
Животно дело великана светске и 
српске науке Милутина Милан-

ковића, астрономска теорија о климат-
ским променама, морала је, пре пуног 
научног признања, да претрпи жесто-
ке расправе које су трајале педесет го-
дина. Хипотеза је прерасла у теорију, 
а теорија у нова истраживања. Код ве-
ликих научника потпуно признање 
постаје посмртно. Трајно дело отвара 
даљи развој науке. Некада је Миланко-
вић тражио потврду својих резултата 
код других аутора, данас нови научни 
нараштаји заснивају радове на њего-
вој незамењивој теорији. 

Проучавањем васионе и планете 
Земље, као њеног дела, бавили су се 
највећи умови света. Довољно је по-
менути Њутна, Галилеја, Кеплера и 
Коперника. Међу њима је и Милу-
тин Миланковић, који спада у нај-
веће научнике 20. века. Миланковић 
је дао два фундаментална доприно-
са светској науци. Кључни допри-
нос представља „Канон осунчавања 
Земље и његова примена на проблем 
ледених доба”, којим је дато егзакт-
но математичко објашњење проме-
на климе на Земљи, условљених про-
менама кретања Земље у односу на 
Сунце. Тиме су објашњена ледена 
доба која су се десила у геолошкој 
прошлости Земље и климатске про-
мене на Земљи које се могу очеки-
вати у будућности. Други допринос 
огледа се у примени математичке 
теорије на проблем космичке физи-
ке, нарочито у истраживањима тер-
мичких појава на површинама дру-
гих планета.

На свом замишљеном путовању 
кроз васиону и векове, седећи на ру-
шевинама старог хеленског града 
Стобија, који се налази око 150 ки-
лометара северно од Солуна, у писму 
својој имагинарној пријатељици Ми-

ланковић је написао: „Снежне кало-
те које покривају сада поларне краје-
ве наше Земље шириће се све више и 
више, ледници ће покривати све ви-
соке брегове, а хладноћа ће постепе-
но освајати целу Земљу. Човечанс-
тво, ако га уопште буде било, бориће 
се очајно са природним непогодама, 
али ће стално губити на терену. Вели-

ка дела људских руку и разума опус-
теће и доћи у стање ових рушевина на 
којима сада седим.”

Када је Миланковићева теорија 
претрпела све критике и када је до-
казана њена ваљаност, поставља се 
питање – шта нас чека у будућности? 
Да ли чињеница што је у прошлости 
много пута дошло до леденог доба 
значи да нам предстоји још једно? 
Миланковић је био довољно мудар 
и видовит и на ово питање је одго-
ворио да је његова теорија заснова-
на на универзалним законима аст-
рономије и небеске механике и да ће 
свет искусити још једно ледено доба, 
изузев ако не дође до неких битних 
и непредвиђених промена у систему 
климе. Али када? Већ тада Милан-
ковић је исказао велику забринутост 
због претеране употребе фосилних 
горива. 

И управо ми живимо у том периоду 
када је дошло до тих непредвиђених 
промена у природи планете на којој 
живимо.

Ко је Милутин Миланковић, шта је 
открио, по чему је његов допринос на-
уци тако велик да се с његовим име-
ном установљава медаља за врхунске 
домете у науци, а Месец и Марс на 
својим атласима уписују његово име? 
Шта га је толико издигло у храму на-
уке, чиме се његово дело опире забо-
раву, и зашто се, како време пролази, 
о њему све више говори? 

У трагању за одговором могу се на-
бројати његови резултати у науци, 
књижевности, грађевинарству и ре-
форми календара у којима се ослика-
вају његове научне мисли. 

Рођен између Истока и Запада, 
школован на Западу, преселио се на 
Исток где је радио и умро. Спојио је 
својим радом научну културу Запа-
да и дубоку мистерију православља. 

Спојио је Земљу и Небо, утврђујући 
својом науком да се узроци земаљс-
ких догађаја морају тражити у зако-
нима који владају небом. У наукама 
спајао је веома удаљене области, као 
што су астрономија и геологија, у је-
динствену математичку теорију која 
је дала праве одговоре на целину пла-
нетарне димензије судбине природе 
и човека.

Описивали су га као Србина из 
Даља, „путника кроз васиону и вре-
ме”, али опет, ретко ко је успео да у 
потпуности сагледа или схвати ве-
личину његовог дела. Радио је као 
грађевински инжењер, професор не-
беске механике и теоријске физике 
на Београдском универзитету, пот-
председник Српске академије наука 
и уметности, реформатор календара, 
историчар природних наука, био је 
научник светског гласа који је мате-
матички објаснио настанак ледених 
доба; био је творац нове методоло-
гије у климатологији, отац климатс-
ког моделирања, први Србин доктор 
техничких наука. Али, био је много 
више од тога.

У врху је најцитиранијих српс-
ких научника и један од најчешће 
навођених научника у светској на-
учној заједници. Цитираност њего-
вих радова у водећим светским ча-
сописима има тренд благог пораста, 
што је занимљива појава када се зна 
да је његов последњи научни рад 
објављен пре више од осам деценија. 
Истраживач кога с разлогом, и с пра-
вом, убрајају у пет највећих научни-
ка двадесетог века и међу петнаест 
највећих научника свих времена 
који су се бавили нашом планетом, 
Земљом.

Читав богати живот научника, ака-
демика, писца, документ је и о не-
мерљивој љубави за властите коре-

не и отаџбину. Бирао је, искључиво, 
окриље свога народа за научноист-
раживачки рад. Латинска сентенца: 
Ibi cor meum, ibi patria mea – тамо је 
моје срце, где је моја отаџбина, једна 
је од најбитнијих одредница његовог 
живота. 

Отиснуо се на путовање, на крају 
кога га је чекало заслужено место 
међу „свецима” науке. „Мене чудном 
снагом бесконачност привлачи и же-
лим да дограбим целу васиону и да 
светлост њену распрострем, те да ос-
ветли сваки кутак. Каткад, на крили-
ма своје уобразиље, предузимао сам 
далека путовања у бескрајну васиону 
или у древну прошлост да бих својим 
рођеним очима сагледао изблиза оно 
што је наука опазила издалека.”

Путовање кроз васиону и веко-
ве постало је синоним за Миланко-
вића, неуморног путника и истражи-
вача непознатих стаза наше планете 
и Сунчевог система.

Овакво Миланковићево путовање 
може се поредити са путовањима 
истраживача правог света око нас: 
Колумба, Васка да Гаме, Магелана, 
Амундсена. То је био подухват да ус-
танови шта се догађа са сунчевим зра-
чењем након што оно уђе у атмосфе-
ру Земље, и како се то мења током 
стотина миленијума у зависности 
од промена елемената Земљине пу-
тање око Сунца. Затим, како би све 
то могло да објасни узастопност ле-
дених доба, како су се она догађала 
током последње половине милиона 
година земљине историје. То је било 
путовање од готово тридесет година 
савладавања препрека ка поставље-
ном циљу – прекиданом повремено 
догађајима ван његовог утицаја, или 
успутним излетима ка другим вред-
ним подухватима.
� Наставиће�се

feljton@politika.rs
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КЊИГА И ЧОВЕК – Данас истовремено у целој земљи 
почиње традиционална акција „Месец књиге“ (од 15. 
октобра до 15. новембра). 

Овога пута ће све бити усредсређено на главну те-
му, на главни задатак акције: приближавање књиге 
селу. Руководство овог општејугословенског подух-
вата замислило је читав низ манифестација које ће 
се одржати током ових месец дана, а за почетак је, 
по традицији, реч уступљена једном угледном писцу 
који својом поруком у ствари отвара „Месец књиге“. 
Онако како су то у ранијим годинама чинили пок. Ми-
лан Богдановић, Иво Андрић и други. Тако је овога 

пута своју реч о књизи свима онима који ће узети 
учешћа у овој акцији упутио књижевник Велибор Гли-
горић, председник Српске академије наука и умет-
ности. У својој поруци он између осталог каже: 

„Далекосежно је значење и дејство књиге. Књига 
шири човеку видике света, богати му и оплемењује 
унутрашњи живот. Упознаје га са тајнама живота, 
природе и света. По књизи се познаје човек.

Постоје књиге којима се човек враћа као вечитим 
изворима мудрости, лепоте и узвишености духа и 
мисли. У њима човек сазнаје истину о животу. Анато-
мија живота и људског бића, људске личности је у 

књизи. Из ње човек излази интелектуално и душевно 
крепкији, озраченији. Понеку књигу дуго носи у себи, 
носи је целог живота. Било да је песма, било да је 
проза, роман, приповетка или драмско дело, било да 
је само стих или фрагмент, поистовети се са човеко-
вом песмом живота, са оним мотивом у човековој 
личности, са којим живи или умире. 

Неоцењиво је значење књиге за живот човеков и 
за прогрес друштва и човечанства. Књига је семе од 
кога ничу неприметљиви плодови, а из њих израс-
тају суштински квалитети духовног преображаја чо-
века...“

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОНУторак 15. октобар 2019.
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Пут ка решењу тајни леденог доба
Читав богати живот научника, академика писца Милутина Миланковића  
документ је и о немерљивој љубави за властите корене и отаџбину.  
Бирао је, искључиво, окриље свога народа за научноистраживачки рад
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Сателитски�снимак�Арктика

За разлику од Николе Тесле или Михајла Пупина, Милутин Миланковић 
светску славу није стекао у највећим светским центрима, већ се својим на-
учним теоријама бавио у собици у Капетан-Мишином здању, на Београд-
ском универзитету, и то користећи само папир, оловку, шибер и логари-
тамске таблице. Својим делом, радом, животом, условима, какве је имао на 
Београдском универзитету, изоштрио је блистави ум за који неке светске 
институције тврде да је међу првих петнаест које је свет икада имао. Цео 
космос био је у његовој глави вечно загледаној у небо и небеске појаве.  

Миланковић је доказао да на Марсу не може постојати цивилизован жи-
вот јер су тамо температуре исувише ниске да би живот у таквом обли-
ку постојао. 

У овом фељтону је много цитата из Миланковићевих записа о свом раду. 
Песма коју је највише волео од детињства до смрти је „Марко Краљевић и 
Муса Кесеџија“, што показује боље од ичега колико је Миланковић био уко-
рењен у српској епској поезији и одан националним вредностима. 

Свој сусрет с небом из детињства овако описује: „Сећам се дивног звезданог 
неба какво дотле још никад нисам видео, а нарочито једне врло сјајне звезде. 
Биће да сам у разговору са својим носиоцем пружио руку према њој“…

Mилaнкoвић je твoрaц дoсaд нajпрeцизниjeг кaлeндaрa, у кojeм je кaлeндaр-
скa гoдинa свeгa две сeкундe дужa oд сaдaшњe гoдинe.

Основао је планетарну климатологију израчунавањем температурских 
услова у горњим слојевима Земљине атмосфере, као и температурске услове 
на планетама унутрашњег Сунчевог система (Меркуру, Венери и Марсу), 
те Земљином природном сателиту – Месецу. Поред тога, Миланковић се у 
геофизици сматра коаутором теорије тектонских плоча.

Теоријски је објаснио дуготрајне климатске промене на Земљи услед ас-
трономских промена њеног положаја у односу на Сунце; познате као Ми-
ланковићеви циклуси. Ово објашњава појаву ледених доба током геолошке 
прошлости Земље и климатске промене на Земљи које се могу очекивати у 
будућности. 

НАСА га је уврстила у 15 највећих умова света свих времена, а иначе је 
наш најцитиранији научник. 

Последњи текст који је написао није била научна расправа, већ оглед о пе-
сми „Смрт Марка Краљевића”. 

Милутин�Миланковић



М
илутин потиче из једне од 
најстаријих, највиђенијих 
и богатих српских породи-
ца која се у једној од веома 

честих сеоба Срба, да ли са Арсенијем 
Чарнојевићем или у сеоби познатој као 
херцеговачка, населила у Даљ на обале 
Дунава, вероватно почетком осамнаес-
тог века, пошто њихово име није забе-
лежено у попису становништва котара 
Осијек из 1679. године.

Због подршке аустријској војсци у 
турско-аустријским ратовима, у другој 
половини 17. века, српски народ био је 
присиљен да често напушта своје веков-
но огњиште и да се, уз сагласност аус-
тријских власти, насељава у панонску 
равницу. Ове сеобе донеле су Србима 
право да се населе на царске поседе под 
условом да искрче шуме и претворе их 
у оранице, уз посебне привилегије, али 
и обавезу да буду граничари и бране 
границу царевине од турских најезди.

На основу патената и привилегија до-
бијених од аустријских царева, Срби су 
имали право да сачувају веру и статус 
слобо дних људи али су, заузврат, били 
дужни да ратују као њихови војници. 
Међутим, у периодима мира, или кад 
није требало ратовати за аустријску ца-
ревину, ова права била су ограничавана, 
или злонамерно тумачена. Због стања у 
њиховој домовини, коју су напу стили 
бежећи од турске освете, Срби су били 
присиљени да прихвате невеселу суд-
бину народа који је своју улогу потрош-
них ратника морао сматрати привиле-
гијом.

За осведочену верност и учињене ус-
луге, аустријски цар 1706. године даде 
Србима нове повластице и привилегије, 
а исте године даде српском патријарху 
Чарнојевићу и његовим наследници-
ма државно добро: села Даљ, Борово и 
Бело Брдо у власништво.

Даљ, као један од центара Срба се-
верно од Саве и Дунава, има веома за-
нимљиву и богату прошлост. Одувек је 
имао изузетан војностратешки значај. 
Још у римско доба, ту се налазило на-
сеље Teutoburgium, које су насељавале 
углавном породице професионалних 
војника – чувара граница Римске им-
перије

Када су средином 18. века дефини-
сане нове територије војних крајина 
Аустријске монархије, Даљ и његова 
околина остали су изван њих, што је 
житељима Даља омогућило мирнији 
живот и економски просперитет. То 
је нарочито дошло до изражаја после 
1706. године, када су карловачки мит-
рополити добили даљско властелинс-
тво. Развијао се црквени, просветни и 
културни живот под врло повољним 
условима. Стављањем даљског власте-
линства под непосредну црквену уп-
раву, постао је Даљ значајан црквени и 
културни центар националних разме-
ра. У њему су често и дуго боравили нај-
виши црквени великодостојници, који 
су, као што је познато, били не само вер-
ски, него и културни и политички прeд-
ставници српског народа у Аустроугар-
ској монархији.

Користећи повољне политичке и 
економске прилике, српски народ по-
чиње да обнавља постојеће и отвара 
нове школе. Међу првима, 1731. годи-
не, отворена је основна школа у Даљу, 
следеће, отворена је средња српска шко-

ла – гимназија. Школа је била смеште-
на у Митрополијском двору и била је, 
после карловачке, друга српска средња 
школа.

Насељавање Даља завршено је за вре-
ме Стефана Стратимировића, митропо-
лита карловачког, па је то место добило 
облик који се више није осетно мењао. 
Становници Даља довршише, 1799. го-
дине, Цркву Светог Димитрија, чија из-
градња је почела 1715. године. Црква 
спада међу величанствене споменике 
српског познобарокног градитељства, 
и једна је од најлепших српских цркава 
Аустроугарске монархије.

Непознати неимар имао је изванре-
дан осећај за пропорције и хармонију. 
Црквени торањ својом висином па ни 
племенитом лепотом облика не заос-
таје за торњем београдске Саборне цр-
кве, а труп, леђа црквена, са стрмим 
кровом и дугачким прозорима, сличан 
је по своме достојанству готским црква-
ма. Унутрашњост храма је једноставна 
но украшена иконостасом чије су иконе 
насликали мајстори Грегорије Јездими-
ровић и Павле Ђурковић.

Поред простране црквене порте, по-
дигнуте су административне и госпо-
дарствене зграде патријаршијског спа-
хилука, а иза порте простире се, све до 
Дунава, леп стари парк. У њему се на-
лазила летња резиденција српских пат-
ријарха. Многи од тих објеката и данас 
су у функцији становника Даља. Тако 
изграђен, Даљ је са преко пет хиља-
да становника био средиште једног од 
највећих патријаршијских спахилука у 
Славонији, зато га је Јаков Игњатовић, 
у својој приповеци „Увео листак”, чија 
радња се одигравала у Даљу, у свом пес-
ничком полету назвао варошицом.

Тај део српског народа, одвојен држав-
ним границама од осталих својих суна-
родника, живео је посебним животом. 
Упркос тим границама, духовне везе 
Срба Аустроугарске монархије са оста-
лим деловима српског народа биле су 
врло јаке, и ти „пречански” Срби игра-
ли су значајну улогу у духовном и кул-
турном развитку целокупног Српства. 
Оданде су дошли у Србију први настав-
ници школа и положили темеље вас-
питним и просветним установама.

Под изразом „пречани” у нашој исто-
риографији подразумевају се Срби по-

реклом из Хабзбуршке монархије. Поз-
нате су чињенице да су они заузимали  
веома значајно место у изградњи поли-
тичких, културних и просветних инс-
титуција обновљене српске државе. Са 
веома мало писмених и ретким обра-
зованим људима, било је веома тешко 
успоставити чиновнички апарат и уте-
мељити просвету, па је у првој полови-
ни 19. века дошло до масовног прилива 
у Србију образованих Срба с простора 
северно од Саве и Дунава. Поред жеље 
и наде да ће у својој држави доспети на 
више чиновничке положаје него што би 
им то успело у Хабзбуршкој монархији, 
желели су и да потврде и свој национал-
ни идентитет. Многи од њих доласком 
у Србију одрицали су се материјалног 
благостања и мирног живота у Хабзбур-
шкој монархији. 

Истовремено, с успоном Даља као 
српског средишта, напредује и поро-
дица Миланковића. Материјално бла-
гостање, и образовање које су стекли 

њени бројни чланови, учиниће породи-
цу Миланковића посебно значајном у 
овој српској средини.

О досељењу Миланка у те крајеве, 
Милутин бележи у својим мемоарима: 
„На крају даљског хатара, код патријар-
шијске пустаре Мариновци, налази се 
један бунар који се, још за време мога 
детињства, звао Миланковим именом. 
Ту се, вероватно, Миланко по свом до-
ласку настанио, не да обрађује земљу, 
већ да тргује коњима и стоком, судећи 
по ономе што се у породици преприча-
вало.” 

Родоначелник ове чувене породице 
био је млад, способан и храбар човек 
Миланко, који се по њему назваше Ми-
ланковићима. Бавио се сточарством, 
трговином коњима и другом стоком, 
што му је омогућило да се брзо скући у 
даљском атару. Породица Миланковић 
живела је у Даљу два и по века. То време 
је изродило шест генерација даљских 
Миланковића. Његови бројни потом-

ци, по занимањима којима су се бавили, 
по успонима и падовима у вођењу пос-
лова, по местима где су се школовали и 
радили, карактеристични су представ-
ници српског грађанства у Хабзбурш-
кој монархији своје епохе. Већина ср-
пских породица, код којих су две или 
три генерације стицале богатство, ус-
пињала се на друштвеној лествици, да-
вала интелектуалце и уметнике, пада-
ла у заборав, или потпуно нестајала, 
Миланковићи су једна од ретких српс-
ких породица чији су представници, у 
неколико генерација, имали значајне 
улоге у друштвеном и културном жи-
воту Срба.

Породица Миланковић не само да 
је била једна од најстaријих већ и јед-
на од највиђенијих српских породица 
која се населила на обале Дунава. Жи-
вели су животом грађанске породице. 
На то је утицала трговина којом су се 
бавили и образовање које их је водило 
у друга занимања. У њиховим кућама се 
писало, читало и музицирало. Читале 
су се новине, српске и немачке, струч-
ни часописи, научне и филозофске књи-
ге, белетристика. Скупљале су се и чу-
вале старе ствари, нарочито породична 
архива, грађа за родослов, уметничке 
слике. Својим способностима и тежња-
ма ка вишем, Миланковићи се попеше 
у ранг интелектуалаца и факултетлија 
већ својим трећим коленом. Милути-
нов прадеда Тодор свршио је правне 
науке. Из ове породице потекао је низ 
угледних и учених људи, свештеника, 
официра, правника, угледних држав-
них чиновника, али и значајних ства-
ралаца. Најзначајнији од њих били су 
Урош Миланковић, филозоф природе, 
Димитрије Миланковић, кога Милутин 
често спомиње као деда Мито, који је 
после завршених највиших војних шко-
ла отишао у Србију где је постигао чин 
пуковника генералштаба српске војс-
ке, Милутинов отац Милан, трговац и 
земљопоседник, и многи други.
� Наставиће�се

feljton@politika.rs
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НЕ ЦВЕТАЈУ САМО ТИКВЕ – Од пре неколико дана поз-
нати роман Драгослава Михаиловића „Кад су цветале 
тикве“ почео је свој нови живот: на сцени. За театар га 
је преуредио сам писац, а на даскама Југословенског 
драмског позоришта оживео га је Боро Драшковић.

Одбацимо ли чак као неважно што овако преуређе-
на драма суштински одступа од романа, остају нека 
питања моралне нарави која заслужују да јавно буду 
постављена. На пример: како се могло догодити да 
врло поштована сцена Југословенског драмског позо-
ришта буде претворена у трибину са које један накнад-
но окуражени јунак до те мере морално дисквалифи-

кује ово наше социјалистичко друштво тврдећи, јавно, 
да је нехумано, да је чак немилосрдније  и од оног по-
тученог, бестијалног, фашистичког Бећаревићевог 
друштва?

Нажалост, драма коју је извело Југословенско драм-
ско позориште није прилог нашој борби против тог цар-
става мрака, то је – колико знамо – први јавни покушај 
рехабилитације оних који су се за тај мрак борили...

Боро Драшковић је до те мере потенцирао неке де-
таље овог комада да они својом бруталношћу, својом 
вулгарношћу и својим помамним натурализмом, дају 
невероватно једнострану, необјективну и погрешну 

слику која у очима неупућеног, младог гледаоца мо-
же зазвучати као храброст онога који сада то ето 
„сме да изнесе“. А истина о нашем времену сме да 
се изнесе поодавно, и износиће се, али не тако како 
је изнета овде, искривљено и лажно. Ти делови дра-
ме, зачињени оваквим „суптилностима“, представљају 
у ствари негацију смисла наше борбе не само против 
стаљинизма и његових рецидива већ и за очување на-
ционалне независности и самосталности.

О томе су морали водити рачуна самоуправни ор-
гани у позоришту – управни одбор, позоришни савет 
и уметничко вођство.  Д.�А.

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОН Среда 16. октобар 2019.

ПУТОВАЊЕ�КРОЗ�БЕСКРАЈ�И�ВЕКОВЕ�МИЛУТИНА�МИЛАНКОВИЋА�� 2

Миланков бунар у даљском атару
Породица Миланковић не само да је била једна од најстaријих већ и једна  
од највиђенијих српских породица у Даљу. Живели су животом грађанске  
породице. На то су утицали трговина којом су се бавили и образовање
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М
илан Миланковић, Ми-
лутинов отац, рођен је 
1845. године. Школовао 
се у Даљу, Винковцима, 

Митровици и Панчеву. У немачкој 
реалној гимназији у Панчеву, Ми-
лан је био одличан ученик. Под ути-
цајем проте Васа Живковића, писца 
оде Светозару Милетићу „Оро кли-
кће са висине”, који је радио у панче-
вачкој реалци, код Милана се развио 
и учврстио српски патриотски осећај, 
који је већ био стекао у родитељском 
дому.

Оженио се Јелисаветом, из познате 
српске породице Муачевић из Осије-
ка. Изродили су седморо деце, од 
којих је Милутин био најстарији. Био 
је вредан, образован и предузимљив 
човек. Држао је добро уређену трго-
вачку радњу коју је наследио од оца 
и бавио се земљорадњом. Одушевљен 
пољопривредном науком, успешно је 
примењивао нове научне методе у об-
рађивању земљишта, пословима ви-
ноградарства и подрумарства, и уво-
дио модерне пољопривредне машине 
на свом великом поседу од 57 хекта-
ра. Поседовао је циглану и куће за из-
давање, тако да породица никада није 
имала материјалних проблема.

Као успешан трговац и пољопри-
вредник, Милан је стање свога газ-
динства прилагодио својим потреба-
ма. Потпуно је адаптирао породичну 
кућу, очински дом, како ју је Милутин 
звао, у то време највећу у Даљу, с пре-
красним баштенским павиљоном и 
двориштем које је излазило на Дунав. 
Кућа и економија Милана Миланко-
вића функционисала је као веома 
добро уређена фирма. Живот у кући 
текао је мирно, по утврђеном старом 
реду и обичају. Отац Милан је надзи-
рао трговачке помоћнике и кочија-
ше при њиховом раду у дућану и на 
пољу. Мајка се бринула о својој деци 
и њиховој послузи, а старамајка је во-
дила врховни надзор над свим што се 
у кући дешавало. Њена посвећеност, 
љубав, брижност, радиност, енергија 
и мудрост, прелила се на дечака Ми-
лутина, што сведоче многа дешавања 
из његовог каснијег живота. „Та стара 
госпоја, како су је млађи звали, није 
никада викала, псовала, нити је икад 
изговорила погрдну реч. Па ипак су 
је сви слушали без поговора. Кад сам 
одрастао и упознао свет и људе, за-
питао сам је којим је начином стекла 
и одржала свој нео граничен аутори-
тет. – Искуством живота! – одговори-
ла ми. – А како се стиче то искуство? 
– Размишљањем и ћутањем! – Ћу-
тањем? – Да, мој синко! Пази шта го-
вориш! Ево, претурила сам увелико 
седамдесету, а никада се у животу ни-
сам покајала кад сам штогод оћутала. 
А покајала сам се че сто кад сам шта 
изрекла. За једну једину реч твоју, за-
бораве људи стотину доброчинстава 
што си им учинио. Те речи греческе 
мудрости моје бабе урезале су ми се 
дубоко у памет.”

У тој кући родио се Милутин, у њој 
растао, провео најраније године живо-
та. Дом му је остао урезан у сећање. У 
својим мемоарима детаљно га је опи-
сао, и по сећању нацртао план. Њему 
се враћао кад год је могао. Последњи 
пут му се вратио јула 1954. године, 

када је дошао да са државом потпи-
ше купопродајни уговор. Заувек се 
опростио од свог родног дома, а у не-
крологу о очинском дому написао је: 
„У овом добу у коме живимо, прав-
на, приватна својина губи свој не-
кадашњи значај да би постала своји-
на опште заједнице. То се догодило 
и са мојом кућом, али она није пре-
стала да и даље буде мојом духовном 
својином.” Своја идилична сећања 
на очински дом исказао је у свом нај-
читанијем делу 
„Кроз васиону и 
векове”. 

„И простра-
на кућица на-
шег дома која се 
простирала до 
самог Дунава 
била је још леп-
ша но пре. Наш 
стари баштинс-
ки павиљон, доб-
ро очуван, стајао 
је ту у свој својој 
лепоти, а стабла 
која су га окру-
живала добила 
су, у току година, 
величанствен узраст. Исто је то било и 
с преосталим стаблима велике баште. 
Кроз њу се стизало до обале Дунава. 
Ту, непосредно изнад таласа те бујне 
реке, отварао се на њену другу обалу и 
на бачку равницу изглед коме је ретко 
наћи раван.”

Већ у својој 26. години Милан се 
укључио у јавни живот, а један од 
главних задатака које је себи поста-
вио, био је подизање просвећености 
свог родног краја.

Када није био заузет приватним 
или јавним пословима, читао је часо-
писе и књиге којима се његова биб-
лиотека пунила, из године у годину. 
Библиотека је обухватала велики део 
српске књижевности деветнаестог 

века, јер су Миланковићи били редов-
ни претплатници свих тадашњих ср-
пских књига и часописа. Ретко ће се 
наићи на коју књигу тога доба у којој 
међу пренумерантима није забележе-
но њихово име. Књиге и претплате на 
њих биле су посредници првих веза 
породице Миланковића са Матицом 
српском, које је Милутин одржавао 
до краја живота.

У таквој средини рођен је и васпи-
тан Милутин. Народна пословица 

каже да из ничега не постаје ништа. 
То значи да из нечега постаје нешто. 
Тако се из здраве, економски снажне 
и интелектом изузетно богате поро-
дице изнедрио и Милутин. Породица 
је у његовом животу одиграла посеб-
ну улогу. Имала је пресудан утицај на 
његово васпитање, школовање и пог-
леде на живот. Била му је упориш-
те и ослонац читавог живота. Милу-
тин је био привилегован у породици, 
као првенац – мушка глава, за кога се 
претпостављало да ће у зрелим годи-
нама преузети сву бригу око трговин-
ске радње и имања. Његово је, дакле, 
било само да вредно учи и заврши 
школе. Прилику за то добио је вео-
ма рано. Отац Милан посветио је све 

своје слободно време, особито време 
дугих зимских вечери, читању. С по-
себним одушевљењем, прочитао је Ру-
соовог „Емила”, и у њему занимљиву 
тврдњу да дете припада мајци до пете 
године живота, после тога оцу. Саче-
кавши да Милутин напуни пету годи-
ну, отац је одлучио да се позабави вас-
питању свога првенца, у намери да се 
при томе свесно придржава свих про-
писа Русоових. Но тада се, као што се 
то обично дешава при примени опш-

тих принципа на 
специјалне слу-
чајеве, појави-
ше неочекива-
не тешкоће. За 
разлику од Ру-
соовљевог здра-
вог, крепког и 
робусног Емила, 
Милутин је био 
слабуњав, мли-
тав, болешљив, 
сасвим различит 
од своје браће и 
сестара. У својој 
четвртој години, 
зиме 1882/1883, 
преболео је диф-

терију у епидемији која је захватила 
Даљ, а у петој запаљење плућа.

Неки значајан телесни напредак 
није се могао очекивати, јер је Ми-
лутин остао слабашан и кржљав. Зи-
могрожљивост и стална бојазност 
од прехладе усмерила су га на про-
учавање ледених доба, на испити-
вање хладноће на Земљи и, што је 
за науку најважније, могућност да 
се предвиди, и то што тачније, на-
ступање новог леденог доба, како би 
се упозориле остале науке, а с њима 
и техника, да предузму све не би ли 
се човечанство оспособило да пре-
живи наступајућу катаклизму. Већ 
је као дечачић сањао о томе да чи-
тавом човечанству буде тако лепо 

и топло као њему у наручју гувер-
нанте Зорке. 

„Изгледа ми несумњиво да је моја 
слаба физичка конструкција имала за 
последицу да су се моје духовне спо-
собности развијале брже но код друге 
деце, па да сам у том погледу сазрео 
пре времена.”

Док су се његова браћа и сестре иг-
рали у дворишту, на ливадама или се 
зими клизали по леду, док су вежбали 
на гимнастичким справама и јачали 
своја тела, Милутин је, дрхтећи сам у 
дубини спаваће собе, вежбао своје вију-
ге. Читао је књиге, градио своје кућице, 
решавао ребусе. А када би наступила 
ноћ и када би сви отишли на починак, 
ни тада се његов ум није смиривао. 

Док је гледао у таваницу, у његове 
очи сливале би се слике неких дале-
ких, непознатих предела, дубине ва-
сионе, знање далеко и тешко докучиво 
и он је размишљао како да то одгонет-
не. Та гимнастика мозга, како ју је на-
звао, више него ишта помогла му је и 
развила способност памћења, расуђи-
вања и апстрактног размишљања које 
красе све великане. То су били извори 
његове духовне снаге, дубина његовог 
младог ума. Још дуго је лежао по со-
бама и бивао болестан размишљајући 
о свачем, не знајући којим би путем 
желео да крене. 

Онда је, сасвим случајно, дошло до 
коначног преокрета. Једне вечери, 
пошто није могао да заспи, отац се 
сажалио и, у намери да га успава, на-
учио га је да игра карте. Већ следећег 
дана Милутин је победио старије у тој 
вештини.

„Јао, наопако!” закукала је мајка, 
убеђена да ће јој син постати ништа 
друго до опаки коцкар. Међутим, отац 
није био забринут. Штавише, то га је 
само нагнало на размишљање да на-
учи сина да броји. Непун сат му је обја-
шњавао децимални бројни систем, 
фантастичан свет непоколебљивих 
законитости. „Отац ми показа новац 
и научи ме рачунати са њиме. Растума-
чи ми децимални бројни систем и на-
учи ме да бројим. Тако сам стекао своја 
прва знања из математике. Бројање до 
двадесет стекао сам неосетно искуст-
вом, а бројање до милиона логичким 
расуђивањем. И то знање као да је од-
расло у мени само од себе.” А кад је за-
вршио, у Милутиновом животу више 
ништа није било исто. Од тог тренут-
ка математика је ушла у његов живот 
и више никад није изашла.

Када је Милутину било осам го-
дина, умро је отац Милан, 7. октоб-
ра 1886. године. Прерана очева смрт 
оставила је тежак траг и многе нега-
тивне последице на његов живот и на 
судбину читаве породице. Од тада је 
сву бригу о њему преузео ујак Васи-
лије Муачевић, који га је до краја жи-
вота помагао, саветовао и подстицао 
да истраје на путу науке и стварала-
штва. Отац је сахрањен на гробљу у 
Даљу. Ујак Василије је помогао Ми-
лутиновој мајци Јелисавети да у Бечу 
наручи споменик на коме су урезани 
стихови песме Јована Јовановића 
Змаја, личног пријатеља Василија и 
Милана, посебно написани за ту при-
лику. То је сада породична гробница у 
којој је сахрањен и Милутин.
� Наставиће�се

feljton@politika.rs
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МОМА КАПОР – „МОМАК ЗА СВЕ“ – „Момак за све“ 
је назив најновије телевизијске комедије Моме Ка-
пора, сликара, новинара, књижевника, ТВ критичара, 
ТВ водитеља и сценографа.

