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УСПОМЕНИ 

МИЛУТИНА Г АРАШАНИНА 

ово дело посвећује 

ПИСАЦ 



ПРО:IОГ 

.1 ~едокуннfЈ трајањс •IOJIC· 
111111\Ј'ГIЩ H:t :Ј(\)1.1.11 - C:HI() ј11 

јtЦШt тре11уТйh' UI' 11UOCTII."' 

Ф.la.дapuou. 

И сюю ancaдu што их о ле1П11\f вед

рtш вечt'[Нвrа t 'ледюю, юыи c~v се по небу 

осуде као а.1.атн u трет·рапе I"шшце, IL\rajy 
доба ОВОL'П. ДО'L'НН>СТП<1, СВОје бујне :М.'Iа

ДОСТП, cnoje зрu:юстн , своје дубоке ста

рости , на најпосл е н ЉЈIШl н.у Ј ЏЈС после,"

њи чн.с, то се и. оне :·т. IJal3Cl\. Ј LЋсе. 

Нснзмерно IЧJII.lO насе:ьсliпно то је, 

Jr једно исто дnfiu, п II0.1CВI\a I ll'poб без-
,., . 
ороЈншr СI:Ю'Ј'ошша, Iнто се непрестано 

pal)ajy 11 i\rpy ..... 



НАШЕ НЕБО 

llосм:прата, то је r1роу~шват11 ... .. 

!{ад човек о ведрим поћпюt етапе да по

сматра ово шнпе плаво 11 звездnма осуто небо, 

њеrа обузме неко необt·t•ню oceliaњe. IЬеговп 

погледи хтели бtt да прОДЈ)У у дубине небсспе; 

да виде 1111-n. је тnмо и има лп живпх п УЈ\ШЈIХ 

створова па којој L'Од другој зnе:здп ... Али хај! ... 
Њeron је ю;г.1ед још пејаЈt, а вид несавршеп, 

те нису кадрп дn се унесу у тaitO неизмерне 

дубине васе.ъеппнс. Па ппюt за човекову душу 

нема већеiЋ пн узвишеппјег задовољства, него 

1шд се па Itрплш.ш свој пх мислLI вfiпе у те та-

јанствене нокрајппе небеске ..... 

-~· 

На нрu11 поглед нама се ЧIШП да су авезде, 

што на небу ве•tпо трен ере, нспомичве; оп е uшr 

иагледају као да су приtюв,анс за ouy плаву 

куполу всбсспу, а пије, оне се ненрестапо креЋу 

од исто1ш tШ зашщу. Па 11 то ппје: пас паше 



рођене очн варају! .. Наша је зе~1.ъа то што се 

за 2-1: часа о•ю с1щјс осе окрене н што ::~а 

годину дана обнlје око свога центра - IШШСЈЋ 

сунца.... Отуд долазе сна нрш:нщна 1\ретшi.а н 

нащеr· суrща 11 цедоЈ-а :шезданог н еба нашег ; због 

то1·а у ра:ша доба год1шс п11су ј едне нсте зве::ще 

на нашем небу. 1'al\01 нрвогн јануара у 9 ча
сова увече наш зешп - ова 'IЋчка па небу · 
што је над ваt1шм тe~INroм - пада пз~Iеl)у две 

г.11авне зве:щс у Позару н Пер:зеју , иа:међу Jta~ 

пс;tе п Алгола. У то доба, тога вечера, видnыn 

па ЈН\Ше~I небу 01щ авездапа јата н Ј'Лавrщјс 

звезде љихове: Ноларву звс:щу у репу l\laлo r· 

Медведа као центар око •~о1·а се сва зве:цана 

ja:ra севернога. пола. и еве њпховс ::ше:ще ОIЧ)ећу 
Jl 1юје пюшд не :Јалаве; а то су: Велики п Малн 

Медвед, Северна Аждаја, I-\еФеус, Каено пt:ја , 

Лабуд, Лlrpa п Хщжу.1сс. 'Ге вечери н тога сата 

па самом истоку nпдttмо лену сјајну :шезду нрвс 

величппе и то је Реrудус у lle:llrкO~I .Јiану. На 

североисто~tу Велшш :Медвед готово додирује 

сам хоризоuат, док се на северозападу једва 

м.оже впдети Вега, зве~зда прве величппе у Лири 

што је у са.ъщј магди север по га XOJHii:IOLiтa ; а 

даље 1\а :3ападу BliДIIMO другу qјајну звезду, то 

је Депеб, звезда rtpвe ве.шч11не у .Ч.абуду, који 

је нешто мало внше одскочпо од северног хо-
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}>ШЈОпта, него што ЈС Всга. На шщом аспнту 

ш1дюю зве::~дапа јата: Пера(\ја с :Медуашюъr I'Ла

вом ЈЈ у љеној КОlЋ <:јајноr-а Алгола; впдимо 

Возара са љеговом .'JeJIO~f звсздО:\1 1\.апело}Ј -
Козом; западно од llep:J(\ja IШДЈШО :tшю и сјајно 
звез.дано јато Апдромеду еа ве:шюtм tшадратом 

Пегааовпм, к~ј11 )·мало што не до.дпрује за

падtш Хорпзонат .• Јужпо од Пераеја 11 Ан.дро

медс впдш\IО };нк::t еа АЈЈдсuар~шои п II:Ieaдa:\ra -
Влаuшlшма - а .Ш\.'10 даље и Овна. .Ј угоаападно 

од Овна внд1шо вeJпtltO зпездано јато 1:\птово 

са његовоЈ\r чудноватоъr апеадом :Мпром. Ссnсро

заirадЈю од Псраеја, у ca~r~j 1\;рюв~ј Слаьш, ви

ДIШО лепо ~шездаrю јато са пет ({јајrшх звезда 

друr·с HC.ЛII'IIШC н то је .Каспоп~ја, што всоъrа 

ш1чн на отворено латинско W.... Ј у.ашо ltспод 

Бнка нсоuпчпо блиста најдшишјс звс:щапо јато 

па целом паше.м небу, то је Ор11оп са <~војим 

з;штшtм нојасо~1 од три небесна сунца 11 са св~јои 
ејајшш анс:щом Ригером. :Ишюд Орнона виде се 

два мa.lfCJJa са:~веж?а: ael\ и Голуб, а IIC1'0ЧIIO 

од Неца 11 Го.1уба в11д1шо Великог Пса са ње· 

Ј'овом ({јајпом звездом, пајлепшом на нашем небу 

- Сиријуеом. Источно од В11ка леtю шdа ве

:шко звездапо јато Влизашща са своје две лепе 

звеаде прве всл&rчине - [{астором и Пuлуксом; 

а јужно испод Близапаца впдимо малено са-
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зnеа>ђе l\Iaлor Пса са својом црnепкасто~t звсsдом 

нрвс nелпчшю - Процпоном. Готово па ср едо

крnkп н:'Јмеђу Вслнког ЛаФа н В.ншанаца јс.дв а 

се внде две мяјушпе звсадrще четврте вешt•нrне. 

И то ј е Рак ... Још нам l.H\Ыt но~tенутп зшше

ннту небсеиу pet~y Ерид:ш. Tu је јед:щ наnн

ју, ·ан нiiз св1iушnнх зnе:щrща четврте п пете 

велп•11шс, 1~оји tютпчс од самог Ориона п то 

npnвo :занаду , а посл е, од једном окрећс свој 

ток југу, па онда п сто1~у 11 н:-~јпосле се губп у 

маглн с:-~ мога јужноr хорп :юпта .... Илс•tшt Пут -
паша Куъюnа C:rnмa - овоrЋ nc11epa сече на 

две воле це:tу ony nебссну кунолу н то у 

нр:шцу од јуl'онстОЈш ш1. на северозапад. nnaj 
Ыле•tшt llyт нрола:ш нзмсl,у Велпко га n М:-~лоrа 
Пса, памеђу B:rmJaшщn п Орпона , нз:иеђу Во

зара п Бrша, а ссче нnездана јата: Пераеја Ка

спонсју 11 Лабуда. 

Иая !Ј смо :ш пn отворено меето нрво r·а а11рн:rа 

у 9 Ч:tCODa увече 11 I IOl'Л CДaMO ОВО IНПО 11:\IIIC 
uебо, впдсkеъю, да се оно са сnш1 паменнло. Н:.r

ј едно сшшежђс н пнједпа :"!везда внје внше на 

ономе месту, шt Јщме смо JL'\: t·ледАЈШ нрвог 

ja11ynpa у ~' сатн увече. И cii м се :зеuнт са 

оно1·а места помакао у правцу rш северонстоЈ\у 
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rt епо ЈЋ вод сам1ш пога~m Ве.111ШОI' .Медведа, 

којп се са ceвepriOI' х орн:ю11та попео готово на 

сам зенит. Тако пето cnn 11оларна сшнюжђа нро
мепюrа су CBQje но:южnје, на којшtа су бнлп 

првог јануара у 9 1tncona увече. То је нето 

11 С ОСТШЈЈШ авезд:\ЈIIIМ jnTIIM:\ 1 JIJTO Се НШ1й3е 

ван северЈЈОlЋ ируt-п пебес11ог. Нека су са cnшr 

llllttteзлa, а то су она што су ~) јануара бнда 

блнзу Зйll:tдtюг хорлаопта , 1\:to Пегм, Onan, 1\нт 
п река Ерн;щп , док су се онет на нстоку ја

вила са свюr др ут а саавежl)а, Ю\о: Каш·rщј а са сво

јом сјајном :.~ве:щом Арктуром, Херку.1 сс, 3мпја п 

:~~шјар, Дјева сп сnој11м златшш юtаеом - Ctш

J{QM. Rелшш Jtau се JJOIICO на нвјштrу небесну 

тачку: :1 ТО је јуж110 IICIIOД :Jeiii!Tй. 1 fред )(је

ВОМ вндн}ЈО Гавраuа, а готово цео ј ужrш хорн

зонат нреr~ри.шло је нелшщ :шсздано јато Хндре 

- водене Хале. И мле1нш се нут номерпо, а 

са њtш 11 сва она ~вездана јата , што су се по 

љему 11 ОЈ\О њеrа ноређала , 1шо : 1Нал 11 11 Вс:шtш 
1Inc, Ор11011 11 Gлнаашщ, Њж 11 Возар , Перз~ј и 

l\аспопqја. Плеадс се rylie у маглн занадноl' 

хорнзонтн ... 

* 
А носмотрю10 .ш свод н ебеенн над na}la 

npnш·a јула у !-:1 llf.\Coвa ynctiC, опда kемо вп-
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детн са сшtм дру1·у авс:щпну щшорnму на lte,loj 
пебесtюј I{)'IIOЛJI. :-3епнт 11ам је то1·а nе•1ерп па 

шшој ~peдot\pnl.н шн1еl)у Ве.11111\ОГ Медведа н 

Лнре, шше~у XepRpa, Кочнјnша н ~\il\дaje. Јужно 

ОД Х~р1\УЈШ BIIДIIMO :1мнју Н :3~шјнрn. ПСЛНКИ 

-:\Iедвед се пр11МЮ\аО еев~ронашщу , а Ве:шкн 

Љнs ее t'llpcмa да заlјс. }\ас.тор н 1Iолу1\ ~.:сјсдва 

ВЈIДС у М:1Ј'Л11 на CIOIOM 3:\ШIДIIOM XOIJII:IOFITY: СВС 

остnле :тсзде пн Нлпэанпца nct-. су даuпо аn.шле; 

Bo:mp cn ]{апслом , Пср:н:;ј н Л 11дромедn <.:а Не

rазом се једва nнде mt севернО:\! н ссnсрощ·точ

вом х:оршювту. ДедФЈЈII ::t вндrшо где је всk ШI

соко 0ДСК011110 Ш\ ПCTO'IIIOM ll ~бy. 'lloгa IIC• I CJШ 

nпднмо 1ншо се другн IIOЛYI\JIY~' l\I:tc•ltiOгa IIyтa 

онртао IIJH:ШO це:1 оt·а tн·то•rtюг неба, а но ље~IУ 

се ttopei)a:tn. звеада на јатn: 11:1 еамо~1 северном 

крају Пср:зеј , шt 1\:н:tiOII(\ja, 11 :1 ЛnGуд. на ::Јл атпо-
1\ршш Upao са сnојом аве:що:\1 nрн~ нслп•11ше -
А;панром; а на. еамом јуашом хоршЈОЈЈ'l'У ПIIДIIMO 

Стрелца 11 д1шно лс11еааето ~·nзneж l)c - ( 'кор
шtју, еа. 11.епом rјај пО.\1 авс::Јдом нрnе ве:111чнне 

- Anтapet;O~f. 

* 
Cшi'J IIY нромену :mсада1111 Х ј ата впднмо та1;о 

нето 11 ЈШ дап 11рnога. нш·устn у !Ј чaconn у

в~•Ј с . ~[.IIC'III JJ је IIY'I' 1~елу н с(IС.: СЈ\У 1\уно.11у нред-



војпо сЈюро ва JtUC поле. аеннт шш пада ва 

cpeдOitpafiy изме1ју ЛаGуда н l{аспопеје, Пер
з~ја и КеФеуса. Велшш н "Мал~1 l\fеднед са својом 

Аждајом валаае се ш\ нсточв~ј IIOJIODIШ п небесЈ\С 

куполе, а rшже нрсма јуту па нстој страш1 не

беспога сво){а _вnдюю :Змпју 11 Змнјара. Северпу 

Крупу 11 Капгџнј у uндшю па ју1·опсточвом 

хорп:юпту. По ('а,мој Ку~шnој Сламн , пошав од 

cer1epnOI' хор11:юнтл , на преко Ј~СЈ\0 1' неба све до 

јужпог хорпзонта, пореlја ;ш су се ова, :щездава 

јат:t: Urш, Воза р, Нсраеј, I-~аснощја, I\.еФеу(' , 

Лабуд, Лнра , ДелФЈш, Opno н Стре.тнщ. Вападпо 

од Нерзеја 811ДЈЈМО Овна, а пред њпм всднко 

Ј{птоnо сазвсжiЈс. Јуашо од ЈЫЈХ блиста се Лн

дромсда п велшш :тс:џџшн кшlдЈНlТ у Пега:1у, 

а нред овш1 :шс:здашш јатнма тщнмо Водолнју , 

а нред њuм Јарна. lla самом зашщпо~r ХОЈНI

зонту 1шдrшо једну веома сј ајну :шсзду: то је 

Фома:1хаут у Јуашој Рнбн ... 

Н то су само аn~Хщшш јата , која мп tе

вернн BIIДnмo па <:свсрпој нсбес1~0ј хеюiсФерн. 

ДоЈiе на јужном нсбесrю:vr ноЈ~у Јшnју са с.внм 

друr:1 С33ВСЖ)ја, ЈЩја Mll Ј:IЈШЗД BIIДCJI И lГIIOMO . 

:И да. .'111 су сnмо то једнпа авсндаш1 јата у бес
конnчној пучrшн нeGecl\oj '? .. Нс; сва та небеснn 
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са~щежl)n , све те неuрој епе :Јве:ще, што нх .ъудн 

гледају, носматрају , нроучавnју за 'I IITйBIIX че

трдесет векова, пису шшпа друго, до ј едан шшш 

нешrзрсюr створ велпког оца нcGect<OI' , до једаu 

већн звезданн ко~шлеtщ, до једr.п цш-ян , у ве

ћсм небеском стилу, сунrщrш Clt~тe~J ! .. А колпко 
.1111 Tai\BIIX ::нзс:Ща1111Х ROMIIЛCKC:t јощ IIШt , IIITO ИХ 

OЧ II наше не ВI!Де 11 lllTO IIX IIIIIOIД 1111једа11 У~ШИ 

створ са uаше :зем.ъе, на 1111 <Ћ које друге нла

пете нnнrе1Ћ сувца, пећс видст11 ?! .. 



JEllHA УГАШЕНА 3BE3llA 

БЕСКОНАЧНОСТ ВАСЕЉЕНИНА 

.1-111 вечност jc:totc ; tYIII C 11с бн бн:ш 
Л0110;Ыt:\ ;А,:\ Of>Ht)(~ t\e('I!OHrtЧitOCT Ul\· 
се:ьеннну 11 ;щ СЈЈС см на• ... 

Фдa.ttnpuou . 

. J rд11ora вечера п ме11е IIOЗony у Граl)апску 
J\a~.:n 11y шt позната предаваља г. А· С. о бес
Ј~ОШ\tшоетн васе.ъеншщј . Ово ј е б н ло љегово ше
сто 11редавање. Ја не зшti'tl што је 011 I'Оворио 
шt. нршtх пет предnваља, али по onOAfe шта прЈr
'Јају 01111 Iюјп су •·а е:1 ушалн пзг:1сда да је ко
јешта r·оворио. 

"Е баш оно крупно одва,ш , 1\ад рече, 
да наша. земља, шеетареlш око сунца, у једној 
секунд11, а то је док шета.шца шt cftтy учн
tш 11 щш, '' прође простора 29 километара, а то 
ј е, к0.11111Ш одавде до иаа Раље!" новиtсао је је
дан кој п је био на ње1·овоъ1 треЋем нредавању. 

"Вала то иу је п 1щјекако - да човек и 
верује п пе верује - а.1п кад опо рече да се 
пз uamer сунда иоже истесати један ип:tиуп п 

две сто·rипе осамдесет хп.тьада ових паших зе

маља, - то иу шt луд не би веровао," додао 
је неко другп. 

Јt;ДЈIЛ )"ГЛШЕIIА 3DЕ3ДА 
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- ------

" А onal\ro .Је одмах ::за т1ш навео да ј~ сун
це те;.1.;е од наше Веl\п.е три стотннс ДlHIДCt:tП 

четнри хн.ъnде rryтa .... Он ca~t ~ебс 1юбиј н: онамо 
каже да се на сунца. може иетссатн 1,2 80.000 
нn.rш1х :ю~н1.ъа, а овамо дn је оно од шннс земље 
'l'СЖС СЮЮ 324.()00 нута !" .... 

, l\lope. нројте се, .1.удt1 !.. Зар не nидите 
Щ\ је у ове наше 11аучшн~е ymao пе1~:ншв }'1\1 

ТС II C.Шljy О IJC:\IY Ш'IJIICTDIIjelll Дit L'OBO]JC, ве!; О 
ономе у што шr луд не uн перпвао. Ј n од 1\ад 
знюt 3n се нашn ЭС:\ЈЉй. 1·тојп ЮliiO стојн. n <•tш 
сад нронаш:нr н да пдс н 1\ю;о нде, 1ш ч::~к н 

\ЮЛfШО у ЉОј ЮШ ОIШ! .. '' реl:,п he на ТО HCI\11 

Драt·о онанчар .... 

На нрсдащt н.с бсню дпш:10 н у но света. Лснша 
11 0довпна је псоби,mо u11.1a :тстун.Ћенn. У ве
ллкој дворншш I'paJ)a11c1:e 1\й сllв е би:~ а еу en;l ме
ста ая:уаета. 1\Ј упншн.е је Gи.10 у 110б011111Ш со 
ба111а. Пунш:10. се 11 рааговнряло . ГоВQ]ШЈЮ се о 
последњпм ве.тш .1шм указнма, што су пх донеле 

службене IIOBHнe, а :щ т1ш се нрсшло Шt Нl)СД
<;тој е}iс н:1боре 11 па то , која Ј-.с стршnш однетн 
победу. l':~м Весе 'Јiую1, 11 ајвшпс се 'tyo. 011 је 
дотtющвао да ова iАI,ашн.а оргапнвйщ1ја IIПIIIC вој
tке ШIШ'lЋ не Bfi.Ы1; а дй. с е оп lltJ'tЋ , е:\tеста 

бп аамо;пt о Руtнју , щt нам она уредн војску. 
Стеван :~о.т.а, Саламймщ, Шt другој <:трашt ],y
T I'IO се нешто на одбор, што ~е ttt1111тa ве ~тара 

эа Јънхоп кра.i, ве\, енаrш од6орн11к ну•1 е Шt своју 
rтра11у, n ов:то .1\%\Д се 11 0рс:щ н OIHIПIIII CIOI нри-
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ре:зи J:Htrtлnhyjy , опда од Сав.ыtrнt нрnо траже. 
и 

,... "... . 
з tюuo •rrю соос се o rr cт чу нсrш г;щс, да Ј е 

свему томе rчнша нnrmt 11/ITeJrrt'eнцнja п Бог 

евсти :~нn , о lfC)ry <·с ту ј ош пс uн r·оворпло н 
пperшpn.'fo, дn неко н е ноnп~>а: 

"llo•нrrr.c !. ·' 
И юr 11 aгprryc)ro нn npnтn. 
Наста ј С,1<Ш cne•tnн тnјnц. 

Г. Д. С. беше t'e nel-. понм шt 1"атедру. 
Смсшюю се: мпло му, што се н.сг(lва н реда
ваља оrнщо лено rrocck уј у. .II онда rro•1e, од щш
шше, ошшо: 

.,Го(·ноl>е 11 \ 'щ: rюдо. 
" 0ЈЗО IЋ BC'ICJНt 1\ШШО ј ед п у np:ro ПСОЛ:\1'()

дарну TC)J:f . () rr,~j су ЛY 11:1JIII Ј';Ј ;шу TOJI III\И ('ВР.'I'
СЈШ Y)IOBII IIH ј е or r eт IIIIL'Y дово:ыiО j)fi('BCT:IIIЛII. 
И ја с:tм ('С сnд. шшн~ј једnн , пnшnо даје нрсд 
вама pn cнpnn.ъ:нr ! То је од менс одr1ета дрско; 

алн штn \,е се, да ннј с те дрсrюст11 н у дру

rнх .ъудrr , .ъудеюr бн се род rгросто унарлоiЈшО, 

те пе бп С/11 0 ово rнтп ј е... Даюrс jn. ky дann.c 
I'OHOJЩTII о беско ш1.ч ност п nш·с.ъш11ш ој .... ·· 

1 f 011дn мnло :Jal.yтn. tЬеговн се uоглед11 
заустnшннс 11:1. ., пл:tФО IIУ'' - као д:t је кроаа rr. 
хтео да 11 о гледn. у ону бct· rчЭ~t;jJ.lY 11y•rmry п сб<.:
ску. што ј е (Јпш оuма IIC11epa трс11сршш мнрн

' јnд:t~Ш ll ci:"Юl'IOIX l'BCTII.'Ifl. 

'-., ., Пр н~• дn t·c уrштn~ю." за но ч е он. ., шта ј е 
то унрnво нn t·\:.l,e.lln '! - Ва<'с.ыта ј е све, t:Bc 
ШТО t)llй, у \'CV II t:lДjJil\11: ТО .) С ll flliiЯ ·аемља fl 

н а щ .мсссн: то је rrn11rc еуrщс н с·вn његовn 
,. 
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огромна породrща - Нентун, Ура11 , Са1·урtю 
~.:а својих осам nратшrаца 11 опшr тајанстнешш 

појасима својпм; то је rоростаспи Ј уuитер, на 
ltOlЋ може пзиliп хн.ъаду 11 дnс стопше ових па
ннtх земаља; то ј е ОIЩј блнставн р(~ астероида, 
што кружи око нашег супца щтеlуу Марса п 
.Јушпсра; то ј~ сам Иnрс; то је lleнcpa и 1\fep
'~YP ; 'Ј'О су опе эаl'опстне дуташще - репате 

звезде - Јнто се с времена на врс:~ю на. небу 
нqјаве, облете оtщ нашег сушщ па их опет не

етапе, - то је ово наше лено пебо еа свој1ш 
беаброј н им зве::щама што на. љс:~rу вечнто тре
пере ј - 'ГО је OIJO Н ШТО ЩIДИМО П ШТО 11е Blt

ДFШO - ТО је ОНО ШТО нема RИ ПОЧеТ!iа ПИ евр
шеша! ... Васе.ъена је, дш\ш~, en.)ta бескопачност: 
fieeKOIШ'ILIOC'I' је ПОД Шl.l\Ia, бCCIЩIIRЧHOCT пад нама , 

беекоиачноет нред Шtl\t?-, бесtшпаtшuст :за нама! .. 
И 1tако то да се још rю.1.с натем ум.у нред

стюш? .. 8юшrслимо једну беаграничпу СФеру, у 
t\Ojoj је свако њсно место љен апсолутнн цсuтар ... 
Летею1 ~ш браипом сунч:ше енетлост11 , - што 

у једној сеt~ундн нроt)е тр11 стотtше х1r.ъада юt
лом ет ара IIJIOCтopa, - детс:ш 1\rи , вс:щм rш м , 

'I'(Ш стршuпом брэнном JICI.IO иш1 десно, до:tе или 
1·орс - стп, двеста , хиљаду, c·t·o хнљяда, не, 

већ сто ЈIПIЈtиупа, не година, веБ вексша, - ми 
бисмо бю1и yвett у центру те безгра.пичнс СФере ! ... 1 

1 
1 1Ј 11 с splн)rc (J011t la C1•oot1·e t·~t par tot1t, la сirеонГurшн:с 11ille 

Jl<al't ( Ра . .-;а1) . 
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* 
И бескопачrюет вре"rенn аr:щдог је беско-

" . 
вачпости васе.ъешшоЈ : оно нема свогn Lючепш, 
0110 вelie m1ати ни свогn свршетка. Само ш-ю: 
вреие, - то је и:Iузнја; јер .У жrшоту вассљс
вину нема времена - ПС)rа шr проuг.rости, нн 

садашњости, ни будуfiп()стп: живот васељешш 
то је једно апсолутно трајаље ..... 

* 
"Па и сама бесrюначност број:t апалог је 

бескоnачлости васе.ъенпне ; јер је у васс:ьсни све 
безбројпо - светови као п nTO}IИ, ин којик су 
ти светови са.став.ъени. 

nПа 11 с:tм прогрес жнвота - било биљ
ног И.lИ ЖИВОТIIЊСК·ОГ - HC)I3 СВОјИХ Ј'рашща. 
И оп ,је вечи'L' 11 бескрај ал. Н.о би ~rогао повуЂп 
границе између ипте.rшгеrпЈ,ијеједног щшиЋа и ин
теЈIИГеющје лова1НЮЈ' I\epa, а ко ли и:шеђу једног 
Патагопца2 и ФилосоФа Канта, велпкОL' астронома 
Коперюша и пеешша ИОЈщј ера?!. О, ти унвп
шеви Y1\ry, ти веч11тn 11 пепојюша сило васе.ъе
випа - што одржаваш на карару и вечитој хар

монији миријаде мпрnјадn cucтona, те чине да 
је овај свет и та1ю :1е11 и тако nе:шча.пствен и 
тако педостnжа.п, - C\fll ее теби дивимо; ми пред 

престо тuој rш кo.Jrel!a падамо и са дпа душе 
сщ~је прошапћемо: 

nВелнјn дела твоја. јесу Господи! ... ;, 

s На Пата1'0П1Џ~ UC11C, да 1Н1те.tсктуад110 стоје щlјlшже од 
евцју остадЈIХ п.tе)rсна •111тanot· •1онсчанетва. Онн ж1шс v Патаrо-
иији, 11а јужноэ1 крају A)1C[JJIKC. • 
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Поr.тr·с мn.пс 11ауас он онст шџ·тюш: 
:1 г (I(;IJOДO 11 ,~(){'11() I)C , 

" Beci~O JпtlfJJ Orт вясе.ъене то је беекопа1ЈЈЈО< ;т 
11 нсчитост ~штср11ј с . ю~ја нснуњnнп 1~ео нро~тu р: 
:1 бсrrюначност IIJIOCTO)Щ 11 вс•ЈI!тост мптсрнј с. 
то ј е uccкoнatJIIOcт eneтona , то је nсtштост жн
оота њнховп: а бceKOIII'I'НIOCт н н ~.:•ЈЈпо<·т жнвота 
н.нхон:t то је Gссютnчпо 11 нсчЈпо 11Јютан.с .ма

тсрнјс ; я Gc<..ШOIIЛ.'IIItt 11 всчнто 1\ретањс матс

рнјс, то је бссЈ\ОЈШЧЈЈО 11 вечнто о6 11:t.D.'ы1ље -
нсчнто постојањс, }J :tl_,aљc 11 умнрnњс светова:\ ~·-· 

"nа ма то. Госнодо 11 Гotll (l l,c, :\IОЖС 113 1':1С
датlt :\Н1ЛО 11 Ч)1Д11 0Ш\ТО 11 II CIICJlOBaTII O. :1:111 је 
то пш\к тю•а. онсј ашt нcпtiiC\, 1\:\О што ј"' глс
щнt нас н нн )tсн с. 

,~Бво na~J ј сдно 1 · нрtШС)tа: 
" 1\олпко етс нута о лешш вс;чшм nc•tC[IIIШ\ 

псдn.11 11 ово шшrс .-.ено н:н1во нсl>о осуто Gсз

бројшш трснерnn1ш звсздюrа. Н на северној 11 
на јужпој XC':\IIICФCJ111 нсбеснt~ј ј една нх: се мо гло 
r·о:шм OKQM нндстн ОЈ\О ..Ј. - 5 х.н.ъnда, а:ш 1\fiД <:с 

небо JIOl':ICД:t 11:\ МПЈЈО вcfi~ T CJ1 CCitOIIC1 ОНДа IIX. 

се пot\Пii\C mt мн.шунс. ] Ј н е сnмо да н х: ес но
каже на мн:llly ll c, nсћ нам тслсскон оп;рнје uе:Ј
број небесннх мnt·лнrra а :иаг:ш tЈаетЈЈх. :ше:Јдашrх 

гош1.11й. Небо 113:\t се 011да учи1111 J\fiO да је све 
е нраја Ш\ ч1ај но<"уто ситншt блщ.:тnшш песком. 

~ У o uo) tC нa.l:tl':t lt. y 1· . А· С. шш ) ta.lO н НОЈ111ЈЏtља . Оп 
I"O IIOJШ <Ј l'iec~>OШI•IIJOCTH Ж II UOT:l CDCTOII:t ј а ОА;\Щ) OД)IUX Klt ;J)'j (' 

КаКО СС CII<'TOB II fiC•IIITO ра~ају 11 )1\) )' •••• 
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Из ових се пебесних маглнна стnаряју пови све
тови, нове сунчане спсте~rе. Од беаброја тпх не
бесних маrЈt&ша н звездшш.х гошtмt да ПО!(енемо 

јеЈf.пу ЈП1 маленог сюЈвежђа које се аове: .lfoвa:'tli:'U 
Пси.. И она се I'ОЈПШ око~r не шщн, а кад се 

те.иескоо потражи, 0 11да нюr се у то~ малело~I 

сазвежђу оцрта један iШtјунлш б.шстав венчпt, 
нач.ичЕшн једва ПЈНШСТIIIШ прашипаспш ::ше:џи
цама. Н>их је зпюlеlштн астроном сир Хермел 
старЈtјн 'Iatt и пребројио: има нх, вели се, преко 
десет хиљада, а то l1e ре~1п , да. у оној маЈсЈюј ма
t·личастој го~шл1щrr 11~rн нре1ю десет хп.тьада су

наца, п:нt, бо:1.е рећн , супчаних спстема, н ве
liих I<l мањих него што је систе~r нашега сунца, 
овоt·а колоса небесног, из кога се, као што сам 

вам педавпо нaпo~ICIIYO : може истесати ~шлиун 

п две стотине и оеамдесет хи:ыща ових наши.х. 

земаља , која је он ет ва себе један ко:юс !.. Па 
н опет, кад би се o no наше суrще г.·1еда:10 из 
даљпне оно1·а шtјушиог nретенчиБа звезданоl', оно 

~ . ~ 

се 11е ои го:шм оком вндело, н .ЈСдlш ако оп се 

па највеБп тюескон ~rol':JO паћн и то као једна 
свет:ш 'Ј')}епераnа тачкица -- ЈЩ.liШО убод lfraлe 
шива:liе иг ле!... А шта би се тек могло peliи 
о оста;пш, безбројним небеснюr мапшuама и 

зве:щашn1 .I'Омилюrа - у Пераеу, у 'fукапу,4 

у Центауру, у i:l\.дребету, у Ор п ону , у Ш титу 
Собјевскога , у Вешшом Медведу. у Андромеди, 

4 Са:шсжlј\: н:1 јужној хсш1СФСР11 нcu:t. 
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у :Змају, у ЛаФу , у Водо.тпdн , n rnтa онст о 
овом rорост:tсном 11 светлуrщном небесно~r по
јасу, што се эоnе M.umm Пу''' - ЈШШ:t "Кумонn 
Слама" - што ј е цело небо ощщала, а ю~ја нн
шта друго пије, до басноелоnно од нас уда.ъенn 

сунца 11 сун••аве системе, којшш нема броја nв 
есапа - нн по да.rышн 1ш но нслпчшш њпховој?! .. 

"Ето, Господо п Гocrrolje, то су те~< онлашnп 
ощ>'rаји нама nепојамне беСЈ{Онмности васе.т.е
нпве! .. 

"Пре r.mJrиyвa п ъшлиува , нс годuпа, ucl1 
векоnа, п наше сунце п цела његова, огромна 

nородица бплтr су овака небеспа юtr.шпа, qnje 
су се гравпцс тада простирале дллеко пза гра

ница Нептунових. Пречшш ове горостасие ъrа
гливе нашега сунца инnоспо је нреr{О 8800 мн
лпува километара!... Најпре се од те ънtrл1шс 
оделпо Нептув, а :за њm1 Урав , па Сатурпо, mt 
Ју1штер, па астеропдп - шш пх око 400 што 
еу до сад нроnађснп: а , по cn~j прпшщн, нма 
nx још кој11 нису врона1)евп ; - Ш\ Марс, па 
наша :Земља, па Веисра и Ш\ IIOCлeтity l\fepкyp , 
овај мезпиац нашега сунца. 1 [а и ова деL~а еун
чева имају свој пород. Зем.ъа IHtllla пма једно 
дете - а то је ваш )Iесец: Маре шrа двоје, 
Јупптер четворо5, Сатурно осъюро, Ур:нr четворо . 
За Нептуп се зна да нма самог једпог пратиоца , 

ь .Је.1:ш 0.1 ()fltt x JyпttтC\10B ttx tlll:lT it д:щa, по юteR)' Гашt· 
ИС;t, Flt:ШTO је :IIЗЊI\ 0.1 ~lapca, а вcJ,tt O;t )IC!IK)'JHI. 
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-------------------
a.m nеки астропоми тврде, да nx мора битn 
вmne6 ••• 

"И та огромна породица пашега Сунца сме
штепа је у једну оериФирнју небеспог простора, 
која има, као што горе рекох , у пречиrшу на , 

скоро, девет :ъшлајарада 1шлометара. И она опет 
у це.rој васе.ъеюr nnje шнпта друго до, као што 

ваи маЈiо пре рекох , један убод аглпп! .. . То је 
је~ан 1џп·ли атом међу атошnнt пз 1щјпх се са
стоје сви пебеспи соетови, I\Оји нспуњавају ову, 
нашем уму педостшкпу, васе.ъенСЈ(У просторију, 

просторпју без щ)аја и по•tетка , нросторију што 
виа једно једпто юrе: васељсна ..... 

"Господо 11 Госпође, 
"Бескопачпост ј е васе.ъсшша што п вечii'

тост њепа. Има светова rюјп су сад у повоју, 
а има 1rx, који су у пуној младпliск~ј бујпости, 
а има их Уюји су достиг;ш врхунац зрелостп 
своје, а IЈМа nx који су ШIГ!Ш вечеру ашвота 
свог ... . Ето п ова наша зе~Iља бплаје негда не
беспа маг.11ина - н она ј е негда сја.ш пајnре 
љубпчастом бој ом, па б.ъештећп белом, па з:Iатпо
белом, на црве11 ом, док се најпосле 1шје охла
дила. Милиушша и милиуш1ма годипа прошло ј е 
док је ова постала ово што Је; п мплиупп н 
мплиуrш проћп l1e, док се п наще сунце ох.ладп 

Jt постапе један r·рдоспn пебесшr леш. С њнм 
l=.e иаумретп 11 сва. њеrова породица. И то ће 

0 А IЩ:L IIX IЩjll <.: ПСЈЈИ!:О)I IЈЩ)01.1:11'11 0 1> 0:К TII))ДC1 да IJeiiT)'II 

шtје крајња cyti'ICJJa н.1:111 ст:1 , nel; да 11 н:щ ЊСЈ'а 11:ка јощ је,111:1 

- аанептрtс•ш 11.1анст:1 ! ... 
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бнтн једно Ш\ ('е.т. еш.: l\о гроG.ъ ~ ... . U fтn <:...: мр
mтпте·? .. Нс бојте се. ) [п то до;юшств нсhемо ! .. 

,;1 r цео ов~1ј ;юшот н тшrега сунца 11 целе 
љегове нород1щс, то ј е с:шо јсдап треп у лш
воту вnсс.ъеннпу ! .. Ето шта је Gсско нnчuост вn.
<:е.ъ сннна! ·' ... 

Отш ј е 1·. Д. С. :з а вршно <.:нnј с 111 еето нрс
даваљс. 

* 
llocлe је настал:-~ 11 гран ка. О вnсс.ъешr 11 

II .CROj UCCl\OH П 'III OCTII Hl\1:1. IШ I\0 BIIUIC 1111 J)CIIII да 
II)IO::J60p 11 . Il:t 11 сfш Ј'. Д. С. 0 ТОМС 1111је BIIIII C 

MIICЛ I IO: н он се ухвnтно у коло н l l l'pao је, да 
га је свс1·а :moj пробно. LПто се ~rенс тнчс MUJHHI 

нризщtтп дn. мс је нрсдnва 1 I.е овогn 1' . А . С. 
прплюшо yaGy;щ:IO, те пнс:-ш )IQгao 1111 да ве•l~
р:ш, а то лн да се у !iO.lO ухвn.тнм. Оно мп 
1111ј е СШI:\ЗИЈIО (' ума, да ј е BaCC.I.CПifllfi, 6 C3I'pa

IIIIЧIIOCT1 С.11111Ј на оној Gескощршој СФСрн , у rщјој 
ј е св:шо њсно ~tесто њен ансолутнн центnр : 
летело се ма у rюм II)Htrщy , десно н.ш леnо, доле 

шш горr, - сто хн.Ћnда , н е, вeli мн:шун ми
лпуна , пе Ј'Одtша , већ векова , Gрзнном еунч а пе 
светлости , - увек Gн се Gн:ЈО у центру те бес
крај 11е СФере .. .. 'l'a ово ј е, да човеку свсt"Ј' М}1Iше! ... 
lloe.ТJe оно -да ћс се у TO I\Y времена 11 наше 
суuце 11 ·~с:~а његова нородшщ ско•шњnтн и no
eтn:rн једно nnсе.ъенсЈЮ гpou:r,c : н на оно , да се 

11 сnстовп pal)aj у н умнру, - ето, то ми троје 
нпје 11111.10 у гл:шу: зар ова шtша лепа зем.ъа , 
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п у11а (·n:щс нрпрод11с лепоте, нунn нe.lCПII.'la. пуна 

JtвCiin 11 мнрнсn, 11уна мltрнјада l3ожјпх cтno
pon:t - нуна нс<"мс 11 нвркута, нуна љубашr и 

доОротс; нунn мраостн 11 аавпстп , - шt дn свега 
TOJ':t ОД једПО~I 11ССТ:ШС 11 да II OCTtШC један B:t

ee.ЪCIIC I\\1 :1сш'?! ... llc, н с, то сю10 Gптн нс може: 
t'Be веруј е~, , nлн у то не верује~! . :~ар је Бог 
an то стnорно овај JICIIIt Gелп свет 11 у ње~1у 

чудо од •1удсса - •ювсю1., на да га ј едног дана 

3Uр11ШС )taO еун!)ср ЩН~ДО~I IICIIIlCaiiC Ц11ФlЈС ua 

таGлп ":1!. Не, то бн бшш пр:ша, на шшr~р, Бож.е 
опростн , '' Божјn бесмнслпца ! ... 

* 
У ТIШ 11 ПIIШIIМ ЪШСЛЈШа 0TIIIII30 Cal\1 куЈш 

н лr.г.йо у т~ревет. Дуt·о н дуго шtсr~м могао за

снатн. IIснрсд мојих ОIЈпју нродаашш су чптави 
свето n н , црпп 1\30 ~шстн, а н окривс1111 вечитом 

'J'MIIIIO~I. У два сам маха cкaliao па кревета 11 
онст легао , nлн нустн сан Hlll\ai\O да мп дође. 
Н, најпос.'Iс, н е а'нам кад сам н 1\nко саъ1 аа
снао ...... 



н 

ЈЕДНА ВИША ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 

Снс се објnшњnв~ ш1 OJtO)IC с нсту, 
III TO rl\ .МН 1-iН .'tiiMO, !t.p)T IIM С8СТОМ 

k"Oj at ми не t~и;щмо ... 
t ·-1~ t/( J/ai:NI'c'. 

]{ако ј е то бпло ја п сад не :ЈПам, теt\ ~rсш1 
се учинп као да мс пеко но ш1сну зовну. И 
ја се нробуднм. I l о t·ледам. Баш до самог кре
вета стајао је један младнЬ. Бно је провпдап; 
јер ('ам кроаа њ лепо шщсо свој ормаn с юыЈ
гама , како •·n ј е кроа проаор обасја:1а мссечнна .. .. 

. , У стапп! ': petJC ми оп . 
. ra устанем. Бпо сам лак као перо. По

гледам на свој Itрсвст, tшд, о чудn, а ја се ис
пруtшо па кревету на спавnи као - аш.;лан : 

једва сам могао опnаtпи да ~••r нод Ј{()тщще~I 

бт~е днмар. И ·t·нмнл да а:tустим Щ\ упнтам шта 
је ово са MIIO!'tr, <l онај he м н мл:щнl. petu1: 

"Вrщпш, ono је твоје тело, а тп ен душа ње
r·ова: оно је оно, што се всчнто на теб11 ме

њадо 11 обшщљало , а т11 Cll оно што је у ономе 
иатерпја.шом телу тno~Ie бнло пeпpo~teii.ЫIBO 11 

ШТО l1e BCIJII'I'O ОСТЗТ\1 НеLЈрОМеП.ЫIВО. 
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"Ама зар ја умiјо ?!" )·мn.1о што пе пнсвух. 
"Не бој се; mtcп. Нъшш тн још дуrо да 

живиш ва овоме свету 11 да. лупаш ову твоју 
веселу r.11аву !" рече оп смешеkн се. 

И ја опет tюг:1 едам ю1 моје тело: јест, оно 

је. Ја, баш истоветшt ја. ЧСЈtО мн се беше пешто 
памрштюю - Бог јсдшш ана, шта се у тај мах 
по овој ъюјој глав11 мсло :... И да ди је она 
знала шта се ово Шt мпом збпва?! ... 

"lle uрИН11 1 ншпта не uршш: ОНО се сад 
на.1азЈ1 у стањ у ~tртвоr сна. И оно заиста мр
твrnr сном спава и снаваћс, дOti се год тп у њ 

ue вратшп ; а сад де, да идемо! .. Дn.1е1ш су наши 
пути, куд ја ъшсЈвш да те одведем! ... Xoliy да 
те рааувсршr о 'l'B()joj псвсрицн - о бескона
•шоr.тн Јнt('е.ы.:шнној н да ти д01{3ЖСМ да је она 

у једпо исто време н t\0:1eюta и гроб беаброј
н.их светова .... Xoliy да те проведем Јtроз без
број сунаца п ~.;упчаппх спстема; хоћу да те 
одведем на један давно н давно наумрли свет, 
којн је бно у uајвећ.ој бујпостн н развић.у онда 
кад се она ваша :земља нпјс tш ъшслnла ро

дптп. Свет је тај Gаснословпо дадеко од вашег 
супца , шш, боље реt1и, од наше зем.т.е. ::Зато 
Ђемо нkн много већом браином, него што је 
брзипа светлости; јер кад би ишли брзюю}r све
тлости, требало би шtм десет хлљада година 
даноно\1 uo1· нуrовања, на да (;С до тога света 
дође, а толико нето па да се nратимо ; а ъm то 
морамо еве обпlш, п уз пут пре1'.1едатп и друге 
небеске знаменитости, па се до зоре вратити. 
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Тебн то може и:Ј 1 ':1едатн !Шtло нencJJO IЩTI IO, йл11 

'J'aito ј(.) у (.)'Ј'нnрн . Духо111ш свет н с· :ша за д:1 -
.ыmу. О11 је у трену тамо, где :1 ::н.шс.ш .. . У 
нрвн щ1х )!Орамо нћн лa li lfi C, наршшо, релатншю 

люш1с. Иl,н hемо у правцу ее1шс :1ењышс, nn 
l, с.но нос:~е с~<ренутн у :1спо - од нрплнке шt 
средокраћн пз~сlју зем:ьс 11 мe<:Citn. - одйк:t е 
ћ е:\Ю 11 0(')1йтратн 11 nnшe <:унце 11 ваш мсссщ н 

ову лену ностој uашу твоју, оннј маленн чупиl1 

вace:I.C II (.)JШ, у ком е <·е во:т преко океана всчпо

< ·тн ч нт:ша мнлнјярда 11 но .ъудн ! ... Одат;ю !.смо 
BIIДCTJI да 1I OU::t ВАШа ЗСМ.Ы\ Пllj C ШllmЋ друго 

до j eдmt н сбее11 n :шезда, ошнiа ll< ·:пt 1шо што 

ј е 11 mшш Всчерн.а ча. вnm Mnpt, В:\111 Јуннтср 
н С'nтурно ... А <:ад , де , кре111шо ее у 1ше 
Ложје ! ..... 

ll мн се крстое:но . Ја унр:шо 1ш t:lJJ. н е 
знам IШЮ) ъш н:Ја 1 1о <·ыо II:J мог стшm, да л 11 на 
nро:юр н.'IИ па нрата. Само сю1 впдсо IШ I\(1 ее 
IICilOД II HIIIIL'\. llOl'Y IIЗМIJII C :-ЈС:\I .Ъа. У ј СД:1 11 . :'>lfiX 

небо uад п:ша. IIO i tpnн. 'l'o впmс не Gcmc оно 

лепо и н:1 авкnсто небо носуто трснсравrш :те
адама , ncl, једщt цp1tn , щта. ю1о но н о l t , 11 ебсСЈш 
пучннп. носута нсброј сu 1ш свстлюr нсlш~r 11 ма
ЈЫШ :ЈВС:ЩПМП. 

"Сад смо штап пт~ЮСФерс :3с~1:ышс, :щто 
нам је небо тющ •чню . :1uс:щс, 1\ПО mто НЈIДiпп , 

ваше нс трепсрс, ј ер ш1 1·с эршщ нс :юыс 1\ ј>Оа 

вечно тпласастс <·Јюјеве зе:\r.ъn не n-oiOCФepe," об-
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јашњавао ип је ове, аа мс II Cti0:111a:re, n ојаве, 
ова:ј заrонетнп ноl> мој. 

"А nогледај сад!'~ HOBI!JS.П мој uol). "Сад 
сио таман па. средокраl't.н 113)!CI)y а~.щ.ъе п Ме
сеца. 0Ааnде до ваше ~см.ъе I I Ш\ 162 хп.ыщс 
RВ.IО»етара, а 1'О.1 tшо пето до )fесеца .... Поглс
,~;ај Месец, rптn тп ct: чинн'? ... 011aжRID лп Ј\:1 -
кву год раз.шку '?• ... 

"Опажам, ltatю нс ОЈЈ nщам: много је нсћн 
веrо што је кад t·a са земл:.е гледамо. После 1111ј е 
m1 опако <'Јај:ш. " 

"Наравно, ј ер смо :\ry се за ноловнnу од
стојаља прпблnжt1лн .... Алн ЈЈо t·л сд:-~ј-дер п вюну 
sе.иљ у, како она сад 11:1I'Лсдn ! " рече iШI оп 11 

пружи руку шt једно место 11 н ЈЈаmсм небу. 
Ј а 1101'.1\Сдnм. 1 Iнсам мо1·ао t'lЗOj н м 0 1lliM:t nе

ро вати. То беше јещш грдаn, пtшt п, једап nп
,~;ап колут, O llP'IЋII ll:t црној IIY'IПШI п'ебеСЈt()ј. 
Никад 11 пmшд ЈЈ С бн х. веровао да. ј е то наmа. 
аеиља, да су ту оннх пет :1 •Ј аст11;' t.'вета - ~\:щја, 

АФрmш, Аыершш, i.\ устрнл 1~ја. i1 ]~в рона; да ~у 
ту она снња М()ра 11 11 0 љ~~lЈ' II] Юt:yтa. она бс:l
бројпа острва 11 арх.нпела:т; - да 1ш тuм там
пои КОлуту rша ТПК()- C IIЛIШX, ТЯЈ\0 11р0СТ))З1111Х 

и тако моlшнх· држ:шn п п :-~родn: да су ту 11:1 
тој , једва rшд11ој , шюч11 aeм:t.1111nj - Парпа , Лоll
жов, Be•r, Перлrщ , Пuтрnгрnд, Некпш·, Чпюн·о, 
Њy-.Joprt, Сндщ;ј, l\:1лкута 11 ~1110 1'11 дру1·и бп
rати и ве:tслешш l' pnдonll , што еу нос~јаш1 110 
вепреr·ле~ном mnpy асма:ы:I\ОМ; да. 11а оноъr мр

КОАI попару i!Ш II II ј сдn а мплпјnрда 11 но .ъудн ; 
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да су ту оне сиЈLне и б~ју BII'IIIC вој сt~е; да су 
·гу чптавн Ш11жовн l{руповнх, Деба.ПiКОШIХ 11 

Астронгоnнх ТОIЮШ\.; да t·y ту l'рдrш п много
број 111'1 магацrшп, пупн нуrщатн нушака свију 
могуhих спстемn 11 другн ну 11и барута, динамита 
11 трпста. другпх •tуда н сијn,сета, што их је 

љ удскu род 1шумсо, да њ1ша. cii~1 себе <Ћ'IЋре 
н ув1плтаnа.! ... 

