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ВЕВЕРИЦА У ЖИЧАНОМ КАВЕЗУ ИЛИ 
МАГИЈА И ЗАНАТ ПРИПОВЕДАЊА

Увођење у посао

Много је наивних приповедача, много љубитеља прича, а сасвим мало оних који 
знају нешто о суштини приповедања. Сви приповедају, а нико не зна како она на-
стаје и шта је покреће. Много је кандидата за приповедаче, али сасвим мало мајсто-
ра који ће их увести у посао. Сусрет са добром причом прави је празник за читаоца 
који не мора да се замара детаљима о томе које су неопходне вештине припове-
дања. Поједини елитни приповедачи склони су да крију тајне своје уметности. Из 
славних, из класичних дела светске књижевности, почев од митова, епова, филозоф-
ских дијалога, трагедија итд, тешко је докучити како су она настала. Често се не зна 
ни ко је њихов аутор; неразјашњено је да ли их је срочио генијални појединац (бард, 
слепи песник, еод, неко трећи, четврти?) или су настала као плод дугог, врлудавог и 
неизвесног процеса, ритуала, колективног наслеђа, бесконачног понављања или 
селектирања, све до открића-доласка до савршено складне варијанте. Најбољи при-
поведачи, попут оних који су стварали колекцију познату под насловом Приче из 
1001 ноћи или Источњачке приче, потонули су у ковитлац времена, а да нису откри-
ли тајне својих поетика. Чак ни то да у доњим слојевима запамћених повести има и 
злих намера, и политичких игара, и мутних завера, проблематичних каријера, лоших 
индивидуалности; све је прекрио песак времена и заборава. Као и у другим умет-
ностима, нигде није доказано да идеалан приповедач мора бити и добар човек, со-
лидан грађанин, узоран члан обитељи. Прадавни приповедачи се нису бавили самом 
причом и нису давали рецепте за успешно приповедање; они су се држали теме и пра-
тили судбине својих јунака (обично тешкоће које су их пратиле или њихове сукобе 
са другим ликовима). У Илијади све је подређено рату између Грка и Тројанаца. Повод 
је био баналан или сасвим лирски: Грци су сматрали да се ради о отмици, а Тројанци 
да је у питању љубав. То је било довољно за један мали рат који је, у међувремену 
попримио епске размере. Одисеја је први спев о путовању, док се савремена дела 
(романи, филмови) такође баве „дешавањима на друму“. Променила су се превозна 
средства; некада се путовало-пловило-лутало на галијама и на једрењацима, а у 
наше време довољно је сести у аутомобил или узјахати мотоцикл; јунаци пролазе 
кроз иста искушења, успоне, падове, и прича је, у суштини, иста... Креатори древних 
повести ништа нису објашњавали; они су само причали. Нису имали своје школе, ни 
ученике. Нису размишљали о следбеницима, нити о томе колико ће потрајати се ћа ње 
на њихове подвиге или поразе. Једино што су чинили то је да у моменту припове-
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дања буду своји, сконцентрисани и најбољи; да извуку максимум из себе; да буду 
убедљиви; да опчине слушаоце; да их задиве, одушеве, узнемире; да покрену њихо-
ва осећања. А шта ће бити сутра, није их интересовало. Практично, у највећем броју 
случајева, они су опуштено ћаскали у сеновитим шумарцима маслина или палми. За-
метнули би разговор са случајним пролазницима, а добра, заносна повест чинила је 
да ови забораве на своје свакодневне обавезе. У часовима сијесте присећали су се 
прошлих времена или пуштали својој машти на вољу. Тек понека од многих прича 
била би запамћена, препричавана и преношена даље. Све остало било би забо-
рављено. Тако је било...

Еонима потом ми се бавимо бледим траговима, ситницама и зачкољицама. Од ра-
сутог шљунка на брежуљцима Еладе, од прашине и песка Вавилона, од расутих коц-
кица римских мозаика покушавамо да склопимо слику-причу о суштини, настанку и 
значењу прозне уметности. Залажемо се својски мада слутимо да је тај посао неиз-
вестан, узалудан, а највероватније, цикличан и бескрајан, као и сама прича... Зато је 
битно да се и овде, као и толико пута до сада, још једном подсетимо шта је прича и 
да преиспитамо општа, туђа и своја размишљања о том питању.

О вештини приповедања

Приповетка (легенда, бајка, повест, мит) састоји се од више битних елемената; у 
том мноштву, важнији од осталих су три која увек имамо на уму; од прве, намах, они 
нам, падају на памет:

прича (тема, мотив, нарација, оно што разабирамо када постављамо питање – шта?),

време (јер тема, ипак, мора бити ситуирана у неком времену, ма шта оно било; 
дакле – кад?) и

место (кота, тачка, локација, гео- или космо-графија, координате у стварном или 
у виртуелном простору, тј. – где?).

