанак бројних појединачних уметничких оствареља која на различите 
. . 

начине и са различитим намерама и наменама реализују своЈ однос према 

нпр. астрономији (поменимо нпр. Сазвежђа Владана Радовановића или 

Планетаријум Николе Херцигоље ),З тако и формираље неких ауторских 

1 Основа овог текста је предаваље које сам под насловом "Josip Slavenski - а la 
recherche d'un son nouveau" одржала 26. маја 2004. године студентима композиције и 
нових медија на Међународном конзерваторијуму за музику и игру у Паризу. 
2 Мада је почетке развоја електронских инструмената могуће пронаћијош у 17. веку, 
међуратни период карактеристичан је по настанку бројних електронских 

инструмената попут динафона, теремина, траутонијума, Мартеноових таласа и 

МНОГИХ других. 

3 Постоје и бројна дела српских аутора која су на различите начине инспирисана 
. . . 

космосом и научним теориЈама повезаним са њим а нпр. СВОЈИМ насловима не одаЈу 

ту везу. 
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. . . 
поетика КОЈе се указују, пре свега на нивоу инспирациЈа и интересоваља, но 

неретко и на плану композиционо-техничких поступака, готово у 

потпуности прожете разноврсним сагледаваљима, тумачељима и 

транспозицијама открића различитих природних наука. У том богатом 

научном спектру, посебно место за музичаре заузимају астрономија, 

космологија, математика, физика, хемија, те се чини да се тек у условима 

нашег, технолошки високо развијеног света, наново назиру могућности једне 

особене ренесансе античког концепта техне.4 

Знатан број домаћих композитора се у међуратном и у првим деценијама 

након П светског рата и активно занимао за астрономију и међу љима су 

били, поред Јосипа Славенског, нпр . Никола Херцигоља, Властимир 

Перичић, Љубица Марић. Данас, ту врсту авангардног усмереља заснованог 

на одиста особеном неговаљу и тумачељу науке, наставља својим опусом 

Владан Радовановић. Ипак, рекло би се да пре Јосипа Славенског, тај вид 

уодношаваља резултата дваЈу креативних дисциплина људског духа, и 

покушаја превођеља резултата једне у другу, у српском музичком 
. . . 

стваралаштву НИЈе давао значаЈНИЈИХ уметничких резултата. 

Пре него што се позабавимо оним аспектима стваралаштва Славенског 
. . 

КОЈИ су у директноЈ вези са љеговим занимаљем за природне науке, укратко 

ћемо се осврнути на околности у којима је стварао . 

Почетком двадесетих година прошлог века, Славенски се, након студија у 

Будимпешти и Прагу, из Загреба, где је извесно време живео и радио, заувек 

доселио у Београд (1925). Дошао је у град у којем су тих година основане 
прве велике професионалне музичке институције, Филхармониј а и Опера, и 

који ће прву високу музичку школу добити 1937. године . Имајући у виду ове 

чиљенице, јасно је да је у овој средини било релативно тешко реализовати 

извођеље захтевнијих дела. Ипак, до сазнаља која би поткрепљивала љегово 

увек живо, ма колико и аматерско, интересоваље за науку, превасходно 

астрономију и физику, могао је да дође и у нашој средини. Не би се могло 

рећи ни да су му информације недостајале ни када је о музици реч, с обзиром 
. . 

на то да Је краЈеМ двадесетих потписао уговор са немачким издавачем 

Схоттом, што му је обезбедило и финансијски добитак, али пре свега и врсту 

међународног угледа који је био појачан и активним учешћем у раду 

Интернационалног друштва за савремену музику, основаном тих година. 5 

Генерално посматрано, стваралаштво Славенског одликује се 

првенствено специфичним односом композитора према фолклорном узорку. 

Специфичним из више разлога, јер би иначе Славенски припадао линији 

композитора тзв . националне школе, оноЈ коЈа Је представљала главни ток у 

ондашљој српској музици и у односу на коју ће испрва стваралаштво 

4 Концепт је изједначавао уметност и науку, опширније у: Весна Микић, Музика у 
технокултури, Универзитет уметности у Београду, Београд, 2004. 
5 Исцрпна биографија и друге податке видети у: Eva Sedak, Josip Stolcer Slavenski, 
Skladatelj prelaza, 1, Muzicko informativni centar koncertne direkcije Zagreb i 
Muzikoloski zavod Muzicke akademije Sveucilista и Zagrebu, Zagreb, 1964. 
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Славенског, а потом и деловање млађих аутора пристизалих са студија у 

Прагу, деловати субверзивно . У том погледу, опус Славенског показује се 
. . 