"Е, сад нюш ! .. Сад ~"С:\'10 IЈЗиiш 1ш земљине 
ссн.ке. Иhи l'le)JO ла1-апо, дn бн бол·,е носматраЈш 
IIОМаЉаЊС BaHIOI' 0~7111(f\,," pCtiC l\J\1 ROI) МОј. 

И одиста, пе ностоја мало, а и:.щ онОlЋ мрког 
колута, н то е једне стране, поче да нгра чуд
новата, са.д црнешшста, сад :r.убичаста, а. сад 

блештеЬ.с-бе;щ светлост. С те стране нсрваз зем
љпu пр<?Јшваu се у стотину рщ1ш1х боја, дott од 
једанпу1· шщ њега. стадоше нзбијатн некакви, 

сад маљи, сад већн, светли бу1~овн. Неюr од њих 
су допирали до ноловине неба. На овој страю1 
обод аем.ъив ЈШО да беше оперважен неком, као 
крв црвеном, тракО:\f , нsа које су на све стране 
избпјалr1 ФОСФорасто-светлн .ъшазсви, чији су се 
врхови поnијнли час на једну, •ше щt другу 
страну . Тiаквих ту rшје било СЈШЮ\ 1:1 облика! .. 
Неки су личюш на I'Оростаспе ра,сцветапе л{t.'fe, 
другп опет па цвергасте жа:юснс врбе, треliи 
на повпј ен шевар и: сит у, а некн на. раетресита 

пламена повесма .... 
"Ето, то су," рече мн воЈ.; мој , ,,тако зва

не суичаие протуберапце, његове еруnције, ог
њсiш вали вечптu узбуркапоl'а п:Ја~Јеног океана 
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ва вашем Сунцу. 'Го су онп истп појавн, што 
су их ваши астровомп толико пута посъштра.'lи 

Сунчани букови 

прп~кои тота.ивога сунчевоr помрачења .. .. О, да 
тп је звати како су страховити TJt сувчеви 
оrњеви ваш, ти њеrови пламеm1 букови и еруп-

ЈЕАИА УГАШЕIIА ЗВЕЗДА 
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ције ! . Они често доетuжу вnс1шу на преко 
300.000 tшлометара, а то је CIIOJIO аа четвртпну 
еунчевш·а нре•1шща, илн ua 26 нречюша ваше 

3ем.ъс.7 Не1·о ми lie)ю пматн нрrrллку да све 
то 11зблnже посматра~tо. На rryтy нам је једно • 
сунце веома с;пrч1ю вашем Сунцу, слпчпо п но 
својој величшrи н но 6џ~ју сво.јнх планета ... Л 
сад ШНШ! " IIODШta, ОП. 

И, доt~ би •юве1~ OI{Ol\'r тренуо, о1шх ватре · 
шtх млазсва и оне црnе Зем:ыше плоче вести и 
на nебу се наlје једно суюtе 11 два огромна мс
сеца. Боже, ј а ве.rшч~шствеn .11 11 је то бпо nри 

::Юр ! .. Око нас се свела једна юю уг:ъен црна 
небссва шtаnпсФера, носута бсаuројuим звеадам::t 
које само (;Ветлуцају а не тренере ; а меl)у 
њииа светле, ncкol'tt мртвачком светлошћу , трн 
нелака пебесnа свети:~а! .. 

"А, како тн се чннн ? .. Њt на.11ш па оно 
небо, што га вн , бu:l t) дању , бш10 noh.y са своје 
Нем.ъе гледате! .. А то је оно пето псбо, то су 
оне пете звеадс и звездана јата , то ј е оно ПI"I'U 
ваше Суиt~е п ваш 1\Iесец - еаыо што им ес 
сад придружила 11 ШliШ\ аем.l.а! .. EIIO ПОЈ'ЛСдnј 
ј е. rюг.11едај !.. Љщп како су t·e на њој ле11о 
01~ртала њепn мора н њсшr копт1rнсвтu ! ц повнка 

мој вnlj гласом, као да је 11 <' fiм гnнут ов11м 
велюшпственн~[ 11р11зором псбсспнм. 

7 Сун•1ев је нре•11шк 108 '12 II}'T<1 IJC I, н од пречнпкn 11111111' 
Rсм .. ъс ... 
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М:еци пнје шшнtю у L'лauy ншло да је ово 
оно исто пебо, што сам t-a. це:10га свога века г.rte
)(&Q са щнце Земље. Посде, н то IIШ је бtшо чудно 
.што на небу светле трн ве.лнш пебеспа еветила 
-· је.дпо сунце п два огро~rни месеца - rш ми 
се олет •tшmло да пије дан већ. но~ •... 

И. таман ја у тој шн~.Јш а мој t1e во~ р~lш: 
"То је са свпм проста ствар. Овде нема нп 

ваше 3еh~.ъе, пп њенс атмосФере, те да од себе 
одбијају сунчапу светлост. Овде се сун•нннtзради, 
као и ар1\Ц11 оба ме.сеца8 , губе у овој неиюiер
ној пра3ЈНШИ шюе:ьепшюј. РсФ.'Iе~са њихов:а шt 
с које стране, с тога се тсбн и чппн, да смо 
код сва тptt нсGеспа евети:ш окружен п нeJtO}f, 

теби ДОС:tе 11С1103Ш\.ТОМ 1 IIOh liOM TMИIIOi\1." 

Даље, ја се још шншко нисам могао раза
братrt: џе је еевер, а где јјр; где је ист.о1с, а 
rде зaua,z(?. Пос:tе б~јах са свнм юн·убно рачун: 
шта је горе, а шта дод.е ! .. 

На то се мој ноl) осмехпу, па I1e IIЏI реt,и: 
"У nассл:.ени нс~rа ЈШ шта је .:.оре, 1111 uпа 

је ДОЛе i у васе:ЬСНII Се IIC :та НИ за ~tC1'0FC 1 IПI 
з-а ваиа;~, пп аа север, IHI аа i'Jl· 'Х' с сте о ој моце 
BIJ створилн. радн шыоеi' орије,птпсања. п:t ~.Зем:ыi 
в~шој, ади тога, као што рекох, у васељенн IIe~~n. 
~ бJIQ~o овде MOl'ЛII стаја.тн ~.'Ј?аду годп.н~, п~ пе 

8 И паmс•· МеС(Щ:\ 11 шшrе 3с)Lы~, ttoja ј е o'tiO)I прнАiЈк'о~• 
Ва Веб, L'јаЈЩ КI\Q 11 CI<:IK,II ·друl'\1 :1\СС-t'Щ, . , · 

:!* 
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бпсмо приъiетиЈш да се 11 једна звсада номюuа са 
свога места: једва ако 611 се у 2f> хиљада rо
дпна опазило, да су 1щједпна сазвежђа у неко
лико изменила свој садаmњп облик. Па н само 
ваше Сунце ne би се аа хtr.ъаду и вmne годипn 
rш по:манло с оно:rа места, на rtoмe се сад па

ла:ш. дort се вама., па вашој Зем.ъп , чпни, дn се 
опо свако јутро на пстоку рађа , а увече ва 

нападу зала:ш ! .. Све ј е то прпвндно. Девет де
сетина је од опогn, што вп ш1дптс, дpyl{trиje него 
како се то вама чЈпш. Ллп о томе на сад доста! .. 
Него деде да мп нађеш Зо,:Јија", нл:и боље рећп 
да ми нађею оних дванаест небеспнх знакова -
sвезданих јата -- што ПЈЈедстав.ъају привидну 
путањ у вnшеiЋ Cym.1,a око З е мл. е, или пута љ у 
1t0јом шеетаре ваше планете: 1\Јеркур, Венера, 
ваша Земља, :Маре, Астеропдп, Јупптер, Сатурно, 
Урап и Нептун око свога центра Су1ща! .. Пу
тања се та с овога места., где смо ъш, цела види, 

јер ваша Земља ве заклања њепу друi'У --ју
жву -- половину. Ал н оре тога ва:ьа ти наћи 
По.1арву :Звезду. Она је, зuаш, у репу Малоzа 
ilfедведа, а после ћеш без по:tа муке наћи 11 
сва остала звездана јата, што су нn северној 
хемисФери пебесној, а тако исто 11 она што еу 
ва јужвој страни . " 

И ја стапем разгхедатп це.1у небесву ПЈiа
Ш1СФеру и по њој растурена звездапа јата. Њу 
беше на две поле предвојио овај блис·rави појас, 
што се зове },fљечии Пут ил:и Iiумова C~ta. И 
брзо сам се оријепт11еао. Прво саи нашао Вс-
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.;шког Медведа, а за тим и Јliа.л.ог . Нађем п По
Јiариу 3вез,~;у. Морам нрпзнати да Mlf се учн
IПUО uo да ова сазвежl>а пису па истом месту 
као ШТО С8М ИХ са :-Јем:ье l'JICДM : учинило ЪШ 
се А& се овај северни небеснп капак поме
рио са свога места и отшпао пекуд па другу 

страиу неба. 
n То тп се зато чиш• што ти ш~ е Зем.ъа 

под воrама да заюю1ш јужну половину неба, па 
те то збуљуј е. 'ГattO је то: ништа •юве1ш тако 
ве вара, као његове pOl)cue очи, " реЂи he маt 
кој чу,щовати воl.), а:ма као да ии је :шrсЈш 
читао ... 

После ма:юга посматраља нађем н лепо са· 
sвежl;~ Еасиоивју. Опо је ua противној странп 
прека Великоъ1 Медвед у, с оне стране Поларпе 
3вез,~;е. Мало у де~;по, а нешто ближе Поларвој 
3веs,~;и, светлуца мnлепо :звездапо јато Кефеус. 
Између Ве.rшкоrа и Малог .Медведа исnресавпјао 
се ,ЈЈ;уГОрепи Змај -Аждаја.- 'Го ј е, по свој прн
.DIЦИ1 опа страховитn морска нсмnн што ју је 
ПОСЈiао боi' мора - Посвидоu, да опусти Етиоп
сжу Краљевину и да тако кnзни лену Јtра.ыщу 
Rасиопеју, што се похвалюrа дn је .'lенша чак 
в ОА самих Неренда !.0 

• По грчкој npltЧJ\ - >ШТ)' - то је овако G11ло: Кacno
D~ja, аева cтиortCKOI' кр<\.ЫI 1\ еФсуса, noxoa.a11 се да је најлеnша 
аева ва свету, па да је .1CIIIШI •1:1к 11 од с:1ю1х llepcn;ta - )IOJI
cкn нвк•а. Ове се 1шl]у уоре~ене, па s:шо.1е rtосепдона - Go1·a 
ХОра- )Џ\ Jta:JПII 11 KaCII OIICjy 11 ЊCIIOL'il ИfЖ:I KJII\.1,:\ 1\еФС}'са, Па 
UIC 8 CIMY II.CГOIIY ICJI:I.bl)OIIIIY ЕТ110011ју. 11 (jor MOI!:I IIM }"lltllll 
D0 ~. 011 ПУСТ\1 11С.111КС KIIШC1 ТС 11:1;\О~У CIIC рс~>е 11 UOTOJIC 

Еrаоцју, а из иора пs11t1c нск~1ква хорска 11е»а11 - аза, па 



Да.ъе од АндрО)Једе, у самој Кумовој ' Сламн , 
рлmирно је своја uлнстава кр11ла Ла6уд10, а у 
љеt·овом репу д11ШЈО одспјлва Деие6, ввеада нрnе 
BC.'IItiJIIIIC ; а ј ош Дfl!l.r., ка 3311аду, ТЈИДIIМО Jle iJO 

зв ездапо јато .lln;.J,'} н у њсму !:Је?:!), ову всчнту 
('у паршщу, 11 но ('јају п по лепоп1 - Сирпјусоnу. 
Ј ужпо од Лабуда н Лnре бл rн:т:эју се два зве
адапа јата: Делrјiин 11 неGеснп Орао са свој ом 
сnетлом :звездом щше велпчнпс - А.лтаиролr . 

Десно од Лпре, на нетом пеuесном Itpyry, нидп 
се ве:1ико зnеадано јато - Хеzжу.лес, а пред љ1ш 
лено сазnежђе - Северна If.pyurt , у нојој блиста 
вајленшн адем љен - :}вс:ща Гс. на; а јужпо 
доле, под овш.r sвезда1mм јатпма , впдюrо Злт
јсrра - 0ФИУI\уса - н његову грдну :Зъшјурипу, 
што 1\рајеъЈ pemt свога дохвата M.лмuzt П?Ј'l', до1t 

t:T:\111: прождПЈН11'11 11 .ч·.џ~ 11 ж!'не 11 де!!)'· AliOIIODO пророштnо 
,\ii аш1к кра.ъу Кс4•0)'0)'1 ,\:\ свој}· .1eny кhср Андро»СА)' прнш·же 
аа неку ст~н}' на )10{1Ској olia.1u. та»о liaш , где она а:кд:lј:\ uз 
)topa tiЗдазu , те да је ОО:\ uрож.з.срс, 11:1 loo се uo ту цену ttrK)'· 
ПIITII OIIJIOIIIT:tj 0.]. llcp\'U,\:1 11 llOCCI\j{OIII . И K(l:\.1. на ТО, С ТО· 
rttK I\)1 60:10>1 у Дfll\111 1\fJI\CT:IIH' i :1.111 liaJJJ у TpCII}'TK)', кад ju 011:\ 
)I OJ1 t:•~a 11 сшш хтс.ш ;щ нr•о •·ут:s кра :1.сну кl. е р, од некуд liaнo 
1111P3fj - Clllt Данuј1111 11 ::1\!Фсоn - те т11 011 ii.1y у6нје 11 тако 
Cl\ace живот .1епој кра.1.\'IН>ј кt.ер11, која>1 се noc.1c 11 ожсш1. 11 
ТаКО CUII jyii:IЦII на 01101':1 I'JI'ШO I':I )1\IT:\ ;{ОЦНI!јО r.уду IIJICIICCCI\ 11 
)ICI1y аоса.з.с: 01111 су cn11 јсд:ш до д{lyrora. Ilc paPj с !'tl cAynвнo)l 
1'.1:\ROM, IJITO јој )' KOI' II rнјз D:lp.l.JIRII Л,11'О.Ј , одмах је .ЈСВО ОА All · 

.1.Ј10ИС;Ј.С1 :1 ту је Ч:\К 1\ 11CJ":I3. fhCГ:l СНО Где ro !IJIODCO ACCIIO 0,1. 

.\1щромсде. 11 011 jt1 норск.1 О )I 11 :1 ове npn•1c. Он је сон Uoce•1 ;1.o· 
11011 n :\Iсдузltн , 11 онда , К:\д је Пер3 !'ј1 у :1 npunoмoh Атеш111 )· 
- Mtшepntшy - одсекао Мсду:ш rд:шу, ll e r<~3 IICKOЧII 1111 утро (i о 
ш~терино n oд.,OTII 1111 Акrокоrшнт, да со '1'11~10 щншјс GltCTIH! IЈО.!Џ' 
на етуденцу Пе:шрснst , но Т)' t•:\ ухnатн ltO{IJIIITCJ<n :t('JIOj J:мr
Jiflфoн, те га УIШТОШ11 1111 IIOC.1C ОССДМI 11 ceG11 у сдужбу )'0('Д0. 

to Зове со још n Северн~< Nprт. 
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је својим чељуетпма обзннула чак Северну Круну, 
а cвojmr трбухом додирује сам пебесnи екватор. 
Пред саиоъ1 Северном l{руном б~шста. се лепо 
звез)tапО јато Kauz~tи,ja, нли, tшко га неки аову, 
Bo.tyjap, са својом леnом авеадом прве величине 
- А.р~рољt. П ред овим сnзвежl)ем - у истом 
небесноъr кругу - једва ctipй звездапо јато 
uатва Коса Bepeшt•t?.ma, а више њеrа, одмах 
ЈЈсоо.ц репа ВелtШОI' Медведа, Једва се види по 
која звезд1ща из малена сазвежl)а Ловачких Паса, 
док ва противној странн - и~шеl)у Перзеја и 
Вежикш· Медведа - необично блпста лепо зве
sдапо јато Возара, са СВ()јом алnтнорогом Коаом11 

Eau.e:'lO.in; а десно од Возара внди се зве
sдаво јато Перзеј , што др-жи у руци Меду::пшу 
Главу, у чпјој се зъшјастој коси блиста зnго
ветва звезда Аљгол. 12 

11 По једној r p•1.-oj ••Pil'lll - :и••·rу - ова је коза o;~ojuJ.a 
flola богова - CII.JIIOt'a ЗсФса . .А то је. ве.tе, ов:1.-о <i11.10: Силна 
тпан KpoiiQ абац11 са нcGec11or прсстода своr:1 оtщ Ур:ша, па 
бoJel11r се д:1 и њеяу дсtщ његова не отму престо, он ю; стане, 
једно по јсд110, гутатн •1шt се .-оје роди. 'l'ако је 011 прогутао 
Хестпју, ДС)!етру, Херу - .Јуиоиу - Ада 11 Посс11до11а ; аж11 ожа
.аошћена ЊIIX OI!a >l:~j.-:~ Р(•ја до lје на срс/.11у )щсао, те при пopo
l)ltjy R8j1J,щljCI' CIIHa 3СФС3 1 IIOBIIjC у IН~JICrt C НСКЗК3U Ka>ICH, 11 да 
ra своме )IУЖУ - Ј{рону - те ra овај прождере, :~~в сЈЈеtш ,IЏI је 
Uporyтao СВОГа ИС:ЈПИШI. Pt>ja ЈIОВСЈШ тако CШICCIIII СИВа 110р · 

Clll:ll ниие>аиа, које га сю;рију у неку пеlшну на острву Криту 
- I'.J.e ra је JI.Ojtl.ta коза ..1.11а.1т~јџ, а то је о11а 11ста коза , што 
Је аапрвстаз:1 за OBII)I неGес••ю• Hoaapo>t. 

1! Заа·онетна је по то)ае, што ва два ;~ана , 20 час.ова, 48 
llfD)'Тa n 54 секунд:• меља своју сuетзост од друге до ••етирте 
&е.U'Шне. 
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Јужно од Косе Вереннчине, и то одмах 
испод небесног екватора, необично блиста златан 
К.лас у руци Дје8'ltЧu'Ној. 13 Ово звездано јато -
Дјеву - сече вебесни е1шатор. Ту на самом томе 
месту налази се и таtЈКа јесење равнодневннце, 

а на протишщј страни, у саавежlју Риба, палазп 
се тачка нролетње равнодневшще. Те су тачке, 
у исто време, п прелази сунчане оутаље пре1ю 
небесног екватора - из северне хеъtисФере неGа 
у јужну и обратно; а та путања пролази кроз 
.дванаест пебесвих ::щаl\ова, или, Јtако се обично 
каже, кроз животињс1ш круг - :Јодијак. :И тюю 
полазеhи од звезданог јата Риба, II]ШBИДIIa сун
чана лутаља- еклЈштишt - улази у звездшю 

јато Овна. Ован је анамепит но томе, што Је 
ту веi'да била таЧЈ{а нролетње равнодневюще, 

али се она у низу cтoJieha преместила у Рибе. Из 
Овна Сунце привидно улазн у са:·шежlје Впка, 
чије је десно око вечито :шttрвављено. 14 У гр1m11 
Виковој видим<> малено сазвежlје, Плеаде -наше 
Bлanпthe, са својом знаменитом звездом Алкпо
пом. Јужно испод Влизающа и Вика, на самом не
бешюъt е1шатору, бл~юта се најсјајпије и најлепш~ 
звездано јато Орион, 15 са својим <1Латпим појасом 

tз ~111 ов,~~;е пожttње>IО са)\о некоја l'.taвшsja звсз;џiна јата , 
а њих пиа, па целој IJeGecнoj пдашlсФерu , ua сто дванаест. 

а 3вes;"ta !1/)ВС I!MIIЧIШC - А.џ,сGаран, по:шата н:1јстщшјю1 
Мисирцииа, К:\ЈiдејЈЏI)\3 11 Apan.ЫIIIIUta. 

~~ Орпоu је, по l'р•шој Пf>II'IIJ, G110 :~~.tад, красан 11 стра· 
став .tовац. У љ се аа.ъуби Еоја- Аурора - кl••t титана Кип с· 
ри она и сестре му Теје; 110 r;огоsш не oдo(ii)C ову llpa•щy вез)-, 

RCI'O Ориона устре.1е стре.t:\11:1 Арте>Ш.Ј.\11!11)\ - GoJ'IIIЫI .tопа -
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ОЈ( три небесна сунца16 п <:а својом <'Ј&ЈПОМ звез
.-;ои Рш·ером, којој се, шt до данас, нпје могла 
ваliи паралакса - те да се но њој ухватп рачун 
њеве баспословпе уда.ъеностп од паше Зеъrље ... 
Какав то тек мора бптн пебесюt оrњеои колос, 
кад нам њсrова светлост засењава очи, док је 
он од нас тако бnсоословuо удаљен, да тој у,да

љеностп ссапа нсма17 
.... Из бrша еунtfапа путања 

uи ху за то оnреде.1111ШС хесто >1сђу зnсзда>~а , rд~: се, ево, 11 да
вас нахо.1,и. 11 не сахо да се 11 ње:~~ у та почаст у•шtш.э:а, nel. п 
IЬCГOUIIЪI .tОВ3ЧКИ)1 KCpOIIIOШ: Сщщјусу 11 IlpOЩIOIIY1 ЧИја IIXCII& 
носе две .11:не внсадс ltpнc neJJ IIЧIIII O - Cиpllj)'C у Вез11ко:и llcy 
в Прощ1он у МаЈЈох, а '"''" ено 11:1 неС/ )'1 t•де су оба aa1rpucтa.11a 
ва Ориооо>1 . 

ICI Ове тр11 звса.1.с у појасу Op•toнony ваш народ зове -
.mтапцииа." О оо се .1 е 11о эвецаuо јат() ввд11 11:1 щш1ех нс() у 
преко ЦC.IIC ~ \\М С. 

17 Ј.! и а llpCKO 'I CTIIIJU Х\I.ЪЗДС ГO,l,l\11:\ IC3KO су KUT:JjCIШ 11 IIII 
A8jCКJI пастир11 иоче.аu да IIOC)IЗTpajy ово н;нпе 11cGo, ове исте 
ваше :~веаде 11 эвеад,ана јата. Њnх су пос:иатра.111 још стари Мn
сврцв Са CI!Oj iiX ГO!JOCT:\tiiiiX IШp;J)IJIД:L ј ILIIX су I'JII)Дa.IIИ 11 ДII OI\,111 
8)1' се Л<IBI~дOIЫLIIП, Ас11рци, Apar111 11 llepC1Jjanц11 ј - љuх је оuн 
вао и до щ>есто.аа Goжjet· у<~нео Ощtр, проео1а.в.ъеш1 IICCIIIIK к.1 а
евчв1u Је.ннш ... lbux су l'лс;щза 11 о(Јожава.,а шt толика :~~онуда 
п.ае11еоа u пзу:ирзu наро;щ на •штаоо>1 tll:tP}' ас:иа.1.ско:и .... Јест, 
ово неGо 11 оое :1всэде 11 t•an ocж~a поэнащщЈt су тозик11х варо~а, 
љихових IJaY'IIIItк:t, •NIJIOCOФa, nеешнш, acтpoliO)ta 11 астродоrа, 

аојв су на оној зе:~~:ыt ue tcon1шa Жllое.ш 11 np e)llвнyлlt , а t.:axo Је 
оотuо ово 11 сто небо и оне исте внсаде 11 саuнежlја ! ... Our)'ll.i!JC 
Ј Be.aвxoxll cy; Ве1а у дири; A.цetiOJU"' у Вику; ;(енеб )' Ла
бЈАЈ ј Касто р п По.tу~·с у В.нtзшщu}lа ; А7жтур у Во.а}·јар)· ј Ka
u ... a у Воаару ; Лдt>а,tе - Плattmfiu - у I'PIIBlt Ј)llковој, - све 
ове ввеаде 11 њ11 хона cm~neж!Ja стоје 11 дан-д:~нас 11:1 истои )ICUT}' , 
I'Ae су стајала 11 тpcnCJHIJI II још IIJIC четрдесет и више векова ! .. 
lla пак тако нuје у cтnЩ>It : оп е не стоје на јсдпо:к хеету; иа
ПРО'Пiв, оне .1стс непојахнох Gраuно:и , nро.ааге басnо~овве про
сторе; свака о;\ њuх .н:т11 nравцеи, xojtt јој је још у nрапоч.етк}' 
н.ева постанка одред11о lleЧitTII аакон гр:нштацuјс. Тако Спр11 -
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улазп у лепо јато Б.шзапаца, у KO:'!Ie днвпо блп
ст:-~ју - Кастор п Пол!Ј1i'С; ИЗ Блпзанаца суnчана 
путаља ушtзп у .ма:1спо сазвеж~е Рана, пз Раш\ у 
саавежlје Великог .lla~jja, у l{OMe блпста њех·ово 
СЈЩС - Рег_у.л!Јс, звеада. прnе всличrше ; из ЛаФа 
суюшна путrtља у.1шнr у зnездапо јато Дјеве, к~ја 
ту прелrtзи пебссшr еrшатор п у:rа:ш у јужну 
половшrу неба .... Из Дiеве cyп•rrtШ\ путања. пре
:1:\ЗН у саавсжlје Терсџn(ја, из 'l'еразпја улази у 
лепо звезда.по јато Скорrщје, што у њему ве
обично блиста авезда нрве nсли•rине, по tо1ену 
.Апт·nрес; из Скорпијс сунчана. нутања улази у 
Стрелца, пэ Стре.ща у cr~звcii>ljc Iioaopoza. пз 
Rозорога у Водолиј:;, а на Водо:шје опет у Рибе ... 

"Ето , то је 1-ако зваuп :Зодпјак, кроз којr1 
ваше Сунце како се вrtъ-ra чшш, пре:1ааи, пра
веliи вашу rодпну. Алп тако нпје у самој ствари. 
Ваше Сунце, као 11лав оних безбројних звезда у 
Mлeчuo.iJt llyт·y, стоји на једном месту, а око њеrа 
Јtружи цела ње•·ова породица - Мерк!Јр, Венера 
- ваша Датща, rши ВечерњФtа, - ваша Зе.мља, 

јус npel}e за I'О,Џtну 160 .lllt<liiYН:\ .IIII.Ъ:\ 11.111 640 .\lll.liiYHa КИЈIО· 
)t етара щ>остоrщ; :• Ад:tебаран, ,11.есно око Вttково , а а то..111ко време 
пpc.teт ll tHIO )111./111)'11<\ )lu.ъa, 11./111 2t\40 1111.111уна кttJJO)teтapa про
стора~- ll сад де да себ11 прсдставu110 ону страховиту дуж1tну 
простора, којп су ова два нсбесна сунца щ>еш,lа :щ 40 вс
кова:?. Стаю1uо, ааустави)IО се ~t:~J\0 пред Ot.lll)l 1111тюьсм! .. Па 
11 опет нама се Чllllll, да се онп ни аа једну д.1аку са сво•·•~ Xt\· 
ст" uо:керu.ш Нlfl·y. Па како се то да објасюtтtt "!. 'Го је проста 
ствар. Онп су од нас тако бacнoc,lormo уда.1.епu, да ту уда.,,е. 
ност ум дапашtьег чооека ноје кадар да појм11. 11 у тој басоо
с.lовној уда.ъеност11 rуб11 се онај простор , који 01111 upeiJY аа 40 
вскоuа, lt<LO што се ryбtt ltatt IJO;J.e у пепэмщтом оке:шу вс•t· 
ности ! ... 
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Марс, Астероп,1и18, Јупитер, G~tтур1ю, У.раи 11 Нса
тун, са свюrа својп:м пр:tт1юцима, п то онп круже 
оноъr путањом , што су је ш\.uш астрономи ва
зва.1п ек.дљатш;о;н , а која опет i 1ролази кроз ош1х 
.хвапаест пеuеснпх анакова, што се зове 3одијак. 
Па чак 1111 ваше Сунце не стоји паје)l.вом месту, 
вeli п оно Јiетн , nашем уму, непојамном брзи
вом кроз овај бескрај п и }Шезданн свет, водеlш са 
собом целу своју породицу. Оно јурп тамо у 
правцу велиiЮI'R uвевдаFюt· јат а Xepi{yJieeona; те 
тако п опо кружп око свога центра и правн 

своју годину, кој у оно заврнш за 2 5 хи.ъа)l.а 
ваш11Х rодnпа," НЈ рећп ће мој вођ. '

11 
/ //'"'\ 

'il .... .- ~ ,'- ;;~ ' 

·rt 
Небеспи екnатор или:, бо.ъе реt1и, ова ва

ипmљева лшшја , што ваше небо делп ва дое 
llO.lOBПHC -- ua северну II јуж.uу ХСШIСФеру -
оро.rазп опет кроз ова звез)l.ана јата: Рибе, Во
доАију, пзиеђу Орла п Ати-н.уса, за тпм еече 3.мију 

----- -----
18 Љих шtа до c;~;t щtона11еюlх око 400. Прва је oт\IP)I· 

вена Церера, ш\ Ј(п.щс, па Јунока, 1.1а B ec-J'tt, а ltOC.leдњa lleфrlttXt. . 
Цереру је пронашао астро1rои Пиј:щ1t 1801 , а све оста.1е про· 
ва~еве су у разма~у ua пcnyrпtx сто r<rд111НI . 

10 Наша Зе>1.1оа об11t,с око Сущщ за 365 дана и 6 еат11 

а то Је наша rо;џ111а ; :\fеркур а а два .wсеоца 11 27 дана, 23 са· 
та, 16 >111нута 11 11; секу11џ,а u то је .llepкyJJO I13 rо;щна ; Rc· 
Ht'pa за 224 дана , 16 сатп, -l!t )lllнyтa 11 А секупада 11 то је 
њева .rо,џ111:1; Марс аа го;щ11у 11 3:!2 да11а 11 то је Марсова ГOAIIH!Ij 
Јупuте11 об11l1е око су1ща na 11611fltИx 12 L'OJI.UII·a; Сатnшо sa 2Н, 
6 мееещ1 11 16 дана 11 то је њсt·ова t'O;tllllll ; Ура н за 84 наше 
ro,,IIIIC 11 8 дана 11 то је Уранова rода!На , а Нептупу тtЈuба 16-i 
наше ro:tuнe п 2Rt да 11 ,,а o!!11t1e око щ1шеr С)•аща 11 то је Неп· 
тувова rо .. щна .... 
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и 3.мvјара, /fieвy, С'е1•тшита, Хидру, Орпона 
- пролазећи посред њеt·ова појаса - lllта
па.ца; - од Ориопа еt~ватор улази у велmю са
звежђе l{итово, а одатле опет у Рибе .... 

Одмах испод екватора, на јужној хемисФери 
неба, налазе се иноl'а звездана јата, која и ъш 
северци видимо. 'Гако испод Ориона види се Вец 
а још јужпоје l одуб; :rево од Голуба видиъю 
Великоt-а Пса : у његовој њ ушци блиста пајлепmа 
и пајсјајНI·dа звезда на целом нашем небу , по 
И111е1tу Си;рцјус. Десно од Ориона види се впју
I'ава ре1{а Еридан, а ·за њом велико део зве
здаЁIОI' јата Љ:rтова, са својом чудноватом звездом 
111ирvо~и. 20 Лево од Великоt·а Пса, у истој небесно ј 
равни ни, види се један део ла }је .Apza, а да:ье: 
Бусола, Хидра, Пехар , Гавран , а нешто јужн11је 
од Гаврана видимо главу Це11таурову, 1\урјака 
а још даље, у истој равнини, Скорпијип реп, Ју
яшу Itрину и Јужпу Рибу са њеtюм блистаВО)! 
звездом прве величипс - Фо,;~юдхауто",,", 

И са,д ја IIОI'ледам и сам јужни пебешш пол. 
И лепо сам осетио да ме поче подузимат11 нeiiO 
особито душевно осећ.ање. Овај крај нашег пеuа 
сад нрви пут у ж1mоту гледам! .. Сам јужшt пол 
мрэчан је и нуст - готово без 11 једне :звезде . 
'l'o беше као неки црн понор небесни! .. Нека
ква мрачна дубипа, од 1юје м~ језа поче хвататн. 

20 Ова авсзда uep!IOдJPIIIO )tсн.а tвоју свстЈiост. Љ>иекад 
дотсра 1'0 звезде дру•·е вс.1ЈЈЧ 11НС, а понек;\д сnадне на авеад}' 
тpel. r., •tетщ,те, па •шк u ЈЈ <'ТС IICJIIIЧIIHe, а nонекад са соим 

IIПI•IC:JIIC .... 
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"Не бој се!.. То је место некад б:шста.1о 
најдиввијпм звездама на овом крају иебесноъ1; 
8ЈШ су се оне давно и давно све угасп:1е. Ми 
lieмo пиатп прплпку ~а једно тако nусто место 
посетпмо, а то управо и јесте права сврха пa
mera садашљег путоваља кроз небеса," рече ии 
мој воl) . 

* 
Око овога цр11оrа по нора пебесног на јуж

ном небу има 11уно .:~ешl-Х звездапих јата, али 
је међу њDа. n вaj.1end!e п најсветлпје јато 
Јужнта Крста. Опо што је Јншmм сеnерппъ1 мр
карима паша Поларпа Звезда, то је Јужни Крст 
OВDia на јужној по.11овию1 наше Зем.ъе. Њега 
ево пзмеl)у Цептаура п лађе Apra, који се та
кође одЈШкују лепп:и п сјајним звезда:иа прве 
и .Јq>уге величине. Лепа су звездаоа јата па јуж
вој ХСЈtiИСФери и О.лтар, Паун, и ЖДра.ли. Али 
Jm је једва звезда ш1Јiа у очи са својом вео:иа 
живо:и светлошћу, што је преливала из .ъубп
часте и у зеденкасту светЈiост. 

"Знаш .m која је то авезда ?" упита11е ме 
о;qедвом мој воl). 
. "А откуд бпх ја знао која је, I<ад је сад 
првп пут у животу своме ви,Јџш, " одговорим ъ.у. 

"То ј е АлФа у Центауру: то ј е управо 
nогубо суоце. Оно је пајбЈIИже вашем Сунцу: 
ово је њег.ов, тако peliи, капи-комmија. Па ипак 
,){а тп је нешто знати, како је оно басuословво 

ра.ъено од ваше 3е:и.ъе и од вашег Сунца! ... 
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Оно је две стотине ('едамдесет н пет хн:ьадn 
пута даље од вашег Сунца него ваша Земља, а 
то је на окруt·ло десет трилиуна миља плн 'IС
трдесет трилиупа километара, докје ваша Зе~r.ъn, 
IШО што знаш, удаљена од ваше!' Сунца само 
37 милиупа ми.ъа пли 148 ьшлиуна километара.21 

Светлоет, I\ao што ти је повнато, пређе у једној 
секунди 300.000 кплометара простора: п њ~ј 
би треба.:ю дn путује, и даљу и ноћу, чет1rрп 
године 11 четири месеца, на да са ове лепе зве

зде стпгне до вае. - Her·o ти пшш не можеш 
појмuтп каква је то баснословпа удаљеност: дn 
ти то представ1ш у мало разу.м:ыпщјем nримеру. 
Један ваш брзи железшrч1ш воз, ЈtОји П}Је.1ази 
60 километара у сату, требао би да путуј е, 
и дању и поћу, седа.nдесе:с· 'tt rte'l' Јиuљиу,иа .:,o
,Ц'tma , па да стю·FЈе па ваше Сунце ! .. А кад би 
се каква страховита ексшrоаија доi·одИЈШ па тој, 
вама најб.·шжој , звездп, онда бн тај глас требао 
три ыилиупа год,!Ина путоваља, дoit стигне до 

наше Зе}I.ъе ... А то ј е, као што рекох , юшFнюм
шпја вашеы Сунцу... А шта би реЈ\ао за она 
сунца, :~а оне .зве:ще, ~ којих би сунчана све

тлост требала хпљаду, десет хЈrљада година да
~юпоliпог путоваља да до ваше :::Зсм:1.е стнше '?! .. 
П~ 1Ј т~ д~љi1не, према бескопачности васе.ъе. 
1mнчј, Пису шшшше даљине! " .. реЈнt hG мој во!) 
с н~~ом узв~џ1ено:.1 .зGи.ъом, ва о1ща наставн Щ\.ъе: 

21 QuдiJ се . }'~11>1<1 'ICT11pt1 K11.10:I!OTPa у једну шt.l•}" , 

.... 
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"Од птара нашега Сунца , а то је од ор
бите - путање - Нептупове, кряјње п.1апе-ге 
вашега Сунца, па до атара звезде АлФе у Цен
тауру, - нема шt једне једите звезде, 011 једпОIЋ 
једитог .маглЈ1чка п сбесttог, - вeli је тај огрошш, 
вашем уму педостижш[, простор пебеспи једнn 
мрачна, једна тужпn,~оа вечпта, једна нема, 
једна јеаовита поh - поh без сумрака и без 
расвнтка!.. Аш>t батзлимо те мпслп! .. Имаliемо 
кnд п о томе размиш.ъати, него поr:1едај ти ово, 
што је, таtю рећн, пред нама!" .. И оп nружп 
})YI~Y и ноказа ми, на северној хемисФери неба, 
наше Сунце, Зем.ъу нашу н наш Месец. Сунне 
се овога пута ШIJJШJUJIO у 'l'ерштјама, а паша 
Земља с Меседом у Овну. Меркура познам у 
cal\IOM Скорmtјином репу. Вепера је дивно бли
ста.Јiа у Дјевп. l{рвавог 1\Iapca нађем у Ко:ю
рогу, а .Јунитера у Раку. Сатурна саУ тражно 
и тражио , а.тш ЈЋ не ъюгох паliи, па што he ъш 
мој вођ, съtешеhн се, реЈiи: 

"Њ1је ти 1·а вајде rш тражити, јер је њсга 
·зак.1опило ваше Сунце и кад бисмо мн овде оста.111 
трu месеца, два дана и 16 минута, он би се тек 

тад, и~а Jteвora руба Супчевоt·, помол110." 
И наше Супщ~ п наша :-3емљn. са својим 

:Месецоъ1 п остазшх пет 11.1анета Сунчевих лено 
су обелсжавали ж1шотпњски круг на п ебу .... 

"Хе, брајане мој , да т11 Је знати како би 
тај круt· те1• ондn. uuo 01шћсн звездама, да се 
одаnде може го:щм оком вндетu н рој Астеро 

•ща, што кружn Ol\0 Сунца uзмеђу Mapcn. и Ју -
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Наша ae:lf.J.:J :~~е~у авеад:t.vа 
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uитера, па да т н ј с вндетн 11 У рана и В еuтупа 
Jt све плаветске 11ратноне, овда би ваш 3однјак 
ожпета. нагледао као каnав orpoмa.u звездавп пр

стен, ca~to што бн у томе nрстеоу било и само 
ваше Сунце, док се опо, у самој ствари, па:шзи 
у цепт.ру тога uретена, а '!'О је у центру своје 
OбJITe.ъll ! , . . ,., 

И, однета, с овога .ъtеста., на ком.е смо ми 
бп.ш, в·ндс.ш <·е цсля. Супчсва породица . . И ја 
са:\1 тек та.~~ uотпупо појмпо и, управо, уnерио 
се, да је п nаша Не)r.ъа једна небееџа звезда., 
овака иста као п наша Даница п њене . oc:t·nлe 
ва небу др)~Ге. Нама је бll.'la окренута опа. 3е.м
љипа страна , па I\Ojoj су Атлапскн Океан, цело 
петочно врпбрежје п северв~ Jt јужпс Амершtе, 
Грсн:rапд, Енрuна, L~сла АФршш, веЈш део А:щј с, 
~tападни део Ипднјског Оnеана и готово цела Пре
жња И11днја ... ----

ЛеtЈО се впдс сва њепа )Юра на тој .стр::нш 
n сви · њени континеrЈ't'll: цела Енrлесtџt са Gко·r
скои и Ирскщt IIЗI '.'leдa~п су као неке )Iајушне 

•.Ј • 1 л 
кр.ъице, n таква сила на •>См.ъп нашоЈ ... епо 

сам впдео, и то нpnn nут . у ж.tпюту, оба · . Нем
.ьина нолn - · п севершr 11 јушпи ... . Они .су се 
оба бе.ласал11 , као ·;Да cv пооребреFш.__!Јознао сам 
п острво Мадаrаска р, ·што су гft.<Рi)аnцузи . upe 
неког врЕщео.а осв~ј н.1и ;· али cцit . ce пајду~е за
држао, носматрајуfiи јужни део АФрике - тамо 
баш, где овога часа сплна Енглес-ка nролива по
током .ъудске крвн , у цн.ъу, да н тащ> извршп 

једну neлn1ty "х.ушшу аюшсао" - да и тамо 
JF.iЏI.\ )'1',\ III EIIЛ 3Bf:3,\,\ 
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ПЈ)ОПесе с.воју tюзшtту културу '\1 цпвшшз~щnју! .. 
А.1и ме је rшјвпше гану:rа, пегда 1\Јrаспчпа, Предња 
Индија, I'де овога часа у њој, од l'ладп, мру 
мнлnуннма опr1х добрих п щпомих Индијанаца! .. . 

1,)(а rr ово није шrод tШронске цuшrлизшщје 
и т'ултуре, што нх ј е у ове, негда рајске, зем.ъе 
унела велнкн 11 обра:-юm1щ1 rrnцr·da - поЈюсноrЋ 

А.тrбпона ?! " поююл1ш ... 
"He}f~j rшритн Албиона. ; сви сте ви једшнш: 

ш1 хвали Ерю\n шt Ј\уди Пет:ша! .. А зар је на 
тво~ю Њшкапском Полуострву боље·?. Зар то 
пиј е ј ю·ње мсl:; у Ј'Ладпим nущrмп:?!. А сирота 
Ннпа ?! .. 'l'o је беааалено ~тадо овнщ). меl:;у тн
I'роrшма ! " учшш мој чу днонати вођ с некоr.r осо
битом тугом п го р ч шюм. 

* 
Ја сам oнor.r нрилпком још нешто на нашој 

:Зем;ьп оnазио. 'Го је неющпв светао ореол, юш, 
бо.ъе pefiн, не1шка.в rrровндюr обрг•, к~jrr је целу 
нашу Яе~rљ у онаеивао. Да нисаъt вrщео и 110зrшо 
наша мора н ш1ше континенте, ја пе бнх веро
вnо да је ово наша Земља .... 

"Да rшје ово к~кна мш·нетс1ш еветлос1•, што 
шнна :-Јем.ъа rrз еебе пушта, а коју шшш астро
по?tш шюу мог;ш до сад онази:тн ?" помислим. 

"Не, није. 'I'o је атмосФера. ваше :Земље, оба
сјанй супчапим арацима." одговори ?tm во!) мој. 
Овnј чудеснп млпд1rћ просто 11111 је свю<у мисао 
Ч!\'1'~10 .... 
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"А мл. ко ен тн, добар ч о вече?" ушпа~Ј IЋ 
вeli једпо~с 

Он се сюtо осмехну , Ш\ lie )Ш реlш: 
"Хе, ко сам , 1штлш мс'? П л да т11 кажем. 

Ја сам опа виша tштс.тrш·с•щпј а, о којој је толmш 
саљао ваш научнш-. Ј!Мшс. FЬегов ум на:шрл.о 
је оно, што l1e •mвeчn tft-rвo да нојю1 11 нотнуно 
разуме тек J!OCJI C десет юш• •У•• а t·одшш.. Uно што 
се дл.шtс људшш\, •1111111 да ju недостюЈою, то ћс 
онuма, пос:tс деl'СТ ъш:шунn •·одпшt, бнтн ј ед н n 
обii\Ша 11 ма.1ој дещ1 разум:ыrвn ствар . Uнн \,с 
тада СВЈша нрнрt>днЈш нnjauюra :зпл.тн њ1rхове 

пра-прауаро••е н шшпа ю1 на ово~1е ueJioм евету 
пelie бнтн 1111 СЈ;рtшено шr ••спојм.ы1но .... Још 
јаСЈrвје : ја сам . даюю Ланласо~ дух ,'' одговор н 
ии мој во ђ, n онај му се осмех опет залепрша 
на њех·ошrм 1шо кармин румсшш У('ПЮfа ...... 
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НА МЕСЕЦУ 

011 је то IIITI) је чове.1<:1 IHН<pellyn 
;Џt ) IIIC.111 n IIC';\\ Н ~i8C:'\13MO\, 0 -
fjOIJ' ... , • 

"А, сад дп ноlјемо, у 1шс Вогn , дn.'l.c," i!Л.
п очс оп, посл е ~rмю паузе. "Ја МII ~:Јшм, дn Gп 
11~11рс требало, дn щtло С'вр~1тшtо н пз. 1\leceJ(. 
Им~ cu пtтn. н та111о 1mдспt ! ... Та оп је ''Р'щ 
стш1шщ па Н3шс·м големом rryтy щюз нe(ie('n. 

Пос:1е. он то н :щслужујс: п n~>o ј е оп мај ушан 
11 пс:нщпш мс~у оеталюt :шезда~ш, оп опет ш.rа 
огро~тих заслуr-n :за рй зввтn l\ у:мn људс.коr. У.Ьс
гова је Т() бЛПl'Л. П MCI\ :1 <.'ВСТЈЮСТ, у lЩју је ОКО 

човеково с:мсло rrpnп rr yт 110rлсщ1тн : она је то, 

која ј е ум човеков по•1с.нt., .шшо rro мn.то, оаа
раватн; оп ј е то, кој н ј е 1 1 0нcr\n отргао од зсм.ъс 
11 покренуо га д~ мн~;л н о небу: о аuс:здама и о 

- чптаnој васс.т.<щн : ТЋ он ј е rrpвo <:лово у огром
ном букnару Астрономпје ! ... Поелс, 0 11 ј е ве•штп 
пратшrац :Зсм.ыш ; 011 ј е, најпос.'I С1 љено 11 сдо, 
nород срца љerrn , јсднn11 с ље ло: оп је прана
вор :~.убnnп њсnс, која се JJOC.'IC 11репела у чн
тnв род .ъудсюt ; - оп ј е у 1\рас н.с.ш , понос љсв ... 
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Како бп бедно п::н·.1сдnла nаша :·le~r.ъa , а .ю:шо 
воЈш њене, да јој rшј с ~rсм н б:tare .месе•11ше 
љегове ?!... Зато хајдс.мо да љега нрnо носс
тимо! "... Jil Мll Се ~ТОШIО ..... 

Ја п сад nc :щю1 ю1ко ·го бri ; тек .менн се 
чивило да. Ысесщ нд о lt ню1а, а не м н ље~IУ. 
Што се ш1ше IIJHI CiJIНiiO\Jнto , све је но<~тnјnо nelш 
11 веh11. Контуре 11.сгошiх брд~1 11 долпна, раu
вш~а н мuра ностnјnлс су cne рn:н·оветппј с н 

разговетније, до к се нај но~де, он сnм -- lleceц 
-ЛС ПОQС KOCTlJCIII IITH J<:lO 1\аЮЈа ДC:\IO IICK:l утвар. 

Oue љегове б.нr~тnмпн н<!t:та ; 11 :мсrш се дсно 
учишr, 1шо да t\ нама јурн једна накострешепа 
rрдоснја нсбссrш. Он се нроt:то ш1дюrао, 11 :мало 
по мало стао аанрсмnтн читаву rюловшrу оне 

црне, а :щсздюrа оtутс, небсснс сФере, док се 
најзад не паl)е но,( 11:11шш погаш\ једна са свшr 

нова, J\fC/111 доt:л с нсноз11ата, :юм.ъа, nокрнnена 

rолии, снвtш, једно до другога тt•шч rшtшм, као 

етрме ши:ыпнм , брдн~ш , eтpaxorm·r· t·t r.I урвппаl\Iа, 
ира'tfВиы бе:щашшn , 1tnюзssx пш·да у <:воме веку 

ВИАео нисам. Па оrща, шчшс се још копФнгу
рације, Gрдй., долнпа , внеоравана, 1\Јшсур:\ -- не 
ВИАе на овом •1 у дноnато:\t глобу пебесноы! В п де 

се векюtви, готово венрегледнн , кратерп, обра
зовани од сюшх, нссрсliпо иснредамашrх, од дпа 

.ЦО BpX:t IIC11pC1\RLIИX 1 брдfi Н 01\0CIIШ\. Jii ТО је 
све CIIBO мрко -тужно! ... 
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Il ~ш се снустнсмо па једно од тпх псЈЈО-
... ') ,_, 

ЈПШ('IШХ Орда • ... u0ЖС1 Ј\ЮШВ BCЛll'lllllCTBCD НО-

ГЛСД! Мснн се уч111111.10 юtn да сюr на врху на
шега Ртња, па Ш\() да с њега l'Леда~r опо суре, 
овде онде пспрсдашшо ом?љеко стсњс н оне 

мрке tVIщ~ype н провалије, нпо су нх ту оета

вплЈr ноелещы1 таласп давпо усах.нулоr Панон
еrшга мора! ... А.ш је ово све дру1~•1Ије- друю111је 
п но конФнгурацнјн брдfi н 110 облпку юшсура. 
Над шша онаrю нето небо ; ::t:ш бса опоеп за
носн оr· н:rавила. вс~1 ј е шц нnмп нукла , IШО ноћ 
црна , Gсздпа пебссшt. носута неGројеюrм звсџfша, 
П ТО ОНЈШ IICTШ\f ЗВСЗдаr.rа , IIITO ИХ Mll, О ЛСШШ ,.. з ведр1ш ве•rсршrа на нсuу са . ем.ъе гледамо ... . 
Rсллюr 11 .:\lа.чн Медвед, 1\асноп~ја, Перзеј , Ј\с
Феус, ЈL\ираФа I1 OCTl\!1 11 IЫIXOIHI другови, опако 
еу пето Ш\. небу rюра~мешташr, као што се са 
паше ::Зем.ъе внде.... Супцс cnja, a;m са CDJJllf 
друкчије ; араци његовн пс трепсрс ощню 1шо 
па :~е~r:Ј.н вашој. Па н саме се111\е ua Иесецу ta 
сшш су друкчије: нрње еу 11 t.fрачније .... Св:шо 
брдо па Месецу 1\Зд је е једне стране обасјано 
Сушtем, онда с те стране rша дап, а е ове друге 
поћ. Itяд шr на паrп~ј :Зем.ы1 седшю у се1щн 
KaKBOl'a JIIICПfiTO J' дрвета , Mll ту .!I CJIO RИ)ЏЈМО 11 

шфщњс тnар•шцс око себе. На :Месецу није тако. 
Оешш. је ·rамо што н густ мрак: Снl)ете ли у 
сенRу вп сте већ. у rуст~ј тмшш, у правој там
ној nohп ..... 