Пишући (овај или било који) текст ми, унапред (често интуитивно), знамо како он 
настаје. Неопходно је да буду испуњени, и испуњени су, неки важни предуслови: 
свест (светлост, освешћење), мишљење, памћење, писменост, образовање, склоност 
ка стварању (стваралаштво, креативност, а не нихилизам и деконструкција), оглаша-
вање, говор, говорење, разговарање, причање, препричавање... Из овог низа настаје 
(проистиче) приповедање (као уметност, али и као претеривање у производњи речи, 
поплава празних речи, логореја и сл); дакле, приповедање као резултат и садржај 
заједничког памћења. Прича (запис, порука, програм или код) тако је стара, древна, 
неопходна и сушта, да је уписана-уграђена-садржана и у генетски код сваке наше 
ћелије, укључујући и ћелије човековог мозга, као језгра паметне биолошке машине. 
То морамо знати и увек узимати у обзир – да је прича (шифра, информација) исто-
времено и суштина и елементарни садржај Света и свести; Света свесног себе, бића 
које разуме и Свет и себе; прича је огледало осмишљеног свемира. Најкраће и најса-
жетије речено (без обзира на редослед, било којим редом, овако или обратно):
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логос = све(с)т = реч = код = хромозом.

Суштина приче своди се на колекцију (случајан или осмишљен избор) апстракт-
них идеја; костур повести (композиција) не вреди много без језичке масе („меса“, 
„кртине“, ужитка, насладе), без атмосфере, без општег фона; гола нарација, изведена 
директно (без посредника, симбола, асоцијација, поетике, мелодије), може деловати 
(про)хладно, круто, а често и досадно. Да би била занимљива, посебна, топла, иза-
зовна, привлачна, прича у себе упија и психологију приповедача, а његова свест (као 
и под- и над-свест) обојена је изузетношћу приповедачеве индивидуалности. Ори-
гиналношћу своје приче приповедач ојачава своје Ја. Из спектра његове осећај-
ности проистичу дугине боје, префињене нијансе и све невероватно богатство ње-
гове нарације. Приповедач је богат човек. Ризница његових прича је неисцрпна. Али 
тај трезор није статичан, није самозадовољан, није залеђен и коначан у свом сјају. 
Најлепше у њему је што се он стално мења, покреће, преображава, залеће, об-
рће-окреће – живи! Усмена, писмена, народна и књижевна баштина испуњене су бе-
скрајним мноштвом субјективних верзија истих повести. Све у складу са и у завис-
ности од духа времена; све под утицајем моде, идеологије, актуелних модела и при-
поведачких техника, политике, дејства медија и пропаганде, спекулација и мистифи-
кација. Ипак, на крају крајева, све зависи од онога ко приповеда (ко говори, исписује 
или чита текст) и од његовог доброг или лошег расположења. Од његових намера, 
амбиција, циљева, од његовог стила. Он одлучује која је тема вредна приче, он ре-
шава коју ће варијанту повести пласирати у одређеном моменту (дан, вече, ноћ?), 
пред одређеним друштвом или за само једног читаоца. Убедљиве, атрактивне, зао-
кружене, једном речју – успеле приче привлаче и држе нашу пажњу. Оне најбоље међу 
њима изгледају нам свеже, заносно, опојно и столећима по свом настанку. Наспрам 
њих, неуспеле приче су млаке, млитаве, досадне. А то је, наравно, недопустиво... 

У доброј причи нарација се не одвија линеарно, праволинијски, једносмерно. На-
против! Она радо осцилује, вибрира, врлуда, кружи. А, можда је најсличнија спирали 
која се окреће?! Вртлогу, виру који се врти око једног (два или више) средишта. При-
ближава се центру (теми, мотиву, суштини), па се удаљава од њега. Тежи далеком 
спиралном сазвежђу! Космичком виру кога покрећу (стварају и уништавају) непо-
знате силе (црне рупе, гама зрачење, сива материја...). Звездано небо је слика-за-
пис-прича коју су претходне генерације умеле да растумаче-прочитају-ослушну-чују 
и разумеју. Слике зодијачких знакова на сфери видљивог космоса само су једна од 
безброј могућих прича у n димензија микро- и макро-космоса... 

Време у причи или у миту није никада идентично са стварним временом; оно се 
убрзава, успорава; оно застаје па се потом наставља. Временом се манипулише, еко-
номише, оно се релативизује. Тако, у 1001 ноћи, принцеза Шехерезада вешто проду-
жава причу; она живи причајући и прича да би (пре)живела; прича је сав њен живот; 
прича = живот. У домаћој бајци Баш Челик ноћ се продужава онолико колико је по-
требно да се прича доведе до краја. У приповеци Змија младожења време (опет ноћ, 
сенке, привиђења, страх, што свакако погодује да се разигра, распали машта припо-
ведача, али и слушаоца) се купује, присваја, прекраја, како би ликови могли да се 
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уобличе у свим бројним детаљима; да поприме коначан облик како би прича могла 
бити довршена...