као Један од темеља модернистичког усмерења у српскоЈ музици, ма колико 

да је његов стил различит од стила генерације која ће остварити прве 

авангардне ударе. Дакле, радило се о употреби фолклора ван романтичарског 

и позноромантичарског миљеа. Даље, радило се о фолклору различитих 

народа, а не само о оном "националном". Коначно, радило се о томе да 

Славенски готово никада није користио цитате фолклорних мелодија, већ је 

његова изворна инспирација попримала одлике фолклорних напева и 

ритмова. У основи, радило се о истраживању базичних принципа на којима 

почива и по којима функционише музика "народа које цивилизација није 

искварила".6 Тако је Славенски дошао до креативних резултата који су били 
"другачији", до звукова и хармонија које су биле изван конвенција 

"националног музичког писма", на граници тоналности, захваљујући 

линеарности музичког мишљења, до структура заснованих на остинатима 

захваљујући метро-ритмичком варирању мотива. Дошао је дакле, до оних 
. . 

одлика КОЈе су постоЈале у крилу музичког експресионизма заснованог на 

фолклорном узорку каквог срећемо код Игора Стравинског или још пре, код 

Беле Бартока (Bela Bartбk) . 

Но, поставља се питање зашто говоримо о фолклору и начинима његове 

транспозициЈе у уметничка стваралаштво, као и питање зашто уопште 

говоримо о Славенском ако смо управо установили да је читаво његово 

стваралаштво засновано на фолклору? Одговори се крију у наизглед 
. . . 
ЈедноставноЈ чињеници да Је овакав уметнички домет резултат животне 

потраге неуморног истраживачког духа Славенског. У основи, била је то 

потрага за новим звуком . У складу са његовим модернистичким 

монистичким приступом, постаЈе јасно на који начин нпр. Славенски 

"антрополог/етномузиколог" и Славенски "астроном", Славенски 

"физичар/акустичар/градитељ инструмената" и "Славенски/композитор" 
постају једно у једној, јединственој потрази. Нове светове звука Славенскије 

покушавао да нађе у ономе што га је од најраније младости окруживало, како 

у народној песми, тако и у звуку црквених звона или у звезданом небу које је 

посматрао у паузама ноћног рада у пекари свога оца. Отуда, животна 

фасцинација Славенског акустиком (законитостима аликвотног низа -
"елементарног природног!"), астрономијом и физиком . "Све је музика! Цео 

живот па и живот атома и васионе је вечито таласно кретање између 

микрокосмоса и макрокосмоса, то јест између квинтилиона треперења 

(космичка зрачења) па до квинтилиона секунди (старости васионе) . 

Музички: живот је вечито таласно кретање између горњих и доњих 

аликвотних тонова."7 Никада до краја доведена, истраживања у области 

6 Љid. 
7 Цф.: Властимир Перичић, "Јосип Славенски и његова, астроакустика"', Звук, 4, 
1984, 5-14. 
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"астроакустике" остала су у рукописима у заоставштини Јосипа Славенског. 

Откривамо их у нотним записима, цртежима, табелама бројева, схемама, 

цртежима грађе атома које прате коментари, прорачуни и белешке аутора. 

Композитор и музиколог Властимир Перичић8 је осамдесетих година 
прошлог века покушао да систематизује и протумачи рукописе Славенског 

. . . 
везане за астроакустику и указао Је на три круга идеЈа КОЈе су занимале 

Славенског. То су: структура Сунчевог система, периодни систем и 

структура атома, и коначно, таласи, фреквенције и спектар . 