"Наравно," рсћн ke ми ъщј noi), " Месец нема 
оне п ошшnе атмосФере, као што је пма ваша 
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Земља, 1\Ој а , обасјана Суп ц см, баца реФлсt~се н~ 
све око.ше нрсд~Iете, на п Ш\ оне, што су у 

каквој сепцн. Овде на )lесецу нема ·гога. Атмо
сФера Meeetreвa је псопа:та, а ai{O је нешто 11 

u~ra, опа. је тако п~сlјена , да се, у неку pyt\y, 
иоже равпатн етер~п једва ако је што гушћа 
до.:~е у ннзпјама п у дубоюrм до:шm\Шt. 1\fece•te
вюf ..... С тога Ш\ )'fесецу нс~1а. пп сутона пп про
зорја: па њему се па једанпут СМЈЊНе н па један
пут сване. Док Сун~нщп аршщ бн:ю нр н раl)ањ у, 
бнло прн заласку њсгову, обасјавају највише 
врхове Мссечеrщх брдii, дот.1е је до.1с по њсго
впм шrз1~ама 11 провшшјама права црна по k. 
'Га.кu је пето 11 1\ад га ваша ::Зс~r.ъа св~јо~r " ме
сеtшном " об"<:ја" ... .. И оп .погледа нашу Зем.ъу. 
По1·ледлм п ја. И ако је Gно дан на Месецу: 
ола је, на оној цpuCij нучнш1 пебесној пеобюшо 
.1епо cnja:1a - баш као да је IIOYaгa:ra Сунцу, 
)Џ\ у ова суморпа брда, да у ове усамљене п 
ве(rп1·о пусте нределс Месечсне, унесе што впще 

светлостн п пнде.1а . .. . Алн н светлоtт СуЈ11 1сва 
и светлост плше Земље 11 светлост оннх безброј
юtх звсада на небу,-- све ј е то шt Месецу nека 
хладна, нека укос1ена. свет.'IОСт - светлост без 
треперења п беа ж1шота! ... 

"Па шш JIU кшша r·од ;юшота. на овој су
мор пој кугли Месечевој"~ упитам вођа :моr-. 

"Има, tшко да nема: а.ш је жнвот па Ме
сецу са. свим лру ... сшј 11, 110 онај на ::Зе~I.Ыf вашој . 
Свакп ~е iiШBOT прн:rагоl)аnа cpeдrш rt , у којој 
се п јавно; а Ј\Лд се <: том средпном сродп, онда 
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3юt.l.a I'.1C.'t:tШt с:\ М~с~ца 
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се у њој почне ч:ш н да разввја - ш1рmшо, 
,ЈЈ.оrод ностојс услоnн за то раавиkе : север11 n 
шrет1ша 11 маховшm бујају 11 шшредују под де
бет1м <щсгом ceв~p~IOIVO.'Ia вai~rc Hcllt.'t.c, OHai\0 

исто 1\RO што oy):t "''fioнcкo оп.ъс на iЮtрком, 
док бн ово у r·шrуло па северу а оно уса..'i:ло па 

екватору. На Зе:11.ы r нма tезона - r·одш11њнх врс
иена , - а на MctCJ ~Y нх oe)ra: шt Н<ш.ыr је дао 11 
поћ 2-l сатн, а оnде на l\Ieceцy :::! ~ д:ша - lJ данn 
да11 а 14 поћ. - И бн:ыш и ж•шотrtљшш свет 
ваше :-зем:r.е овде бн за :гs дшш свршно евс~јс: 
ПJIII бн се :щ Мессчен дин - t·пржно, нлн бп <'С 

. · за Ыссечсnу поћ шючаљно од страховпте сту
дешt.... Да.ъс, вnшn :-зем.rr.а нма, ю1о што рекох , 
једnо ненроцсњнnо б:tа го, ЈЩјQ овај Месец нема. 
'.Го ј е љспа nтмосФера, то је онај нолунро3ра•11ш 
opeoJI , у 1\Ој11 је nnшa :-зем.~.а 'I':Н\О реl.н у•• ау
рсна, опаr~о нето, као што ЈС учаурена сnнлева 

nре.ъа у своју 1\01\011)' - сnплс11н ~шур:ш свој , 

којн ј е чува 11 од нрстсрапс Сунчеnс жегс п од 
претеране ЗЈШСI\с студеrш . О, nп још uc ~шате 
шта свега шrа nnшa. :-зсм:t.n , н све оно што на 
њој ;юши , да бзинодарс тој Д()(iродете.ыщп сво
јој - HTMOCФCpll ! .. ЛтмОСФСраје ТО, IIITO ЧЈШП да 
ВЯШа :-3С)I.Ъа iiШI\11 ii\IШOTOM 1 J\O_j liM iiOШll Сnд, 

КОјом је iiOIBCЛ::t у Шtјтюrпnјој ПЈ>ОЈЈЈЛОСТII Il RО
јПИ ће жнветп у дале1юј будуhnостн . Океавн , 
мора, реке, потоц11 ; шуме, :-Јелена 110:ьа, цветн е 

ЈIIШ8ДС i неuројспе СПСцнје бll.bl\ 11 ii\IШOTIIЊa, Ш1 
и сам •ювеt~ - t·ne то ilшон, све то днше у атмо

СФерп н ат!IЮСФсро~r. Rnздуuшо ~rope прсплавшю 
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ј е целу t\yrлy 3ем.ышу; у његошш се nялнма . "' K)'IIЯJ)' орда П 1/JIЯIIIIIJC н,erre, n Bll OIICT .ii\111311Te 

на дну дна тога нростряnОIЋ оксшrн , - жmщте 

у њсму н хрnннтс ~е љим ..... АтмосФера је то 
што облнва весслrш :le~IJ.eшrЛO)I вяше шу~rе 11 
дубраnс, ас:~ ена нo.-r.n вmщt н цнетпе л1шnдс ; 

:\ПЮСФера је ТО ШТО ОIЈШ\0 IIДII~CIOI З.laTII py
~I C !IO-C BCTJlOM IICUOM npXOHC uрда 11 IIЛS'IIJIШfi. Н II}Jil 

r1шнц-ку н нрп зюн\rку Сунца ј ···о је опа mто ла 
ову црну н суморну нуч1шу нсGесну навЈtа'IП 

онr~ј светао, опnј аелсно-шншкnстп азурnи за
('тор , IJJJjoj ~С JICJIOTI! још lllll'Y СПТП llйДIIВИЛII 

BCЛIII\11 IICCШЩII ва111 11 11 обожаваОIЏI .1[CIJOTC псба 
:3ем:ышоt· ! ... Апrо<:Фсра је Оiюшела органска телn , 
n.ш ј с оп а ожннсла 11 па ј узвншетrј у •rовекоuу ьш
('ао, Ј\<~ја се вrшула на крнлпма всЛШ\01' ~епнја не
uешог, горе у ненз~rсрпс nросторнј с васе.1f>ешше! " ... 

И мој нратшшц мало застаде. :~ампсли се 
на опет нacтaurr: 

:: А , юю што впдп111 , :Месец нема атмоСФере, 
нема је нн и:1блп:щ опаке Iшкву шrа в::~нш ::Зсмљn. 
Пn н QHO што је још шщ пn нnјпшюш својим 
lll!знјама, то је та1~0 бсдuо н 'JЋitO 11pope~euo да 
11 пајосет.ъuвнја чула ваша нп~у кадра осетптн 
нrнпшво та .. 1асање њепо.... :-3ато на :Месецу нема 
шt бура, nп nетрова, rш ~шглс, нн облака, ни 
муља, Пfl l'p0!1IOBa1 Ulf ЮIШС1 Шt CEICIЋ ј IIИ МОра, 

1111 jesepa, 1ш pena, rш потоrш ; шr нnјмањег шу
~rа шr жубора; а свсгя. ј е тога у дa:rettoj нро
mлостп њееовој бпло у пзоuп.ъу .... ihпвот Месе-

" . , . 
•rев опо .Је ЈЈ Сгда оуџш , - то cneдo•m ово стра-
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ховпто пcrrpe:ннrnrro зс.'tr.ъшuте љегово; ова брда, 
1HQJJ nрховн ЈП'I'Р''С до п:t 7600 метара у внс;22 

ове јсэовите 11 тшю pclнr безданс нрова.·н~је; овај 
mt. еве стране нcl!pt:кn-·ept.m; ове грашпСI\С .11 11 -

тнне, ШТО су КаО IШI\ВН U CllOЛII JICIOI 311ДOBII i ОВО 
ДО ФRПТЗСТП'IIIОСТ\1 Щ\I'O~ПIЛRIIO стеље на HOД

IIOiHjy ОВИХ ЏIIIIUIIOIШX брда П 1\ратера, - СВе 
шш то Базује да су н овде нсющ бесне.те буре 
11 ветрови, да су ом. брда пл{шале tшше 11 пo

KJIIШAJUI зс.•1еtш :засто р п шума; да су 11 овде пс

ю1д текле реке 11 шуморшш нотоцн; да су nећи 
део оnпх ненре1 ·:t едпнх panouцa Мссечевнх по

крнвала сшы\ мора u језера! ... А сад? ... Поt·ле)l.ај 
само како је па ono~t .ъубнмцу nаше лепе ностој
бtше утрнуо <:ваю·r покрет, yмyrtao сваюr глас Ir 
свшш шум! .... А~ш нигде трага од ашвота! ... Па 
ннш<, rшак - на љему још шнt знакова од жнвота 

- бар бпљпог a1t0 не н Жiшотнљског, алн жн
вота, Rојп се прн.1:.годrю стаљу, умовима 11 све

I~о;шкшr ЮIЮiатсюш нрилнк~ша, које да.nае вла
дају па l\1ееецу. На пajiПiiiOJM пшшјама. ,,Мора 
Плодности" расте нека nрста цncha, ч11ји цветни 
.111IC'J'IIIШ изгледају да су It0JIITR11111 'ГС Шt не 1\IОЖе 
uаудитп mr знма нн nруЫша. Два су аL'епта, 
којн п данас јако д~јствују па мсњање обЈЈнка 
:Месечеве воnрш11вс, њеюrх брда п љеuпх нрова
лиј а. То су - хладпо\iа. п товлота; а оп е су 

!2 fi:•jвcl.ll rJpCI'ODI\ ua Мr.ссд)· ово су: .7lајб•шц 7610 uотара, 
Де-рфм 7603, кратщ) Њут" 7-:!64, кратср R'лаощ;с 70!1Ј, кратср 
/CaдliT!J<: 69561 X.IJIUt!I<!JI' - на l'IICCCЧC!IIIll AIICHUHШ13 - оЬ601 
}('щши!Јс На Кавка3у - 62 16, Шорт, недазе 1со од Gp.ta Њутва &iJOO, 
кратср Тtu:o 5300. 
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овде и једна If друl'а страховнтt:, јер ј е Ш\ :\le
t.City. liй.O ШТО Cft~l j)CI\:1.0 , ДRII дут a:t 14 B:llllii X 

Дfilllt Н IIOiШ , а TOЛ IIК:t му је IIOTO Jl 110fi .... " 

"ПосЈiе, ту недn.nно Ч:tli су 11 n:шш nстро
но~ш опа~нлtt , да Ш\ l\I(~ceцy ј ош ннсу са свю1 
уl'ашсшr nyлt\filltl. О1шжсно је 11а I'IIJП C ny.,шш
<'1\IIX ЈЈО.ъапекпх нplШetra: tl ll!lf(~:3.'1 11 су •юкн, астро

IЮ~Јаша добрО 110:3 11<1'1'111 DYЛIШII('IШ Щl:lTCpH , а, 110· 

jfiJШJIII с·у t.c 11оnн. Од c nJJjy доета је да пo~rc
IICM но:mат11 II OHII пул ,._аrrсюl отвор - I\ратер 

у б:III::JII I IИ Хщ·шtуt·а,23 а Хш·шrуе t'C нnлn:m LJa 

саюш отю"щшrа ЈЈ СI'да I'})ДIJO IЋ вуm•аrюко 1· огњlf

штn , 1111ј ј е највеlш 1\рnтер .А.·рпиа на севср
ЈЈШI об:мюrа ,, Јllа/:IОвитою, Jllopn .. Ш\ )fetшty. :t 

., А юtr•o се ао нс on'' брдо 1щ Јi1ше ~:мо мн'? " 
YI IIITйM 1':1. 

Он ~1с оштро IЈОГ:Једа. ~lожс fiптr1 да му 
је бшю криво, нпо сю1 ::ну y1r a o у ре'' ; :tлн )11\ 

IIЩШ OДГOUOJIII : 

"Ово брдо юш. два нмена: .\арпва н - Лo
ttr:.pmш. Харнnом (~у га IJI03Ra.:lll , ј ош нре доа 11 

н(• тr.шуна l'Oднrr il, , ~стропом11 в n. Марсу; а то 
ј е OIJ CT Ю/6 јсд1101'Л ЊIIXOBOl' ,, 1\.0IIC}НIHI\:1 , '• 1\0jll 

је щшашао HCity "Удну ~rстоду, кnко ее Cl ttlliTII 

cn oeтaJIIDi с.ветовн:ма, па к~јшt а нмл умннх ство
реља. И OIJII однста дају н в:шn зшrкова, да 
нм се јавнтс, али ви још шtстс rш шзблшЈа до
rшш на ону внснну acтpo!IOI\H'I\1) 1' разуметнь:1 , 

на 1юј ој данас стоје стаповшщн Ма]ЈСа. 1'1 пшо 
ће 0 1111 ј ош дуго п дуго '•екатн , д:-1 пм се јавптс 

!3 Hve CIICTOГ:I XIIГIНI)'Ca, D3DC }JUIICROГII ОД 1::!!:/- 1 -1:! 1'0,\. 
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и да юr rrn rыrхове зпаr<с одговорпте. С тога је 
у Iыrx rнl'reлo да нреов:rа~ује миш.ъен-.е, Ј\1\. на 

3e;\I.ЫI 11 не~т y)IIIIJX створеља. А Коперrшком 
(:у 1'8. на:шnлн n:шш астрономи ... " 

11 Ј а (:Юt нnJIO'IIITO хтео, да спђемо Jtn. ово 
брдо,·· rщt~тaвll мој во~ да.ъс, "јер се с љега ю•а. 
дива11 щ)r·.нщ на пајлепшс пределе Меtечеве. 

Оданде се 131rдс rщјэнаменнтије ра.внице Месечеве 
КаО 11 ll:tjii\IIВOIIIIOIIlljll ПJIAIIIILICKII ЛRIII.Щ 1 BIICOB\1 1 

брда , r\ратср11, r rлшrrшшte 01~осппе и нрова.шје. 
Ето, mн-1 брдn 11ред 11амn, то су - В'apuд1'Zt, а 
онај о r·рощш 11 0:r укруг нлn11шщ. тамо у дешю од 

l(apcraтa, то су - Aueuum.t, n пшо нза TJIX н:rn-. . 
rшнсюrх лапана - ona непрегледна равпrща, 

што је <жружеrш брдшш 1\t\O какпом l'Оростаспо:\I 
огрндом, то је - Море liuшa, а. Марсовци га 
зову - По.м Мртвих; она другn равап, што 
cl'ipи л:щ .Аиеич·иа 11 што н:~rледа као какав џrr
Ј-ЈОВ<Ћн лош1р, то је - Море Ведри·не. А ова 
вепрсг:r едпа р~1вnн, што је лево од нас, то тн 
је - Ou·eau Бура: а Марсовци га зову - Ло.ъе 
Богова. А јужпо од Meceчenor екватора простире 
Се талщ•аt"ГО 110.'1.(}1 ШТО је I•ICII11eJI8MIIHO ву:tкап
СКИ:\1 брднма. 11 крnтерпмn , - п то тrt је Afope 
Обдака, а. Марсовцн га аову 1Јавоља Раван, ; а 
преко овпх оrро~ших брда, на~ш с десна, на.rаае 
се непрегледне раnшще, овде онде исщ)еЈiаиане 

вулюн1скnм t·рот.•шъtа, - и то су вам ъrора: -
.il.fupнo Море, .А/ире П.Јtодности, Маре Неi(Тара 11 

Ћудл.иво Море .... Посне има ту ваздан мора : -
Море Паре, Море Јlfагдови'fо, Х.ладпо Море, Jlfope 
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Љlоцарп, u пуно другнх морскнх :за:шrш , руюша 11 

-језера.. На.равпо да у ешща тю1 ЫОЈН1М!\ )ЏШаt: 
ве){а m1 кntш воде,'' рећн ћ.е мој вођ 11 ое:-.rе
хну се . 

. ,Па, Вожс ъюј , где се дела то;шtш вода? " 
унптах га. 

"Она се нeltOBIHШ утюшnла у pn::nrc сло
јеве "Месечсве коре, у непа:-.rерно тюrво бујнпх 
шума п снеко:ЈЈmога цnрства бн:ьног; .кад-11-кад 
нроди}нма је чtщ до огљюшЋ лаве, ту се пре· 

тварюш у пару а пара је парп: н вн Ш\ 3ем.ън 
већ. зuате огромну сtнн·у њcrry. Ошt је, дn.I:\Je, 
потнскивала ла ву, а она је, где је год нашла 

одуmку, 1шкав вулкансюt отвор, нроGн,ј :ша ссб11 
пут Шt је нэлетада па Мессчеву поврtшшу, док 
се 1шје шфrослс, tщјве~\ Јt део утробе Мессчевс 
од ;шве очпст1ю. И у те оr·ромне )leceqcne шу
п.ыше сру11ила се сва nода ш1 овпх њен11 х ста

рих ШlatШHCl\IL'\: 1\От;1ПШ1 .... 'Гn IICTa tyдбll ll:t Чеl\а 

и вашу Зем.ъу и сва њена мора н језера, све 
њене pcr<e 11 nотоке, - а 't'a је судбшн1 <:шыuла 
давно н давпо п ~шоге друге yt-ame11c 3ве:Јде .... " 

"Него чу дна је ово зверка, оnйј Месец,.: 
окренуБ.е кно у неку шалу мој воlј. "Он тr1 је 
с.1пка mшајива јежа, којЈt ј е вечпто пnјежеп ... 
Ови зщшnји, то су места где су uщ·да б11ла ње
l'ОВа мора и јеаера; а сва остаЈrа поnршипа телn 
њеrова, то вам је она :\Шоrобројнn бод.ъn ње
rова .... Погледај, 11огледај , ј е л ' да се сал trаје
жио? .. Оп је 49 пута мањи од вnше Зе:\r.ъе , а 
lћtй брд:t 11 внсова, I>лiнrаца- н дубодолпun. без 
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трага внше, неео што нх шrа вnша Зем.ыt. Hn 
~~слој куr·лн његопој има нрсr~о 60.000 к~је 
брда, rюје вулканС/шх отвора! .. Ето 11 ово брдо 
нn 1\Оме 1\Ш стојюrо, један је од няјлеппшх Тll
нова nулканСЈюrа неимарства шt Ме<"ецу. ::3а њпм 
){Ола:щ знамешпн кратер Тихо. Он је далеко 
доле на југу , где ј е цео тсрсп несрсћло пснре
ламнн , плп, бо.1ое реl,н , 11 :здроuњс" те више .111•111 
щt ка1шс џипо1~СЈtС рушсвпвс, пе1·о 1ш брда JI шш

шше, клисуре и 11ровшшје ... Па да тu је знатп 
Јtmшн су распонп ов11 х Месечевнх нратера. Haj
uel\c огњпште једноrа вудкаuскоr · брда на Зем.ън 
В<нпој изпосп 70.000 ~tетара у нрсчnПRу , а то 
ј е оно на острву Ц~ј:1опу. Mei)y 'IЋМ вулюшско 
OГII.IIШTC брда Ллавпуса на Мес<щу има у преч 
вику 210.000 метара; а. шfа их још пуно којн 
нре:1а:sе 1 GO.OOO и 150.000 .метара.. И ш се 
сад •1удпш кmю је то могућпо, да еу ву.лкnн
СЮI !tратерн на "Месецу тюю ътогобројнn п да 
заузимају тнко огромuе ДЈшензије'?.. То ни.ј е 
ЈЈикакво чудо, ј ер у нрироди и нема чуда. Сню·А. 
Ј3Одене паре свуда је једна. иста, кnко па :3еъr:ыl 
таl\0 11 па Сунцу , па тюю 11 па :Месецу. Сва 
ствар 11 сва тајна лежи у томе: Ј\акав је отпор 
па кој п. она папl)е. Зато што ј е Месец од 3 еы.ъс 
маљп 49 пута, по тој сразмери 11 сва су тела 
па љему лакша. Тако, један ваш кн:юrрам uодс 
~IЛII юнше било дру1·е материје, овде па Месецу, 
не 'I'CiiШ више од 164 rр~ша ; човек кој11 је те
жак 70 1шлоrрама, овде па Месецу не 6п те
Ж\10 шt пушrх једанаест килограма. Кад бн unлo 
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.ъу.Јщ Ш\ .Мееецу n то вслшшх ЈШО што су Ш\ 
:~ем.ъп. онп бn се по овю1 rороетасним п 01\atiO 

стрщ1м брдrша п~лн н cшtn~IIЛH Ю\О мухе 110 ду
nару; а (; оно~1 спаr.·ом, што са. :-{ем.ъс скоче Ш\ 
сто;нщу, .моглп бu СIШчнтп Ш\ IШЮ.\в Месеtюв 
1\nщtOIIIIH ! .. 

i l тако няјдеб.ъп елојевп )[есечеве ко ре, па 
Gнлп ошr од кварц:t НЛЈЈ од грnшпа, нросто су 
uплн једна ш·рачна зn снагу водене на ре: ЧII

тsшu степе од FiеЈ\олш~о х ЈЈ.ъада, не tшлorpa1ra 

већ JIЯIIIIIx топа, u:щане су чак под об.1аке юю 
канво пнсрјс, а особнто што је 11 ат.иоСФерn. Me
cc,Ieнn. б п ла једва прнмстнn., щt нн она нr~ј е да

ва:tа IШЈtаЈша отпора.... Ето <.:ад т1r је д]IЖI!Ъr 
јnепо, з~ што је uоnршнна Меес,Јена овако уабур
кана, оrЈако неереЂпо щ~пр0'1'ураuа, зашто су сва 
њеr·она брда п кратерн нтун.ън каn какви Џll· 
НОПСIШ су:1упдарн, ааШ'ГО су ОШ\ ЊСЈ'()Rа 11JH\

IIIIIHЖa ждрела 11 нровалпје овако дубоtш п од 
дпа до врха оваtщ нснрскан н. Hero збп.т.а, мrt се 

овде н сувише аабавпс)rо ! " ..... И мој вођ тџже 
•meonн1rк из шnara .. Бно је сав у брrrлнјаптима. 

"Ха, petre, сад је ве\;, п6но\;,~r нрсваЈtнло па 
ваш~ј Эемљи ! .. Ва љ n mнr се нощурнтн те да се 
ово 1\Iало изrуб.ъела времена нюшад11 !! .. 

И ми се кретосмо - брзином ~юме уму 
несхват.ъrшом : док б п човек у дар по дшш о длан 
Mit смо вcli бn.ш. Бог те nпта у којюr nросто
рпја.\lа пебесnпм .. ... 
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ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО МИЗАР 

.,У нс"з)lерво)( Ol\e;att}' C'тcrl\. што 
IIСП)'ЊQ~З lte.lO~}'IIIt)" neckpDjiiOCТ BQ
Ct"."LCJtiiHy. ЧH"Тallll ~DCTOBII , C)' tt O.U:.\ 11 
сунч~11 с сан:темс, a·yr.c се - ~<no тру
ње )' >IOp)' 1111:1;1)'11111 0 >1 1" ... 

A l'tr!fй. 

А, ја оно шп·да заборавrrтн пећу ! ... Мп у
сред једне мрачне ноlш. Небо црно као гаr-ат.:!4 

Не, то ущн1во п нс беше небо, то беше једна 
јl'3ОВнта , ј<'дна бездана пу,mна, пучпна без краја 
н конца; а пз тпх мрачюtх ЈЈОI-юра светлуцnле су 

пој сдпне звезд~ще ; адн је меlју њшrа бпла ј една 
пеобпчно Јl:епа , мпоr·о лепша п ЈIIПОГО сјајнпја него 
п Cii)t шнn Сиријус. Њена светлост чпсто се пре
.швала пз .ч.убнчаете у зелешшсту боју. До ље је 
itашрка.ла једна друга, к® крв црвена, звезда. 
Де('.ЈЈ () ОД ШЮ BIIДC.1:1 <:С ј l'ДШI мала, a.1Jil ВСОЈ\1}1 U.'IП

('.П1ВН. rрупл звезда. Било пх је од cвrtjy боја: рује
Јшх , златкасто-румеmrх ; некој е су шrл:1е смарагд
боју, а некојс се прслпвале у свuх седа111 дугштх 
боја .... Освртао сам се на све стране, дл видrш где 

је паше Сунце, паш Месец п :~ем.ъа ш\ша; тражио 
сам свуд по тој пебеспој нучпнп не бпх лп по
знао ма које звездnно јато неба нашега, па ми 

!~ У 11:\PO..:tY <'С •l fjt• 11 1ftA·. 

Jt:ДIIA Y!' .l Ul t:IIA ЗDЕ~;Т..\ 
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све бti у:iашш. Друге зnе:.~де, дpyrn r.азвежl)а , 
друго пебо, друго еве! ... 

Hn то Ћс Ланласов дух реhн: 
"Нарав по, тебп се •1111111 да ј е ово све дру1·о, 

све друк•щје; шш то внје. )[п смо се нешто 
:мn.'lo помаклп па онпх нсбесннх просторпја у Ј\0-
ј шrа су с~rештеrш в n шс Суп це п њсгова rюро
дlща , п , сто, Ј\аЈ\0 се све 11 :Змеш1ло; n•то се са~ю 

пз~rеrтпо раюн~штај зве:ща. ~[п овде 1шюю пете 
звезде п 1юта ca::ШeiJ\IJa , алн са свюr у другој 
перснектнвн .... Впдпш .111 ону сјnјну .ъуliнчасту 
звезду што је пред вама"? " 

:1 Вндшr, t\ако не nндпм," одrоворшr му. 
" А 11031Щјсш Jlll је?" 
"Откуд бпх је познавао кад је сад првп 

11 ут ЈШДIШ." 

"А. не ; варнш се тп ... rl'п сп њу неuројено 
нута вндео. То је глn1юм његово велн•шпстЈю 
:Мщт.р , друга звема. у рену Велнкоrа Медведа. " 

"То је Ыпза.р ! ... Не може uнт н "! новпчем .... 
" А џе су оне остале авезде што вредстав.ъnју 
с њпм трун 11 реп Вел11ког Медведа. JJЛII точкове 
п руду Велшшх l \o.'Ia'?" унптам га. 

"Па ено пх св1dу ; nл11 оне одавде r:tедане 
пмају са. свш1 друг1r облпк, другу псрснективу: 
Бенетпаш светлуца у он ој маленој грунн авезда 
вама с десна; А:нюта ено далс1ю т:шо у оној 
дуб ш ш небесној где жмнркn ci\)( сающт. Ове две 
звезде нису се ш1 за длаку у ~јају нромешшс, 
јер су тюш дn.'tеко од пас, да онај простор што 
(ЩО Г:\ ОД ваше :Јем.ъе ПрОШЛИ II[>OC'l'O IIIJJt!eaaвn 
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према IЫixonoj пси:терн~ј уда:ьепостн; .а оrшј 
щро:\шн квадрат, што је налик па Пегазn п што 
је нortptю чстnртнну неба тюrо шша с десна, 
то су тн : Дубе, Мсю1р, Фсца н Мекрсц.25 

"А 1юја је она црвена. звезда што је до 
C<HIOIЋ Ми а ара'? " упптам га. 

,,Опа с l\lн:шpo~r нрсдсташъа двогуuо супце, 
ЮЩ СС С BfilllC :~еМ."!>\~ ГЈiеЩt Ш\ ТСЈiеСКОПС ј а Ю1Д 
се L'ОЛI·Ш око~r 1·дедn , онда еу оне једна. знеадя. 
н то звезда. друге вс:шiЈшю, а IIO I'Jieдaj пх сnд! ... 
Мнзар је дванаест н но нута сјајнпјн од Сн
ријуся.; а она. црвена н JICIIIIJa је н cjajrrпja. од 

'l " ,.. . . . 1 ва.шсг ,, ареа, оu.Јашњавао мп .Ј С . ашшсов дух. 
" .~:\ма, па шта Gfl с паипш Суuце.и, куд се 

оно деде, а r~уд Месец н 'Земља шнш1 '! ·" уни
тюi га. 

"Dндшн лн оне дnс :\Щјушне звсаднцс што 
свстлуtщју ташш до:ш н од шшпш нога.ма," упи
таћс мс мој воl:;. 

Ја ногледам. Одмах <.:nм нх с~ютрно. То 
су бшю две :шсзднцс једва, четврте вс:шчине, 11 
са СIШЫ једна уа другу: да су мшю јед1нt дру
I'Ој Gлнжс, ИЗГЈiедалс бн д/1- су једна звеада. 

"Вnдnш лп нх·?·' ушпа ме ou опет. 
"Вндим, 1\altO ЈЈС DIIДIIM. " 
"А познајеш :111 11х?'' 
,, Откуд ћу пх по:-3на.тн. 'l'o ~ropa да су 

UCI\e авс:-щ1щс што су rra јуашој хешrсФерп на
шега неба." 

• 
21> Or1o еу Oll<' четщнt ащ.::џ,с што прс:t.стао.Ђ:~јутруll Uc,нlкot· 

i\Iедвсда. 
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Ланласов се дух б:1аrо осмехпу па ће AJJt 

рсЋп: 
"То су дnс пај.1сnше н пајеветлијс звезде 

Ш\ I~ашем небу. Једпа је Спрцјус а друга. Ве~а." 
ЈПта?... То Спријуt и Bera !... Не може 

б н ш! ... Та оп е еу т~шо једна. од друге дале1ю, 
да. је једна па ј едном а друга. ua другои крлју 
паше1-а неба тюсо, да. юtд се једна рађа, онда 
она друга аа.1а:зн, ю1д је једна па. нашем ве
нnту, опда. ј е она друга на зешпу нашпх :ш
ТIIПОда !" П])ЈШеТIIl\1 .му ја. 

:/l':нto ј е. '!'н шм1ш щншо; ал п смо се шr 
од ваше :Зе.м:ьс толtшо уда :Ј.Ir:ш, 11 то ндућп мало 
у Roco - да ј е онај простор. што раетан.Ћа 
ове две .1епс зве:здс вnшега неба, са cnюr п•••

че:шо, а и ваше Сунне п љегова цела породшщ 
отншлн су у ништа. Ето. це:н\ обите.ъ в:нuе•·:t 
Сунца с~tсштепа ј е п:п~еђу оне две :шездице. И , ·, 
ла су нам овде тс.'•ескош• С:\ Иареовпх звездnр
rнща , мп бнсмо тек помоt.у љпховом шнпмr шнне 
Сунце, н то као :шеадnцу пете ве.шчнпе ... . Него 
доста о томе! ... Хајдемо нраnо у бу 1ювс њего
ВОЈ'а ве;нr•шtютва Мизара ; лла ппа~< да. узгред 
свратflмо па коју од његов11х нланета. И ту се 
юrа шта 11 видети 11 науч11Т11 ," додаде мој све
знајућп 11 свев11дсl,1t воiј .... 

* 
Право да 1\ажем, мепн пшшRо впје у r.tany 

пшло, да је цеш\ спсте~щ нашега Сунца, која је 
у пречшшу широtш две мп:шјардс п две сто-
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ТIШе МЈЈ.Шупа MIJ.bl\.1 IIJIП на ОСЮЈ МПЛI·tјарада 

п осам стотнш\ щшиуна Јш:юметара , -- ста.1а 

у онаЈ мајуmшt нростор што ј е 11амеђу опе две 
авездю~е ј на, готово чак 1ш то нисам могао ве

роватн , да су оне две :шс:ЈДице -- Сиријус п 
Вега .... И тамаn ја у т1ш мнслпма , а мој lie 
ми вођ рећ'"п: 

"А, тtЈ I\aO да сумњаш у :моје !ШЗiшање ?! ... 
0 весе:шнче МОј! ... .\ зпа,ш .'111 1 u0:1aH не б1rо , 
да би с~ у Снрнј у су могло рахат смест1tт11 п 
ваше Сунце п нела љегова рођа, изузпмајуЈш 
једrшог Нен·гуна, који би i'H\ два 1t по милиупа 
м11.ъа бпо пад IIOBJHШIПOM Сщлrјусово~1 ... . А rro
r.1eдaj опу ъщјуш1rу :-шезд1щу:, ко .1tщrшта ј е -
1\ОЛIН\0 једна варrшца. ] r то је r·л:ШQ)[ Сиријус, 
онај небесшt ItOJ Oc, у номе би се, као щто ти 
рекох, окретала готово целn снстемn вашега Сун
ца! ... И још нешто. Тебн су врло добро познати 
ваши В.11ашнћп, ова нлјдпвнија гомплица аnеада 
па небу нашем. Oi'ittчнo го:ю ом у тој авезда
пој l'OМII.ЛIЩII BIIДII СЗЪIО шест ЗПСЗДЈЩа,20 а ТО 
је тett 6 сунаца, а то је шест супчавнх снстема ј 
а знаш ли, болан не био , да је ua томе мајушt~ом 
nростору, номоћу тe:recJtOIIa , нађено прем шест 
стотиnя. звезда, а то је - нреко шест стотина су
наца, а то је - преко шест стотина сунчаuпх Сll
стем:а и нећих и мањих, IН'l'o што је ваше Сунце 

!G Hajueli:\ u нај1·ј:фшја звuада ~· H.ra шul,••xa зове се . 1-т· 
nома. llt:нt\1 држr. да је она цuпта11 ot:o t:o1·a се све зuеадс ш1щсrа 
неба oкpQI.y ; а юш 11 х коЈн тпрдu да j tJ центар нашю1 аnеэдз>IЗ 
,.еао авса;џнсо јато Upuoи. 
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п ње1·ова епсте.ю1. И ти још сумњnш да се ' 
ваше Сунце н њet·onn снстема, његова цела но-/ 
родrща, налазе иамс~у опс две звездrще -- н~ 
:ме~ у Сирпјуса п Вегс ! ... Вп не знате, дn су 
п Ш\Ше Супnс н nаша Земља 11 свн остаю1 чла
повп њеrови, ПОIЈ.ИЊуЈш од Нентупа па ДО Мср
кура , само сиkуuшп нрапорцп Сщщјусотr! ... А 
ви сте негда држалп, да. је nаша :Зсм.~а све п 
сва на овоме свету, п да су све звезде 11а н 

ваше Суоце створешt да њој, 1\ао nюша слуш
•шд, н поk rtrt дањ у' свет де ! ... и ви б пете још 
и данас у тој надувеној заблудп били, да шш 
н п су очи отворюш I\опершщ, Галилеј, IteнJep, 
IЬутп п друl'И, "· !'отово се ua 111е обрсцну Ла-
н.часов дух. ~Ј ' 

"Неъюј се ioneчe љушти ; ја нис~ш имао 
намеру да те вређам ! ... А, nајнос.1.е, ја томе 
нисам крив nero ъюје пепотшаљс о бешюпачпо 
великоме и бесконачпо малоъrе. За ъrе је некад 
б по велшш наш ду д пред кylioъr, а м ал н •шча 
l\Iилошев Перпца, што iiиje моt·ао 1111 нреко 
кућrюt· пpttra да npeije.... И ти сада тралшш 
да ја в_ерујеи~ ,~;а је међу оюш мајуюшш зве3-
дrща~rа · емештена сва сист.ема llаЈлега Сунца! ... " 

"Имаш право. Са еви~r је т:шо. Ннсnм имао 
места да се љутим. Њ1Ко пе може датп опо 
што осма, ни ЗIШ'I'II оно што не зна," реlш Ђе 

IШI во? мој, а онај му се б:н'lг осмех опет аа
депрша на њеrовнм румспим уснама.... После 
ове мале пре11прке мн онст настаrшсмо свој пут 
право оној сј яј в ој .ъ уби•шстој авездн .... 
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* 
"Е сnд Ш\<Ш; сад t\емо уlш у rаму об.1Таст 

царства ~Јнзаровог. 'l'o је једна супщша СЈrстеъrа , 
nao што сам тн п ранпје напоменуо, доста слпrfПа 
снсте~ш ваrпега Сунца. Мпзар је г.нша једне ве
лlше ваеељенс"е зnдру1·е . Оп ј е по волуъrену 15 
rr yтa веlш од вашег Су11ца , а по теi!швп мало 
Л/\0 је што тежп; он 1ша две пл:шете вirme него 
nяше Сунне. Њеrова цела област нзнос1t у nреч
mшу 28G2 мплиуна миља. Дакле, за вertO.lНIKO 
стотнш\ MIIJIIIYIШ мпља њен је пречник nehи, 
него што је нpetlllllf{ орбнте Нептувове, IIJШ 
бо.ъе реlш, пречпнк целОiiушт е <>боте.ъп вашега 
Сунца . Снстема :Ыщщрова Qбразова:tа се IIЗ оне 
пете ЈЈебеспе маглппе, 41::.1 које је ноета.ш п еун
•нtiЈа спстема звезде А:нюта што ,је такође у 
рсну Beлшtorn Медведа. Од то доба прош:rо је 
преко 1500 мn.шуна Ј'Однна, п по '!:Оме су ваше 

С'увце 11 Њel'OBR IIOJIOДIIЦ:t стар11ј1Т SR НСКОЈIПКО 
ДCCCTifiO\ мшшуна I'OДIIIIa - ОД ПОрОДIЩQ 1\fu
:Japoвe. С ваше Зем.т.с гледап Мп:зар, то је .11ешt 
11 сјајна звезда, звеада. друге велпчнле, алп је 
она у самој стварп двогуба звезда. А ко 611 
с Ыпзлра r:1едао влше Сунце, 011 ra с rолпи оком 
не бн юt видео; n само се опда МОI'ЛО видети 

1шд је н nаша :Зем.ъа с вашим Су111~ем биладnо
губо сунне. Мпзар је, 1шо што вндr1m, Сунце 
.ъубпчасте боје, а оно друго, далеко мање, цр

вене. Ово друt·о суnце у областп Мпэаровоr 
1щретва - ncli је ногурен старац. Њему су, 
nao Сунцу, далп пзбројанн . l{ојп мп.u1уп roдrtвa 
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па је ту ! И оно Ђе онда постати Мпзарова шш
нета, као што у самој етварп н јесте. Опа је 
по веЛI'tчинп шести а по да.ышп четврти ЧЈШIЈ 

љеl'ове породrще. Ово друго сунце по тежшш 
је нешто лаюле од ваше :3ем.ъе, алЈI је по во
Јiумену, запреъшни - uедееет нута од ње веЂс, 
а кад се н оно охладп н стnрдне у току мп.ш

уна година, оuда Ђе се 11 ОНО СЪiаЈЫПП 11 бптн 
нешто мање Hl\L'O што ј u са.д ваша Эеъ1ља ; ал п 
са.д nази добро 11 посматрај :Мп:3ара 11 љегову 
ощ)л1шу !" рече :шr Лан:шсов дух. 

И: одиста, не проl)е много н ошt ~јајна 
3Вl\3да постајала је све сјајн 11ја п сјајшrја, ДОI\ 
најuосле не поче добпја.т11 Ј\ОЈrр·аст облпк па;шк 

шt Iшкво мајушно сунце што сија тамо негде у 
далек км небеснпм дуurшама .... 

"Ено , опол1шо п опако нагледа ваше Сунце, 
гледано с вашег Урана, ма да је Мнзар одавде 
двапут дaiЬII uc1'o што је Ур:ш од вашег Сунца; 
а да је Мпзпр по волуъrену своме "шншо ваше 
Сунце, он бп наъr одавде нзг:~едао једва l~о.нtко 
Спрнјус, t·ледаu с впше :3ем:ье.... Не1·о на:зи, сnд 
ћемо лепо вндетн целу Мнэарову породuцу -
све његове планете па чак 11 но КОLЋ нратrющ\ 

љиховог," учипп мој во!) . 
И он то рече н пе pe•re, а онп се небесна 

хемиеФера предв~ји на две rю.1овrше, предвојп 
је један светлуцав појас, палпк ua unшy !С!Ј
ЈЈ·юву Сла.ну. По томе појасу блистало је пуно 
већпх и мањпх звездаш1х група, а у једној од 
њnх сијао је М11зnр :1eno~r .ъуб111Јастом светло-
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шћу. У том нетом нојасу, у једној I'pyшt авезда, 
јако је нада:tа у очп једnа необпчно qјај на адп 
као крв црвена зве:Јда, Ј>уд н камо црвевија него 
што је наш Марс. И, о 'rуда, п она, тако реlш 
uред 11:\ШIШ 0'111Ма , IIO'fC доuнјапr КОЛЗ11аСТ облю~ ... 

"Ето , то ј е друго сунце у Mrrзaponoj сн
стеми. А погдедај опет ону qј ајпу звезднцу, 

што ј е до самог руба онога црвеног суnца ! 'L"'o 
је њсгоn нрnтп:нщ. Illтo је ваш Месец вашој 
:-зсмљп то је она звезд11щ1 ономе закрвав.ъеном 
Сунцу; n сад шtзн , ш1 ћсмо се нрано љ~i У"У
тiпн! " ... 

* 
11 у једном трену ока· шr се ваi)осъ10 над 

једном '1ароб11ом 8ем:1.ом. Небо се беше чисто 
нреобраз11:10. )lн се обрес~ю у једном дапу, алн 
каквом дапу'? f-\.:шог ъш на нашој :-,Јеii!Ј.ЪИ ннющ 
шtалн 11\ICl\IO. Оне суморне небеснс црншю tщшс 
није бпло, шrтн се шt небу впдсла н једr:ш ане
ада. И ·небо п :~сш,n беху облrшсшr векны пур
пурннм сутопом. Па псбу одскО11ПЛО мо оно у 
пас на fJY'IaiiiЩC IICIШIШO еунце, али ШIIШО суЈЈце? 
'l'o беше једпа о1·ромнn ЈtУ1'Лй 1 црвена као уси
јано гвожlјс, а овде онде ноnреюша црпnастшr 
мрљама, Jtao да је 110 н,сму нросуто маетшrо . На 

једнQј страпн Оt\О [Ћ чудноватог ' 1 .'1 !\ЈЈа 11а Миаа
рове нородuце беше нзб11.1а неюшва .ъубпчаста 
светлост у об.шку једuе ЏIIIIOBCJ\e треЈЈеравс .1fс
незе1 'llljи су ара.1шстFI м;шзевн дош1ралп скоро 
до полов1ше пеба. Свет;rост се ова па ПC'l'O I\Y 



:r. Ј:0~1АР1 111Ћ 

нрелнва:ш у бсзсlрој Gојй , до~> се зашtдiш хор·н
аопат ове внлпнСЈ\е зем.ъе губпо у пурнурно~t 
сутону. И ова брда 11 шншш1с, п оне испре:Ја
манс окосtше: 11 опе per'e н јс~ерца, све је то 
нлю.ппдо неком црвенкастом ватро)Ј , док су ЈЫr

ховн највпшп овршцп трепсрн.щ у неком ФОС
ФОрастом сјају. 

"А, б:шr је ово лено! Днван c~ro моменат 
н:забра.ш1 .. . Рет/\о је на којој Јщшетн паlнr овюю 
ноднеG.ъе. Поl'лсдај оно црвено сунце, Itaкo је 
но свој~ј површщш н;:IGра:щано борама своје ду
боl\с старостн! Uно је већ на умору. fЬera су 
а строномп с ј едне суседне шшнете. љегове ста
рнје сестре, назна:111 Aмape-Mftpc, што ће pcl111 
7>рвааи , а њСI'ОШt щнtтиоца: Га.иидо, што lie реl,н 
rrла.iне·,ш. И 011 ј е, rледан 11n телескопс, l{аЈше 
юrају астропомн Ьlщщрова царства, одиста праnн 
11ламсн , '' рећн ће Лапласов дух. 

11 Ама, на куд се деде 0110 .ъубпчасто сунце, 

шта бli с п.ш.r ? 1' упитам га. 
"Па то сю1 баш н хтео да тп објаспп .м. 

Док с~10 се мн оној лепој :·~ем.ы1. овоме прати
оцу Аън~ре-Мnр•шо~r , нрнближава:ш , оп је у лету 
сном око св~је матере Aм{•pe-)lfipa - cfiм собоъr 
заклонпо свога lјсда Мпзара , tnoje друто еуш~е. 
lf>era ено сяд t·дс се на Гюшдову петоку ра~а. 
Онн ватреnп ЈI(Ла:зевп, што до1шру до половш1е 
неба Гмшдоnа , то еу весшщ11 љеговога вели
IЈаiЈства Мп:зяра .. . Па:ш, на:ш , СЈЈО Ј\йКО се љегов 
ва:rрепн руб нощ,.ъа!... Ох , то је одпста щ•.чи
IЈанствено !" IJOBIII\a ~юј загонетнн вођ . 
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lf однспt П\ се вс:шчанетвсност, велitчан
ственост п по своме ршшо.·rш\ОМ ~јлју боја што 
се у часу једна у другу с:rнју, 11 опет юю нп. 
шншу чаро:шјt·r\у нрпзму, једна од друге одnојс, 
на се расплнну но оно~Iс чудесrrФr 11ср11воју. што 
га 11редстлn.ъа овај мајушнн заrс.11ак у огромној 

OIIILITIIIIП ~fпзлроnој, - Та СС DCЛIItJЗIICTJ3eJIOCT 1 
DСЛШI1 не да 1111 })U'ШЪШ нpeД('.TfiDIITII 1111 перО~! 

ОЈшсапr. 'ћшо цео l'шшдов нсто1~ беше се прс
'Ј'ВОрно у један чудеснн шrамен. Ию·ледюю је да 
су се сюш. небеса отnорп.1а н дn се па. томе 
отnору у•tазао сю• Господ Бог .... И вебо п Зеъ1.ъа 
- све се то у ч&су прсобразшю. Опа се :ма
:Ј011ре~ашња сутонастп. РУ:\1~11 убрпса, а цело се 
Гrшпдоnо поднсб.ъе нсnунн једшш боа,апетвспнм 
ејајс·м, што се. у трену ОЈ>а, у мврнјаде боја 
слвва н npe:шna .. .. 

8ампслпте јсдuо светло с1rараrд-пебо , а на 
љему два сушщ - једно f\ЯО крв црвено што 
нрс:шва у стотнну а.;уто-румешшстю: бојn ; н 
друго .1.убпчасто, што нрела:ш у небројено друге 
- 11з зсленкасто-светлю: у .ъубпчnсто-б.листяве 

ш1лменове ; н то се опет све ст:ша у оне златно

нурпурве боје, што их. просипа оно слабо 11 

лошркаво Cymte. ll сад може се ъшслптn, како 
су t1ap0.11Q CKП ОДСIIјавала Olla IIШBOПIICI.l:\ брда 11 

плащше, па којвх су овде онде штрча.1п камсш1 
rо.ъацп , као I~Яiшн ЏIШОВСIШ шttрби зубн; опе 
пснроходне шуме, па ош1 безброј пп огумастп бре

жу:r.цп , она tвва мора, Ш\ оне сребрнасте реке 

н оток е Га~шдове... Ш та Евпн 11 Адамов рај 
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према овоме чаробном перющју небеспом '?! .. l\fн 
с:мо етојали пад овпм чудом од лепоте, стојалп 
и ноеъrатрали га ош·о ю1о е каквог Ш13душног ба

лова .... Алн се одједnом поче небо пад Гюшдом 
:ыутитн. Појед111111 врхошr nм1111111а по,шше се пу
Iшпи 1шо IШIШП исtюлипСiш д1щн.ацн. Из далећа 
се чула потмула тутљава; а мало мало па шш 

нсщЈед очнју cfiнy муље .... 
" Ене, баш с.мо батли !" JIOBIШahe мој вођ. 

,,Гюmдо xohe да добнје кшпу; а то се ЊС:\IУ 
реп\0 дешава. У десет љ_еговпх I"Одиnа j i1 буде 
па љему tшше ji\ пе буде, на опет да тп је з11атн 
IШIIO је бyjrra његова всгепщија: хе, али се она 
ноји пзобилпом росом, што нада од првог сутопа 
па до изласћа юt IIOIЋ од опа два љегова ~уицn. 

1\Iel)y тим вnља тн зшпн, дn Гюшдо ишt две 
рааличне године: прва му траје 24 дана, -t СN
та , ~ ъшпу1-а п 3G секупада, а то је време 

за 1~оје он обиlје око онога rtрвепог сунца. Друга 
му годшщ траје 8 месеLщ , 10 дана, 4 сата, 3 
шшута н 9 сеttупада, а то је време за које обпl)е 
опо црвено супце 01ю опога .т.убн•tастоt· - OI\O 

Миаара, - наравно водеhн са собом н свОIЋ 
нратиоца, " објашњавао ми је Лап.1nсов дух. 