Простор у причи – ни са њим није ништа другачије; он је у миту, повести или при-
повеци сасвим другачији од оног у реалности. Тај имагинарни, виртуелни простор 
(дефинисан речима, а не осама и координатама), не поклапа се, и никада се није по-
клапао, са увреженим схватањем географије (или, боље: земљоописанија). Простор 
у наративном свету растегљив је, стишљив, порозан, (не)проходан (по вољи нарато-
ра); сунђераст, коралан, слојевит; (не)пробојан, (не)прозиран, (не)вероватан; ком-
пактан, фрагментаран, цикличан, бесконачан... У том и таквом свету (релативном и 
виртуелном) једно исто тело може се наћи истовремено на два (или више од два) 
различита места. Један исти догађај (случај?) може се одвијати симултано, затим сук-
цесивно, на различитим местима; такође, може се, по ћефу приповедачеве маште – 
поновити или заборавити.

Све тачке-теме-мотиви у волумену нарације повезани су (или заувек растављени) 
приповедачким нитима-струнама, које се плету, преплићу и расплићу, чинећи потку- 
-екран на који се пројектује и на коме се одвија прича. У најуспелијим, нај убед љи-
вијим и најузбудљивијим повестима све је заиста повезано, мотивисано, логично 
(инду ковано или поновљено, ре-конструисано дедукцијом), оправдано, објашњено 
и по држано наративном поетиком, естетским дометима, уметничким квалитетима. 
Обојено сновима и тајнама, загрејано осећањима...

Прича-мит, време (век или само један трен), микро-макро-простор – како да их 
поређамо, како да их распоредимо на мапи наше меморије? Какав им је редослед? 
Шта чему претходи? Ко је први, ко други, ко последњи? Шта је из чега проистекло?... 
Као да нема заувек утврђеног реда? Или, то и није најбитније?! Ако је људима важно, 
није важно за суштину Света. Ни ништавило, ни хаос нису уређени (бар не по чове-
ковој мери). Пре ће бити да се ми морамо покорити њима, а не они нама (надобудни-
ма, обузетим сопственим заблудама и својом невероватном надменошћу!). Колико 
ми знамо (а наше знање није бог-зна-какво), бескрај (дакако, без утврђених димен-
зија) се врти (Еурека, ипак се окреће!) и (највероватније) – подложан је понављању; 
ствари се у њему одвијају у циклусима: од ништа ка све, од пуно ка празно, од тиши-
не до експлозије, од мрака до блеска. Кретање између ових крајности представља 
неку врсту садржаја. Покрет, било да је линеаран, у виду таласа или кружни има 
неки смисао-садржај-тајну коју треба открити-прочитати-разумети. Долазимо до на-
сушне потребе да се садржај поруке спозна-забележи-запамти. Како? Причом! У те 
сврхе измишљена је – прича! Да не бисмо све заборавили, ми причамо. Кад понеста-
не свега, имамо бар приче. Ако ништа друго, ту је она – прича! Она може сама, ми не. 
Она може без нас, ми без ње не можемо. Прича, пре и после свега!

Теслино обртно магнетно поље

Покушавајући да објасним суштину нарације, трагао сам за згодном (атрактивном, 
погодном, сликовитом) аналогијом међу природним законима или негде, било где, дру-
где... У том процесу добродошло ми је извесно познавање електротехнике и Теслиних 