Полазећи од димензија орбита планета Сунчевог система Славенски 

бројке које изражавају средље одстојаље планета од Сунца претвара у 

интервалске односе, покушавајући на различите начине да нађе решеље: 

идентификује низ планета са аликвотним низом тонова; од субконтра С ређа 

планете по октавама; уважавајући реалне размаке планета све их смешта у 

једну октаву; прави низ различито изражених варијанти растојаља између 

планета претворених у милиоктаве или саварте из чега настаЈу различити 

тонски низови из којих даље изводи лествице и акорде, особене каденце, па 

и неку врсту серије у којој сваки тон приписује по једној планети (два знака 

питаља на крају серије односе се на очекиваља Славенског у вези са 

постојаљем трансплутонских планета које се може доказати уз помоћ 

астроакустике!) и из које добија битоналну комбинацију, а комбинацијом 

тонова добија лествични низ који је идентичан са истарском или јеврејском 

лествицом. Ово на особен начин потврђује љегову модернистичку, 

монистичку позицију, јер и из "народа" и из "васионе" добија исту поруку и 

исти резултат. Уз то, имајући у виду научну потврду чиљенице да постоји 

"звук" космоса, макар он био и позадински, можда Славенскова увереља да 

се путем астроакустике може доћи до неких сазнаља, и нису за одбациваље? 

Славенски је покушао да изведе и поређеље аликвотног низа и периодног 

система елемената. Користи само непарне аликвоте и приписује им редом по 

један елемент, или, сабираљем редног броја елемента и љегове атомске 

тежине добија број одговарајућег аликвота из чега даље, разумљиво, 

произлазе конкретни музички одговори. Уз то, занима га и атомска фисија, 

наново у паралели са аликвотним низом . 

Коначно, Славенског фасцинира број трептаја у секунди и прави огромну 

табелу фреквенција почев од тона четири октаве испод субконтра С који 

означава једним трептајем у секунди па све до с77 чија фреквенција има број 

од 26 цифара. Обележава најдубљи тон као "самртни ропац материје", Ciii (8 
Hz) као "земљотрес" - област инфразвука, област звука, па ултразвука, 

потом радио таласи, светлост, "рентгенски зраци" и "гама зраци", а од с70 

почиљу "космички" зраци.9 И из овога је у потупности јасна Славенскова 

8 Љid. 
9 Властимир Перичић примећује да "Зачуђује то што Славенски, иначе -као што се 
могло видети - прилично добро обавештен у егзактиним наукама, у исти низ 

уврштава звучна (дакле материјална) и електромагнетска треперења, као да прва 

могу повишавањем фреквенције прећи у друга,- но њега вероватно интересује само 
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модернистичка позиција према начину на који би научна достигнућа требало 

да се уклопе у уметност. Јер, он непрекидно посеже за решељима која би се 

уклапала у стандарде постављене конвенционалним начинима 

систематизоваља, компоноваља, записиваља и извођеља музике . У том 

контексту, јасна је и љегова жеља да створи "спектралну лествицу" правећи 

табелу таласних дужина спектралних линија и срачунавајући одговарајуће 

тонске висине у оквиру октаве . На истом месту на којем прави схему односа 

хемијских елемената са горљим аликвотима, записује и своје виђеље односа 

између спектралних боја и дољих аликвота добијајући тако оно што назива 

"космичка скала". И иначе се сва три круга интересоваља непрестано 

преклапају и прожимају тежећи истом решељу - музици која би треперила 

космосом, реализацији "младалачке визије"10 Славенског, визије која се 
назире и у љеговом предлогу за утемељеље астроакустике као науке: 

"Предлажем да се оснује 1) Астро-акустика, помоћна наука за расветљаваље 
неких природних закона астрономије и атомске физике; 2) да би се брзим 
темпом са свију страна истраживало, па и помоћу музичке акустике, јер се 

природни закони често допуњују; З) У тој мојој предложеној методи поред 

већ познатог, можда и погрешног, можда ћемо пронаћи и нешто новог -
неочекиваног и зато млађе генерације нека усавршавају ту нову помоћну 

науку. 4) Немам научне амбиције - љубитељ сам највеличанственије науке: 

астрономије и као композитор музике својом фантазијом надокнађујем своје 

знаље за добро човечанства." 

Можда се најпре у једином конкретном резултату из животног и никада 

завршеног пројекта Славенског, дела "Мистериј" за велике оргуље, 

аликвотофон(!), оркестар, хор и позорницу, чији први помени потичу још из 

1918. године, у краткој композицији за оркестар и оргуље, "Хаос" може 
пратити покушај Славенског да традиционалним средствима освоји нови 

звук заснивајући материјал на хроматском тоталу, те да суперпонираљем 

остинатних трака и масама звука представи хаотично кретаље, таласље 

космоса. 