Не прође много а ону днвпу панораму од 
не11регледпих Гаъшдових плашша, брда п долина, 
:мора 11 језсрп, }Јеiш и рсчица, што тамо амо вп
југају кроз певрегледпп :зсленп, негде рујева , 
негде златно-плава, а негде опет румено-.ъуuп

часта по.ъа.,27 покрпше гусп1 обмщн. II веh се 

27 'l'o су Гюшдоnс шу11с с р::~ зно(tојпюt .шшЬС)I п цвето)t. 
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доле нод ШIШИ~Ј ногама чу:1а страховита грмља

ВЈrна, пролямапајощ стрnховитпјtt!II тресци:м:а гро-
1\Юва. Чшшло се да lie она лепа :Зе~r:ьа сва отнћл 
у стромором. Оба сунца злати:щ, су оне чудесне 
облачне слике н пршшке, што су једна преко 
друге гоњепе пекоъr невидљивом си:юм, а њихова 

новршппа nрсламала се и одсијаnяла у псбројпо 
боја - боја зелепо-жуliкаст11х , руменкасто-плав
кастnх, љубпчасто-блиставих, а после се oдjeд
UOlll све то стапало у јед11у tiудесну приз11rу нз 
које снпа као каю~в вулкан мирпјаде мtrpnjfiДa 
друt·их, до сnд па нашој Эем.;r,и пеопажеппх 
боја ... 'l'o беше некакав ''Удеснп букет од боја 
п IЫIХОвога блЈЈставОI' нрелив~ља ! .. Спе је то да
впло велпчаrютnепу слfщу пспрегледнога, стра

ховито y::JбypкmiOI' 01~еапа од растопљеноi' з:~ата, 
посутог блистаnпм пескоъt од смараrда, рубина 

" • 1 п орп:1 ИЈ ана та .... 
"Ето, видиш," рече мп пратилац мој, "то су 

ош1 пети елементи који су п у систею1 вашега 

Сунца који су и у вас па Земљп вашој. И опет 
како је ово све друкчије, жпвописниј е и веле
лепш~е!" 

"Па у чему леже узроци овој различпости , 
щщ су елеtttенти једни исти?" упитам I'a. 

"Боже мој , на зар и то још не в1rдr1ш? На 
вашем небу сија само једно Сунце и 1'0 свет
лошlэу бeлollf што прелива па жуто блнставу, а 
то зато, што ее ваше Суш~е налази у добу 
своје потпуне ъ1ушке снаге ; а овде на овоме 
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небу CJdajy два сунца - једно што б:нщ цр
вепо-жуту б~ј у што ј с веБ на умору ; а др yi"o, 

Хн:r.:цуго,ЏIШЊII п :t.у с1111 
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што је у добу своје млnдпkсi\С бујпостн, што 
IIj)OCIIШt apai\C :r,убнчасто-б:вютаnс ... И све опо 
ЈЈЈТ(Ј ЈШДIШl: овај ејај, ово :1анос1rо преливаље 
б~ја - то је нросто једна нrpn <.;Dстлостн Супна 
што уищэс, н Cyrrнa што је ТСЕ< настало дn 
ifШlш ! ... Него 1111 onn лепота l'nмндоnа неће дуго 
трлјатп. Његов отnц усЈ\Оро kc заврпштн своју 
Ј>арпјсру ю1о Су1ще, на ћс уlш у друго стањс 
('lЮП\ i1ШВО1Ћ: рад ватре бнl=iс у I'лnвном заnр
ше н, а преонл~щаl,с рnд водене 1шре. Aм{tpe
~I:ipe28 nма да нpul>c кроз cnc Фазе жпnота, Itpoa 
1\Ој с јс 11р0111 Л::\11 lipOa које ПЈ>ОЛ3}Ш П ае~I.Ъ!\ nаша. 
На њсму шtn дн с е шврuш процес хлаlјења п про
нос агушљаnаљrt водене на рс ; шt његовој новр-

111111111 llЛ II бо.ъе рс\,н , Ш\ пенрСI'ЛСДПОМ Ol(Cally л:шс 
њсi· <ше треба да t e обрааују ll[ШII rраuuтскн с.ло:. 

jCBll j ааа TIIM да 113еТаЈЈу ОЈШ Х II.Ъадуi'ОДIШЈЊП II.Ъy
I.Ђil , Ш\ оне нснрсюrднс провале oб:ral\a ; она стрn
хоrштn борба rrpнpoдrrпx сдсмсната, борба nамеђу 
nатрс 11 воде, борба хладноkс н тонлоте, Gорбп rон
рсња ШlTt::plljC 11 ;Јl·ушњавање МRТС[ЩјС... ] [а 0110 

IJCIIJ>elшдпo ссnање муља, онпјс:юnнш тресцн гро
.щ>Јщ што 1111 :щ ј ед;\п трен 1ю партншу п, нај 

но~л с, треба да се нзвршн у подпеб:ьу А~tаре-
)f:1рнну пре'1пш1-.авањс н образоваље њсгоnе 
:пмосФерr, о п е 11удесне сред1шс воде п ваздуха 

у 1щјој ће се 1\30 у тОЈIЛОм материuом ttрнлу , 
.i пnптп прва IOI IЩa п би.ъноr н iiШliOTIIЊCI\M 

~-~ Т:шо су ваао:1 .111 ouo црnсно ~· уtще асТ(ЈОНОШI јс;џrс 
сусf'днн о.Јащ·тr. 
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сн('та , а на хорнзопту се ую1::Јатн првп пут 

ње•·оно нелпчанство ~fшщр; n tюсде, ма.·ю по 
Мf!ЛО, пз те једнне к.нщс, н:з тога нршштпвног 

ембрнопа обрмоrн1тн се безбројне снецnје н po
.iJ.()Шt би.Ћа п ilшвотнњn ... И ту fic се па врху 
те ЖЈШОТПН.СЈ\е IIИJHIMHдe j:tBIIТП Л.ЈДII , ГОТОВО 
()ШШDП петп , 1\ао и 01111 на нашој :1ем:ыt ... И на 
Aмf1pe-Mftpy хн.ы1дюш годшш Gcctн:he еЈшtе 
еру п щrј е 11 стрnховптн :'Јсъr.М!трссп. Ollfil\0 пето 
Ј\ПО што су бесле.ш 11 кло што 11 дшr-дnнnс 

uесп е 11n nnшo,j 3ем.ыl ; бсснсhе 11 ушпnтаватн 
'tllтaвa. НОI\О:1 ења :t.удена , а еву њихову хи.ъа.ду

rодl!шњу кртуру 11 оiiразова.ноrт нретваратп у 
нр ах Н НС\\ СО. И ОНДа ke СС ПОЧШЫ,ТII l13UOШt! ... 
Та шt в нс анате шта је сне ваша nесела по

стuјбипа претури.ш IIJIOIIO <:воје главе; кюше је 
она преврате II!IH1Шt: t\()ЛIIt\0 је шчннuтаја љене 
дсще прОit\дпр:шо п YIIIIIJJтnвлнo , та1ю, дn им се 

IIIIJ\йд вппте шrје зпn:rо пп местп. где су веi\О

ннма жпвели, nп.предовплн , ЈН!днли 11 збпралп 
c:noja умна 11 мятерпјллна боr·ат('ТIIй. н не слу
теtш, дn ke их једнога rюбпог дnrщ 11ли поlйr 
:за н еко:rшш ('Ct\ynaдa нр()гутатл ('трn ховпто ог

н.ен о ждрело ... Алп mt жа:юст, у то доба овај 
лсrш млnдиh , ово живо •1 едо Амltре-1ЮiрЈпю, 
бt1ke један nебеснп :r сш. Он ће тй.да бити тужна 
~::lltlin Месена 11аше Нсм.ъе ... И то l.c се све из
врнштп1 док она бесконnчпа. васе.ъсна пукне пр
стом. Helie нроЬи вн вуна десетина мн.'lпуна 
r·одrша, а онај kc се чаробнн IIJHt'I' II Jiaц Амаре-
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Ма.рнн тано нреоiiрлзнтн дn п1 nр~н·:1·о нс бн 
~ОГ:Ю П03Јii\ТП ! .. 

" А~IЛ зnр Тll ,Џ'('СТ :ШIЛIIYIIn ГОДЈIШI uазн
ЈЩШ колнко "пукни пр<'тсш " ! ... Tn то је, болан, 
једnа читава nечнщ:т! ... Деtет мнлнуна година! ... 
ll то је пуюш npt"t'o:\r !!. Нс, не: то је .иало пре
терано '' - реюн:ш ~Iy. 

Мој мс nра.тнл:щ r,лш·о nоr.;н•да . Ос~н·хну 
се, па .he ми ре\1 11 : 

"Хс, брnјшю :\toj. јсдrш, двл-д~.сет. па н . . 
дtшдесст мнлнунn годннn, то Ј С у Жlrвоту Јt~дне 

:~ВСЗДе IШJIIIIIO јџnн ДШЈ у iiШBOTY ј еднога. t'TO

f0Дf11111M'l' (;тяущn .. Ето, mтn IOI('JIIIIII , колпко је 

с·тяра вnш::t Зем.ы1 '?" ушпц ~IC оп одједпо1\r. 

Морам прнзнnтн дn мс је тюt пзненадншr 
Ш11'ЛЈ-r.см довео млЈiо у :злiiуну. 

"А ко бн то ~toi'Лo нn ддnку знатн? Ја 
~mсЈнrм дn Ће jt~j riнтн BIIIIJ C од 20 хиљада rо
дншt. Оно што у шыtзн nо('тнњn rшше, да је 
овnј свет створен П}ЈС 7 хн.ъадn годнш1 п то зn 
1щrлпх шест дапn - јл ДЈ)ЖНМ дn је то пр(Н·то 
ЈЈt 'ГйАfШlрекн погрсшкн : ту морn дn ј е пред оно 
reдa.~r. lttшl. ј ед11а ј ед111111 щ1.... Ссдюrшюст х1r.ъnда 
годнна, то је всl1 11 енпп ... " одтовор1tм му. 

Лап.щсов се дух опет ос:мехну па ми од
rоворп: 

"Хс, драгане мој, дЈЈукчнје то rшше у књию1 
постања светова. Бпло је вре~rена кад је и ваша 
:Земља, ћао што сам мало пре напоменуо, била 
једно oвaltO васе:ьеrн:ко сунце, пn ј е п ова п1ю-

JE.l,HA )'ГАШЕIIА Я11t:3.1.А ;, 
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шла кроз све мене свога хлађења, овако пето, 
као што про:шзп и ово Гамидово сунце, овај 

lloi'ta, вода, с11уда 110;1.а , а у њсно)l )r,,акушпюr кршху ј:1щrла се 
llpBa К,1.И1Џi Жlll!OT:I. 
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nоl·уренн старац, што је једном по•·ом већ у 
Ј•робу - док се пије најщ)(~Ле и ona охшtДИЈЈа ... 
А, шта мие:шm, r'олнко јој је вре~1ена требАло 
да се њена температу)>а епуст1r од две хиљаде 

Цслзлјевнх на 200 ~ ... Требало ј~ј је, брајаnе 
мој, р~шnо 350. мили у на I'одншl., а да колико 

јој је трсба:10 времена ДОЈ;. ј ој СС TOI1.10'I'a мора 
спусти Ш\ :гО-30 Цс;щнјевих, те да се у крнлу 
1ыrхову МОl'Л:\ јавнтн прва к:нща жнnота ?!" 

Док је мој пратн:1ац ово ronoptю они се 
о(i:r:щи ш1д Га~шдо.tt разбпше, ама као да нх 

... . "" 1111 011.10 НПЈс, н она д1шотпа слика њеrовю~ орда, 

нлаnппа, ноља п до:11111а , мора н језера, река 11 

нотока, он ст СЈiпу сщ~јом прв(ш чаробнош:Ђу. И 
МСIШ се Y'lliП11 1 Ю\0 да lla OROI' мора ОД 1JeKOl'a 

црвепкасто-<ЋетлущшоЈ' асленнла, ин овога qпсто 

тр~неравога ткrша од цвећа, џбуља п 1шшџа•·n , 
доnире до нас мнрнсна свежина, какву ја у 
своме живо·rу ШН'да оьетно ннеам. И опдn се 
окрене~• <·воме нраттщу: 

nБоше б.rшгn, ја чаробап :ш је овај свет! ... 
Да ово ннје опај небсt·шt р~~ , о KOi\Ie .ъудЈr доле 
на земљи 1сро~ тоЛ>ше хи.з.:ще година сањају? ... И: 
да ли у овом нюшвском нернвоју има и· .:ьуди? ... L' 

"Нема., 1111Т ~1 ћ.е нх шшд uнти. Овај r-fajy
rшш члан nс..шкс нородпце Миэароnе н еувшн~ 
је кратко1· нека, те дn се у ње1·ову крплу но
дш-nу П ОДI'аје I.ШС ЖННОТИЊСЈ\е СIIСЦПј е, ФСЛС И 
родонн , но•rињуhн од шштијасте IШФу::!орије у 
uоди и меtсунннщ на ковпу, па до првог юtч~ 

5* 
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~rењака, од овога, на до нрепотогшо1· tLOBCI(a, а 

од uреuотошюг човека ш1. до кюшог Коuерпика 
п Кеплера, lllекепнра н Во.lТера! .... 

"Гамидо је те1с са.д у добу ЈНtјбујпије ве
гетације и ових лшвотип.шшх Фела п родова, што 

су CJJ IIЧUII ошш грдоепнм лшвотшьама из доба 

уг.ъепе нерподе ваше :-зе~I.ъе. Ове густе п ненрu
!.ојпе шуме што их сад доле гледамо , а које око 
'IОвеково нюшд rш впдело није ПЈIТЈЈ је ухо ље
гово икад (•лушало 3апосве шуморе њl1хове, од

•·онарају Опl1м гороетаснюr шу)Iюrа па јурс1юг 
доба ваше :·Земље ; а ii\Iшотиње, што са.д у тим 
шу)tама жl1ве, стоје на оној средо1сраћн свога 
развпЋа одаЮiе се гранају на жнвотпњс што се 
легу из јаја и па жпвотнње што се И::Ј утробе 
paljajy .... на ове, што још немају ю1чме и оне, 
IIITO су IIМ КII'IMC у ВСЛIШО ра:.нщјене ! Л ОДЗВДС 
до - чоnека има н оЈ\ н ! Овај малп заселак у цар
ству Ии:шрову бпliс 11 нроlш, а у њсиу се пс-
11 е јавити ю1 чукупдед '•укувдеда човекова ... 
Него истина , како је то тужно. Погледајмо ове 
дшюте на.д дпвотама, ЈЈОЈ'Ледајмо ове лшnонпсне 

неиааже Гаиидовс ; поt·л едајмо овај nилипс1t1t не
ривој у царству Миаарову ; поrЈiедајмо она брда 
11 оне плашше што им врховп до облака д.ониру; 

погледајмо она језера п језерна, што се у њима 
огледа ово смармд- небо Гамидово, погледајмо 
оне ъпюt·обројне отоке њихове што су уокви
рене чптаnим солетоъ1 сnстло-зеленог шибља п 

llё1ВlJTJI ; погледајмо како се то све прелива у 
ХЈt.ъаду блrrставих боја - ЈШО златно-румено 



.ЈЕДНА П'AIIIr:IIA 3ВЕ:3ДА 

Be.лuчaiiCTIICIOI .i!YI'OB\1 .1.:11111.-. )11111У•111Х B)JC)IeHa ~- Вас ШtјС II OCШI· 
T[taAO 1111 јеДНО ОКО '1 0 86KOIIII, 11\JTII ј;: УЈСО Њet'OI\0 Cдyma.lO :ia · 

IIOCJJ(' шуиорс вате !~ ... 



70 .1. НОМАРЧПЋ 
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пшеппчно кда~је. 1шд тек почне да рудп! ... По
I'ледајl\10 еве те чарн, што их је и:цашна при
рода нзлпла па овога љ убнмца свога, па ~е уЈЈи
тај)IО: а на што то све, ющ ту нема мезимца 

Божјсга, кад ту пеl\Ш •ювека, да то све впди, 
да то све осетп, да се тој лепоти надпви п да 
творцу небесноме са дпа душе отпева божан
ску хпмну: 

,, 'Гебе Боже хn::tлш1!" 
И онда се Лапласов дух зaмJJCJIII. Дуго је 

мислио п Ћутао, док Ће се чисто тргнути: па Ће 
ми рећ.п: 

"А ха, l\111 се онде шюго забавиемо ! До 
сад смо веЋ требали бпш пред вратима ~јајнога 
двора Мпзарова, цара ове чаробпе провинције 
пебесне.... хајдемо!" 

И ми се кретосмо. 



\' 

У СУНЧЕВИМ ВУI\ОВИМА 

. ll.мв 11)'НО СТШtГ11 у вn~~;I.CHII k'Oje 
С\КО Ч08Сt<:080 !ШTit је Ю'Л. blt:t.e.10 НИТ11 
he " ""-' е1цетп. То је :tОIIЈ'штено само 
.:I\'X)' њеrову .... " 

Мп се Зй чnr опет наl)оеъю у оној :мрачној 
нrбесној пучшш. овйко нето '!осутој звездама п 
tлзвежl)нма юю 11 ъшло пре. Ошtј нстн б.шстаnn 
појас 11редваја0 је Це.ЈIУ IIeUCt:Hy ПЛ!\ЈЈПСФСру IIR. 

две полс; аЈш су слд у томе појасу сјала ~ю-гирн 
небеспа. светпла . Прво 11 највећс беше оно љу
бпчас:rо супп,с, н са. свим према. њсму, шt дру
гој странп CIIIOI'a UЛпt'ТйВОГ појаса, ЧКIЈ:ЬПЛО је ОНО 
пегаво црвено сунце: а недмеко од њеrа у петој 
равщшн небссној нсоб1Ј1ШО ј е б.тrпстао некаl\ав 

двострук месец. Јест, он је однста. бно двоетрук, 
јер му је десна стр:нrа бп.1:r освет.ъена так(), да 
је ПЗI'.1едао fШО да ,је од ,'IЈ'rвенnг сребра, а. нмао 

је об:шк нашега Аtладоr :М:е(:еца. дсж му је :1сва 
страна rrnюa об:шк олет м.11адоr ~Ict·<щa. ал11 је 
овај друrн срн нмао 1нжnкву спво-жуЋкасту боју, 
што jr по ма;н, прс.лшn.1а у таъшо-црвену, док 

је њсrова tpC'дJ J IOI бнла са tвшt вnсенченn .... 
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'Гpcfie tB~TII.illl шш_ло је u\).1111{ 11:1/I IOI'~ нуног М~
('tЩН. Ю1Д ВЈН'ОКО ОДС'I~\1'11 1 11 Ю1Д ШIМ .ЈС 1-I;Щ ГЈЈ<l

ВОМ ј а у нспщ:рсдној б.-1113111111 љеговој. б:шетн:н~ 
су II CКI.IЛIII\C ј <'дВ;1 BIЩIH~ :-Щ(.'::IДIIЦС. 

,,Ето, 11;џщ;щ t'U ."H~ПII B!IДII ЦСЈIН l' IICTC~I <l. 

l\[шщрошl .... Пш·:1едпј га пог:н~;щј 1~нко је вшш
ч:нсетщ•н. Ево онщшко нзl·ле;щ ваше Сунце I'ЛС
дано e:t Мср.кур~1. мсанмщ1 naшel'<l Сушщ .... По
rле. вндп, юн:о ј е лепо оцрт:1н:1 nутањ:., кој<нl 

Јlл~нюте Чнзароnе круже око rвогп дентра , 01~о 

љеговога вслнча11етва l\111a:1pa .... Ето, то је всрв:-1 
tЈШКН L'IIC'J'(ЩC в:ннега Сунн11 " оi)јilШЈЫшао Mll је 
вnl) Mf"Jj. 

" Ама, MOJIIIM те, IО'ШаВ је 0110 ДIIO<'TpyJc ме
сец: дм. млада месецп с рог:ьевшrа ј ед:ш пр ем п 
другом Оl{ренута?•: уnитам га. 

Он t·e щ·~1е.хну Шl he МII реlш: 
"То 1щје двостру1\ щ•t·ец, то је ј едан ме

<·tщ .... :-~ар п1 нс П()Эm1јсш. 'l'•J је Гнмндо, то ј<.: 
OIICl ."IeliH ЗС:\l.М\ 1 Tl) је Ollflj ДIIВO'I'IOI 11Ср118(~ IIC

бCCIIH , што <:мо l':t. ма:1о пре IHH'Mй'I'P<lЛII. Om1j 
<·pei)pн:l CTII epn, т1~ ј е она t"I'Pйllй њеl'l•ва, коју 
је Мнащ) оЉн·јаСЈ; а онај lt)ЈВСIШ<н~то-жуЬка.стн 
срп, што је ншпе 'I'ЮIIIo-цpнellкaeтu боје, - то 
је његовн. лсвn ечншн, I{ojy је опет оiiн<~н;ю 
ње1·овu ;ч}УГI) Сунце. Сунце Ai\t{tpc.-l\blpe ј n 
кнко <·~ овај прнтш1.ац ЊСI'()Н щ1лнз11 према овn два 

св«1ја сунцн, у Т<Жiщ положнју, да му је она 
пншн , :~:11_1 опет лепо в11д1ш љегова површшш, 

ШТО је IIЭМеђу ОШ1 два t'pll:l , ДОШЛft у свчју 
еен:ку. Н ту је <·пд на њему ноh. :-tЛЈЈ 111:: ноЋ 
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као ш1·u су щшю ноlш, uub као што су UI1ШII 
еутонн 1rлн ваша прозонј n." 

" А какво ј е оно еветшю што лttчtt на 
наш нун l\lo~~uц ·~·' ynttпtм IЋ. 

],'[ 0 11 l\111 Одl'ОВО}Ш : 
"Ово је 1\fщщрова нета планета , а но вc

JШЧIIIIII 1111 1ш. Iby еу суеедшr астроно!\Ш шtзuалн 
Амаре-Ј!йме, ю·r'tl lic pcl, ll нллд;1ју~.а. И она 
је зr~rюп1 , нщ·лс l\111зара., mщ enмn, FЈајм9Јншја 
110 errл11 н упщају <'Н<шс, јер је она од tвпју 
своЈнх. t·сстара највсkа , ;1 Н:IШIЗЈЈ <'(} у ерсдшш 
tпеr·смс М нзаронс. Онн је у ов<\ј ~~tштем1t оно 
што је наш Ју11нтср у <·нете~rн вnшсiЋ Сунца: 
љегов ут11цај 11:1 <.Ће щ·талс плшютс у щtрству 
1\Iизароnу npel'yll.~ll је: 011 ј~:. т:-~ј штп сву своју 
t.paby 11 сестре држн .као на неrшм уздам:t, чае 
ш.1 узде uоnушта , а час нх aaтcil\C , те им 11е да 

да оду у <·трану ! .... 1l мн c~m ыу се веома 11рн
Gлнжrши , те ш1м щн·Јюда rtno ваш "У." М:сt·сц ...• 
А поi·:r сдај кшн1 је cjнjarr !.: .. Он <Ю t:ад rraJIHЗП 
у тrчrщм стању - од прrшш~с ошнtо као рас.тшr

.ъсно rnoжl)e, cpcupu нл11 з.1~то , док се све оне 
његовс t.тнхиј с , што Ье ес нд њнх tюеле с1'о 
педеt:ст ъшлпуна l'oдшr:t <'·творптн љегова ъrора. 

снд пнлазс · у гуетнм t·лојсвrша · оi)лака тлкlЈ, да 
зрацн сушщ 1\Јнз:-~ра још нщ·.у шrкнд nродрлн 
до са~шга. љш·оnог јсзr·рн , пноћt. (ЩЛ IЮI' оr\еана 
н.сz·пвс лнвс, 'llrja врелтrп rю дn да и једна 1~ап 
ВОДС ДО11рс ДО Њ~II C ПOD)HUIIIH~, 111\ КОјОј ("С ОВД~ 

ОЈIДС Jl \) tJ CЛa XB~1TёlTII J'})ЯIIIIl't'Kfi ItOpa, а.111 Коју 

t·.ила лавпнс ватре :щ час :щроuн у милнјnрдс ко-
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)lfiДЯ, па ПХ (IIICT ПјЈСТВйра у n(i]((((~ TCЧIIe 1\Ш,

теријс .... И још нешто: ваше Сунце ШJil нрс1ю 
400 чланова у СВ(~ј~~ј а:џру:щ, fl l\lпзар 11х нма 
о1ю 6()0. :И uп шш не~Су врсту ::tетсроид:~, а-ш 
су OBJI П МНОГО tiiTIIIфl 11 МНОГО .'ЩЮUИ 110 ОLШ 

вашега Сушџt ; а нутањл. rш ес находн из
међу Амitре-ЛСша н A:.ritpe-B(jc .... 2~' После још 
нешто: n::tшe је Сунце тоше . од евпју евојнх 
11!\ЯНСТ:I, 11 ЊИХОЈНIХ П})ilTИJHЩil llй. ('СДйМ С'ГОТIIШ\. 

пута , а Мизар је опет тшrш од свnје чељадн Ш\. 
804 пута , - па 11 но томе је Мнзnрова пород1ща 
с:шrшя нородпдн nameгa Сунца, еамо што је ова 
мнuго млаl)а, ј ер се, шtравно, ш1 нсrооЛико сто
тшm мплиуrrа гnдпш1 обр:l3nвшш Д(ЩI·пrјс нсгn ('11-

<·тr.мл Ш'IПI ш· а Су IЩЯ. 'ћ·мЈюрятура. ј е ЊCIYIR:t. 
много веkа него она. на вшн~Ј Су1щу и ње1·оnе 
су стrrхл,је куд 11 камо peljc, те је с тога он по 
во.-rумену 15 пута веhн од вашег Сунцfl, док Је 
11(\ ТСЖШIИ готово IШЈШЈ{() 11 ваше Сунце. и·та.rю 
ю1д Мпза.р yljc у год1rн е вашег СУЈrца, и он 
\·,е ее емаљптп, пnкnравяЈуt~н ее вe'IIITIIМ зю~о
IЈШ.нt Тјнi·:Ј:rацЈЈј е, xлflljcJJ.a 11 - агуш1ьа.вnња; 
fi:Tн lн· ,, нт 1 до тога врс:\ЈСШl н внше Сунце по
СТ-Ј р ·:- 1'• • : а~:,?ј . СВ(Н',(е МЈIЯДИћi:ЮМ жяру IIOHYC.TИTII 
па .. сн: .i~·tiii,J 1:шше ('.щныrтн. а по н.rтону Ће се 
ю•• у 11 аl•рад·п боре ('Тароетн 11 IIЗНСМОГЈIОетн, исто 

.11 ,;11щ 1\flq.\· што то t.:ад гледнмо юt л1щу овога 

I )Jttlll t'MPt'lrtJIЋ старщ1 у nородпдн l\Јшнч_ЈОiюј," pelнr 
11, •: ' '( :.1.!. ____ _ 

'.!н Uщi 'МIJЗ:lpona пз:шста до.1:tа11 0.1 IIJHt.111KC у paur на
"Ј : : ;,>на, сюtо што ll(•ja не)!а ошtх Сатур1100 11Х обру•tа .... 
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he :\Ш Лаrrлпеон дух rЮЈiй<Н1В1ЛЈЈ MJI руком оно 
црвено п lleNшo Сунце .... 11А треба још l~ то да 
:нтш , да је н вюнс Сунце. кад је било Iltтe 
те.мn ературе. коју сад шш Мнза.р, аащюмяло то
лл ю) 11сто нроетора, ItOJШ ко Ј' а. снд заrqэема М и
~шр. I-Ьеговn исрнФсрија допнрала ј е чюt до ор
бнте Вспсрщrе; ал11, душа nя.ы1., у то доба још 
се од њега не беху о.делн.1а љегова последња 
дещ\, - ваша Дашща и :Меркур ! .... Него доста 
о тщю. Нас всћ ево I'О'Ј'Ово на самом нрагу пла
ъюно•· двора Мнза.роnоr. Ј о ш ци г 110 пою\ Апrлп
утt мн.ъа , па hемо бнтrr у самш( буковнма њe
ronн~I; а тн fi errr бrrтп јсдшт са nаше Земље, 
чнј је д~х, још an ;Rивотn свога тела, бно тако 
<·pelimr Д~~r;.~бюrза nocмa·rpa велtrЈанс·r·вшю ваде 
ј еднОI':t Сунца. ! .. .. Па::Ји , на:ш! ... Поl·ледај-дС'р, 
поЈ:дед:1ј! '' Ironнкr. Лалла(·ов дух. 

~1 ја поi·лсдам .... О Бмке, Створитељу, lle
;щja дела тщ~ја јесу, I'осп()де !... Менп се про
ето учнни , lШQ да, 'J.I3 0110 1'::\ lШЛОСЛ. Ol'ЉC IIOJ' ЈЈа 

све стране IJJJИJIY један С'Ј•рахоnн·1· н:IЛ.!\IСЈЈЈЈ ()Jtenн , 
па поче юашпtt целу ону црну нс:. с<·ну ну
Ч111.1У; њщ·ов се руб увнсмирн; 11? : 11.1' • ,, ~:тщпе 

шнба.тн I'OIIOCl:acшL ttла.ме.tювн, а љ~1·ов;1 . 1· \~ Ј~ела 
поврШЈIЈЩ, r.трахошпо узбу]жа.. MeuJJiflt·~t. :штrло 
као да све нсбеене звеаде неощrсаtr~фпн~rщщr 
по:•етеше ово~rс нламсrrо~r оr"<еану д~rm o;Jr. .,"" 
утопс. И овај грдосни голчјат нсбесщ~·.юilulщЈrо 
~ш с~е, нснутr 'llf 'Nt.вy пуrнту васе.ъеюш~ 1_ј-• м· 

<·с још над нама цpmtJIO нешто небњ11о 1,v 
су црштп iiOJJJ}Ж:.t.lC још щщол 11Ке зnс!fД\.' . 
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ее остал<• nретnо}ЭНЛ\1 у једа11 nатренн Ol\erш , 
ч1rј с 1\р:tјеве 11\tty )tогле Д()1'.1едати о•щ наше, 
ошшо т:то као mто t·e пе внде "ЈНlјеrш нрщ·тра

ЈЮI':t 'ћtхог Otten н n.... Ово управо 1111ј с 1111 но 
'IC)ry ЛII'IШIO 11а Сунце. 'l'o ltemc ј едnн щ•н:ще
ран шн·~. /,(~ 1/('1\11 Х;ЈО('. ('~1t'T<lB.ЋCII Ш) НСI/11ТОГ О/'1/.а 

н ншшенn п опнх rrmraмшrx tтпхrйа што једна 

другу IIO трпе, IIITO једна другу ПO'J'IIt.Жy_jy , IIIJt l
rorre. - што jeдrra другу пp(•;r.;дrrpy!... Поuр
rшrна оuог<1 нсuс<'ног џнпа нс ;џ'i t·e 1111 одредптн 

нн отн·атн. То управо 11 tщјс liнла IIOBJHIIIIIIЯ . 
већ щжtшnа nатрспа помама. Orr:t t·c 1щј е само 
тa;ta(·fl:ta , ве\) ('У њс1111 ШIЛII зап.ъуеюша:111 l'i'illl 
нci•Ct'JIII зевпт ; ова је nрн:ш, nснун111ла, J:tlllcлa: 

::\ ЉС\111 11JН\.MCII II \\.ЪУ\1\.~1Щ Д0t'Т11:Ш.111 t•y Д() \.Ћ~IЩЋ 

t'BIIД/1 щ~(IСШ<Н' .... llajнpe \:С ра~јапс lleiH\IO\ t''l'fH\

~OBIП'R огњсна il\дрсла, tщ оtц:\ tt3 н.нх. мун.~

Вllтсщ Ui)ЗIIII tШ, ii.ъупу IIЛ3l\telllt iЈую11щ Rojll <:М
ј 11м нр l·кавшt npxon11~ш нш\рнју 11 оно ма:tо щ~r.:t 
над llfiMfi ... llTт:t Даnалnгнрн, mт:t l{opдн:I.Щ)II . 
- Ttt t•y лpe1tn ЏIIIIOBC/ШM 113JIJIМ:t ODOГfl JIO~ff\:\f

.ЪC/1111' пламе11оr окешш - мnjyrmю uoptщ~, JIIT() 

нх всщ~рrr.и зсФнр нnбнра rra ог:нщалу Юli\Bti i'Л тн

хог језсрца.! ... Па онда, 011а mtcrш, оно Фнјуr.;nн.~, 
ова де1tонска nо.мюrа пеuескпх стнхпја, што xoke 
uз теъtе.Ј.а да покрену п небеса н целу мсе.ъ ену; 

Ш\ оно ј е:ювнто урлшшње rюмампог орrшпа: као да 
је иенуљавало чптаnу бесЈ\ОПаl/ЈIОСт nасе.ъепнну! ... 

"Ето видпш," поче~. е мој вођ. "овај неGе
сrш tюлолпп, ово сшшо, оно пламено срце, чпје 
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моhне откуцяјс oceha свакн дюшр у огро}ШО~I ор
r·nннзму јс.дноrа прострапог царства звезданог; -
овл ј огљен и О1<еан, ч иј п ШIШI зап.ъ ycl\yjy чак 
1·оре у педогледне просторнјс пебесне, то је она 
б:1сдуњаnn зnенда, што је дру1-n по реду у рену 
Вел11ког .Медведа . . И пе сюю да тај сюнш oтl\y
цflj срца љегова oceh:-~jy свн 'I:tаповн ове огро
)IНС нороднцс Мпаарове, ве~ га осећају н све
~<О:IШШ OCT:lЛII CBCTOBII, ШТО IIСПуљавају ову UCC

KOIIaчпy нучнпу вй.сс:ьсnсitу .... " 
"Пос.·Iе, с овог :грапдиозпОI' огњишта, иа ове 

божапствене лаб()раторнје, иа овога неис•хрппога 
врела тон:юте и свет;юстн1 uoтнtre жнвот за 

мнријаде мнрнјада органстшх стВОI?Ова у про
страној обпте:ыr l\Iнзаровој. И ю1д б н ово срце 
преста:rо дn r\.уца ; ю1д би се огаљ на ово~I чу

дотоорrЈО}I огњrши:у 1юјом несрсkо.м угасио, онда 
би цела породица овога џишl-Сунца .У томе истом 
трену преста:ш да живи.'' - - - -

И Лапласов дух ма:rо застаде, Ш\ онда па
ставн опет да:f.е: 

"Ох, да пr је зпатн, какве би страховите 
nромене ваета:1 е у 'Пtта.вој области наше1-а Сунца 
кад бп се оно угасп:ю : нестало би дана, нестало 

сутопа, нестало про3орја; утрuу:1е би све ни
јансе б~ја; нестало би пролећа, лета, јесепп; 
:Зе~t.ъа бп се претворила у једну вечиту санту 
.11еда; пресе1tао б11 се за вс{tна времена онај ко
н~щ па. који се нижу дани, неде.ъе, &Iесеци, rо
дпне, векови што обележава.ју живот људски, на

предаr-. н ра:.Јвrrће 'llJTanora човечанства; n све би 
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се то стошrло у једну страховиту црну, у једну 
HCifJITY пofi! ... " 

И онда Лап:теов дух опет заћута. Дуго 
је тако стојао н посматрао <HIY стрr~ховнту борбу 
IIЛ<lMCIШX BfiЛOBa, OIIC ГЈ1f1ПД/10~11С BйTpOr,rt_:тc , ШТО 

нх нскюш пезшша сљш шtлн н (i~щn •.JaJ.t горе 

под сюrа небеса, П<l J:i.c <:С с)дједном. 01~ренутн 
M.ellll 11 pel'i 11 М 11 : 

,,Па IIIIШt та <'удба 'ICKH IIC <:аМО BfiiJIC 

Сунце н целу љегову IН>родину , 11сго н сна она 
11ебројена свет11ла што еу рй<'ута по овој бec
JШII:ttJнoj нучннн ваесљсннној.... ЈЬуди се ра
ђ<lју 11 - мру; .,.n нето б11ва н са. звездама .... 
Пlта , тн сумњяш'? О, в11 , 1н.шерне Томе! ... Њr 
верујете у етвари 1шје не постоје, а нс веру-. . . 
ЈСТС у оно што JlO('TI~JH, што )С UC•IIITO , IIITO ,]С 

ненрюrеllљнво. Вн бii<'Te хтс.ш најпре еве дr~ Вll
днтс, све да. опнпате, ш1 да верујете, а не знате 

Д<1 II'Мfl МII)Щј:ща I'ТВарн, П~јава И ЊЈIХОВПХ 
ПЈН1-Пра.у:Јр0Юl, JIOjll ее IIC Дftjy 1111 НЈЩСТЈI 1111 
OIIIIШtТJJ 1111 пестнтн ~ а пајЈЈосле шта ете в11 у 

CTfiЊY ВIIДCTI'I 1 OCC'I'IITH, OIIИIIH.Т11 1 IIYTII е TIIM Ba

JIIIШ нс<':шршешш чулнма'? Дп JJII tте вн ию1д 
осду1111ШВЯЛЈI lШЈЮ <·е у пролсliс пељу ~окnви у 
дрва Н UIIЉa кроз ОЈЩј IICIIpei'.'ICДI/11 (;IIJIC'I' lbll

XODПX вена. н артщн1јn , 111'1'1) отюпщј у оно чу
десно ТЮIВО ЛИ<:'IЋ у ЮШОГа ("I'OГOДJIIIIЉCI' раста, 

IIЛU OIIC IIСЖПС (iдЈН'ПlВС 11 бnjaJJII-JIIJ<:.'l'Hfie у J\11'1-

pll~fiBC мај<жс ]Јуже 11 1шtрсног шсб(~ја '?! ... Ви 
енмо ос·етлтс он е аеlшlЈЬСЈ<е тру('()ВС , кад ~с већ 

н с·ама н. сва ко р п , од 4~ Ј\ш1пметра дсбс:~а, н од 



,/EДIIA )' I'АШЕНА 3В~:ЗДА 79 
- --- --
вашим поt·nма зR..ъу.ъа н З:l.'IЋЛ:н:а 11 то тек онда , 

кад ('е 11 сюш ,, бесловесна : стока од тога по

треса усплахнрп , а не :знате да не~rа шrјед
ног CCI~YIIЩt Ю1Д СС IIO}>fi ае~r.ыша IIOД ВаЈШШ 

ногама не потрс<'а, не дрхће, не трснерп - од 
непрестnнога врсња 11 таласања онога ешшоr 

оке:ш:t лаве у утрuбн :3см.ышој. И 1зи код свпју 
TIIX 11:1 JIIIIX "ФНЈЮ 113011Пј)СШIХ LL ЧУ,!Iа, ЈЮД СВС 

ваше· 11 "дубокu 11 внсокеL' научнОС'Ј' It - IШTit 

што позитивно знате, вптн 111тl'l од свега тога на

ЗИЈiете. Вн сте ва МН]шјадс нојава , што се Фfii\Tlt
'ШИ нред ваьш догађају, врше, појашьују, код 
своЈнх оч1rју - (':tенн, а код своЈпх ущ~tју 1·луви!. 
Ово што сте до <·ад от.кршrн , пронашли п науком 
утврднли , то је тек коко11I11ј е чеrrр1щње ва нод

ножју I'Opucтat.:JIIIX ДавалагЈq)а. 'l'a Dlt сте једва 
у почетку ночетюt строгога pa..~ta паучног n про

налазака B~'BIТIIX природних пстнна! .. " 
.И Ланшн~оn дух онет нешто аа~таде, ла 

lie готово Ј~т/\О нrн·т~ШII'ГI I : · 

"Па rшак у вас шrа нунu "научннкя ," .к11јн 
уображавлју да љ11ховој дубпк~ј шtучноt.:тn нема 
грашнщ и да u11o, што љнхова l'лana не може 

да схвлпi, да щ~јмн, 11 н е нocтQjlf .. . Они су то 
што t~y нрвн дрзнулu да .-ажу, да ј е Бог но
нове ка н:Јм l rшљотшщ 11 то само зато, што t'R 

OIIJJ НИСУ IШД}III IШДСТН Шl ~ВОј 111\1 руюша OIIИ
IIaTII, нн т н га нодврЋ 11 <:в ој ој "научној" аuа
Л\1 311 ! ... Отрпа:ш .ъуди целу ва<'е.ъену и све за
кпне љене у свој е пау• 1 11 е апарате, на еве то 
нропу<"l' ll .ш KJIO:i Фнна и осетљива цсди.1а uе.ш-
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кorn ъюз1·а евогп 11 1111 у једном трунћу љену 

нс вшшш 'Ј'[Н\ЈЋ Бщ~>ј ега!... О1111 (':\Ieky <·· ума, 
да ri11 такву теорнју )!tНЋО Шi<"Ј'!шити и какав 

11 11аучвн" мрав, јер је оп. IIJICМ:\ peлa:l'lfnнo ни
ЖЮI ii\IIВO'I'ПЊaмn , мно Ј'О дa.l.l' у nнтелигепцnји 
п:нtакао, него што се човек y:mco щщ осталим, 

н.сму најблнжнм, ж1mотињnмn : 0 1111 нпсу кадр11 
да увиде, да су 'Ј 'ермитп30 релатнвно већи rrn 
iiOJљepи , него 01111 мши, што нроб11јају брда п 
II:Јапинс, 1·е t<.ро:з њнх проводе желс:зшrеrке ЩЈуt·е, 

1ta им се врло често дешава , дп се чптави ту

нмн сруше пад главама нут11пкn. н то само 

зато , што вису бнлн у стnњу да узму у об

рnчун све слеъюнтарпе сп:r е, ю~ј е дан 11 пoli 
раде да тај ЊIIXOU рад срувю 11 IIOHИIIITe, ДОК 
се то термитимн врло рет1tо дешаnя : 1Ыtховн 'IY
дecml насини, IЫiх ова iюшошtсна. села. 11 зnееоци 
ретко кад 11011лn.щ~ pe1tr. Јесте лн юtдгод мн
t':шлн о томе, где овп вреднп ненмарн учшпе 

овај чудноватн занат свој ; Ш\ кој ој ли nо
лнтехннцп <шр1111ЈВШ11 ~ ошt свој е ш•жињсрске 
курt·овс '? ... (' 

"Та ОНИ ТО раде НО П)J11pOДIIOltf IШСТIШКту, 
()щню нето, као 111то 1·рnде пчеле свој е cal1e у 
1-юјс прпбирају иед, ·' одговОЈIIIМ му. 

"А, nрпродrш ЈIПСТЈШКТ ! ... ј е лн Бога ти? 
Нш11та вије лаюне кщщтн него - нрирод1ш ип
t1'11НI\.Т. На тnј (· ~·. начшr могу рс11штн нnјза

ЈЈЈi стеLщјс нроблсме ... А ве JJII'l'll'I'C, ко тnј П})ll-

~ Врста најсаоршсн11ј 11Х :11рnвл. 
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роднн JШCTHII~>T усадн у ону мn:1у главицу мра

внју, пчелnnу п теръштову. А , анате ЈШ вп 
111тогод о о1шм птнщ•.ма што своја гпезда пряве 
на. вешаљка.ма од тшн;е н меке н !l вfiтn, те да 

свој nодмлад:нt сачувnју од OШ\1\IIX cвojiix не-
11рнјате.ъа што се хране њнхов1ш јајима и м:ла
.1\Ш тпlнша ? Сад се оне внmс 11е муче да пряве 
вешаљке од nfiвliтн нлп другога сластичвог лу

эавоt· бнља, него ·rн оне нлшле I'Отовnпу: оду 

на каrю Фабрично буњшпте па 'I'Y пађу парчади 
"RI\йa канапа, юш палтл.пчнца, те од њих шt

•нше вешаљке за своја гuезда: н .1акше 11 згод
llнј е н практпчЈЈnје ! ... .Ко ове тнце томе яакшем 
11 нрактичiшјем нослу науч1t ? Да и ro веЋе бпти 
нрпроднп ипетннкт'?.. Зар не видите у овоме по
е:Ју једно зрнце BeJJHitOIЋ божанственоr ума?! 'l'a 
се божанствеnа искра налази и у мозгу мрави
јем као год и у мозгу Коnервикову. Па и у са
моме томе природном шютинкту, по коме маЈ( а 

nчел1ща гради своје саЋе п сnрема свој богатп 
апмовпик ј по коме се птице селиц е, о јесени 11 

пролећу, креkу нн. далеки свој пут - одсијава 
божанетnепи дах Бога Створите.1.а. Јесте ли кад
год ра~мпшља.пи о томе, како у сваком стварач

ком раду прпродrшу има плана, пиа ИПСЈIИ, има 

тежње за све Ј(tшшим п савршев11јим об.аицима 

п биљшrм и животпњсюtм ? .. Dрпмитпвнаје биљка 
бп:1а груба, иеслврЈПсна : опа је била без лиmЋа 
11 беЗ ЦВС'fа ј II(IBII ј е ЦВеТ 6110 без ОВИХ ДRHR
IUIЫIX дпвnих бојя. 11 :мириса, а прв11 становници 
::Зе:\r.ыши без глас~ , uез е.луха, без вида и без 

а:;џiА >·rлШЕНА 3BF.R,Џ 6 
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Lli!В:I KOIIII:t 11 IJIIUII Ot'ii!T\IIЩ\1 11:\IIIC i!C~I.ЪC. 
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.ъуvnш1 нрема: своме н~ј:шом u слаба11ко~r 11ороду; 
а nоr.лсдnјтс данас, с юшво~t .ъубав.ъу п преда
ношhу матсрс гаје и подшку свQј подмладаrt п 
11Ссто н саме Ј'ину, Gр:шс\·,н CBQj пород од про
ждр.ыtшsх н сюшнх непрпјатеља својнх ... 

"3np се у шю~•у томе не впдп божа11ствепа 
нскра Gога Стuорнте.ъа ?! А то је у вас све је
дшi прост, један гО Шlt'Ti tlllt'l' н - miшта више. 

И ви у то слепо верујете, н то само зато, што 
ј ош ЈШстс тшдрн да внд11те опо што ваше не

оаnршепе OtUl ннсу 1шдрс да впде 11 ваша чула 
да осете; вн у то верујете и зато, што стс уо
бразшш да. су паша. чу.тщ тшш оштра, таl\О осе

т.ыша , тако ~IOhlla н тако савршеџа , да па свету 
nсма шшпа, што шr не ~rожете внде1'1r , чути, 

ОМИ{)[[СаТ11 1 ОIЩШ\'1'11 1 0CCTII1' 111 1131\fCj)ИTJI Jl 11р0-

ЦСШIТП ! .... " 
И Љшласоn дух опет :Jaliyтa. Оп ме је uо

с:шtтрао - од t·л:ше до 11етс, а:щ некшr благнм, 
ъtеюш 11 шшостшшм погледом, па lie ме одје
ДЈЈО)Ј ушпатн: 

".Ј сен лн ющrод слушао ону прнчу о је

дп ом BIICOKO-II :tY'ICПUM МЈНШУ П љегОВОМ j:tHHOM 

нредаuаљу'?" 

"Ннсйм. " 
"Е онда чуј! .. То је овако бtiЛО: 'Гај ве

ЈШюt мравјп паучннк jcдiiOL"a даuа о~јави пре1t0 
својих домаћих -- п јутрељих п nе•Iерњих -
лпстоnа, да Бе држати у вслш~ој општnпској сали 
jnnпo нреданан.с о не~-<rrм својшi • 1удноnатанr " от

кровсљнма. " Одредп се дш1 '' •Јас. И свет 11авали 
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као па прнчешБе. Сала је бнла дупБё пупа . 
Нпједпо еедаште ппје бпло празно, а многl( су 
моралп стајатн - до с:шс катедре I'Оворпнкоnе. 

И ъrладн паучшЈК поче 11рнчатп, како је or1 у 
дугом проуt1авањ у 11рнродс 11 свега онога нпо 

ее у љој збива наишао ш1 ншсакве свстс•се дп
nоnе, д1шови но телу н но y~ry. И :шо па свету 
вма богова онда су то о·вн . IЬима је све мо
гућrrо . Оuн па пек:шюr ))nво.ъпм снраnаъrа броде 
спња проетрана :мора, а по нnјвеl1ш1 рекаиа-ЈЈ.]Оnе 
п е <·а мо щtз но ду , веБ 11 уз воду: воде разt·о
воре, договарају ес н склаш1ју читаве п.иаповс 
нутсм неюо: чуднла што t·e зову тслеrраФп п 

те:ЈСФ011И1 IC(Jjc је ОПСТ И:1MIICЛIIO IICRaKaв ЊИХОВ 
чудm\ - Едисоп; на ј ош ннсу пи с тш1 задо
nо.ыш , nећ раде и па томе, да се разt·оварају 
н преко мбра п преко 1·6pii без тедеграФскнх 
iiШIЩ, 11 ДIIIJCIШ! .•• 

"И још то с1iромю: мрав није пп изгоnо
рно, а у са.ш се зачу жестоко звnждање, лупање 

ногама о патос и креве.ъење; uе1ш стадоше чак 

п ј езпке да нла:зе, а у оној сплној светппп зачу 
се 11 неко 1trу:м.1ање п нретљ:~ : HCI\0 впкпу чак 

п : доле, доле! ... У тај нстп ъшх зачу се нека 
tшшталица што у сам моэа1t аадире, п па то се 

као киша оеу на паучшшоnу катедру, бацаље 
покварепих јаја31 и то у толикој мери, даје бe
дtltt паучuик морао преюшутн своје предаваље 
п пз саЈЈе побећп па нека тајна вратбца, ппаче: 

at Наравnо хравјих јаја, а ne кокошюы1х . 
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би бпо просто растргну·1', а можда чак и жив 
спа.ъеп на ломачи, Itao оно што су хтела твоја 
бpalia спалнти вссе:ЈОг 1'адилеја Ј<ад је дОI(ази
вао да се 3ем.ъа око Сунца окреће а не Сувце 
ОЈШ Зем.ъе. " 

"После oвoJ'fi, настало је те1~ право ругаље 
n псмевање свега онога. о 1IC~IY .Је научни мрав 

говорио .... "' 
- "Е, оно је би:ю баш минхаузепсюr ... 32 оп 

пронашао да на. свету пма створеља савршени

:јих п умппјих од нас, а особпто ча1t и од наше 
браће терм11та, (Ја. 1юје се :та да су пајвећи пн
жшьери, умет111щ11 и l'ра~евшшри на чнтавом 
шару :~емаљском!... Па, онда, Oiio, да се п еко с 
11скrш може разговарати чак преко MOl)a!. .• А 
шта \.ъш нисмо радили да створtшо какве бюю 

,,1шмуюшаr~ије" IIJ>eкo једног пото1ш, па шнnта!" 
повикао је онај што је почео први да звижди. 