открића. У добри час сетио сам се средњошколских лекција о Теслином обртном маг-
нетном пољу! Сетио сам се и читавог низа електричних мотора наизменичне струје 
које је он патентирао. Те справе и сада су исте као и оне које је Тесла замислио и изра-
дио у својим лабораторијама пре више од 120 година. Још као деца од једва 17-18 годи-
на морали смо са разумевањем знати одговор на питање: Како ради трофазни асин
хрони електромотор? Потражио сам и нашао стари уџбеник из 70-их година прошлог 
века, који сам у то време знао готово напамет (Владимир В. Петровић: Електричне ма
шине, Завод за уџбенике СР Србије, Београд, 1967). Овај уџбеник био је међу најбољи-
ма у својој области, чувен по прегледности, јасноћи исказа, опремљености одличним 
илустрацијама, дијаграмима и електричним схемама. Осим свега тога, инжењер Петро-
вић се у својој књизи веома бринуо за чистоћу српског језика; где год је могао прона-
лазио је сјајна решења и одговарајуће изразе у духу матерњег језика; за појмове који 
нису имали усвојене, прихваћене и одомаћене термине у научном и техничком речни-
ку српског језика овај чувени професор пласирао је читав низ нових речи (или је већ 
постојећим давао нова значења), а затим инсистирао на томе да се његова решења 
поштују и употребљавају у пракси. Тако је флукс постао уплив, изолација – осама, кон-
такт – спрега, повезивање – спрезање, константно – непрестано, инструкција – упут, 
дефинисање – омеравање, компактност – испуна, изолована бакарна жица – спровод-
ник, максимум – врх, максимално – врхуначно, амплитуда – потег итд. Неки термини су 
били прихваћени и заживели, а неки други су временом нестали. Било је ту и претери-
вања и непотребног чистунства. Техника и није била неко место нарочито захвално за 
лингвистичке егзибиције. Ако ништа друго, уплив је остао, претрајао. Једна нова, тачна 
реч – уплив. И то је доста. Мада, да би се избегли неспоразуми, морамо имати на уму да 
је магнетни флукс тј. уплив по професору В. В. Петровићу, тј. поље како је најшире при-
хваћено и одомаћено – једна те иста ствар... (Дигресија: Шта значи македонска реч ра
венка? Не можете да се сетите? Само размишљајте логично. Покушајте овако: равенка 
– равно – једнако... Једначина! Тако је. Словенски језици су пуни сличности, претапају 
се један у други, мелодични су, певљиви. Зашто равенка не би била једначина? Или 
обратно? Језик је жива структура – хрватски речено: сустав; процеси који се у њему 
непрестано одвијају врло су динамични, живахни; у њему се стално нешто дешава, 
одвија, обрће, окреће, премеће, врти...)

У једној другој, старој књизи (Х. Вахид – Ј. Данон: Електричне машине, Техничка 
књига, Београд, 1972) пронашао сам причу о открићу тј. о откривању магнетног 
поља: како је оно примећено, како је објашњен магнетизам, како се, корак по корак, 
дошло до користи од те природне појаве... Ево како је било. Прво је извесни Гамбиј, 
1824. године, уочио да магнетна игла у компасу брже постиже правац север-југ када је 
испод ње положена-подвучена бакарна плочица. Потом Араго изводи оглед „обрт–
ног магнетизма“. Седам година касније Фарадеј запажа појаву коју назива „електро
магнетна индукција“ и успешно објашњава оно што су открили Гамбиј и Араго. Нека-
ко одмах затим, Лоренц је дефинисао закон који вели: „Индуковане вртложне струје 
супротстављају се своме узроку – окретању магнета.“ Другим речима: да се магнет 
није окретао, струје у бакарној плочи не би се ни побудиле; али, када су се појавиле, 
оне су увек у малом закашњењу, у клизању; нешто су спорије од уплива магнетне 
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игле и настоје да је зауставе. Последњи корак у истраживању магнетизма начинио је 
Тесла, године 1887. Он је извео експеримент којим је доказао да се обртно магнетно 
поље може добити без окретања магнета – помоћу вишефазних наизменичних елек-
тричних струја. Тај феномен добио је Теслино име – Теслино обртно магнетно поље 
(даље: ТОМП). Његова идеја је блистава, јасна, заправо – беспрекорна. ТОМП је чиста 
апстракција, луцидан концепт. Нема ничега што бисмо могли видети. ТОМП је чиста 
сила (сада можемо рећи – потпуно еколошка), коју можемо упрегнути да ради 
уместо нас; коју можемо искористити за покретање бескрајног низа апарата и ма-
шина. ТОМП је невидљиво; да би показао његово присуство Тесла је израдио једну 
нарочиту справу; претворио је ТОМП у циркуску атракцију; његово гвоздено јаје ко-
трља се, кружи и, на крају усправља; свако може да се увери да гвоздено јаје стоји у 
средишту справе не престајући да се окреће око своје осе. Теслин блистави ум узео 
је у обзир онај чувени Колумбов трик; светски авантуриста куцнуо је мало јаче шот-
ку кокошијег јајета, тако је оно добило малени кружни ослонац и одржало се ус-
правно; била је то сјајна досетка и неопходна превара како би се импресионирао 
неупућени краљ-спонзор; Колумбово јаје било је изнуђена илузија-илустрација тач-
не идеје: „Земља је округла! Могу стићи у Индију и ако кренем на запад!“ Рече Колумбо 
и откри Америку! Тесла није био кловн; гнушао се циркуса, претварања и лагарија. 
Оно што је он урадио то је неопходно приказивање, изложба, промоција једне при-
родне, до тада – непознате, силе (која заиста у себи има и елементе илузије)... Осим 
што је невидљиво, ТОМП је и нечујно! Када раде, електричне машине не зује због 
ТОМП, него зато што су ослонци осовина, тј. лежајеви, несавршени и зато што ваздух 
струји, вентилира, низ жлебове, јер је неопходно и хлађење електромотора. ТОМП 
се не може осетити људским чулима: невидљиво је, нечујно, без укуса и мириса, а не 
може се ни опипати. Једино се може регистровати по ефектима које производи, по 
окретању осовине ротора, по раду који обавља, по снази коју има. И може се исказа-
ти и стварно измерити његова густина; и изразити у јединици густине магнетног 
поља која је добила име научника који је ту појаву открио. 1 T/cm2 (један Тесла по 
cm2), 2 T/cm2, 3 T/cm2 итд...