И мада је чиљеница да се Славенскијеви научни покушаји могу сматрати 

наивним, они су то били у оноликој мери у коликој су били наивни бројни 

слични покушаЈИ КОЈИ су се одигравали у уметности и музици у исто време 

широм Европе и у САД. У том погледу Славенски не само даје резонирао са 

сопственим временом, него је "отшкринуо" и врата веома значајних 

послератних домета. Како је сам тврдио, "није имао научних амбиција". Али, 
. . 

имао Је оно што Је одувек одликовала велике научнике и уметнике, 

непрестану жељу за сазнаљем. Поред те жеље, треба знати и како поставити 

питаље . "У најранијој младости одушевљен кљигама Француза Фламариона 

и Жила Верна у мени се пробудила неописива знатижељност за све догађаје 

око себе, за вечитим питаљима: зашто је то тако, а не онако? То је потврдило 

фреквентни број, путем којег он "музички" схвата и спектар електромагнетских 

зрачења. , Све је музика"', у iЬid., 12. 
10 Thid., 14. 
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у мени нехотице Једног жилавог експерименталног духа за сазнањем истине, 

разумеваља природних закона, укратко, велику љубав за уметност и 

науку." 11 

У потрази за решењима, у треперењима између "тако" и "онако", 

највероватније протеклим у великим стваралачким немирима, Славенски 

нам је свима (и уметницима и научницима), поред изузетног уметничког 

опуса, у наслеђе оставио најдрагоценију људску и професионалну поруку, 

поруку о неумитности страсног, креативног, упорног и храброг трагања за 

новим одговорима. 

Примери- рукописи Јосипа Славенског - скица еволуције звезда и једна 

од небеских мапа Славенског 

11 Ева Седак, оп.цит. 
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ЈОСИП СЛАВЕНСКИ И АСТРОАКУСТИКА - У СУСРЕТ НОВОМ ЗВУКУ 

JOSIP SLA VENSКI AND ASTROACUSTICS -
TOW ARDS ТНЕ NEW SOUND 

Investigations of astroacustics of Josip Slavenski (1896-1955), known composer and 
fellow of Astronomical Society "Rudjer Boskovic" are considered. 
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БРАНКА РАДОВИЋ 

Академија лепих уметности, Београд 

Резиме. Приказане су успомене на познатог композитора Николу Херцигоњу, 

његов телескоп и астрономска интересоваља. 

Имала сам ту срећу и задовољство да композитор, музиколог, 

етномузиколог Никола Херцигоња (1911-2000) буде мој професор, током 
свих пет година студија музикологије на (тада) Музичкој академији, данас 

Факултету музичке уметности у Београду. И то је почетак нашег упознаваља 

КОЈе се завршило успешном одбраном дипломског рада, 1974. године . У 
. . . . . 

ствари, тек тада Је започело, Једно дивно дружење КОЈе Је све интензивниЈе 

трајало до његове смрти, 7. јула 2000. године. 
Одлазила сам често у стан на високом петом спрату зграде на Бановом 

брду, причала о многобројним почетничким мукама професора средње 

школе, јела тетка Секине колаче, његове последње, верне, одане и бескрајно 

драге супруге. Проблеме је имао и професор, са годинама они су били све 

већи, слабо је видео, и то све слабије, али је добро чуо и слушање музике, 
. . 

нарочито преко таласа радиЈа, улепшавало Је његове старачке дане. 

Један велики преузети посао са моје стране, ангажовао нас је у 

потпуности, током безбројених сусрета осамдесетих година, јер сам 

пожелела да о нашем професору и шефу класе напишем магистарски рад, 

верујући да ћу у томе успети и да ће он нарасти до биографије, 

монографије ... 
Множили су се сусрети, моји доласци били су све учесталији, а број 

страна мог рада се са сваким доласком увећавао . Заједно смо прегледали 

сложене партитуре, ја бих их проучавала код куће, припремала се за 
. . 