Памтимо га као духовитог ТВ критичара из „Књижев-
них новина“; читамо његове репортаже у НИН-у; гледа-
мо га на малом екрану. Шта сад тренутно ради?

– Ускоро почиње снимање моје ТВ комедије „Момак 
за све“ – прича Момо Капор, а непрестано попуњава 
лист хартије цртежима, тачкицама, цветићима, свим 
могућим и немогућим шарама. Ова моја комедија от-
купљена је на последњем интерном конкурсу Телеви-

зије Загреб. Комедија је прича о човеку који тешко ус-
пева да напусти место и позицију којима припада.

– Једне вечери, пре десетак година, потпуно без 
икаквих шанси да се бавим телевизијом, а такође и 
са мало шанси да је гледам (телевизори су тада били 
реткост) видео сам драму прављену по „Људима и 
нељудима“ Е. Виторинија коју је режирао М. Фанели. 
Учинило ми се да је ту звук за који се треба борити, 
и ускоро су из моје писаће машине почеле да излазе 
странице са драмом „Банкет“. Њу сам послао, као и 
сви почетници (у то време), тада најбољем редитељу 
Фанелију, држећи после тога око месец и по стисну-

те палчеве тако да нисам могао ништа друго да напи-
шем. Касније је Фанели режирао моје драме „Бадеми 
с ону страну смрти“, „Киша на путу за Анкаран“ и 
„Пробуди се Трноружице“.

Били сте веома строг критичар свог текста „Про-
буди се Трноружице („Књижевне новине“...)

У ствари досадило ми је да ме критичари нападају 
из погрешних разлога, трудећи се да ми открију 
„најслабија места“, она која интимно признајем већ 
годинама. Пошто сам се с писцем Трноружице“ дру-
жио од најмлађих ногу, одлучио сам се да га раскрин-
кам пред јавношћу...  О.�Боснић

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОН Четвртак 17. октобар 2019.
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Пази шта говориш
Претурила сам увелико седамдесету, а никада се у животу нисам покајала кад сам 
оћутала. А покајала сам се че сто кад сам шта изрекла, говорила је Милутинова баба
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Родитељи�и�Милутин�као�дечак

Родна�кућа�Милутина�Миланковића



У 
родном Даљу Милутин је за-
вршио основну школу при-
ватно, а школовале су га гу-
вернанте. Друга по реду би-

ла је Зорка, школована у аустроугар-
ском интернату за кћерке официра. 
Проширила је и учврстила темеље 
Милутиновог образовања које је пос-
тавио отац. Прве лекције биле су из 
немачког језика, следили су часови 
земљописа и грчке митологије.

„Нисам волео да учим као папагај, 
већ сам све желео да прозрем својим 
духовним оком. Наша драга гувер-
нанта Зорка је то опазила и помага-
ла ми у томе! Тумачила ми је шта су 
екватор, полови, упоредници и мери-
дијани. Она ми је усадила љубав пре-
ма грчкој митологији коју је изван-
редно познавала.”

Можда у овим раним сазнањима, 
стеченим у Даљу, лежи темељ стал-
ног Миланковићевог освртања на 
своје корене и почетке свих људс-
ких сазнања и првих наука дарова-
них свету.

То је било време када је велики део 
свог слободног времена проводио 
крај Дунава и када се родила трајна и 
безгранична љубав Милутина према 
рајској реци Фисон. Својом величи-
ном и током Дунав је постао опсесија 
времена и простора за Миланковића. 
Река крај које је протекао цео његов 
живот давала му је неопходну сигур-
ност у животу, у њој је налазио изворе 
надахнућа за свој стваралачки рад. 

С гувернантом, братом и сестром, 
уз сагласност мајке, први пут се спус-
тио до обала Дунава, у тај доњи, не-
познати свет.

„Ту је Дунав, одвајајући свој ток 
од Даљске косе, оставио између ње и 
себе језичаст међупростор, плавећи 
само један његов део при највишем 
водостају. То је један заборављен крај 
света, зове се Порић. Задржао је веко-
вима свој непромењен дивљи изглед. 
Залазећи у ту дивљину, мислио сам да 
улазим у какву бразилијанску шуму. 
Између стогодишњих стабала, чије 
су крошње заклањале небески свод, 
расла је трска, рогоз и друго шибље, 
а на језерцима која је ту остављао Ду-
нав после својих поплава, цветали су 
локвањи и друго барско цвеће. Када 
смо им се приближили, узлетело је 
из воде мноштво барских птица, ча-
пљи, рода, патака, вивака. Изнад тих 
језераца плавило се небо и огледало у 
њима, а испод њега кружили су орло-
ви и јастребови, вребајући свој плен. 
Нигде живе душе нити човекова тра-
га. Права дивљина!”

Тај сусрет нераскидиво ће га везати 
за велику реку, поред које је прожи-
вео цео живот. 

Пре уписа у Осјечку реалку Милу-
тин је приватно положио сва четири 
разреда у Српској православној шко-
ли у Осијеку. Интересантно је да је 
све предмете положио са одличном 
оценом сем рачуна, где је оцењен са 
врло добар.

Напуштајући породично огњиште 
и родни Даљ, сузних очију, Милутин, 
једанаестогодишњак, стиже у Осијек 
и Осјечку реалку, коју ће похађати се-
дам година, од 1889. до 1896. године. 
Све време школовања у Осијеку, Ми-
лутин је уживао брижност и љубав по-

родица мајчине браће Паје и Пере Му-
ачевића.

Већ првих недеља похађања наста-
ве, било му је јасно да му учење и све 
школске обавезе неће представљати 
проблем, нити изискивати сувише на-
пора. На крају првог семестра, заузео 
је место првог ђака у разреду и тај по-
ложај је задржао за време целог шко-
ловања. Заволели су га професори и 
другови. Другови су од њега захтева-
ли само једну услугу: да смеју препи-
сивати домаће и школске саставе и да 
им шапуће када стоје пред таблом. Ту 
обавезу „поштено” је извршавао.

„Исти метод да лекцију пажљиво 
прочитам, разумем њен садржај и са-
општим га професору својим речима, 
применио сам код свих предмета, а 
својим одговорима задовољио сам 
све своје наставнике.” У школи 
и ван наставе, учио је с еланом 
само оно што га је посебно ин-
тересовало, остало само колико 
је наставни програм захтевао.

У првом разреду највише га је 
интересовала географија и зоо-
логија због жеље за путовањем 
и љубави према природи. За-
хваљујући дивним причама гу-
вернанте Зорке, заволео је гр-
чку митологију, па је желео да 
се ближе упозна с историјом 
старог века која се учила тек у 
другом разреду. Зато је, за вре-
ме првог школског распуста, 
набавио и прочитао уџбеник 
историје другог разреда. Еук-
лидова геометрија с њеним те-
оремама о угловима троугла и о 
централним и периферним уг-
ловима круга му је толико била 
јасна и толико занимљиво да је 
ту књигу читао као лепу причу, 
а њене задатке решавао са ис-
тим задовољством као најинте-
ресантније ребусе.

У трећем разреду, од ујка Васе 
добио је на поклон књигу „Цр-
тице о магнетизму и електри-

цитету”, дело загребачког професора 
Отона Кучере. Та лепа књига увела га 
је у један нови, дотле непознати свет, 
свет проналазача. Она га је упознала 
са херојским делима пионира те тех-
нике: Франклина, Галванија, Волте, 
Девија, Сименса, Јаблочкова.

У четвртом разреду, учила се хе-
мија, за коју се живо заинтересовао, 
захваљујући првенствено добром про-
фесору, доктору хемије. Мало сопче у 
стану које је служило као умиваоник 
преуредио је у хемијску лабораторију 
и отпочео у њој да изводи експеримен-
те. Успео је да изведе неколико експе-
римената које је професор показао. 
Поред осталих успео је да из воде из-
лучи водоник и кисеоник. 

Можда је управо овај ђачки експе-
риментални рад инспирисао Милан-

ковића да 1953. године напише књи-
гу „Двадесет два века хемије”.

„Мој неочекивани успех у школи 
није ми, ни сад, потпуно јасан. Не из-
гледа ми могућно да су моји профе-
сори могли већ онда да између нас 
седамдесет тројице нањуше у мени 
будућег научника. Тако финог ло-
вачког носа нису они имали. То је 
био, вероватно, посреди пуки случај, 
а њихове симпатије према мени ма-
лом, нежном и питомом мушкарцу. 
Зато мислим да су те моје особине 
биле пресудније од мојих духовних 
способности.”

Још као ђак, често је размишљао о 
свом будућем позиву. Међутим, ус-
песи у току школовања упућивали 
су на његово опредељење у избору 
занимања.

У то време, упознаје правог 
инжењера и проналазача – чика 
Андрију Радовановића, рођака 
из мајчине породице, који је 
својим проналасцима у „Шкоди-
ној” фабрици топова у Плзењу 
прибавио светски глас. „Гутао 
је” његове приче о инжењерс-
ком позиву и животу. „Ако же-
лиш да будеш инжењер, мораш 
се навикнути да све што нацр-
таш буде промишљено, тачно и 
егзактно. Има да се слаже све у 
длаку!...” записао је Миланко-
вић у својим сећањима на чика 
Андрију Радовановића.

После сусрета с чика Анд-
ријом и прочитаних написа о 
посети Николе Тесле Београ-
ду, Милутин је почео да маш-
та о томе како би било дивно 
да постане инжењер, или про-
налазач као чика Андрија, или 
Никола Тесла.

„Моје школске наклоности 
мењале су се, као и моје љуба-
ви у каснијем добу живота, из 
године у годину, а да нисам 
ниједној од њих остао веран. 
Нисам био начисто у избору 

свог будућег позива, нисам умео да 
правилно оценим своје способности, 
па сам почињао много штошта заш-
та нисам био ни створен ни дорастао. 
Тако сам, а да то нисам ни слутио, леб-
део у опасности да постанем сваштар, 
без стварног позива за живот. И то би 
се, можда, и догодило да ми није пуки 
случај дошао у помоћ и упутио ме на 
стазу која ме је повела у васиону.”

Овај пресудан случај који описује 
као прекретницу у свом животу, од-
носио се на четврти разред, када је за 
новог директора Осјечке реалке до-
шао врсни математичар Фрања Ди-
вић. 

„Баш те године Дивић је објавио 
на немачком језику своју расправу 
о основним рачунским операција-
ма општим бројевима. Она му пос-
лужи као увод у предавања матема-
тике која нам је држао. Употребио је 
неколико часова док нам је, седећи за 
својом катедром, саопштио њен сад-
ржај. За време тог предавања гледао 
ми је право у очи, већ због тога што 
сам седео у првој клупи, баш испред 
саме катедре, а можда сам му и изгле-
дао интелигентнији од мојих друго-
ва, а ваљда је и чуо да сам први ђак у 
разреду. Његовим погледом упртим у 
мене, био сам принуђен да га пажљи-
во слушам. Када је своја уводна пре-
давања завршио, позва ме пред таб-
лу. И ја почех да причам све што сам 
из његових предавања схватио и за-
памтио. Тако је то ишло пун час. Када 
напослетку, заврших и испричах све 
што сам знао, он ме само запита как-
ву сам оцену имао дотле из матема-
тике. Врло добру – одговорих му пун 
поноса, а он на то рече: Чуди ме за-
иста, јер си ти изванредна математи-
чарска глава, какву још нисам срео у 
својој наставничкој пракси.”

Када се семестар завршио, добио је 
највишу оцену из математике, што му 
омили математичку науку, као и де-
скриптивну геометрију која се учила 
у четири највиша разреда реалке. Так-
ло је Милутин ушао у свет математи-
ке и у њему остао до краја живота.

У Милутину се тада разви једна 
нова наклоност, љубав према музи-
ци. Као дете, радо је слушао музику. 
Имао је леп, чист тенор и певао је у 
цркви и хоровима на светосавским 
приредбама. У својој петнаестој го-
дини, осећао је како га лепа, наро-
чито лирска музика, дира у срце што 
је вероватно било повезано и са пу-
бертетом. Управо тада, у Осијеку се 
појавила једна оперска трупа, што је 
у овом граду био значајан уметнич-
ки догађај. Њен репертоар је обухва-
тао, поред Маскањијеве „Кавалерије 
рустикане”, бројне друге познате опе-
ре међу којима су Росинијев „Бер-
берин”, Халевијева „Јеврејка”, Фло-
товљева „Марта”, Гоунодовог „Фауст” 
и још неке. Милутин је све те опере 
слушао по неколико пута, а њихова 
најлепша места је памтио и анали-
зирао са својом ујном Иреном. „Та 
музика одзвањала ми је још данима 
у ушима, а њеном анализом добијао 
сам извесно музикално образовање и 
разумевање и у мени се развијала љу-
бав према музици, која ми је заслади-
ла многи час живота.”
� Наставиће�се

feljton@politika.rs
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ТРИДЕСЕТ ГОДИНА У НЕПРЕКИДНОМ УСПОНУ – Међу 
заслужним Београђанима који ће ове празничне дане 
када славимо јубиларну годишњицу ослобођења нашег 
главног града примити награде за оно што су учинили, 
поред имена научника, књижевника, уметника који су 
нас својим радом и изузетним остварењима обогатили, 
забележено је име Десанке Баскијевић, дугогодишњег 
професора српскохрватског језика у најстаријој 
београдској основној школи „Вук Караџић“.

Добила је високу награду „Доситеј Обрадовић“ која 
се додељује за постигнуте резултате у образовању и 
васпитању младих.

Животна прича Десанке Баскијевић, једноставна и 
лепа, говори о скромном, несебичном прегаоцу чији 
су дани, месеци и године, већ пуне три деценије ис-
пуњени радом и жељом да буде од користи другима.

Тог сунчаног, октобарског дана када је вест о њеној 
награди стигла у школу, прострујала је учионицама 
радосна вест саопштавана од професора до профе-
сора, од ђака до ђака, била је радосна и узбуђена.

– Пресрећна сам што сам својим радом стекла ово 
признање. Али, верујте, има још много наставника који 
заслужују ову награду. Зато ми се чини да сам награду 
„Доситеј Обрадовић“ примила за све оне наставнике, 

учитеље, професоре за чији се рад, залагања и само-
прегор по толиким школама широм земље још не зна 
довољно па неправедно остају анонимни.

Ни тог изузетног дана у њеном животу се ништа 
није променило. На звук звона узела је дневник и 
отишла на час. На реду је била методска јединица 
посвећена реченици. Кад смо ушли у учионицу, Де-
санка Баскијевић је крупним читљивим словима на 
табли исписала: „Наш бели град ће прославити 20. 
октобар, Дан ослобођења.“

Био је то још један радни дан Десанке Баскијевић. 
 Вера�Цвијић

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОНПетак 18. октобар 2019.
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Цео живот поред Дунава
У младости, јутром сам гледао Дунав како откида комаде очеве земље. Студентске 
дане у Бечу провео сам крај њега. Са Капетан Мишиног здања Београдског 
универзитета често сам гледао на Дунав у пролеће и у јесен, пише Миланковић
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Н
ије само музика једина љу-
бав која му је засладила 
многе часове живота. Ни-
су му биле стране ни мно-

ге друге радости живота. „И зато нећу 
крити да сам, нарочито у мојим мла-
дим годинама, био лако поводљив, 
несталне, а и заљубљиве природе. 
Због тога је моје младићко доба било 
испреплетено разним странпутица-
ма. И о њима ћу говорити у оној ме-
ри у којој се та тема сме претресати у 
озбиљном делу које, истина, не тра-
жи да буде уврштено у животе света-
ца, но ни не жели да личи на мемоаре 
неког авантуристе.”

Због тога, о својим љубавним ве-
зама пише дискретно и ненаметљи-
во. Међутим, његову романтичну и 
заљубљиву природу открише они 
који су писали занимљиве текстове 
о њему.

Прву праву љубав, по сопственом 
опису, доживео је у вишим разредима 
реалке. У време када се сав посветио 
припремама за будући научнички по-
зив, са тог пута избацио га је неочеки-
вано један тренутни догађај: поглед 
једне лепе девојке, Ђулијете, како ју 
је назвао.

„Наш разговор очима постаде све 
срдачнији и интимнији. Она је у 
својим дивним очима имала недо-
стижну емисиону станицу за такву те-
лекомуникацију, а ја у свом срцу врло 
осетљиву пријемну станицу; разуме-
вао сам сваки њен сигнал, или сам то 
само уображавао. Мислим да је разу-

мела и све моје емисије којима сам 
почео да јој говорим о својој безгра-
ничној љубави, јер ме је после сваке 
такве изјаве захвално погледала.

Једнога дана, после такве једне изја-
ве, она ме погледа дугим дубоким 
погледом. Затрептах под његовим 
топлим зраком и осетих блаженство 
које се не може речима описати... Ни-
сам више сумњао: доживео сам оно о 
чему сам дотле само сањао као о нај-
већој срећи овога света. Под дејством 
тога осећаја, заборавих на све оста-
ло. Мислио сам само о Ђулијети, дању 

и ноћу, у кући, на улици и у школс-
кој скамији. Ту би ме из мојих снова 
тек покоји пут пробудио глас учени-
ка који се налазио баш пред таблом: 
Кицошу! – тако су ме звали – што ми 
не шапћеш?. А како да вршим своју 
шаптачку дужност када нисам ништа 
чуо нити видео шта се у школи деша-
ва. Срећа није дуго трајала. Једнога 
дана примети у трамвају како Ђулије-
та баца свој поглед на оног клипана, 
месаровог сина, и осмехну се прија-
тељски на њега. Нисам могао тачно да 
разумем њихов смисао, јер су се слу-
жили другачијим сигналима.” Тако 
се, дубоким разочарењем, завршила 
његова прва љубавна авантура.

У међувремену, у Реалци у Осије-
ку, појавила се нова звезда у мате-
матици, млади, 28-годишњи српски 
наставник, доктор филозофије, ма-
тематичар, Владимир Варићак који 
је, уочивши посебне Милутинове 
склоности за математику, имао вели-
ке заслуге у његовом опредељивању 
за позив научника. Од петога разре-
да до матуре, Варићак је био профе-
сор математике Милутиновом разре-
ду, при крају и разредни старешина. 
Као што је Колумбо поново открио 
пре њега пронађену Америку, тако је 
и Варићак открио Милутинове спо-
собности за егзактну науку и почео их 
као слабашну биљку неговати и раз-
вијати, оспособљавајући га да само-
стално савладава препреке на путу.

О педагошким мерама професора 
Варићака, Миланковић је записао:

„При решавању проблема пустио 
би ме да се сам мучим и стрпљиво би 
чекао да дођем до решења. Истребио 
је сву моју брзоплетост и аљкавост, 
забранио ми да се при решавању за-
датака служим оловком, захтевао је 
да их пером калиграфишем, да све 
добро промислим, пре но што бацим 
на хартију, да ми сваки састав изгледа 
као да је за штампу.”

Када је Миланковић то постигао, 
почео је да га спрема за предавача и 
„самоука”, давао би му задатак да из 
књиге спреми идуће предавање и да 
га пред ђацима одржи, радујући се 
када је, у тим предавањима, покази-
вао своју индивидуалност.

О улози Варићаковој у тој образов-
ној фази, Миланковић пише: 

„Учио ме је да егзактно мислим и 
јасно се изражавам. Развијао је моју 
математичку довитљивост и васпита-
вао ме у њеној елеганцији. Код њега 
сам стекао солидна знања, потреб-
не самокритике и полетна самопо-
уздања. Оспособио сам се да будем 
самоук, а да при томе моје знање не 
покаже пукотина и празнина, већ да 
буде сигуран хомоген темељ на којем 
се може зидати – спрат за спратом.”

Утиске о Варићаку, Миланковић 
је изразио следећим речима: „Не ве-
рујем да је ико имао бољег и савес-
нијег учитеља но што сам га имао у 
Варићаку, а био сам пресретан кад 
ми он рече да ни он није имао бољег 
ђака. Но и то је била само његова за-
слуга: био сам му најбољи ђак што се 
са мном највише бавио и волео ме, а 
то, ваљда, и због тога што смо обојица 
били исте крви и истога рода.”

Са чврстом одлуком да више не 
мисли о својој несрећној љубави, 

већ о свом будућем позиву и путу ка 
њему, Милутин се свим срцем вратио 
у школу. Чекало га је полагање матур-
ског испита који је почео 28. маја, на 
његов рођендан. 

Милутин је, из свих предмета јуна 
1896. године, бриљантно положио 
писмену и усмену матуру. О тренут-
ку доделе сведочанстава по завршет-
ку испита зрелости, записао је: „Мени 
предадоше моју сведоџбу као да је мас-
линов венац какав се у старој Грчкој да-
вао победнику на олимпијским утак-
мицама. И ја сам је тако схватио.”

После веома топлог опроштајног 
говора директора школе, Милутин је, 
у име целог разреда, захвалио дирек-
тору на очинској љубави и старању, 
и после опроштаја од наставника, за-
увек су напустили зграду Реалке. Ми-
лутин, романтичне и осећајне при-
роде, описује тај растанак следећим 
речима: „Спопаде ме туга кад се при-
сетих да се на том месту наши путе-
ви дефинитивно разилазе. Својим 
осећајним полутенором запевах ону 
нашу стару песму:

Је л’, ти жао што се растајемо,
Растајемо, а не састајемо;
Што морамо кући да идемо,
Пруж’те руке да се рукујемо.
Та песма дирну све моје другове у 

срце, неки почеше да шмрчу, неки да 

бришу нос и очи, а један, савладан ту-
гом, заурла као шакал у пустињској 
ноћи. Тада се изљубисмо и разиђосмо 
се на све четири стране света. Већину 
тих својих другова нисам никад више 
видео, а данас, после педесет три го-
дине, не знам да ли је иједан од њих 
у животу.”

Одржавање матурантских састана-
ка у Београду започето је током 1895. 
и 1896. године. На њих су позивани 
не само свршени матуранти Краље-
вине Србије већ и Срби матуранти 
из Аустроугарске монархије. Таквом 
састанку, у згради старе Београдске 
реалке код Калемегдана, присуство-
вао је, 1896. године, после заврше-
не матуре и Милутин Миланковић 
са два школска друга. Скупу је пред-
седавао познати историчар Љуба Јо-
вановић, тада професор Београдске 
реалке. 

Свршени матуранти усвојише ре-
золуцију да ће се борити за оства-
рење народних идеала, аманета 
својих предака. У оквиру ових сусре-
та, свршени матуранти су се упозна-
ли с Београдском великом школом, 
разгледали бројне знаменитости 
Београда.

Следила је организована посета 
Крагујевцу и другим местима Шу-
мадије: Милановцу, Чачку, Краљеву, 

Крушевцу. Матурантима је, у свим 
варошима, приређиван веома ср-
дачан дочек, уз војну музику, пран-
гије и букете цвећа из руку младих 
девојака. Обавезан јеловник подра-
зумевао је јагњеће печење и жупско 
вино. Јаке емоције у младом Милу-
тину будило је све с чим се сусре-
тао.

Посета попришту Другог српског 
устанка оставила је на Миланковића 
дубок утисак. „Како ми се мала и 
скромна учинила та колевка! Мило-
шев конак у Црнући тешњи но кућа 
нашег винограџије у Даљу, а црква 
манастира Жиче, столице првог ср-
пског архиепископа, далеко мања од 
даљске цркве, изненади ме својом 
спољашношћу. 

Исто тако и црква Лазарица у Кру-
шевцу. Али када стадох под Таковски 
грм, онда велико разгранато стабло, 
где је пре осамдесетак година раз-
вијена застава другога устанка, осе-
тих да се велике идеје могу родити и 
у уским срединама и да величина и 
сјај колевке не одређују судбину но-
ворођенчета. 

Тај кратки боравак у Београду пос-
таде, тринаест година доцније, уз-
рок моме пресељењу у Београд, где 
се одигра већи део мога живота и на-
учничког рада.”

Са матурантских сусрета 1896. го-
дине, Миланковић се у Даљ вратио 
из Београда с пуним кофером књи-
га, a свој први распуст, после испи-
та зрелости, посветио је својој првој 
научној расправи. 

У издањима Српске академије на-
ука, наишао је на занимљиву рас-
праву Љубомира Клерића, профе-
сора механике на Великој школи у 
Београду, у којој је описано како је 
Клерић покушао да реши конструк-
цију квадратуре круга која је пред-
стављала један од три математичка 
проблема, стара 4000 година. Оста-
ла два проблема односила су се на 
решење трисекције угла и удвостру-
чење коцке. 

О овим проблемима Миланковић 
је већ био детаљно обавештен од свог 
професора Варићака. Инспирисан 
Клерићевом расправом, почео је раз-
мишљати о решавању проблема три-
секције угла.

„На дрвеној клупи наше велике 
баште у Даљу, нацртах оловком гео-
метријску фигуру која ми се при 
шетњи изненада појавила у глави. 
Када заврших расуђивања која су то-
лико једноставна да сам их за крат-
ко време извршио у глави, скочих са 
клупе, почех да јурим по башти и да 
понављам – Еурека! Решио сам три-
секцију угла!”

Тако је као седамнаестогодишњак 
написао своју прву научну расправу, 
у уверењу да је решио један вековни 
проблем. Међутим, убрзо долази до 
сазнања да је својим решењем задоц-
нио 24 године, јер је Хипауф 1872. 
године дошао до истог решења овог 
проблема. „Тако сам ја, својим ре-
шењем задоцнио 24 године, и овај мој 
рад нема никакве вредности”, забеле-
жио је Миланковић у постскриптуму 
своје расправе, 12. септембра 1896. 
године
� Наставиће�се

feljton@politika.rs
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Људи са месеца наши гости – Величанствен до-
чек, као ретко којим гостима досад, Београд је јуче 
приредио славној посади америчког васионског бро-
да „аполо“: нилу армстронгу и пуковницима мајклу 
Колинсу и едвину олдрину.

„месечевој тројци“, у име савезног извршног већа, 
пожелео је добродошлицу инж. марко Булц, члан сиВ, 
рекавши, поред осталог, да су астронаути својим фантас-
тичним подухватом обележили почетак једне нове епохе 
којој ће тек будућа поколења историчара дати име.

дочеку су присуствовали Зора Протић, члан извр-
шног већа србије, професор долфе Вогелник, пред-

седник савезног савета за координацију научних де-
латности, миладин шакић, потпредседник скупшти-
не града Београда, анте дрндић и мирослав Креа-
чић, представници дсиП, генерал-мајор никола Ле-
кић и чланови почасне пратње – професор татомир 
анђелић, председник ЈаРд, и цвијето Јоб, шеф одсе-
ка дсиП. дочеку је присуствовао и амерички амба-
садор у Београду г. Виљем Леонхард са супругом.

После поздравних говора на аеродрому, где су их 
одушевљено поздравиле хиљаде грађана, посада 
„апола 11“ отвореним аутомобилом прошла је ули-
цама града засипана цвећем и бурно поздрављена 

од раздраганих Београђана. освајачи месеца су на 
авали положили венац на гроб незнаног јунака и по-
том били на ручку код тита који их је том приликом 
одликовао високим југословенским одликовањима. 
По подне су били гости Бранка Пешића, председника 
скупштине града Београда, који им је предао златне 
плакете, а затим су учествовали на конференцији за 
штампу у студију телевизије Београд. Боравили су и 
међу најмлађима у дому пионира. 

увече их је, пре пријема који је у њихову част при-
редио њихов домаћин марко Булц, примио и пред-
седник савезног извршног већа митја Рибичич.

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФеЉтон Субота 19. октобар 2019.
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Ђулијета у сну и на јави
Једнога дана она ме је погледала дугим дубоким погледом. Нисам  
више сумњао: доживео сам оно о чему сам дотле само сањао као о  
највећој срећи овога света, пише Миланковић о својој првој љубави

Ф
о

то
гр

а
ф

и
је

 у
д

р
уж

е
њ

е
 „

м
и

л
ут

и
н

 м
и

л
а

н
к

о
ви

ћ
”

Сведочанство�испита�зрелости

Таковски�грм



Р
аздобље између матуре и поласка у Беч 
Милутин је провео у меланхоличном 
расположењу. Пре матуре имао је сам 
један циљ: да је што боље положи. Међу

тим, матура га доведе на раскрсницу живота и 
показа му сву његову озбиљност. 

„Са сведоџбом испита зрелости реалке, није 
се у моје доба могло уписати на који аустријс
ки универзитет, сем ако се не положи допун
ски испит из латинског и грчког. Зато сам са 
својом сведоџбом могао поћи или на Бечку ви
соку пољопривредну школу, како је мој отац не
када замишљао, или на Бечку политехнику.”

Када се упознао са чика Андријом зажелео 
је да постане инжењер. Пољопривреда га није 
ни најмање привлачила, зато се споразумео са 
својим братом Љубишом који је био чвршћи, 
окретан, предузимљив и усталац да када одрас
те и сврши Бечку пољопривредну школу, пре
узме управу имања, а он ће да пође на технику. 
Ујка Васа и мајка одобрише тај братски спора
зум.

Живећи у Осијеку Милутин је имао врло не
јасне појмове о позиву инжењера. Из немачких 
књига о техници и проналасцима уверио се да 
је електротехника најмодернија и најплоднија 
грана инжењерске струке и зато одлучи да пос
тане електроинжењер. Његов рођак Веселин, 
који је годину дана раније отишао у Беч на сту
дије технике, обавести га да у Бечу нема одсек 
за електротехнику и да је он уписао грађевин
ски одсек.

„Запитах се шта му је то грађевински ин
жењер. О томе добих од Веселина писмено 
обавештење да грађевински инжењери про
јектују и зидају железнице, мостове и разне 
друге велике техничке објекте, канале и оста
ле водоградње. Ајфел и Лесепс су грађевински 
инжењери.” Тако је Веселин знатно допринео 
да Милутин донесе своју животну одлуку о на
ставку школовања у Бечу.

„Причао ми је о Бечкој политехници и њеним 
професорима светског гласа, нарочито o профе

сору математике Емануелу Чуберу. И Варићак 
ми је потврдио да је Чубер најбоља школа мате
матике и да ћу код њега много научити, а да ће 
ми техника пружити широке примене за моја 
математичка знања...”

Са Веселином Милутин је кренуо у Беч 5. ок
тобра 1896. године, свечано испраћен из родног 
дома у Даљу. Касније се са тугом сећао тога ис
праћаја. „Сетих се свега тога па се запитах где ћу 
у беломе свету наћи толико љубави као у своме 
гнезду из којега сада излетех у туђину, рашире
ним крилима.” 

На студије је млади Милутин 
кренуо са великом жељом, свес
тан да треба оправдати породич
но поверење.

Стиже у царски град Беч, тада
шњу европску метрополу науке 
и уметности. „Моме дивљењу не 
беше краја. Са торња Стефанове 
цркве град је био као на тањи
ру!... Обухватих погледом Бел
ведере, Шварценбергову палату, 
Ротхаус, Каленберг, Дунав и ње
гове мостове, све што се у Бечу 
сазидало у минулих пет векова 
и разумедох да сам из своје пат
ријархалне једноставне среди
не дошао у један други свет... То 
је била нова средина у коју сам 
ушао – и утонуо.”

Срби, студенти великих ев
ропских градова, живели су у 
нераздвојној заједници, имали 
своје засебне гостионице и кафа
не, у којима су проводили дане и 
ноћи. У Бечу је једно од зборних 
места било Српско академско 
друштво „Зора”, основано 1863. 
године. Друго зборно место било 
је Словенско певачко друштво. 
Своје чланство у тим удружењи
ма Миланковић је схватио врло 
озбиљно. Две до три вечери не
дељно биле су посвећене тим 
друштвеним обавезама. Певач
ко друштво неговало је словен
ску музику, посебно Мокрањче
ве руковети. Под диригентском 
палицом Матеја Хубада, касније 
директора Љубљанског конзер
ваторија, приређивало је кон
церте у великој сали Бечког 
конзерваторија. Светосавском 
забавом у организацији „Зоре” 
и Певачког друштва, сакупљен 
је новац за пренос костију Вука 
Караџића из Беча у Београд, 
1897. године.

Једно вече недељно проводио 
је у друштву српских грађана Беча, у подруму 
једне гостионице. Преосталих вечери одлазио 
је у оперу са својим другом Стевом, а недељом 
поподне, на излете у околину Беча. Касно је ле
гао и касно устајао, а то се одражавало на по
сећивање предавања на Техници, која су одржа
вана само до подне.

„У таквом стању и занимању дочеках божић
ни школски распуст. Биланс мог школског рада 
и духовног напретка био је врло мршав. Загле
дах се мало дубље у ту стварност и видех да ме 
пут којим сам био пошао неће одвести до виси
не на којој ме је моја родбина и околина већ за
мишљала. То не сме да се догоди. Заиста, када се 
вратих у Беч после распуста, прионух послу. Ра
дећи из дана у дан по десет часова, избегавајући 
сва друштва, разоноде и забаве, успео сам да се 
добро спремим за све испите. Предавања су ми 
служила само као путоказ. Сав тај материјал мо
рао сам изнова прерадити, објаснити и довести 
све на право место. Зато набавих и друга научна 
дела која су се тим предметима бавила. Тежак 
посао, али добра школа. У таквом раду почео 
сам се развијати у самосталног мислиоца.”