Уз помоћ ТОМП реализоване су многе фамилије електромотора, па и асинхрони. 
Оно што је битно у Теслином научном и техничком опусу јесте да су његове идеје 
постајале патенти, а од патената, преко прототипова, веома брзо стизало се до кон-
кретних и употребљивих производа-справа. Важна лекција у уџбенику Електричне 
машине имала је наслов: „Како ради асинхрони електромотор?“ Пре но што одгово-
римо на то конкретно питање, потребно је да идентификујемо главне делове сваког 
електромотора. Та електрична машина (осим ње, електричне машине су трансфор-
матори и генератори) састоји се од статора и ротора. Наизменична електрична 
струја доводи се у намотаје статора. Статор и ротор нису повезани електричним ве-
зама. Њих повезује искључиво ТОМП. Кратко спојени ротор веома је налик кавезу 
који окреће веверица, па је зато и назван кавезним.

(Ова слободно изабрана асоцијација, ово поређење ротора са кавезом наводи нас 
да, уз озбиљно разматрање суштине ТОМП, увек имамо на уму и једну ведру слику; 
живахна веверица у тој визији покреће и бесконачно дуго и упорно врти свој жичани 
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кавез; иако заробљена, она има илузију да се праволинијски креће, па чак изгледа и 
да се игра; сваки посматрач види да веверица никуда не одлази, да се само окреће у 
месту; њен елан који изазива симпатије ипак је заснован на превари, на заблуди коју 
она није кадра да прозре; то крхко, бескрајно симпатично, немушто биће, после из-
весног времена, помало ошамућено, бива избачено из обртног дела кавеза и он се 
полако зауставља; слика веверице у кавезу који се окреће постаје нека врста заштит-
ног знака свих електричних мотора; лакоћа и упорност са којом она изводи своју 
тачку може, додуше на детињаст начин, да објасни суштину ТОМП: у средишту спра-
ве налази се једна мала, ведра веверица која трчи, која вредно ради и просто не уме 
да се заустави; никад јој није доста скакутања и окретања; она не може да се насити 
игре и слободе, иако су, и та игра и та слобода, само илузије. Шта можемо да научи-
мо од веверице у кавезу? Потребно је да добро утувимо да ће свака идеја остати 
само неразумљива концепција, несхватљива илузија, све док се не оваплоти у некој 
конкретној, материјалној форми. У случају обртног магнетног поља појавио се Те-
слин блистави ум, његова бескрајна машта, брижљиво припремљена и навежбана у 
детињству уз помоћ његових родитеља; у фрагментима његових мемоара запазили 
смо савршену синтагму – вежбање маште, од које се може развити особен стил еду-
кације младих нараштаја; његова природна и спонтана креативност учинила је да 
Тесла, сасвим сам, реши још једну тајну природе, да схвати и упрегне у корист човека 
и у службу човечанства: Тесла је морао бити – и био је – веома маштовит и креативан, 
јер како би, иначе, могао да, тако брзо, превали пут од идеје о ТОМП до електромотора 
са кавезним ротором. Да он није био геније ми бисмо немоћно зурили у магнетну иглу, 
заносили се играријама веселе веверице и појма не бисмо имали шта смо изгубили...)

Да би улио неопходно знање у младе главе будућих електротехничара и електро-
инжењера, професор В. В. Петровић уводи још неколико појмова: магнетно коло, прво-
битни магнетни уплив, индуктор, индукат, побудни навој итд. У поглављу „Обртна маг-
нетна поља“ он вели:

 
Магнетно коло сваке електричне машине састоји се од два главна дела: статора 

и ротора. Статор је непокретан део машине. У унутрашњости његовој налази се ро
тор који се, заједно са својим вратилом, може обртати. И у статору и у ротору 
смештени су намоти. Индуктором се назива само онај намот статора или ротора 
који ствара првобитни магнетни уплив, дакле побуђује магнетно коло. Намот у којем 