заЈедничке сеансе над његовом музиком, над његовим делом, КОЈе никада 

нису биле- музика сама и дело само. Кад је рад прешао 400 страна, морао се 
некако и прикрајчити, што се и догодило 1988. године мојим окончавањем 
постдипломских студија. Међутим, баш у годинама после тога, када више 

није било директних повода да се испита још који податак или провери нота 

у партитури, наше дружење са музиком почело Је да прераста у право 
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пријатељство . Ситуација у земљи се све више компликовала, све су се више 

захуктавали борбени покличи. Професор је све чешће помиљао године 

Другог светског рата и своје учешће у љему, ја сам професури додавала све 

нове и нове обавезе које су ме исцрпљивале и мучиле. 

Већ сам напамет знала распоред свих ствари у љеговој соби, распоред 

кљига, посебно стручне литературе и белетристике, оне страшне кљиге 

исписане готицом, знала сам где стоји сваки љегов рукопис, а посебно и 

почасно место заузимао Је велики, мени се тада чинио огромни- телескоп. 

Никада можда и не бих сазнала ништа о астрономији да није било те 

чудесне справе у соби, на врху солитера на Бановом брду, увек уперене у 

небо . Од узбуђеља што улазим у један богати живот и у свезнајуће кругове 

професорове и љегових веома различитих интересоваља, Један наизглед 

неважни догађај, сасвим ме је у то упутио . 

На једном од долазака, када је од Новог Београда до Бановог брда требало 

много времена и стрпљеља да се аутобусима превезем по лошем времену и 

стојећи на једној нози, са тешким пртљагом нота у обема рукама, ја сам, 

како под теретом исцрпљујућег путоваља тако и још тежег и исцрпљујућег 

живота какав смо сви водили тих година, већ са улазних врата почела са 

жалбама и све то у духу како ми је тежак директорски посао, како од мене 

сви траже плате, а плата нема, свега неколико марака, како ето ни превоз не 

ваља не слушају ме ни ученици ни сопствено дете... На сву ту бујицу силних 

невоља и "несрећа", професор ме је скоро нежно ухватио за руку и без 

икаквог упозореља одвео до оне чудесне справе загледане у прозор . До тада 

се никада нисам ни усудила да питам чему она служи, како се користи и 

када, иако сам стално била свесна присуства чудне направе . 

Овога пута, професор ме је одвео да ми, тако сам то доживела, учини част 

рекавши: "У лазећи овде, у моју радну собу и моје светилиште, молим вас од 

свих животних недаћа и овоземљаских брига очистићете се само једним 

погледом у небо!" И ја сам тада први пут погледала у звезде другачијим 

очима. 

Нисам видела ни схватила ништа. Морало ми се показати и објаснити, 
. .. . 

наЈпре оно наЈЈедноставниЈе, распоред и слика ПОЈединих звезда, планета, 

графички лик сазвежђа. 

Рекао је: "Само ћутите и гледајте" ! 
У почетку нисам знала ни зашто да ћутим, ни шта да гледам. Гледам, а не 

видим . 

Убрзо су наши сусрети почели да добијају астрономску димензију. Ја бих 

полако причала шта видим, професор је објашљавао . 

Једном упитан, одакле таква интересоваља код љега, штуро је одговорио, 

да се од простоте света мора бежати у небо . Но, то мени није било довољно . 

Почела сам другачије да сагледавам и љегову личност. Тај колоплет 

замршених и често контрадикторних особина показивао је мој професор . 

Изграђен и као личност и као стваралац у годинама за време и после 

Другог светског рата, "револуционар, борац и комуниста", како је сам за себе 
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говорио, био је сав посвећен народу, земљи, патриотизму. Његово 

стваралаштво по коме је био познат дуго времена биле су масовне песме, 

његова песма "Југославији" предлагана је и за химну. Израз његових 

стваралачких склоности као и литерарних наЈпре Је показао сценски 

ораторијум "Горски вијенац" 1956. године. И тада и од тада, стално 

оспораван, хваљен, признат, склоњен имао је судбину уметника у "смутним 

временима". Тај телескоп никако се није уклапао у биографију. 

Другог дана сам такође задихано и задоцнивши дошла на наш сусрет, све 

трчећи уз степенице и почела да помињем "лош биоритам" и звездану 

ненаклоњеност, како су ми тога дана прорицали астролози у неким 

новинама. 