О значају учења с разумевањем и самостал
ног рада, Миланковић у својим сећањима ка
зује у више наврата:

„Самоук рад ако се врши систематски, са ра
зумевањем и без недостатака, највише вреди. 
Прибележавати и памтити туђа расуђивања 
није исто што и доћи сам до њих. До тог схва
тања, потврђеног и животним искуством, до
шао сам већ при полагању свога испита из ма

тематике код професора Циндлера на првој 
години студија у Бечу.”

На другој години математику је предавао чу
вени професор Чубер, због кога је Миланковић 
и дошао на Техничку високу школу. О фасци
нантним Чуберовим предавањима на Техници, 
Миланковић у својим сећањима каже:

„Свака његова реченица била је мајсторско 
дело строге логике, без иједне сувишне речи, 
без иједне омашке. На табли је писао своје мате
матичке обрасце као да их длетом клеше у каме
ну. Невидљивим неким средством присиљавао 
нас је да пратимо непогрешив ток његових мис
ли и узастопни развој предузете математичке 
операције како се пење до онога значајног мес
та где ће варницом људског ума наћи своје ре
шење. Ту мисаону драму пратио сам увек напе
том пажњом као да седим у бечком Бургтеатру. 
Наћулио бих уши, разрогачио очи и, у критич
ним моментима, зинуо у ишчекивању распле
та те драматичне радње. Чубер ме запази међу 
својим многобројним слушаоцима. Положио 
сам испит код њега на његово и моје задовољс
тво. Када му одговорих на последње питање, на
гради ме речима: Хвала, врло сам задовољан. 
Истим успехом положио сам и остале испите”.

Беч, царски град, тадашња европска метро
пола науке и уметности, у то време је био цен
тар у коме су се сакупила сва научна и културна 
блага света, што је млади Миланковић обилато 
искористио за стицање широког образовања. 
„Треће године мог боравка у Бечу, променио 
сам начин живота. Нисам се задовољавао тиме 

да будем само техничар, већ сам 
тежио ка ширем образовању но 
што га је школа давала.”

После тешких часова матема
тике, механике и сличних пред
мета, и још напорнијег учења 
по библиотекама и припре
мању испита, Милутин је пре
дах налазио у бечким музејима, 
галеријама, позоришту и опе
ри или у читању класика свет
ске књижевности: Гетеа, Толс
тоја, Шекспира, Хомера, чија ће 
дела, потом, ишчитавати више 
пута. Књижевност ће, уз музи
ку, а после науке, постати његов 
сигуран пријатељ. Креативном 
песничком имагинацијом сам 
је исписао уметнички вредне, 
лирске странице у својој књизи 
„Кроз царство наука”, узимајући 
за тему космос, који је, занимљи
вим, метафоричким стилом ка
зивања, приближио обичном чи
таоцу.

Извор и место уживања у му
зици пружала му је Бечка опера. 
Сачувао је свеску у коју је уред
но бележио своје посете опери, 
а било их је 180 у студентским 
данима.

Често место Миланковићевих 
посета био је Бечки уметничко
историјски музеј. Сликарска 
дела великих уметника пружа
ла су му ужитак и одмор, посеб
но Рафаелова „Мадона у зелени
лу”: „Нисам никад пропустио да 
Рафаеловој Мадони не учиним 
посету. Њен осмејак и поглед 
надоле, испод скоро затворених 
капака, разгалио би ми душу.”

Обилази многе бечке музеје 
и галерије слика, где среће и 
упознаје познатог српског сли
кара Пају Јовановића. О успеху 
Јовановићеве изложбе у Бечу, 
Миланковић пише: „Колосално 

његово платно Furor teutonicus (Германска по
мама) начини огромну сензацију и однесе нај
вишу награду, не мање и остале његове слике 
које је излагао у Уметничком павиљону, а особи
то његови мајсторски портрети бечких лепоти
ца.” Ово познанство прерасло је у нераскидиво 
и искрено пријатељство. У знак тога пријатељс
тва уметник је урадио чувени портрет познатог 
научника, који се сада налази у Уметничкој га
лерији Српске академије наука и уметности.

Пуну пажњу посвећује бечким монументал
ним грађевинама, препознајући сву лепоту 
архитектуре. Чинило му се да „то камење не
што шапуће тајанственим језиком, узвишено и 
складно али нечујно као музика небеских сфера. 
Нисам је разумео, али у њеном ритму осетио се 
покоји акорд те симфоније... У тим грађевинама 
долази до изражаја још једна врста хармоније 
– равнотежа. Равнотежа између сила Земљине 
теже и тежње тих неимара ка небу”.

У познатој бечкој кафани „Кафе Елизабетри
ке” проводио је дневно сатдва, читајући нови
не и часописе, којих је ту било безброј. „Између 
свих тих новина заузимао је прво место бечки 
лист Neue Freie Presse (Нова слободна штампа), 
који је излазио два пута дневно, обраћајући па
жњу свим важнијим догађајима на пољу опш
те културе, науке, књижевности и уметности. 
Зато сам, читајући четрдесет година, из дана у 
дан, тај бечки лист, знао шта се дешава у свету 
на културном пољу, ширио своја знања и вас
питавао свој укус.”
� Наставиће�се

ЛистаЈуЋи 
ПоЛитику

20. октобар
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ФИЛМОВИ КОЈЕ ГЛЕДАМО: „РОЗМАРИНА БЕБА“ – 
Многој нашој навици, ово дело Романа Поланског се 
супротставља. Оно, пре свега, није баш пријатно; врло 
је самоуверено и готово да је цинично у разбијању на-
ших идиличних, па и – хтео би Полански да каже – ин-
фантилних представа о животу, свету, човеку. Одлучно 
је и, ако хоћете, дрско у намери да пред наше очи ста-
ви наличје тога света и живота. Управо је заокупљен 
том тежњом, те пасионирано завирује у тајне регионе 
психе и ума да би, насупрот романтичним визијама о 
овом нашем постојању, пружио слику ругобе. Јер, са-
мо још деца, у свету какав је данас, могу имати тако 

чедне дојмове о њему. Живот је, драги мој гледаоче, 
сачињен од бар толико гнусоба колико је у њему доб-
ра и узвишености – поучава нас редитељ.

Филм о морбидији људској, дакле, отеловљен слу-
чајем младе жене, препуштене мистичним силама 
секти и фанатика, дијаболичном инстинкту човека. 
Тежак, неугодан, стравичан. Ужас је његова атмосфе-
ра, а егоистичан и зао нагон – повод и циљ поступака 
личности у њему.

Мистика, црне магије, религиозне и разне секте 
америчка су реалност, чијем искушењу је могућно 
подлећи. То показује и Розмарин муж, што своју ам-

бицију глумца плаћа мистиком обраћања секти, која 
на тајанствен начин почиње паклену игру око њеног 
детета. Мистика је ваљда комплекс и века, парадокс 
његове цивилизације; она није производ пишчеве 
уобразиље, него је социјално присутна. Тај мотив 
друштвене условљености и морално-душевних пос-
ледица нема у филму природан каузалитет, те то дра-
му своди често на бриљантну, али артифицијелну иг-
ру морбидног.

У формалном смислу, ово је најбољи филм Полан-
ског. Миа Фароу, која игра Розмари, управо је маес-
трална.  М.�Чолић

Славко Максимовић Миодраг Динић
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Бечки дани српског студента
Самоук рад ако се врши систематски највише вреди. Прибележавати  
и памтити туђа расуђивања није исто што и доћи сам до њих.  
До тог схватања дошао сам већ при полагању свога испита из математике
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Б
аш у то време породицу Миланковић 
задеси велика трагедија. Милутинов 
брат Љубиша, који је после сврше-
не Реалке у Осијеку почео да студира 

пољопривреду у Бечу, на крају прве школске 
године, због јаке прехладе на школској екскур-
зији, врати се кући болестан. Убрзо подлеже 
тешкој болести, туберкулози, која је у то време 
на овим просторима узимала све већег маха и 
није се могла зауставити. 

На петој години студија у Бечу, Миланковић 
долази до спознаје да учење за испит није учење 
за живот. „Почео сам добијати јасније појмо-
ве о пространству науке и технике. Увидео сам 
јасније него пре, да се само прибелешкама са 
предавања не постаје велики инжењер, а још 
мање научник. А желео сам да постанем и јед-
но и друго!” Тај принцип учења за свој позив 
и живот употребио је при учењу грађевинске 
механике. У библиотеци Бечке технике прона-
шао је додатне информације које су указивале 
да се инжењерска механика развила у самостал-
ну грану науке у Париској политехничкој шко-
ли, међу чијим наставницима су били светски 
познати математичари Лагранж и Коши. Висок 
ниво наставе из математичке анализе на Парис-
кој политехници допринео је развоју аналитич-
ког правца у инжењерској механици. Најизра-
зитији представник аналитичког правца био је 
ахенски професор Аугуст Ритер, а један од ње-
гових ученика био је и професор Бечке техни-
ке Јохан Брик.

Професор науке о грађењу мостова Јохан Брик, 
тада први стручни капацитет Бечке механике, 
био је одличан инжењер практичар и самосталан 
научник. Предавао је Миланковићу најважнији 
предмет пете школске године. У предавањима 
Брика, млади Миланковић налази снажну ин-
спирацију за каснија бављења научним радом: 
„Брикова предавања су ме врло занимала. Од-
лично је владао математичком анализом и стал-
но би је примењивао у својим предавањима. Она 
добром математичару даје извесну самосталност 
и слободу при решавању проблема. Пуне две го-
дине пре но што сам слушао његова предавања 
ниједан предавач техничких наука, сем геодезије, 
није учинио никакву примену више математике, 
тако да су је многи добри ђаци позаборављали. 
Но мени је остала још свежа у памети и са задо-
вољством сам видео да ћу је моћи примењивати 
у својој будућој инжењерској пракси.

Своја предавања отпочео је Брик науком о 
грађењу засвођених мостова, од камена, цигле 
и бетона. При томе је употребио у великој мери 
апарат више математике. Сваки од нас имао је 
да, примењујући то оруђе, изради пројект једног 
таквог моста, заданог распона и оптерећења. 
Израђујући свој пројект увидео сам колико је 
аналитичка метода суптилнија и савршенија од 
графичке. Док је она омогућавала добром ма-
тематичару и извесну самосталност и слободу 
при решавању постављеног проблема, графич-
ка метода била је уклопљени шаблон створена 
за занатски посао. 

Радећи на пројекту засвођеног моста код про-
фесора Брика, упознао сам се поближе са јед-
ном кривом, линијом притиска, геометријског 
места нападних тачака резултанте сила које де-
јствују на поједине пресеке свода. Увидео сам 
већ онда значај те криве и могућност да се њене 
особине подвргну строгој математичкој анали-
зи, што дотле још није учињено! После засвође-
них мостова дођоше на ред гвоздени железнич-
ки мостови изграђени од пуних носача. И ту је 
Брик имао своју елегантну методу која ми се 
врло допала. Израдих тај пројекат са разуме-
вањем и уживањем. Врати ми се воља за рад и 
моје некадашње самопоуздање, које је било оз-
биљно поремећено породичним проблемима. У 
магловитој, но ипак ружичастој, даљини видех 
обећану земљу у којој бих могао срећно живети 

у раду који би одговарао мојима способностима 
и наклоностима Но да ли ћу моћи да стигнем 
онамо? Мало је инжењера у положају да само-
стално пројектују мостове. Они који то пости-
гоше, остарише док дотле стигоше.

Као трећи пројекат добили смо на израду 
гвоздени решеткасти железнички мост. Брик 
је дозвољавао да по два слушаоца раде на истом 
пројекту, и зато мој друг Никола и ја засукасмо 
рукаве да израдимо пројект полупараболичног 
железничког моста. Од Брика смо добили тачну 
шему оптерећења нашег моста и остале потреб-
не инструкције. И ми седосмо на посао.” И по-
ред одређених неспретности у изради пројекта 
које су превазиђене захваљујући старом добром 
професору Брику, Милутин и Никола заврши-
ше свој пројект, са којим је професор Брик био 
веома задовољан.

„Маја 1902. године положих и последњи поје-
диначни испит, па сам зато имао да, по избо-
ру испитне комисије, положим државни испит 
само из два главна предмета. Комисија би при 
томе увек одабирала она два предмета из којих 
је кандидат добио најслабију оцену. То је код 
мене био случај са грађевинарством и грађењем 
железница, пошто сам из тих предмета добио 
оцену добар. Тај испит састојао се из практич-
ног елабората и усменог испита.

Добро сам урадио своје пројекте, а на усме-
ном испиту бриљирао сам својим знањима што 
сам их покупио по часописима у библиотекама. 
Тако поправих оне две слабије оцене, једну у 
’врло добро’ а другу у ’одлично’.”

И његов друг Никола положио је тај испит са 
врло добрим успехом. Он оде у Бугарску у држав-
ну службу железница, а Милутин пође у Даљ да 
се спреми за војску. Свог доброг друга Николу 
Милутин је срео још само једном, априла 1913. 
године. Било је то у време граничних спорова 

Србије и Бугарске. Кад су се срели и загрлили, 
Милутин му рече „Шта је ово? На нашим грани-
цама купе се наше војске једна против друге. Зар 
после наших заједничких победа над Турском да 
ступимо у братоубилачки рат?”

После успешног завршетка студија Миланко-
вић је, као држављанин Хабзбуршке монархије, 
био у обавези да одслужи вој ни рок. Искорис-
тио је право да се као свршени матурант прија-
ви у статусу „добровољца” за једногодишње слу-
жење, али о властитом трошку. Своје војничке 
обавезе почео је одрађивати у Осијеку, потом у 
Загребу. Слободно време најрадије је проводио 
са својим професором Варићаком, који је у то 
време био редован професор Загребачког уни-
верзитета. Најчешћа тема њихових разговора 
били су Милутинови планови за будућност.

„Једнога дана прочита ми Варићак извештај 
са предавања што га је одржао циришки профе-
сор Стодола на Конгресу математичара у Цири-
ху, 1896. године. То предавање бави се узајам-
ним везама технике и математике. У њему 
Стодоло излаже своје мишљење да, као што у 
војсци има официра-фронташа и генералштаб-
них официра, и у инжењерском позиву постоји 
таква разлика између практичара и теоријски 
више образованих инжењера. Само ти теоре-
тичари, оспособљени вишим знањем матема-
тике, у стању су да решавају нове велике про-
блеме технике.”

„Технички докторат”, рече ми Варићак, „ге-
нералштабна је школа инжењерске струке. Кад 
га стекнеш, осигурана ти је каријера вишег сте-
пена.”

После одслужења војне обавезе, 1903. године, 
враћа се у Беч с намером да стекне титулу до-
ктора технике, за шта је било потребно уради-
ти самосталну научну дисертацију и положити 
строг докторски испит.

„У оно доба био ми је најважнији задатак на-
писати самосталну научну расправу која би ми 
послужила као докторска дисертација. Посаве-
товао сам се о томе са Варићаком. Он ми саве-
това да одем у Минхен Феплу или у Берлин Ми-
лер-Бреслауу и од њих затражим тему за такву 
дисертацију. Но, тај предлог ми се није допао. 
Знао сам да би ми они, као што се то обично 
ради у таквим случајевима, дали какав ситан 
проблемчић, недовољно значајан за њих саме. 
А мени није стало само до тога да добијем до-
кторску диплому већ да се оспособим за само-
сталног научног радника. 

Тај велики подухват могао сам отпочети и 
и успешно свршити само у таквом духовном 
центру као што је био Беч, у коме су била при-
купљена сва научна блага целог света. Она која 
су за мој посао долазила у обзир налазила су се 
у библиотеци Бечке технике и згради Удружења 
аустријских инжењера и архитеката.

Сви часописи које сам прелиставао, уколико 
су се тицали моје грађевинске струке, били су 
пуни стручних расправа. Ту су били описани 
и својим пројектима предочени разни технич-
ки објекти, гвоздени мостови, водојаже, лучка 
и железничка постројења. Све су то били поје-
диначни објекти, узети из стварне инжењерске 

праксе. А ја у њу нисам био ни ступио, а камо-
ли извео какав објект који би заслужио да буде 
описан и објављен. А увидео сам и то да праву 
науку чини само оно што има општијег значаја, 
а не оно што важи за један одређени, конкретни, 
специјални случај. Та замисао била је, као што 
сам већ напоменуо, ова: Испитати аналитичке 
особине притисака, важних у статици масовних 
грађевинских конструкција. То је био матема-
тички, дакле, несумњиво научни, проблем који 
би решену ономе облику какав сам замишљао, 
представљао стварни допринос науци.

Било је, дакле, потребно прикупити сву науч-
ну литературу која се бавила линијом притиска 
или стоји у било каквој вези са њом. Прикупих 
је, начиних, 78 извода из тих радова, пошто сам 
их претходно проучио. Највећи део од њих био 
је објављен у француском часопису ’Годишњак 
мостова и путева’. То ме није изненадило: фран-
цуски инжењери, школовани у својој славној 
Политехничкој школи, одлични су математича-
ри, па су се том науком могли користити у пу-
ној мери. Тако сам неуморним радом прикупио 
литературу о проблемима којим сам се бавио и 
приступити изради докторске дисертације.”
� Наставиће�се

feljton@politika.rs
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БЕОГРАД ЈЕ ГРАД ХЕРОЈ – Велико славље Београђана, 
поводом 25-годишњице ослобођења главног града уве-
личао је председник Републике Јосип Броз Тито, који је 
са супругом Јованком и највишим руководиоцима Са-
везне скупштине, Савезног извршног већа, Савеза ко-
муниста Југославије и друштвено-политичких организа-
ција присуствовао јуче у 11 часова у великој дворани 
Дома синдиката свечаној седници Скупштине и друшт-
вено-политичких организација Београда.

Председник Тито, чији је излазак за говорницу поз-
дрављен бурним аплаузима, рекао је: „Другарице и 
другови, најсрдачније захваљујем грађанима Београ-

да на високом признању које ми је изражено додељи-
вањем плакете поводом 25-годишњице ослобођења 
и социјалистичког развитка Београда.

Мене за Београд заиста вежу многе успомене. Че-
тврт столећа ја сам непрекидно овдје, не рачунајући 
боравак до рата и у почетку устанка. Одавде смо и 
почели са устанком. Овдје смо почели и да рушимо 
оно што је могло да служи непријатељу; овдје смо по-
чели и да градимо када је рат био завршен. И данас, 
заиста, сви можемо бити поносни на стваралачка дје-
ла наших радних људи, нарочито када погледамо 
Београд данас, и сјетимо се како је изгледао прије 

рата, а поготову у оним данима када је био разрушен 
од стране окупатора.

Београд је град херој. Већ првих дана окупације, ја 
сам, заједно са друговима, гледао херојство наше ом-
ладине у борби против окупатора, гледао сам како су 
наши млади људи крварили и гинули за свој град, за 
своју земљу. Разумије се да су то неизбрисиве успо-
мене.Данас се радујем што младе генерације уживају 
плодове велике борбе, у току које су наши народи, а 
нарочито грађани Београда, претрпјели велика стра-
дања, у коме и убудуће треба да се негује братство и 
јединство.”  Б.�Гвозденовић

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОН Понедељак 21. октобар 2019.
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У инжењерској математици
Своја предавања отпочео је Брик науком о грађењу засвођених мостова, од камена, 
цигле и бетона. При томе је употребио у великој мери апарат више математике. Сваки 
од нас имао је да изради пројект једног таквог моста, заданог распона и оптерећења
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Висока�техничка�школа�у�Бечу

Диплома�Високе�техничке�школе



Р
ад на изради докторске ди-
сертације одиграо је одлу-
чујућу улогу у коначном  оп-
редељењу Миланковића за 

научнички рад. Та година доктора-
та била је пресудна за његов духовни 
развитак и каснији научнички позив. 
Она га је упознала са пространством 
наука и и њиховим лепотама. „Није 
ми, као што сам већ причао, стало са-
мо до тога да добијем докторску дип-
лому, већ да се оспособим за научнич-
ки рад. Израда дисертације упознала 
ме је с таквим радом, и он ми се ос-
ладио. Био бих најсрећнији када бих 
могао живети целог века као што сам 
тада живео. А чим ступим у инжењер-
ску праксу, то ће бити немогуће. Зато 
се нисам ни журио да онамо стигнем, 
већ желео да  своје знање проширим 
до звања приватног научника. Да ми 
је моја очевина била већа, претво-
рио бих је сву у своје научничко вас-
питање и научнички рад, и тим начи-
ном – тако сам онда мислио – одужио 
се најбоље људској заједници.

То су била маштања младога иде-
алисте, али су она добила подршку 
када убрзо иза тога упознах човека 
који је имао срећу да постане оно о 
чему сам ја само сањао. То је био Вил-
хелм Оствалд, славни физико-хеми-
чар, којег сам већ споменуо као из-
давача серије ’Класици егзактних 
наука’. Кад се, мислим, 1905. године 
вратио из Америке, одржао је у Бечу 
једно предавање о својим утисцима у 
Новом свету. Присуствовао сам томе 
предавању и убрзо затим дознао да 
је Оствалд напустио свој дотадашњи 
положај професора Универзитета у 
Лајпцигу и живео као приватни на-
учник у својој вили ’Енергија’, препу-
ној књига. Сматрао сам га за најсрећ-
нијег човека на свету.”

Док тор ску ди сер та ци ју под на зи-
вом „Те о ри ја ли ни ја при ти ска” – „Be i-
trag zür The o rie der Druck-kur ven”, од-
бра нио је 3. децембра 1904. го ди не у 
двадесет петој години. Докторат је 
положио пред комисијом у којој су 
се налазила четири члана: професор 
Брик (председник комисије) и чла-
нови Фингер, Чубер и Тетмајер, тада-
шњи ректор. Испит је трајао два сата, 
уз бриљантне одговоре Миланковића 
на сва постављена питања. 

„Та ко сам, п р в и од свих Ср ба, по-
стао док тор тех нич ких на у ка, на све-
ча ној про мо ци ји 17. де цем бра 1904. 
го ди не. Та го ди на док то ра та би ла је 
пре суд на за мој ду хов ни раз ви так и 
ка сни ји на уч нич ки по зив.”

Свечана промоција и уручење до-
кторске дипломе 17. децембра 1904. 
године био је велики  догађај за по-
родицу Миланковић који је треба-
ло прославити на достојанствен на-
чин. За ту прилику у Беч дође поочим 
Васа, да у улози домаћина почасти 
све који су присуствовали свечаном 
чину промоције, међу којима је био 
и чика Андрија. После четири дана 
провода на разним гозбама, забавама 
и разонодама, све на рачун ујка Васе, 
рођаци се вратише кући, а Милутин 
остаде сам у Бечу да се обазре за наме-
штење у инжењерском позиву.

Пошто је решио да се стваралач-
ки посвети проблемима грађеви-
нарства, првенствено оном у чијој 

основи лежи механика и математи-
ка, чика Андреја му је саветовао да 
намештење тражи код бечких при-
ватних предузећа, јер „нисмо ни је-
дан ни други помишљали да пођем у 
државну службу, која најспособније 
инжењере преображава у најнеспо-
собније чиновнике”.

 „Чим се моји рођаци разиђоше, хте-
дох да остварим своју намеру и одох у 
своју кафану. Ту се налазио дебели ад-
ресар бечких радњи и предузећа. Пош-
то сам намеравао да ступим у какво ве-
лико бетонско предузеће, прибележих 
у свој нотес адресе највећих бечких 
предузећа. Враћајући се са тим спис-
ком у свој стан, приметих једну сасвим 
нову, лепу, жуту таблу за фирме, која 
је сигурно баш тога дана ту окачена, 
иначе бих је пре опазио. На њој је било 
исписано: ’Адолф барон Пител, Пре-
дузеће за бетонску градњу’. Запамтих 
ту адресу и одох кући.”

Идућег дана Милутин написа шест 
дословце једнаких писама предузећи-
ма, у којима им понуди своје услуге. 
Два дана иза тога доби пет одговора 
који су, као по договору, почињала ис-
тим речима: „Жалимо што, бар за сад, 
нисмо у могућности  користити се ва-
шом понудом.” Од барона Питела не 
беше одговора, ни тај дан, ни идућих 
дана.

„Размислих о свему томе, дођох до 
уверења да до почетка грађевинске 
сезоне нећу моћи наћи намештења. 
Зато отказах свој стан, покупих своје 
ствари и отпутовах у Даљ. Ту сам сту-
дирао астрономију и небеску  меха-
нику, пошто сам се снабдео потреб-
ном литературом. Нисам мислио о 
земаљским стварима, то ми у Даљу 
није било потребно. Мајка се о томе 
бринула, срећна да ме има поред себе, 
а ја сам лутао по небу. Била је цича 
зима, а у ноћној тами неосветљена 
села, небо пуно звезда каквог га у 

Бечу никад не видех. Из наше вели-
ке баште са чијих је стабала опало 
сво лисје, а нарочито са обале Дуна-
ва, видео сам целу небеску хемисфе-
ру у њеном пуном сјају. Ту сам могао 
посматрати Јупитерове сателите, маг-
лине и окултације звезда. Постао сaм 
астроном, упирао поглед ка небеском 
своду и размишљао о његовим звез-
дама; нисам се бринуо о томе како се 

стичу паре, већ како се стичу знања. 
Својим мислима могао сам дати сло-
бодан лет.”

Управо када се Милутин спремао 
да отпутује у Нирнберг, где му је чика 
Андреја обезбедио намештење у пре-
дузећу за градњу гвоздених мостова, 
добија писмо од предузећа барона 
Питела, коме је за нову врсту армира-
нобетонских конструкција био потре-
бан добар теоретичар који би био у 
стању да ради пројекте и статичке ра-
чуне за тај нови делокруг предузећа.

 „Да ли је била пука случајност 
или неминовност судбине? То пи-
тање, старо преко две хиљаде годи-
на, појављује се као авет пред мном 
кад год се мислима вратим у оно 
доба када сам ступио у инжењерску 
праксу. Онда се увек запитам: ’Шта 
би било са мном да у оном судбонос-
ном тренутку те прекретнице живота 
нисам несвесно подигао главу увис и 
приметио таблу која ми је саопштила 
оснивање бетонског предузећа баро-
на Питела?’

А мој одговор на то питање био је 
увек овај: ’Да ту таблу нисам при-
метио, не бих написао оно писмо 
томе предузећу. Дошло би пет нега-
тивних одговора на остала писма. Ја 
бих, као што сам то и учинио, отпу-
товао у Даљ. Онда бих, чим би при-
мио писмо чика Андрије, отишао у 
Немачку и онда ступио у предузеће 
за грађење гвоздених мостова, а мој 
живот добио би сасвим други ток но 
што га је, у ствари, имао.’ Овај случај-
ни несвесни поглед одлучио је моју 
судбину. Да ли је тај поглед, заиста, 
одлучио ту судбину, или је, обрнуто, 
она сама упрла мој поглед у ону др-
вену таблу са оно неколико речи? Да 
ли је наш живот игра случајности или 
неминован ток исписан у непознатој 
књиги судбине?”

Тако се Миланковићу испунила 
жеља да ступи у велико грађевинско 
предузеће, али не као инжењер прак-
тичар. Био је сигуран да ће му знање 
грађевинске механике и математи-
ке омогућити да се стваралачки пос-
вети проблемима грађевинарства, и 
то првенствено онима у чијој основи 
лежи механика и математика.

Академик Никола Хајдин, запа-
жени научни стваралац из области 
грађевинске механике, говорећи о 
првим научним искуствима из ње, 
прича о Миланковићу:

„Бавећи се грађевинском механи-
ком и решавајући извесне чисто те-
оријске задатке, Миланковић је по-
казао завидно знање и вештину, како 
у анализи, тако и у формулацији ма-
тематичког модела проблема задржа-
вајући све битне параметре, а занема-
рујући оне који значајно не утичу на 
решење задатка. Ту вештину Милан-
ковић је касније пренео и на проблем 
небеске механике и климатских про-
мена уочавајући битне утицаје и уз-
роке појава, одбацујући све оно што 
је секундарног значаја, не доводећи у 
питање веродостојност решења и за-
кључке. Могло би да се, с извесним ог-
раничењима и уздржљивошћу, каже 
да је и на решавању проблема небес-
ке механике и климатских промена 
делимично пренео ’инжењерски’ на-
чин размишљања и приступа пробле-
мимa.”

С правом се може убројити у мали, 
али значајан, круг инжењера-научни-
ка, који учествују у историјском про-
цесу у коме се техника поступно, али 
сигурно, преводи из вештине и емпи-
рије у област науке.

За разлику од многих који су гради-
тељство схватали као рутински посао, 
довољно познат и технички  разрађен, 
Миланковић му је, као и сваком пос-
лу, прилазио студиозно примењујући 
сва своја теоријска знања, тражећи 
одговоре на суштинска питања. Већ 
на првом објекту, фабрици вештачке 
свиле у Санкт Плетену близу Беча, 
покривеном армиранобетонском 
ребрастом таваницом великог рас-
пона, показао је бриљантно знање и 
способност његове примене, пa су ко-
леге констатовале да „сви ми заједно 
не знамо толико колико овај наш мла-
ди доктор технике”. 

У техничком бироу барона Пите-
ла, поверавани су му најсложенији 
статички прорачуни при конструи-
сању нових значајних објеката, спе-
цијално оних грађених од армира-
ног бетона. Посебно пoдручје његове 
делатности било је пројектовање и 
извођење великих таваница, купола 
и модуларних мостова, где је до из-
ражаја дошла сва стручност, знање и 
математичко-механичка спретност 
младог и талентованог доктора тех-
ничких наука.

„Само неколико месеци после мог 
уласка у праксу, публиковао сам један 
рад о статичком израчунавању арми-
ранобетонских конструкција. У њему 
сам, први од свих, саопштио тачне об-
расце за директно димензионирање 
дупло армираних носача. Ти су обрас-
ци одмах затим ушли у стручну ли-
тературу, међу осталим у Емпергеро-
ву енциклопедију армираног бетона 
и у дело Хаберкалта и Постуванши-
ца, које је онда важило као званично 
упутство аустријских прописа о ар-
мираном бетону. Тим су сви моји ста-
тички рачуни добили, у очима ауст-
ријских надлештава за армирани 
бетон, свој неспорни ауторитет, и ја 
постадох, пре навршене своје дваде-
сет шесте године, шеф техничког би-
роа, а одмах затим и опуномоћени за-
ступник предузећа које је радило по 
целој Аустрији и Мађарској, па и из-
ван Хабзбуршке монархије.”

� Наставиће�се
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БРАНТ НОВИ КАНЦЕЛАР (Од нашег сталног дописника) 
Бон, 21. октобра (телексом) – Социјалдемократа Вили 
Брант је данас изабран за новог канцелара Западне 
Немачке. После 39 година социјалдемократи су се вра-
тили на власт коју су држали у време Вајмарске репуб-
лике. За Савезну Републику Немачку ова смена на 
државном кормилу, после две деценије превласти де-
мохришћана и конзервативаца, означава почетак но-
вог раздобља, првенствено у правцу унутрашњих друшт-
вено-привредних и просветних реформи, а такође и у 
циљу сређивања досад отворених спољнополитичких 
питања и тражења споразумевања са Истоком.

На данашњем тајном гласању за Бранта је гласао 
251 посланик новог Бундестага, против 235, док су 
се петорица уздржали а четири гласа су била нева-
жећа.

Брант је добио само два гласа више од потребне 
апсолутне већине. Пре двадесет година је Аденауер 
био изабран за првог послератног канцелара само 
с једним гласом већине, то јест својим сопственим. 
Од 30 либерала тројица су се уздржала да дају глас 
Бранту, а од демохришћана су најмање двојица одус-
тала да гласају против Бранта, већ су се, такође, уз-
држала.

Председник Републике др Хајнеман је после избо-
ра у Бундестагу примио Бранта и предао му наимено-
вање за канцелара. На поподневној седници парла-
мента Брант је положио заклетву, после чега су се 
посланици његове странке повукли на завршни до-
говор о коначној листи министара.

Одмах после избора за канцелара, Брант је у свом 
првом интервјуу изјавио да ће се његова влада заузети 
за што скорије потписивање међународног споразума 
о неширењу нуклеарног оружја. Прва земља коју је Ви-
ли Брант поменуо у склопу будућих политичких потеза 
његове владе јесте Пољска...  Божидар�Дикић

Славко Максимовић Миодраг Динић
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Докторат – пут у праксу и науку
Није ми стало само да добијем докторску диплому већ да се оспособим за научнички 
рад. Израда дисертације упознала ме је с таквим радом, и он ми се осладио.  
Био бих најсрећнији када бих могао живети целог века као што сам тада живео
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П
очетак Миланковићеве 
грађевинске делатности је 
било доба великог полета 
грађевинарства и индуст-

рије у Аустрији. Грађене су велике алп-
ске железнице, хидроцентрале, пројек-
товани велики речни канали који би 
везивали Дунав са Вислом и Одром. 
Извођене су канализације и водоводи 
у многим градовима. Било је то време 
почетка увођења армираног бетона у 
грађевинску оперативу. То је био посе-
бан изазова за младог Миланковића.