Слика 1: Кавезни мотор
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се под утицајем магнетног уплива индуктора индукују електричне силе и струје назива 
се индукат. Навој индуктора којим тече електрична струја зваћемо побудни навој. 
Када кроз побудни навој индуктора тече електрична струја, јавља се магнетни уплив 
који избија из северног пола (N), продире кроз међугвожђе, улази у индукат, кроз који се 
простире у виду два једнака полуснопа, који на излазу из индукта поново продиру кроз 
међугвожђе и враћају се у јужни пол (S) индуктора. Јачина магнетног уплива највећа је 
под половима, опада ван полова; она је нула и мења знак у равни која стоји управно на 
осу полова и полови је. У стварних машина – према Теслином принципу – кроз навоје 
индуктора теку наизменичне струје исте учестаности, али периода које нису једно
времене, него једна према другој закашњавају. Такав индуктор ствара Теслин обртни 
магнетни уплив. Тесла је први дошао на мисао да створи обртни магнетни уплив по
моћу непокретних навоја. Он је први увидео и показао да се такав уплив може добити 
само помоћу вишефазних наизменичних струја, које једна према другој закашњавају. 
Створио је генераторе, моторе, трансформаторе... читав један систем, тзв. Теслин 
вишефазни систем. О настајању обртног магнетног уплива можемо се уверити по
сма трајући следећу слику:

Слика 2: Графички приказ Теслиног обртног магнетног поља
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Да сада видимо како ради асинхрони мотор и шта га гони да се окреће (гледај слику). 
Пошто ротор стоји а уплив се окреће низови магнетног уплива секу спроводнике те ће 
се у њима јавити индукована електрична сила. Под утицајем те електричне силе јавља 
се струја у спроводнику А, јер је коло ротора затворено или је у кратком споју (кавезни 
ротор). Та струја ће у истом тренутку имати исти смер као и електромоторна сила 
зато што је скоро једновремена са њом. Уплив и струја морају деловати једно на друго 
те ће и на спроводник деловати механичка сила електромагнетне природе. Ми види
мо да електромагнетна сила гони спроводник да се окреће у смеру у којем се окреће 
обртни уплив. – То исто важи за сваки спроводник по обиму ротора (омега). Све те силе 
образују моменат под чијим утицајем ротор тежи да се обрће за обртним упливом.

Слика 3: Како ради асинхрони електромотор

Ротор тежи да стигне обртни уплив, али не може. Када би га стигао, спроводници и 
поље не секу се, у њима нема индуковане силе ни струје. А кад нема струје електромаг–
нетна сила је нула, као и обртни момент. Ротор ће тада почети да заостаје иза обрт
ног уплива. Али, чим се брзина роторова смањи, појављује се пресецање магнетног 
уплива и спроводника. Због тога се у овима јављају утолико већа електромоторна сила 
и струја; оне су све веће уколико је заостајање веће. Обртни уплив окреће се синхроном 
брзином и непрестано гони ротор да се окреће. Брзина ротора није синхрона и отуда 
назив асинхрони мотор. Разлика између синхроне брзине и брзине обртања ротора 
зове се клизање. Када би се ротор обртао синхроном брзином клизање би било нула. 
При нормалном раду клизање је сасвим мало. Ако се мотор преоптерети клизање ра
сте. Када је преоптерећење тако велико да ротор стане, клизање је једнако јединици 
и то би онда био кратки спој. Клизање може бити и веће од јединице када машина 
ради као кочница. Када је оно негативно машина постаје генератор и враћа енергију у 
мрежу на коју је прикључен његов статор.

И, да резимирамо: ТОМП статора окреће се сталном, синхроном брзином. Ротор 
увек нешто мало заостаје иза њега. И баш то је суштина Теслиног открића! Он је прво 
у својој глави извео серију менталних експеримената. Имао је снажну моћ визуели-
зације. У градском парку Будимпеште, врхом штапа по шљунку, нацртао је схему свог 
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мотора. У једном луцидном тренутку схватио је принцип деловања једне природне 
појаве. Да би ТОМП настало неопходне су наизменичне електричне струје (и то нај-
мање двофазне, најчешће трофазне: Р-С-Т), међусобно померене у времену. У њего-
вој машти све је беспрекорно функционисало. Онда је, у мислима, заменио редослед 
фаза: уместо Р-С-Т спроводнике је повезао редоследом Р-Т-С. Ротор је почео да се 
окреће у супротном смеру. „Видиш ли како је то једноставно? – питао је верног при-
јатеља. – Сада се окреће у супротном смеру! Моћан, бешуман, неуморан. И леп!“... Своје 
визије Тесла је разрадио до најситнијих детаља и применио у патенту индукционог, 
асинхроног електромотора. Оно што је најчудније и најлепше у његовом открићу је-
сте то што је његово ОМП непомично у простору, а променљиво у времену. Споља се 
ништа не догађа, ништа се не види, али – магнетно поље се ипак окреће!