- "У'н1:1о пс.што, па нодиг;ю нос: хоће 
њпм небеса да аапара ! ... Прича нам о ономе у 
што пе бн ш1 .т1уд веровао! I~ao да м1r шrсмо били 
по свету и видедн шта све може бити, а шта 

не 11rоже !... потшао је један дебељко- мрав, 
за коЈ'а се щшчало, да је на једном сувом листу 
двапут преЛазио ЩЈеiщ neкor потока - и тамо 
11 амо ... 

"Ти ме, мисЈЈим, сад раауъtеш ?" 
"Разуме~t те, потпуно те разумем! Ја иећ 

и сам уnиl)ам да је наш род мало измакао од 

3! MJIIrxay:~eн је у Не)rаца н:tjвei,Jt дажов. Он је tiPJI'I:IO о 
eтnaprl)(a које су се 6aj:ll'll Gam н>С)tу доrа11аде, а којtЈ еу еа CBll)t 
нс:иоrуl;е. 
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:мрава - према ономе шта ЈОШ свега нма да се 

у васе.ъенн, у ii:Швоту њену, у пеизмершш тај

нама њешш, нсiшта , проучн, ОТI\рпје, да се пот
пупо е~щпа, види, •1ује, осетп, пзмерн, ПЈЮI(еnи 
и <·ваtюј појавн нађе пра-нраузро1~ њеп" -
одrоворюr му. 

На тај ~Ioj одговор ЛаiiЈшсов ее дух бл:н·о 
осмехну п заустн да ми још нешто ка~>е; али 
у тај мах, као да пека надземал:.ска сшш це:1у 
васељепу пз теме.ъа заљуља ... НајП])е IШО да се 
:rrшзrиyu громова у један душа1t проломu, а за 

тнм пам се у•1шш, као да се цео опај пля.меtш 
океан у једном трену 01ш rш дтюје расцепи, и.ш 
боље реlш, нао да пшшiша пюшепа псмап нз 
њега ра:зјаrrи сноје џпноШ'.l~е чшt.усти, у ПЛ}fерtт, 

да цела небеса прождре, алн у истн ~rax, реюю 
бих, из тога ЖIШОI' il\дрела 110ку.ъа цела ва

трена утроба овога пебеспог чудовнmта од огња 
11 пламена, па се онда стаде ценатн у хпљаде 

хид.ада пламених стубова; џп.'•птпуше се I~ao 

неке страховите алуспје право горе небеепо~r 
зеппту н ту се о љ раабише у милпуне б:•сштс
Ћлх прамеповn, те њпма поrtрпше цело небо ш1д 
нама .... Боже, р, страховит лије то призор бпо! ... 
'Го беше одиста неtш ~~~ролијею1, не, не['О бо
жапствевп ватромет са миријадама ватренпх сту

бова, обојених миријада-ма разноврсних боја, о 
којима ю1 ~мртнп доле на :3емљи ни П()јма пем~мо ... 

д '" - .Ј~ " пвпо. повюtа и сам :1анласов дух ...... 
"Ово је Једна од већих ерупщrја .Мизарових!" 



VI 

НЕБЕСНА МРЉИЦА ОД ДЕСЕТ ХИЉАДА СУНАЦА 

.liO.liiiOI је 8 11;{111< у MOp CI<C ШКО:LКС 
на дку океанn, - јоШ је маrыr човеков 
у бесконачнос.пt оасељенаtној ... . oi 

"А ·мп се ето н овде задрп,асмо више него 
што сам мислио!" рече ми мој вођ пошто од 
овога језовитог препада мало себн до.l)осмо. "Тре
ба~и C~Io веt до сад б1пи дубоко у емвежl) у 
Ловачкпх Паса. ~l'уда нам је пајпре'Ш nут у 
онај . "(ај аiштвеюi а:ш давно 11 давно изу111рли 
ЗВСЗ)(SЈПI свет" ... 

И ми се крстоемо ... :Ми се само још једном 
~ . 

ооазресмо да видимо како с:.д нагледа онаЈ го-

лпјат небесни ... Боже, то беше само једна мајушпа 
треперава звездида! .. Ја је нпкад ни поанао не 
бих, да ми је не покаЗа мој воl)... Својим очима 
шюа~t мо1·ао веровати, да је то онај ма.•юпре
ђашњи пламени океан, 1юји као да беше еву 
васељену прекрилио... А, сад, гледај, од све те 

његове грапдиозпостп остала једна мајушна све
тхуп.ава звездица! ... 

* 
Не знам колшш је трајало ово наше пу

товаље ; само знам· то, да се није путоnало neli 
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летело много брже, него што :tcтn сую1ана св~т
лос·r.... Ввсзде су се по опој црншш небес
ној необичном брзино~r на све стране разнла
зиле; а па небу је у трену оrш нестајало по
једюшх звездаrшх група, док се најпосле нс 
наlјосъю у једном тампоъt небесном простору, 
у коме се ретко која анезда ммла видети. 

И тај мрачни простор , с часа на час, би
вао је све већи п всt1и, док се на небу нс 
обра:юва једна непрегледна, 1шо уr.ъеп црна, 
СФерюша нериФернја. 

"Видиш лu ?" упита ме мој пратr1.11ац. 
"Вид1о1, како да не видпм. Ми као да уле

liеъю у једну мрачuу бе:щану провалију, у ко
јој не с~~ја пи једна Ј едита звезда! ... " 

"Не пптам те то; видиш ЈШ ти што дЈЭУl'О 
у тој мрачној небеспој нучrши ?" 

"Ништа баш." 
"Погледај , поrЈiедај мало бщ,е! У~зми па 

око саму сред1шу тога п.рног понора небеспо1· ! ... " 
Ј а га посдуша}I. И одrtета, нисам ъшого 

тражио, и од прилюсе, насред тога ырачноr 

простора небесног, она:тм Једну ма:tу белича
сту, једва нешто еветлуцаву мрљицу, нал11к на 
мало веl1и терзпјски напрстаr{. 

"Впдиш ли?" упита ме Лапласов дух опет. 
"Е сад ВПД(IМ." 
"Једну белу, малу, светлуцаву мр.ъицу , 

је ли?" 
"Налик на напрстак. '' 
"Са свим тако; а знаш дп шта је то?" -
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" Бог с тобом бно , откуд бих ја сад ~о
гао зшtтп шта је ово; беа сумље опет пека1ша 
пебесна. маглsша. 1" 

"Не маглнна, веt, 1'0:\Ш.нща снt).ушпuх звез
дица , о којој вам је сппоt говорио r. Д. С. у 
Гра~ннској Касш111 , да у љој JIШI. десет хп.ыtда 
Сутща. И одпста вн сте 1шак доле на Зем.ыt 
у астрономнјн доста напредовали ; вп имате веБ 
нри:шчsю велике тс.нюsюпе, да на њих можете 

шrдстн и 011у без трага удаљену пебешsу гоми
лицу зве:Јда, п не само nпдети је, n~ћ је 11 у 
sвезде растворнтн, н 11с само у :Јвезде је ра
створнтn, веh те звезде п пребројатн ! ... .А но
гледај је! Ир.ъпца 11 ниmта nише; а ъrи съю јој 

се прпблtжплн аа читаве трн четвртнпе пута, 

И jCДOft. је тек СRда Ј'ОЛЈШ OIIO}I МОЖС}IО ВИДСТЈI! 
Одавде сунча1iЋ еветлост требала би 1106 го
дппа па да до ње доtе. Поююлп 10 хп.ълда 
сунаца, па се све збнло у опу мајушиу мр
.ъsщу , у опај , юtко тп рече, тер:шјскп па
прстnк! ... ·' 

* 
И док с~ю м н аюсъштралн ову светлуцаву, 

готово једва видну авеадав у гомшrу, дот.1е ј е 
онај црнн понор захватпо половnву неба, онако 
исто, као кад се шt небо юшуку цршt градо
носшi облацп ... 

"Ама шта ј е ово '?" sювпчем: ~.још мало 
па ћс ва чsпnво~• веuу са сшш всстатп звевда! " 
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"А, пе бој се, нelie! Та нрна небесна пу
чшш што се пред нама шири, то је само једно 
мЩуnшо пусто острнце па овоме крају неба. 
Њнх је пуно, пуно у овој бесrюна(шој васе
љепској простор11јп... Видео ен еаыо у пеко:шко 
ону па јужном rю:ty вашеr·а. 11еба , азш да тr1 
је нешто видетн ону OI\O реке Ь]ждаиа, па опу 

li
~ • 

у околЈIПII tuтa, па ону што се простире иза 

Ла/је ..Apza, 11а ону па сам11м СаЈШ::\Iа .Једиорога 
11 пуно, пуно дру1·пх , куд се Ј'Од окренеш по 

овој иепзмср11ој просторији небеспој. Има тпх 
пебеснпх пустпња па 1юјима нма по неколико 

хп.тьа.да угашенпх сунаца. Тюю једно место, ето, 
п ово је пред шнщ. ] Lo угашенпм звездама у 
њему оно долnвп у IЩјвпnмеrштије васељенске 
пустпње. Тшю усред те небесне црнипе има 
хшьаду осам угашених сушнщ, а )rеђ у њима 
пма једна, давно 11 да,впо пзумрла еупчапа по
родица, која је по броју својих Ч,1[анова, два
пут вelia од породпце вашег Сунца, а по те
i!ШНИ масе св~је десет хп.ъада пута тежа, д?К 
опет :заузима простора деведесет 11 осам хиљада 

пута више пего што ra заузпма спстсма вашега 
Сувна. Отац ове изумрле сувчанс породице зове 
се Амадураъrа. Амадурама има 106 планета, од 
којпх ј е najвelia тако а вма :Калпџе-Раџе, што му 
значи: nатрени океан. Ова је шtанета девет пута 
вelia од ваше1· Јупптера ; а она што су је суседни 
астропоми назва:ш К.1ева, ttетп је ваш Јуrштер 
п по запремшш п по тежинп. Оспм ових вели
кпх Аъшдурамшшх плапета , пма још средњпх 
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(i 8, n мањпх 22; д:шле lli велшшх, 68 средњпх 
11 22 ~шле пшн•етс ј n све ов~ плапетс имају 
щют своје прnтиоцс п то неке по два, пскс но 
nет, шест, а 11мn. нх 1юје Ш11ају 11 по десет r1 

дванаест, тако, дn цела ова огромна супчана 

породица пма Ш\ 969 чланова , међу којпма се 
палаап Ol\0 429 од К()јпх нпједпа пнје маља 
од naшet· МесеЈtа . з:1 ОтяЈt ове мпогобр~јне сун
чапе задруге, по својој тежшш , тежп је од целе 
('ВОје породице па НЮО пута. О1ш иебеспа про
вшщпја ј една је од пајстарпјпх неиъиtрских тво
ревnпа у чnтавој овој нсбеспој покрајппи ; сад 
ћс се ускоро паnр111птп nетнаест мшшјnрадn. ве
ЈШnа , од како се она образовала иа ј едпе од 
пајnеhпх магЈшп~ у свемпру, пв кој е је до сад 
обрмовапо па 124.000 веlшх 11 маљих супча
uнх снстеиа ј а носледњ1:1 сунчапп светови што 

су ШЈ ове nра-прюштерпјс образоnапн, то је 
опа свстЈtуцава ъrрљпца , коју сп ма..1о пре nп
део у олој ъrрачпој rтуст1tњи небесној ј то је опа 
голпм mю~r једва В11дна групя. звезда од десет 

хнљадя. сунацn! И ово су све смш ъrлпдпt1.и 
те1t шн·:1·nлп да itшnej а мс~у rыtма 11ма саъю 
једна. мало ста.риј n. задружпца. сунчана, у 1юјој 
су се већ јавшт рnзуънш стnороnп ; ЯЈIП су n onn 
теl{ , што по кажу , у иовоју : сад баш no,~~;e 
борбу еа пемм nрстом медnеда 11 мaliiyтa ... Оuп 
с·ад ј едан другоме от1шљу пећппе, зt·од11е за
ююне од з.1а времена и поп.'lавn., које су тамо 

33 11 ово је века ttpcтa · наmнх астеров.'\:1. 
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еяд у пяјвеhем јеку н које чшr~ чудеса од ну
с:rоши. У њпх од Ј{уЈIТуре 11 юшвнх индустрнј
сrшх :3ачета1ш још treмa нп трага; у њих још 
1111је заrюtlета нн тшtо авапа ,, l{а:мена" а тоЈш 

"БрО11Заюl" пернода. Опп се још са својнм пе
нрија;l'е.Ђе~r бију дрв.ъем и юtмење~r; један је 
од највеliих јунака њнхових, ''Ре IЧ>атког вре
мена, нашао не~·де у прастар1оt шу.мама пеку. 

замашпу буџу 11 то са свим щшродпу буџу; 
t·ope на дебљем кр:-~ју грдпа Ђула - колшю 
'IОвечја I'Лава, а таљи крај нраnа држалrща ... 
с~шо пак дрво тврдо је као гвожlје ! ... И њему 
сИне у г.шву неюша женија;ша. мисао, те ти до

чепа то щшрспо оружје, п шшр1·nе се њнме .... 
Првп медвед којн је на н. 11Mp1ryo, платно је 
I'давом. ПосЈiе је tЈИЩIО права Llyдeca, а дао га 
Бог, те је п ипа••е био сш1жа11 - прави дпв ! ... 
If>eroвo I'a је шrеме почело обожавати - као 
Бога ; аЈiи и то етојп, да су двапут више ШiаЈШ 
веt1ег "реншсl{та" пpe!'fra оној његовој чудотвор
ној буџн, него п нрема њему самом .... " 

"И ти то баш тврдиur да п у овим заба
чешш ч~ајевима небесшш ~~~ :ьудп?" приме
тим му Ја. 

Ланласов се дух nамршти. Ht.~ бй l'tty право, 
што у овоме моме питањ у беше као п неке 
сумље у оно ње1·ово причаље. 

"Ви људи остоЈетс вечнто Једпи н исти! 
Од себе и оно1Ћ вашега ја не можете да се 
одвојпте; ви још не можете да набијете из 
своје главе ону своју стару нредрасуду, да сте 



.. 

93 

вп једина чеда Бoil\ja ,,створена по образу п 
подобнју Н>сЈ·ову " ; да је шнпа Земља јед11на у 
чптавој васе.ъе1ш, обдарена рмумшш створе
ЊЈша - људнма; а Сунце, Месец, 11 еве не
беепе звезде да су створене да вама светле п 
да вюrа 11 вашнм yгoдJIOCTII:\Ia служе... Вп се, 
IIOTIIнa је, већ. почпњете отресатп од тих сујет
ШIХ предрасуда , я.ш па дну nаше душе опе·r 

оетяјс нешто од оне ст::tре жпце !... Ето, на 
прюrср, <·ямо тerie да узмем. '1'11 сп се rrрн.нtчпо 
оелободпо од тнх , yrrpяno сулудrrх предрасуда, 
па ншш мяло пре рече: "и тп то баш тврдпш, 
да 11 у ошш зябаче111щ небеспи~r Itрајевнма има 

.l,удп ?" Ја сям тп до сад пекоЈ&ико · нута ноюr
њnо l\fapcone стаповшшс, њпхову висоЈtу инте
ЈIПГеi~цпју н нау'\п~ст, а ?собпто па пољу астро
поМЈЈЈе н инашње]m.Је; а Ја сам ти, чшш ~ш се, 

једпо:\r поменуо љпхову славну •·оргонсitу звез
дарющу, у кој~ј Иl\fa знеада1ш 1\аталоr од пе
КОЛIШО ми:шупа сушща, супчаппх система, сун

'I:НШХ шншета п нлапетских пратилаца, а да и 

не помињсl\r оне астрономе п њихова от•чшБа у 
царству Миварову., а ·ги опет - ба. пу ! ... " 

"Онрости прпјатељу! Ја ппсам и.мао ню1еру 
да те нреl)ам. Мени се оно пнтање тек онако 
склпзло rrpCJю језшш - можда мало и пепро-
1\Iишљепо, али шшако у каквој злој намери, а 
још маље да дам ма каква знака. да твоме го
вору пе верујем," почпем му се и:шињава.ти, 
на што lie ми он опет реБп: 
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"З nа» ја то бо:ье него тн: ја JJIIДIIM евакн 
НОЈ~рет ~11i rли тnојпх , ал11 мп је оnет кџннu -
штu <~те т:нш! ... ~l'a Пог вnс вндсо, ну~т1пе на
мет 11С11рЏ blllCЛII BIШ!JIX , ПCI\:t ОП:t О<.:В~ТЛП lf 

нуте кој11ма IIДC'rc 11 реч11 nojc нзrоnаратс ! ... А, 
еад, доста о томе! ... Ту и 1111је нптање, да лн 

crr ·rп у tтању да мс уitрсднш шm ннсн, н егп 

је у нu·rању 0 1111 ваша ncчrrтo n:шућена сујета 
да 1111 у !ПТО IIC верујете IIITO ШШI ј.М 11 Ш\li.Ja 
ШЈыст ннсу 1шдри да схшtтс 11 да нпјме. Што 
Јщ .ъудн мало не муl~нетс t·л:шом, на да нн

тате "?! Ево т11 једнога нш·л о1· нрнмера 11з 1\Qга 
herн сnм уnндстп, ЈШIЮ с11 оно Ш\ЈЈ О rtpe щщро
мнш.ъсно - бубnуо ! ... 

. .'Гако, ти ен nel~ доuно нешто ној~ш о 
стрnхонитој llескопа•нюетн nace.ъcll!шoj, добно 
ен га бно са мно~1 11утујуt.н кро:Ј нензмернс 

llJIOCTOi>иje нсбес.не. В1rдео Cll сnојнм po~~rlll~! 
очнш1. 't'ОЛЈШе Gснбројнс :шс:щс, што су норсд 
un~ IIJIO:н:~тa.lc кпо l'у етн ројсвн б.шстnвuх 1111ела. 

1Ьнх нма у бccJ;uJJ :t•шnj нnсе.ытн мнлнунн ъш
Ј!Нусщ! Свстоrш су, or tcт т11 неюш , у щ1есљеm1 
"' ,. . 
ueaop~J нн, оннr\о tн·то ющ mто су 11 атомн. 

Uе~3брчј t:lll 11:1 ЈЮјПХ (;у '1'11 ('UCTOD\1 Oupa:ЗOBRHH. 
Ј r сви •ЈЈЈ (шс·1·отr , <·un та бuабројна uасе.ъснска 
еу11ца. <:ве љllx<Juc Gсабројне шmнетс lt в:rанстек11 

Uj):\TII01 Џl - ('811 су 01111 Oti)H\:JOBt\1111 lla j eдtiiiX 
1/ JJCTII~ B:tce:t,CJICIOIX CTIIXIIja, П3 jcДIIC ll Исте 
11ра-нр~матернјс, на јсдrшх 11 нст11х 110 t.за<·е.ъсн
?"ој "~'IUНIJ растуреuнх небссшrх м:н·:rшЈа, а 11u 
/ СДIЈПМ 11 Щ',Т\\М 13C ' IIIТIIМ :jfiiiOLIIIМfi 11\)Иp()ДIIIIM , 
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по којшrа се део пебе~uн 1\Оемое креће, пшвп 
и унрав.ъа... Разумеш л11 т1r ово што ти ја 
говорим?" 

"PaзyJtiCM. " 
д·1i ],o·t·e ' " " f\J :.> 1' •••• 

"Па да је то лако раауметп, пе бнх те ја 
шr морпо с којеюшви.м шпмыша... Моја 1·лава 
прос·го бучн од ових сиюшх rщјава )1 нр11Зора, 
пrro их за. I\ратsю оtю време видех нyтyjyhtt 
~ тобом но ошш баснословшш проеторијама не
беснюt! После, паr.ш људима пе треба 1111 за
мернтп, ш.то нам 11 у наметн 11 па је:mку ве
чито лебди шпаље: да Jlll шнt људи н па дру

I'ЈШ аве:ща.l\.tа ?" - рсюю~r ~ry. 

11Е, ту тн у пetiOЛIIl\0 нмаш нр~tво ; али за

то ти ваља мало дубље уt:ш у то питаље ; ва..:ьа 
ти 1-а. мшю боље са евију страна ршн·лсдатн, на 

да у њ~му ct:\foм нађсш одговора. Ето, хајде 
пођи з~t мном са твојим мщ·лнма, па Ъеш се п 
efiм о томе уверпти .... 'l'еби је веl). ПО3tшто да 
у овој бeшtOШ\'IIIOj насељени rнra на милиу1ю 

милиуна сунаца, а пет пута то.1шю еун'ЈаtнlХ 

планета. а ј ош дванут толико, ако не и щнне, 
планетеких llЈЖ1ЋЛаiщ.... ,Ј е ли та1ю ?" 

"Таtю је.~' 
"Е, с:щ слушај да.ы~ ! И3 тога беаuроја су

паца и супч:ших 1шанета хајде да и:щвојшю 
једно цю·ло Сунне н њсl'ове планете. И то нека 
буде ваше Сунн.е, са оннх ЊCl'Ontlx оеам нла
нета. На једној странп, дак:~е, неt\а буду они 
оста.1и ми;шу11и мюtиуна. супчавпх система, а на 
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другој само једна једита, н то је снетема ва
шеt·а Сунца. И сад поi)и110 дшье. .Иаиеi)у тих 
Lщглих or:.aлt п.1апспt в:ннсга Сушщ нма. ,једна 
по ве:нr'ЈШШ пета а по щt.ЫIЈ/11 трећа, на којој 
бса сва1се сумље има људп , а то сте вп. Је 
л п тако?" 

,,'Гако је." 

. . "Е, кадјс \:ако н Ј<~~ то не нодлеж11 нrша-
1\ОЈ су.мљп вшпqЈ, онда дс тн одговорн, да лн се 

да разумно пре·t·поставн·ш ди. ј е намеi)у ·•·олнюtх 
r.шлtfyna еупаца н њихова'lх планета једнна ваша 
Эемља Божји ЈtзбрапНЈ{ , да с::с само па љој јаве 
умна створењи., а сви осталн мшшупи светова , , ~ д· да uy ду ЛИlПСIШ TOl'a ООЖ~111СТВС1101' дара. t.:, 

де размишш !'tНIJIO боље о овоме шпању ! ... А 
немој пи то сметати е ума , да су сви енетошЈ, 

сва сунца 11 све њихове планете обр:нюnа.ни по 
једпим п истим nечитим аакопима, па онда де 
снм одговори па постављено нитање! Ј с ли, да
кле, рааумно претноставптн, да сш110 на. вашој 
Земд,и Иl'tra разумних етворења, а па евиъш оста
лим да нема? - - -- - -

"Занета није." 
"Наравно да пије, " прихватп Лашrасов дух .... 

"У овој божанст веној радноющп васељешrпој 
владале су од исковп 1 владају данас п вла
даЋе вечито умне снле које непрестано теже 
за поступним пр огрееом , за I~ечитим усавр

шавањем обЈIЈtка: оп е теже не,Јему лепом, хар

моннчпом, узвишеном. Силе те саме у.пиmта
вају све што је наЈtа3но, слабо и болешљиво. 
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О да 1'11 ј е зtаатн n~шо је б по пагрдап щш
ЩIТIIВШI човек· он је бпо куд п nамо блпжп 
Горшш неt·о даш\ шњем чове1\у ; тшю пето пп 
uудуЈш IIOBCK ЈЈ С)'1С у :ШIОГОМС ЛII'III'I'H па ДRПЯШ
If,еГ 'ЈОВСЮ\. Леm1аа п CШ\il\lшja раса осваја руж
нпју, наrрдннју , сл:tбију , жољавпју. У одябн
рању ленmеl'а , сшt;юшјсrа , лслш прогрес ilшnoтa 

1~ у ЖIIВОТИЊСl\ОМ 11 у OII:I,ROM свету. У llai\З:J
IIOM телу IIПГДа t'C JIC AIOii\C j:tBIITII УЗВИШСUЗ П 
племеппта. дуLна. Блесанн се пosn:tjy чак по нр
тюrа на лицу, no грубом отRању коже, 110 ЗЈ'е
Gавостн с:tмопt. те:щ ЈЫiхоног. Истнпа има ЈL'1У
аст:ша1 nлп су 01111 np:10 рсткп ... Ето , па прилиttу 1 
:\fapcoвn станоnтщп куд 11 tшмо <'У савршеrшји , 
телом I'IIIIIOijп, ршо моlшнјп всrо становшщн 
n:нпе Зсмл>с. Оrш су према вnма што н ви прешt 
вюшш Патагонr(rп,lа.а~ Збп:r.а , јесп .'Ш кад шrао 
пршншу, да па :.rало всћс дурбпне посматраш 
ваше•· )lapcn?" уrrнта ме оп одједпо:м. 

"IIncaм" одi'Оnорих му. 
"1Uтета. Тп uн онда на · целом шару Мар

совом 1шдсо грапдrюнпе радоnе )fа.рсовпх ста
IЮВШШ:t , п по томе бп добпо поја~r о mrcotюj 
нnтелнrеnцијп њих овој 1 Ј\ЯО 11 о о1·ромпој уъшој 
~ю}ш 11 BC:I\IKOJ\I Зli~њу ЉIIXOBY na IIOЉY ВЈIШС 
техnпке. Опп еу цео тај r.1об Oltaca.lJt читаво:ы 
~rрСЖОЈ\1 ЏIШОВСКl\Х KRRRJIR - ЏШIОВСRИХ: П 110 

ипrршш 11 rro дужrшп п но множшш. Ою1 еу 

з~ Јlатагонuп су .з,у;~.ско 11-tC}IC 11 }·11110 u uитыектуазно 
11ајисра:tо11јеЈшје 11а Щ'.il 031 III:IJIY IHJ11:\.t.cкolt. 01111 живе у Ilaтa
ГO II!Ijн , ДО.tе 111\ C:HI0\1 1tp•:1,iy .JyЖII(' Л11Щ'111К(', 
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ове канале нровелн кро:i cnc свој е ковт1шспте, 
и ове ветuш са свима њнховпм ЪЮЈНIМR, ъюреtшм 

залrшu.ма 11 ј еаернма: 11 то су све правилне, 

чnсто геометрнјске, веш1ЋIЈ IШ наведене Фпгуре; 

а у целокупном том раду њ11хову nидп се д1шпо 

щшедеп 11лан, наведен у очевндном цnљу , да се 

TIIM KRIШJIШia liЛOШI 11 ОДржаnа ii\IIB И бра тр

ГОВЈЈI ЮЈШ сnобраћај 11 па суву 11 на водп, да 
Се ВОДОМ 113 TIIX 1\ШЈа.Н\ свуда 110 1\0IITIIНeПTШ.Ja 

натапају нотесн , н.шю 11 ливаде, баште п паш

њаци ; јер па .Марсу врло ретко кише шщају , 
а н мора су тамо ltyд н юшо шшt.а него Ш\ 
вашој :3ем.ыt . И све то очевпдпо казује дn n 
па тој пл;ш~тu вашега Сунда вма .ъудн , дnлско 
нанреднпјих него што су на вашој 3см:ьн . У оста
ЈЮМ Марс ј е врло сли•rпн :3e:\r.ыt нnшој. I-Ьегове 
ltлИMaTCI~C II)IIIЛIШC дале!Ю су угодпнје аа ЖИВОТ, 

него што су у вас. Тамо не може бнт11 11 11 

врло оштре хладпоliе 1111 врло uелпке врућп не. 
После, Марс је готово :.~а ноловnпу мшы1 од 
nаше :3ем.1.с 11 за'!I"О су љегови с1ЋIIОН1Пщп 11 
ЛЮШШ И 1 / IIЛifj И 11 ИIITCJШГCHTUIIj Н. 0 1111 МОГУ 
устрчати уа nр:ю CT]HIC пагпбе, беа замора н 
тешкоЈ:iе; а то cue јшю утпчс па раавпЈнње те
лесно, а, по томе, и на развијаље душсuпо ... 

"И сад, кад из~шђу оса.ы планета nаше1Ћ 
Сушщ нмају п е ј едпа, вeli дnс планете, ua ко
јнма ILШ1 рмумrш:х створеља, опда је, опет вe
:lllм , nрава л у дос т уобра:щтп , да ј е само вnша 
Яем.т.а обдарена божаuскоъr моt. п , да у сuом 
Ј\]Нtлу нр1шзведе, подигне н однегује .ъуде, 
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а MIIЛHyнn мшшупа ;!{ругнх сун•rашtх шшоета 11 
всћю: 11 мшы1х од ваше Нсм.ъе, обра::ювашtх из 
ИСТИХ C·TI1X11ja BaCe.ЪCIICIOlX 11 110 ИСТИМ BCЧIITIIM 
:1:11<0шнщ њешш, 11:1 да. буду :1ишене тоЈ-а дара, 

те моhн, те <:нособност11, " додnде Ланласон дух. 
И док се ОЈЩј ра:и·овор н;шеl)у нас nод110 , 

мн н не оназпсмо, да је онn цршша пебесна npe-
1\liii:Jir:н\ Ј'Отvво це.10 небо. Саъrо су се на једпој 
cтpamr неба nпделе још но неке груне зве:џа , 
док се цела остала нсбесна нросторнја нретво
рн.щ у једну ненроnндну, у једну страховиту 

uo}) , 11 само је па једном једнтом месту, да~ско 
т~шо негде у некој аабаiЈености нсбеспој, свс
ТЈЈУЈ~аЈШ она ма:tена груна :ше::IДа - груна од 

дс~.:с·t· х11:Ј.ада Сунаца! .... 
"А ово нас ве.ћ усред среднне мрнтю1-а 

щчн::rоа Амадура)ЈЈI\101'; сво щн; на једном васе
.ъспском I'роб.ъу, чнјн су II ОЈЩјшщп у псторпјн 
соемнра uсгда ш·радп ·гако ое.н1ку 11 тако сјајпу 
у.1огу ! ... Овоме вечптом боратшшту ъrртвпх треба 
nрпстуннтн тю:о и с н у но нобоашостn ," рећн 
ћс мој воl) г:.Ја<.:ом 1юјн ј е •шсто треперио nc•to~r 
у:зшшЈСIIОМ Gлаrошћу н страхоноштовањем ... 

• 
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ИЗУМРЛИ СВЕТОВИ 

•• ~~ OLIHX HC6CCitLIX KOJIOCll. СНС је 1<0~ 
:юС3.' 1 1tО, 11а 1t Cfi)l3 С:м.р·r Њ11ХОUА ! .... 

Ј а сюr ,, ,ено осетно , да мс свега подуsнма 
нека. пеобнчпа стр::ща. Чшш:rо ~ш се да тонемо 
полако 11 печујно у пекзtщ Gездаrш нопор, нуп 
ј ез~ п мpatta , у понор вечtпс црпе ноћн ! О, је 

"' . . 
.' 111 ЈЮ озошыrttЈС рnз:о.шш.ыtо, шта .Ј е то у11раво 

ноћ '? И юншn. је суштr111а н.еп:1.? То су нросто
рtQе веrшто суморне, всчttто мрачне, у које tш
над пе доппrу <·унчашt зрзцн , 11 које шtг)Џt п е 

загрева топлота сунчев:l. llot, nnjc t~fO мрnчnа: 
опа је н :tедена; поћ је OЛПIJ Cttn nростпршt сыртн. 
Она је спмвол мраtrпога гроба ..... 

"А слд ш1зи! Мн се већ нрнближујемо угй.
шеној зве:щ11," рече мн мој nol) ... 

И ја унрем поглед у о11у мрачну бсздлпу 
небесну. Нншта шюам могао nндетп; а шта је 
ко још могао видетп у јсд11ој нустој 11 пенро-

• ?1 
В ПДП ОЈ ТМПIШ ..... 

"Не nидиш ништа'?" 



ЈЕДНА )'ГАШЕНА. 3.Вf:3)Џ 101 

"Не nндrш ппшта, · сем овоt·а црпоt' по-
lЮЈ)а ll:Cб~c~~O_I'. ~' _ . .. . .. .. .. . . , , . . . 

"Па ·rв~} умюi · nид јоiи стоји под"импреси
јом твојих материјалrшх очију; али за то треба 
да преiЋеш сном св~јом духовном вољом, те да 
прогледаш очпма душе свцје, очю1а ума свога; 
јер умпе очи виде и у мраку Itao год и па белу 
дану: њюtа не смета ни б:~ештеliа еупчапа еве-

. тлост ни густа нопоiша тмюнt - да све виде, 
да све умотре, да једно од дpyrot' разликују и 
распознају," рече ми Лапласоn дух. 

И у тај исти мах мени се учини, као да 
ми чисто cнarry, н пред мојим очи~ш с.ве се 
преобранн. Нсбесна дршrва истина је оста.1а 
иста, ако не још и J'YIIrћa и црља, шш сам 
ја п њу и оно што је у љој све разго
ветније nидео. Ча'k тамо у недо1·ледrнrм дуби
нама nебеениАt впдео сам спјаеет сићапих звез
;џща кaito заnоепо светлуцају, а rtoje АIЗЈЮ пре 
нпсам моt-ао видети. И шта сам још видео? У 
оној као пн-ат црној небесrюј тмипи, у пекцј 
неодреi)еној даљини лепо се оцртавао један I'р
досан l'лоб. И чини:ю ми се као да пас је оп ()Па
:що, па се па нас устре~шо ! ... Просто се виде.1о 
КlШО се r:raдиJra и како заузима све већи 11 neliи 
простор па небу; лепо се впдело како оне ъlа
лене звездице, једна по једпа, замичу за љегов 
мрачни руб. 

"То је она иста појава," рећи ће 1\ЈП вођ 
мој, "што смо је посматрали кад смо се прибли

. жпва:ш nюnе.м .Меседу. 'l'еби се чинн да Ар'уџа-
r-...._ ,;. 
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Дара. летн н:нш , а 1111ј е, мн :1СПЈМО њој. И у 
KOЛIIKO ј ој се Bll!lle Пр11UЈ11"1Жfј емо, у TOЛIIKO ЈНIШ~ 
она зау:зшш нсбсrнuг свода .. Још l{~јп трсn, 1ш 
смо ne~1 на њој .... И ыrда ћс т11 се у•шш1т11 1\йО 

• t_) . , 
да CJI НСI'ДС' Ш1 ПйШОЈ t"JCM.ЪJI .... ' 

* 
И, одист:., не нроl>е трен, два , а мн се на

ђосмо над једним мrщ,ншм светом. 'l'o беше но~. 
у тмшш. И лепо t·ам шщсо ка1\О ее оарта
nају црн11 .хоршюнтн - ј еднога менн не:тшш 
света, света што ве•шнм сном сшша .... И тај је 
мра[шп ко:юс ј ураю П{)аnо к нама, док па м се то

люю пе нрнблшюr, да сю.r ~7 мог:tо веh рnсно
знм·н rы'I'OBC н с.разt·оnt•тв<' J\OII'l'fpr . То беше јr
дна нсдоi·лсдпа раван ut':1 н јrдногn једЈПОI' брс
жу.ыtа Jil ющвс бнло yзвiiJJIIЩC .... Под самнм 
нашнм nОа'ама, да:а еl\о доле у не1юј пeoдpci)CIIoj 
даљ1шп с1iрно је нсt~аЈ\~Ш нс11рсглсдап град. То 
је u110 град мртвих. И 11ш се тш110 снустЈюмо на 
једну l{py, ШТО Се mtO 1\:11\flll IICII0.1JIIH II OДII:lЗ ."Ш 

на ј rднОl'а. непрегледЈЈОI' мора од Ј\ућа, наЈiата, 
nJ1лi\, .хрЯМОВЊ, CIIOJII CIII I JШ 11 110 Ј'раt1ДИО3110СТН 11 
110 стилу н 110 облаку, &>:ш:ве ја у ж1шоту своме 
НЈI\\Яд видео шн:ам. У 11сноерсдној близнпи на· 
шој , свуд око нас, оцртавао се ншш венац од 
самнх цршrх на.1:па .. . '!'о унраво н IIC беху куће 
н надате, већ пске •1 удноватс сс 111~е, сенке у 
тмшш .. .. 
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, • .-\~Н\ гдr ~-~ю ~rн пво '?" у нпт:ш ~юrа чудс
<:но t· BOi)y, јер Mll tC OДIICT:t у•шЈШ.10 1 да t MO 

с·tшЈ.ш у tюшнш )tрачпо нодаещю царство ! .... 
"М н смо с ·лда па ј сдп~ј астрономсЈ.юј ку л п , 

.it'Дiю даnпо 11 дautto онуетсле варошн , uрссто
шще једне од нnјнро('траннјпх , п:tј)rоћпnјнх 11 

п:\јшшрсднпјнх цЯЈН.'ВЈЈIШ Ш\ •штавој 1\углн Аруџа
Дзрпн~ј , юt <·мо у граду Го)tору" - одговори 
)111 Л ащшсов дух. "Да б н нотнуно ра3уж·о c·nc 
што ~. сш на овој кугл 11 uпдстп тр<'ба да :таш , 
да ј е ова планета бшш у даnпо мшrулшr nре
)Ј<'шша јсдпа од няјл<' ЈЈ ш11х 11 најодарrшrјнх 1\krpн 
СушЈ.а Ащщура.М('. Ошt ј е 110 Щ\.ЪIIIIII s·>IЗ а 110 вe
.'I IJIIНI III s-t ·TЗ IIM\IICT:t у нр()(·траној обптс.ън A)ta
дypa)fllll~j; она ј<' но волумену IH' IIITO маља од 
ваше :-3с~Ј.ъс, а:ш ј е 11 0 TC'ilШHII пt•пrто всt"'"а. Она 
ј е 3601' MIIOГIIX Н MIIOГIIX IIOJЗO.ЫIIIX услова 11 

другпх tt:ЈЈшатсюtх нрншша за жпвот - п бп.ыш 

11 ЖIIBOTIIЊCКII - бпла ДRЛСЈ\0 11р11:13ГОД1111ја , IIЛOД
IIIIja , бујппја, пздашtшја пеi'О nаша Не)r.ъа. Опа 
шщ два свпја II)И\TIIOцa. Ј ед:ш ј е 11rштu :>.Iало 

всlш од вюш·г 1\fсеена., а другн , б:шжп , ипј с пп 
:щ но:ювпну њш·ову. После, ова л сна tthп Ама
дурюшна добнјя л:t ј е светлост 11 тонлоту 11 од 
t·вoi-a оца Амядуряме н од свога <·встлог брата. 

1С.1еве, којп је OII<'T са својю1 c~ aj e)I н топлотом 
11 падш\ШIЮ п 11режш1со сву <·nojy iipaћy п сестре 
у OI'JIOllшoj ноџодrщн свога велшюг оца Ама.ду
рамс. Па нп:ш, 11рNш tвомr ноложяју н даљ11ш1 
од ова два своја Сунца, на Аруџа-Дарп нитн 
ј е бпло од.већ велш•е зш1с, 1111 одвеli велш;е вру-
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h.ипе; а, опет што јој је бнл:а ат~юt:Фера ! ... Ретюt 
је то шанста у 'Штав~ј ва~.:с.ъенн, Itoja је бн:ш ода
рсна опшю Бoro:\r благословсu11м апюсФеро~r, юю 
што је бида ова па кпј~ј С)ЈО м п сад : ошt је то што 
је била овој ЈЈЛапети нравп заштнтmш н од сувшuе 
ве.1пке студсш1 н од сувише вс:ЈШ\С сунчанс то

нлоте. Опа беше средина у 1юјој се прелюrа.'IО 
11 нреливадо тошшо боја 11 нијапеа њuхових 
каквих је реТЈю било 11 па 1юјој щшпетп у Jlli1 

1\ОМС Ва<·ељеНСЈЮ:\1 Крају. 

"Аруџа-Дарина је годнна била таман дRа
пут дужа него што је годппа ваше Зсм.ъе; ал п 
?-•то је пај~на'lаЈније, па њој је понеl\ад тра
Јао дан, и то пращr даu, но но:ш го;щпе, а то 

је бrио увеЈ\. онда, кад њеп брат, Ir.e110 друго 
Сунце, кружеh.п ОЮ) свога ОЈШ Супца, доl)е у 
оповшщју према ње)rу, јер ј~ј је даљу спјао 
отац а not.y брат. Иначе обЈЈtЈIШ даrш н ноlш 
на ов~ј планетп бнлн су 2Х ваш11Х с{tти; а. 
пајдужн обпчан дан бпо је 18 с;tти, шtјкраlш 
десет, а тако пето раау.ме се 11 ноlш ; али се 
рет1t0 дешавало, да 110li Аруџа-Даршш буде 
ОЈЈМЮ тамна ItaO што Аюже да буде тамна нoli 

шt вашој Зем.ы1 , а то просто аато, што је њенn. 
поl1 репю ющ бнла без мссе,нше ма Јюга од 
њсна два пратпоца .... Ала су то поlш биле, ноlш 
.т_ьубави, поliи пдплске, 11оlш сањар11ја, поhи у 
којима се душа човекова у:щосп до самога нре
~тола . свевпшњега! Па п њени вечсрњн сутон н 
п јутрења про:юрја долазила су у права чуда 
пебесна. Прела~Јање многобројних боја, стапање 
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ј6,1ЏЈПХ у друге, ПOIJIIЊylfin ОД ПУ]Шурне Па ДО 
uаткасто-оnn:ше н смаърагдасто-љубичасте -
просто се оnнсатн не да\ .... А погледај је сад! ... 
0,.; ОНе Up3BC Щtр11ЦС ШСбССНllХ :ЈСПОТ31 r:ICДaj 
шта се nаrпшнло! Једна црна авет, што се не
чујно н не:Јш1ЈЮ nула. шо овој всчнто,ј поlш, 
по овоме мрачно:м царс1Тву, давно 11 давно yr·a
meвa Супцn А~шдура C\te !! ... " 

И на грудн Л}1 11 :шс.овог духа. оте се јсдап 
~убок уадах. Tu сю1 лешо оназпо. 

Пл 11 M<'ll<' пбузс шеЈ\Л туга п века душсвна 
сстл. Сстнх се овu mшЈсе вссе.1е Земље 11 свега 
онога што С<' шt њпј зб)н:ва , на ми псшто тешко 
ва срце паде, кад пuмп~пх, да п њу 11 цео 

овај свет што шt њој жншп та н ста с-у дб а чека .. 
И овлј се cn<'·r ко.ъс 11 бнјс о1ю залогnја хлебн; 
коље се н бr~е око вnp:.ыmor ~јаја 11 пролазвnг 
господства ; коље се 11 w11jc mю влnстн н иад
:моliлја ; - кољу cr пар;>од11 с шtродима, државс 
с државама , власшщн с власшщш.ш, плеr.1ена 

с п.tеменишt , . rн~јсдн1щн 1 с пс~ј rдпнцнма; кољу се 
~ крвс да јrднн друге с:атру, некорсне, уншuте; 
КОЈЬУ СС 11 бr~у За IICIOHKBC 11 СФСрС BllШJIX др
Ж&ВЮfХ Јтптерt'са"; кољw се н крвс да ватром 

и жеЈiсзом, пушком 11 сm.бљом проносе култу]ЈУ 
в цввшшза.цнју по овтнс lШtјушuсш <~рrщету ue
~Qw ; I\Ољу t·e 11 б1~у· да један другог увере: 
:КО је ОД ЊIIX у IЧJany :'й, ЈШ 1111је у 11раву ј КО:ьу 
•се ~ бнју ЧЯК 11 01\0 'l'ОЈГй 1 ICC) JIOTIIIШTJije Bt'pyjc 
У правога п нспrвптога Бога , а БО не верује; -
1\ ВИКО ОД ЊIIX Н НС CJDJYTII ДП 11 ЊIIX (IJ38 1\:1. 
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пета судба 'JCIOl, н љнх 11 ony пашу n~сслу по
стојuппу ! .... 

* 
:,::Зшнн лн тш:rшю j r стар овај нrгда (:јајшr, 

ов~1ј tн•гда лш в н н вrer л н г р нд што доле под 
ШШIIШ IIOI'HMH Н(ЧЈIЈТIIМ СПЮI СГЈПВа'? " УШIПI :МС 
одјrдпом ноlј мој . 

"Бога 'МII , :нщ Tll IIC 3Ш1111 1 (ј{\:ш,ја НС ЗШН.t; 
јер ОД ЮlД IIIOITII~I Щl C<'UC1 :1 М<' Ш! ШШ. ГОДНП:l! 
- ј~1 1ш о Су11ну A~taдypnмll шr о овој љего
вој п:tnпстн - Аруџа-Дарн, пн о ЊСПОl\1 свет
лом брnту 1:\леtш , :1то:111 о овюtе rpnдy, -
DIIK:lД 1111 ОД Ј\ОГ:l JIII('IOI чуо 1111 да ПОСТОј (' Шl 

ово~rс свету, :11\ЮЮлп да зпюr, ЈНlд је овл ва

рош З:lCHOD:l.ll:l , " oДl'ODOpiiM му. 

Лмrласов се дух само ос~rсхпу, па fie ю1 
реlш: 

"Од ТОГ:l Д:lП:l К:lД је OBO~IC грnду yдnpen 
прn11 J\Юtell ТС:\Н'-1>:1Ц 1 а IЮД B.l:lДOM CШIПOI':l цара 

Го:\юр::t од 1~ога ј е н свој е шrr. грнд Гомор до
бпо, - до снд је юшуло прrко п rдссст l\шлп
упа годнпа!" 

"Пt'десст мн.шупа roдitШl ! ... 11 ове кylie, и 
ОВе IШЛ:lТС, 11 01311 nt'.'ICЛCIIIIII Хр:tМОВП Са ОВИМ 

многобрпјшrм ку6стюш, св•фш , 11 овн безбројни 
споменици , овяко одржашt ! ... А, то )fll нзгледа. 

мало невероватно ! ... " 
На усшнш мога чнчrрона опет ес развуqе 

on::tj м::~лопређашљr1 осж·х , 11 онда fic рећн.: 
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:,'Го се т:ню сюю тсuн чшш; алп кад б1r 
т11 знао 11 узроtю томе, т11 ппдn. не бп тако 1'0-
nорпо. П р1ю 11 прво ва.ъа тrt зпатн, да је ово 
један од носледњпх всlшх градова, којп је на 
OIJOj ШIIOI CTII 110ДПГIIУТ1 а ТО је TfiKO реlш у 
доба послсдљнх дапа ;юшота њена. Њешt ,је 
ат~юсФсра , у то дoi'la, бнла всt. у ве:щко про
ређепа: метсоролонню тн:южењс бп:10 је готово 
<·а С'внм тuчеа:ю : по две стотппе rоднпа, нс 

вашtrх већ њеппх , прош:ю бн , шt па. њој нс бн 
UIIJIO Шf IШIII C Шl CПCI'ft, Олујннс, буре, ветрови, 
ilшш еу l'О'ГОВО Cft СВIШ ШПIЈСЗЛЈЈ ј небо BC•IIITO 

ведрО 11 'III C'/'01 :t на Ње:)Јf IIИГДС једНОЈ'З јед111'0Г 
обл~rrка ; облнцн мор<.:tшх П])Пбрежја n рс•пщх 
оба:Ја н оста.щ су са. <.:вим неnромеn.ънвп... А 
IIОГЛедај МfiJIO боље HR не\i.еш lllll'ДC СПЗЗII 'l'И . ,.., ,. 
1111 нарrаљn орсжу.ъюс, атол11 1\юша. џнновека орда 

н нлапиnе, долнпе n провалпје - све су то 

давпо н давпо пеноrоде - tшше, снеrоnп н ъtра

:ювп, тонло1-а н ветровн, крпз мп:l ttунс r.шлпуна 

векова, шшcJIIICйЛII... Чак н нодз<~i\ШН вулкашr 
ст111ш1.ш <·у с-с 11 смиршш. На новршшш ове 
огро:мнс плnнсте пзумро је <·вяюr покрет, свяки 
дn х! ... Овде је смрт давно н д:шно сврmнЈiа 
,·.во.Јс! Да је ко mt Ј\(1ОВ ове лстрономс~е ку.ле, 
нре 28 MIIJIIIJШt l'OДIIII:l. ШIД:l Се у ODOi\IC l'ря.ду 
НОС'.Лед.ЊП ЖIIBO'I' yrt~tl10 1 OCTRBHO КАЈ\0 Лai'atJKO 

11Срце IIЛII КШШВ ЛJJCTJIJi Ф..1ШСП31111ра, МП бИС~IО l'a 

11 спд овде нnшлн ; јер за све то време, од 28 
~шлnупа годшш, 11 а читав~ј поnршшш ове пла.
нете вшнтn ('С са снога. места нокреиуло није; 
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а ти се сад •1удиш , што се овај IICIIOJШtюкн 
град, што је подпшут од са~юiЋ мрамора п rop
CJtOJ' Itрнстала, нс нала:ш у рушевшrама! ... Кад 
CBC'fOВII уъшру, ОШI Шt ОВНј H<l'ШR умнру,': p C""It 

he Л:ш:шсов дух. 