С великим угледом, али и сигурно-
шћу у своје способности, решавао је 
најкомпликованије проблеме који су 
му поверавани. Неуморно радећи по-
сао грађевинског инжењера по чита-
вој територији тадашње Хабзбуршке 
монархије, касније и на територији 
Србије, испољавао је оригиналност у 
непрекидном трагању за одговором 
на суштинска питања технике. Тако 
је било у градњи мостова, зграда, хид-
роцентрала, аквадуката, при изради 
статичких прорачуна, у идеалном 
облику резервоара за воду, или при 
разматрању проблема градње највеће 
могуће грађевине на нашој планети. 

Године 1905. проширило је пре-
дузеће барона Питела свој делокруг 
у правцу извођења канализационе 
мреже великих вароши. Први такав 
посао извршен је, захваљујући Ми-
ланковићу, у Београду.

У то време Београд је све мање ли-
чио на турску касабу. Поред осталог, 
почела је и изградња хотела „Мос-
ква”. Појавила се прека потреба да 
град добије и савремену варошку ка-
нализацију. Зато је године 1904. оп-
штина Београд основала нарочити 
технички одсек, поставила му за ру-
ководиоца једног војвођанског ин-
жењера, стручњака за пројектовање 
и изградњу канализационе мреже, и 
доделила му неколико младих сарад-
ника да изврши тај посао. Међу њима 
је био и Милутинов рођак Веселин.

Иако је одбор за руковођење проце-
сом лицитације био наклоњен немач-
ким фирмама, захваљујући умешнос-
ти и стручности младог Миланковића, 
фирми барона Питела, без давања 
мита, поверена је изградња савског 
колектора. Предвиђена, а неиско-
ришћена средства за подмићивање 
није прихватио уз коментар банкара: 
„Опростите, ви сте млад човек, а ја бо-
гат искуством. Са таквим принципима 
нећете никад постати богаташ.”

Исте године у Бечу почиње из-
градња нове универзитетске клини-
ке састављене од великог броја бол-
ничких зграда. Пројектом познатог 
бечког архитекте Ота Вагнера пред-
виђене су на свим објектима бетон-
ске међуспратне конструкције. Све 
до тада изведене међуспратне конс-
трукције таванице биле су шупље, 
пропуштале звук и све промене тем-
пературе, изискивале скупу оплату 
и још скупљи гипсани плафон. Ре-
шење тога проблема био је посебан 
изазова за Милутина. У тим посло-
вима дошли су до пуног изражаја сва 
стручност, знање и математичко-ме-
ханичка спретност младог и таленто-
ваног доктора техничких наука.

Пре него што је почела изградња 
новог типа таваница, било је потреб-

но добити патент за Милутинов про-
налазак. Дана 12. маја 1906. године, 
уписан је, на име Милутина Милан-
ковића и Теодора Кројца, патент под 
бројем 25292. Званично је понео на-
зив систем Миланковић–Кројц. По 
документима предузећа барона Пите-
ла, сачуваним иначе у Миланковиће-
вом архиву, изградило је то предузеће 
до краја 1907. године такве таванице 
на двадесет пет разних грађевина.

Највећи Миланковићеви грађе-
вински подухвати из тога времена су 
аквадукти Семеринг и Питен у Аус-
трији и аквадукт Себеш у Румунији 
– и данас интересантан грађевински 
објекат, мостови у Крању, и на пру-

зи Беч–Будимпешта, канализација 
у Београду и Кошицама, зграда Кру-
пове фабрике метала у Бердорфу, по-
зориште у Веспрему и силос фабрике 
гипса у Егерешу у Мађарској, пива-
ра у Осијеку, Општа болница у Бечу, 
Санаторијум плућних болести на 
Високим Татрама, као и низ других 
објеката на просторима бивше Ауст-
роугарске монархије.

Сем тога, поверава му се реконструк-
ција и доградња једног крила Технич-
ке високе школе у Бечу, уз примену 
његовог патента о новој врсти бетон-
ске таванице, што је значило огромно 
признање младом стручњаку.

Посебно су запажени његови радо-
ви на пројектовању хидроцентрала. 
Међу десет пројеката те врсте, које 
је радио самостално, или је у њима 

учествовао као сарадник, биле су и 
три хидроцентрале за градове Бос-
не и Херцеговине – Бањалуку, Бихаћ 
и Крупу. Нажалост, светски догађаји 
спречили су њихово извођење.

Самостално или у сарадњи са бау-
мајстером Теодором Кројцом, оства-
рио је шест патената. Један од пос-
ледњих, под бројем 36.916, поново у 
сарадњи са Теодором Кројцом, одно-
сио се на даље усавршавање тавани-
це, посебно звучне изолације. Датира 
од 18. фебруара 1909. године, његове 
последње године рада у Хабзбуршкој 
монархији.

„Тим догађајем завршава се моја 
проналазачка каријера. Ономе који 

добро познаје своју струку, а има ин-
вентивног дара, није тешко начинити 
проналазак у таквој области технике 
која се баш налази у правом развит-
ку, као што је то био случај са арми-
раним бетоном. Тежа је ствар извући 
материјалну корист из проналазака. 
За то је потребан капитал и због тога 
ту корист не узабира проналазач већ 
корисници његовог патента, капита-
листи и окретни трговци. При томе 
проналазач остаје обично кратких ру-
кава, а ако се његов проналазак по-
каже као врло уносан, очерупају га 
до голе коже. Видео сам то на при-
меру чика Андрије Радовановића, 
а још у јачој мери на Николи Тесли. 
Његовим проналасцима користише 
се други, а он остаде у сиромаштини. 
За искоришћавање патената потреб-

но је имати трговачког духа и бити 
спреман на правне спорове са пре-
преденим зликовцима. Нисам имао 
тих способности нити нерава. Кад то 
увидех, одлучих да своје проналазач-
ке способности употребим на ширем 
пољу где су њихови плодови заштиће-
ни, а то је поље науке. Што се ту ство-
ри, остаје неприкосновена својина за 
векове!”

Милутин је волео живот, како сам 
каже, био је, нарочито у младим го-
динама несташне, романтичне и за-
љубљиве природе. Његов пословни 
успех пратиле су и одличне мате-
ријалне погодност. Вредно је радио, 
али се и лепо проводио. Када би му 

дошло да се мало одмори од напор-
ног рада, одлазио би у ресторане, у 
приватне и јавне салоне, а где год би 
крочио, ко год би имао прилику да 
упозна његову романтичну природу, 
образовање, свима би било јасно да у 
његовим очима сија другачији сјај и 
да, кад бог дели даровитост, неки до-
бију и репете. Девојке су га салетале 
као да је најдивнији паун. Јосефина, 
Андријана, Алиса... Посебно драгу 
везу имао је са  Италијанком Али-
сом која је, како сам каже, оставила 
на њега силан и незабораван утисак. 
У својим забелешкама каже за њу да 
„још сада после четрдесет и три годи-
не, видим је живу пред собом. Само 
такву, насмејану, могу да је замис-
лим јер, поред све њене телесне ле-
поте, стаса, лица и косе, најглавнији 

део њене лепоте је лежао у њеној жи-
вости, свежини, погледу, осмеху и ње-
ном сребренастом гласу”.

Ђорђе Оцић, познати српски књи-
жевник из Даља, написа у роману 
„Смрт у Ердебову” – „да није било тих 
љубави не би било ни теорије о леде-
ним добима, Вавилонског торња, ре-
формисаног календара, многих грађе-
винских објеката”.

„У  Бечу сам био признати ин-
жењер и научник. После дипломи-
рања на Техници, пројектовао сам 
вијадукт у Алпима, водовод и кана-
лизацију у два града, докторирао под 
сводом Технике, који је обнављан и 
ојачан према мом систему армира-

ног бетона. Узгред, иако сам свој сис-
тем патентирао, касније су га дру-
ги користили под својим именом... 
Тамо, у Бечу, уживао сам колико у 
признањима толико и у погоднос-
тима од материјалне добити. Вредно 
сам радио, али сам се лепо проводио 
у ресторанима, приватним и јавним 
салонима. Но, што сам више успевао 
и боље се забављао, у души сам све 
незадовољнији бивао. Јер, то ређање 
успеха у послу, низање звања и ти-
тула, новчаних примања, угођаја у 
јелу, пићу, отменом одевању и лаким 
љубaвима, све теже сам подносио: то 
је низање у бескрај, ударање плусе-
ва у недоглед, корачање путем који, 
водоравно испружен, води – не ви-
дех куд. Ипак, слутио сам, при томе, 
веровао и надао се да мора постоја-
ти одговор на питање о крају низа, о 
циљу путовања.”

Томе је сигурно допринело и јед-
но мајчино писмо у коме га она оба-
вештава о болести брата Воје. Болес-
ти која полако нагриза његов млади 
живот. Али то последње писмо доно-
си Милутину још једну бригу. Мај-
ка га упозорава – чујем да се наме-
раваш оженити једном Бечлијком. 
„Преклињем те да то не чиниш. 
Отуђиће те од породице, родбине и 
рода свога.”� Наставиће�се

feljton@politika.rs
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23. октобар
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ЗЕМУН ДОБИО ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ – У 
својој културној историји Земун вероватно није имао 
свечанији тренутак од оног који се одиграо јуче ис-
пред новоизграђеног здања Народног позоришта у 
Улици Маршала Тита. Тачно у 14 часова фанфаре су 
огласиле да је у Земуну почело да живи прво профе-
сионално позориште, у ствари сцена Народног позо-
ришта из Београда.

Испред зграде позоришта, пред почетак митинга кул-
туре, окупио се велики број грађана. Улица Маршала 
Тита била је затворена за саобраћај, чак и на прозори-
ма и крововима стајали су људи да виде и чују Мију Алек-

сића, Ксенију Јовановић, Милоша Жутића и друге. Била 
је то слика која дуго није виђена на једној културној ма-
нифестацији у овој општини. Синоћ у 20 часова, у при-
суству културних и јавних радника Земуна и Београда, 
одржана је прва премијера позоришта. Чланови драме 
Народног позоришта извели су „Коштану” Борисава 
Станковића у режији Радомира Путника.

После митинга на Кеју ослобођења одржано је на-
родно весеље у част 25-годишњице ослобођења Зе-
муна. Травњаци, бетонске стазе и обала Дунава, од 
ресторана „Венеција” до краја кеја – били су испуње-
ни грађанима. Програм су изводили чланови земун-

ских културно-уметничких друштава. Логорска ватра 
и „мала фрегата” чамаца са упаљеним бакљама пру-
жали су у ноћи изузетно лепу слику.

У преподневним часовима одржане су пригодне 
свечаности у радним организацијама и свим школа-
ма Земуна. На дан великог славља нису биле забо-
рављене ни мајке чији су синови дали животе у на-
родноослободилачкој борби. За њих је у сали Шесте 
месне заједнице приређен мали пријем.

Представници друштвено-политичких организа-
ција, јуче пре подне, положили су венце на гробове 
палих бораца и жртава рата.  Р.�Б.�–�Т.�М.

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОНСреда 23. октобар 2019.
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Подухвати младог инжењера
Посебно су запажени његови радови на пројектовању хидроцентрала. Међу десет 
пројеката те врсте, које је радио самостално, или је учествовао као сарадник, биле су  
и три хидроцентрале за градове Босне и Херцеговине – Бањалуку, Бихаћ и Крупу
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Грађевинска�активност�у�Србији

Ангажован�је�и�на�великом�броју�градилишта�широм�
Југославије:�извршио�је�преглед�бетонских�
конструкција�и�статичког�прорачуна�за�зграду�Народне�
банке�у�Београду,�комплетан�пројекат�за�изградњу�
Фабрику�новца�у�Топчидеру,�оцену�пројекта�градње�
Цркве�Светог�Марка�у�Београду,�надзор�приликом�
зидања�зграде�Команде�ваздухопловства,�бројне�
експертизе�по�позиву�разних�банака�и�других�
институција.�

Посебан�допринос�грађевинској�пракси�дао�је�
пројектима�за�19�армиранобетонских�мостова�на�прузи�
Ниш–Књажевац,�пројектима�и�надзором�изградње�
хангара�на�војним�аеродромима,�учешћем�у�изградњи�
комплекса�Ковнице�новца�у�Топчидеру,�као�и�учешћем�
на�великом�броју�објеката�у�функцији�саветника�или�
надзорног�органа.�Његови�прорачуни�су�показали�да�се�
као�највиша�може�саградити�бетонска�грађевина�
полупречника�основе�112,84�км,�висине�21,646�км,�
што�представља�теоријску�границу�висине�која�се,�због�
грађевинске�статике,�не�може�прекорачити.

Радови�на�канализацији�у�Београду�1905.�године



З
а Милутина Беч је било место 
одрастања и стасавања у зре-
лог човека и научника. Био 
је стајалиште научне елите 

не само Аустроугарске монархије 
већ и читаве тадашње Европе и цен-
тар за размењивање научних мисли 
на разним међународним скупови-
ма, који су били извор нових знања 
за тако младог и амбициозног чове-
ка какав је у то време био Милутин 
Миланковић.

Иако је својим значајним стручним 
и научним радом стекао углед афир-
мисаног грађевинског стручњака и 
проналазача, Миланковић осећа да 
грађевинска пракса не може бити ње-
гова будућност, већ да је наука његов 
животни циљ.

„Пете године моје инжењерске 
праксе почео сам да у Бечу, где сам 
провео своју прву младост, осећам те-
жину живота у туђини.”

Иако је у Бечу остварио веома ус-
пешну каријеру као грађевински 
инжењер, његов животни циљ је да 
постане професор на неком универ-
зитету, јер би ту могао да се потпуно 
посвети научном раду, а што је била 
његова давнашња жеља. На Бечком 
универзитету, и поред залагања ње-
говог професора, и саветника царске 
владе Брика, то му као Србину није 
било омогућено, на срећу српског 
народа. Породичне недаће и светски 
потреси који су се догодили током 
боравка у Бечу, довели су Милутина 
у ситуацију да све више размишља о 
матичној Србији и мирном професор-
ском и научном раду. 

„Баш у доба мојих честих путовања 
у Београд уздигнута је дотадашња Ве-
лика школа на ранг универзитета. 
Пролазећи једном – било је то 1906. 
године – поред старе, но увек лепе 
зграде некадашње Велике школе, а 
тада Универзитета, завирих унутра. 
На црној табли, у атријуму зграде, 
приметих списак предавања Фило-
зофског факултета. На њему су биле 
набројане све катедре факултета. Јед-
на од њих привуче моју нарочиту па-
жњу. Звала се Катедра примењене ма-
тематике. Испод тога наслова стајали 
су предмети које је она обухватила: 
рационална механика, теоријска фи-
зика и небеска механика. То су биле 
тачно оне три гране егзактних наука 
којима сам се најрадије бавио и које 
би ми, у том њиховом заједничком 
саставу, дале широко поље за онакав 
научнички рад којем сам тежио и на 
којем бих – тако сам мислио – могао 
створити велика дела. Али та катедра 
била је заузета способним наставни-
ком, Костом Стојановићем. Дуго сам 
стајао пред том таблом, читао по не-
колико пута име своје несуђене катед-
ре и њен брак са Костом.”

Дивећи се Кости, Милутин тада 
није могао да наслути да ће ова та-
бела, као и она када је добио посао у 
предузећу барона Питела, променити 
његов животни пут, и да ће на њој на-
следити великог српског механичара 
и примењеног математичара.

Октобра 1908. године Аустрија је 
прогласила анексију Босне и Херце-
говине. Криза достиже врхунац марта 
1909. године, стављањем аустријске 
војске у ратно стање и претњама на-

пада Аустрије на Србију, што је Србе 
у Аустрији држало у грозничавој не-
извесности. „Тада сам потпуно јасно 
осетио да се налазим у непријатељс-
кој земљи. И тај осећај није ме више 
остављао, иако је убрзо иза тога анек-
сиона криза завршена.”

У то време Миланковића је задесила 
и породична недаћа. Фебруара 1909. 
године, Милутинов брат Воја, који 
после свршене Више пољопривред-
не школе беше започео обнову поро-
дичног имања, преминуо је у цвету 
младости. Милутин и брат Богдан, са 
мајком, одлучише да већи део имања 
издају у закуп, јер остарела мајка није 
могла сама да руководи њиме. То је 
био преломни моменат у животу и 
раду Милутина Миланковића

Неке године у научниковој бога-
тој биографији имале су одлучујући 
значај и преломне моменте  за науч-
ни рад. Једна од тих је била је 1909. 
Те године, пошто је претходно одбио 
позив да дође за професора Вели-
ке техничке школе у Загребу, добија 
обавештење од Богдана Гавриловића, 
ректора Београдског универзитета, 
да би га Филозофски факултет радо 
видео у својој средини, као предавача 
на Катедри за примењену математи-
ку које је у то време било упражњено. 
Гавриловић се надао да ће се Милу-
тин одазвати том позиву, јер је знао 
његову љубав за науку и свој народ, 
тим пре што су предлог потписали 
Михаило Петровић и Јован Цвијић, 
најистакнутији професори Београд-
ског универзитет у то време.

Према сазнањима Миланковића, 
таква катедра није постојала ни на 
једном другом универзитету. Није 
постојала ни на бившој Великој шко-
ли, већ, место ње, Катедра рационал-
не механике. Када се Велика школа 
претварала у универзитет, на пред-
лог Богдана Гавриловића и Михаила 
Мике Петровића, законском уред-

бом о универзитету, уместо Катедре 
рационалне механике основана је Ка-
тедра примењене математике. Обух-
ватала је Рационалну механику, Не-
беску механику и Теоријску физику 
и била је поверена афирмисаном ма-
тематичару Кости Стојановићу. Сем 
математичког талента, Стојановић је 

био један од најспособнијих српских 
државника тога времена. Његовом 
мудром политиком Србија је доби-
ла познати „царински рат” с Аустро-
угарском. Међутим, то га је потпуно 
удаљило од рада на универзитету, што 
је омогућило Миланковићу да му се 
испуни жеља да дође на ту катедру.

Позив из Београда само за трену-
так довео је у велику дилему младог 
и перспективног грађевинског ин-
жењера.

„Размислих, не питајући никога 
шта да радим. Не бих ли болно осе-

тио огромну разлику између великог 
Беча и малог Београда? Да ли је моја 
дужност да живим, радим и умрем у 
свом рођеном народу, који ми нуди 
оно што може да ми пружи? А катедра 
Примењене математике је као пору-
чена за мене. На њој ћу наћи све ус-
лове да развијем своје способности и 
одужим се своме народу. Тачно оне 
три гране егзактних наука којима сам 
се највише бавио и које би ми, у њи-
ховом заједничком саставу, дале ши-
роко поље за онакав научнички рад 
којем сам тежио и на којем бих – тако 
сам мислио – могао створити велика 
дела. Мене је очарао сам назив катед-
ре Примењене математике. Матема-
тику сам одувек ценио као диван алат 
при решавању проблема на које наи-
лазимо у проучавању природе и ва-
сионе, а чија се изванредност најјаче 
испо љила у небеској механици и те-
оријској физици. А те две науке биле 
су саставни део моје катедре.”

Патриотски васпитаван, Миланко-
вић је знао да су Србији потребни ис-
кусни и образовани кадрови, а желео 
је и прилику да се опроба у научнич-
ком раду и позабави општијим пи-
тањима, а нарочито решавањем „ве-
ликог космичког проблема”, који је 
већ као што је описао на прагу свог 
научничког рада, обухватао мислима 
у његовој целини.

„Остадох сам у соби. Осећао сам да 
се преда мном отвара нов живот раз-
личит од дотадашњег; сузе ми навре-
ше на очи. Но одједном се насмеших, 
сетивши се онога што ми Бено, нехо-
тице, признаде. Тај милионер који за-
рађује сто пута више но што ћу ја – за-
види ми. Па ваљда има право: није у 
новцу сва срећа живота.”

Попут бројних српских интелектуа-
лаца из расејања, ношен дубоким пат-
риотизмом, напушта удобан живот, 
успешан и финансијски веома уносан 
посао грађевинског инжењера у Бечу, 

те долази у Београд за професора на 
Универзитету.

Првог октобра 1909. године напуш-
та  Беч. „Тог дана завршио се 33-го-
дишњи период мога живљења у Хаб-
сбуршкој монархији, од тога тринаест 
година у Бечу. Тих тринаест година 
биле су од најлепших у моме животу. 
Није чудо што их се радо сећам! Оне 
су биле одлучујуће и за мој духов-
ни узраст и положиле темеље свим 
мојим каснијим достигнућима у об-
ласти науке. У тој држави проживео 
сам своје детињство у Даљу, средњо-
школство у Осеку, школовање на Ви-
сокој техничкој школи, на којој сам 
докторирао као први Србин, и своју 
инжењерску праксу.” 

Напуштајући Беч, није прекинуо 
пријатељске везе и научну сарадњу 
с бројним аустријском научницима 
и институцијама, с којима је сарађи-
вао и размењивао научне информа-
ције и идеје. Када су му могућности 
дозвољавале, користио је прилику да 
посети Беч и друга места у Аустрији, 
сретне пријатеље и сараднике, да 
учествује у раду значајних научних 
скупова или да, у својству консултан-
та или пројектанта, учествује у изра-
ди великих грађевинских објеката. 

Посвршаваши све неопходне пос-
лове у Бечу, укључујући и упућивање 
луксузног дела намештаја у Даљ, а у 
Београд само писаћи сто и библио-
теку, Милутин се опростио са свим 
својим познаницима и 1. октобра 
седа на воз и креће, супротно прав-
цима кретања садашњих српских ин-
телектуалаца, за Београд. 

„Тога дана завршава се период мога 
живљења у Хабсбуршкој монархији, а 
и доба моје младости. То сам јасно и 
болно осећао, ваљда и због тога што 
на мом путу поче промицати прва, 
лака, јесења киша...

Али кад изађох на улицу, видех око 
себе све оне чатрље тадашњег Београ-
да и његову турску калдрму, сетих се 
Беча, свог делокруга и друштвеног 
положаја у њему – у то великом свет-
ском граду био сам виђена личност. 
Ипак, осетих да се велике идеје могу 
родити и у уским срединама и да ве-
личина и сјај колевке не одређује суд-
бину новорођенчета...

Био сам срећан што сам се вратио 
у крило свога народа и своје породи-
це. Скоро трећину године проводио 
сам у Даљу. И онде сам вредно учио и 
писао за својим столом на обали Ду-
нава одакле се отварао широк видик 
не само очном већ и духовном пог-
леду. Преда мном је стајао нов живот 
мисаоног а не чулног уживања. Ла-
комислени младић постао је озбиљан 
научник.”

Одлуку да остане у Београду донео 
је из дубоког уверења да ће се само 
онда осећати срећним и сматрати да 
је постигао прави циљ свога живота, 
ако постане научник од формата.

Провео је цео свој радни век на 
Универзитету у Београду. Радио је на 
образовању бројних генерација и не-
уморно радио на  решавању научног 
проблема од највећег светског зна-
чаја. Све то време живео је у скром-
ним условима у Србији и осећао се 
грађанином света.
� Наставиће�се

feljton@politika.rs

ЛистаЈуЋи 
ПоЛитику

24. октобар
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САМЈУЕЛ БЕКЕТ ДОБИО НОБЕЛОВУ НАГРАДУ, Сток-
холм 23. октобра – Овогодишња Нобелова награда 
за књижевност додељена је познатом драмском пис-
цу Самјуелу Бекету. Међу кандидатима били су нај-
чешће помињани Андре Марло, Норман Мајлер, 
Александар Солжењицин, Пабло Неруда, Гинтер 
Грас, Ђузепе Унгарети и други.

*
Уважену и традиционалну Нобелову награду за 

књижевност добио је познати авангардни писац Са-
мјуел Бекет – одавно познат нашој позоришној пуб-
лици по чувеној драми „Чекајући Годоа”.

Многи верују да је Бекет један од највећих драмских 
писаца уопште. Његов је утицај на европску драму друге 
половине 20. века био веома велики, и он је већ неколи-
ко година био један од главних кандидата за ово највише 
светско признање за књижевно стваралаштво.

Људска беда и безнадежност доминирају у већини 
дела овог усамљеног интелектуалца, који је постао 
један од највише оспораваних писаца свог доба.

Бекет се родио у Даблину 1906. године, школовао 
на Тринити-колеџу, затим предавао на Педагошкој 
академији у Паризу да би се као предавач вратио на 
Тринити-колеџ. Тада је објавио своју прву књигу – пе-

сму под насловом „Хороскоп” (1930. године). Седам 
година касније дефинитивно се настанио у Паризу. 
Тада је већ био под утицајем Џемса Џојса.

Свој први роман „Марфи” Бекет је објавио 1939, а 
свој први и најпознатији позоришни комад „Чекајући 
Годоа” – 1952. године. 

Бекет, који (сам преводи своје књиге с француског, 
на ком пише, на енглески) написао је такође и две 
свеске кратких прича, више есеја и неколико радио-
драма. Пре неколико година посетио је нашу земљу 
– био је у гостима код свог пријатеља Радомира Кон-
стантиновића, нашег познатог писца.

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОН Четвртак 24. октобар 2019.
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Повратак у родно крило 
Октобра 1908. године Аустрија је прогласила анексију Босне и Херцеговине.  
Тада сам потпуно јасно осетио да се налазим у непријатељској земљи.  
И тај осећај није ме више остављао, записује Милутин Миланковић
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Београд�у�време�Миланковићевог�доласка

Јован�Цвијић�и�Миланковић



Д
ок је Миланковић боравио у 
Бечу у његовој матичној Ср-
бији одигравали су се судбо-
носни догађаји. После веков-

ног ропства Србија је успела, конач-
но, да поврати своју државност, али 
јој је предстојао дуг и мукотрпан пе-
риод да створи слободну, независну и 
савремену земљу по угледу на остале 
државе западне Европе. 

За изградњу политичких, културних 
и просветних институција у модерној 
држави били су потребни писмени и 
образовани људи. Отварају се основ-
не, средње школе и Лицеј, као виши 
ниво образовања, а млади и обдарени 
људи одлазе на школовање на универ-
зитете широм Европе.

И Београдски универзитет се од 
свог оснивања посветио стварању 
младог и стручног кадра путем ан-
гажовања младих и надарених људи, 
првенствено с простора северно од 
Саве и Дунава, који су желели да по-
тврде свој национални идентитет и 
помогну матичној земљи.

У то време у читавој Европи патри-
отизам је сматран једним од најзна-
чајнијих обележја грађанства, а 
национална припадност битном од-
редницом људског идентитета, па не 
треба да чуди то што је Милутин Ми-
ланковић био један од бројних Срба 
из Хабзбуршке монархије који су 
своје знање, енергију и животни век 
уложили у изградњу и унапређење 
просвете, науке и културе у Србији. 

Та атмосфера патриотизма и енер-
гије снажно је обележила прве три 
године Миланковићвог боравка у 
Београду. Одриче се држављанства 
црно-жуте Хабзбуршке монархије, 
прима држављанство Краљевине Ср-
бије и полаже свечано заклетву, зајед-
но са Дубровчанином Марком Му-
ратом, потоњим  славним сликарем. 
Легенда Српске војске из ранијих ра-
това пуковник Лешјанин га лично ув-
ршћује у Српску војску као резервног 
официра, пошто је то био и у војсци 
Аустроугарске царевине.

На предлог министра просвете Љу-
бомира Стојановић, 9. септембра 1909. 
године краљ Србије Петар Први Ка-
рађорђевић је својим указом поставио 
на Универзитету за ванредног професо-
ра Филозофског факултета за примење-
ну математику Милутина Миланко-
вића, доктора техничких наука. 

У време доласка Миланковића Фи-
лозофски факултет је имао осам ре-
довних и десет ванредних професора, 
као и тринаест сталних доцената. Ре-
довни су били: Симо Лозанић, Ђорђе 
Станојевић, Дража Павловић, Сава 
Урошевић, Јован Цвијић, Богдан По-
повић, Михаило Петровић и Свето-
лик Радовановић, а ванредни: Жи-
војин Ђорђевић, Никола Вулић, 
Бранислав Петронијевић, Алексан-
дар Белић, Станоје Станојевић, Пав-
ле Поповић, Милан Недељковић, Ва-
силије Ђерић, Јован Скерлић и Јован 
Радонић. 

Законом о Универзитету број ре-
довних професора Филозофског фа-
култета је био ограничен на десет, па 
је Миланковић, уосталом као и још 
неколико професора, и поред својих 
несумњивих и признатих квалитета, 
био свестан да га „авнасман” за ре-

довног професора очекује у далекој 
будућности. Тако је и било, па је тек 
1919. године изабран је за редовног 
професора. 

Веома брзо успоставио је прија-
тељство са, по струци најближим 
колегама, Михаилом Петровићем 
– Миком Аласом и Богданом Гав-
риловићем. Они су, поред професо-
ра Варићака, Чубера и Брика, битно 
утицали на његов развој и научно оп-
редељење. 

„Тако се већ првих дана свога стал-
ног боравка у Београду, нађох међу 
два искрена и верна пријатеља. Кад 
год се мислима вратим у то доба, ви-
дим их живе пред собом. Богдана, 
како ми својим бистрим и убедљи-
вим погледом, кроз забрљана стакла 
својих наочара, даје родитељске са-
вете, а Мика – тако су звали Петро-
вића – како ми стидљиви посведоча-
ва своју пријатељску наклоност.”

С Михаилом Петровићем, профе-
сором Теоријске математике на Фи-
лозофском факултету, друговао је 
од доласка у Београд, све до Мики-
не смрти 1943. године. Делили су за-
једничку слушаоницу и собу за рад, 
звану Математички семинар, иако су 
се у њој ретко сретали. Мика је био 
раноранилац, а Милутин је у то доба 
ишао на починак. С Миком се често 
консултовао када је требало решити 
сложене математичке проблеме, али, 
исто тако, умео је да прави неумесне 
шале када су у питању биле рибарске 
догодовштине. Посебно занимљиви 
били су Микини часови пливања које 
му је држао Милутин. То је било то-
лико „успешно” и занимљиво да није 
било ни горег наставника ни лошијег 
ђака.

Развој Универзитета после Првог 
светског рата пратио је и развој ма-
тематичких наука. Школовањем 
сопствених кадрова, али и долас-
ком великог броја руских научника 
створена је позната београдска ма-
тематичка школа. Миланковић је 

својим бриљантним радовима знат-
но допринео афирмацији те школе. 
„Сви заједно смо, у лепој расподели 
својих струка, заступали у целости 
главне области математичких наука, 
а наша богата библиотека омогућа-
вала нам рад на свим њиховим гра-
нама. Својим научим расправама 
пунили смо ’Глас’ Српске краљевске 
академије и њена посебна издања, 
а када и они постадоше уска за наш 
научнички продуктивитет, почесмо 

издавати на страним језицима наш 
часопис ’Publications mathématiques 
de l’Université de Belgrade’, који је 
уживао леп углед и у страном свету. 
Објављивали смо своје расправе и у 
другим, страним, часописима, Пет-
ровић своја засебна дела на фран-
цуском, а ја на немачком језику. То 
је било златно доба математичких на-
ука на нашем Универзитету. 

Наши свакодневни састанци у Ма-
тематичком институту проширени 
су, бар једанпут месечно, нашим за-
једничким седељкама и вечерама 
које, по њиховом иницијатору и аран-
жеру, Мики Петровићу – Аласу, доби-
ше назив рибарских вечери, а и због 
тога што је на њима риба била главна 
тачка јеловника.”

Сем пријатељства које је гајио с 
колегама с факултета, одржавао је 
блиске и пријатељске везе с мно-

гим београдским породицама и ве-
ликим бројем личности и породица 
из иностранства. Посебно завређује 
скренути пажњу на пријатељство с 
породицом Стевановић, академиком 
Петром и књижевницом и правни-
цом, Зорком.

„Бити гост у Миланковићевом дому 
значило је особиту част за посетио-
ца. Око једноспратнице, која је чека-
ла нову одећу, расту четинари, висо-
ки, сеновити. Двориште једноставно, 
обрасло шибљем коме је пуштено на 
вољу де се само о себи стара. Унутра-
шњост дома са библиотеком и салом 
за пријем на спрату, до кога се дола-
зило широким степеништем, које је 
на бечки начин било складно уграђе-
но у доњи, партерни део велике одаје. 
Међу позванима било је представни-
ка мушког и женског пола, љубитеља 
уметности професора и других инте-
лектуалаца и њихових жена из коло-
није и других крајева Београда. Никад 
није било више од 10 особа, старости 
приближно Тинке и Милутина. Суп-
руга и ја смо били знатно млађи.”

Породица Стевановић и данас, с 
љубављу и поштовањем, чува успо-
мене на Милутина Миланковића. 
Неколико његових ретких ствари и 
књига чекају време да се отвори му-
зеј или легат, па да се нађу међу оста-
лим вредностима које ће нова поко-
лења подсећати на великана српске и 
светске науке.

Миланковић је имао и велики број 
пријатеља с којим је, поред личних 

сусрета, одржавао везе честим пре-
пискама. „Када сам последњи пут 
био код Кепена, а он предосећао да 
му се ближи крај, рече ми да је сву 
преписку средио по личностима 
и поклонио Државној библиотеци 
у Берлину... Такве научне препис-
ке имају своју историјску вредност 
и дају драгоцене податке о развоју 
појединих грана науке. Зато ме Ке-
пен саветоваше да чувам и средим ту 
моју преписку са страним научници-
ма, па да је предам којој научној ус-
танови на чување.”