Обртно наративно поље

Да би смо допрли што ближе самој суштини приче, посежемо овде и за једним 
ефектним поређењем. Наравно, ову компарацију никако не треба схватити буквално. 
Ради се о једној игри идеја, о монтажи-атракцији неколико концепата. О прожимању 
макрокосмоса, спољњег Света у којем делују бројне силе, зрачења, таласи, упливи, и 
микрокосмоса, унутрашњег, духовног света, света визија, илузија и снова. Природом 
се заиста шире, колају, трепере валови: атома, сунчевог ветра, магнета, гама-зра-
чења... Дочим човековим умом снатре светови нарације, оваплоћени у структури 
језика. Свесни смо да поређење које имамо на уму није могуће спровести сасвим и до 
краја, у свим детаљима и елементима; ми настављамо даље, вођени радозналошћу и 
слутњом да ћемо на овај начин ипак учинити бар мали помак, да ћемо начинити још 
један корак у настојању да још боље разумемо суштину, тајну и магију приповедања. 
Често се осећамо као они спелеолози на крају последњег ходника, који чују хучање 
понорнице и слуте да пећина и даље крије многе тајне. У свету апстракција, на идеј-
ном пољу, појмови и феномени природних и друштвених наука као да се додирују, 
преклапају, мешају? Наивно, поједностављено и пренатегнуто било би инсистирати 
на идентичности термина и зато то нећемо ни чинити, не по сваку цену. Озбиљност 
науке и прецизност технике помаже нам тек да домислимо до краја (или бар до из-
весног нивоа артикулације), да индукујемо нове снопове смисла, да цимнемо запрета-
не везе, да затегнемо (до самог пуцања) скривене пречице и драгоцене звучне стру-
не. Циљ наш је да упалимо светиљку и да је на мисаоној врпци спустимо у митске 
слојеве. Наше размишљање и грубо присуство неће увести ни трачак реда у космички 
хаос. Ићи што даље, прокрчити нове стазе, сићи што дубље по спиралним басамаци-
ма времена, што ближе оној тачки у којој се зачела, заротирала прва прича.

Причу можемо посматрати као наративно поље у којем колају сижејни фрагмен-
ти, смисаони рукавци, непоуздани смислови, мутна значења, мање или више успели 
симболи, неодгонетнуте шифре, слепе поруке, китњасте приказе, на брзину склепа-
ни кошмари, сладуњаве емоције, наслаге кича, сумњиве стилске фигуре... Немојмо 
бити ситничави, прочитали смо толике дивне књиге, дивили се сјајним приповеда-
чима. У нашем Свету, као и у оним који су му претходили и онима који му следе, на-
стају, чују се, исписују – дивне приче. Океаном језика пливају поруке ума и заума. Про-
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стором текста, а још више контекста, гњурају никад неиспричане (дивље, отровне, 
недозреле) рибе-приче, чудо-приче, але-приче... Да ли би нам један блистави ум, ге-
није, луди научник, могао бар мало, бар посредно, помоћи да се у том хаосу боље 
снађемо? Нажалост, у науци о језику, у науци која прати и тумачи књижевност, нема 
ауторитета-научника планетарне славе, попут Тесле у електротехници. Опрезно ка-
жем „у електротехници“, јер суштина његове мисли, његова филозофија још није про-
тумачена, није докучена, није реконструисана његова изворна мисао. Да није имао 
општи увид у суштину живота и света, он не би могао тако успешно да реши кон-
кретне проблеме: преноса енергије, покретања машина, слања порука преко океа-
на итд. Он је разговарао са громовима, дивио се муњама. Његов саговорник био је 
словенски бог грома Перун. Он је планету Земљу доживљавао као свој дом; његови 
подухвати били су глобални; у његовим очима Глоб(ус) је био музички инструмент; 
његов ум свуда је проналазио хармонију, његове мисли успостављале равнотежу са 
силама до тада немерљивим; његов осцилатор ступио је у резонанцију са земаљским 
шаром... Једино што су му савременици замерили то је што му идеал није био Капи-
тал, што није хтео да буде амерички Кир Јања; радио је за добробит људског рода, а 
не за профит неколицине злостарих индивидуа...