"И ошt нсбесна :звезда нронrла је rчюз rne 
Фазе жrшота ево га" настави Лл нлпt·он дух даље. 
"Најнре 11 најнре бнла ,је саеташш део оне ог
ромне нсбесне мar·лnne И:Ј Ј(~јс се обр:шовало 
то;rш\u хшьада сушща н еун•Iаrшх c.;IICTCJШl, међу 

које дола::ш и •·исте~rа Cyrrцa А~rад)1ра111е , оцn 
ове шrалетс Аруџа-Даре. 3а тtti\r је она с~ша 
била Сунце, светлила )11\Лtrуанш::t l'Одtша н давала 
живота својој деци, својим II}Нt'I'IIOЦtrмa.:.~5 То је 
пето бн:ю п с остало~r ЊCIJO~I браЈ,(\м п сестрама 

што •·а•шњавају ову велику сун•rсву аа.друi'У Ама
дурюшну. Про:щзсtш не11рестапо Itpoa хдадне 
струје стера - на скоро трн стот1ше36 стенени 
иенод нуле, она се малп 110 мало хладила, дort 

најrюtле н11јс 11рсшла. иа r·acнor-a. ета.ља у течно, 
а ноелс, нуте~r нечнтог х .шlјеља, 11решла је 11 у . 
rтаrъе тврдо. Најбурнији iЈшвот једне авеаде то 
је опа. дуга периода борбе nатре 11 воде - док 
се на. rюврппшп нензмерпога океана. ;rашшоr· ue 

а.; 11•1\Х 11:11а , као што :щ;що, ;џщ: llтac 11 Хамео, што \, е 
pl'l•••: IIOJIIIII и II CI!e pJIII: 11 аащто t:y щt oua ююн:1 дата то је 
Ot:Ta .:JO IIC!I IITa Тајна, :11\0 110 '1~' )1 ШlјС a(>OI' TOI';I1 ШТО Х:ШСQ - IIIJ· 
.ПС\)1111 - IIIIГ.l,:l 11:\ ЩН;)[(Ј IIU CTIIЖC, 6:\lл 1\:11\ .l,:l )IY Се уа пут 
JI IЩJ!CCT:\110 К0.1:.1 .10)11LJI:1. 

3G На 2370. IICIИ.:t ну.н·. 
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yxnn:r11 нpnn тврда r·pamпtюt кора, n сплю1 валн 
Jl:\1\e ШТО ИХ IIJIOit:-JBOДit IIЛIIМ:t 11 ОСеКа њеШIХ 

tlратЈЈЛаЈщ, раадробе је у :.н1лиу1tс llfiiЛI[j'll:t ко
)1Яд11 , 1щ 011дn """Јово 1111 ново - IЈОчнње се 
ново граmпшю еr\nрнв11ње, пл11 t11д 11 јнче 11 

)Jat' IШiшje. У тој t·e 11срuодн с:н·тојцн воде -
ROДCIIC 113ре, ШI Л:l:IC IIЗBЯII (.'ВОје М11тере, 113Ш111 

ус11јнне кyl':t e . llомн~.;;ш сюю: •·n11 она <'IIЛJJI1 
J\Jf\1':1. ("I'ИXIIjй 1 11 :.1 Knj iiX ('С ДfЩIIIIjC 1 llCIIIJC-

C:TШIIШ ХЛй})СII.СЈ\1 1 OUpnзyjy ШН\ СШЫ\. )10)>11., 
<·ве оне 1·рдне pei\C н ре'11ще. н:шор11 н нотоцн, 

j cacpn п јеверцn 1111 цe:I O)I шару 11 :tапетлну, -
у ТО доба CT)IЛXOJ\ IITC (iop()c ВОДС 1' ВПТ}Ю)I ,· ODH 
се, ве:шм , на:rи:тшс ван <.·nojc yt·tljane кугле, 
11 то у впду nодс11С llfi]JC, у неизмерннм слоје
вюнt J'yeтllx 11 ЩIIIIIX об:ш1ш , што tteлy планету 
онnсују једном деб:ышом коју ум обпчпа tюneкn. 

1шје у етnњу 'дn <·хвnтн. 1-\рпјљя елојевп ово1-а 
oб.rtatiJIOr OI\C~шn , доднрујућн се tl1 хлидпшt стру
јnщt лсдеuоr11 IIJЮt·тopa uеuесно г , расхдадс се. 
згус11у се, нретnоре ее у KfllltrJe кашыще, на слс
дују11и 3RKOIIY 'l'~il\ f' - l' lHШI!TaЦIIjC - IIОЛСте 
доле Iнt центру еuоме, оној ycnjnнoj иатсрн сво
јој - :tави ; ял11 оне још не дођу 1ш до пщю
вине пута , а ЈtОчека пх ошt страховита јара, 
npc.1a Ki\O усnјапп шrамсп од пеколнко стотпна 

cтenena Шt){ пу:юм, на тн нх паново претворн у 

• усијану водепу 11npy и баци нх муњевитом бр
нином о1тет t·ope у највише слојеве об:1а1ш! .. . 
И тај се процес врпшо уз бесни n помампи ур
ЈЈПК оркана под је:ювнтом rrpaeкoъr 11 лnъm.авоъr 



1 10 :1. n0)1АР1111Ћ 

ОВИХ, ne•IИTO узбур1ШIШХ , CTIIXИja ; IЈОД IICII J>e

KИДiШM севањем муња п страхошпп.м тресцнмn. 

громова, што пебеса потресају; а све ове стра

хотне, ове џппоnсi\С борбе прпродппх еле:исшн·а, 

достижу свој врхушщ тек онда, 1шд расхлаlј1 1Ш1ЊС 
оснојн тон:юту, п кад првп 11 .1 .у сцн кпmс додuрпу 

ону уснјану .масу зеъш~ъеке :1аве. А, шта ъш
с:нml , ко:1шю Је требало врсмснn да се ови по

м:шнн C.'IC~ICIITII UТIШЩју 11 умире, Д:t СС ГЈ>а!ШТ
СЮ\ кора ОЈ\0 целе пшшсте ухвати н учврсти, 11 

да ее на њ у соу ст н онај оrрош111 , онај ненре
глед1111 водени 1101\)>ОВ снљих морn '? ... Требало 
ј е нреt\0 1400 мнлнупа •·одншt ! .... А КОЈЈЈШО зш 
је онет требало времена док се на љој првп i:lшвот 

јПВПО, а IЮЛИКО ЈШ nнст ДО!\ ('С Тај ЖIIDO'E pa:J
DIIO 11 уеанрrпио; дОI\ t•e и Gн.ыю 11 iiШBOTIIН.CitO 

ЦЯ}>t'ТВО )>ЯIIТПЈНI.'IО; ДОI> \.:С pп:IIIC ФСЈiе 11 pOДOBII 

- бн.ъп п ж1mотнља - разгрпm\ЈIЈ 11 нролеп-

111:\.нr ; ДОК Се Ј'О ЈН\ IIJIOOДCЛI\ ЛII \.:TOl\1 1 а IIO.ЫL 

мщm~.:1 11Ш цвећем, дОЈ{ ј е • ю•юло всt·каље nтшџt 
п крнк днвљпх жЈшо·•·нп.а , 11 на ноrлстку док t'e 
јавно ~1езюrац Божјн - чонск. те дп ес IIJI.II

poдn огледа у љему, а он у Богу'?... И ту 
је онет трсб~зю нрutю iiOO Mll.шyшt годшт! ... 
У fiожш1rтвсној л й ilораторнј 11 свем нр а JH1дlr се 
tюлпко, тнхо, онрсано ; етшtрn tc, рушв ; n.ш се 

HC'IItтo тежи юt .'ICIIIПC\ty, кn с~вршенијсму, ЈШ 
xap)IOIIIIЧII Иjeмy ! .. . Н још 11х нмн ко,ј 11 мисле, да 

то све б1rвп случnјво ! ... '' 
] l ту Лаплй.<·оn дух мало анспще. Обор по 

0'111 н~. t·лсдn нреда се. ll">ct·oвc <·у мrю:ш JHl:J-
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матра:1е ОНС ВСЛЈШС TR,J11C B:lCC."I.CHC у које ум 

л.удскп нrde 1шдn.р нн да аавнри пп да их 
разуме ..... 

* 
У један мах мс1ш се учюш, као да ОД11е

куд щшу нека пuлутамнn. д[)Х'пша светлuст, те 

обш:ја цео onaj огромни град. 'ro беше вшш~ 
неюt врста MJYI'ЩlЧI~e свет.нютrr: оне куле, ош• 

храмови , она небројсна куuет::~ , опо море од 
Јiалата 11 Bii.'1ii.; 01111 СНЛШI CIIOMeiiiЩH, 1\аО ДR СС 

ночешс мнцатн. l\Ioj се пратплац чпсто туже, 
па tc (Жрете 11:1 ону страну, откуд је 011:1 113-

нснадна tветлост аn.шdала. О1tрепем се п ја. 
]\аюю штенађење! Hn. ј едној странп, 110 евој 
нршнщи , на источном хори:юнту ове високе по

IЩјшще, беше се4щрта.ш ПСI\а!Ш арюшста К]}уоа. 
- 11рава северна светлост. Иа те ttpyпe, 1шо 
113 IOIKBe ОГрОМНе 11\)ИЗМС, еИШ\ЈIИ су IJИTRВII 

млазевн еветлуцавих арака од небројено боја; 
а сваки тај млаз беше оперваж.ен пшшм ФОСФО

растнм <:јајем. 

"НоЛiшо боја., а колFшо шфшеа њпхоnпх ! ... " 
"Ха, знам шта ће ово iiити !" ЈЮшша Ла

плаеон дух. "Ово со рађа Супце Амадурама?!" 
"Штп., Сунце Аћrадурама ?! На не рече ли 

тн, да је и ono давно п давно у1-ашено ?" нрн-
• ъrетнм ја. 

11 0нет он! ... што год није~ стаљу ~а појми, 
да раауме, оп у то 11 не веру,Је, он .Је готов 

да у све то носумња п да ''а к постuј н!" го-
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ТОВО Се ШlЛО обрецну ЈП\ ~t e ii C ?tiOj 3Ш'ОПСТ1111 
•mчерон, на онда нм·тnnн: .,јест , jn сам казао, 

дn се 11 от:щ ове огромне сун•1а11е uopoдtrцc 

- са~• главом А шtдурюш - давпо п давно 
()X :IПДIIO , 11 даје престао ДП, С IЩјОј ОUИТе.ЫI дај е 

~швотну спю·у у тOIIЛO't'll н сnет:юсти; алн ·ги 

Jn III !Cfl м ЈIIШЈта напоменуо дn у љеговој утробп 
jom uet·mt опај снлшt О\\е:ш лnue; да. се па ње
гов~ј површrшп још нпје cn, снюt учврстнла гра
нптсюl кора , да је тамо сад те•~ у пајве11rм 
јrку борба вuдене паре п ватре, да су њеrове 
ерупцпјс п вулшшп још снлнн , уп1щв ~тpa.xo
BIITII ; да СС Љ('l'ОВЯ IIOD])IIIIIII i1 Ч ССТО р:t~)аПП П 

на њеrоnнх непзмсрtшх дуriщш , па то стра

хошпо uатрспо ждрело н,его nо, ноку:ьа огромна 

~•аса уеијште :tаве ; дn 011n оно)t пепоја:м1ю~• 
е11.нш paatllt x гасова буде ua •tetш у tшс на не

Ј\олшщ десетшrа Х11.ыщn tшлометара, да 1Ћ маеа 

нзuаченс лаве Gуде често колпко чrпава ј е
дна нощЈајнна . ] l tад можеш мтtеЛЈПП , кад се 
ова огромна :11аса вpnтrt озгu с оне висппе 

11 нол стн доле у крнло cn~j c )tатсре, п то бр-
31ШО)t t\Oj a у сш1ко-:.r tettyндy ра~тс па квадрат, 

а tюjn нрн сnмом наду у Сунце, може да буде 
Tat{O 8СЈ11Ша, да се ОД TOI'fl. ('IJ.'IJIOГI\. {':удара 

СВ11 1 бн:10 •шрстп бнло те•11111 , ДC.'IORII LIOHOBO Hpe
TDO})C у IЋCI/0 CTRIЬC, у iiШBII оrањ 11 ПЛ3li[CII. 

"Да бп ово j ottt lю.ъе tH~щro да тп наве
дем јсда11 itшв нршtер: тако ющ uп се nаше 
Сунце са св1ш уrnснло п охладнло, ua бп нека 
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сшш nnпry Зе~•.ъ у нот11сла са њенс нутање 11 

rypнyлfl. ј о право 1ш Сунцу, љеп 611 пад у Суrщс 
вроаавео тюш ('Траховнту ·roJJ.'J()TY, да бrr се rr 
зем:ыпщ 1\ сун••анн е:l(~мснтн - ети:шјс, тврде 

11 'l'с•шс материје - нретворi!Јi с не у раетопљено 
всћ у 1·nсво пламс11С\ стnње. 11 T(l у тако OI'pO~I
нoj мерн. да бн вnщс Су11цс могло ва небу сн
ја.тн Н IЏ'.Ј\У (',\Юју 1Юр0ДИI()' Ш3UДСВН.Т11 IIOBOM 

CBOjOI.( TOII.10TOM U 11\111\I)'I'O.М 9fl ПЈ111fХ 95 I'OДШI:l! 
Пос:1е nал.а да 11 Tl) знаш, дн бн ('С ваше Сунце 
ДО сад ДШНlО 11 дщшо Уl'йСН.ЧО 11 ОХЈ1:1ДИЛQ да ОВО 

само згуmњавањсм н пвом вечптом уsбур,юt

ношћу својих етн:щј:1 у самоме еебн , ш:tо у юншој 
xe~шjt'J\Qj :1нборате>рпјн. нс нрошшодв l'Be ЈЈ()НУ и 
nову ·гопло·t·у, те тако нлдокнаlЈ"f.iе опај ~Н'IЊЮ\ то
шюто што t·a пенрест~1110 добија хлн~ењем: у щ)о
ла:-Ју кроз лсдепе..васе.ъенс1ш просторије. И пе само 
да оно тнм путем доi111ја 11 0ву тощоту н свет
лост, веt\ је добнја 11 IH~npet"I'MIИM Шlдаљем ме
теора н ~rетеорнта што ltX огромнй Сунчева маса 
при пролазу њихо1юм ссGп нрнвуче. Све те из 
воре топлоте 11Мйју и сва остала небеска •гела 
ш1. их има и onaj псбсени колос .А)нtдур~)Ш ! ... 

"Је Лl'( ТИ сад KO.'IItltO 'rOJ\11\(() CHIJYJIO у 1'.1ЈдВу 
како 'l'O све бива у овој вечнтој радЈЮШЩЈ1 . у 
свсмнру ?" ofipeтc се мени мој чудповатп вођ. 

,., Са <:вим" одговорим му. 
• "Е, тако се нешто овога пута морало де

снтrl 11 овоме угашено~r Сунцу Амадурам11. Збнља 
јесн ли што слу11н1u u OIIШf чудноватим звездама., 

J t:;tnл 1'rлtnEIIA urн:э;tл 8 
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што се m\ небу одједно:.t ЈЈ Qјаве у 11уном ејају 
своме пл нх опет, LIOCJJC крлткоi' време11а , са 

CBIIM нестане'? Појаве те IIIICY ЈIПШТа д})Уl'О ДО 
ронац сунаца која уюtру. 'Гако ј е. Сунца не 
уюtру брзо. Ј Ьпхов рошщ тр:1је по чнтав мп
лiiуu годЈшн 11 вшне. У овr1х небеспrrх колоса 
све ј е ко:юсnлно, па п <.:ама с~rрт њнхова ! ... " 
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ПРЕСТОНИЦА ЦАРА ГОМОРА 

.(;ltн сос1'ОЈНI - то је јеюrостuвно 
fJ<I I ItO 8aCe:;~;.eнt~HQ 1 ttpO TtiAHO ii\IIЦOЫ 
"~\нато1·а нporpecn .... 

Лаu.1асов је дух 111ЈМ потпуно право .. Није 
ll fiOJJт:tO мноr(l , а па истоку се rю•r~ помаљn.ти 

једно о1·роюю ltpвano t:унцс. То је бно седн 
Аъrадурама. Њсrово ј е само ЛЈще вeli казнвало 
да је ТО IIЗIIC~IOГЛП старац на CBO~IC CRМfJTIIO~fe 
одру. Оно је бшю покрнвепо неким модрнк3в11м 
мрљамn.; а б11ло их је ltoje су, с кряја на крај, 
orr:tctmллe опај зажаре1111 глоб небесr111 - као 
Дl\. ј е НеК() 111\ Њ просуо '11\ТЗВО МОре 1\НЮТIЈЛа!· .... 
Страшно га је бнло поrледатн! Изгледало је као 
какнп закрвав.ъено џшювско око, што се из опе 

црне 11сбсспс дубипе ва пnс н шt це~ 011ај мрачrш 
свет иско:rа•rило; а оннј ненреглсдпи. l'рнд, што 
доле под IIЯIJJII!ri ппгюш с11ава вечнти савак свој, 

<Јаогрнуо се некаквпм црвепкасти}I плаштом. То 
беше тужно рухо, што му га је овом приликом 

• на, дар nослао Аъшдурама ... И оне куле 11 .они 
храмови n оне небројене Ш\Лате .и споъtещщи, 

8* 
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као да беху ожи~елu - то беше права c.urкa 
поноћшrх духова - у каквом sюдзсщюм духов

ном царству. 

"Ето то је Сунце Амадурама.; то је о·s·нц 
ј<щне најзваменитије небсtsю tюродtще па овоме 

крају васе.т.ешшу ; тојејсщш од пекадашљпх пaj o
ull.l/lrrjиx извора iiOШOTn у 11\mшој васе.ъеuн ! ... 
Оно је ф1ло најшtтсsШIIВЈIЈiјнм супчюшм сјај ем 
Зй IIСТШНЩТ ЪЈИЈЩјйрада ('ОДIIШ\ ј I{QJIШ\0 Jll{ је 0110 

<-војом 'Ј·ощотоъr 11 t•Јзојнм rjajc~r днзю живота 11 
б11.1.110М 11 ЖИВОТЈЈН.tКОМ ('l1<'TY у нростраНОМС 
царству своме, n JIOJJIIKO лп је ()TOIIII.lO леда шt 

rруднма своје npeh-pa<·JJe кћсрн Лруџn-Даре ; ко
Јшко л11 је 0110 щюсуло топлнне, сјаја и eвeт 
JIO<;'t'll по овој uCt'IIOШPitюj ваt·сљснн ?! ... Како Је 
онда дивио изглсдаЈIО оно данас tЈ.рно и суморно 

небо шщ паиа, - то re не да 1111 ошшn.ти нн 
(•.рачунати !" рсkн kc мој вођ, а. нз гмтди иу се 
:rено оте један дуl!ок уздах! ... 

* 
"А са.д хајдемо доле, да рюи·лrдаио овај, 

неl'Да сЈiавни, град, ову, негда еј а ј н у, нресто
ющу цара Гомор:1 " petle мн Ланласоn дух. 

И ми се сrrу~тнсмо у оне rtpocч)aRe, у оне 
дуr·е и ншрокс у л н це оне ВС!Ш'Јанствене мртве 

вароши. 

Ми ее одједном нађосмо на неком ве..1и
ком: тргу, на који је излазило 24 велике, Ayre 
и широкс, улице, те је овоме, нешто мало овiU
ном , нростору давало вид огромне звезде. На 
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саМИ}f устшrа сваке ове у;шце подизао се по 

ј е.1нш спомеш1к; а о пn ј насред трга надвиша
вао је н ' својом .'IСiюто:м п својом rрандиозпошЬу 
све своје остале другове. Свн су били чудно
вата облнка. Отшвпх t'llоменнка нема ни у Лон
дону, 1111 у Паризу, ни у Бсрлнnу, ви у Риму. 
'l'o беше творсвшш све са~Је вајарске уметно
сти; свн скун:t представљали су неку спме·rриј
ску цслшrу. 'l'o беху као нека врста стражара 
кој н мотре: ко ћс доћн, а ко nроћи овиъ1 пу
спш ул:шџ\~Нt овога негда. пнmога п велелепноr 

царског града. 

· "Ето, ови сrюметщн Ш\ тргу "Слава п по
беда цnра Гомора" прсдстnвљају у алегорији по

С'l'апак, рлsвнће, висоi\У I{YJI'I'YPY, науку, умет
ност, силу 11 :.юћ, не само овога пространог града, 
веl;. н целе царевине Гоморовс .. .. Хајде да~~ пре
I·лсда}Јо !" рећ1r ће ЉнiЈiасов дух. · 

:И м r1 се обрсr.мо пред споъrепикои: "Два 
брата." 

Основа је с•юмсrшку нека грдна степа, коју 
на својиъ1 спажюш п~еlшма држе некакве че
тири КЈНiдатс 11еманн, нзваја11е од некаква као 
рубин црвсшt ъ1р~1мора ; а uвго, шt доста ве:Iи
кој рашrшш оне незграnпе сте11е, дохватила се 
у · кошт~IЈ. два бесна звера, с Оttевиднои пожу

дои, да . један дpyt·or нрuждрс, да један другог 
униште. Ј сд ан ј е з е.'! ен юю трава, а · друш 
црн37 као rаврап, а оба нр~nс грдосије. Из цеи:е 

• зт Од щтога 11 :J"'.H'IIUI' >IJ>a>IO)la. 



118 :1 • .1\ОМАР•ШТ~ 

IЫIXOBC Hstupeклe муску:штуре, која је ИЗДавала 
необичну <:нагу , у оба овn рnзјареня дива, ог.• с
дао се врхунnн ШШ(Iра да свnюr свога протнв

Јшка (:nвлада 11 дн му се Јtрвн паrщје. Она щша 
хала беше дубоко укона.ш оштре Ј<анџе своје 
десне стражње ноге у саму трбушну слабшrу 
свога. зелсlЮI' протютнка. Чштло се као да се 
ПОД CHH.il\110~1 ОШТf>ЈШОМ ЊЈIХОВО.М јОШ пепреСТШ!О 
кидају откања трбуrшшх !ШшшЋя ; читав млаз 
крвн отегао се чак доле по стешt : она се IJ.I\K

.тiи.ta н нуши:tа,3t! а н:~ самога ropњer угла ове 
•·рдне раuјан.ъене t)апе ноt(у.ъала је ca~ra утроба: 
У нрви мах рекло бн ('е да ј е ова црна нсм~п 
остала победн.1ац; ал п rшје : њен зе.:tевн нро

тнвн•ш својим r·рдшш tЈељустн1ш бете об:ш11уо 
сву Ј'лаву њену, па је, као гвоздешrм клештпма, 
стегао, тако, да му је ~ обе С'Ц)анс доњих че
.ъ у ст п цурпла свежа крв, не попуштајуЋп нtt 
за једnн трен, из o•Ieвuдrre бојмнп, да своју· 
жртву не унустн. Уметшш бете у ову, апn
томсlш верну , сл пку зверске разјnреностn , 11 

страховите борбе па смрт н жнвот, упео п онnј 
ilШBO'I'IIЉCКII бес 11 онај саъ1ртнн бол, што неми
повtю uратн овакав кршш двобој, што га д11вљи 
зверовн међу сuбом воде. Страховите чсљусти 
у зе.1ено1-а звера б11.1е су се 1·рчевнто стеrле, 
да их н11 сам ш1је више могао расклопи·r •, , и 

.кепо се вндЕ'.ЈIО кано је своме противнику оду-

38 Ваја1н·тво 11 <'.111 ка р сто о 11:1 11noj n.t:tii\ITII l)u.to је нсраз
днојiiО а уа.tетс.1о на та1tу 111\l'IIIIY о KtiKBoj .1111 на Зеиљ11 IIHШOj 
1111 nојщ1 щ·иа)tО. 
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зео 11 ваадух за дпсање п сваку моћ за од
брану; јест, леuо се впдело како Је црна неман 
изгубила п свест и мoli за даљу одбрану: њепа 
лева предња, нога нросто је штрчала, чцје кр
ваве канџе беху онружеве као каква отворена 
шака, и ако је на де-сној плеЈiкп зеленогљ звера 
~ј~шш1. грдна рана, где еу, мало пре, ове 
исте 1\.рваве t\анџе Gи:(е дубоко укопане. И само 
је још OCTRU ГО ЖliВОТПЊСIШ ИНСТIПЈl{'Г , да СВОГа 
протиВlшка не упусти, да l'a уништи п да свој 
жнвот епасс ; а то ее опет ог:1 еда.11о у оној нео
бично развијсној сназн, кој ом су оштре канџе 
десне ноt·е црнма авера још непрестано цепале 
трбуншу с:tабиuу своt•а; onaJ\OJ' протпвпика. 

"Ето, то су два рођена брата~ што <~е беху 
tLОкрвн.ш ом деоr.е свога ве.щr>лt· н ripoc'I'l>ttнor, 

од својпх дедова п прадедова наслеђеног, ца.р
~тва... У тој звсрс1\Ој борбп ето шню су оба 
проtшш !'' реlш Jie Лаn:rасов дух, а преко ње
говпх румених усана нрну један ЈЮ).Q>уt'љив 
oe)tex., па 011да наещви: 

"На ЈЫЈхову царевину ова.1~о рnзривену ме
ђусобtЈО)f борбом љених 11рвих синова ударио 
је са (·војом чпло)f, п боју вюшом, војском је
дан крепаt~ п одважан суседн11 1шез, к11ез Гомор, 
љихову 11.аревину освојио 11 на тю1 раsва,'lинама 

sасновао своје сн:шо и !.IOlшo царство, дарство 
Гомор<•во , а на OBO)fe меету уднрио темељ сво
ј~ј сјајне~ прееrтшцп, овоме вечитО}f rраду, 

OBO)Ie ве.тшксш центру свеко:tИЈЮl'а преображаја 
људскш· на овој п.1анетп .... Го:\юрова )(инастија. 
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в :1 адам\ је пре1•0 де~.:ет :ш.ъnда n:шшх годнна, 
која је п своју држ~шу 1t ('.ВЧј народ узнела нn 
тntty виси11у, до које ретко да је дошла Iшоја 
држава на 'щтавом шару Аруџа-Д~tрю-юм. IЪе
гов један пото~rм:. паредно је 11 рвим вајарима 
свога добn, да овај t:НО.\Юшн: IIOДtl.fнy, да за 
вечнта npe:.reшt буде угдед ('DirAш rютомцнма ове 
Dt'.ilщ•e 11 с.1шшо днпа<:тнје, •~шщ 11родаае асм.ъс 
н 11ароди, царетвn и •~I>Л.т.tшстна, r:ад се у њнма 

овnко ко.ъу прв11 tшювн њихоn 11 !" додаде Лашш
t·ов дух . 

* 
Пос:1е с:шо щ)llступи.ш др уго~r спомспш\.у. 

О11 се нодпзао ш1. уtппмn улнцс :щ r.oj y мп мој 
во~ рече да ro зове: "у:нш.а Сунца." Сћм 
cнoмciiiH{ 1rмао ј е облнк нирамнде, 1шјој посто.ъе 

бCIIIC једаН једшШ (' I010('TRBIIII !'раШIТСI\11 OCMO

Yl':tOIIIII\ од 31'\ Щ}'l'Ара у нречвнку. Каква је 
("И :щ овај ОI'роюш u.lOR 11 у 1\ОМС мајдану oд

na::~rJJ :J ~t 1•1 ОВДе ДOilC.'IЛ 11 НЉ\IСС1'11да , - ТО ј е 
нроt:то јсднQ tЈудо! 

"Е :мој брnјане, " реБн ћс вођ мој , " н.н
хова. преносий срсдс·тва пре:шзплn. су и саме 

бајке: шта је ono: једnн кюrсп гранита од 20 
метара nпснне 11 38 ншрннс 11рсма jeдtiOCТ<1DIIO)I 
обслнеку што је nред щщсшш 1щреким дворцем у 
овоме граду!... 'Го је денето tЈудо на овој IШ\· 
нстп. 'Тај обе.шсЈt имn. дсбљшrе у својој осношr 
82 nаша :метрn n вн<.'шrr 296. И ·го ј!' t'DC 11а 
ј<'дПОl' ко~Iада. Оп ј е одва.ъrл у царсЕшм мајда-
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нима ва 8000 1\И:ЈО11rета.ра да.1еко одавде што 
су отворени на 4000 метара висине у тако 

звапш1 "Итасовиl\I" брдима. Онај обе:шск у 
Паризу што 1-а је Мехмсд-А.чи-паша пок.1ошю 
Лују Филипу, а щ~ји одиста .краси зваменитп 
Т[ЭI' " Слоге" у Паризу, то, велим, чудо старих 
М1н·ираца, инје нп колюю какав мали ItoЧиli 
према овој t•рдоеији од "пгле" Итасове. Парпски 
oбeЛJICit је тежак 250.000 ки:ю1·рама, а овај на 
милиун и три стотине педесс·•· 11 шест хи

љада и та слота п од дебљине и од висине и 

од тежине <:кппута је из дарскuх мајдана доле 
у до.ъу за 4000 метара шш једну страховито 
CТ})liiY страну Итасових брда;, а одатле је пре
нета н ред царски дворац · у овај град из да;ыше 

од 8000 ки:юметара! .. Вп н ваша средства за 
пренос према средствима стапоiзшша ·ове п:ш

пете - то су средства мравија 11рема вашшr 
.средствима, IЩјuма ви сада располажете." 

* 
н 

. ~ 

а сшuщ) страни овога О{·~юуЈ-аошша оеше 

у ре,ъеФу извајана по једна морска нимФа; а:ш 
тако, да би се човек 3аюtео, да се овај лепи 
створ сам пробпо кроз овај студени мрамор, па 
)'r те, смешеt.и · се, I'деда неttом н сб сеном б:Ја
гошЋ у и добр!)том. Из овоt-а граш1тСКОI' постоља 
као да Је юнt.1о оса}( ОI'}Юмпuх стубова од жу
тш·, као вос:ш, мрамора п то у об;tику, једва 

• щншетно1·а, ова.шог кру1-а ; а ORO сваког стуба 
савија:1а се по једва I'рдосЈЈја од з~rије, по .1е-
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ђима зе:t ена IH\0 трава а по тpilyxy жућкасто
бе.1а. Опај 3<':1еш• <'Ш\.Ъ по њнхошш :1е~п.ма тако 
се преливао, да uн човеr~ рсtшо, дп. су ова чудо

вюпта жива п Дfi <·е l\rnчy. Г:щве ових змЈ~у
рипа досег:н~ ry чак горе до <'ЛMIIX канпто.·•а 

ових rтубоnа. И ('ВRК:\ ј е р~н1јаnн:1а c.nojc че

.ъус тн тако, да су щ1 te унутрашње дун:ье 

щэrн•ш1:1е као у успјапој нсћи itшna жеравица; 
а нз т·орњих и доtыtх ии.~ПIЩ\ њихоnих бе:1а
са:1и су се оштри, а као <'11<'1' (iс:ш , зуби. Свака 
ј е и.ма:ш о а го на г.ннщ но не1~аку, као небо 

юаву, ћубу , н ••тш на ухо у uу.ыше ; а на 
ошш liубама ПOЧIJIIR:ta ј е јrдна грдО<'IIја од г.1оба, 
која је, у пето врсш·, сдуж11.1а овој величап
ствсној tшрюшдн тшо кубастн 1\}ЈОВ ; а ою·о над 
онrш г:юбом де()део је неюншв 1tри;1ат стнор, 
са 1'рдно~r косо~r с~rрти под десшш кр11.1ом. Гле
дАо сюr и гледао. али просто штсюr могао съю

трнтп шt чему је етојао овај attђeo c~rpт1r, како 
га је назвао мој загонетпн no"t) .... 

Све ono <:тtуна нредстав.ъа:l(l ј е дrшну, симе
трнјсlш из1юдену , нешто затуilасту , тtр:онЈДу, 
која је nише .11Ичи:1а па 1шк~в Gрош од сма.1Ыl

рапо•· з.1ата п драгщ· камења, него на један прост 
СПОИ<'IfПК 0)1. ирамора. 

* 
"Поl'.жедај горе уз ,, Су н ч сву ул11цу"" рећи 

~\е ми Лап.1nсов дух. ,,Ено тамо, ва самом за
вршетку ове уЛЈщс, подиже се ј една елеt~трiiчна 

куr.11а , коју је копструпсао славmt техво-иеха-
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1шчнр Ха.мариџе. Онај е ({ја;шјачшюм од 1,500.000 
nauшx свеЋа. Овај глоб r·ope представд.а ову 
н:щнету - Аруџа-Дару - а оно елеitтри
Ч110 сунце представља Сунце Амадураму. На
учнuк Хамари:џе ианашао· је сразиеру и по 
RеЛIIЧIШИ CB<'T.lOCTII И ПО уда.1.СНОСТИ е:lеКТрПЧ

НОI' сунца од овоrн сrюменнка, тако, да је ноЋу 
овај 1·:юб бпо освет.11.сн опако исто, км што је 
Сунце Амадурама осветљавало ову своју н.·rа
нету. Механизам га је ощэетао тако, да је он, 
у исто време, слухшо це.11оме граду као сат

реЈ·у:штор. И не само то, него је овај мехапи
ЗЮII uио Т}\КО удешен, да је електрично сунце 
уве1~ осветл.авало она мора, оне континенте, оне 

држаnе и оне градове изва.јане шt овоме глобу, 
ЈШО што је, у самој ствари, ову. планету, истог 
сата н миtrута, пеџа осветљавало право Сунце, 
Сунце Амадурама, тако, да ко је хтео да . зна, да 
својнм очнма видп, r·де настаје дан а где ноЋ на 
самој планети Аруџа-Дарн, он је то ъtогао да 
ш1ди на овоме глобу. горе - ошад сунце зађе, 
па док се пе роди. И то се показивало матема
тпчки тачно и то не по грађанском, веЋ по 
астрономско:-.1 времену, ЈЮје је обе:1ежавао сам 
однос окретаља ове планете OIIO свцје осе и 
око свога сунца. Хе, али на кцјој су висини 
науке астроН\Јмског зпања и уиетности . били 
становници оне планете, а особито у .доба, кад 
је овај •·рад био па врхуm~у свога ~јаја, а на 

.. коЈоЈ ви данас стојите?! rra се разлика про
сто пе да проценити. Становнющ ове ЈЈЈiанете 
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могзп су унапред предвидети tве мeтeopO.lOJlme 

промене ш1. це.1 ој н:ншети; нојrша комета: ро
јеnи звезда надавИiщ, или кa1tne Gнло друге нрн
родпе појаве, ЈЫIХ шн·да пиеу MOI':JJI ноп:tапштн 
и узне~шритп. Онн су срачунава,щ кад lie се 
појаnнтп п зем.ъотрссп u у t~ojoj мерп јnкп 11 
Ш\ IIOMe fie месту UIIПI IЬIIXOBO tШјјаче OI'ЉII
ШTC, па су према томе, још зарапа, иаnешта
nа;ш сав осталп свет па целом шару п.lанетЈt

ном. Ваше астроtюмско зпањс још је у повоју. 
Оно је сnмо костур од оrюгn , до чега ћете 
доfi н у да.лекој будућностп. Оно се сад састојн 
само 113 ГОЈШХ 11 сувнх циФара 11 i\Iатематuчкпх 

ФOpi\ry.;ra , а то је обоје мично нез1·рапшш скс

лn~rа на каквој r·рапд1ю:зној алп ј ош педовр
шеној палап1; а астрономt;ко ана ље, што су га 
има.1и стаuовшщп ове нлапете још 1rpe 36-40 
.милнуна година, rt11лa је ж11ва слпка онога qjaj
nor, онога велелеtttюг дворца в11mнскоЈ' , са кога 

су скеле д11rпуте, а оп сппуо cno~I лепото~r н 

сјајем каквог, до женијаллости узнетоr, пен.мар
ства, '' додаде Лnнласов дух 11 п.ъссну ме по 
десном рамену. 

* 
Посде смо ншлн да.ъс од щюиctrrrfill до спо

меника, од храма Ј%.(1 храма, од IIaJJaтe до палате 

од вЉrё до вЉн1 овога нрострrшuг. овога велн
напственог царског града, . дОI\ ес ~tајпослс не на

ђосмо пред <{јајюrм дворшiа нрослав.ъене д11Ш\
стпј е цара Гоиора. 
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Ј (арски двор н били су право чу ,цо од ум:ет-
1/liЧЈ\ОI' не1шарства. Они су управо бплп видна 
псторпј~. }Э!\3ВЈrlш више архитектуре на. чптавој 
овој планети. Онп су захватали простора, како 
ю1 рече Ланла.еоо дух, на 820 ХliЉада Itвадра
ТЈШХ метара, а це:1а 1·рупа ~арских Дворова ~>шала 

је облш~ огроююrа овалноr круга, од кога су 
се, шt све стране, као l{акви зрацп гранале мно
гобројне улищ~, у 1юје ~е · бпо ско•щентрitсао 
елпт прt:етоничког грађанства- и по богатству 
н 110 гоеuодстnу и по шюо1шм поЈюжајима у I(a.p-

• етву. Наерсд среде онога овално г круга по
диаао се ве:rнrшнствешr црвени дворац царски, 

од дна до врха. саздан од, као рубин црвеног, 
м:ра~юра, а с кшюнада~rа свуд уна.около од цр

НОI'а граuита. Овн црпи стубоsи беху поде.ъенп 
Ш\. 24 о){е;ька, а еваюt је о.в.ељак држао на сво
јшr у:метнички изведеним капито~n1а по један 
кубасти павиљон. Сви овп павиљопи билlf су је
дан од дру•·ог, и по стилу 11 по кроју и по 
урееу, разл11чни, па им је опе1· целина носила 
на ссGи печат необюн,юr сюа.да, јединства и неке 
више елеr·апщ1је. Око свију стубова обнвијало 
се некако пуза.во биље, на•IЈIЧкаtю зеленим:, по 
негде жутнулим, лисјеи и разнобојним цвеliем! 
Друге палате, што су свуд унаоколо као какав 
вилински венац окруживале црвени двор царски, 

беху од самоz-а, као зJra·ro жутога, ' мраиора, а . 
с колонадом стубова од црвено га rранита, опет по
,.е.ъеном на групе, које еу на својlfи ка.питолскии 

• раменима Јюсиле кубас·rе павп.ъоне с позлаћ.епим 
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кроnовима. 3а овнм редом царских ш1лата нrnao 
је друr·и од нека1tвог, као небо пла.nоЈ·, порФира, 
и са, у високом рељеФу, иеташгутим <~тубошrма 
од зс.1еног С1tпtратд-rранита. И овп су стубови 
подељени па груне, к~је су на свој11М уметни
чюr и:шајаnим шшитолнма држалс ж1шошrснс п 

по Форъш Jt rю кроју павпљоuе ..... Шта они па.
вн:Ј.ошr на eтa.p01tf п новом Л увру, ~1. шта они 
што су краеили нш·дашљс ти:r.сријсr\.е дворе?! И 
павиљон Сахатни с павиљоном Сили и павн.ъоп 
Ф.1ор и навиљон l\lapcaн ; и па.виљон Ришеље 11 

nави.ъоп Дари, и пави.ъон Депои и сви остали 
пави.ъонп па оној једrшственоЈ 1·рађеюши у но
воме Вави.rюпу, у царпци •·радова, у оној риз
ници умотворина cвi·Qy времена и свију народа 
на ваш~ј ::Јеиљи, у гордоие r·раду Паризу, -
све су то нреъtа уметпичкој изради велелеrrпих 
дворова царске дипастпје Гоморове и по ФОр
мама и по стплу - сами гогски радови и ни

шта више. 

На многим Ј'ранптскшr стубовима, заклео 
би се tювек, да види, кшtо доле-r·оре ъrиле по 
црпим мраморmш стубонима - црвени , по цр

веним - црпкасти; по жутпм - зелепкасти, а ЈЈО 

зеленим- жуhкае1·о-светли- овде нека врста шt
укова, тамо опет нека врста инсеката, а на мно

гим местима из онога сплета од 11узююг б11ља, 
лисја и цвеhа вири по који безазлени гуштер, 
негде се опет у ко.11ут савила по која чудновата, 

црвенкасто:м длачицом покрпнепа, ryja, а на по 
неtюј грапчици нидиrn 110 кашюга, 1•олЈшо стрш-
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љен велiШОt' , М}IIЮ-зелевог, колибра, а иа.1о иза 
њега номоЛitЈiа гЈiаву зелена жпба врс~rењача! ... 
И боје мраыора 11 боје бнља и боје животињица 
11 раановр~шt смаљи и · нршrивање боја једпе у 

другу - еве Је то дава.11о пшву. ре.ъеФну слпку 
неке onиn.ыme реалtю(·тп , с би се човек зак.1ео 

да је све жаво н да ~е r.шtt c ! .... 
"Ето, ПОI'ЈIСдај на Ј\аЈШОј је ШIСИШI б110 ју

DСЛRрСКП :-Јапат у овоме граду још пре 30 ми
лнуна ваnшх годнна!" реkп ћ е ъш Лапласов 
дух. "И то пузаво бнље п то зслепо и то рујево 
11 то веk жутнуло лисје; и то, рек'о би човек, 
Мltриспо Jt разпобој 110 цвсће, п оп е живе пиј а псе 
бој а у он н х безброј н п х маЈШх жпвотнњпца п з 
царства ин~еката 11 .водоземада- CI~e еу то ско

ва:1е и иарадиле вичне кујушдiје овога 1·рада од 
најблагороднијп:х ъtетала па овој планети!... По
гледај tiaкo се оч1ще у оннх маленпх ЖЈIВОТЈf
њпца пеобичuом ватром сијају - ама као да 

еу ж~>mе ;. а то. су' очи од руби на, е&шрагда и 
горског кр11стала ове nЈiанете ! ... И то је све, 
као што видюн, бнло и бнтпс~ло! ... " У ониъt 
речшr1а Ланласовог духа беше неке необrtчве 
с~те и суморпостн : оне су биле као нек11 одсе
вак: како је све на овоме еuету uролазно! И 
иепе nоче нодузиматн не1ш језа: онога сјаја, 

оне велелеrшос·1·и, оне грапдиозпости, оне ле

п.оте, ове више у&rетпости, опе хармоније, оне 
тако реkи архитектонске пое.зпје у хармошrчкој 
целокупности 11 општем распореду ових царск11х 

двО})ОВа, оuога баснословпога богатства, оне ра-
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СЈ~ошп п у лепо~1е п у сЈшетрнчпоме п у уие

тюitшо~rе - још 1шко ннкад Ш\ нашој 3емљи 
впдео није. И то је све пусто, - пусте улице, 
nycтrr Божјп храмовн , rrустп до~rовн, па пусти 
п самн царски дворп! А она мртвачка светлост 

Суmщ Амадурn~rе, 1щја се дави у пос.1едњем 
ронцу сво~I, дшшлn је ощ~ј огромној :мртвој варошн 
НСlШ аВСТНЊСЮЈ ОбЈЈFШ .... УмеСТО да ВИДИШ .ъуде 
да врве Ј'оре-долс но овнм нростраппъr у:шцама, 

мепп се чшшло , Ј\:\.0 да се крећу са11е оне на
:щте, опп храмошr, она мпогобројна кубета, оне 
~1ср~rерпе вi)ле п оне впсоке Ј{убасте куле! .. 

* 
"Ва.ъа нам сnд посетити једну од најзна

мепптЈЈјпх у:пща у овоме 1·раду. 'l'o је "Венац 
внсоке знапостп , "" рећи ће м п мој во~, после 
щtле паузе. 

И мл се у трену на~осмо на једној про
стращ~ј раскрсшщп. На четпрн уг.щ четири ве
:ЈслеЈше палате: пе ана се 1~ојаје од 1юје лепша, 
а. која граuдиознија. У њи1ш ннје бFrло ни гот
скога ни роианскоr стнла. У њпма. беше нечеЈ'а 
божанственога, нечеrа на.l{човечанскога. Свака 
палата била је за себе по je.n:na псс~1а, а све 
'Iетири један чптав сп: оне су nрсдстав.ъале неку 
врсту пераздвојпога четворо-сестарства: хармо
нију, лепоту, уметност и поезију. Чшшло се, 
ако бп једва посрнула, посрнуле бп и оне дру1·е; 
а ако бп се једва. срушuла., срушпле би се и 
оне друге. Оне су биЈЈе једпо те.10. 
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Платна љихових Фасада била су uд Ц})Ве
ЈЈОЈ.' пор•Ј•ира, попрсканог цршш боб1щаиа; а. 
групе коловада, што су па чудесно изведеним 

капито.1има држале своје кубасте павиљоне, -
Gп.-.е су све од црнога грапита, попрскавог не
кшr црвенкасто-сnетлнм цветиЈшма. И главю·t и 
споредни у:шзи на овим пала.тюrа би.1fи су оди

ста дело неке ните уметности. Сами 01~вири -
пише - бил11 су уметничка резар~<dа од не
каква, као смарагд зелена, I'ранита; а портми 

тек су били право чудо ; они пису ни ливени 
нн ковани, вeli 1'езиљски везени од пекаЈtВоrа 
б.lat'opoдtюr мета:tа, щ~ји се преш~ва у стотину 
боја, а ltOI'R извесно па нашој п:tанети нема .... 

Поред самих порта.11а у юiрочитим ниша.-,lа 
стчјали су, као чувари ових просветних хра
мова, по два крилата анђела, извајана од бе
ЛОI' мрамора и држа.11и у рукама буктиље, те 
осве·rља~али улазе' у ове ви:rинске дворе. 

И прt>зорп· су би.1и не1ш врста особитога 
oб:tmta. 'l'o беху ова.1ши зракасти отвори. Њих 
су држа:tи у ре.ъеФу извајани анђели од жу
тоt·а као восак мрамора. Сама окна на прозо
рима би:1а су од некака љ убичаста биљ ура. Ова 
љубичаста tжиа, са оним крилатиъt апlје:•има, 
давали су читавој палати неки божанствени из
глед. 'l'o управо не беху окна на прозорима 
вeli б:1ю'е и живе очи уметпичких творевина 
па овој мртв~ј п:шпети .... Мени се чюm.11о, сад 
lie се какав жив створ откуд било појавити; 
алп је м~је поt·ледање би:ю узалудно, све је око 

JE).IIA )'ГАШЕЈIА ЗВЕ3,1,А !) 
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нас би:ю немо, пусто и мртво - као што су 

неми, непомп(ши они студени мраморви зидови; 

јер то не беху више палате ни беЈЈи цаЈ>еКи 
двори, у којима људи живе, ве\i надгробни спо
меtiищr једнога давно п давно нзуъtрлог света! .... 

* 
. "Ето, те све •Iетири щшне палате - то 
.Је знаменита политехвика овога царског града. 

Она је да.11а најс:1ав•щје неимаре - архи~екте 
- какве је Jfrдa имала ова читава пдапета; а 
ъ1еl)у љима бно је најславнији архитеi~т, тако звани, 
Амајумо, - што значп отац :teпOI·a..... Најдив
нпје граl)евнне, кюш у овом граду, тако и у 
св~i Гоморовој даревиrш, творевипа су ње1·овога 
женијалног ума," реЋи ће ми Лапласов дух. 

* 
"Венац високе знаности" опасивао је цео 

крај у непосредној б.'tИЗIШИ [.i,арских дворова -
овако исто, као што онасује бечки Ptшr t~тару 
варош Вур•·· И оп је био ова.·шоr· oб:tJIKa. Све 
па.·•ате па раекрспицам~1. биле су од 11, а оне 
што еу изме)Ју рае~чэснпца би:1е су од f> спра
това и сва1tи спрат био је висок аа паша два. 
И једне п друге палате прсдстављ~ше су једну 
спметријсl\у це:шну, само што су иъ1 Фасаде 11 

I'рупе rюлопада бюiе са. сви.м од друкч1gег 1\f))а

мора и по б~ји - по изради и по стилу, 1'е 
је тюю цео овај "вешщ Јшсо~-<е знаности" оди-
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ста изгледао као правп венац оплетев од разно

бојпог цвеk.а. 
На деветој раскрсrшцп, n<-"rочпо од пО.lИ

те:хrшчкнх палата, уздп:нiЛе су се опет четири 

веле;rеш1с палате! .. То је бпо један од пајзпа
мешrтијпх 11 најнрослав.ъеппјих уШiверситета на 
чит~нщј оној планети. На овии па.1атама заступ~ 
.ъепи су сви мрюшри rшшете А руџа-Даре, онако 
пето, као што су па Париској Онерп заступ
.ъешr сви мра?>-юри наше :3смље. Све четпри 
уuпвсрситстшtе на:rате творевина су (:Јiавноt·а и 

ђcnnja:Ioora архптекта Аъrајума 11 љегових уче
пюtа. То је, како ъш рече Ланласов дух, заклада 
племенитог цара Абу1·ора Гоиора CXXJV. Бла
r·одарtш народ, а но инпцпја:rивп становника овога 
нарскоt· Ј'ј>ада, хтео му је нoдиlir-i· нарочити спо
меник насре.11. огромног трга што је и:iъrеђу 
ове четири унпверситетске палате, а:IИ му то 

породични савет 1\рунс rшје хтео одобрптп: 
"Наши царсrш предцп ве Јоrогу пма:rп веk.их 

и виднијих споъrенмка, него што пм је сама њи
хова вла;(авшнi nспуњена ве;шким: делима за свој 
народ и :щ своју ве.иику отаџбпну ;" - I'дасио 
је ОД['оnор породично•· савета круне Гомо1>а, 
ре}ш k.e Лан.1асов дух. 



IX 

СВЕТО ТРОЈСТВО 

.С<ЦЛIIIЊОСТ је 11.10.1 ltpOIIIJIOCt'И А 
ктща 6y;t)"hi10~TII •••• • Lcibllilz 

После смо се обрели пред једним од 11;\ј
веlшх н најимnозаптнијих хра:мова у овоме граду 
а но свој прилпци и у целој пространој царе
вишr Гоморовој, кюю мti рече мој вођ. 