Поучен тим искуством Миланко-
вић је сва своја писма, уз све руко-
писе, сваку слику, цртеж, свеску и 
слично, сачувао и подарио Српској 
академији наука и на тај начин обез-
бедио новим генерацијама да га де-
таљно проуче. Збирка садржи богату 
преписку с Матицом српском, али и 
великим бројем пријатеља и сарадни-
ка. Посебно су интересантне препис-
ке с његовим пријатељем сликаром 
Пајом Јовановићем и професорима 
Михаилом Петровићем, Иваном Ар-
новљевићем и Владимиром Варића-
ком.

Такви услови омогућили су Милан-
ковићу да, с пуно задовољства, држи 
наставу студентима, али и да, с пуно 
успеха, крене у свој научни подухват. 
Сем тога, није се лако одрекао навика 
из Беча, у коме је као млад и ситуиран 
човек проводио угодан и лагодан жи-
вот. И у Београду су за лакомисленог 
нежењу постојале такве могућнос-
ти, али у скромнијем обиму. И овде 
је, као и Бечу, био радо виђени гост у 
кругу најбољих београдских породи-
ца, где је упознао велики број младих 
девојака. „Осећао сам се међу њима 
као Аполон међу музама. И оне су во-
леле моје друштво и радо се забавља-
ле са мном.”

У Бечу је, поред свих искушења, ис-
поштовао жељу мајке „да се не оже-
ни Швабицом”, а у Београду је одба-
цивао сваку помисао да оснује своју 
породицу, јер је сматрао да за то не 
постоје реалне могућности. Када се 
вратио с бојнога поља завукао се у 
своје сопче на Универзитету, као пуж 
у своју кућицу, и приступио изради 
свог научног дела.

Долазак у Београд омогућио је Ми-
ланковићу скроман, али миран и без-
брижан живот и пуно времена за на-
учни рад. „Био сам господар свога 
времена, јер Универзитет је од мене 
тражио само шест часова предавања 
недељно.” Био је свестан да му посао 
на Катедри примењене математике, 
за разлику од дотадашњег инжењер-
ског позива, омогућава да се потпуно 
и искључиво посвети научном раду. 

„У научничком позиву нашао сам 
угодно уточиште, јер сам њиме био 
заштићен од многих трзавица које су 
потресале цео свет. Под тим кровом 
урадио сам и опремио своју научнич-
ку радионицу, па, лично одвојен од 
великог света, али у сталној духовној 
вези са његовим знаменитим науч-
ницима, изградио своју научну об-
ласт, своје неприкосновено духовно 
имање. У тој радионици сам провео, 
са кратким прекидима, четрдесет го-
дина, пишући и публикујући своја 
дела.”� Наставиће�се

feljton@politika.rs

ЛистаЈуЋи 
ПоЛитику

25. октобар
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ТРИПОЛИ ПОПРИШТЕ НОВИХ СУКОБА, Бејрут, 24. ок-
тобра – Затегнутост у Либану не попушта. Поприште 
отворених сукоба данас по подне био је Триполи, 
град на северу земље.

Снаге безбедности у овом граду. Јавља УПИ, суко-
биле су се с цивилима око логора палестинских из-
беглица. У сукобима су погинула три, а рањено је ви-
ше лица.

До сукоба је дошло када су упркос полицијском ча-
су стотине грађана изашле на улице и демонстрира-
ле због сукоба либанских регуларних јединица и па-
лестинских командоса на југу земље.

Иако полицијски час важи у Бејруту, полиција да-
нас није предузимала никакве акције против Палес-
тинаца који су, с већим групама либанских грађана, 
демонстрирали улицама главног града.

Једна либанска погранична караула на северу на-
паднута је данас ракетама са сиријске стране. У 
Бејруту се засад не могу сазнати детаљи овог инци-
дента. Сирија је, иначе , затворила још пре неколико 
дана границе према Либану, а Либан је протестовао 
због сиријских трупа на граници.

Египатски председник Насер послао је другу пору-
ку либанском председнику Шарлу Хелуу. Сазнаје се 

да је Насер у тој поруци „покушао да утиче на окон-
чање конфликта с палестинским командосима”.

Не престају ни снажна таласања у целом арапс-
ком свету, који мучно преживљава кризу насталу 
због сукоба либанских трупа и палестинских ко-
мандоса.

Најдрастичнији корак предузео је данас Јужни Је-
мен, који је запретио да ће прекинути дипломатске 
односе са Либаном, пошто је већ прекинуо односе са 
САД. Америчким дипломатима у Адену наређено је 
да у року од двадесет четири сата напусте Јужни Је-
мен.

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОН Петак 25. октобар 2019.
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У кругу нових пријатеља
На предлог министра просвете Љубомира Стојановића краљ Петар је својим  
указом поставио на Универзитету за ванредног професора Филозофског факултета  
за примењену математику Милутина Миланковића, доктора техничких наука

Михаило�Петровић�–�Мика�Алас,�са�шеширом,�свира�виолину�са�својом�групом

Кућа�Милутина�Миланковића��
у�Професорској�колонији
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„Трећег октобра 1909. године. Леп је-
сењи дан. Из куће свога деда Мите, у 
Мишарској улици Београда, пођох на 
своју нову дужност и крочих у нови 
живот. Но већ при том првом кора-
ку умало се не спотакох на старој не-
равној калдрми тадашњег Београда. 
Али ме то не обесхрабри, та знао сам 
да пут ка слави води преко џомби и 
трња. Ондашњи главни град Србије 
био је још мала и неугледна варош. 
Нисам ни помишљао да га упоредим 
са главним градом Хабзбуршке мо-
нархије у којем сам дотле живео. Али 
сам ипак осетио да сам из отмене, но 
остареле вароши дошао у неугледну, 
но младалачку. Па као да сам се тим 
и сам подмладио. То осетих у још ја-
чој мери кад стигох у универзитетску 
зграду и нађох се међу својим новим 
колегама. „Дочекаше ме као мезим-
че своје породице. То сам, заиста, и 
био: најмлађи професор Филозофс-
ког факултета, не само по звању већ и 
по годинама старости – сви професо-
ри тога факултета били су старији од 
мене. Но младост је – па и у самој би-
рократији – дивно преимућство!” 

Приступном предавању, у коме је 
приказао развитак механике и њен 
положај према осталим егзактним 
наукама, у препуној великој слуша-
оници, поред редовних студената са 
катедре, присуствовали су и студен-
ти технике, који су чули о његовој ус-
пешној инжењерској пракси у Бечу. 
Предавању су, поред других настав-
ника Универзитета, присуствовала 
и два његова будућа најискренија и 
највернија пријатеља, Михаило Пет-
ровић – Мика Алас и Богдан Гаври-
ловић. Том интересантном темом 
задовољио је своје слушаоце. У то се 
посебно уверио неколико дана доц-
није када га је Јован Скерлић замолио 
да му да то предавање да би га обја-
вио у „Српском књижевном гласни-
ку”. „Устручавао сам се да то учиним, 
јер сам се бојао да језик мога састава 
није довољно чист и књижеван. Али 
ме Скерлић утеши да ће га дотерати 
за штампу, што је и учинио.”

Тога дана почиње његова успешна 
наставничка каријера. Био је узоран 
и одговоран учитељ бројним гене-
рацијама. Међутим, у почетку рада 
сусрео се с великим бројем проблема. 
Требало је да држи предавања из три 
различите области, од којих је само 
једну, рационалну механику, слушао 
на Великој школи у Бечу. С обзиром 
на то да је био једини предавач на ка-
тедри, у првом трогодишњем курсу 
држао је предавања из: рационалне 
механике, векторске анализе, опш-
те теорије физикалних поља, науке о 
спровођењу топлоте, електростатике, 
магнетостатике, Максвелове теорије 
електрицитета, теорије електрона, не-
беске механике и више динамике.

„За спремање тих мојих предавања 
била ми је потребна обилна научна 
литература која би ми предочила це-
локупно, савремено стање ових трију 
дисциплина у које је требало да уве-
дем своје слушаоце, а и самог себе.” 
Својом сналажљивошћу, или неупуће-
ношћу других катедри, преко познатог 
београдског књижара Геце Кона, врло 
брзо је набавио потребну литературу 
за припрему својих предавања. 

Веомa прецизно је испланирао про-
грам свога радa, и у нормалним ус-
ловима стриктно га се придржаваo. 
Предавања је држао уторком и сре-
дом. Добро припремљена предавања 
студентима излагао је на занимљив 
начин, а они су му били веома захвал-
ни слушаоци.

Предавања која је држао студен-
тима припремао је веома темељно и 
брижљиво. Свако предавање је било 
руком читко написано на папиру ве-
ликог канцеларијског формата, али 
их, због утиска код студената, никад 
није носио на предавања. То му је омо-

гућавало да слободније и подробније 
изложи и растумачи поједине облас-
ти, и да по изразу лица прати њихове 
реакције и оцени да ли су и до кога 
степена разумели његова излагања. 
По савету Михаила Петровића, и по 
узору на Чубера, математичке обрас-
це на табли је писао читко, а тумачио 
их је прецизно и одмереним тоном, 
да би их слушаоци могли уредно при-
бележити. Веома је често предавања 
употпуњавао занимљивим детаљима 
из историје наука, цртицама и ане-
гдотама из живота великих научни-
ка, причама о интересантним астро-
номским чињеницама, природним 
појавама, проналасцима и покојом 
шалом. „Зато је у мојој слушаоници 
владало весело расположење; ђаци су 
волели мене, а и ја њих. Нису ми заме-
рили сто сам био строг на испиту, јер 
нисам никоме чинио неправду: зна-

ло се – ко не зна, мора да падне, а ко 
зна мора да прође на испиту. Зато је 
било мало њих који би неприправни 
изашли на испит.”

О новом професорском позиву, Ми-
ланковић је записао: „Када је трого-
дишњи циклус мојих предавања био 
завршен, а моји се слушаоци поја-
више пред испитном комисијом, да-
доше на свако моје питање добре и 
јасне одговоре који су ту комисију, а 
и мене самог, угодно изненадили. То 
је био, у исти мах, испит и за мене и 
зато стекох у кругу својих колега глас 
доброг учитеља.”

Завршетак балканских и светског 
рата довео је Београдски универзитет 
у веома специфичну ситуацију. Пош-
то је брзо преболео ране што их зада-
доше непријатељски меци, Универзи-
тет „широм отвори обе своје капије”, 
а кроз њих навреше мушки и женс-
ки ученици. То беше ратна генера-
ција студената. Мало их је било које 
не захвати бура балканских ратова, у 
којима је учествовао и Миланковић, 
или светског рата. Своје младе годи-
не провели су на бојном пољу, прега-
зише Албанију, живеше у емиграцији 
или у рововима солунског фронта. 
Сви су желели да заврше своје шко-
ловање дипломским испитом. Њихо-
ва спрема и донесено знање била су 
веома различити, па је било потребно 
допунити и заокружити до потребне 
целине. Био је тежак проблем како да 
се то постигне.

Као и увек у тешким ситуацијама, 
Миланковић предлаже да се стари 
наставни програм сузи тврдећи „да 
је квалитет знања важнији од кван-
титета и да се на краћим али солид-
ним темељима може боље зидати но 
на дужим а непоузданим”.

Сузивши све своје предмете гото-
во на половину, „будним оком пра-
тио сам с којим интересовањем слу-
шаоци прате моја предавања и видео 
да ме врло радо слушају. А када најс-
пособнији и најозбиљнији међу њима 
изађоше на испит, био сам врло задо-
вољан знањем које су стекли”.

„Питао сам се, а то питање ми је из-
гледало важно, шта је било узрок том 
изванредном успеху. Вероватно да 
сам у томе имао и својих заслуга тиме 
што сам се трудио да им пружим лако 
сварљиву храну, но сигурно да је глав-
на заслуга лежала на њиховој страни. 
Ратна времена очврсла су те младе 
људе и упозорила их са озбиљношћу 
живота. У тегобама сазреше брже но 
у безбрижном удобном животу. Није 
пуки случај што из ратне генерације 
наших студената изникоше будући 
наставници наше групе математич-
ких наука: Тадија Пејовић, Јован Ка-
рамата и Милош Радојчић.” 

Дуго година Миланковић је био је-
дини професор и предавач на Катед-
ри примењене математике. Међутим, 
после Првог светског рата у Србију 
је дошао велики број руских научни-
ка емиграната. Међу њима је било и 

математичара, астронома, механи-
чара и других специјалиста природ-
них наука. Њима је попуњена Катед-
ра примењене математике, који су од 
Миланковића преузели предавања 
неких предмете. Тако је од 1920. го-
дине рационалну механику преузео 
угледни научник и бивши ректор 
Универзитета у Одеси, Антон Били-
мовић. Предавања теоријске физи-
ке и теорије вектора од 1925. године 
преузео је доцент Вјачеслав Жардец-
ки. Миланковић је између два рата 
наставио с предавањима небеске ме-
ханике и повремено теорије релатив-
ности, а од 1955, иако у пензији, пре-
давао је небеску механику и историју 
астрономије.

За потребе наставе на Катедри 
примењене математике написао је 
следеће уџбенике: Небеска механи-
ка, 1935, Основе небеске механике, 
1947, Историја астрономске науке од 
њених првих почетака до 1727. годи-
не (година Њутнове смрт), 1948, Ас-
трономска теорија климатских про-
мена – и њена примена у геофизици, 
1948.

Функцију декана Филозофског фа-
култета је обављао у периоду 1926–
1928. година, а пензионисан је као 
редовни професор Природно-матема-
тичког факултета 26. фебруара 1955. 
године, у седамдесет шестој години.

О Миланковићу, наставнику и на-
учнику, много је написани и речено. 
Један његов студент о њему је напи-
сао:

 „Он је у себи имао нешто што дру-
ги професори нису имали. Сећам се 
да сам, чим бих га угледао да прелази 
улицу испред факултета, да би ушао 
у њега, осетио нешто пријатно, неко 
осећање као да долази неко натпри-
родно биће које ће ми нешто ново 
даривати. Када је почињао своја пре-
давања и даље ми с чинило као да из 
њега излази део Космоса који је тада 
за мене постао додирљив. Нестало је 
оног његовог бескраја. Све звезде су 
постале као да их можемо дохватити 
руком. Да, то је могао да учини само 
геније, јер његова снага има ту моћ да 
скраћује просторе и своди их у доди-
рљиву димензију.

Да је природа била дарежљива пре-
ма Милутину Миланковићу видело 
се већ када је направио своје прве 
кораке, а изражавао онда када је ов-
ладао математичким операцијама за 
које ће његови вршњаци чекати не-
колико година. То је особина коју 
поседују генијални људи. А остало 
се дограђује мукотрпним радом који 
овакви људи доживљавају као задо-
вољство. Зато се и генији разликују 
од талената који до резултата долазе 
радом и само радом.

Миланковић је у сваком свом раду 
изражавао и доказивао своју ге-
нијалност тиме што је уносио пот-
пуно нова правила и њима решавао 
сложене проблеме природе које је он 
у својим мислима видео. Зато сам и 
желео да своја осећања о овом нашем 
генију изнесем, јер сам то осећао од 
првог тренутка када сам га видео, а 
затим и када сам дознао да се нисам 
преварио, јер су научници целога све-
та признали његов допринос светској 
науци.”� Наставиће�се

feljton@politika.rs
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ДРАМА„КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕ” СКИНУТА С РЕПЕР-
ТОАРА – Уметничко веће Југословенског драмског 
позоришта у Београду одлучило је јуче да представу 
драме „Кад су цветале тикве” Драгослава Михаило-
вића скине с репертоара. Ово је синоћ изјавио пред-
седник уметничког већа глумац Михаило Јанкетић.
Михаиловићев комад скинут је с репертоара после 
анализе последње представе, на којој су „Тикве” при-
казане с извесним корекцијама. 

*
Премијера драме „Кад су цветале тикве” с темати-

ком из наше недавне прошлости изазвала је још у 

току самог извођења оштре реакције и осуде јавнос-
ти. На та негодовања комунисти ЈДП на свом партијс-
ком састанку донели су одлуку да текст драме треба 
очистити и тако очишћену представу и даље одржати 
на репертоару...

Показало се међутим да то чишћење текста није 
могло да измени основни политички карактер саме 
драме, који је био, и остао, не само у појединостима 
него и у целини, у супротности са историјским чиње-
ницама, у несагласности са осећањем части и до-
стојанства нашег револуционарног кретања у тим 
тешким искушењима наше револуције.

Кроз једну тобоже наивну причу о судбини једног 
боксерског шампиона са Душановца, у драми се 
пљује и гази по свему ономе што је у тим судбонос-
ним данима наше револуције било светло, чисто и 
зрачно у свом људском и политичком циљу.

Оно што највише чуди јесте то како се једно такво 
дело, које брани стаљинизам, гажење независности 
и слободу а прља и осуђује револуционарне снаге 
које су имале части и памети да се томе одупру, уоп-
ште могло наћи на репертоару једног позоришта 
које је одувек имало висок друштвени и политички 
критериј.�� Л.�И.

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОН Субота 26. октобар 2019.
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Нова дужност, нови живот
Као и увек у тешким ситуацијама, Миланковић предлаже да се стари наставни 
програм сузи тврдећи „да је квалитет знања важнији од квантитета и да се на  
краћим али солидним темељима може боље зидати но на дужим а непоузданим”
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Д
ошавши у Београд, растерећен 
многобројних дотадашњих 
бечких обавеза, Миланковић 
највећи део времена проводи 

на Универзитету, радећи од јутра до 
мрака, усамљен у својој радионици. 
Уз консултације са ујка Васом, решио 
је све дилеме о свом животном путу и 
одлучио да свој научнички рад наста-
ви у крилу свога народа. „Да имам ко-
лико-толико, научничких способнос-
ти, показало ми је то што сам, бавећи 
се и у Бечу науком као споредним 
позивом, избио, ипак, на површину 
и стекао глас у страноме свету. Није-
дан од мојих вршњака, доктора Беч-
ке технике, није стигао толико дале-
ко. А имао сам и солидних знања која 
су темељ научничком позиву. Стекао 
сам их код својих одличних профе-
сора Варићака и Чубера. Варићак ми 
је положио прве темеље и изобразио 
ме у Нижој, а Чубер у Вишој матема-
тици. Но добро руковање тим алатом 
не чини још научника који треба да 
проналази нове нерешене проблеме и 
решава их. Ту је потребна научничка 
проблематика и интуиција.” 

Долазак у Београд омогућио је Ми-
ланковићу скроман, али миран и без-
брижан живот. Био је свестан да му 
посао на Катедри примењене матема-
тике, за разлику од дотадашњег ин-
жењерског позива, омогућује да се 
потпуно и искључиво посвети науч-
ничком раду. 

 „То је било доба моје интензивне 
духовне концентрације. Пре но што 
би почињао какав нови посао, раз-
мишљао бих данима у ком правцу 
да га усмерим. То сам тада чинио у 
још већој мери, јер сам тражио глав-
ну оријентацију целокупног свог бу-
дућег рада.”

Одлуку да остане у Београду донео 
је из дубоког уверења да ће се само 
онда осећати срећним и сматрати да 
је постигао прави циљ свога живота – 
ако постане научник од формата. 

„Моје амбиције нису, дакле, биле 
скромне. Тежио сам увек ка вишим 
циљевима, или бар онима који су 
ми такви изгледали. Но поред све те 
романтичне црте свога карактера, 
ипак сам био толико реалан да сам 
водио рачуна о својим способности-
ма. Нисам почињао ништа за што се 
нисам осећао дорастао, зато у свом 
раду нисам скоро никад имао неус-
пеха. Знао сам из властитог искуст-
ва, још више из искуства других, да 
је пут којим сам одлучио да пођем 
дуг и трновит и да води само онда 
до значајне висине ако се њиме ко-
рача целог живота, не скрећући ни 
десно ни лево.”

Као систематичан човек, није те-
жио такмичењу, великом броју радо-
ва, нити површним резултатима. У 
томе се разликовао од бројних науч-
ника који су се „губили” у детаљима. 
Осим природне обдарености имао је 
и необично широко образовање. Знао 
је да одабере прави научни проблем 
на коме ће радити, и начин његовог 
решавања, па није нимало случајно 
што је дошао до великих резултата. 
Настојао је да на основу знања путева 
научне мисли из прошлости и свога 
времена проникне, колико је то било 
могуће, у будућност.

„У научничком позиву нашао сам 
угодно уточиште, јер сам њиме био 
заштићен од многих трзавица које су 
потресале цео свет. Под тим кровом 
урадио сам и опремио своју научнич-
ку радионицу, па, лично одвојен од 
великог света, али у сталној духовној 
вези са његовим знаменитим научни-
цима, изградио своју научну област, 
своје неприкосновено духовно имање. 
У тој радионици сам провео, са крат-
ким прекидима, четрдесет година, пи-
шући и публикујући своја дела.” 

Опседнут бесконачношћу и пробле-
мима свемира, у београдској кафани, 
у друштву младога родољубивог пес-
ника, доноси одлуку о свом будућем 
научном раду, одлуку које ће се држа-
ти дуги низ година и која ће га довес-
ти до научних открића која су учини-
ла његово име познатим.

Пишући, доцније, о тој одлуци, Ми-
ланковић се запитао није ли можда 
вино било одговорно за тај тренутак 
надахнућа. Играло вино неку улогу 
или не, он је пронашао изазов за ка-
квим је жудео, довољно крупан про-
блем да заокупи његову енергију и 
даровитост генија – развиће матема-
тичку теорију која је у стању да објас-
ни климу на Земљи, Марсу и Венери, 
сада, и у прошлости. Моћи ће пре-
цизно да израчуна промене у клими 
не само Земље већ и других планета 
Сунчевог система – стотинама хиља-
да година у прошлост, и исто тако да 
их предвиди у далекој будућности. 

Пошто је одабрао климу далеке 
прошлости као предмет својих на-
учних истраживања, и када се уве-
рио да се стазом коју је намеравао 
да следи нико пре њега није кретао, 
пажљиво је испланирао своје науч-
но путовање кроз васиону и векове. 
Само је велики ум могао да замисли 
такав подухват. Али за остварење тог 
подухвата било је неопходно много 

више од великог ума, пре свега ог-
ромна енергија, упорност и систе-
матичност младог научника, али и 
срећa и одважност. 

„Знао сам да тај посао Киклопа није 
лак и да ће трајати годинама. Но то ме 
није заплашило, био сам млад, боље 
рећи у најбољим годинама за такав 
подухват. Да сам био млађи, не бих 
имао довољно знања и искуства за та-
кав посао, а да сам био старији, не бих 
имао оног самопоуздања и одважнос-
ти што их само младост даје.”

Првих неколико година по доласку 
на Београдски универзитет, углавном 
је посве тио предавањима на Катедри 
примењене математике. Уз њих, на-
писао је и објавио известан број радо-
ва, који су, како каже, проистекли из 
његових предавања. Када је један од 
ових радова, из области Теорије рела-
тивитета, послао у Загреб своме при-
јатељу Варићаку да га објави у часо-
пису „Рад” Југославенске академије 
наука, добио је одговор да ће рад бити 
објављен. Варићак му је скренуо па-
жњу да су до истог резултата дошла 
три америчка научника и да су им ра-
дови већ публиковани.

Поучен овим искуством, Милан-
ковић је дошао до уверења да за себе 
мора да  потражи друго поље рада где 
би могао живети у тишини, и радити 
без журбе. Већ му је Варићак говорио 
да у царству науке има негде насеље-
них и необрађених крајева изван или 
између густих научничких насеља. 
„Стадох да размишљам где се налазе 
ти сасвим или недовољно обрађени 
крајеви да бих онде могао стећи свој 
скромни научнички посед, а можда и 
цело властелинство.”

Присетио се књиге „Историја 
анорганских природних наука у де-
ветнаестом веку” Сигмунда Гинтера, 
професора Техничке велике школе 
у Минхену, која ће му дати путоказ 
за будући научнички рад. „Прочи-
тах то дело поново и, да бих добио 
јасан преглед о постанку, развитку 
и међусобном положају тих наука, 
предузех да то представим графич-
ки, неком врстом географске мапе. 
Она је предочавала три концентрич-
на круга. Површина унутарњег кру-
га предочавала ми је област матема-
тичких наука. Оне су се развиле из 
Геометрије која је, по своме постан-
ку, најстарија покрајина егзактних 
наука. Око те кружне области мате-
матичких наука обавија се прстена-
ста област егзактних природних на-
ука, Рационалне механике, Небеске 
механике, Астрономије, Физике и 
Хемије, а око ње прстенаста област 
дескриптивних анорганских при-
родних наука: Метеорологије, Гео-
физике, Геологије, Минералогије и 
Географије. Посматрајући ту схему, 
сетих се речи Канта да се у свакој од 
тих природних наука налази само то-
лико праве науке уколико је у њој за-
ступљена математика. Заиста, мате-
матичка мисао је животворни зрак 
који је створио све те науке, храни 
и подиже их својом топлотном сна-

гом. У знак тога, нацртах у средишту 
своје слике симбол Сунчев. Његови 
зраци обасјали су до сада све егзак-
тне науке заступљене у првом прс-
тенастом подручју које се обавија 
око унутрашњег круга, но тек по-
чели да задиру у подручје дескрип-
тивних природних наука. Ту негде, 
у граничној области тих двају прсте-
настих подручја, морају се налазити 
поља која бих могао заорати својим 
математичким оруђем, засејати их и 
сачекати њихов плод. Одлучих се да 
завирим у те граничне науке и почех 
од Метеорологије.”

У вези с делима из метеорологије, 
обраћа се за помоћ другу из студент-
ског доба, колеги с Београдског уни-
верзитета, Павлу Вујевићу, наставни-
ку Метеорологије и Климатологије. 
„Запитах Вујевића да ли у његовој 
науци има расправа у којима се из-
дашније примењује математичка на-
ука...” Он му даде на увид главна дела 
те науке која су предочавала савреме-
но стање. Међу њима су била и дела 
бечког метеоролога Хана и париског 
Ангоа.

Брзо је Миланковић увидео да је 
број оваквих расправа сасвим скро-
ман, а да математика и у том малом 
броју расправа није увек примење-
на на прави начин: „Виша математи-
ка још није била продрла у ту науку, 
нити су метеоролози оног доба били у 
стању да се њоме успешно служе.”

Посебну пажњу обратио је на две 
расправе. Једна од њих била је рас-
права о соларној клими, под којом 
се подразумева она клима која би се 
успоставила на површини Земље без 
присуства атмосфере и хидросфере, а 
друга се бавила проблемом распореда 
Сунчеве то плоте на површини Земље. 
Детаљно проучавајући те, али и дру-
ге расправе, закључио је да аутори тих 
радова нису узимали у обзир све фи-
зичке законе. „То ме је определило да 
проучим сву научну литературу која 
се бавила тим проблемом у интервалу 
од 1779. до 1908. године, дакле у раз-
добљу од скоро 130 година, не решив-
ши тај проблем у његовој потпуности. 
Увидех да је потребно отпочети из по-
четка, пречистити цео тај проблем и 
дати његовом решењу дефинитивни 
облик те га тиме спремити за каснију 
примену у Космичкој физици.” Про-
учавајући радове тада најпознатијег 
климатолога Хана, уочио је значајан 
проблем који је постао један од глав-
них предмета његових испитивања. 
Био је то проблем ледених доба.

Стогодишњим радом геолога до-
казано је да се у доба најмлађег гео-
лошког периода, квартара, одиграо 
велики догађај ледених доба, што је 
последица наизменичног смењивања 
периода са жарком и хладном кли-
мом. Када су геолози открили ту сли-
ку Земљине прошлости, наука се на-
шла пред великом загонетком: Шта је 
терало ледене масе да се шире и рас-
ту? Због чега су се, прекривши готово 
једну трећину копна, те ледене масе 
касније повукле? И, најузбудљивије 
од свега, хоће ли се поново вратити?

Овај велики космички проблем 
Миланковић је поставио као циљну 
тачку својих научних истраживања.
� Наставиће�се

feljton@politika.rs

ЛистаЈуЋи 
ПоЛитику

27. октобар
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У БАЊАЛУЦИ ПОТРЕС ЈАЧИНЕ ОСАМ СТЕПЕНИ – Јуче 
после 16 часова у великом делу Босне и Славоније 
осетила су се три снажна потреса којима се епицен-
тар налазио 145 километра северно од Сарајева пре-
ма Бањалуци. Први удар јачине 8 степени забележен 
је у 16 часова и 38 минута, други потрес од 5 степени 
уследио је после 6 минута, а после десетак минута 
целу област потресао је још један удар стихије.

Према обавештењима нашег дописника Везува 
Тињића, велики број старих зграда у Бањалуци више 
није за становање пошто су тешко оштећене. Исто 
тако напукле су и поједине нове зграде. Биоскоп „Вр-

бас“ је готово потпуно уништен а исто тако и Студент-
ски дом.

Услед земљотресда читав регион од Бањалуке до 
Буфаћа остао је без електричне енергије, али је пос-
ле 18 часова Бањалука добила струју.

Неколико тренутака пре првог удара над Бањалуком 
се могла чути грмљавина, у дубини земље почела је зло-
кобна тутњава. Већ после првог удара читав град се на-
шао на улицама. На све стране су прскали зидови и про-
зори а пред запрепашћеним грађанима разни отпаци 
и грађевински материјал летели су на све стране. Сед-
могодишња девојчица Снежана Кривановић погинула 

је у бањалучком петом кварту а приликом првог удара, 
и доцније у гужви, повређено је око 500 грађана. У 
бањалучке болнице пребачено је око сто теже озлеђе-
них са преломима ногу, руку, фрактурама главе.

У овим тренуцима док становништво живи под не-
посредним утиском тешко је говорити о броју пов-
ређених и материјалној штети. Оштећени су и многи 
индустријски објекти међу којима посебно фабрика 
целулозе. Становништву је упућен апел да не корис-
те воду из реке.

Иначе, воде у граду и даље нема и то зато што је до-
вод искључен да би се избегле евентуалне епидемије.

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОН Недеља 27. октобар 2019.

ПУТОВАЊЕ�КРОЗ�БЕСКРАЈ�И�ВЕКОВЕ�МИЛУТИНА�МИЛАНКОВИЋА�� 13

Путовање кроз васиону и векове 
Није тежио такмичењу, великом броју радова, нити површним  
резултатима. У томе се разликовао од бројних научника који су се „губили”  
у детаљима. Знао је да одабере прави научни проблем на коме ће радити
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Миланковићева�радна�соба

Снимак�Марса



П
ре двадесет хиљада година 
Земљу су били шчепали не-
милосрдно продорни прс-
ти леда – који је црпао сна-

гу из студених упоришта на северу и 
ваљао се ка југу затрпавајући шуме, 
поља и планине. 

„Предели угрожени лаганим кре-
тањем глечера дуго ће носити ожиљ-
ке од овог освајања. Температуре су 
бивале све ниже а површина земље 
у многим деловима света тонула је 
под неумољивом тежином леда који 
ју је притискао. У исто време, да би се 
створили овакви гигантски глечери, 
из океана је извучено тако много воде 
да је ниво мора свуда у свету био опао 
за више од стотину метара, а велика 
површина континенталних обода пос-
тала је сува земља. Овај период у ис-
торији Земље назива се ледено доба” 
(Џон Имбри и Кетрин Палмер Ибри 
„Ледено доба – решење тајне”).

Велики преокрети наступише ус-
лед тога у биљном и животињском 
царству. Животиње напустише своје 
прoмрзнуте пашњаке, потражише 
топлије пределе или се прилагодише 
новим приликама. Човек, који се у 
томе добу појавио на Земљи, повукао 
се у пећине и оставио нам онде доку-
менте о томе добу, цртајући по зидо-
вима тих својих скровишта мамуте и 
друге животиње леденог доба.

И на Балканском полуострву су, 
захваљујући истраживањима Јована 
Цвијића, професора географије на 
Београдском универзитету и савреме-
ника Миланковића, пронађени тра-
гови глацијације и интерглацијације. 
Његово откриће старог глацијалног 
рељефа на Рили у Бугарској, 1896. го-
дине, затим на Дурмитору, Ловћену, 
Проклетијама, Копаонику и другим 
планинама, као и у лесу на обалама 
Дунава, уврстило га је у ред највећих 
географа Европе тога доба.

Дуго су праве истине о леденом 
добу биле прекривене велом тајни 
које су постепено откриване у мину-
лих 200 година – од Гетеовог до Ми-
ланковићег времена.

Неко је рекао: „Велики духови се 
срећу!” Ако не другачије, ако су жи-
вели у различитим раздобљима исто-
рије, онда се срећу на решавању истих 
тајни природе. Једна од великих тај-
ни историје природе био је феномен 
леденог доба. 

Брижљиво истраживање овог изу-
зетно специфичног и значајног фено-
мена, који је имао велики утицај на 
развој људске врсте, започео је веома 
успешно прео око 190 година Гете, а 
узроке настанка овог периода је пот-
пуно објаснио Милутин Миланко-
вић, тек пре око 80 година

Гете, генијални немачки песник и 
велики универзални дух, оставио је 
за собом огромно књижевно дело. 
Деловао је свестрано (радио у позо-
ришту, био министар), али мање је 
познато да је радио и у Вајмарском 
Природњачком музеју, у коме је до-
бијао инспирације за своја литерарна 
дела. Писао је и расправе из природ-
них наука, нпр. „Идеја о филозофији 
природних наука”. Гете је у својим ра-
довима заступао идеје које ће заживе-
ти тек више деценија после њега. Тако 
је, сасвим јасно, пре Лајела и Дарвина 

заступао мишљење о постепеном раз-
воју у природи.

