
Њ.П. владика источно-америчке епархије
Српске православне цркве Српске православне
цркве Иринеј освештао је бисту Милутина
Миланковића у Српској културној башти у
Кливленду, у држави Охајо 20. августа 2017. годи-
не.

Милутин    Миланковић (1879 – 1958) био
је српски геофизичар, климатолог, астрофизичар и
математичар познат по најзначајнијој теорији у
историји науке о настанку леденог доба.  Његова
теорија се заснива на дуготрајним климатским про-
менама у орбиталном кретању Земље. НАСА, аме-
ричка администрација за ваздухопловство и све-
мирска истраживања, уврстила је Миланковића
међу петнаест најзначајнијих научника у историји
науке који су утицали на нашу цивилизацију.
Миланковић је такође дао велики допринос ревизи-
ји два најзначајнија календара која се данас кори-
сте: Јулијанском и Грегоријанском. Израдио је
напрецизнији календар који, нажалост,  никада није
био примењен.

Освештење бисте  почело је певањем мушког
хора Косово из Кливленда и проповеди Њ.П. влади-
ке Иринеја.  Владика је истакао важност
Миланковићевог дела и његов свеукупни допринос
историји светске науке. Водитељ програма, Алекс

Маћески, зажелео је добродошлицу свим гостима и
захвалио је свим дародавцима који су помогли овај
догађај. Маћески је као председник, издавач и
председник Управног одбора дневних новина
Плејн дилер иницирао сакупљање средстава за
изградњу Српске културне баште 2006. године.
Због његовог труда и напора да се изгради ова пре-
лепа башта, ми данас можемо да уживамо у благо-
детима парка у којем је инсталирано осам биста и
једна икона српских најзначајнијих личности у
историји.

У централном делу баште налази се бронзана
икона Св. Саве, оснивача и првог владике аутоке-
фалне Српске православне цркве. Испред иконе је
српски крст на којем је уписано следеће: „Само
слога Србина спасава.“ Крст је окружен мозаиком
који представља репродукцију истоименог у
Хиландару у Грчкој, Пећке патријаршије и мана-

стира Жича у Србији. На јужној страни баште
налазе се бисте Николе Тесле, српско-америчког
научника и проналазача,  Милеве Марић, српске
физичарке и математичарке, жене Алберта
Анштајна у време када је он стварао теорију рела-
витета и која је на том подухвату сарађивала с њим.
У Српској културној башти се још могу видети
бисте краља Петра  Првог, ослободиоца Србије,
Михајла И. Пупина, српско-америчког научника и
проналазача, владике Петра Петровића Његоша,
владара Црне горе и песника, Стевана Стојановића
Мокрањца, композитора, и Вука Стефановића
Караџића, реформатора српског језика и оснивача
српске граматике. 

После освештења бисте уследио је  концерт
мушког хора Косово који је својим наступом још
више истакао духовну димензију целокупног дога-
ђаја.

Српска културна башта је део Рокфелеровог
парка на Мартин Лутер Кинг булевару у
Кливленду. На овом прелепом и мирном месту
посетиоци могу да уживају у шетњи стазама под

храстовима и да истражују нашу историју са погле-
дом у будућност. Надамо се да ће уз помоћ
Балканске фондације за очување наслеђа и других
организација и појединаца, Српска културна башта
наставиће да обогаћује наше наслеђе у Америци и

да поставља  бисте лич-
ности које су дали велики
допринос српској и свет-
ској култури и науци.

Милош Растовић

Занимљивости о
Милутину Миланковићу

Направио је најтачнији календар до сада.
За разлику од Николе Тесле или Михајла

Пупина, светску славу није стекао у највећим свет-
ским центрима, већ се својим научним теоријама
бавио у собици у Капетан Мишином здању, на
Београдском универзитету, користећи само папир,
оловку, шибер и логаритамске таблице.

Доказао је да на Марсу не може да постоји
живо. 

Добио је кратер са својим именом на даљој
страни Месеца величине 34 км, затим кратер на
Марсу пречника 118 км и астероид под називом
1605 Миланковић..

Европско геофизичко друштво је 1993.
године установило медаљу Милутин Миланковић.

Био је један од најбољих познавалаца исто-
рије астрономије и науке уопште, а то доказује у
неколико својих дела.

Милош Растовић
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Bishop Irinej consecrated the bust of Milutin
Milanković (above left and middle); Kosovo choir

(above, right); portrait of Milanković by Paja
Jovanović (left); MIlanković as a student (right) 

Откривена биста Милутина Миланковића у Српској културној башти