То беше права џtшовсtш грађевина, подп
гнута на једпо:м ос.моу1·аошшу, сре3апом од зе
лепкастог, а као би.'r. ур, уt·лач:нюt'а rра.пита. 

lloвpШИIIa ODOI'a IIOЛIII'OIIa IIЗIIOCHЛa је 960.000 
квадратних :метара, од JIOI'a је простора. слм 
храм заузимао једну добру четnртпну, а остало 
је служи:ю хра11у као црtшена порта, у I~ojy се 
улазило са све четир11 стране уа велик~ мра

морне етепене полуК]>ужпоrа облика. Оrро:мпе 
гранитске табле које еу овај полю·он опасива:н~, 
би.'1е су и висином и ширином, па и самом де

б.ышоъr, једна другој равне; а њихове саставке 
нокрива.1е су уметttюiки юшајане каријатпде311 

' 
З~ 'l'o су cтyGODII }' oGдi\Kf .1•f .it111 ЖCII :l 11.111 K:,KBJIX ДН.ВОЩ\. 
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О)Ј. црнкаетоrа rравпта. Ове еу каријатиде ва ево
ј ни еш•жюtм, у пола поrнутим, плеlшма ,цржале 
t·рдпе вазне у ltојима је ropeo вечпти оrањ, као 
оно на каквом жртвенику ; а самим венцем овога 
полигона, свуд унаоко.:ю, уместо · балиетрада, 
nopel;a:Iи су се мnлп крилатп анl;елчиЋп, извајанп 
од беЈtа, готово прозрачна, мраиора: ухватп:ш 

се за руке па као да воде весело апђелсiсо коло 
око овога евето1· xpa)ra Божјег. На улазима у 
норту ст~јала су два крилата дива, један е је
дне, .11:руrи с дру1·е стране степена е голим ма

чевима у руци: то су били као неки чувари 

• овога Вожјега етаппшта. 

• 

Па r1 сама црквена порта биха је право чу)Ј.о 
од уметности. Она је би:1а · не патосапа, већ 
рек'о бих зас1·рта. 'l'o беше некакав окам:ењеп 

t•обелев, чцј живоrпtс још вису д~ .)(анас извеле 
шх уметничке руке у :шаменитој гобелевској40 

рnдпопmщ у нашем Паризу. По овој чудесној 
камепој про\...'Торци nи)Ј.е се •mтави пеизажи -
впде се зелене рудине, nлава к.ао огледало глатка 

је:Јерца, а по њпма .nлове некакве, као снег беле, 
а 110 врату, као 1\ар~пш, црвене шювице, налик 

па паше лабудове! 'Гамо се опет~ виде до дивље
ља Јtзведеве разва.1ипе каквоrа онустеЈiоr дворца 

ва rЈијим се зцnпаиа сунча нека врста кри-

40 У Паризу иха Јмпа радиоuиttа, у којој се квраlјују IIO· 
ЗIII\Titt•oбeo~eшt. То }6 IICIЩ ВРСТа OГ(!OXRIIX 11 &ИBODIICHUX hП.II\)1088. 
Док со један овакав t•oбмett 1tарад11 треба H!\J.II&tьe пет, 11а и 
десет t•о;r.ина. .Je;'\att такав 1\и.аих стаје 100.000 а в 11'10.000 
ди 11ара . 
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JH\TIIX rуштерова, ДОК ДО.1е IIСПОД ДRОрца В11ДПШ1 
водом паобн.лан, исто,ншк, око кога су поседа.11а 
весела чобапчад, а мало ншке FЫIX притрчала 

пскn сорта наших оваца, па се t.:агла да се па 

овоме поточку пашrју воде ..... 
"Ето , впдпш, " окрете се мени Лапласов 

дух, "до које је виснnе па, ов~ј uлапетп била уз
.1 етела само ова грана мозанчке уметности! .... 
Опп су бпли необичпи мајсторn у спајаљу боја: 
погледяј само оно нелено џбуље, над оним је
зсрцем, !tal\0 се доле у води дпвно осепчил.о, а 

види и оноrа лабуда, што је no.11a у еепци а nола 
ван сенке: погледај ыу ону тамппну засевчевог 
перја његова, а погледај оно што се чисто пре

.шва па супчану араку ! .... nоi'ледај ttaкo је уме
тничка рука у труље овога студеnог мрамора 

унела сам живот! ... Шта ъшслпш, колико t'l.e 
хи.ъэда векова проlш док ваши земљаци узлете 
ва ову висину ъюзаЈrчкога вајарства ?" повика 
мој вођ очевпдно п <"fiм ганут чудесним пре.m

вањем боја no овој мраморпој простирци, што 
је (Јеше лепо обас::јяло издишуЋе Сунце етарцn 
Аиядураме. 

* 
А, С8Д1 МОЖС се Tel\ ЪШСЛDТII КОЈЈПКО је уме

ТНОСТИ унето у овај божаuствен11 храм, који је 
за чудо Божје имао у оеnови облик вашега пра
Iюслаштога крста, а uоред тога у MltOI'OMe је ЈIИ

чио на Пантеон у Паризу, само што је париски 
Пантеон према овоъtе д1mу од гра~евtше, био као 
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каква ~rajymнa каnс.1пца. Сам храъr изгледао је 
дn је на три грдна спрата, а нпје: он је бпо 
једнокатао. Само су ъrу Фашщ~ давале обЈIИк 
трокатнога храма. Први је бој служпо као неко 
поето.ъе другом, а друrп треliем. Фасада у првог 
боја ерезаоаје ОА црвеног, као бп;ъур углачаног, 
nорФпра, а њеоа колопада - од 48 стубова -
од црнога граrшта. ; Фасада у средљег боја . била. 
је од жутог као noeaR мрюrора, а њена коло

нада од црвеног I'рш•ита; Фасада треliег боја 
бшш је од пл.авог, Rao небо uорФпра, а њена 
колопада ОА бело•· као снеt· rранпта. Сваки раз
део ове ко.:юса.Јше тро~-<атне Фасаде41 ра.зЈ[ИRовао 
се један од другОЈ' п по облику л по Формама 
юtЈФ су п~једннп деловп њеш1 t~зpn.l)euп. Сам 
распоред 1П>аъюрних боја био је управо чудесав: 
с кој е се год стрnне погледа на :ма. коју цедо
купну прострапу Фаса.цу, човек ·вп){ll, као у не

ком далекои проспекту, по једну троструку сед
!оЮбојпу дугу, чпјп се краци губе у огромном: 
венL(У што су са држаџ. до дпвљења пзвајани 
11 урешенu; златЈiо-рујевп, каш1то.шна стубовииа; 
а озго па овоме венцу, над сваi\ШI стубом, ста
јао је по је.цап анђео с раmиренюr крw:има и 
буктпњом у руцп , те се тако образова.tа као . .. 
нека отворена rалерпЈа и на другом п на тре-

li.ем боју ове велпчанствепе црквене Фасаде. 
Између стубова у сва. трн раздела ове све че-

4t А Guзo ux ј е чeтttpll: Сl!ака је зuце:м окре11ута npexa 
rзавно)\ узаау у црквеll)' порт~·. 
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тири «ОЈЈосалие Фасаде, били су огромни проаори 
са својим овnлним Фронтонпма од аелевоr ема
рагл;-порФира п юtшама од некаквог златво

рујева I'ранита. Саме колопаде, стубови, у сва 
три оде.ъења овuх трокатнuх Фасада, биле су 

подв~јене у две груне са но 24 капалирапа стуба. 
Измеlју ових I'РУШ\ бшш су грдни OiiШBaJII:III 
портали - главни улаз11 у овај свети xpali. И 
оквири ових норташ1. били су уметничкп извајавп 
0.11; зеЈЈепа смар~ц-норФнра, а љихове више од 

златно-рујевог гранита са веt{аком Филпграиском 
резарпјом. 

Како је овај храм био за пеколиrю метара 
уздиrнутијп од шшоа црквене nорте, а како 
су прве кO.lOIHtдe с I'лaвшtllf црквеиш.r п.1атном 

образовале простран у отворену платФор1rу, то 
се п па. њ у н ел о грдним ираморвш1 степенима , 

опет полукружпог облика. Ови су степени бuлiЈ 
као неко продужење о1шх степева. којима. се с 
улице п ел о у црквену порту. На самим улазима 
у овај колоснлш1 храм стојала су по два крп
Јiата ав9ма, извајапа од бела, готово провндпл 
мрамора. Они су у рукама држали буктиње те 
осветљавали побожном иаро,цу у:~азе у овај еветн 
Божји храм ..... 

Сам кубастп кров у ose божаиствепе rра
l)евине као да је изливен од некака нровпдпа, а 
као небо плава, I'Opcкora кристала, од KOI'a је 
заната на овој чудесној оЈанетн б1tло пеоб1tчнпх 

мајстора ; а што је нај•tудесннје то је то, што 
је овална купола б1rла пз једнога самостuвог 



пива. Она је лежала на маr1шним раменима нnј
вишсi'а Г})анптскоr венца, а 1\Ојп су опет дl)жа:ш 
они бе!Ш М})аморнп стубовп треliш·а појаса rлав·
них црквених Фасада .... 

На средини ове IIMIIO~aнтue плаве куполе у:i
диже се, као каква царска круна, једна бдистава 

група небесюrх fШМФа. Оне су, како ми рече мој 
вођ, изливене од некаква благородна метала, чпј 
сјај и б.:rшставост нпсу 1\IОI'ЛИ нагристи ·ни кпша 
ни влаrа, шr студен ШЈ топлота, те се тако онај 

• збор не~есппх девица вечито сијао Jtao јарко на 
плаuипи сунце. Опе су на својнм уздигнутим 
рукама држале једп_у огромну вазну .у к~јој је 
оi1ет ropeo вечнт огањ - овај неисцрппи извор 
светлости п топлотс, овај CIIMB0.1 вечитоrа ства
рања и вечитога рушења. 

* 
,., По1':1едај само, " реtш lie м_н Лан.1а<~ов дух, 

"овај чудеспи раснuред б~ја. Рек'о би човек да 
ово tщјс створ' од студенога i.rpaмopa п гра
нита, вeli да је ·то једна К(mосалпа кита цвећа ... 
Ти су се људ11 просто ш·рм11 бојама; ови пису 
знали за тврдоћ у мрамора, он се под Њitxoвo11r 
руком вио као тесто. А што су рпет би.111 ъЈај
стори у спајању мрамора, то се појъшти не 
да! Погледај· само ову с:юту од величине, од 
ВИСЈЈПС И 01'})01\IIШX ДПlllelfЗПja, па ОПеТ треба 
да знаш да у овој цедој грађевюш не:\rа. нп 

• једн~ мис.трнје ъrалтера; ш1 пнак, свакп је ко
мад мрамора, сваrш блоz~ граrшта везан јмшr 
за други, по юшред одређеној, математнчю1 
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срачунатој, тежи 11и, деб.љшт, ширшш 11 nпшrии; 
тако, да сва1юм комаду тежа пада таr.ю, каr.ю 

ју је одре,що сам иенмар , те да њом још бо.ъе 
веже п утврдп мраъюрни строј овогА. величан
стnепога храмn ! .. Ппгледај one до дtrв,ъења умет
нтrчюr лаведспе Фасаде, каt\0 свака аа себе и 
ПО CTШif П ПО ФOpMIOin IЮЛОШlД:l 1 ЊIIХОВИХ ЖПDО

IШСПИХ кшшто:rа , щто на crЩjlll\r снаiiШШf рамешrъrа 
држе оне кптњасте, опе, пщо рећи, трепсраве 
венце што овој дпвовској грађевпш.' дају обЈiик 
TIJOKRTII01' 8. храма , 111\ олда IIOI'JICДRJ ОВаЈ CKJI8Д

HIJ раамештај боја rшко <'BI\1\a за себе п све 
скуна представ.ълју пerty uсбесну леноту, једну 
заио('ну хармоннју, једну песму над песмама, 
једну nиђе.иску СIШФоrщју 11спевапу Богу етnО-' 
рпте.,ъ у, а носвеhе11у Јьеl·овоме свето.м тројству 
- ватри, 80Д'tG П ва.'ЈД!ЈХ!Ј, ОВП~I ВСЧПТIIМ paбo·r
IШЦJUia нр11 обрааовањ у иебссвпх светова, овюt 

леисцрmнtм rшворuма и живота 11 смрти у 'llt

тaвoj бескопаtшостн васс;ьешшој ! ... " 

* 
Сунце Аъrадурама беше већ у ве:шко од

екочило 11 почело да с:ијn нешто .мало жив.тьом 
црвенкастом светлошћу. Цео овај нространн град 
чпсто је треперио у веtщј сутопској аажарено
сти; аЈш она јеэовпта нустоhа љегова, онај 
гробпи тајац, што је у њс~1у владао, душу је 
моју :1едило. Ја сам се 11 нехотпце пптао: Ј'деје 
опај cwuш и веЈщкп народ што је ово чудо од Ј[ ен оте, 
од ко.1осалпостп, од у:ме·rlюстп, од небеспе хармо~ 
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ннје, нодпгао п овако украспо ? ... Куд су се дс.1и 
опп Јјенијялпи неим:ари, они Богом задахнути уиет
шщп, под чијим се дле1·ом на студенои ъ1ра
~юру јављао сам живот, куд су се дели они 
вnшtt мајстори. што су у ову чудесну грађе
ВIIПУ упезп једап ЧЈiтав свет .иепога, сК.Јаднога, 
ко:юсаЈЈнога, велющпствсногя, божанственога ?! 

"Хе, куд су се дели, питаш?" учпнuliе 
Љш.·щсов дух, којп је, као што се види звао 
11 шта ја ипсл1ш. "То је вешtко и веома туга
.ыiво пптање... . Има врло ънЮI'О 1mтања у која 
не треба додириватп, а пи~ ш1таља на која не 
треба ШЈ одговарати ; ,цеца сваки час за. сва

шта питају; а п.ма људи који су nрава . деца. 
Дену треба учити, обавештавати, расветљавати 
y~t њю:ов; разгонити таму у. којој живе душе 
•ы•хове п тако нх осrюсобљавати, да умеју не 
само шtтатп, вeli да могу 11 разумети оно што 
юt се каже .... Ја сам једном своју покојну иајку 
упитао зашто веБ. е да па,цне месец, кој п се, 
чпњаше ми с~, беше нядиео баш пад нашу 
башту ... " 

- "Оно је Бlн·а CIHie; а б6ге m1кад не 
падају'" одговорила ии ј е - моја добра мај ка. 
Боже, како сам доцније, кад сам бојагп оиу
дрпо, ружно ъпtслпо о овоме њепо.м одговору; 

а, међу тпм·, баш у том одговору била је ве
чнтn Божја истищt, коју сам ја много доцније 
11 вндео 11 разумео .... Адп ја тебе нeliy да С..1а
же:м. : опташ Јш т11 за душе прсм11нулих или за 

)Iатерпја;iне обЈiнке онога вСЈtпког света, што је 
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ЖIЈВеО ИR.IliYВIIMa ГОДIШа На ОВОј, Сад већ мр
ТВОј, н:•анети! Ако за. Щ}Ве шtтшп онда знај, 
да 011е и сад живе, да he оне оечно живетн н 
неnрестано делатн па просвеliењ у своме; јер 
опе имају једну јсдпту задаћу , а то је, да се 
ys,AJtrнy ка ве.1икоме Оцу своме, опоме божан
ствепом Уму, из кога су, у прапсiюнп својој, 
снпуле као иcitpe вечптога живота свеколике 

васељсне; а ако питаш за оне трошне облике 
тела љихова, онда -- не 1111Тај ! ... Од ЊILX више 
ни трага трагу нема. Али се онет тenm, јер 
вu један једliнн а:rом, из којнх су љtiхова те.11а 
би.1а образована, - пије щюнао. О1ш су cвtt" 
11 сад ту, у кри.1у своје мртве ъrајке; они се 

сад одмарају од свога дуга ряда; они ту бо
раве neiПITit сапак свој п боравнће све дотле, 

док их каква вишя. сила из тога дуга 11 дубока 
сна п е пробудп 11 IJOnono уведе у нову епоху, 
нова, 11 свежа рада - рада ствараља 1.1 рада 

рушеља, рађања 11 умирања .... " 

* 
После смо уш.щ и у саме унутрашље про

сторије овога свето1· храма Божјеi'. Ја 11 сад ве 
знам шта ми бfi, аЈш ми се yчJIНit да ъtе свеt·а 
подиђоmе хпадвн ,мраnци. 

"Не бој се!" рече ии Ланласов дух. "Ово 
свето место на кој е се у да.1еюш тамнИ)[ В})~

иенима хиљаду х11љада .ъ у ди са страхом искуп

.ъа .. 1о, да се Творцу пебесвоме помо.1е за опро
штај грехова својпх, - морuо је потрести n 
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душу твоју; јер оно што тн не знаш, не ви.циш, не 
р~зумеш, то она - душа -- з11а, то опа види, то 

ова разуме... Не бој се ! Ово је заиста. свето 
место l'ДС ми стојамо. Ми се са.д rrмазимо пре.а; 
највсЈнш, пред пnјузвишенијии олтарои, што су 
га икад рязрша створеља подnr·.1а у с.tаву Бога 
стnоритсља. По1·лсдај само! " · 

О, ја онај моменат никад заборавити неЬу! 
Кроз ony Брпста.'нrу куnоАу, као кроз какву 

о•·ромну биљn)(жу призму, пробија.ш су с.•tаби 
uрвепкасто-шшвн 3раци Сунnа ~пцура:ме, те 
некаквим иртвачюш колоритом обојили оне не· 
рааговстпе С!ШКС и прилике овога светог, али 11 

onora пустог храма. 
Као кроз неку по.'lу-провидну :маглу нази

рао слм једну импоаантну I'рупу крилатlrх ан
ђе.IСКIIХ npitлrкa, које су ){ржале па својпы, небу 
уздиrЕrутнм, рукама, некакав грдав мраиорни 

сач , у коме је горео вечити свети огањ, онакав 
исти, као што смо га ма.1о пре вuде.тrи горе нц 

оном плавом uрквепо&r куrюлом. И ово је морало 
бити некаква виша вајарска уметност; јер ии и 
опа група пебеснnх анђе:tа и овај вечити свети 
огањ ИНЈ'ЈЈедаше као да не стоје пп па П·ебу ви 
на Зем.rыt , већ ·да .1ебде у ваз.11.уху. И човек би 
се зак.uео, да nред собом види живt жеравиnу 

из које избијају читавrt букови светЈiуnавих шtа
иепова, што се непрестано диЖу и coymтnjy и 
као да би · хтели да дохвате највише сводове 
овога светог хряиа, а са стране jena су бше 
Вitдне две црне нак.ленс немани. Ове се беху пад . . 
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овај свети огањ нагле те яз грдвiiХ Баиевпх ђу
rуиова непрестано снпају воду у очевпдној на
мери, да ову свету ватру IIOIЋCe ; uи, како се 
видело , ова ии сатапска паиера вије испала за 
руком. То се II03нaвR.10 по оној демонској срџбп 
што се огледала ва њиховом црном, али од one 
сшше јаре светога огња, зајапуреном л1щу. А 
горе, над самим овиъ1 огњсм, беше се у грдппм 
елипсастим круговима, образовао некакав нераа
rоветан хаос, хаос од паре и облака. Оба~јап 
ошЈм с.1абь црвепкастпм зрацима Сунца Ама
дураме, он се nреливао у небројено боја, у сто-. 
тнну слика и прилика: усред среде овом ха

оса као да оо оцртаRао је.~~:ан rрдап r!!об. Око 
ово1·а глобаопет се развијадо неколико ъrю·ловитих 
нојасева, неки ближи, неки даљи од онОIЋ цеu
традног rJioбa. Је){ан од ових nојасева, и то овај 
најкрајњи, беше се већ раскипуо и почео се 11 

сам смотавати у једпо парочито сноје клунче; 
аЈШ што ш1 је и сад пајчудшtје, то је то што 
сам .пеnо видео, да се кроз ову nлаву кристалну 

куполу беше про:мо.пnла једва огромна сnетла 
шака, а одмах испод ње на самој нлавој кунолп 
б.пnстао се некакав натпис ... 

"IПта ЈIИ му опо нише, .Боже ъщј ?" rюмн
СЛШI у себи. 

"Опо значи на светом језику опих давно и 
давно •чэеиинул1п народа : 

- "Нека буде свет! ... .И бист свет!!" од
l'Овори Мli као из рукава мој чудноватп чичсрон. 

После ће пас1·авити : 
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"Висока уметност, што се беше последњих 
дапа живота ове п.11анете развп:tа, достuг.1а је 
свој највиши вpxynaLl. у овој вајарској групи, 
што је пред ·нама. Ово је иавео ~евијалнп вајар 
It жявоnпсап., по имену Арпко Еуро, уметник 
овога жанра какав се икад јавио на овој зва
мешtтој tt.laнeтu . Он је то, што је . ysneo 11rpy 
боја до невероватне вештине; он је тај што 
је својим бојама давао такав колорит, који је 
ве1што остајао · стаЈ1ан: сјај и пре.rшвање љихово 
ню1Јта није Аrогло тн·рнс·•·Јr и за1·авiшти. Овде у 
овоме cl1et'-d 'oeuvre-y Аршю Еуро уз.Јетео је 
па једну Iшщшу, до n~je мучио да ће икоји твој 
земљак икад узлетети. Он је од материје само 
тоЈшко yl'tteO уаети, ttoJIИtto тек. да ње1·ову умо

творину смр·rпе очи виде , а остаЈiо је бttло само 
божавс1:во. Ето, човек би te sюUieo да је ова 
магловита шпtка ,"nостањ~" за себе, да она лебди 
у ваздуху , а юtје: све је ово са дна tta до 
врха ове najalJCtte rpytte, једа11 <:ю•ос'rавап, као 
енеt· бео, м:рамор, донет овде чак из царско!' 

мајдаtш што је у Итаеонпм брдима. И ето, шта 
је <:Ве ње1·ово Gожаnствсно дл~1·о училило од је
дне е:rу,~Ј;енс стене; а шта .m он ет њс•·ова чу

деена ЈШ1trща! .... Она је чудfнша·rнЈf раз~rешта
је:м ·uoja умела да одвојЈI шщј хаос, оно постаље 
једне •m·Ј·аве сун•Јапе системе од ОС'Ј'аЈЈС групе. с 

1 • • • 

КОЈОМ ЈС у мятериЈЯЛВОЈ вешt., 1·е нам се сада 

чюш, да орај маа·мвити хаос за (~ебе лебди у 
вщщуху. Оп је onttм своји!\t чудесним делом пот
nуно заnнрпо у тајне оптttЧRс обмане .... 
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* 
Посiе ъrале паузе ~юј вођ настави да..ъе: 
"Па ипак, у далеко 11Шнул1ш вреъrениъtа и 

шt ов~ј је планети бпвало свашта. 11сто онако 
као и на вашој Земљи. И овде је некад било 
безброј богова у к~је су весели .ъуди верова.1и, 
к.;шњали им се и жртве им пршюспли, не у 

"вину н је:1еју," веk у рођеној дещ1 св~јој. Они 
су се ъrеђу собом клалп, један другог утама
њивали, једни друге спа.ыmали н жrrве па крст 
разашпьали, да тиме своје богове уиИЈI<tСТИВ~ 
п да. од њих пска.мче какву било мллост њихову. 
Оuи су замиmља.:ш своје богове вечито жедпе 
крви .ъ удске, а с .'lицем и обликом каквог раз
јареног звера, по нарави напрасите, ttojи за 
најъшњ у ситницу плану и изливају свој rњев 
не само на оно1·а I'решника, што их је увре
дио, вeli· и на цео род ње1·ов... Првн су иъr бо
гови бн.1и зверов:и, а друш <:ве сами намkори 
11 џенабети. Државе су с држава111а водиле чи
таве ратове да једна другој патуре своје бо
гове и своја веровања. Па и сами свећеници, 
ови нроповедници закона БОil<јих и њеr~ве неис
црпне миЈiости, куmlЛи су војске н водили их 
нn своје верске нро1•Iшникс. Опи су врло често 
бпва.ли крnожеднијн и од своје простодущне па
стве. Они су тестерпли, распињаn1 и спаљива.ЈUr 
живе .ъ у де, да тим докажу, како је љихова вера 

пајбоља а њихов Бо1· uајмилостивијн. Какви еу то 
.ъуди били а какви ли њи.~ови боговп!" повика Ла
шшсовдух, а један му се дубок уздах оте из груди. 



х 

ЈЕДАН ЛИСТ ИЗ ДУХОВНОГ! СВЕТА 

.ЖIIKOT је uopбn ; CllpT је П06C;l.n •... • 
La marli11c. 

"А ии с.е овде више зядржасмо, него што 
сам и сам :мислио! " повика одједвом вођ мој, 
па IIOI'Jieдa у cnoj сnт. "Еве, сад је вeli у 
вас три и четврт но noнolits но средље-европ
ском времену! .•. А, ми се морамо журити! Ваља 
тш, по што по то, још пре1·ледати царске муз~је 
11 бар једпу бибЈiиотеку. Внти JIR овој планети, 
бпти у самој престопицп славних Гомора, а ве 
ВЈtдетИ4 њихове муз~је и библиотеке, то је -
1ш.~ико ништа 11е видети," рећи Б с Лаплаеов дух,. 
па lie тек окренути : 

"Ама доже се у твоме стаџу, код твоје 
газдарицt>, нешто десп:tо, што би нам мorJio пре
кинути ово. наше путоnање, а по несреliи про
узроковати и још нешто •·оре : мorJio би се ,~~;е
сttти , ,~~;а ти се спречи повратак у твоје тело и 
онда. - ти .би свршио своју каријеру ,~~;оле на 
земд)и, Ми бисмо се вратиЈiи, али би нам било зfi-
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наt·о: ти, то јест твоје тс:ю, бпло бп ъqпво. 
Тако то обично бива, кад неко нз п е буха баве 
па врата онога, чија је душа некуда отишла, 
.и ставе t·a будити. '!'ада неъпшовпо наступа 
Cl!.fpт, смрт за тело, а за душу? - једна мала 
пометља." 

Ј а осетих да :ме 11очеше он ет rюдузиъшти 
они :мало-преi)ашњи мравци. 

"Ама шта се то десило ъщјој t·аздарици?!" 
ушtтаъi га, а г.тшс Mlt је дрхтао од неке слутње. 

"Разболео јој се мали Стевица, и то ружно 
се разболео, па је, Cltpoтa, жива премрл~; а, 
ти знаш, њу су те гује .itлале: од деветоро деце 
остало ј~ј је ово једно; а O(IO, знаш, правп 
апђелак, весело, шtло, еав га комшилук с руке 
па руку НОСИ ј а весела му мајка ОД најмаље 
ситнице задрхЋе. Она, сирота, још и не зна да 
јој је сива спопала несре·rна диФтерија. Дете 
се мало зајапурило, а не тужи се да га гуша 
боли. Њој се веh но глави мете да зове ле
кара, "a.i'IИ, вели, да otreюieм док сване. Бог је 
ъш.11остив.... ово lie би ш мала грозmща.... на
зеб'о, знам .... Јуче је вас дуги дан летео но 
по:ьу, а ја, луда! ... опе нрок:~ете кошу.ъе, на
куплле се - на сам дете пустила да пазебе!" 
Ето таке јој се мис;[и овога часа по I'лав11 
врзу; ал11 he се ова~ веселнпца, cJieди·r•t док ј~ј 
Стевица рекне: 

- "Мама, мене бо.1п овде!" и покаже ру
ком rymy; а кад мало noc.'le пза сна ско[ш, па 
усшrах.ирено повиче: "Мn.ма, :ъЈај)Ја, не дај ме! ... 
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мене нешто xolie да удави ! - она lie ~рисвутп 
као да ју је •·уја mrшула, и онда може, као 
вnн себе полетети па твој а врата п .. ~татп . ЈIЗ 
све снаге да лупа. О 1 тада би с .. тоб,ом биЈiо 
сnршепо, " рече мој вођ, а некакав чудан осмех 
прелетп му преко усана. 

"Па за Бога, хнјде да се вратщю !" повп
чем ја, а п сад ве анам, да .1и од с~ра Jt:a што 
ме1ш ве буде, или ~taJIOM Стешщи, .~ога ~ar.J . 11 

ја веома био заво.1ео. "Ја ћу сам отрча,тu за 
лекара, ено где је др. Д ..... замолiiћу г.а, да са 
собом понесе н коју Флашицу серуиа .... Та про
К..1ета болест пе трnи од.1агања," станем нава
ЉI·шати на мога вођа., да се одмах вратимо ; aJUt 
ћс ми оп, смешећи се, рсћи: .. 

"Нека, не бој се! имамо још времеt:ш; де
тету неће бити ништа.... А, збиља, кад IIОмену 
ссрум ... јест, оп ће да спаее fl малог Стев•щу ... 
Ј а славан л11 је, ја божанствеп ,JIII је тај про
пnлаЗак! ... Ето , тај је човек двадесет год.ина за 
својим столом Itaнao, rш•ш;ryJyP,it . уароке тој 
страх(lвитој болести и дап и . ноh, мис:tећи о 
тоъf'е да ј~ј и cii~ :1ек пронађе па га је и нро
паiuао. И да није бшю . т.ога њ~~орога. спасо
поспог ~ека, .~~:о сад би само у Eвporru . умрло 
преко 156.000 деце .... ~о.1пко је /т~ј ч9век, тим 
својим процаласком, уштедео тепцш б9л~ и са
мртвих му($а . пејак~ј дечицИ, а кол~ко ли 9риге, 
туге и жалощи. веселйм родrпе.ъш.щ?! ' . ~ још 
:мnло на ће се љегово пме сњ сви~ заf,iоравитп. 
';Гако је. У ·вас се нншта . тако QJ(~~~H.~ нпје 
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као неб.11агодарност и заборав за учињена добра 
земљи, народу, и читавом човечанству. Ви ра
дије помињете Цезара него Га.лплеја, Вонапарту 
него Едисопа, Вертолда Шварца пего Гутен
берга ... Ето, дс ти чик погоди како се звао 
онај заслужни муж, што је први пронашао силу 
паре и увео је у с.1ужбу .ъудима ?" 

"Ж.ивота ми не знам; а нешто о томе ни- · 
сам баш ни размишљавао!" одговорим liY, и бil 
ме баш стид, што сам му то морао nризнати. 

"3вам ја да :rи не знаш и да си о томе 
слабо мислио и да вас има пуно таквих миСЈПI

лаца. Такви сте ви људи. Ви муњевитом брзи
ном данас путујете не са,мо куд вас посЈювп 
ваши позову, вeli и тамо, куда вам душа ваша 
зажеЈIИ; а уз вас иду и ресторани и кујне п 
салопи за ручање п са.1ошr за раз•·овор и зn

баву, и библиотеке и одељења за читање, и крс
nети за спаваље, 11 све остале удобности за жп
вот; ви се једап с дl)угим разговарате и дого
варате о пословима вашиl\r преко гора и rrpeкo 

мора; - многобројни пароброди, читаве М})СЖе 
жслезпица, телеграФа, телеФона, стоје. вам за то 
на расположењ у; безброј Јtндустријеких Фабрика, 
у којима се израђу,је шrатно, чоха, сnила, ка
диФа, шалови, Ћилимовп, и тушта тама других 
којекаквих потребних и пзшшmих ткапина; у 
којима се прави шeliep, без ко1-а данас нису чак 
пи циганске черге; у којима се ме.ъ у све могуliне 
врсте брашна; али у којима се праве и Круповп 
п Дебапжови и Астропrовп опсадви и брзометни 
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топови; у којима се израђују све иогу)iпе сп
стсме нушака острагуша 11 иаrаципака ; у ко
јЈrиа се справ..'l?а и барут с димом и барут без 
дЈrиа, и сва остала средства којима једни друге уби
јате и утаиањујете.; којњ\lа у прах и пепео претва
рате читаве rptџr.oвe и хи.ъадуrо.D.ишњ у тековину 

тодиких нараштаја; све то и ююrа друга изу
:мсњ~\ · великих Jf женија.1ю-tх људских умова целу 
су куглу вашу нрекрн.lиЛЈt, а ви, којима је то 
све стављено у сдужбу, вашпх жеља и пожу.11.а, 

а врдо често и ваших страсти и ваших кащшса, 

ни десетом пропалазачу, ни имена пе знате!" 
Лап.жасов је }(уХ још ду1·о говорио о томе, 

1\ако смо ин под11за.ш много више спомепиu 

<Јнимн. који су опус'Ј'ошавnли зеиље и нароЈЈ;е, 

не1·о онима којп су жеюiјалоим радом својим, нау
ком и чудотворнии щюпаласцииа диза.1И р0.11. 

људски из животињског кi\ :ta, у који се, у ора
искони свој~ј, био заrшtбио- али ra jtt ништа 
шшам · чуо. Menai се нешто непре~тано мело по 
глави оно, како моја rаздараща, у .бризи за сво
ј~<LМ ј едивцем, може пеиадно бапути у моју собу, 
да ме пробуди и за леюч>а пошаље, али да би 
то за ttавек nресекло повратак мој у своје тело; 
а то бп, Јtад се чисто ~а чисто ствар узме, иенп 
донело IIапрасну смрт! -Истина Бог, та би се 
смрт тицала иоl'а тела; а..tи за ме, за душу 

моју, мој вођ ништа не рече. Шта би с њом 
бпо? Ky.D. би се она )Ј. е.1а, еу чии би се она 
пом е занииа:.tа ; I'де б;и њепо боравиште после 

би.1о, јед11ои речи, К.'tква судба чека њ у после 
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С)Iртп мога тела., поеле ве•штога њепог растанка 
. б . ? 

са ОПШI ма.терПЈаЛUШf О JlliKOM CBOJIIЪI ••••• 

* 
»А, драгане мој," учппиБе Лапласов дух, 

"ти ъrене канда п не CJiyшam?! rгeбtl се још 
једнако по глави врзе, шта би с тобом било, 
ако би се та песреБа догодила, да ти се спречtt 
повратак у твоје тело? Деснло би тп се оно, 
што се дешава и целом ос1·алом свету, не само 

на вашој п:1анетп, веБ и на свима осталим пла
нетаъiа, у читавој васељенп, па којима има ра-
3УМЈпrх. створења, што се рађају п ъq>у. И 1mд 
сп веБ своји!\t -мислима на то деликатно nптање 
дошао, а чему : сам оnет ја сам крив, - опда 
хајде да и у ту таъrу унесеъ1 нешто светЈЈостп, 
те да о дуализму те.)fа 11 душе човекове добtt

јеш колико толико појма," рече ми оп па овако 
поче: 

"С)1рт 1111 иаб.нша шdе тако страшна, ttaкo 
се то вама чини, док сте у везп са. својим те
лом. Страхота съiрти, то је једно nросто уобра
жење. Смрт управо и ии;је смрт, веБ један виши 
иреЈЮ;)f у животу душину, то је њен вечити ра

станак с њепом, како да ти кажем, материјал
ном одеБом, којом се по вечитпы закошша, што 
у целој васељени влядају, одела у једином циљу, 
да се добрим п пдеменитим делима 11 познава
ње:ъ• вечитих и:стпна приб.шжи Оцу своме, те 
да једнога светлога дана, опет узлети ·у цар
ство духова одак.1е ј е и пореклом од пра-щ)а-
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ис.кони своје. Везана с ъштеријом она се налази 
у некој забуни, у некој вечитој поиетњи. Она 
осеЋа да јој неШто недостаје, да је нe•Iera ли
шена. 1'о је њеп изгубљен духовни свет, о коме 
је- она петина изгубила свест, am који она ипак 
у даним приликама назире. Један је од ваших 
мислилаца лепо о души кааао: 

- :'Човекова душа мора да стоји у неким, 
11ашеъ1 уму недостююmм, односима с веснищtиа 

нама пепозпатога духовног света, што га наша 

душа ва:шре, а:rп IЋ MII не видимо ... " 
"И то је истина. Ова је својом матери

јалном одеliом сr1ут:ша; она б11 trecтo прнула у 
више регионе духовне, али не може, трома је; 
јер је материјом, као каквим тешким ланщша, 
за земљу везана. rl'e:ю, у коме станује душа 
човекова, то су њени окови. Она се у њmп\ 
једва кpelie. Али се она с тим стаљем некако 
11 навикне, па почне да тражи шта било, што 
би је разrади:ю, ра:'lвееедюю, па: tЈак и усреliило. 
Она дак.1е почне да тражи зеlrаљске насладе -
не бп зн:f у њима нашла замену за оно, за чим 

непрестано жуди. Човек тежп за бога·rством, и 
чпшi му се, ако га добије, да Ће бити cpeliaн. 
И оп га добије, али cpelie неъrа те нема. rro 
осети сама душа његова; јер је она са свим 
друк•rију cpeliy тражила .... Јеси .111 кадгод по
сматрао каког покојника, како ЪЈУ се око бле
дих усана оцртао некакав благ осмех, пун cpelie 
и задовољства. 1'ај траг осмеха оставила је 
душа његова кад се с њим раставила. Она 



ЈЈ. KOЫAP'II1'1i. 

је сирота прну.•нt у слободу као варобљена тп
чица, кад јој 1\авез отворимо .... И ако има пуно 
примера где се .ъуди свом душом својом одаду 
сканда.1оаном ужиnањ у, опет ко дубље завщщ 
у саму душу Еыuову, наli.и li.e, да се она баш 
oceli.a. смрв.ъена, пеsадово.ъна. па чак и пecpeliua. 
:Земаљско ужпвањс љ у не задовољава, не ycpe
li.aвa; оно је њој често теретно, на чак и од
вратно, оно њу уб&tја, јер оно љу опцја, 1·е онда , 
као 11 cвatta бЈiудшща, ааборавtt и на своје не
бесно порекло u на своје више опредељеље, онако 
нето, као што п човек који се непрестано ошtја, 
заборавн п на своје достојанство 11 па своје чове
чапске дужностн, и на свој понос, па чак ·п на 
оне, који су му бил11 llfИЛII и драги; OIJ у своме 
бекршrуку заборави 11 шt своју пејаку дечицу .... 
Душа човеtюшt прва осетп кад је понижева, кад 
ј е са свим пала, кад јој је П}Јесечеu повратак 
ка своме великом Оцу. И оuда човек дрзне да 
доказује, да Бога и не~ш ; а кад душа љегова 
заборави и па саму себе, онда он, човек, по
риче и ca~ry своју душу. Беабожник у очајаљу 
каже да нема Бога, и то онда., ка.д његова душа 
осети да је Бог за љ у за п аве к НЗIЈ1бљен. У 
овш1 истинама леже узроци 11з којих се род110 
први човечји страх од C)tpтll. Сам() грешне душе 
желе да се никад не pac't'ajy с те.1ом с којим 
су заједно срљале у тешке грехе и тражиле на
сЈiаде у ниском жtrвотltњском уживањ у", повика 
Лапласов дух... И ту мало застаде, па li.e ин 
онда peli.н: 
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"Јест, дparaue мој , тајанствени су путп 
Божји. Њих нико достићп не ъюже. Ви се, ето, 
плашите съ1ртп, а она пп uзб:аи~а није тако 
страшна, како се то ваъrа чию1. Пос.l[е тei.IIRDx 
и самртних мука човек се у.ъуља у један мно, 
заносан сан. Он заспи па се одъ1ах и пробуди, 
али ·са свим у пеком: другом, њему још нера

зумљиво:и, стаљу... Лак као · перо 11 нпкаква 
бола. Прво што му падне у очн п чему се јако 
зачуди, то је, што на посте.ыt види другога 
себе, где лежп ко.1ико је дуг, а у куliи лелек 
и кукљава! ... Ако има кога свога - своју 
мајку, своју сеју, своју љубу пли своју дечицу, 
он их тражи, ,~;а m1 радосну вест каже, како 

је са сшtм оздравпо, Rако га сад ништа ne 
боли. И он их угледа. Искупили се око њеЈ·ове 
постеље, око онога што на постељи непомичан 

лежи, на се rуше у плачу 11 јецању, а на њ 

шшо IHJ I'лаве не oкpelie. Њему то буде заго
нетно. Он бп ш1 хтео нешто казати, хтео бн 

·им рећп: "ама шта вам је, јесте Ј1И вп прп 
себи?: .. Што ш1ачете? 'Гај што ту лежи то 
нисам ј а ; ево мене здрава п жива; погледајте 
.ме, ј а са~ оздрави о, са свп:и оздрави о, устао 
11 обукао се ; хтео сам мало да изиђем на свеж 
сунчави зрак; а ви? уместо да вам је то ъшло, 
а ви_ ударилп у кукњаву !" - све бп оп то 
њиъш хтео peliи, али му се пусто језик оду
зео. И он се опет збунп · н пог:rеда па своје, 
Ш\ онда п на. оно ъrртво тело ... видн, познаје 
сам себе, п онда ca~r у себп помисли: "море 
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да ја ово одиста шюам умро ?" С11рота чове
чја душа! Њу су, док је у своме телу бпла, 
толико плаШlrлн од <·.мрти, да од ње upe.qa 11 онда; 

ка.д се са св~јrш телом ра.ставn!" ytпtrпt Ла
n.1асов дух, а преко уста му прпу uекакав осмех 

пун неке тужне иропије. И ощщ опет настави: 
"Ето, на пршшку, тн путујеш са MIIOM по 

овим бескрајним просторијама пеuесним, путу
јеш, још од спноli , од ll · и по пре ваше по
поћи, док је твоје те:ю, као што си видео; 
оста.чо на твоме кревету, оста;ю је, штоно :кажу, 
вп ъqЈтво юr жпво, остало је у једном беуту, 

у полумртвилу, а тп, душа њеr·ова, здрава, 

•п:~.1а , :1ака 1~ао псрцс, нрс:ЈСћеш, са мном аа
једно, са звезде на зве:щу н разматраш овај 
ве:нtчанствепи строј васе.ъешш, а ю1 на ум ти 
не пада, да ту вr~е твоје те:ю, као юr то, да 
ти пшта на свету Фадn: је JI', дё кажп сам, 
зар се п е осећаш да сп ошt:ј пстп кој и сп 
синоћ c:tymao оно предаваље г. Д. С. у Гра-
1: • У. ·~ " 'Јан скОЈ n.'\сюш . .. .. 

"'l'а.које ; пма.ш потпуно право," одговорих иу. 
"Сва је разлнюt у томе," настави Лашrасов 

дух даље, "што се тн нпсп с твој1rм: телом за 
вавек раставио, веБ. само за ноћас 11 што у њем:у 
није престала цнркулаЦI~а крnн п откуцавање 
срца. И кад се тн сутра у њсму пробу~ш, 
теби Ће цео паш uут н све ово што си на том 
путу видео, изrл<'датн као некн чудноват сан; 

а. нпјс: за људске душе сан је док су везане 
за материјално те.1о своје, а јава је, кад се тих 
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окова ое.1ободе. И ви· се опет тога божанстве· 
пог мо~rента плаm••те, ви дан п поћ. стрешпе и 
од liО}шслп па с~q>т !... l{аква заблуда!.. Смрти 
треба и морају да ее щаше само окорели гре· 
пnшци, којн пису нојми.1и узнпшену мисију душа 
док су у 'Ъ1атер11јruшој одеliи својој, вeli су се 
заједно е њо-ъt rлпбили у као љ уд ских порока, 
а тим сами себи пресекли повратак у виши ду
ховшt свет, у кршю Бо1·а Оца свога! ... Размп
СЈШ ма.тrо боље о овој &rатернји, llЯ Ъе TJI се 
многе за.гоuстне ш~јаве у жпвоту и смрти људи 
саъrе од1·онепутr'r, н онда Ъеш се увеl)ИТИ да је 
съrрт ,једна внша м~на у животу духовпоrа света, 

онака, од прилике, иста, .као у свилене пре.ъе, 

Јщд јој до~е време да се завidе у свилснн ме
хуряк те дn из ње1·а, преображепа, излети као 
Itрилати хеП'lЋр ... А ако nрел,а учllни и uајъrањ у по
rрепжу у раду своме, у животу своме, у оним 

мета'ћtорсЈ•озама својпм - онда лептl·tру нема . 
. ' " васкрс<щИЈа .... 

* 
Пос.1е :юtле ~аузе Љшлас~ов дух пастави: 
·"обичЈю се каже: човеково је тело подлежпо 

смрти, а ие душа њеt·ова. Па и то п11је баш 
апсолутна истш1а. 'l'ело је човечје састављено из 
атома; а атоъпt су, то знаш, вечити. А томи су 
најеитвпјit делић.и ове видис материје из које еу 
обр.ааов1џ1е беЗбројне 1tебеспс маrлuне, а из ових 
безбројна вебесна све·rила - сунца и супчанс 
системе, планете 11 плаиетски пратиоци, комете· 
11 звезде падавице и свеколико остало безбројпо 
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вассљенско труње ...... Ато11ш су тако неизмерно 
111аЈш, да су о1ш недељи.ви, нсмер.ыiВи, неопип

љиви, невидљиви; а сваки је за себе, 11 по свчј
ству, и по велюшни и но облику своме апсо

лутно један другом раван. Управо я.т0111 је тако 
мален делиБ материје, да он са те своје мя.ју
шности прелази у n~јам. Али баш у томе атому 
лежи једно божаiЈствеЕю својство, ко111е до данас 
нико није нашао његов праишtонски узрок. То 
је она 11ривдачпа и одбојна мoli, силя., назови 
је како xoliem, тек у тој сили скрива се заме
так свЈIМа облицима материје .што испуњавају 
ову бескрајну просторију васељенину. Та сила 
и сам атом такође су педе.ыши и нераздвојни. 
Оtш су неко божапствено двојство, које је у 
самој ствари једно и исто: и атом и њеl'Она 
сила, и сила и атом у коме она станује. Ово 
двоје 101ају још једно својство. То је нека вр
ста сиъшатЈ~с атоъrа атому, сшю сили. Атом 
атома узајамно привлачи, не, веЋ се један дру
гоъf, као но неком нагону прпближују, а.ш се 
опет никад не додирују. Између ова два ъшју
шна трунка има увек 110 11еш·rо простора ; али 
је и овај простор немерљив и невид.ыtв. И још 
нешто: 11 онда Itaд се једаu другоъ1е приближе 
они још не м:ирују. Изгледа да један око дру
гог шестаре. Опн то исто чине и кад су у вё
liим групама: они се вечно I\peliy -или нешто 
стварају или нешто pyme. Оне небројене мири
јаде облика што их у бескрајном простору ва
сељенппу видимо, про навод су, дело су оне атом-
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ске силе и оне чудесне си~шатије овога је

дшrетва у двојству, ове сп.1е у атому и овога 
а тома у моlш својој. У овом ве•1итои етварањ у 
и вечитом рушењу облика није главно ово што 
се впди, већ оно што се пе вп~u. А то је Он. 
'Го је сам Господ Бог. Бог је дакле пра-пра
извор п ~ховпом п иатер1~а.1uои свету ј а ова 
два света састаn.ъају једну дуалистичну целину 
свеколике, бесконачпе вечите ваеељене - свет 

материјалпи и свет духовно. И то је са свпи 
11риродпо ј јер у целој васе.ъеви нема ниwта што 
је ваrшриро~по. Оно што је .ъу~ском уму ве
ехnат.ъпво, то још није ванприро~во. Да се све 
оно умотри шта се п како се у природи ради, 

ту треба и више чула п оштр1фп чула, него 
што 11х ови садашњп nam11 људи имају. Ваш Бих
пер, Молешот и оста.11е присталице грубога иа
те}щјализма - то су они мрави, што су свога 
uаучника ирава изв1tжда.ш. Вашu су .ъудп, ка
зао сам ти, навик.11п да оно што ови не могу да 

виде, да појме, па чак п да опuпају, огласе као 
неистинито, као веиогуЋно, као проntвприродној 
а стиде се да кажу, шта је којешта ва овоме свету 
корњачи песхват.ъиво, непојиљпво, веиогуliно, па 
по ·го ме и противприродво ! " рећи ће мој вођ, а 
преко усана му прву нешто иа.11о боЈLпа осмеха. 

Мени баш ве бfl право што наше умне спо
собности, нашу, ~ ако .јоm слабачку, иптеЈIИrен
цпју упоређује са схватаљеи п ИВТе.ЈЈfГенцпјом 
једне корњаче, 8ЈIИ ме оп благо потапmа по ра
мену. па ће ми рећи : 
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"Неr.юј ме К}> иво разумети ! Ј а нисам нмао 
намеру да подцењ уј ем ваше способности, вашу 
интелпrенцију, :r.юh вашеt•n. схватањn., а још мање 
дn. то све унореl)ујем еа способношhу и интешs
I'енццјом једне корњаче. Не, Боже сачувај ј не1·о 
сам хтео да изнесем шта чуда истина ЈО·Ш које 
су .ъуди открили, пронашли, и о којима всh 
I:НIКО жив1·1 п е сумња ј а о свему томе једна ItОр
њача, која не спада. у ред пај1·луп.ъи~ - и најне
развllјепијих животиња, пи nojr.ta нема, нити he 
1-а икад имати .... Још више има природtшх та
јана, које у истиш1 постоје, а.1и које човекјош 
није открио, а нelie их с овпм е:шбим и неса
:џрmешоr tJyлиr.ra иигда ни о1·критп, - не1·о што 

их је човек до сад умотрио, појюю н потпуно 
открио. Не1·о доста о томе: ја се 1пщад нисам 
py.t'ao Iнtчпјем пезвању, па пи овом при.1sшом; 
а сад r.te пусти да 1'11 објасш1м оно, што видим 
да ти је мутно 11 шфюно. Дакле с:rушај. 