Међу многобројним заборављеним 
радовима о природи и њеној исто-
рији који су затамњени монументал-
ним литерарним опусом генијалног 
песника, нарочиту судбину су имали 
његови радови о леденом добу. Гете 
је пре Агасиза (1837) први на прави 
начин дефинисао феномен леденог 
доба, изрекавши идеју да је транспорт 
ледом у једној епохи велике хладноће 
одговоран за појаву гигантских бло-
кова који се и данас налазе на обали 
Женевског језера и појаву скандинав-
ских стена распрострањених у север-
ној Немачкој и Тирингији и на дру-
гим местима средње Европе.

„За много леда потребна је хлад-
ноћа, због чега претпостављам једну 
епоху велике хладноће која је најмање 
преко Европе прелазила”, написао је 
Гете још  1829. године.

Очигледно је Гете био визионар-
природњак који је већ тада говорио 
о Сунцу које „све органско значење 
ствара и покреће”. Према томе, фе-
номен ледено доба је од стране Ге-
теа тачно идентификован – требало 
је још објаснити и узроке овог фено-
мена. Требало је открити просторе 
и време у којима је ова појава била 
присутна. 

Убеђени да је некад у прошлости 
владало ледено доба, геолози широм 
света су трагали за његовим трагови-
ма, у првом реду за моренама, траго-
вима ледничке ерозије, цирковима и 
ледничким валовима са жељом да о 
том добу што више сазнају.  

Открили су да се глечерески лед 
ствара гомилањем слојева снега јед-
ног на други. Кад би таква гомила на-
расла преко тридесетак метара, њена 
би тежина претворила најниже слоје-
ве у лед. Тај лед би тада почео пола-
ко да клизи наниже, скупљајући на 
својем путу разноврсни слободни 
материјал, али и ломећи и гутајући 
велике комаде чврстих стена. Стење 
и камење слеђено у најнижим слоје-
вима глечера деловало би попут зуба 

џиновске турпије, глачајући и бру-
сећи, али каткада и гребећи стенови-
ту подлогу по којој се лед кретао.

Имајући на располагању ове и дру-
ге податке о деловању глечера, геоло-
зи су убрзо успели да картирају творе-
вине леденог доба и да тако на карти 
прикажу простирање великих леде-
них покривача и правце којим је лед 

клизио. Открили су, такође, да ледено 
доба није јединствена појава, већ да је, 
у ствари, у прошлости дошло до низа 
ледених доба, која су међу собом била 
издвојена топлијим, интерглацијал-
ним периодима, сличним овом дана-
шњем. Тим чињеницама недостајало 
је само једно – шта је узрок тих леде-
них раздобља. 

Швајцарски природњак Луис Ага-
сиз је био први научник који је поку-
шао да доказима покаже „да је лед не-
када прекривао не само Швајцарске 
Алпе, већ и велики део Европе, Азије, 
и Северне Америке”. У научним кру-
говима овај покушај је познат под 
именом теорија глацијације. Међу-
тим, Агасиз се није никад озбиљније 

бавио питањем зашто је ледено доба 
настало и како је заиста изгледало. Не 
бавећи се узрочним механизмом, јед-
ноставно је претпоставио да је тем-
пература нагло опала, због чега се 
Земља „смрзла”, и ушла у веома дуг 
временски период из кога је незна-
но како изашла. Због тога је Агасизо-
ва теорија глацијације, која је једно 
време постигла велику популарност 
у свету, готово била напуштена и за-
борављена. 

Ипак, она је иницирала стварање 
многих других теорија о настанку ле-
дених доба за које се испрва чинило да 
пружају прихватљиве одговоре, али су 
касније одбачене, оповргнуте новим 
доказима. Друге, које се нису могле 
проверити, морале су бити остављене 
по страни „у недостатку доказа”.

Једна од њих је и астрономска тео-
рија. Прича о астрономској теорији 
почиње 1842. године када је објављена 
књига која се звала „Револуција мора”. 
Књигу је написао француски матема-
тичар Адемар и у њој указао на то да су 
астрономски узроци, условљени про-
меном Земљине путање око Сунца, од-
носно прецесија Земљине осе ротације, 
главни узрок ледених доба. Међутим, 
Адемар није успео да тачно израчуна 
величину таквих утицаја, па и његова 
теорија није била прихваћена, али није 
била ни заборављена, па ће касније пос-
лужити за даља открића.

И управо када је Агасизова теорија 
почела да пада у заборав, помоћ му је 
стигла са крајње неочекиваног места, 
од извесног Џејмса Крола са Андерсо-
новог универзитета (сада је то Универ-
зитет Стратклајд) у Глазгову. У једном 
раду објављеном у „Филозофском ча-
сопису” 1864. године, Крол је наговес-
тио да би цикличне промене у облику 
Земљине орбите, из елипсасте (што ће 
рећи, благоовалне) у готово кружну, 
а затим натраг у елипсасту, могле да 
објасне настанак и повлачење ледених 
доба. Њему је међу првима пало на па-
мет да помисли на астрономско обја-
шњење варијације у временским при-
ликама на Земљи. Ово је тим чудније, 

јер Крол није био предавач на универ-
зитету већ домар.

Међутим, ни Кролова теорија, која 
је у почетку имала велики број при-
сталица, није у потпуности разјас-
нила тајну леденог доба. Крајем де-
ветнаестог века, научно мишљење се 
окренуло против Крола, а његова ас-
трономска теорија је сматрана исто-
ријском занимљивошћу, привлачном, 
али не више и основаном. Напослет-
ку је била сасвим  заборављена.

Готово сасвим, али не и до краја, јер 
ће је годинама доцније оживети срп-
ски научник Милутин Миланковић. 
Године 1890, када је Крол био на са-
мрти, Миланковићу је било свега је-
данаест година и није ни сањао да ће 
управо он покупити конце Кролових 
размишљања, преплести их са влас-
титим и створити нову и оригинал-
ну теорију.

Миланковић је схватио да проблем 
Кролове теорије није у томе што није 
тачна, већ што је превише једностав-
на. Крол, као и ни Адемар пре њега, 
није довољно познавао небеску меха-
нику, није узимао у обзир све елемен-
те Земљиног кретања и није имао до-
вољно математичког знања.

У мозгу генијалних људи рађају 
се идеје које у науци остварују нове 
видике, представљају кључ за реша-
вање нагомиланих проблема, а чес-
то откривају и полазне основе за раз-
вој нових области науке. Једна таква 
идеја рођена је у глави Милутина Ми-
ланковића. Имагинација Милутина 
Миланковића истрајно је следила ње-
гову основну мисао да су климатске 
промене на Земљи последица зако-
нитих промена у небеској механици, 
које условљавају цикличне проме-
не интензитета осунчавања Земље. 
Он је разрађујући ову идеју, зналач-
ки коришћењем свог великог мате-
матичког знања, систематским и му-
котрпним рачунањем дошао до своје 
теорије осунчавања Земље, сажето 
приказане у његовим, данас опште 
познатим, „циклусима осунчавања”.

Највреднија одлика Миланковићеве 
теорије била је у томе што је пружила 
могућност да се провере претпостав-
ке засноване на геолошким доказима 
о клими далеке прошлости на основу 
упоређивања са резултатима различи-
тих независних климатолошких, гео-
лошких, геофизичких, палеонтолош-
ких и других истраживања.

Треба поновити „велики духови се 
срећу”. И Гетеова и Миланковићева 
имагинација су превазилазили своје 
време. За обојицу се може рећи да су 
ови великани духа били претече но-
вих схватања у науци, којима су на-
говештаване и нове области развоја 
науке у будућности. Они су својим 
умовањем превазилазили познате 
научне ауторитете свога времена. 
Зато обојица заслужују, иако са зака-
шњењем највећа могућа признања и 
посебно место у историји светске на-
уке, а њихова имена су, сасвим оправ-
дано, на небу „међу звездама”.

Није на одмет поменути да је Ми-
ланковић био обожавалац Гетеовог 
стваралаштва – нарочито се дивио 
његовом „Фаусту”, који је стално но-
сио у џепу.

Наставићесе

feljton@politika.rs
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Данас у девет часова и 11 минута ЗЕМЉОТРЕС пору-
шио бањалуку – Трагична вест стигла је јутрос из 
Бањалуке: у 9,11 часова катастрофални земљотрес 
задесио је град. Бањалука је порушена, град пружа 
стравичну слику као Скопље после земљотреса 1963. 
године. Према првим информацијама, погинуло је де-
сет грађана. На срећу, 90 одсто Бањалучана претход-
ну ноћ је провело у двориштима.
Порушено је 80 одсто свих старих стамбених зграда. 
Чувена џамија „Фархадија“, стара 400 година, потпу-
но је срушена. Сви солитери су остали читави.
Београдски Сеизмолошки завод званично је јавио да 

је јачина земљотреса око 8 степени. Енергија је равна 
бомби баченој на Хирошиму. Неке улице у граду су пот-
пуно непроходне. Спасилачке екипе ваде настрадале 
из порушених зграда. Бањалука је у мобилном стању, 
организација је примерна. Војници су на улицама, од-
ржавају саобраћај и помажу пострадалима.
Град је без струје и воде, телефонске везе су прекину-
те. Извршно веће Босне и Херцеговине хитно је одржа-
ло ванредну седницу и предузело неопходне мере да 
се организује помоћ Бањалучанима. Први транспорти 
су већ кренули. У Бањалуку су стигли председник Са-
везне скупштине Милентије Поповић и председник 

Савезног извршног већа Митја Рибичич. Председник 
Републичке скупштине БиХ Џемал Биједић био је у 
време земљотреса у згради бањалучке Општинске 
скупштине, која је срушена. Биједић није повређен.
Око 9.40 часова Секретаријату „Политике“ јавио се 
наш дописник из Бањалуке Везув Тињић, и веома уз-
буђеним гласом обавестио нас је о катастрофи која 
је задесила овај град. „Пре десетак минута, нови сна-
жан удар земљотреса порушио је Бањалуку. Ово је 
иста, ако не и тежа од катастрофе у Скопљу. Пошаљи-
те екипе новинара и фото-репортера, јер се ја више 
не могу јављати. Ствар је врло озбиљна.“

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОН Понедељак 28. октобар 2019.
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Истине о леденим добима 
Брижљиво истраживање овог феномена, који је имао велики утицај на развој  
људске врсте, започео је веома успешно пре око 190 година Гете, а узроке настанка 
овог периода је потпуно објаснио Милутин Миланковић, тек пре око 80 година

ЈованЦвијић

Глечерисесвебржетопе

Ф
о

то
гр

а
ф

и
је

 у
д

р
уж

е
њ

е
 „

М
и

л
ут

и
н

 М
и

л
а

н
к

о
ви

ћ
”



М
иланковић је астрономс-
ку теорију климе замис-
лио другачије од свих 
својих претходника. Док 

су се они бавили последицама, поку-
шавајући да реше проблем ледених 
доба, Миланковић је своја истражи-
вања усмерио на узроке и механизме 
који условљавају топлотне прилике 
на Земљи. А ледена доба су само пос-
ледица тих прилика.

Долази на идеју да би узрок  проме-
на климе на Земљи, али и другим пла-
нетама,  могао да буде у осунчавању, и 
то посебно уколико је у дужем перио-
ду изложено променама. Због тога у 
решавању проблема климе полази од 
Сунца, као најважнијег извора топло-
те која влада на површини планета.

Тај распоред мења се без престан-
ка. Планете се обрћу око својих оса, 
што проузрокује смену дана и ноћи. 
Сем тога оне обилазе око Сунца, што 
изазива годишњи ток топлоте што је 
Сунце упућује појединим деловима 
њихове површине, а долази до јасног 
изражаја у смени годишњих доба.

Но тим појавама, које на нашој 
Земљи посматрамо из дана у дан и 
из године у годину, нису обухваће-
не све последице кретања планета, 
а нарочито наше Земље. Небеска ме-
ханика учи да њихова узајамна при-
влачна дејства мењају једва осетно, 

но у току векова приметније, облике 
и положаје њихових путања. Те пос-
тепене, вековне промене називају 
се у Небеској механици секуларним 
(дуготрајним) променама елемената 
планетских путања. Услед њих мења 
се постепено нагиб Земљине осе пре-
ма равни њене путање, мењају се ду-
жине годишњих доба и годишњи ток 
осунчавања наше Земље.

Док се наша планета креће кроз 
свемир изложена је гравитационом 
утицају осталих небеских тела. Сун-
це, као центар планетарног систе-
ма, присиљава је да кружи око њега 
по затвореној путањи. Истовремено 
је изложена и утицају околних пла-
нета, као и себи најближег небеског 
тела, свега сателита Месеца. Услед 
тих узајамних дејстава мења се об-
лик Земљине орбите, угао нагиба осе 
ротације Земље и положај равнодне-
вичких тачака на орбити, што је у на-
уци познато под именом прецесија 
равнодневица. 

Промене ових астрономских пара-
метара имају за последицу промену 
осунчавања Земљине површине и као 
крајњи ефекат промену климе.

Миланковић је, попут генерала 
који припрема какву инвазију, вео-
ма темељно испланирао своје науч-
но путовање „кроз васиону и векове” 
и решење овог великог космичког 

проблема. Веома детаљно и критич-
ки је проучио све претходне радове 
и теорије о секуларним променама 
астрономских фактора и њиховим 
утицајима на климатске промене и 
на смене ледених и топлих периода 
у геолошкој прошлости. Идеје, ме-
тоде и резултате из тих радова је, уз 
претходну допуну и унапређење, ко-
ристио за праћење развоја свог „кос-
мичког проблема”. 

Миланковић је уочио три кључна 
разлога што се наука још увек нала-
зила пред великом загонетком о узро-
цима страшних климатских промена 
које су се догодиле у геолошкој исто-
рији Земље:

„Они који се баве Земљином кли-
мом, метеоролози, не брину се за кли-
ме осталих планета; а што се тиче 
Земљине климе, ту су сви они чисти 
емпиричари који не маре за компли-
коване математичке теорије, нити би 
умели њима руковати. Не желе, као 
што се каже, улазити у цркву кроз то-
рањ. Зашто ударити путем који води 
преко далеког Сунца да бисмо доз-
нали шта се на Земљи збива, када на 
њој имамо неколико хиљада метео-
ролошких станица које нас обавешта-
вају о свима температурним појавама 
у слоју Земљине атмосфере, у којем 
живимо.

Други разлог је тај што то питање 
изискује решење целог низа компли-
кованих проблема, а из разноврсних 
области науке, Сферне геометрије, 
Небеске механике, Теориске физике. 
Те науке оштро су одељене једна од 
друге, а поврх свега тога, сваки науч-
ник има у својој области и своју наро-
читу јазбину из које нерадо излази. 

Трећи узрок што ова теорија није 
пре мога доба била изграђена и оп-
робана био је тај што јачина Сунче-
вих зракова, названа соларном кон-
стантом, није пре 1913. године била 
измерена као што ваља.

Ето, зато је то питање остало не-
решено, постранце, на тромеђи Сфер-
не астрономије, Небеске механике и 
Теориске физике. Катедра београдс-
ког Универзитета која ми је била по-
верена 1909. године обухватила је 
баш те три научне дисциплине. Зато 
могадох да уочим онај космички про-
блем, да увидим његов замашај и да 
приступим његовом решењу.”

Настављајући започете радове 
својих претходника Миланковић је 
дефинисао сопствени математички 
апарат у коме је поједноставио прора-
чуне небеске механике о поремећају 
планетарних кретања.

Његов први циљ био је да реши аст-
рономски део проблема који се одно-
си на геометрију путање сваке планете 
и да опише њихов утицај на осунча-
вање у различитим годишњим добима 
и на различитим географским шири-
нама. За своје прорачуне користио је 
основни космички закон: закон грави-
тације, који објашњава промене кре-
тања планета и зато је овај део космич-
ког проблема назвао астрономским.

Као изузетном математичару, није 
му било тешко да се упусти у овакав 
подухват. Користећи законе астро-
номије и небеске механике практич-
но je доказао да геометријске карак-
теристике Земљине орбите (промена 

оријентације Земљине осе ротације – 
прецесија равнодневница, промена 
нагиба Земљине осе ротације према 
еклиптици и ексцентрицитета путање 
Земље око Сунца) условљавају коли-
чину Сунчеве енергије која стиже на 
јединицу површине горњег слоја ат-
мосфере, а њене периодичне промене 
мењају сезонску и просторну расподе-
лу осунчавања, што има за последицу 
промену климе на Земљи.

Секуларне промене годишњег тока 
осунчавања које настају као последи-
ца промена наведена три астроном-
ска елемента суперпонирају се у ве-
ома компликован ток осунчавања 
Земље, различит за сваку географс-
ку ширину, као и за северну и јужну 
хемисферу.

Комбинација 22.000-годишњег 
циклуса прецесије равнодневица, 
41.000-годишег циклуса нагиба осе 
ротације, 100.000-годишњег циклу-
са ексцентрицитета Земље доводи 
до промена у сезонској и простор-
ној расподели сунчевог зрачења које 
доспева до земљине површине, ус-
ловљавајући тиме контрасте између 
сезона. Ово повремено повећање или 
слабљење Сунчеве радијације директ-
но утиче на климатски систем Земље, 
односно на ширење или повлачење 
поларних ледених капа и глечера.

Веома хладна лета на северној хе-
мисфери, на којој се налази већи део 
копна, омогућава да се снег и лед за-
државају до следеће зиме, што доводи 
до пораста леденог покривача током 
стотина и хиљада година. Насупрот 
томе, веома топла лета доводе до пов-
лачења ледника услед наглог отапања 
веће количине леда од оне која се аку-
мулира током зиме.

Анализом добијених резултата, Ми-
ланковић је утврдио је да се у полар-

ним областима највише испољавају 
секуларне промене нагиба осе рота-
ције. У екваторијалном појасу доми-
нирају промене ексцентричности и 
прецесије, односно промене дужине 
годишњих доба. На средњим географ-
ским ширинама, нарочито на 50–60 
степени, долазе до изражаја утицаји 
промена сва три астрономска елемен-
та. Такође је уочио да је 65. степен се-
верне географске ширине критична 
област за почетак глацијације. На тај 
начин, постигао је свој први циљ раз-
воја математичког апарата за одређи-
вања осунчавање планета.

На тај начин Миланковић је егзакт-
но, спајајући сва ова три циклуса, ма-
тематички утврдио да промене астро-
номских елемената, директно утичу 
на климатски систем Земље, односно 
на појаву и смену ледених и међуле-
дених доба, што је и био циљ његових 
истраживања.

Данас, у научној литератури пре-
цесија равнодневица, нагиба осе 
ротације и варијабилност ексцен-
трицитета Земљине орбите пред-
стављају три доминантна циклуса, 
позната под називом Миланковиће-
ви циклуси, јер је он одредио њихов 
периодизацију и, дефинитивно, ма-
тематички доказао њихов изузетно 
важан утицај на појаву и смену ле-
дених доба на Земљи.

Суперпозиција ова три циклу-
са доводи до промена у сезонској и 
просторној расподели Сунчевог зра-
чења које доспева до Земљине повр-
шине, условљавајући тиме контрас-
те између сезона. Ово повремено 
повећање или слабљење Сунчеве ра-
дијације директно утиче на климатс-
ки систем Земље, односно на ширење 
или повлачење ледника на Земљи. 
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ЗОРАН ГЛУШЧЕВИЋ ОСУЂЕН НА ШЕСТ МЕСЕЦИ ЗА-
ТВОРА – Кривично веће Окружног суда у Београду, 
коме је председавао судија Драгослав Лукић, осу-
дило је јуче књижевника Зорана Глушчевића, бив-
шег главног и одговорног уредника „Књижевних но-
вина“, на шест месеци безусловног затвора. Глуш-
чевић је оглашен кривим због кривичног дела пов-
реде угледа државе из члана 175 став 1 Кривичног 
закона, зато што је у „Књижевним новинама“ од 30. 
августа ове године објавио чланак „Пет варијација 
на тему врело прашко пролеће 68.“ у коме је, како 
је наведено у образложењу пресуде, изложио пору-

зи Совјетски Савез и његову армију. Поводом одбра-
не Зорана Глушчевића да му не треба судити према 
потребама политичког тренутка, већ да му се суди 
полазећи од принципа хуманости, судија Лукић је 
рекао:

– Кривични законик, који суд примењује, не одра-
жава политичке потребе једног тренутка, али није ни 
изван простора и времена, већ изражава потребе јед-
ног периода развоја. Оно што је у њему трајно, не од-
носи се на политичка гибања, него на заштиту вред-
ности од трајног значаја, а то је у овом конкретном 
случају углед стране државе, који наша држава чува, 

полазећи од трајног и непроменљивог принципа пош-
товања друге државе.

– А за поштовање је минимални услов – не вређати. 
Суд је Глушчевића осудио имајући у виду друштвену 
опасност дела, околности под којим је дело извршено 
и личност оптуженог као извршиоца – он је књижевник 
и у време писања чланка главни и одговорни уредник, 
односно личност с високим степеном кривичне одго-
ворности – рекао је на крају судија Драгослав Лукић.

Осуђени Глушчевић има право жалбе Врховном су-
ду Србије у року од 8 дана по добијању писменог об-
разложења пресуде.  П.К.

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОНУторак 29. октобар 2019.
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Три кључа страшних промена климе
Секуларне промене годишњег тока осунчавања које настају као  
последица промена наведена три астрономска елемента суперпонирају 
се у веома компликован ток осунчавања Земље, различит за сваку  
географску ширину, као и за северну и јужну хемисферу
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Какванасклимаочекујеубудућности?

ПремаМиланковићевимдијаграмимаосунчавања,светјебиоупоследњем
леденомдобупре25.000година.Просечнаглобалнагодишњатемпература
ваздухабилајезаокошестстепениЦелзијусанижаодданашњих
вредности.Токомпоследњих1.000година,климајебилаприлично
стабилна.
Земљаседанасналазиупериодутоплефазе.Ледницисезадржавајуна
високимгеографскимширинама,наполовима,Гренландуиливрховима
високихпланинскихланацаизасаданепретиопасностодњиховог
ширењакајужнимпределима.
КлиматскисистемпланетеЗемљеобухватаатмосферу,хидросферу,
леденипокривач(снегилед)ибиосферу.Променеубилокојојод
наведенихкомпонентиклиматскогсистемамогуутицатинаостале
подсистеме,смогућимнеповољнимутицајиманаживисветнаЗемљи.
КаоштојеКепен1922.годиненаслутиодаМиланковићеватеоријаможе
битинепроцењиваалаткаприистраживањупрастарихклима,такои
савременанаукаувиђадасебезњенеможепроучаватинипредвиђати
будућаклима,нарочитосинергетскоделовањеприроднихиантропогених
факторанаклиматскисистемЗемље.

Оса окретања
око Сунца

Небески екватор

Правац 
орбите

Еклиптика

Северни
небески пол

Јужни
небески пол

Ротациона оса
Нагиб

осе

СнимакСунца

НагибЗемљетренутно
јеоко23,4степена
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Р
ешивши астрономски део про-
блема Миланковић је, најзад, 
кренуо у свој победоносни по-
ход од наше звезде – Сунца ка 

нашој матичној планети Земљи, пра-
тећи траг осунчавања у атмосфери и 
на тлу настојећи да примљене коли-
чине топлоте претвори у температуру. 
Тек тада, као што је и очекивао, почео 
је посао Киклопа. Морао је да егзакт-
ним математичким језиком прикаже 
како Сунце одашиља своје топлотне 
зраке у интерпланетарни простор, ка-
ко се топлотне количине ношене тим 
зрацима распоређују по атмосферс-
ком плашту Земље и осталих плане-
та, како продиру у тај плашт, стижу до 
површине, како је осунчавају и загре-
вају, па на тај начин изазивају дневни 
и годишњи ток температуре. 

Да би то показао морао је да израчу-
на угао и трајање наилазећег Сунче-
вог зрачења на свим географским ши-
ринама у току једног дана, а затим у 
свим годишњим добима, у милиони-
ма година, са прилагођавањем на три 
променљиве (прецесију, угао нагиба 
и промену еклиптике) чије се вред-
ности непрестано мењају.

Да би се нашла веза између осунча-
вања наше Земље и температуре ваз-
духа што је Сунчеви зраци стварају 
на површини Земље и у њеној атмос-
фери морају се узети у помоћ физи-
кални закони по којима сунчеви зра-
ци пролазе кроз атмосферу и стижу 
до површине Земље, па тиме стварају 
топлотно стање Земљине површине и 
атмосфере.

„Устукнух пред тежином тог задат-
ка. Шаренило Земљиних климата збу-
ни ме, облаци нашег неба наоблачи-
ше моје чело, свака киша учини ме 
покислим, а када би дунуо ветар, а 
нарочито београдска кошава, запитао 
бих се: Ко би могао похватати у мате-
матичке обрасце све ћуди Еолове?”

Иако су физички закони који од-
ређују сложене процесе у атмосфери 
били још у првој половини 19. века 
формулисани, комплексност ових за-
кона у математичком погледу услови-
ла је да се тек почетком 20. столећа 
први пут почело размишљати о мо-
гућностима прогнозирања будућег 
стања атмосфере на основу њеног 
садашњег стања, решавајући нуме-
ричким путем сложени систем дифе-
ренцијалних једначина. О овом про-
блему прогнозе времена, независно 
од других научника у свету, још 1912. 
године размишљао је и Милутин Ми-
ланковић. Одмах је схватио сву те-
жину проблема истичући још тада 
да: „Неправилност распореда коп-
на и мора, набораност континената, 
морске струје и струјања у атмосфе-

ри праћена њеним талозима, смена 
дана и ноћи и узастопност годишњих 
доба, све то има одјека на термичке 
и динамичке појаве у Земљиној ат-
мосфери, и све се то дешава у толико 
компликованој мери да, бар за сада, 
изгледа немогућно подврћи те појаве 
математичкој анализи у толикој мери 
да би се могла предсказивати њихова 
узастопност.” 

Српски народ имао је срећу да се у 
метеоролошкој науци у истом веку 
појави нова генерација научника 
са Универзитета у Београду, која ће, 
следећи размишљања Миланковића, 
снагом свога талента, проникнути 

у тајне вештине моделирања атмос-
фере. Изабравши за своје поље рада 
нумеричку прогнозу времена, ону 
област на чију сложеност је указао 
Милутин Миланковић, још почетком 
столећа, утемељили су у свету позна-
ту „Београдску нумеричку школу” и 
развили данас у свету један од најус-
пешнијих регионалних нумеричких 
модела прогнозе времена и истражи-
вања климе.

Али то Миланковића није обес-
храбрило. Напротив, крепио се како 
сам каже, овим расуђивањем:

„Сваки предео Земље има, поред 
свих разноликости, своју средњу кли-
му која се, као што то показују при-
купљени историјски подаци, није 
осетно променила у току векова. Та 
средња годишња клима може бити 
предмет математичког испитивања, 

а не њени повремени и локални поре-
мећаји. Њима се нећу бавити.”

У почетку су истраживања добро 
напредовала. Али настојећи да дубље 
проникне у сам проблем, Миланко-
вић је наишао на бројне тешкоће. 
Иако у суштини једноставан, овај за-
датак се у пракси показао изузетно 
тешким. Јер је било познато да се све 
планете окрећу око своје осе, круже 
око Сунца, клате се и нагињу, а сваки 
њихов покрет има одређено дејство 
на зрачење које примају од Сунца.

Уз то, бурни догађаји почетком 20. 
века нису му омогућили несметан 
рад. што га није обесхрабрило. Био је 

уверен у своју снагу и успех, без обзи-
ра на искрсле проблеме. 

„Прве три године боравка у Београ-
ду написах и објавих седам радова. 
Тих седам радова обележавају три ета-
пе мога научничког развитка. Пра че-
тири баве се проблемима рационалне 
механике, и небеске механике, који су 
проистекли из мојих предавања. Мој 
пети рад бави се теоријом Михелсо-
новог експеримента, онда актуелном 
питању теоријске физике.”

Тек својим шестим радом, „Прилог 
теорији математичке климе”, Милан-
ковић је ушао у једну ширу област и 
видео пред собом обећану земљу. 

„Али пре него што заузех у њој своје 
поље, позва ме труба на дужност пре-
ма отаџбини. 

Тачно у то доба растрчаше се нови-
нари по улицама са засебним издањи-

ма која су саопштавала наређење 
краља Петра да се целокупна војска 
стави у мобилно стање.

Та вест примљена је са једнодуш-
ним одушевљењем. Дође време да се 
петовековна нада оствари. И ја се се-
тих да сам обвезник српске војске и 
запитах се шта, као такав, треба најп-
ре да предузмем. Угледајући се на све 
остале, пођох у главну чаршију, узев-
ши претходно новац који ми је исп-
лаћен за пут у Беч, да набавим ратну 
опрему. Купих велико меко ћебе од 
камилине длаке, вунене поткошуље, 
чарапе, башлику, алуминијску чуту-
ру и чашу, термофлашу и много дру-

гих потребних и непотребних ствари. 
Држао сам се старе мудре пословице: 
’Ко носи – не проси’.”

Дунавска дивизија српске армије 
у чије штапско особље је био распо-
ређен, пређе рано јутром границу до-
тадањег Турског царства и спреми се 
да заузме планински врх Старац код 
Куманова.

Док је Миланковић посматрао ср-
пске јединице како се пробијају ка 
планинскоме врху, његове мисли су 
биле окренуте његовом властитом на-
учном јуришу у савлађивању теоријс-
ких препрека. А када су српске једи-
нице освојиле врх Старац, кроз главу 
му је севнуло решење математичких 
проблема. 

Само два дана после тога Турци су 
били поражени. Настао је прекид ват-
ре и Миланковић се враћа свом науч-
ном раду у Београд. 

„Кад се вратих са бојног поља за-
вукох се, као што сам причао, у своје 
собче на Универзитету, као пуж у 
своју кућицу. По извршеној демо-
билизацији одох на кратак боравак 
у Даљ, а децембра 1913. у Беч. Она-
мо сам пошао да се упознам са пот-
ребном научном литературом пре но 
што приступим изради свог великог 
дела. Нађох онде љубазан пријем код 
бечких физичара Хазенерала, Ерен-
хафта и Франка, наследника Ајнш-
тајна на Универзитету у Прагу, и 

упознах се на њиховим састанцима 
са најновијим тековинама Теоријс-
ке физике. 

У Бечу сам се уверио да сам своје 
дело отпочео у најбоље време. Баш 
тада стиже из Америке вест да је со-
ларна константа, напослетку, изме-
рена. Њено недостајање била је пос-
ледња запрека успеху мога дела. Она 
је уклоњена.

Не смем часити ни тренутка, јер 
сам у библиотеци видео да су и други 
научници обратили пажњу проблему 
којим сам се бавио. Задоцним ли, ма 
и најмање, својим послом, стићи ћу 
касно до жељеног циља.”

Захваљујући срећним околност-
ма да је одређена вредност соларне 
константе, Миланковић је могао да 
приступи решавању свог задатка: да 
нађе математичку везу између осун-
чавања наше планете и температуре 
њиме изазване. 

„Тај проблем решио сам, у његовим 
главним цртама, расправом ’О рас-
пореду сунчеве радијације на повр-
шини Земље’, која је већ 20. децем-
бра 1913. лежала на столу великог 
физичара носиоца Нобелове награ-
де, Вилхелма Вина, а убрзо иза тога 
била објављена у немачком часопису 
’Анали физике’.” 

Иако је сада брзо напредовао, због 
несигурних прилика на Балкану, Ми-
ланковић је одлучио да не наставља 
своје прорачуне док резултате до којих 
је већ дошао не стави на хартију. Они 
су током 1912. и 1913. објављени у три 
кратке расправе. Почетком 1914. го-
дине Миланковић је објавио још један 
чланак „О питању астрономских тео-
рија ледених доба”. Штампан на нашем 
језику, у јеку тешких времена у Европи, 
овај чланак је годинама остао непознат 
научној јавности. 

 � Наставиће�се

Књигу „Милутин Миланковић – путник 
кроз васиону и векове” објавило је 
Удружење „Милутин Миланковић”

feljton@politika.rs
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ДЕЦА, ШКОЛЕ И ФИЛМ – Деведесет одсто гледалаца 
у београдским биоскопима чини омладина. Те чиње-
нице нису довољно свесни ни управе биоскопа, ни 
продуценти, нити аутори. Први зато што мало чине да 
им таква (тј. најзахвалнија) публика не утиче само на 
структуру, него и на број гледалаца. Други, што је по-
датак готово ирелевантан за њихове производне пла-
нове. Трећи, јер снимати филм који би се непосредније 
бавио проблемима живота младих људи, за њих је пос-
тао ниже вредности, малтене! (Кад је снимљен пос-
ледњи пут филм о студентима, или ђацима!? Зар их 
искуство с „Вишњом на Ташмајдану“ ипак није нечему 

научило?) Али ни школе се друкчије не понашају – и за 
њих је махом, тај податак наклоности младих према 
филму неважан! Филм, његов избор, стицање елемен-
тарних филмских и кинестетичких појмова препуште-
ни су, углавном, ђацима, деци, при чему – треба знати 
– утицај родитеља није увек одлучујући.

Ако није искључиво њихова ствар што филм још не-
мају за предмет, школе би могле да на мноштво дру-
гих начина утичу у опредељивању и васпитању деце 
у биоскопима. 