Да би се јасно истакла поента овог књижевног огледа, неопходно је и даље се по-
забавити причом о Тесли; важно је што прецизније рећи у чему се састоји његов до-
принос и које су његове праве заслуге. Све што се о њему каже врло је битно, из 
простог разлога што се он никада није ни бавио ситницама. У његовом опусу све што 
га је окруживало имало је идеалну форму; његови апарати, справе и машине на ски-
цама изгледале су врло једноставно; садржале су у себи или биле истоветне са: кру-
гом, сфером, торусом... Његови таласи пулсирали су у складним синусоидама прециз-
но дефинисане амплитуде. На примеру открића ОМП, а затим и асинхроног електро-
мотора, ми видимо како функционише његов блистави ум. Шта је конкретно урадио? 
Трофазне наизменичне струје (радијално међусобно померене за Пи/тре ћи на) спро-
вео је кроз бакарне намотаје формиране око гвозденог торуса. Наизменичне елек-
тричне струје, правилно пулсирајући, индукују магнетно поље које се окреће. То 
поље, практично је идеалан магнетни медијум, које своју снагу преноси на метални 
ваљак – ротор (као што је раније већ речено). Ротор почиње да се окреће. У том по-
крету, у тој ротацији, у том замаху је суштина Теслине мисије. Он је у мислима прешао 
дуг, тежак и неизвестан пут. Тај његов помак је епохалан, прогрес – цивилизацијски. 
Његов корак био је велики за њега, али значајан и за цео Свет. Следили су, га хтели 
или не, не разумевајући тачно о чему се ради. Он је закорачио као Марко Краљевић у 
легенди, са брда на брдо, са планине на планину, са литице на литицу; после тога цео 
свет је даље напредовао много лакше, са много мање напора. Од склепаног воденич-
ког точка на зеленој матици реке Коране, из завичаја у Лици на Балкану, преко парног 
котла који је стењао и пурњао, затим преко каишних трансмисија и зупчаника итд. 
итд... Тесла је дојездио до хидроелектране на слаповима Нијагаре. Све губитке снаге 
и техничке проблеме решио је на идеалан начин. Његово ОМП веома је блиско идеји 
бесконачног окретања. ТОМП је реална варијанта недо стижног и немогућег решења 
познатог као perpetuum mobile. Какво је ТОМП? Како га можемо замислити, описати? 
Оно је: невидљиво, бешумно, прозирно, а силно; нема непожељних ефеката, као што 
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је шкарт, дим, пепео, смог, прашина, прегревање, раси пање енергије... Ништа од све-
га тога. Само једноставна, делатна, чиста, јака, снажна, силна – идеја... 

Магнетно-наративно поље

Да пробамо још једанпут, поново из почетка, Da Capo al Fine.
Наспрам Света налази се човек. Наспрам природе – прича о њој... Наспрам маг-

нетног поља постављамо наративно поље. Онако како се оно обрће, на исти начин 
функционише и нарација. Ништа није сличније суштини и слици те идеје од дело-
вања природног магнета. Људска мисао, дакле прича, одређује јој идентитет и даје 
садржај. Магнетне силе које се окрећу чине средиште-пупак приче. Како другачије, 
тачније, лепше можемо замислити суштину-језгро приче? Стални магнет има статичан, 
неискоришћен потенцијал. Да би се покренуо, потребна му је побуда наизменичне 
струје. И причи је неопходно залетање. А када зађе у језичке и текстуалне матице, то-
кове и рукавце, она напредује и развија се сама. Између ротације поља и ротора увек 
постоји мали помак, незнатна али битна разлика. То кашњење или проклизавање 
карактеристично је и за унутрашње наративне процесе. Вешт приповедач непрестано 
одлаже свршетак своје повести. Добра прича увек нешто мало заостаје иза почетне 
идеје, иза сижеа. Дуг је пут од прве речи до срећног или трагичног краја. ОМП обрће се 
у празном ходу када ни на који начин није искоришћено, када на вратило ротора ни-
шта није прикључено. Аналогно, неуспела, неубедљива, немотивисана, неделатна, 
нечитљива нарација добија пежоративно име – празна прича. Када се преоптерети, 
електрична машина улази у кратак спој, бива оштећена, спаљена и, што је најгоре, 
заустављена. На сличан начин доживљавамо и причу која се насилно прекида, зау-
ставља; недовољно осмишљена, она је мртворођена, суицидна; није далеко одмакла, 
а већ је урушена; промашена тема води је у осипање и самодеструкцију...

Теслино ОМП, и као савршена идеја, и као адекватна примена у пракси, делује и 
дан данас некако узнемирујуће и инспиративно. Да бисмо докучили шта је ОМП, на-
прегли смо своју машту до крајњих граница. И опет нам коначни опис измиче; наше 
умовање није потпуно заокружено, дефиниција није савршена. Као да недостаје још 
нешто нестварно, фантастично? Али шта је то? Можда још само слика летеће вевери-
це у златном кавезу? То се не зна, то нико не зна... 

Таква је и прича. Суштина јој је глатка и обла. Постоји од давнине и толико је стара 
да се може рећи да је вечита. Непрестано се празни и пуни, пуни и празни. Извире из 
себе и увире к себи. Никад-увек иста. Увек-никад нова! Не престаје да се окреће. Толи-
ко је велика да може да испуни вечност. Сви причају приче и док прича траје, док се 
окреће, знају шта раде, шта причају и знају шта је прича. А кад застану, заврше, ис-
причају све што су хтели, опет не знају њену бит. Зато настављамо да причамо. Њен 
најдубљи смисао је у непрестаном причању, у окретању, у препричавању, и у ишче-
кивању продужетка и у избегавању краја.

Наставиће се. Увек се наставља...

Августасептембра, 2012. године, у Пожеги.