Професор се такорећи увредио на само започињање приче о астрологији, 

помодарству. Говорио је о људској лакомислености и похлепи разних 

"звездо чатаца". 
Био је строг, искључив, скоро разочаран мојим уласком и рекао: "То су 

све глупости, не знам како било ко може у то да верује". 

Сваки пут гледајући у небо, мало по мало, почела сам да разазнајем сјај и 

положај звезда и боју неба у различита доба дана и године . А Херцигоња је 

све чешће и све дуже посвећивао пажњу нашим "астрономским" 

разговорима. 

У једном тренутку и ја сам се запитала одакле та музичка приврженост 

космосу и тежња за спознајом небеских закона. Радећи као професор 

историје музике, није било тешко открити да је "музика сфера" била веома 

блиска још грчким филозофима, који су многе појаве у звуку и тоновима 

објашњавали космичким следом ствари. 

Питагора није оставио музичко теоријске списе и студије о томе, али су 
. . . 

то учинили његови ученици, па Је он сам извео СВОЈУ теорИЈУ о односима 

међу тоновима висином и дубином звукова помоћу симболике бројева за шта 

је аналогију налазио у свемиру, у односима међу планетама. Уочивши 

значења бројева 1, 2, З и 4 Питагора им је дао симболичка својства, повезао 
са менама у природи (годишњим добима) а интервале са планетама у 

космосу. Његова филозофска и теоријска поставка сматрала је да се до 

идеалне чистоте душе долази управао кроз музику и аскетско одрицање од 

овоземаљског. Његови следбеници и ученици, питагорејци, наставили су 

учитељевим путем, уз много више реалности. Међу њима су били Филолај, 

Архитас, Еуклид, Ератостен, Дидим и др . (тзв . каноници) . Та реалност се 

видела у детаљнијем изучавању самих музичких феномена као таквих, без 

поређења са космичким законима. 

Одједном ми се све то некако повезала у глави и Стари Грци, њихов 

златни век КОЈИ Је укоренио читаву западноевропску културу и "музика 

сфера" у Његошевом делу, посебно у Лучи микрокозми, па сам другачије 

почела да сагледавам и сама композиторова оствареља. Учинило ми се да се 

он и Његошу приближио преко апстрактне загледаности у филозофију и у 
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само небо, не само у Горском вијенцу који је и компоновао него и у 

Херцигољиним другим делима, "Планетаријуму", "Јами", "Слуги Јернеју". 

Када бисмо линију композитора, који су налазили инспирацију у 

небеским појавама у најширем смислу, вукли од старих источних 

цивилизација, преко грчке уметности, до данашљих дана, видели бисмо да је 

оваква наклоност веома блиска ствараоцима и музичарима уопште. Да не 

бисмо заузимали превише пажље читаоцу (који није музичар) за ову прилику 

бисмо навели вишеставачну оркестарску композицију "Планете", енглеског 

композитора Холста (Gustav Holst, 1874 - 1934 ) који је светску славу 
. . 

доживео управо са овом композиЦИЈОМ, односно само Једним љеним ставом, 

"Марсом". Све до тада познате планете, изузев Земље добиле су по један 
. . . . 

став, али НИЈедан НИЈе таквог оркестарског маЈсторства и изражаЈне снаге као 

"Марс". 
Теме безбројних музичких композиција различитих жанрова, од 

вокалних, вокално-инструменталних до инструменталних су звезде, Месец и 

месечина, што, такорећи, нема композитора који није уврстио у свој опус. 

Међутим, док су романтичари у својим делима интензивну меланхолију 

повезивали са ноктуралним атмосферама, а импресионисти то ЈОШ више 

продубили, са новим сазнаљима космичких поЈава и композитори су се 

окренули другим асоциЈаЦИЈама. 

Задржавајући пажљу на само неким од наших аутора, помиљемо, не 

сасвим случајно нити насумице, необичну појаву композитора Владана 

Радовановића (1932) који је ујединио више дарова будући и сликар, 

кљижевник итд. И у својим делима је, користећи електронске звуке и тејп 

музику такође био загледан у космичке дубине о чему сведоче "Сфероон", 

посебно "Сазвежђа" и друга дела. 