Прекјуче око 15 часова, повећа група малишана 
гледала је у Дому синдиката филм „Низводно од сун-

ца“. – Шта се теби допало? – питао сам једног мали-
шана. – Оно кад је учитељица дошла у кућу у којој је 
имало деце, а није имало родитеља. Допало ми се 
кад је онај најстарији дечко морао да украде јагње и 
сено да би прехранио свог малог брата и сестру. Об-
радовао сам се кад више нису морали да имају часо-
ве на ливади, већ у школи коју су сами изградили...

Тај дечак се зове Саша Матановић. Испричао ми је 
да су његова и још неке београдске школе организо-
вале заједничко гледање овогодишњег пулског по-
бедника.

Ето доброг примера.  М.�Чолић

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОНСреда 30. октобар 2019.
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Клима у математичким обрасцима
Неправилност распореда копна и мора, набораност континената, морске струје и 
струјања у атмосфери праћена талозима, смена дана и ноћи и узастопност годишњих 
доба, све то има одјека на термичке и динамичке појаве у Земљиној атмосфери
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Књижевни�опус

Милутин�Миланковић�био�је�не�само�научник,�него�и�
историчар�науке,�хроничар�научних�збивања�свога�
времена,�писац�чија�дела�имају�и�литерарну�вредност.�
Његов�књижевни�опус�обухвата�научнопопуларни�
роман�„Кроз�васиону�и�векове”,�збирку�приповедака�
„Кроз�царство�наука”�и�мемоарску�прозу�„Успомене,�
доживљаји�и�сазнања”.
Путовање�„Kроз васиону и векове”�постало�је�синоним�
за�неуморног�путника�и�истраживача�непознатих�стаза�
наше�планете�и�Сунчевог�система.�Тим�делом�провео�

нас�је�кроз�древне�цивилизације�и�упознао�с�античким�
и�ренесансним�мислиоцима,�али�и�са�својим�
савременицима,�са�својом�математичком�теоријом�
климе�и�својим�циклусима�ледених�доба.�Води�своје�
читаоце�на�Месец,�Марс,�Венеру�и�друге�планете�у�
Сунчевом�систему.�У�овој�књизи,�на�једноставан,�свима�
разумљив�начин,�описује�компликоване�проблеме�
астрономије�и�небеске�механике. 
Објавио�је�још�неколико�драгоцених�дела.�
Најзначајнија�су:�„Мика�Алас,�белешке�о�животу�
великог�математичара�Михаила�Петровића”,�„Историја�
астрономске�науке”,�„Наука�и�техника�током�векова”...

Ветар�–�Еолове�ћуди



У 
Бечу је, поред свих искушења, испош-
товао жељу мајке „да се не ожени Шва-
бицом”, а у Београду је одбацивао сваку 
помисао да оснује своју породицу, јер је 

сматрао да за то не постоје реалне могућности. 
Приликом једне посете Бечу, седећи сам у ка-
фани до дубоко у ноћ, размишљао је о једном 
великом проблему – не научном, већ пробле-
му брака. На то озбиљно размишљање упутила 
га је Олга, супруга његовог колеге и присног 
пријатеља Станоја Станојевића, сестра колеге 
Александра Белића. Она је себи наменила бла-
гоугодну дужност да њега, „залуталу овчицу”, 
ожени, и у том циљу упознала га је с отменом 
госпођицом – „која ми се уистину врло допала. 
Била је заиста лепа”. Звала се Христина – Тинка 
Топузовић, рођена у Шапцу.

„То је партија за вас да боље нећете наћи 
на Земљиној кугли јер, по свом западњачком 
образова њу, ближа вам је од свих београдских 
удавача. Говори савршено француски и немач-
ки, свира одлично клавир, а школовала је свој 
дивни глас и пева заносно; лепа је и имућна.” 

Седећи у кафани размишљао је шта ће бити с 
његовом науком када своје време распарча и на 
друге обавезе. „Не може се у исти мах служити 
двама го сподарима и вршити два толико разли-
чита посла. Имам да бирам – или брак – или на-
ука.” Одабрао је брак, али не на уштрб науке.

Венчање је обављено 14. јуна 1914. године у 
Вазнесењској цркви у Београду. Претходно је 
утврђен програм свадбеног путовања: месец 
дана у Даљу, Беч, па Женева. Међутим, стицајем 
околности њихово брачно путовање трајало је 
пуних пет година.

Све остало ишло је убрзаним темпом. Два 
сата вожње возом до Новог  Сада, а затим белом 
лађом, која се по старијој ћерци цара Фрање Јо-

сифа звала „Гизела” до Вуковара и, на крају ре-
новираним, свеже лакираним и окићеним тра-
кама и рузмарином даљским каруцама.

„Тако стигосмо у мој родни дом и крило моје 
породице. Но у том топлом гнезду затече нас 
бура Првог светског рата и поремети из основа 
све наше планове и рачуне који су нам изгледа-
ли тако лепи, тачни и поуздани.”

Као држављанин Србије бива заробљен и 
спроведен у гарнизонски затвор у Осијеку, који 
се налазио у казаматима старих градских беде-
ма. И у овим невероватним условима Милан-
ковић наставља свој научни рад.

„Седох на кревет, обазрех се по соби и стадох 
да се уживљујем у свој нови друштвени положај. 
У моме ручном коферу, који сам понео са собом, 
налазили су се моји већ штампани или тек запо-

чети радови о космичком проблему; ту је било 
и чисте хартије. Почех да прелиставам те спи-
се, узех у руке своје верно наливперо, стадох да 
пишем и рачунам. Када се обазрех по собици, 
запитах се где се налазим. Изгледала ми је као 
преноћиште на моме путовању по васиони.”

Убрзо бива интерниран у логор Турањ код Кар-
ловца, а октобра 1914. године премештен је у кон-
центрациони логор у Нежидеру. Поред Милан-
ковића, у Нежидеру био је затворен велики број 
припадника тадашње српске интелигенције.

За то време, Тинка је покушавала да пронађе 
начин и супруга извуче из тешке ситуације. Уз 
помоћ ујка Васе и професора Чубера, на интер-
венцију министра-председника грофа Стефана 
Тиса пуштен је из заточеничког логора да живи 
у Будимпешти, као интернирац.

Тинкину приврженост и пожртвовање никад 
није заборавио и зато је у својим мемоарима 
осећајно описао те тешке тренутке и своју жену 
лавицу. Милутин је с Тинком проживео 44 го-
дине складног брака. Пратила га је у свим теш-
ким тренуцима. Била је тихи сведок настанка и 
развоја једне нове научне теорије.

Тешки месеци заточеништва логора у Карлов-
цу и Нежидеру – и онда изненада Будимпешта, 
лепа и окупана. Права лепотица на Дунаву. 

У полицији су му саопштили да му је одобре-
но да, као конфиниран, живи у главној вароши 
Мађарске и ужива сва грађанска права уз огра-
ничења да  не сме да се удаљује из вароши без 
дозволе власти, а сва писма која прима или шаље 
морају пролазити кроз цензуру. Сем тога, мора 
се сваког уторка лично пријавити у полицији. 

„Изађох из полицијске зграде и после неко-
лико корачаја нађох се на обали Дунава, ста-
рог свог пријатеља. Никад ми Дунав није из-
гледао тако леп и мио као тада. Његов мирни 
достојанствени ток умири моје усплахирене 
живце и мојим мислима даде одређене правце 
и смисао живота. Враћам се своме позиву и од 
заточеника поново постајем научник.” 

Већ сутрадан у Пешту стиже и Тинка. Прија-
тељ по науци Лоран Етваш му је нашао стан бли-
зу свога, како би могли да буду у контакту и да са-
рађују. Ту ће се Милутин Миланковић скућити 
и ту ће дочекати рођење свога сина, завршетак 
Првог светског рата и слободу Србије. 

Миланковић је већ у то време припадао елит-
ној групи људи који су били страсно посвећени 
једном једином циљу – науци у служби човека. 
У том послу их није могло поколебати ништа, 
ни рат, ни непријатељства, ни људске омразе. 

Само тако можемо разумети његов чин осло-
бађања из аустријских логора, и то да га је Бу-
димпешта прихватила као талентованог и већ 

угледног научника, а не као потенцијалног не-
пријатеља, Србина. 

„Први задатак који је стајао преда мном био је 
да прикупим целокупну научну литературу која 
је стајала у било каквој вези са мојим послом. ”

Није му било тешко да покуца на врата на 
главном улазу у Академију. Миланковић је жу-
део за академским миром читаонице и њеном 
богатом грађом. Примљен је са разумевањем, 
пре свих од управника библиотеке, старог про-
фесора математике Силија Калмана. 

Ту  је проводио много времена. Много је чи-
тао, рачунао, писао. У њему су сазревале идеје 
које ће након окончања рата понети у Србију и 
развијати наредних година и деценија и које ће 
постати део његовог математичког генија и ка-
питал која ће савремена климатологија и свет-
ска наука прихватити као неприкосновени до-
принос човечанству и светској науци. 

Па ипак, Миланковић, који се бавио пробле-
мом космичког зрачења и његовог утицаја на кли-
матске промене, није могао да све одговоре добије 
у библиотеци Мађарске академије наука. 

Стога је послушао свог ментора, старог профе-
сора математике Силија Калмана – да се обрати 
и Централном метеоролошком институту, који 
се налазио са друге стране Будима. Овде је Ми-
ланковић нашао нову ризницу, заиста вредних 
књига и научних дела, који ће му помоћи да дође 
до одговора на питања која је себи поставио. 

Срби су се најчешће окупљали у кафани по 
имену „Континентал”. Живо су размењивали 
вести са свих европских фронтова, радовали се 
победама српског оружја, туговали над порази-
ма. Да ли треба објашњавати колико их је пого-
дила вест о паду Београда и окупацији Србије. 
Миланковић је те 1915. доживео још један лич-
ни губитак. Његова мајка у 59. години, после 
тешке болести, преминула је у Даљу. 

„Ето, ја за неколико месеци изгубих и мајку 
и отаџбину. Ипак се страшна година 1915, пред 
свој крај, осмехну и на мене. Баш на католички 
Божић, родио нам се син. Наденусмо му име 
мога поочима ујка-Васе – Василије.”

Информације са фронтова указивале су да ће 
светски рат дуго трајати, што се одразило и на 
темпо његовог научног рада. Радио је „без жур-
бе и пажљиво планирајући сваки корак”.

„Половином 1917. доврших дефинитивно ру-
копис свога дела, дадох му наслов ’Математич-
ке основе космичког зрачења’ и послах га свом 
драгом учитељу Чуберу на оцену. Кад га про-
чита, написа реферат о њему и посла га изда-
вачу својих дела, Б. Т. Тојбнеру у Лајпцигу. То 
тада највеће издавачко предузеће за дела ма-
тематичког садржаја уврсти моје дело у спи-

сак својих наредних издања, но када, почетком 
1918, дође на њега ред, не могаде га штампати, 
јер не имађаше довољно хартије.”

У њему су описане промене осунчавања 
Земље током последњих 600.000 година. По-
казао је да се секуларне промене осунчавања 
Земље могу представити као једнозначне фун-
кције нагиба еклиптике, ексцентрицитета 
Земљине путање, лонгитуде перихела, соларне 
константе и географске ширине. 

Живети у Мађарској, мислити на српском, 
а писати на немачком, било је ђаволски теш-
ко. Ипак, Миланковић је успео да напише ово 
капитално дело од 358 страна у рукопису, а да 
би све што је написао издржало пробу време-
на, прочитао је и консултовао све што је о томе 
било написано. Сто четрдесет дела и расправа је 
консултовао пре него што се усудио да напише 
ово дело, које ће увелико изменити, можда не 
одмах, али за неколико година, светско знање 
о клими Земље и других планета.

Крајем 1918. године, после славне победе срп-
ске и савезничке војске, завршава се Први свет-
ски рат. Уједињују се Јужни Словени и првог 
децембра се проглашава Краљевина СХС. У по-
раженој Мађарској је расуло, у коме живот губи 
и сам Тиса Иштван, исти онај који је помогао 
Миланковићу да се избави из затвора. 

Док Срби увелико славе у Пешти, Милутин  
једва чека да се врати у Београд. Званично се 
прикључује српској делегацији у оквиру савез-

ничке мисије, која тих дана преговора са Мађа-
рима у Будимпешти. И ту није крај занимљи-
востима везаних за личност Миланковића. Он 
добија, и успева да заврши, један деликатан за-
датак. Да имовину Српске банке, пре свега у 
вредносним папирима, извезе из Мађарске уп-
ркос строгој забрани. 

Миланковић са породицом и резултатима 
четворогодишњег рада успева да се укрца на 
брод за Београд. И ту живот заокружује један 
занимљив круг. Наиме, то је био исти брод „Ги-
зела” којим се са супругом Христином отиснуо 
на свадбени пут. „После тродневне удобне пло-
видбе, стигох 15. марта 1919. године у Београд 
и заврших тиме своје петогодишње бурно свад-
бено путовање.” 

Наставићесе

Књигу „Милутин Миланковић – путник кроз 
васиону и векове” објавило је Удружење 
„Милутин Миланковић”

ЛистаЈуЋи 
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ГЛАСОВИ ГРАДА КОЈИ СЕ РУШИ – Земљотрес који је 
харао дуж Босанске крајине за собом је остављао 
пустош. У помахниталој стихији рушиле су се и нај-
тврђе грађевине а људи унезверено спасавали голе 
животе. Протеклих дана и ноћи ужурбани гласови из 
града који се руши обавештавали су нас на свим та-
ласним дужинама југословенских радио-станица о 
потресним сценама дивљања једне неочекиване еле-
ментарне непогоде. Читава једна мала армија радио-
репортера, сниматеља и техничара налазила се на 
лицу места, успешно извршавајући један изузетно те-
жак задатак. И као што то увек бива у сличним слу-

чајевима, радио је свим средствима која му стоје на 
располагању упознавао свет са оним што се збивало 
у Бањалуци и околини. Окупљени око радио-пријем-
ника широм земље из часа у час сазнавали смо како 
се у подручју земљотреса неповратно губе породич-
на огњишта у драматичним околностима. И овом при-
ликом радио није пропустио да на лицу места регис-
трује чинове драме чији трагични интензитет према-
ша размер свакидашњих људских недаћа и невоља.
Наше радио-станице су небројеним слушаоцима, тим 
немим сведоцима који су били далеко од места до-
гађаја несреће и катастрофе, омогућиле да узбуђено 

прате тужне вести из Бањалуке. Како није била пос-
реди нека одређена информативна емисија, добрим 
делом унапред припремљена – није било тешко закљу-
чити да слушамо најсугестивније радио-репортаже 
чија документарност не само да нагони на раз-
мишљање него и изазива и најдубље утиске и емоције. 
И не само то. Југословенске радио-станице спонтано 
су на себе преузеле улогу посредника у људској соли-
дарности. Ово тим пре, што је мало ко могао остати 
незаинтересован и не бити посредно присутан онде 
где се била битка са рушилачком ћуди природе.

ЂорђеЂурђевић

Славко Максимовић Миодраг Динић
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Научни рад посвећен човеку
Миланковић је већ почетком Првог светског рата припадао елитној групи људи  
који су били страсно посвећени једном једином циљу – науци у служби човека. У том 
послу их није могло поколебати ништа, ни рат, ни непријатељства, ни људске омразе

ХристинаТопузовић,Миланковићевасупруга

МиланковићсасиномВасилијем

Вазнесенскацрква
уБеоградуукојој

сусевенчали
МилутиниХристина

12 feljton@politika.rs
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У НО ВЕМ БРУ ЋЕ БИ ТИ ДО НЕТ ЗА КОН О ОСНИ ВА ЊУ 
УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА У ПРИ ШТИ НИ – При шти на 31. ок то
бра – На за јед нич кој сед ни ци свих ве ћа Скуп шти не 
Ко со ва усво јен је про грам ра да ове Скуп шти не за пе
ри од сеп тем бар 1969 – јул 1970. го ди не. По ред то га, 
до не то је и не ко ли ко зна чај них од лу ка, ме ђу ко ји ма 
су и из ме не и до пу не За ко на о осни ва њу Ме ди цин
ског фа кул те та у При шти ни, а раз ма тра ни су и ак ту
ел ни про бле ми обра зо ва ња и ре а ли зо ва ња за кљу ча
ка о шко ло ва њу на тур ском је зи ку.

Обра зла жу ћи пред лог про гра ма ра да, пред сед ник 
По кра јин ске скуп шти не Ко со ва Или јаз Кур те ши ис

та као је да је спи сак по сло ва вр ло оби ман, да об у хва
та све обла сти жи во та По кра ји не и да ње го во спро
во ђе ње у де ло на ла же пу но ан га жо ва ње свих рас по
ло жи вих сна га и сред ста ва.

Кур те ши је за тим до дао да се про гра мом пред ви ђа 
и осни ва ње Уни вер зи те та у При шти ни и да су у то ку 
све стра не при пре ме ко је ће омо гу ћи ти да се у но вем
бру до не се за кон о Уни вер зи те ту. Он је на гла сио да за 
ову По кра ји ну уни вер зи тет има кру пан дру штве ноеко
ном ски и по ли тич ки зна чај. Фор ми ра ње Уни вер зи те та 
у При шти ни је сте из раз до са да шњег оп штег дру штве
ног раз во ја, а по себ но раз во ја обра зо ва ња и кул ту ре. 

Ова ин сти ту ци ја ће до при не ти бр жем раз во ју и фор
ми ра њу мла дих на уч них ка дро ва, да љем раз во ју обра
зо ва ња и кул ту ре, што ће има ти ве ли ког ути ца ја на 
убр за ни ји дру штве ни и при вред ни раст Ко со ва. На ша 
ини ци ја ти ва за фор ми ра ње Уни вер зи те та у При шти ни, 
као што је по зна то, до би ла је пу ну по др шку и од СР Ср
би је и ње них по ли тич коиз вр шних ор га на.

Ве ће је име но ва ло Аљу ша Са ли хи ја, по моћ ни ка ди
рек то ра До ма здра вља у При шти ни, за ди рек то ра но
вин скоиз да вач ке уста но ве „Слу жбе ни лист Ко со ва“, 
као и пет чла но ва пр ве скуп шти не По кра јин ске за јед
ни це кул ту ре.  Р. Ђу кић

Славко Максимовић Миодраг Динић
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Несагледивост соларне климе
Капиталним делом Миланковић је закорачио у нови свет сазнања.  
Први пут је један човек математички успоставио везу између осунчавања  
и температуре атмосферских слојева и дао слику вековних промена на Земљи

П
р ви свет ски рат за вр шио 
се по бе дом на шег оруж ја, 
и за то су све ње го ве не во
ље и жр тве убр зо пре бо ље

не и за бо ра вље не. 
По ро ди ца Ми лан ко вић вра ти ла се 

из Пе ште уве ћа на за си на Ва си ли ја, а 
наш ју нак Ми лу тин с ма те ма тич ком 
те о ри јом ко јом је об ја снио са да шњу 
кли му на Зе мљи, Мар су и Ве не ри. У 
Бе о гра ду их је че као њи хов нео ште
ћен стан, а на те шко ра зо ре ном Уни
вер зи те ту у два соп че та Ма те ма тич
ког се ми на ра, „све ње го ве по ли це 
ста ја ле су на свом ста ром ме сту и би
ле, као и пре, пре пу не књи га”, та ко да 
се Ми лу тин мо гао од мах по све ти ти 
сво ме на уч ном и пе да го шком ра ду, 
од бив ши прет ход но по ну ду Све то
за ра При би ће ви ћа да бу де на род ни 
по сла ник.

„Тин ка и ја се де ли смо за до вољ но у 
свом ста ну и, у пу ној ро ди тељ ској сре
ћи, по сма тра ли на шег син чи ћа ка ко се 
игра сво јим играч ка ма. Ста дох да из
ра чу на вам ко ли ко смо по тро ши ли за 
вре ме ра та и ви дех да се на ша оче ви на 
до бро сма њи ла. Ис пу ни ће се оно што 
сам у Пе шти са по но сом пред ви ђао: да 
ће се пре тво ри ти у дру гу јед ну ва лу ту, 
у мо је на уч но де ло.”

И Ми лан ко вић ва ди из фи о ке ру ко
пис то га де ла, на пи са ног на не мач ком 
и пот пу но при пре мље ног за штам пу. 
То је оно де ло ко је у Лај пци гу ни
је оштам па но због не до стат ка хар ти
је. Ша ље га у За греб сво ме про фе со
ру Ва ри ћа ку, ко ји за јед но са по зна тим 
хр ват ским ге о фи зи ча рем Ан дри јом 
Мо хо ро ви чи ћем под но си ре фе рат Ју
го сла вен ској ака де ми ји ра ди об ја вљи
ва ња. Ме ђу тим, окол но сти им ни су 
ишле на ру ку. Ве о ма би ри зич но би ло 

об ја ви ти де ла на је зи ку зе мље са ко јом 
је упра во окон чан рат са мно го, по себ
но, срп ских жр та ва. Пред ло же да де
ло пре ве де на фран цу ски, је зик рат них 
по бед ни ка, и да из да вач бу де не ка по
зна та из да вач ка ку ћа.

За то је би ло нео п ход но на ћи не ко га 
с ким би у за јед ни ци пре вео то де ло, а 
тај не ко мо ра би ти ро ђе ни Фран цуз и 
учен чо век. И си ну му спа со но сна ми
сао кроз гла ву: то је Иван Ђа ја. 

Иван Ђа ја се ро дио у Ха вру у Фран
цу ској. Био је оже њен Фран цу ски њом 
и по за вр ше ним сту ди ја ма до шао је у 
Бе о град, где је иза бран за до цен та фи
зи о ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту. 
Ту на у ку је по ди гао на ви сок ни во и 
по стао јед но од нај слав ни јих име на на 

Уни вер зи те ту. Оба вљао је и ду жност 
рек то ра Уни вер зи те та.

У ве се лом рас по ло же њу, пра ћен 
ша љи вим упа ди ца ма и ко мич ним ге
сто ви ма, по сао је до бро на пре до вао. 
По се бан сти му ланс дао им је та да
шњи ми ни стар про све те Љу ба Да ви
до вић, одо брив ши спе ци јал ни кре дит 
за штам па ње то га де ла.

За из да ва ча је ода бра на по зна та па
ри ска из да вач ка ку ћа „Го ти јеВи лар”, 
а са и зда ва чи су би ли Ми ни стар ство 
про све те Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца и Ју го сла вен ска ака де ми ја 
зна но сти и умјет но сти, ко ја је ор га ни
зо ва ла по сло ве штам па ња де ла, Штам
па ње је за вр ше но 1920. го ди не. Та ко 
је Град све тло сти пр ви оба сјан сун че
вим зра ци ма што су сја ли у ме ђу пла
не тар ном про сто ру и на по вр ши ни 
пла не та.

Овим ка пи тал ним де лом, ко јим је 
кру ни сао свој де се то го ди шњи на уч ни 
рад, Ми лан ко вић је де фи ни тив но за
ко ра чио у но ви свет и са зна ња и отво
рио пот пу но но ве и до тад не са гле ди ве 
ви ди ке у обла сти со лар не кли ме. Пр ви 
пут је дан чо век је ма те ма тич ки ус по
ста вио ве зу из ме ђу осун ча ва ња и тем
пе ра ту ре ат мос фер ских сло је ва и дао 
сли ку ве ков них про ме на у осун ча ва
њу на ше пла не те Зе мље.

„А са да да ка жем ко ју реч о са др
жи ни де ла, за ко ју сам је ди но ја од
го во ран. Де ло је до би ло на слов ’Ма
те ма тич ка те о ри ја то плот них по ја ва 
иза зва них Сун че вим зра че њем’. То 
мо је де ло по де ље но је у два под јед на
ка одељ ка, у пр вом је из ло же на те о ри
ја, а у дру гом ње не при ме не.

Пр ви објект при ме не мо је ма те ма
тич ке те о ри је би ла је на ша Зе мља са 
ње ном ат мос фе ром, о чи јој не стал ној 

ћу ди сам већ го во рио и ре као да ни
сам у ста њу да сво јим ма те ма тич ким 
обра сци ма об у хва тим све ње не не ста
шлу ке. За то сам је, као што чи ни фо то
граф, за мо лио да се сми ри и на чи ни 
при јат но ли це, па тек он да на чи нио 
њен сни мак.”

Про ве ру по у зда но сти сво је те о ри је 
Ми лан ко вић је из вр шио ра чу на њем 
сред ње го ди шње тем пе ра ту ре при зем
ног сло ја Зе мљи не ат мос фе ре, на ви си
ни од два ме тра, ко ри сте ћи вред ност 
со лар не кон стан те и тре нут них вред
но сти астро ном ских еле ме на та (екс
цен три те та, ори јен та ци је и на ги ба осе 
ро та ци је). До би је на вред ност из но си
ла је 15,2 сте пе на Цел зи ју са, што се са
мо за де се ти ну сте пе на раз ли ку је од 

сред ње тем пе ра ту ре до би је не ду го го
ди шњим ме ре њи ма на око 10.000 ме
те о ро ло шких ста ни ца ра су тих по це
лој Зе мљи, ко ја из но си 15,3 сте пе на 
Цел зи ју са.

„Та ко сам, пре чи стив ши та пи та ња, 
од ре дио до мет, по у зда ност и сте пен 
тач но сти те ма те ма тич ке те о ри је Зе
мљи не кли ме и мо гао при сту пи ти нај
зна чај ни јој при ме ни ње ној, пи та њу 
за што и ка ко се ме ња ла Зе мљи на кли
ма у то ку ве ко ва.”

Да се кли ма за и ста ме ња по сто је не
по бит не чи ње ни це. Не сум њи во је, та
ко ђе, да су те кли мат ске про ме не по
сле ди це раз ли чи тих узро ка. 

„Ра ди ло се, да кле, о то ме да ис пи
там ка ко се те, астро ном ским узро
ци ма иза зва не, про ме не ис по ља ва ју 
у осун ча ва њу на ше Зе мље и у тем пе
ра тур ном ста њу Зе мљи не по вр ши не 
и ње не ат мос фе ре. А од го вор на то 
пи та ње да ва ла је Не бе ска ме ха ни ка 
и мо ја ма те ма тич ка те о ри ја осун ча
ва ња Зе мље. За то сам, ком би ну ју ћи 
ре зул та те тих дви ју на уч них ди сци
пли на, мо гао рас ту ма чи ти ка ко се те 
ве ков не про ме не ис по ља ва ју на ли цу 
на ше Зе мље и ка ко се то мо же до ку чи
ти ра чун ским пу тем. То сам по ка зао 
кон крет ним ну ме рич ким при ме ром 
ко ји те про ме не пра ти 130.000 го ди
на у про шлост.”

Ми лан ко вић је успе шно при ме нио 
сво је те о ри је и на ис пи ти ва ње тем пе
ра тур них при ли ка оних пла не та ко је 
сво је то пло ста ње одр жа ва ју за хва љу
ју ћи Сун че вим зра ци ма. Та ко је ње го
ва те о ри ја пре ва зи шла гра ни це пла
не те Зе мље, ка ко је он и прет по ста вио 
на по чет ку ра да на ре ша ва њу ко смич
ког про бле ма.

У то вре ме ма те ма тич ке на у ке до
жи ве ле су на гли раз вој у окви ру оп
штег про цва та Уни вер зи те та у Бе о
гра ду. Број на став ни ка уве ћа вао се 
из да на у дан, та ко да до та да шњи се
ми нар, два соп че та, по ста де пре те сан 
за све њих. На ин си сти ра ње Ми ха и
ла Пе тро ви ћа, ко ји је у ста рој згра ди 
учио основ ну, сред њу и Ве ли ку шко
лу, пре се ли ли су се на пр ви спрат ле
вог фрон та ста ре згра де, где су до би ли 
че ти ри ле пе со бе. 

Бог дан, Ми ка и Ми лу тин за у зе ше 
јед ну те исту со бу. „Бог дан и Ми ка рет
ко су се ду же за др жа ва ли у тој на шој 
со би, та ко да сам со бу уде сио у пу ној 
ме ри за свој на уч нич ки рад и на пу нио 
је књи га ма и ча со пи си ма. На по ли ци 
сме ште ној уз зид иза мо јих ле ђа ста ја
ле су све књи ге у ве зи са мо јим ра дом. 
Би ло их је пре ко сто ти ну. На тај на чин 
на чи нио сам од те ве ли ке по ли це при
руч но сто ва ри ште ко је је упот пу ња ва
ло и про ши ри ва ло зна ња што сам их 
др жао у гла ви, ћу пу мо је уче но сти.

У тој ра ди о ни ци пу ној књи га и ча
со пи са осе ћао сам се као пра ви на уч
ник, не због то га што сам имао ранг 
ре дов ног про фе со ра већ за то што 
је мо је пр во де ло иза шло на ве ли ку 
свет ску пи ја цу, ра ши ри ло кри ла по
ле тар ца и по че ло да цвр ку ће.

У мо ју на уч нич ку ра ди о ни цу по че ше 
сти за ти пр ви од је ци и обе ле сци по ја ве 
мо га де ла у јав но сти. Ти обе ле сци ба ци
ше сво ју све тлост и у мо ју ра ди о ни цу. 
Али сам, по зна ва ју ћи до бро исто ри ју 
на у ке, знао да то не зна чи још све тлост 
да на. Мно ге на уч не те ко ви не, мно го за

ма шни је не го што су би ле мо је, че ка ле 
су до пот пу ног при зна ња и при хва та
ња го ди не и де це ни је. А знао сам и ово. 
Ако је мо је де ло ства ран до при нос на у
ци, на ћи ће свој пут без ичи је по мо ћи, 
пре по ру ке и по хва ле.”

За вр шет ком овог де ла Ми лан ко вић 
је сма трао да је ре шио ве ли ки ко смич
ки про блем, ко ји је по ста вио као циљ
ну тач ку сво јих на уч них ис тра жи ва
ња. Са та квим ра су ђи ва њем по чео је 
да по на уч ној ли те ра ту ри тра га за но
вим по љем сво га на уч ног ра да.

Али јед но га да на, би ла је је се ња рав
но дне ви ца 1921. го ди не, Ми лу тин на 
сво ме сто лу за ти че пи смо од јед ног 
од нај по зна ти јих свет ских кли ма то
ло га, Вла ди ми ра Ке пе на, управ ни ка 
По мор ске ме те о ро ло шке оп сер ва то
ри је у Хам бур гу, са ко јим је још од ра
ни је био у на уч ној пре пи сци. 

„Он бе ше је дан од пр вих ко ји ми то
пло за бла го да ри на по шиљ ци мо га де
ла. Но не за у ста ви се на тој оба ве зној 
уч ти во сти, већ се ба цио на про у ча ва
ње ње го ве са др жи не. То су по ка за ла 
пи та ња и оба ве ште ња ко ја је за тра
жио од ме не у по гле ду не ких по је ди
но сти мо је те о ри је.”

У пи сму Ке пен оба ве шта ва Ми лан
ко ви ћа да са сво јим зе том Ал фре дом 
Ве ге не ром ра ди на за ма шном де лу „Па
ле о кли ма то ло ги ја”, у ко јем на ме ра ва
ју да си сте мат ски ис пи та ју уза стоп ност 
кли ма та Зе мљи не про шло сти.

„Ке пен је де таљ но про у чио мо ју 
те о ри ју се ку лар них про ме на осун
ча ва ња Зе мље, уви део ње ну тач ност 
и осве до чио се да би се њо ме мо гле 
об ја сни ти глав не цр те кли мат ских 
про ме на квар тар ног до ба ко је оста
ви ше ви дљи ве тра го ве на Зе мљи. Цео 
тај ме ха ни зам био је тач но ис пи тан 
у мом де лу, он де об ја шње но ка ко се 
те про ме не мо гу ра чу ном пра ти ти у 
да ле ку про шлост, а то по ка за но кон
крет ним ну ме рич ким при ме ри ма из
ве де ним за вре мен ски ин тер вал ми
ну лих 130.000 го ди на. Већ из тих 
при ме ра Ке пен је ви део да се ре зул
та ти мо је астро ном ске те о ри је до бро 
по ду да ра ју са на ла зи ма ге о ло га о ле
де ним до би ма квар та ра.”

Ге о ло шки на ла зи су по ка за ли да су 
се квар тар на ле де на до ба ја вља ла у 
мно го ду жем вре мен ском ин тер ва лу, 
ко ји об у хва та ба рем 600.000 го ди на 
пре са да шњег вре ме на, па би би ло 
по треб но да се про ме не осун ча ва ња 
Зе мље ис пи та ју и ра чу ном про пра
те у то ли ко ду бо ку про шлост. Ке пен 
по зи ва Ми лан ко ви ћа да се при хва
ти то га по сла и са рад ње на њи хо вом 
де лу.

Наставиће се

Књигу „Милутин Миланковић – путник 
кроз васиону и векове” објавило је 
Удружење „Милутин Миланковић”
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Ф
о

то
гр

а
ф

и
је

 у
д

р
уж

е
њ

е
 „

М
и

л
ут

и
н

 М
и

л
а

н
к

о
ви

ћ
”

Иван Ђаја, Миланковићев преводилац

feljton@politika.rs
Петак 1. новембар 2019.



feljton@politika.rs

ЛистаЈуЋи 
ПоЛитику

2. новембар

1969.

ИМА ЛИ НА ДЕ ЗА ЛЕ ПЕН СКИ ВИР – Осми кон грес ар
хе о ло га Ју го сла ви је, одр жан не дав но у Бо ру, нај ве ћем 
ин ду стриј ском и кул тур ном цен тру ис точ не Ср би је, био 
је по све ћен те ми: СпоменицикултуреуЂердапу. 

И по оби љу по да та ка и по не сва ки да шњем про фе си
о нал ном уз бу ђе њу с ко јим се го во ри ло о ар хе о ло шким 
на ла зи ма, осе ћа ло се да ови љу ди још ни ка да до са да 
ни су има ли та ко зна ча јан пред мет раз го во ра.

Чак и за са ме струч ња ке мо же да зву чи не ве ро ват
но ка да се ка же да јед но от кри ће зна чи пре крет ни цу 
у европ ској ар хе о ло шкој на у ци, ко ју не из мер но обо
га ћу је до тле не по зна тим и не слу ће ним са зна њи ма. 

Ни је те шко по го ди ти да се ова оце на од но си на Ле
пен ски Вир, о ко јем је као о пр во ра зред ној сен за ци
ји и епо хал ном ар хе о ло шком от кри ћу на ши ро ко пи
са ла и на ша и свет ска штам па!

На ши љу ди се с раз ло гом по но се Ле пен ским Ви
ром, али исто вре ме но има ју до ста раз ло га да бу ду 
озбиљ но за бри ну ти за ње го ву још не из ве сну суд би
ну. Пи та ње је: хо ће ли је дан ова кав спо ме ник због 
не ких пет сто ти на ми ли о на ста рих ди на ра оста ти без 
за шти те и за у век не ста ти у во да ма бу ду ћег Ђер дап
ског је зе ра, ко је са мо што ни је кре ну ло? Да ли мо же 
и сме за јед ни ца до зво ли ти да до то га до ђе?

Чо век ко ји је от крио Ле пен ски Вир и пред ста вио 
га све ту Дра го слав Сре јо вић ка же да је нај ва жни је од 
све га да се са да ре а ли зу је пр ва фа за – по ди за ње Ле
пен ског Ви ра на ви ши ни во пре не го што се ко нач но 
ство ри ђер дап ско је зе ро. Ка сни је би до шла пре зен
та ци ја, из град ња кров не и за штит не кон струк ци је, 
при ла за и оста лог што је по треб но.

На рав но, Ле пен ски Вир ни је по след ња реч ар хе о ло
га. Већ са да рас по ла же мо по да ци ма о зна чај ним на
ла зи шти ма и на дру гим ме сти ма у Ђер да пу ко ја ће се 
ис тра жи ва ти у иду ћој го ди ни Ни је ис кљу че но да на ђе
мо на се ље слич но Ле пен ском Ви ру.  РајкоЧукић

Славко Максимовић Миодраг Динић
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КаноносунчавањаЗемље
Када је 1924. године објављена Миланковићева теорија, пажња научне јавности 
поново се окренула леденим добима. Оно што је геолозима недостајало 
било је објашњење. Миланковић им је понудио управо такву теорију

М
и лан ко вић је при стао на 
са рад њу и усле ди ла је 
плод на раз ме на иде ја из
ме ђу срп ског на уч ни ка и 

два Нем ца. Са рад ња је би ла ко ри сна и 
за Ми лан ко ви ћа, јер је те шко мо гао да 
про на ђе два чо ве ка ко ји би мо гли по у
зда ни је да га во де кроз сло же на ге о ло
шка све до чан ства о кли ми.

„По сле пу них сто да на ја сам, на те
ме љу те о ри је, из ло же не у мо ме де лу и 
про ши ре не јед ном ва жном рас пра вом 
ко ју сам у ме ђу вре ме ну об ја вио у на
шој Ака де ми ји, из вр шио вр ло де таљ
не ра чу не и на цр тао пре доџ бу њи хо
вих ре зул та та.”

Раз вив ши ма те ма тич ку ма ши не ри
ју ко ја ће му омо гу ћи ти да про ра чу
на ва осун ча ва ње на би ло ко јој да тој 
ге о граф ској ши ри ни и за би ло ко је го
ди шње до ба, Ми лан ко вић је би спре
ман да кре не у ре а ли за ци ју свог тре
ћег ци ља: ма те ма тич ки опис кли ма на 
зе мљи у про шло сти. Пла ни рао је да то 
по стиг не из вла че ћи кри ву ко ја ће по
ка за ти ва ри ја ци је у осун ча ва њу од го
вор не за низ ле де них до ба. Тај тре ћи 
циљ сво га пла на Ми лан ко вић је до вр
шио тек 1930. го ди не.  

Упо ре ђу ју ћи Ми лан ко ви ће ве кри ве 
осун ча ва ња с ра ни је об ја вље ном ше
мом квар тар ног за ле ђи ва ња у Ал пи
ма од стра не Пен ка и Брик не ра, Ке
пен је уста но вио да се ови ре зул та ти 
„за па њу ју ће сла жу”, иа ко су до би ве ни 
раз ли чи тим ме то да ма – ге о ло шким 
ис тра жи ва њи ма и астро ном ским про
ра чу ни ма.

„На тај на чин је Ке пен, пре од свих, 
от крио те сну ве зу из ме ђу се ку лар ног 
то ка осун ча ва ња Зе мље, ка ко сам га 
сво јим ра чу ном ис пи тао и сво јим 
кри ва ма пре до чио, и про ме на Зе
мљи не кли ме до ка за них ге о ло шким 
на ла зи ма.”

Ми лан ко ви ће ве кри ве, на ста ле као 
ре зул тат те о риј ског из ра чу на ва ња 
се ку лар ног то ка осун ча ва ња Зе мље, 
убр зо су на шле ши ро ку при ме ну у 
ге о ло ги ји, при про у ча ва њу пе ри о да 
ле де них до ба у вре ме нај мла ђег ге о ло
шког пе ри о да, квар та ра. Тај део Зе мљи
не исто ри је оту да је на зван пе ри о дом 
ле де них до ба. Јед на го то во не пре глед на 
ко ли чи на чи ње нич ног ма те ри ја ла, ко ја 
је по твр ђи ва ла ову при род ну по ја ву, из
не та је на све тлост да на.

Ка да је 1924. го ди не об ја вље на 
Ми лан ко ви ће ва те о ри ја, па жња це
ло куп не на уч не јав но сти по но во се 
окре ну ла пи та њу о ле де ним до би ма. 
Чи ње ни ца је би ло у из о би љу. Оно 
што је ге о ло зи ма не до ста ја ло би
ла је те о ри ја ко ја би об ја сни ла све 
те чи ње ни це и пру жи ла об у хват но 
об ја шње ње ле де них до ба. Ми лан ко
вић им је по ну дио упра во та кву те
о ри ју.

Од мах по сле об ја вљи ва ња астро
ном ске те о ри је о ле де ним до би ма ге
о ло зи, ко ји ма су би ли по зна ти по да ци 
о гле чер ским на но си ма, по ку ша ли су 
да про ве ре те о ри ју. На ста ла је рас пра
ва у ко јој су мно ги на уч ни ци сма тра ли 
да ле де на до ба ни су пре те жно астро
ном ског по ре кла. Же сто ке рас пра ве о 
том пи та њу тра ја ле су пу них пе де сет 
го ди на. За то вре ме Ми лан ко вић, пун 
ства ра лач ке енер ги је, окре ће се про
у ча ва њу и ра ду на дру гим зна чај ним 
про бле ми ма.

Упр кос од ре ђе ним за мер ка ма, ко је 
ни су ишле у при лог Ми лан ко ви ће вој 
те о ри ји, ипак јој је ве ћи на на уч ни ка, 
по себ но у европ ским зе мља ма,  оста
ла на кло ње на.

„Не сма трам да је мо ја оба ве за да 
основ ним зна њем по у ча вам не знал
це, као што ни сам ни кад по ку ша вао да 
дру ге си лим да мо ју те о ри ју при хва те, 
ма да за њу још ни ко ни је мо гао до ка за
ти да је по гре шна.”

Те о ри ју су, ко нач но, до ка за ли ен гле
ски и аме рич ки на уч ни ци ко ри сте ћи 
нај са вре ме ни је ме то де спек трал не 
ана ли зе, про у ча ва ју ћи не по ре ме ће
не тра го ве ле де них до ба са дна оке а
на, ско ро 10 го ди на по сле смр ти Ми
лан ко ви ћа.

Ко нач но уве ре ни да астро ном ске 
ва ри ја ци је иза зи ва ју глав не про ме не 
кли ме и да 42.000го ди шњи, од но сно 
23.000го ди шњи ци клу си кли ме си сте
мат ски сле де про ме не на ги ба Зе мљи не 
осе ро та ци је и пре це си је, Хејс, Им бри 
и Шеклтон су сво је ана ли зе об ја ви ли 
10. де цем бра 1976. го ди не у пре сти
жном ча со пи су „Са јенс” у члан ку под 
на сло вом „Ва ри ја ци ја Зе мљи не ор би
те: пејс меј кер ле де них до ба”. 

У вре ме пу не на уч не зре ло сти, по
стао је све стан да је ње го ва астро
ном ска те о ри ја кли мат ских про ме на, 
по сле три де се то го ди шњег ра да, с успе
хом окон ча на, али да су при ло зи у ве зи 
с њом, би ло их је 32, рас ту ре ни по ра
зним пу бли ка ци ја ма. Од лу чио је да их 
са ку пи и об ја ви на јед ном ме сту.

За по чео је, 1939. го ди не, рад на свом 
ка пи тал ном де лу „Ка нон осун ча ва ња 
и ње го ва при ме на на про блем ле де них 
до ба”. У ње му је са др жан ње гов це ло ку
пан ду го го ди шњи рад, сви ре зул та ти и 
про ра чу ни, сва ве ра и на да, сва од ри
ца ња. „Ка нон” од ра жа ва сву те ме љи
тост, си сте ма тич ност, упор ност и тач
ност Ми лан ко ви ћа; ње го ву си гур ност у 

тач ност ма те ма тич ких про ра чу на и ис
прав ност на уч ног при сту па, као и уве
ре ност да ће до ћи дан ка да ће сти ћи оп
ште при зна ње да су у ње го вом „Ка но ну” 
за пи са не уни вер зал не за ко ни то сти.

Рад на де лу „Ка нон осун ча ва ња Зе
мље и ње го ва при ме на на про блем ле
де них до ба” тра јао је две го ди не. По
сле за вр ше ног ра да и ре ше ња ди ле ме 
око на зи ва књи ге, „ре ших да га на зо
вем она ко, ка ко је, као што сам при
чао, Пенк ока рак те ри сао тај мој рад, 
тј. да му да дем на слов Ка нон осун ча
ва ња Зе мље”. Пред сед ни штво Срп ске 
кра љев ске ака де ми је до не ло је од лу ку, 
27. фе бру а ра 1941. го ди не, да Ака де ми

ја бу де из да вач књи ге. Де ло је штам па
но на не мач ком је зи ку, као по себ но из
да ње Ака де ми је. Штам па ње јед ног од 
нај ве ћих де ла срп ске на у ке за вр ше но 
је 2. апри ла 1941. го ди не.

Чуд ну суд би ну има ло је ово де ло. 
Нем ци су бом бар до ва ли Бе о град 6. 
апри ла 1941. го ди не. У стра вич ном 
ра за ра њу гра да стра да ла је и згра да 
штам па ри је ко ја је штам па ла „Ка нон”. 
По ред де ли мич ног оште ће ња на ста
лог углав ном од ки ше ко ја се сру чи ла 
на ру ше ви не згра де, уз Ми лан ко ви ће
ву сна ла жљи вост, по след ње стра ни
це књи ге су по но во од штам па не, али 
на ло ши јој хар ти ји. Тај естет ски не до
ста так ни је сме тао ве ли ком на уч ни ку 
да, и у том об ли ку, ње го во де ло угле да 
све тлост да на, јер је на док на ђен ти ме 
„што је мо ја књи га но си ла на се би жиг 
сво је исто ри је”. Та ко је „Ка нон” кре нуо 
на свој ве ли ки пут.

По чет ком 1944. го ди не, у не мач ком 
ме те о ро ло шком ча со пи су об ја вљен је 
оп ши ран при каз Кар ла Вун та о „Ка
но ну осун ча ва ња”. Ми лан ко вић, с по
себ ним за до вољ ством, ука зу је на рад 
Вун та и ње го вих са рад ни ка Тро ла и 
Мај нар ду са, по зна тих на уч ни ка то га 
до ба, ко ји су ис ка за ли од луч ну по др
шку ње го вој те о ри ји. У увод ном де лу 
при ка за, Карл Трол, го во ре ћи о узро
ци ма ле де них до ба ка же:

„У то ку ми ну лих 20 го ди на пр во, нај
зна чај ни је, ме сто у то ме про бле му за у
зе ла је астро ном ска те о ри ја ко ја по ла зи 
од се ку лар них про ме на еле ме на та Зе
мљи не пу та ње, ње ног екс цен три ци те та 
и по ло жа ја пе ри хе ла и на ги ба Зе мљи не 
осе пре ма њој. Она је до би ла свој ко на
чан зна чај ра до ви ма Ми лан ко ви ћа, Ке
пе на и Ве ге не ра и ге о ло шким ис тра жи
ва њи ма Сер ге ла и Ебер ла. Све стра ном 
при хва та њу те те о ри је сме тао је до не
дав на ути цај ра до ва Р. Шпи та ле ра, ко ји 
је, по ла зе ћи од истих прет по став ки, до
ла зио до ре зул та та ко ји се ни су мо гли 
до ве сти у склад са ге о ло шким на ла зи
ма. Но та раз ми мо и ла же ња су са да пре
чи шће на по што је Ми лан ко вић, пот по
мог нут ра до ви ма Вун та, сво ју те о ри ју 

то ли ко уса вр шио да је она, у ње ном са
да шњем об ли ку, сти гла мно го да ље но 
у сво јим по че ци ма. Она је омо гу ћи ла 
хро но ло ги ју ле де них до ба и њи хо во 
раш чла ња ва ње.”

„Ово од луч но исту па ње Мај нар ду
са у ко рист мо је те о ри је има ло је свој 
на ро чи ти зна чај и у то ме што је он био 
ге о граф, а ге о гра фи су до тле би ли ње
ни нај че шћи про тив ни ци. Та ко је мој 
’Ка нон’, по ред свих не да ћа ко је га за
де си ше, сти гао на вре ме да, ме сто ме
не, уче ству је у ве ли кој ди ску си ји о пр
о бле му ле де них до ба.”

Об ја вљи ва њем ка пи тал ног де ла 
„Ка нон осун ча ва ња Зе мље и ње го ва 
при ме на на про блем ле де ног до ба”, 
за вр шен је нај плод ни ји део Ми лан ко
ви ће вог на уч ног по зи ва и ра да. Ка да 
ви ше ни је имао усло ва, а ве ро ват но ни 
ам би ци ја, да се озбиљ ни је ба ви на уч
ним ра дом, сву сво ју енер ги ју усме рио 
је на пи са ње на уч но по пу лар них де ла.

Сво ме  си ну Вас ку  ре као је у то вре
ме: „Ка да јед ном уло виш круп ну ри
бу, сит ни је ти ви ше ни су за ни мљи ве. 
Ра дио сам 25 го ди на на сво јој те о ри
ји осун ча ва ња, и са да, ка да је за вр ше
на, остао сам без по сла. Ису ви ше сам 
стар да поч нем рад на но вој те о ри ји, а 
те о ри ја као ова ко ју сам за вр шио, на
про сто не ра сте на др ве ћу. Знам шта 
ћу да ра дим за вре ме не мач ке оку па
ци је. Пи са ћу исто ри јат сво га жи во та 
и де ла.”  Наставићесе

Књигу „Милутин Миланковић – путник 
кроз васиону и векове” објавило је 
Удружење „Милутин Миланковић”
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РАЗ ГО ВО РИ О КЊИ ЖЕВ НО СТИ – Пре не ко ве че, на три
би ни На род ног уни вер зи те та, би ло је ре чи о ли те ра ту ри 
у Бо сни и Хер це го ви ни. У раз го во ру су уче ство ва ли: до
цент са ра јев ског Фи ло зоф ског фа кул те та др Ра до ван 
Вуч ко вић, књи жев ни кри ти чар Но ви ца Пет ко вић и књи
жев ник Ви то мир Лу кић. Ово ве че у ства ри је са мо по
че так це ле јед не се ри је раз го во ра и пре да ва ња по све
ће них са вре ме ној бо сан ско хер це го вач кој ли те ра ту ри. 
А циљ је – да се ис так ну основ не ли ни је те књи жев но
сти (да ли је она за себ на, и ка кав има ста тус – с јед не 
стра не пре ма срп ској, с дру ге стра не пре ма хр ват ској 
књи жев но сти) и да се од ре де ње ни основ ни то ко ви.

Пр во ве че при ву кло је ве ли ку па жњу. Ра до ван Вуч
ко вић је го во рио о од ре ђи ва њу исто риј скона ци о
нал ног кон тек ста у ко ме ства ра ју бо сан ско хер це го
вач ки пи сци, Но ви ца Пет ко вић је из нео пре глед 
основ них тен ден ци ја у сти ху и про зи, а Ви то мир Лу
кић је ис та као по је ди не ин те ре сант не мо мен те ко ји 
су зна чај ни за пи сце са овог те ре на.

Све ви ше у Са ра је ву се го во ри о јед ном мла дом 
пе сни ку и ње го вој пр вој књи зи ко је још не ма у из ло
зи ма књи жа ра. Пе сник је оче ку је. А сви ис ти чу из
вор ност и ин спи ра ци ју ове по е зи је и ау тен тич ност 
ње ног гла са. Реч је о Иси Ка ла чу и ње го вим пе сма

ма – „Кан џан ским бу га ри ја ма“. Од апри ла овај да
ро ви ти пе сник об ја вио је пре ко 50 пе са ма у ра зним 
ли сто ви ма и ча со пи си ма, у „Жи во ту“, „Од је ку“, „Де
лу“, „Те ле гра му“. И дру ги зна ме ни ти ју го сло вен ски 
ча со пи си („Фо рум“ на при мер) уско ро ће до не ти ње
го ву по е зи ју.

Пр ве пре ми је ре у Ма лом по зо ри шту на го ве сти ле су 
бо га ту и успе шну се зо ну. Ме ђу тим, нео че ки ва но, до
шла је вест да је сме њен ње гов ди рек тор Са лих То пић 
за то што не ма од го ва ра ју ћу школ ску спре му. Ко ће би
ти но ви ди рек тор Ма лог по зо ри шта, за сад се не зна.

  М. Ду рић

Славко Максимовић Миодраг Динић

ФЕЉТОННедеља 3. новембар 2019.
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Цео жи вот крај Ду на ва
За разлику од Тесле и Пупина, који своја најзначајнија дела стварају 
далеко од завичаја, звезда Милутина Миланковића у пуном сјају 
распламсала се под сводовима Београдског универзитета

К
о је ствар но био Ми лу тин 
Ми лан ко вић?

Ср би ја ни је свет ској на
у ци и кул ту ри ба шти ни ла 

пре ви ше лич но сти ко је су сво јим де
лом за ду жи ли свет ску на у ку и ци ви
ли за ци ју. Не ма мо их то ли ко мно го да 
би смо се би до зво ли ли лук суз да их 
за бо ра ви мо или у нај ма њу ру ку пот
це ни мо. Је дан од та квих ве ли ка на је 
Ми лу тин Ми лан ко вић. Свет ској на у
ци по да рио је те о ри ју о кли мат ским 
про ме на ма, ко јом је об ја сни тај ну ле
де них до ба, пра во сла вљу нај пре ци
зни ји ка лен дар, а тех ни ци ар ми ра ни 
бе тон, број не па тен те и гра ђе вин ске 
објек те ко ји се и да нас сма тра ју ре
мекде ли ма гра ђе ви нар ства. 

Сво јој Ср би ји, за јед но са Ми ха и лом 
Пе тро ви ћем – Ми ком Ала сом и Бог да
ном Га ври ло ви ћем, оста вио је по зна
ту „бе о град ску ма те ма тич ку шко лу”, 
број не ка дро ве у обла сти при род них 
на у ка, ве ли ки број гра ђе вин ских обје
ка та и див на књи жев на де ла ко јим нас 
је про вео кроз ва си о ну, ве ко ве и цар
ство на у ка.

Је дан је од чла но ва ве ли ке трој ке 
на уч не ели те на шег на ро да ко ја је ме
ња ла свет. За јед но са Те слом и Пу пи
ном обез бе дио је се би и на ма као на ци
ји веч но, по ча сно ме сто у бес крај ној 
књи зи до стиг ну ћа људ ског ро да.

За раз ли ку од Те сле и Пу пи на, ко
ји сво ја нај зна чај ни ја де ла ства ра ју 
да ле ко од за ви ча ја, зве зда Ми лу ти
на Ми лан ко ви ћа у пу ном сја ју рас
плам са ла се под сво до ви ма Бе о град
ског уни вер зи те та.

Фељ то ном ко ји се за вр ша ва овим 
на став ком по ку ша но је да се отрг
не од за бо ра ва и осве тли ње гов бо гат 
жи вот, све стран рад и до при нос свет
ској на у ци, као и ис ка за на љу бав пре
ма отаџ би ни. 

У Ср би ји не ма му зе ја ње му по све
ће ног, па се тра го ви ње го вог на уч ног 
опу са као и по да ци о ње го вој лич но
сти још увек на ла зе у ар хи ви ма, му
зе ји ма и би бли о те ка ма у ме сти ма у 
ко ји ма је жи вео и ра дио (Даљ, Оси
јек, Беч, Бе о град, Бу дим пе шта). Ма
те ри ја ли су те шко до ступ ни јав но
сти, па су мно ги пе ри о ди из ње го вог 
жи во та и ра да го то во не по зна ти, или 
су, слу чај но или на мер но, по гре шно 
пред ста вље ни. 

Ау то ри фељ то на су има ли на рас
по ла га њу око 2.000 до ку ме на та ко
ји су при ку пље ни, ди ги та ли зо ва ни и 
об ра ђе ни у Удру же њу „Ми лу тин Ми
лан ко вић”. По себ ну вред ност има ју 
ма те ри ја ли при ку пље ни у Умет нич
коисто риј ском му зе ју у Бе чу и Ар
хи ву Ма ђар ске ака де ми је на у ка у Бу
дим пе шти. 

Ме ђу тим, нај ви ше ма те ри ја ла је 
пре у зе то из Ми лан ко ви ће вог ме мо
а р ског де ла „Успо ме не, до жи вља ји и 
са зна ња” у ко ме је ау тор на за ди вљу ју
ћи на чин сло же ну ма те ри ју ег зак тних 
на у ка из ло жио та ко јед но став но да ју 
је ла ич кој пу бли ци учи нио бли ском и 
схва тљи вом. 

Де ло об у хва та вре ме од 1879. го ди
не до пе де се тих го ди на 20. ве ка, по
де ље но у три це ли не: Де тињ ство и 
мла дост (1879–1909) – ко ре ни по ро
дич ни, род ни Даљ, сред њо школ ски да
ни у Оси је ку, сту ди ра ње на Беч кој тех
ни ци и ин же њер ска прак са; пе ри од од 

1909. до 1944. го ди не – про фе сор ски 
рад на Бе о град ском уни вер зи те ту, 30
го ди шња на уч нич ка де лат ност и ње ни 
пло до ви; вре ме на кон 1944. го ди не – 
по сле рат ни жи вот у Бе о гра ду и на ста
вак на уч ног де ла ња. 

„Успо ме не и до жи вља је пи сао сам 
да сво јим пе ром оцр там сре ди ну из 
ко је сам из ни као и опи шем до га ђа је 
што сам их, лич но или као оче ви дац, 
пре жи вео на нај ве ћој пре крет ни ци 
исто ри је све та.”

Ау то би о гра фи ју за вр ша ва по ја шње
њем раз ло га ње ног на стан ка: ве сти о 
уни ште њу очин ског до ма у Да љу то
ком ра та, про па да ња и не стан ка све
га што се у по ро ди ци то ком ви ше од 
два ве ка чу ва ло, бол на ми сао да не ће 
оста ти ни се ћа ње. За хва љу ју ћи „Ус по
ме на ма, до жи вља ји ма и са зна њи ма”, 

Ми лан ко ви ћи из Да ља ти ња ће и да
ље у мо јим спи си ма као кан дил це ко је 
се не га си.

Вр хун ски ре зул та ти Ми лан ко ви ћа 
усло ви ли су ве ли ки број при зна ња, 
пр вен стве но из на уч них кру го ва. Ме
ђу тим, ње го во вас пи та ње у ви шеч ла
ној по ро ди ци „од у зе ло” му је пра во 
на се бич ност, по тен ци ра ње лич них 
осо би на и хва ло спе ва, па је о мно гим 
овим при зна њи ма го во рио ве о ма рет
ко и шту ро, не ка ни је уоп ште спо ме
нуо, ни у свом ме мо ар ском де лу.

„Иза сла ни ку на шег филм ског пред
у зе ћа, ка да од ме не за тра жи да му сво
јим жи во том и ра дом да дем ма те ри јал 
за филм ску пан тљи ку, мо ра дох од го
во ри ти: Жа лим! Сав мој рад од и гра
вао се у хер ме тич но за тво ре ном ћу пу, 
а што је одан де сти гло на хар ти ју, рет
ко је ко ме ра зу мљи во. Ни сам ин те ре
сант на лич ност.”

По сле са мо 11 го ди на на уч ног ра да, 
7. мар та 1920. го ди не иза бран је за до
пи сног чла на Срп ске кра љев ске ака де
ми је. Те го ди не за вр шио је рад на ма
те ма тич кој те о ри ји то плот них по ја ва 
про у зро ко ва них сун че вим зра че њем. 
То је би ла пре лом на го ди на за Ми лан
ко ви ћев на уч ни рад. Рад је штам пан на 
фран цу ском је зи ку под на зи вом The o
rie Mat he ma ti que des Phe no me nes Ther
mi qu es pro du its par la Ra di a tion So la i re у 
Па ри зу. Исте го ди не иза бран је за чла
на Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти 
и умјет но сти у За гре бу.

Пет го ди на ка сни је иза бран је за ре
дов ног чла на Срп ске кра љев ске ака де
ми је. За то вре ме ус по ста вио је при сан 
од нос с Ке пе ном, Ве ге не ром и Гу тен
бер гом. У тој са рад њи пот пу но се раз
вио као на уч на лич ност, фор ми рао 

свој до мен ис тра жи вач ког де ло ва ња 
и свом си ли ном ин те лек ту ал ног ума 
упу стио се у ре ша ва ње про бле ма ле
де ног до ба.

Ми лан ко вић је у Ака де ми ји про вео 
укуп но 38 го ди на и, сво јим бес пре
кор ним ра дом, дао ви дан до при нос 
ње ном раз во ју. У три ман да та би ран 
је за пот пред сед ни ка.

За по ча сног чла на Ма ти це срп ске у 
Но вом Са ду иза бран је 1927, а за чла
на Ака де ми је при род них на у ка у Ха
леу 1955. го ди не.

Ака дем ски се нат Тех нич ке ви со ке 
шко ле у Бе чу, 1954. го ди не, поводoм 
50го ди на про гла ше ња Ми лан ко ви
ћа за док то ра тех нич ких на у ка, до де
лио му је злат ну док тор ску ди пло му 
за успе шан рад на раз вит ку тех нич ких 
на у ка и по ди за њу угле да шко ле.

Са вет за кул ту ру НР Ср би је, 23. де
цем бра 1957. го ди не, до нео је од лу ку 

да се у ци љу да ва ња вид ног при зна ња за 
до стиг ну ћа од зна ча ја у обла сти на уч
ног ства ра ла штва и за раз ви так на ше 
на уч не ми сли, Ми лу тин Ми лан ко вић, 
пот пред сед ник Срп ске ака де ми је на у ка, 
на гра ди нов ча ном на гра дом од 500.000 
ди на ра за ду го го ди шњи на уч ноис тра
жи вач ки рад и зна чај не ре зул та те...

На пред лог ми ни стра про све те, 
од ли ко ван је 1923. го ди не ор де ном 
Све тог Са ве тре ћег ре да, а 1938. го
ди не ор де ном Ју го сла вен ске кру не 
тре ћег ре да. 

Ње му у част, јед ном кра те ру на там
ној стра ни Ме се ца да то је ње го во име. 
Ово је зва нич но усво је но на кон гре су 
Ме ђу на род не астро ном ске уни је 1970. 
го ди не у Брај то ну (Ен гле ска). Иста та 
ор га ни за ци ја је у Сид не ју (Ау стра ли
ја), 1973. го ди не, до не ла од лу ку да се 

и на Мар су јед ном кра те ру да име Ми
лан ко вић.

Јед но не бе ско те ло, ко је су от кри ли 
срп ски астро но ми, а на ла зи се у асте
ро ид ном по ја су, но си име 1605 Mi lan
ko vić. 

Европ ско ге о фи зич ко дру штво уста
но ви ло је ме да љу „Ми лу тин Ми лан
ко вић” 1993. го ди не. Она се до де љу је 
на уч ни ци ма за из у зет не за слу ге про
у ча ва њу ду го пе ри о дич них про ме на 
кли ме и у мо де ли ра њу кли ме. Од 2003. 
го ди не ову ме да љу до де љу је Европ ска 
уни ја за ге о на у ке.

Ра де ћи де це ни ја ма у на у ци, Ми
лан ко вић ни је обра ћао пре те ра ну 
па жњу на свет око се бе. У свом пре
да ва њу о „Ис тра жи ва њу хро но ло ги
је ле де них до ба”, одр жа ном ју на 1955. 
го ди не у Бе чу, на по зив пред сед ни ка 
Ау стриј ске ака де ми је на у ка и рек то
ра Уни вер зи те та у Бе чу, ис ти че ка ко 

об у зет ре ша ва њем свог ко смич ког 
про бле ма, по ву чен у храм на у ке, ни
је ни осе тио ве ли ке свет ске до га ђа је, 
два свет ска и два бал кан ска ра та, ко
ји про ху ја ше по ред ње га.

Ова и ра ни ја зе маљ ска зби ва ња до
жив ља вао је као пут ник кроз ва си о
ну, пу ту ју ћи у ми сли ма кроз вре ме и 
про стор.

Био је за до во љан и ис пу њен по но
сом што су ре зул та ти ње го вих ду гих 
го ди на ра да са да по зна ти у све ту као 
круп но на уч но ос тва ре ње.

Да имам ко ли кото ли ко на уч нич ких 
спо соб но сти по ка за ло ми је то што сам 
ба ве ћи се на у ком сте као глас у стра но
ме све ту. Пре жи вео сам че ти ри де це
ни је као про фе сор Уни вер зи те та, а три 
де це ни је као члан Срп ске ака де ми је на
у ка. Жи вео сам у ца ре ви ни, кра ље ви ни, 
и у ре пу бли ци, као об ве зник у бра ку, у 
вој сци, и у др жав ној слу жби. Пре жи вео 
сам два бал кан ска и два свет ска ра
та. Од ма рао се по ап са на ма, та во рио 
у ин тер на ци ји, сте њао под не при ја
тељ ском оку па ци јом.

Цео мој жи вот про шао је крај ве ли
ке ре ке. У мла до сти, ју тром сам гле дао 
Ду нав ка ко от ки да ко ма де оче ве зе мље. 
Сту дент ске да не у Бе чу про вео сам крај 
ње га. Са Ка пе тан Ми ши ног зда ња Бе о
град ског уни вер зи те та че сто сам гле дао 
на Ду нав у про ле ће и у је сен. У из гнан ству, 
у Пе шти, њи ме сам се те шио. Ево ме под 
ста рост опет крај Ду на ва... Мо жда ће 
не што иза ме не и оста ти.

Го спо дар тај ни осун ча ва ња Зе мље, 
пут ник кроз ва си о ну и ве ко ве, Ми лу
тин Ми лан ко вић, умро је у осам де се
тој го ди ни, 12. де цем бра 1958. го ди не, 
у свом до му у Бе о гра ду. Са хра њен је на 
Но вом гро бљу, а 1966. го ди не по смрт
ни оста ци пре не ти су у по ро дич ну гр
об ни цу у Даљ, по ње го вој дав на шњој 
же љи, на ини ци ја ти ву се стре бли зна
ки ње Ми ле не. Вра тио се на оба лу Ду
на ва – „рај ске ре ке Фи сон”. Бли ста ви 
ум пре се лио се ме ђу зве зде, да веч но 
пу ту је кроз ва си о ну и ве ко ве.

Го ди не 2007. осно ва но је Удру же ње 
„Ми лу тин Ми лан ко вић” ра ди про мо
ви са ња на уч ног ства ра ла штва, пе да го
шког, књи жев ног и ин же њер ског де ло
ва ња ве ли ка на срп ске и свет ске на у ке. 
Ре зул та ти де се то го ди шњег ра да Удру
же ња су при ку пље на и ди ги та ли зо ва
на број на ар хив ска гра ђа, књи ге и пу
бли ка ци је, ви деома те ри јал, на уч ни и 
по пу лар ни ску по ви, из ло жбе, струч на 
и по пу лар на пре да ва ња, сто ти не чла
на ка у но ви на ма и ма га зи ни ма, про мо
ци је фил мо ва и из да ња у зе мљи и ино
стран ству, име на шко ла, ин сти ту ци ја, 
ули ца и бу ле ва ра, спо менобе леж је, 
нов ча ни ца од 2.000 ди на ра и др.

Крај

Књигу „Милутин Миланковић – путник 
кроз васиону и векове” објавило је 
Удружење „Милутин Миланковић”
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