Композитор средље генерације Вук Куленовића (1946), који већ дуже 
времена живи и ради у САД, док је још био у нашој земљи компоновао је 

"Квазар ОХ 471" (1975) са којим је постигао значајан успех и добио 

Прешернову награду у Љубљани. Астралне теме га занимају до данас, па 

следи дело "In mezzo al brivvido astrale" (1979), "Икар" (1978), "Слово о 
светлости" (1979) и друга слична дела. 

Познато је да је наш велики ерудита, Властимир Перичић, композитор, 

музиколог, теоретичар музике такође имао у своме стану један маљи 

телескоп и да су он и Херцигоља веома често размељивали сазнаља и виђеља 

космоса. 

Међутим, телескоп који је заузимао тако важан положај у стану и коме 

смо такорећи сви, љегови ученици, ишли на поклољеље није донео астралне 

теме љеговом стваралаштву. Споља гледано, само по називу, не улазећи у 

суштину музике и теме, мисле да је љегов "Планетаријум" управо такво 

дело . Међутим, ово дело настало између 1958. и 1960. није никада јавно нити 
сценски изведено, али Је више пута емитовано преко радио таласа, 

Херцигоља га је издвајао из свог целокупног опуса. Базирана на Крлежиним 
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Баладама Петрице Керемпуха оно се бави крвавим догађајима из хрватске 

прошлости и Сељачке буне . 

Сам аутор о томе пише: ,,Ка "Планетаријуму" ме нарочито привлачила 

она основна мисао: језа, страхота једне мрачне прошлости, толико мрачне 

и трагичне, да сјећања на њу и мрачна обрачунаваља с њом још дуго неће 

бити иживљена. Толико мрака, толико кошмара, толико ужаса једне крваве 

и стравичне прошлости, давне и недавне! Мислим да њена осуда никада неће 

бити неактуелна." 1 

Назван "музичко-сценска визија", то је вокално-инструментална дело 

писано у 8 ставова а окретаље точка планетаријума који се врти и зауставља 
. . 

у различитим историЈским и временским тренуцима и ситуацијама 
. . 

истовремено Је и главни музички лаЈтмотив дела. 

Загледан свакодневно у звезде, композитор Никола Херцигоља је у своме 
. . 

стваралаштву давао првенство кљижевним, историЈским, социЈалним темама 

и идејама интерполирајући их у велика музичко-сценска и ораторијска дела. 

Остала је тајна како се и од кога "заразио васионом", како је често 

говорио . 

Његов учитељ у Загребу био је једно време и Јосип Славенски, наш 

значајни композитор који је у том смислу најдаље отишао . Није ли он 

млађаног Николу подстицао на ширеље видика и знаља изван уметности, 

кљижевности и музике? 

Познато је да је Никола Херцигоља припадао малобројним великим 

ерудитима, уметницима који су говорили велики број језика, читали страну 

литературу из многих области, познавали општу и националну историју исто 

као и све жанрове и типове уметности. Био је у извесном смислу свезналица, 

обавештен у многим областима веома удаљеним од музике. 

Извесне контроверзе увек скривају право лице уметника. Веома близак 

земљи и земаљским проблемима, вечити борац за правду, задоЈен 
. . . . 

комунистичким идеалима до своЈе смрти, он Је нове поЈаве, каква Је помодна 
. . 

астрологИЈа исмевао као наЈгори кич, а хороскопе третирао као 

"заглупљиваље народа". И то би се све уклопила у слику љеговог аскетизма 

према животу, свету, строгости у процени људи и љихових карактера, да 

није те сталне замишљености над небом и небеским појавама које скоро да 

су биле љегова интимна исповедаоница, како смо ми, љегови посетиоци, 

пријатељи и ученици, доживљавали ту чудесну справу звану- телескоп. То 

је био део интимног света Николе Херцигоље у коме су само изабрани имали 
. . . . . . 

приступа, КОЈИ Је чувао и крио као нешто наЈЛИЧНИЈе и наЈинтимниЈе . 

TELESCOPE OF COMPOSER NIKOLA HERCIGONJA 

Memories on known composer Nikola Hercigonja and his telescope and astronomical 
intersts are presented. 

1 Никола Херцигоња: "Белешке" из 1959, рукопис, власништво Б. Радовић. 
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