"Оно твоје .толо што је остало доле па ва
шој куl'ли у твоме стапу, па тво~е Jtpeвe·ry, 1'0 
је атом r.tатеријашюl'а све-.:а; а тн IЩји са мном 
11утуј em кроз овај бескрај п н бездан и свет -
ти си атоr.1 духовног света. Између та два aтor.ra, 
по суштюш њиховој, има ова бит11а pkЗJIИita: 
твоје те.1о постоји, али оно нс зна да постоји, 
u1шко ticтo, Itao што постоје ми1щја,це сунаца 
щто светле, што •·р~ју, што дају живота без-
~ . " 
ОрОЈВИМ OИJЬII1DI , И iЮIВОТПЊСКИМ оргаНИЗМИМа1 па 
опет сва та сунца, сви ти васе.ъепски. колоси 11е 

знају да постоје, 1штн су с.веспи своје ВСЛЈfiНше, 
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своје силе, свога сјаја, своје моiш ... А ти, душа 
твога те.ха, тю~ођс оостојиm, а.ш сп свестан свога 
биliа: ти знаш да постојшп, ти знаш да постој11 
и твоје тело п цео ов~ј свет. Још jacm•je да 
се изразим: "цео овај бесконачни космос по
ст~ји, али он не зоа да постоји, док једна иа
јуmна варшща што је сипуда шЈ онога божав
ственоi·а Ума што је свуд 11 на сваком месту, што 
је у цео овај безu1юј ко:юсалш1х светова унео 
и утврдио један nечитп ред п поредак, је.-ап 
ненроъrсњ.ыmir при1юдmt закоп но коме се свака 

тварка од мајушног атома., па до ових uебесвих 
коЈiоса што се СуiЩа зову - управ:ъа и кpelie, 
док, ве.пm, једва сnетЈЈУцава уъmа варница не 
само зна да она постоји, веБ. зна да постоји, да 
he вечно nостојати и духовни и материјални свет. 
И кад не бп 611.10 духовног света што ocelia, 
што види, што се лепоти дiiВп, што раз:шкује 
светдост од таме, леuо од ружнога, складно од 

нсскладпо•·а, узвпшено од rшскога, онда на што 

бп п бшш це.ха ова бесЈtОЈiачпа васе.ъена, нупа 

<{јаја, пуна лепоте, пупа чара? .. . Заиста, опда 
њепо биkс са свима њепим лепотаъш не бп имало 
нriКmша циља; опа. 611 код све своје лепоте 11 

сјаја, код све своје чаробвостп п грапдиозпости 
остала у всчитој таъш, псзпапа п uеоnажена! ... 
'l'ело,_ даКЈЈе, тв~јс nocтoj1t, аЈЈи не зшt да постоји, 
док ти постојиш п з.uаш да постојиш. Ово се 
меља обнављаљем, а не зна ш1 да се мења ШI ' 

Ј\ако се мења., до1~ сп ти неn]ЮМепљпв, ти сн опај 
пстп 1сад сп се и1·рао с децом ва твоме двори-
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шту као и онај, ющ сп полагао псrrит зре.1остп 
и кад си отишао у Парпз па Школу Права. Сет11 
се свију тих момепа,та, па Ћеш увек pcliи: јес1·, 
то сам био ја. И душа човекова шm неких :мена 
азш не у облику, веЋ у узвпшепости. Она тежи 
да се уздигне Ј<а Оцу своме. јКивот њеп на 
земЈыi, у човеку, има тај једини циљ. И она се 
uрпблюкује Оцу своъш, Богу своме, образоваљем, 
племенитим делима 11 познавањем: вечитих Џо
жјпх истина. Душа човекова, док је са својим 
тело11 у заједници, чеr.то и залута, а.11и она увек 
зна п извесна је кад се Богу, своме Оцу, орtt
ближује, ию1 кад ~е од њега уда.ъава .... Paзy
Arem ли сад да је ··Смрт, од које се ви тако пла
шите, један узвишени, један божанствени мюrепат 
у животу л. у ди, а ваш страх и зебња од ње 
да је једва забiуда, једна шимера и више ни
шта?~ певпка .ЈНшласов дух, а r.11ac :му је, чи
ни;ю ми се, треперио као звук нrе Rаквој вебе
свој хар<t>н .... 



Xl 

НИШТА ПОД НЕБОМ НОВО 

.Немn BIIШC Ч)':tа !... М11 . c>to Пt>ll 
pa <BIIT"Y jc;tiiC 1\0UC Н:\)'!<С." 

P/(muшtrio/1, 

Духовни свет, о коме :ми је толнко гово
рио мој ~агопетпи воl) н сад ми не силn:ш 

с ума. По .њеi·овом увераваљу духонпп ,је свет 
распрострт 110 целој васељепи, опако исто као 
п ма·rсријл. За њ нема да.ыше у простору. 
К.уд нау!\ш оп је _у истом трену та.мо. За њ 
нема препрека: оп про.·rа::ш кроз зидове IШО и 

на отворена врата и пртюре. ЈЬему не може 
нанети преда ни нnтра ви 1юда. Оно што оп 
:~aжe.'lll да ВИДИ, ОП ТО ВИДИ, ВИДЈI И3ДЗ.'ЈСI{R 

као и изб.,шза. Он чпта туђе мисли као отво
рену књигу. Дух, то ,је унра.во сама 1\rисао. 
Дух је. пламен из кога непрестано прште вар
нице, а те варшще то су 1\Пfс.lИ , то су иде,је 

којима духовни свет rrспуњава све1юлику васе
љену. Он је то што је у душу човекову унео 
мисао о Богу. Оп је тај , који је Щ>BII почео да 
открива прир?дне 3а.копе којн су вековrша ве-

JE;l.IIA VI'AIПEHA ав•:ВДА 1 1 
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кова бюш сакрнвшш оку човекову ј он је тај 
којu је, :мало по мшю, почео да разрешава за
гонетшt. пптања, која су му постављшm самн 
Феномени, што су се пред њим ређали, а које 
он ннје умео да разреш11 ; а заблуда је највеtш 
камен о који се човек сrютпца.о од км је почео 
да посматра прпроду п све њсве чудесне појаве 
и која је мuогоме жеш~а:шом мислиоцу у•tинула 
главу, кад је год др:щуо, да јој маску с л1ща 
здере .... Она је то која је ocy)Џf.la Сократа да 
отров попије, јер се оп ueme усудио да се о
тресе JЫIXOBIIX Јrанаца КОјИ су ОПДЯ. OKJIBaЛII ЧЈI
тавО човечанство ј она је то, која је нагнала и 
самог Птоломеја да се sакпкоliе на једну петину, 
а то је: да се земља око своје оес окре.ће, я. не 
читава небеса и СЈШ њеt·ошt светиля. око 1ье ј она 
је то, што је вecCJior Апакса.rору протерала из 
његове отаџбппе, што се усудио да каже, да 

је Сунце веЋе од Пслопонсза! ... 1,ако је .... Дух
то је у:Јвишени архитеitта свега што у васељенн 
ностојн, а матерпја је градиво, од које Он ствара 
св~ја реиеR-дела у овој бесковачпој пучюш ва
сељешшој .... И свет опет држи да је извор о пој 
творачкој снл•r , што све све1·ове држи па. јед
ном веч11том карnру, с.'\ ма груба, мртва, бесве
сна матерпја, а пе онај велпки Уи који ш11а 
једно једито име, uознато свима паро,цима и свима 
временима, а то је - Бог .... 

Обнчно се каже, Ј;а у свету uuвa све СЈу
чајuо. 1"о ве стојr1. У 1rрироди нема случаја, веh 
са~ю всчптих п r~енромешыших аако11а, по којима 



Јt:ДНА ПАШЕIIА ЗВ.t.:3ДА 1G3 

се креhе и матер1ф1.ши и духовни свет. Свака 
појава има своје узроке, а сви узроци наЈiазе 
свој праисконски извор у природним: законима. 
Оно што су .ъуди до данас открили од тих при
родних закона то ј е, према ономе што још нису 
открили, 11 према ономе што 110 свој прИЈПщи 
ииrда ви открити вelie, - то је, велим - једна 
кап воде према пеизмер1юј .н учини непрегледног 
океана .... До које висине познавања приро.дних 
закона беху уалетели стаповнпци ове уrашепе 
звезде, овог алема ме~у безбројним планетама 
у бескопачпој просторији · пебесвој; - до које 
BltcИHe беше УЗЈIСТСО ЊЈIХОВ преФИЊеЈПI укус у 

JICПO:&Ie, у харМОШIЧЈЈО~fе, у liCTIIIIИTOMe, у узви

ШСПОМе, у племепитоме, - ·го :ми, становници 

паше куt·ле, још ни поЈмити Iшсмо у стању .... 
"Па пшtк и они су бил п тек у почетку 

почетrш познаваља вечитих п непромсњыmих 

природних зaitOJJa," реhп lie Лапласов дух, 1шји 
је просто прат1.ю моје мис;ш. 

* 
Највеliи утисаit у•пншла је па мене њихова 

тако звана rщјаца "Црних палата." rго су права 
чудовишта · од љихових колосалних rра~евина. 
Изгледало је да оне nису зи;~;ане, веh да су 
саздане. Двадесет и четири, као гавран црпе, 
палате правиле су, са cвoj1rn r.щвпим и тешким 
Фасадама, еЈiинсастп круг око једнога огромног 
трга, па t(OMe се Itao какав нсп?лип_, који је цео 
~вај град падвисио, подшщ.1а опа иста acтpo-

lt* 
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поиска кула, на кој~ј смо ја п мој вођ мяло 
пре били, кад смо па ону планету сшпли. И 
од овога трга, као год и од 'ГЈН'а "Славе н по
беде цара Гоr.юра," гранало се 2-1 у.нще у 
облшtу звезде. Изгледn да ~у еллп~астп кру
гови 11 обющи авезда веО)fа цењепн у прсето

rшщr Гомора. 'l'o мс је подсеhало на - "J>lacc 
r.le la, Co?u;m·r.le," на " J>lar.e rle lrt. Natio-n," на 
"Рlосв Victm· Hugo" и па "Гlm·e rle l' Etuilв" у 
Пn.ризу. И вс само то, вct"l 11 оне Џlшовскс ко
мшще па храму "Светога 'l'p~j ства" ва пала
тама пол.нтехuи.ке и царскога "Цр'вспог дворца," 
n особпто на ове ~-1 црне мраморне па.1ате што 

окружују трг астрономске .ку.1с, јако су лп
чиле на колонаде старога Лувра, :м~,д:tене, Пан
теона, Вурзе, Опере 11 Вурбонске па:ште у 
Паризу ... 0.Ј{акле, Jlli ~у јоuскн, дорнјскн и ко
рпнтски стубовп добиm1 своје обл1f1~е? ... Да лп 
опп доводе своје пра-нрапореuо из рушешша 

старе стоврате Тебе, Ннпнве, Вавплопа, Пал
ъшре, илп је то, JJR и саме облике умстничкнх 
грађевина, про п ео по васе.ъеrш духовпи свет? -
шrтя.о сам се. На то ће ми Лан:щсов дух од
говорити: 

"Имаш право. 3а.Бон одаб1rрања нри обра
зовањ у нових об.lr1ка н ФОрама, 11 у бп.ъном 11 
у ЖliВОТИЊСКОМ СВ~ту; скрива у себи fi]JIOICKOII

cкy клицу npOJ'peca - пагињањн. ка лепшему, 

ка савршенијем:у облику: ка.Јша је првобптна 
ружа, а каква је данас; какав је ПЈэвобитни шс
бој , а какав је данас и оо разпоЈiиЈюстн боја 11 
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по tal\roмe ъшрису ~огледај днвљ у ружу, а пo
t':r еда ј питоъfу ; tюr.'r сдаЈ дunљегн. t·олуба, а по
t·леднј питомог; погледnј примитишю биље што 
је било без :шс1Ћ н велетtла ; а IIOJ'Jieдaj да11ас 
ваш трпстагодишњп раст, ващ д1tвнп круна

етн нлат::ш п хи.:ьадутодашњи Воабаб!.... Како 
се пзnршnо овај прогресЈIВIШ преображај, пре
ображај од :rеншеrа ка лешпему, од дивпијега 
юt дишшјему; од ъrирисноt-а кn мирЈюпијему; 
од разпобојrюrа rш р~ш1юбцјшtјеъrу?! ... То се све 
изврmtrло полако, тпхо п без велmшх скокова, 

- по зnкону одабнрања којп в.1а.в.а и у биљ
номс Н у ЖIШOTIIЉCIIOMC свету, 11 У царству ма

терије Jt у царству духовя.. И тај закоu влада 
у целој вnсс.'Ы}ОИ, - Itano шt једној тако 11 па 
дру1·ој звездп .... О да ти је само :·шати ii добро 
умотрпт11 разлику саnрmепства која постојп из
ме~у шппјасте ЈrнФузор•tје п једног црва. Она 
је l\IПOI'O вelia него разлпка између корњаче п 
ј сд1юrа шrДЈtјсЈюг слона; а ttoлnкa је разЈшка нз

мсђу Гори:rе 11 примптивног ~ювека, толика је 
иста, ar~o пс још и неЋя., изъrеђу приl\штивног 
човека u дапашњег човека! .. Разлика је у кроју 
лубање, стаса, руку, ногу , вшпща, уста, зуба; 
раа:mка је у отrшњу, у еластичиостп коже, у 
мекот11 п ~јају косе; у очима, у ноi·леду; у 113-

разу црта па .1~щу. Крој тела у примитивпога чо
веitа б~tо је пезграшш, адепаст; љегово ЈIИЦе било 
је див.тьачко , · љегове вилtщс живо·гињстtе, а уста 
11 зуби прождр.ъива звера; ltoжa једно грубо 
отr~ање, nупо кnла 11 нечистоте; љегова коса 
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~ ~ 
на f,118BJI - tJCКIIЊa, а М<IЉе ПО телу - Ч ј Па ј ље-

ГОВ поглед дпв.ъи, крвожедап, готово бестијалап ... 
Хс, а да тп је још знати раз.пшу изъ1еђу нр
вобитве жене п же11е данашње на вашој Зем.ъи. 
Ко бн упоредно те две жепе, жену нрнмптишrу 
и жену данашњу, жену 1ш:о ј е жnвеЈЈа у там

нпм давно п даввu ънmулпм временима у пре

потопнш.r шумама, Ј' У дурама и пеЈшпама, 11 жену 
што данас i!ШIШ у ве:tе:tеnниъi салошша у Па
рЈЈзу, Лондону, Берлину, Њујорку, Пеюшгу, 
Сиднеју па и у вашем живо••исном Београду, 
- тај бп једва нашао пекпх ошuтнх заједвич
ких одлика: ппо имају и једна п друга pytte; 
што усправио иду 11 - што обе :могу да говоре; 
а све остало изгледа, као да су то два, са свпм 

р8.Зllичва, створа у царству животињскога света. 

Приъmтивва жена иегла је бпти пре ЈrаФпца 11 тп
t·рида, него данашн.а жена; а данашња жснn 

више .rпчи па какав 11деалап створ, него на t:воју 
препотоппу другу . ... 1\ожа данашње жене е.'lа
стпчна је, бма је, нроm1дна је ; њено је тмо 
обло, витко - као да га је 1\апова извајао 11з 
беЈiа Rарарска мрамора : њена. мала, као кnр
мнв, румена, уста, као да су само за то ство

рена, да те својим осмејцима завесу, залуде, и 
да те својпм вреЈшм по.љуuщrма растопс ! ... А 
њене очи? Да у њиъ1а вндпш ч11тав један свет, 
свет духовни, свет што усхиliава ; њепа м:еЈtа 
коса то је сви.и:ено повесмо, што се npeл11na као 
да је обливепо неким небесiiШd сјајем ... Мис.n1ш 
JIJI ти да је овај чудсснп преображај - од гру-
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бости и суровости човекове, па до ове давашње 
питомостn п племенитости љегове - један гб му
чај? ... Не; то је прапсконска тежња, једва виmа 
памера, један веttпти прогреспвпп закон Бога 
Свевюпњега - ка вечитом усавршаваљу и улеп
шавяљ у об.11ика у читавој васеље11И. 'Ти исти 
закопп в.1адају и у творевинама човековии: њ е
гове пеЬlше, љегове подsеине јазбпне, у које се 
сКЈiањао од з:. а времена и · ,џm.ыtх зверова, -
611.111 су у првим данпма живота његова први 
об:ttщп њеl'Ових станова. А данас? Ето поrледај 
ове велюш.пствене мраморпе палате, које као да 
н п су створ љ у~скпх руку вeli некога вишег 
неимарства небесuог ! ... Зар у њихоsои сјају, у 
IЬIIXOBOj .1СП0ТН1 у чудеспој правИ.lRОСТИ IЫIXO
BIIX линија, у лепоти самЈЈХ обЈшка,- пе видиш 
онај исти вечито закон општега прогреса, ону 
пету тежљу ка .1епшему, ка ск.tа~нијему, ка 
саврmенпјему об.шку ?!" повика мој во~ и по
вуче ие за рукав.... То му је, без сумље, био 
:шак, да се иде да.ъе. И ъп1 се у истом трену 
на~осио у просторијама ј едне од оних црних па
Јата, што су својим таъntим Фасада)rа опаспваде 

нрострапп трг оне астрономске куле. 

* 
Мрачпост .ових ЏЈшовскrtх на:rата ~ава.1а је 

неки тужап п сум орао изглед: оне су впmе .IИ

чнле на какве rиrаптске t·робвrще, него ва сјајне 
дворе у којима је некада. бу,јао весел11 живот 
срећво•·а света. 
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71 lla ове у саъюј етварн п јесу гробnпце. 
У љима 1ЮtпшаЈу свекошшс умотворине свију 
народа, свију епоха н времена , пз којнх је 
нзаткат ъmнулп ж1шот ове 1\СI'да дивотпе Itliepн 
Сунца Амадураме, ж1mот т:ню бујап, тако оби
лан н та1ю р:нжошан, Ј\а1шв се ш·да моrао ја
вити у нрострапом 1\рп:~у васе.ъешшу! ". .. реlш 
Ће ъш мој вођ. 

* 
Све просторије ове ко:10са:ше IШ.1ате, у 

којој је, како ъш рече мој вођ, бн:ю нреко 
4200 tщјс IЋ:rсрпја, t;цје салона, 1юје всhпх н 
маiЫL'{ соба, изr-.·1еда да ry нарочпто у дешенс 

аа муаеј cтaptJдpeniJC с•~улнтурс, махом аа сар 
КОФагс и надгробне спо~1ешше :шамеnптнх .ЈЬ~тдп 
- царева, краљева., .кнсзова ; ЩЈiшсюrх велЈню
достојпнка нн свиЈу крајева ове одпста пптсре
саптве планете Ама.дурамш1е. Ово је бнлп" нека. 
врста старога Луврn у Парнзу, где су сы:е
штеitс t:I~улнтуре ив ('BIIj у времена и свију ку:l·
турвпх варода - 1\Iпснраца, Аснрјапа, Грка, 
Римљана - од 40 векова на. ua овамо ... 

* 
Уmлп с·ы() у јсдап велшш салоп. У њему 

је било силсство мраъюрuнх саркоФаrа; · али се 
једап јако пеТЈЩаО IIЗi\Iel)y ОСТШЈПХ. Он је бп~ 
насред салошi 1юдш·нут на једно оспиеко ка·
мепо посто.ъе. Нзрада t~ркоФага бшш је доста 
незграпна, а то је бпо дою\31 д'а је то творе-
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вина из пајетаријпх времена. На десној страшt 
њсrовој извајава је глава некакве алё с отво
реюш чељ устима а затвореним оч1-ша. На ле
вој страпи видела се, оnет у рељеФу, израђена, 
преб1rјепа на:~оШЈша., а на прочсљу једва се 
могла распознати мртвачка глава. Озго па Ј~<tра
морном капку .1спо се видео претурен царски 

престо. То су били очевидно некакви симnо
лични знаци посвеБени ономе, који је у овој 
својој вечитој куtш вечrrтп сапак боравио ... · 
· . "То су символи пегдашње силе, живота и 
смрти овога највеh.ег тирапипа, каК<'\В је икада 
био и живео и владао земља.ма и народи:ъш па 

овој .ЈЮлосал.ној nляпети," реЋи Ьс :r.m Љшласов 
Дух, "а ОВО је l'рОбюща Њеl'ОВа. ,Го је DЛа~а
:lац и~ дюtастије Г~ру1-а; а звао се Ша~а 
Хама,4- Геруг XXII. Крвожедан је то владалац 
био. ·он је за време св~је владавине водио 26 
велиюrх и 15 мањпх ратова; он је разорио трп 
ве.'lике царевине: II.Rf>Cтno амарско, царство Еола 
и ца1)ство иrорсtю: Оп је у тим ратови:ъ1а ~а 
?емљом сравпио · 1806 I'радова. Шта је ту саъlо 
погажено, измрцварено .ъудп, жена, деце! ... Qп 
је пос:1е једне крваве би~ке над Ео.'lима ПЈНiн~о 
~·а Жртву св~ ме Богу АзУЈ>У три ~тотrше еолске де
чtrцс, и две стотине невиних еолских ~евојака. А 
~ад је ратовао с Игорљиа, оп, освојившп је,џп .од 
:-Ј~атнијих градоn.а њиховнх, то:и прилпком за
пд,епи око 2'0.009 кој~ деце, које жена. а које 
1 , . ' • 

42 Муља л I'J>O>r. 
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стараца, па пх а а в ој CI\OM поведе, да п х где па 
каквом тргу за добре uape прода, јер се у то 
доба па овој о.1шrстп водu.1а јака трговнпа ро
бљем, n особпто деLщм, дс,rацюш 11 девојкама; 
а.ш к:щ му понестаде војсцu хране, а и само 
је роб.ъе треuа.10 храпптн, ou пnреди те се 
старци tюко.ъ у 11 њпхово ме с() бацп хртш1а н 

orapшra; а децу , жене п девој l\с раэде.ш в~јсtщ, 
да е њш.ш радп што ј ој год њепа :шерека tiyд 
зажеmr. 

Оп није бо:ье nп са својюш поступао: јед
пом се његови куварп набеауме те му мало 
впше преео.1е њеrово пај~ш:нdе јело, 11 оп сместа 
паредu да се св п х дванаест кувара зако.ъ у, 

cRyвnjy п добро посо.1с, па да се баце њei'ODШ.t 

огарuма, те да се внди, да ш1 бп они хте.ш 

јестп пресо.ъепо месо. И то се, паравuо , па 
д:tаку навршило.... Овоме тиранпuу беше тесан 
цео овај нрострапи свет, а 110г:• едај само IЮ
лико му је простора треба:ю у самој ствари! ... 
Њега. је исторнја уврстн:1а ме~у пајвеће и oa.j
eиJimde в.1адаоце тога доба! ... Оп је в.1адао 84 
године 11 11сторнја. шdе аабе.1ежп:rа ни један 
jeдliНII т{tмаи .моъюпат из његове јеэовпте вла
давине. Његовн вервп по.а:ашщ11 у пространоАr 
му Царству ппсу ГR ТОЛЈIКО BO.leJ1111 KOJIIIKO су 

га се боја:ш; а од дворана cpeliaн је био, ко 
му се .могао внwе додворптп п ставптti се у 

по.1ожај да друго~rе главе отЈшда.... Ето, вtr
диш, такп су .ъуд11 свуда, док су још пола 
д11в.ъп зверов11 , а 110.1а .ъудп, - па н па овој 
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п.1 анетп," повика Лапдасов дух, а преко уста 
му прну један тужан и сетап осмех. 

После lie наставити : 
"Његов паследlrик Гсруг XXIII в.'lадао је 

само две године. Бпо је благ, добар, хуман и 
мnЈiостива срца ll})eиa сваком nо){анику своме, 

за ко1-а би чуо да од људске неправде страда 
и патп. Зато је, по свој прилици, и решепо у 
тајном крунСЈюм савету, да се удави, и то nросто 
зато, што се држаЈЈ.о, да његово одвеli добро 
п II.'lеиевито срце - може Iiштетпти "више др

жавве пвтересе. " Ш та више, њсговrtи посмрт
ним остатцима није дато места пп у самој цар
ској костурнrщи, по свој прилици зато, што се 
бојn.ЈЈо да љегова благост п доброта и тамо 110 

учине каква квара... Тако је, Божји су пути 
ненспитани... Зби;ьа, би ли могао 110годитп, која 
је ово династија, а који .Јп народ, којим је опа 

\ управља.Ја п ыада.1а преко 96 векова?" 
Ја га погледам зачуђено. 
Он се са~о осмехву па lie ми peliи : 

. "Знам ја што сам те тако упитао. Пос:хедњи 
огранцн њenii - то су она два брата., она ,цва 
звера, онај цpmt и онај зелени што сио их ма.11о 
пре гледали пре){стављене у опоме њином спо

:r.fенику на тргу "СЈiаве п победа Гоморовпх; " 
а Гоморн доводе опет своје порсКЈIО од пос.жед
њпх владалаца царстна Игора, •1ијеје робље опај 
крволок као 11 њихово месо бацао пред своје 
хрте п огаре, које је он високо ценио, неговао 
н подизао, п због којих је много чувар п.:шliао 
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главом, ако је коме љубшщу царевоме ма 11 

с репа дла1<а полетела. На развалппаиа nростране 
држаnе Геруга у 1шјој се пије :тшю, илп су 
јој ш1а.даоцп били Јtрвожедппјп илп њепп дво
рапп по,цmји, з.1обппјп и нсва.ъа.шји , безуъншјп 
и па свако з.1о склопптпјu, - подпr•rута је друга 
држава, друга l(аревпна на са свим друrшr дру

ттвешrn основама: на основама правде п правице, 

па основама д.удсм племепнтостп и духовног 

зблюкавања п познаваља опе велшtе вадаће чо
векове, да се добрнм де:ш:ма прпблюкује ка своме 
веЈшком Оцу - Богу Свевпuньему. Одатле је, 
управо , п почео опзј великн псрпод прсображяја. 
пс само у прострапом царству Гомора, већ и 
па целој ~~угд11 овој, пе еамо у животу дру

штвенО!'tf 11 државuом, вefi се од то доба почнњ у 
јав.ъати велики про1·реси · па пољу пayite, умст
ностп п oткpiffia orpo:мunx сп:ш. щшродппх , пред 
којшш човеку просто намет ,~~;а етапе. Употреба 
водене паре, електрицитета, сунчшшх зракоnа, 

његове топлоте ва овој п.1аuетп су рано у службу 
људима уведени. Опаје то што је пренос најве
liих терета с једнога места па друго, с једне 
даљине па другу, олакша:ш до пеnсроватm1х rра

вnца. О , у то ,~~;оба ве.1лких 11 епоха.1пих про
паЈiазака народи су се утрюtваЈш, ко Ће кога 
претећл на пољу науке, цивилi-tзацttје, умепюстtt, 
хуманости и свеколика полета друштnенога .... 
Трагови те впсоitе културе и циви:ашације · овпх 
варо,~~;а, ево, видно се огледају па овш1 ко.тrосаЈЈ 
ппм споменицима ове к.1аспчпе престоппцс Го-
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мора, ово1-а вели•Iапствепога спо~tеоика nадгроб~ 
ПОI' велике нације ове давно и давно упокојепе 
Iiћерп Амадураъiине!" 

После мале паузе Лшшасов дух додаде: 

"Ето, зар не видиш да ее п у овоме обрту 
од I'opera на боље, од Itрвожедпих пустошппка 
Геруга, па велике работпике па пољу човечан~ 
скога преображаја, на славну династију Го)Юра, 
не скрива ова узшпнепа тежња ка леп шему, 

ка напред•·щјему, ка шtемшштпјему, ка узвише~ 

юdему! .. " 
Пос:ш 

-- Вожјих 
смо се обре:ш у га.11српјама вера п 
пророкn.. 

У овнАI rа.1ерпјама из:южепе су реликве 
свију вера које су кадt·од па овој 'n:taueти су
~штеетвова:t е као и статуе појединих богова, њи
ховпх проrюка., свеппеља и бш·оугодпика, и ино
I'обројпи нрквеви сосуди. Има их чаR из прво
битног доба пај(~таријих народа 11 п:rемена што 
су пеi(аД па овој куг.ш живе.ш : скнта:rи се 

као номади, а. своје боt·ове вуКЈiи ~Ја собом, мо
ли.·ш н~r се и жртве ш1 припосили. 

1\.fи бесАю уш.:rи у га.1ери,ју бога Аруха. 
То је један, ~.:ако ми рече ъюј вођ, од најста
ријих боrова. па. овој плавети. Њеrа је још у 
давно и давно hшпула вреъ1ена, времена тамо:м 

далеке прош.1оrти покривена, свету открио ве-
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дпки П}Юрок Емсдарухо."3 Престо овога бога 
Аруха био је па највюпем врху брда Итаса, на 
који се човечја нога никад пије ~югла попети. 
Сямо је цtiГ.'IO jeдnOJ\I Бог А руха допустио своме 
пророку Еме){арухп, да се на сiм врх поппе 11 

Jt;;t вrrдп престо свога господа бога. 
- "Престо бога Аруха сијао је к:ю п 

свако друго Су•ще. Бо1-а шrсам могао вндстп, 
јер се 11 он беше обукао у супч~1nи сјај што 
очи засењава," стоји забе.1ежепо у светом пи
сму пророка Емедарухе. 

Пророк Емедарухо био је пре тога стра
стан ловад, а оеобпто на дивок{\зе. Једнога дана 
тnм1ш да одаtше стрелу па једну днвокозу која 
се беше нриnила уза саму литицу брда Ита
сова па коме је бпо престо Арухов, а нешто 
.му пстрn•е из руку н :rук п стрелу п обоје 
баци у страховиту прова.шју што је зјапп:rа 
баш пред њим. И у то исто доба заорп се озго 
са И таса један I'}ЮЈ\Ювпти Ј'ЈЈас: 

"Не дирај внше у моје стадо!" 
"И то је (iно •·лас бо•·а А})ухс. 
Од то доба нророк Емедарухо пије више 

понео пи .1ука пп стре.1е, питп је пкад нотад 

оку(~ио меса од ЈЏtвокозе, а опе бп му ){O.l aзrt.le 

11 .лиза,1с со пз љегових руку, n он их :МIIЛО

вао, хранио и tщјио; а сам се хранио 1юрењем 
и медом из дупља. Свакога щщоt· дана у деес
тшш он је освитао тnмо це му је бог Арухо 

43 \llтo акач11: nос.1:н111к Al1YJtOB. 
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истрго из руку лук и стрелу, ту би пао ни
чице, молио се богу да му опрости грехе и по

сле :му жртву 11ршюсио у корењу и :меду. И "" ,., и оог ои :му се посде сваке молитве озго с таса 

јавио и казивао :ыу свету вољу своју. И тек 
после трогодишњег испаштања, бог му допусти, 
да се на сам врх попне и да свети престо сво1-а 
бога види" ... 

Мој 'ЈУдесни воl) ама као да је 11 он с њи:ма 
био на брду Итасу ! ... Ево •~ако ии он изреком 
о овоъrе богу А руху даље исщшча: 

"Hehe бити без интереса, ако та главне 
принципе свете воље овога бога Аруха пока
жем, које је, наравно, његов изасланик Емеда
рухо n3 њеrовnх уста чуо, у своју свету књпгу 
записао и после народима објавио. 'Гако: 

а) "Ја, једини бог А}>уха створио . сам, у 
, времену, свет и пебеса и све и што се види 

и што се не види; 

б) "Оrворио сам небеса п све звезде ; ство
рио сам оба Сунца, и велико и мало, и Cym~e 
Амадураму fi Сунце lueny; створио саи Аруџа
Дару и на њој Јtрасну ехору;44 створио сам све 
што живи и миче се на овој лепој простирци мо

јој; !ш сам најпосле створио и ъщје мезЈDще; децу 
• • • • 45 

моЈу, МОЈе - ъшЈуъrаЈе .... 
в) "~fајумаје су дeita ъ1оја; ја сам их по

с.lао да tпше добра дела, те да се с њииа своме 

4~ Ех ора, по светох rшсиу ове pcAIII'IIjt), зна•ru од П(IИ.Јшкс 
ШТО 11 П:l\11 !ЈСМ:I.ЪСКП рај. 

45 Majy)Htjlt ана•ш: :r.~·.џt. 
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оцу врате; а ја ћу пх опдn насслнтн у моју 
пебеспу· ехору, у коју могу уkн само она .цеца 
ъюја, ROja •~ ме1ш о шт:шу добрих де:щ дођу .... 

I') "Грешюжс fiy за всчпа времена ода
гпатп П(;пред врата моје нсбесне схоре, MOI'a 

ВеtШТОГ Царства ј 

д) "Жпвот Rojюr сnд ;.tшве деца моја, то 
је само сенка правога жuвота; живот у моме 
царству, у мојој 11ебесној ехорп, то је· прави 
нсбешш ашвот, што га је отац спремио за АОбру 
децу своју; 

ђ) "А живот оних што их испред врата .. 
моје ехоре у певрат отерам- то је живот ве
чите таме п веtштог мучења; 

е) "Ја сам св~јој деци дао слободпу вољу; 
на њима је да изаберу од ова два жнвота онај , 
који пм се J{OIIaAпe; а опп се бирају -добром 
11 ЗЛИМ ДС.lИМа . " 

"Једном је" паставп Лаш1асов дух "пророк 
Ем еда руха упитао бога А руху: 

- А како lieмo, Господе, зпати шта су 
то добра, а шта су зла дела ? -

"На то је бог Аруха одговорио: 

- Чппите оно дру•·има што б11 желели да 
дРУI'И ваъtа чппе. И то Ће бити ваша добра 
дела ; а п е чините ово Аругима што не же

.ште да вама други чине - јер бн то била 
ала дела ! " 
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"Па то исто стоји и у нашем Светом Писму: 
то нето uaJiaжe нама наш Господ Бог Исус 
Христос!" повичем ја ... 

"А, је ли? ... '' обрецну се па ме Лапласов 
дух, "зато га ви и слушате! Ја.цни ли сте 
11 ви и то ваше слупrање! Ви бисте једни друге 
у капи воде попили! l{оље ее брат с братом, 
а отац са сином, ко.ъе се племе с плеиевОАf, 

а народ с народом, ко:r.е се држава с државом, 

а религија с ре.'lш·ијоъt ... Хришliапство је по
стало двоглава ала која сама себе прождире; 
од ове узвишен е Х ристо ве науке, од оних бо
жанс·rвених принципа љених, ви сте начиви.111 

једну наказу, једtю ••удовиште .... Књижшщи и 
Фарисеји разапе:tи су на крсту Бо1·а човека,, я. 
хришliански Фарисеји рааапиња.1и су, тестерюпt 
су, спа.1.ивали су хиљадама нев1ших жрта.ва: 

ОlЈИ пису мучили и убпјалп само иноверце вcli 
~ и саму децу свете Христове цркве; узвишен е 
законе Божје, које пмје велики Уrrите.ъ у ама
пет оставио, да се 110 њима владају и да друге 
науче да се по њима управљају, они су своји!'~ 
грешним и каљавим ноt·аъш погазили .... Знаш ли 
шта су учинили с великим ФилосоФом Ванини
јем у 'l,улузи, а шта с ~Ј~орданом Врунои у 
Риму, а шта са .Јованом Хусом у Констаnци ?! .... 
А све су то били добри и верни синови свете 
цркве Христове и исповедници пра.ве чисте на
уке њеt·ове; али су љени чувари биЈiи nуци и 

вукоДЈiаци! Ванинија су •·о:1а- у raliaмa и ко
ту.ъи - ВОДИ.'IИ ,једнога Х.lЯДНОГ дана ЗИМСКОЈ', 

Ј&ДНА УГЛШ.&ll.\ 88&8ДА 12 
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теспим тулускшr улица~ш ва СШIЈШште, па кад 

се не хте~е одреЋи евоје узВЈпuене науi{С, опда 
му прво џелат КJiemтinfa из корена језнк пш
чупа и у ватру баци! ... Страховито врисак што 
се у тај мах оте из грудп нссреlшом Вапишrју, 
следuо је душу све опе многобројне светине 
што је дошла да сеирн, како lic свети оци да 
спа;rе једног "Христова отш1д1шка"! ... После је 
џелат бацио Ванипија на ломачу, Ш\ којој је , . 
оуктнла ~траховита ватра, те ЈС тако жив спа-

љеп, а ње1·ов пепео бачен па ветар, да га по 
свету разпеее, те да му трага ве буде! .... Исто 
је тюю прошао и '.Вордапо Бруно и .Јоваn Хус 

• 1 n ЈОШ многп другн ..... . 
"Збиља, шта је онда хтела она божанска 

песма, кад су ово· пре двадесет ВСI{Ова сиш:ш 

у Витлеје~t аиl)ми Божји, да објаве земљаъrа 11 

народима рождество Христово, и да запоје песму 
Госнодњу: 

"~1пр земљи, СЈiава вебесш1а! .. " 
"::Зашто ли оп ово умре на крсту ~rучеrшја, 

с оном апiјелском трп:ыmошk у?... Он мре, а 
Оцу се своме моли за своје мучитеље: 

- "Опростп им о••е, они не ::шају шта 
ра)(е! ... " 

"О, узвюпено нрашта.ње, како ен ти веm
ко•·а порекла; јер ти долазиш с усана иајвеliег 
мучепика, са усана самога Христа Спаситеља! ... 

"А шта су радили пастири свете цркве 
његове, који су у аманет примили, да ту пе
беспу благост, да ту апђелску смиреност, да то 
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божаuско праштаље унесу у душу свеколикОI' 

рода људског? ... Питајте пустошне крстопоспе 
војне, које су у див:ьаштву своме, главе иевюrе 
дечице, као лубепине, разбијале о хладне ка
мсuе зидове несреЈшо•·а Јерусалииа ; пптајте она 
свереоства 11 оне пустошп што су •Iиљешl аа 

време трпдесетогодишње п седмогодюпње вер

С!(е војне; питајте крваву nшапску Iшквизицију; 
питајте опу црну, ону аветињску Вартоломеј
ску Holi усред щюсвеЋ(ШОIЋ Париза!" бoJino 
повика Лапласов дух, п мени се учипп, као 
да су му очu биле пуна суза! .... 



XII 

ДУХ ЈЕДНОГА ЦАРСКОГ БИВЛИОТЕКАРА 

С11е што је :ч:tско - 11ро113да, ••~ 
и сам н њ"хо1щ бо1·ов•• ! .... 

Лапласов дух још је дуго г.1сдао преда се. 

По лицу ње1·оnу беше п.1инула нека тешка су

морност. И опда ће се окренути мени: 
"Ви IIMRTC још ЪfiiOl'O 11 ЪШОЈ'U да ЈlаТПТе, 

Род људски на вашој куглп као да је проКЈЈст. 
Оп, сиромах, страда ОД Т\аКО за се ана. сам Cllll 

Божји, Исус Хрпстос, сишао је на аемљу, да 
га својим ?trученпштвом шt крсту псЈ\УЈЈИ од гре
хова, од беда п нево.ъа, па ево где мппу два
десет пу11их векова, а он и дан-дапnс страда, 

сто пута горе, него под Ппжатом ! .... Ви 11 дан
данас, усред ваше уображене ниви.'шзацЈ.rје, је
дан другог једете, еатпрете, убпјате. У вас као 
да је врЈiина битп пренредешt .1упеж и нена.ъа
лац: ви се кикоћете, Ј\ад један другом што бо.ъе 
и што веmтије подва:ште. У вас пема иора.1а 
ви у животу вашем, ЈШ у држави вашој, пп у 
цркви вашој : у нашој души 1шо да је са сви1t1 
uayмiio страх Божји!... Вп сте се nаТОЈ[И док 
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сте се бИли и КЈiали с дивљим зверовима; вп 
сте се патили и пошто сте се и њих ос;~обо
дили, па сте онда сами једни другима постали 
још опаснији зверови; вае је еатирадо и упро
паш:ћивwю полуцивюrиаовапо стање ваше ; вас 
п данас просто уништnва ова ваша на.:ювfr обра
зованост п цивFr.нrзација: ваши данашњи ратови 
ето пута су убита•Iнији и пустошппји него om1 
Хуна и Авара! ... Јест, на оној вашој весел~ј 
кугЈIИ као да ПOIJIIВa некакво прок.11етство Божје!" 
уздахну Ла11лаеов дух тако јако, да је одјек
пуло дубоко доле по галернјама ове пусте и 
еуъюрuе кућ. ур иве! Ј ест, баш се мени учини, 
1~ао да некюшо "ехо , " оздо ив дубине ових мрач
них П]ЮСторија, учини: 

O•t 1' " ~ .... 
И писаъ1 се нр.евар1ю. У истом трену пред 

нама се обре нека1,ав о.мален, нешто мадо по-
,. гурен старац. Yrtteeтo оде:1а, оп је нешто mrao 
па. себи од Финоt·, као горшш снег бел01·, го·rово 
сnетдуцаво1· паперја". . 'I'o беше века nрста каФ
тапа са nелиiши и широкюt рукавпма, кој11 су 
внше личили па крила, него па рукаве какве 

аљетt\е.... Бела му б}>а.да до испод појаса; а она 
густа, као свилено бело рупо низ плећа пуштена 
1юса, давала је овоме старцу необичан облик. 
О11и велкке, светле, светле као жива жеравица, 
а из њих као да избијају неi\..'tКВС светлуцаве 
ФОСФораС'l'е араке; велико и широко чело све

дено на благу амајлију, издавмо је дубоку му
дрост и ве.11rку Јtвтешrrенцију овоrа чудноватО!' 
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старца; n црте љегова блnп1 и добџ(lliудна лица 
одспјава.11е су пекuм живом н враrо:tастом ве
сеЈiошћу ... Тпп Jt •~рој главе љегове ппје одго
варао 1111 типу ни кроју r.1аве ШlUJttX људи на 
Вемљи. Ја то yttpaвo п не у;~rем да кажем у 
чему 11 како, ади цела старqева појава казивала 

је да је то чов<ж с пеке друге 11.1апете ... По
t'лед њеЈ·ових o•Jttjy просто је продирао у душу 
моју. То беше некюша неодод.пва си.1а што нрп

шtачн: ума.1о што ~•У m1cnм поЈiетео у наручјn , 
а нп cilъr не зна» зашто ? ... 

Вп сте ме звалн ?! окрете се оп моме 
вођу. 

Јњ? ... 
Неко од вас двојпцс, учлпи он, па ме 

б.11аrо и t:мешеfiи се ноглсда. , Iшо да ме је ушr
татп хтео: да ме т11 rшсн звао?.. И онда тек 
уппта, а ко је ono од вас двој1ще овога часа 
ottaкo дубоко уздахнуо ? ... 
о о - Јоа, одi·овори му мој вођ. 

- Онда сте ме вн звnлн , ре11е он, па до
даде: jn вам, ето, стојнм шt CJIYЖбll.... Него, 
нajttpc да се jeдatt другоъt нредставпио ! ... Ја 
саи, вегдашњн, дуi·огодвшњи царt~ки библио·гс

кар ; а у поСЈiедње време заступао сам и мога 
болвоl' пријатеља :Маршн~ју, директора царсюrх. 
:Музеја ... А вп? Знам, вн сте она виша иптели
гепција, коју је замиш.ыю велики ъrатематичар, 
ФШЮСОФ 11 астронои Лаилас, становнн" једне још 
доста и.иаде планете, што се палази у једној 
ъrа.1ој сунчаној енстеънt . А, јес, јес, Лаплас је 
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бпо право научпик, какав се ретко јав.ъа п на ко
јој папредпцјој планети него што је његова отаџ
бнна. Он је добро обе.'lе.жио своје биЋе ва сво
јој нланетп. Што јес, јес, Јtризвати му се _:мора. 
Оп се по веЋој чn.сти бавпо небеспо:м иехаiiИКои 
п :много је допринео полету астроноипје ва тој 
планети; оп је тај што је прпкушю, средио, у 
једну це.тшну довео све, тамо аио раетуреве ра
дове знамепитоrа научника и астронома Њутна, 
на 11 Халејеве, Rлepone, Але:ыберi'Ове и ЕЈtеове, 
а све у прилог вау•ше расправе о гравитацијit 
што в.1ада у чптавој васе.ъенн ; а, сеи тога, тај 
велики научвик упео је мпоrо светлостп 11 у ОбЈ[ает 
тренерења векретпица, као п то, KOJIIIКO саъю 

ЊШi.ОН месец има нокрета, а особито онпх, што 
долаве са спьоште1юсти зеи.ъипе н удаљености 

њене путање - орбите - од њепоt·а сунца; он 
је тако реlш обе.1ода1шо страховите оертурба
цnје на Јупптеру п Сатурну, ова два права 
џнна те сунчане СЈiстеипце. Он је тај који је 
оборио тако звану ВиФонову доктрину, да се 
земља н.ихова видно раехлаlјује; напротив, ве
ковlt векова trpoljy, а то се расхла.lјиnање дугим 
п дуги)I астроноискн:ы посматрањеи није могло 
опазптп, а то зато, што су ти веков11 један трен 
у .животу је.џ~е звез.це. Али се оп тек у правом 
смпс.1у нрос.лавпо, што ј е поста.вно здраву основу 
космоi·оюiчној системи - како постају, како се 
образу ј у световп - сунца, планете, планетск1r 
пратноцп, - једпо:и: ре•ш како постају сунца п 
суочаnе системе у чптавој васе.ъепп ! ... " 
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Док је оно говорио дух царског бпблиоте

кара, опазио сам лепо, да су се обЈ>ази мога вођа 
чисто зажа.рИЈш. То је морао приметити 11 дух 
биб:шотекаров, кад он одједном застаде, поt·леда 
право у очи моме чичерону, па lie му тек 1)eliя: 

- А~ш шt коме ја ово говор~tм?... Па тti 
виси са.мо она виша инте."Iшсоц~<\ја, коју је тnј 
в~шки паучн1ш замишљао, да lie се ј~1вити у 
роду људскоъ1 посЈЈе 10 мюшупа година, веЋ 
си 1'И I'лавом сам дух његов. Што ми се човече 
не кажеш?! ... И онда раuшри руке и један дру
ГО!\Iе полетеmс у паручја .... 

- "АIШ се не вараъt МИ СМО се ПОСЈЈеДIЫI 
пут Јшдели на оној мn,јушнчј нлапетицп - како 

· ? А М се оно ана ше.... , знам, па ар су. 

- Јест, ·rюю смо (:е впдел11, одговор11 му 
Лап:.асов дух, веома t·апут овим пепадпим су
сретом. 

- И ви сад овде у овоме, од целога света 
забораnљеном, крајичку васе.ъешmу; ви овде па 
Аруџа- ДаЈш, неџа нај:tешпем цвсту у крунn 
сунца Амадураме; вп овде у престошщи сдаn
ШIХ Гомора;- ви овде у мојој веселој ностој
бип.и?! ... 

- Ја сам ти то обеhао. 
Јест, хвала ти; то је баш лепо од тебе. 

1Ьу сад слабо ко посеhује; од мртваца цео се 
-свет шюш1, на и сами духови. Ја тек досипем 
у хи.ЈЬади .цве I'Одина - тек да ме жеља мпне; 

юtи и кад дођем, мене обузме нека туга - ющ 
је овако нагрдну поr.'tедам... Xnj , ала на њој 
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некад беше ifШBOT !... То је б1ша нnј.1епша пе
веста у простра.воъr царству Амадурашшу ... А 

? м., н б • ? сад.... умn]а .... его, з п.ъа, ко тн Је ово. 

окрете се он одједпом к ме1ш. Оп као да још 
није ступио у наше редове, у СФеру духовног 
света? ... 

- Њrје. Ја сам га, ето, повео кроз васе
љену, те да иу једну неверицу избијем пз главе; 
повео саи га да својюr очима видп, да оно што. 
се Bli)J;И пије ГЈiавво, веЋ оно што се не Bli)J;П ••• 
И баш ии је 1шло што сте се п BJI нашлп, да 
у ову његову Ћ уп у унесете коли1щ толико ПЈ>а
вога божанствепоr видела! рече llf и ој воl) као 
у некој шалrt; aJn мени .11епо букнуше образп, 
кад ме пред овим седим старцем назва В)~би ! ... 

- Шали се твој вођ, poljo 1юја, немој 
се љ утит11, окрете се старац мевп с неко и осо

битом б.11агошЋу. Оп тебе тшr не уппжава, веЋ 
те узноси у више духовне реоне. Примпш .rtн 
све, разумеш .1п све што сп видео на овоме 

твоме путоваљу по вебесика, ов;tа, знај, да то 
је будућност ошП'урана, а светЈiи ;tвори нашега 
СвевюLlњег Оца биће ти широм отворени! ... Него, 
зби.ъа, шта смо оо зби.11и у ове мрачне tшбе ових 
црних и · суиоршrх дворова? ... Зар вп овде не
мате нюпта запим.ъивијега да разrЈiедате него ове 
жадосне ttрбањке наших старих пропа.шх бо
гова?!... l{аквог задовољства ю1лазttте у посма
траљу ових црвоточива давно п давно нзр1рЈ1Их 

људских ројева? Шта сте наш.ш ту заюшљп
воrа; 1юже .:ш ово битп npnвa храна нама ду-
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ховпма? Не може. Шта више, хте.ш сте да пре
г:tедате 11 царске бnб.шотекс; а шта би таио 
хrи.ып да вид11тс поучнога? .. Ншнта баш .... Ја 
мисдиl\1 да ваl\1 ј е правп циљ да разгледате ъ.у
зеје васељенnне. 'Гу има шта да се види; а у 
мојим бitблrютеliама? Ништа од свега тога. Оп о 
што је тамо то су црвотоtнше једнога yrипy.'tor 
мравиљака: па ш1 оне нису све ту, то је тек 
мп:шјарднтн део од онога, што су ти ирави ра
дп:ш. l\Itl смо мора.ш свакога века наређивати, 
да се у свој зем.ъп спале све људске умотво
рине дру1.·ог и треt).ег реда; а оне четвртог реда 
носу 1111 прпма11е 011 у царске пп у државне 

бtrблuотеке.... Боже, шта је ту сщtљено романа, 
пове.1а, прпповсдака, драма, траrед1tја, песа)tа, 
- томе есапа нема! Па шта се п могло друго 
ч1rнптн? 1\Iорало се, иначе пх ова земља не бп 
1\Юrла држати ... А с11ромаси песници, роъшпси
јерп, пршюведачн, писци драма 11 трагедија, оnи 
су себн уображаваЈiи, да lie том својом умном 
муком себе за вечна времена обесмртпти ; а пије 
пм пп на ум ш1дnло, да lie ,цоliп време да 11м 
се за хп.ъаду година пе би мог.1а само њихова 
имена прочнтати , атолп да неко слудује, да 
IIК чак п њr1хове саставе 1rита. Ако се не ва

раl\1 1 у једном о,цељењу царске бпб.пиотеке има 
једна огромна серија старих протокола, у кој11ъ1а 
су зашrсана пмева ра.чвих 11аучвика - Филосоо~~а, 

иатематпчара, астронома, књшкевnи.ка, живоrш~ 

саца, вајара, ntШl\Htpa, п то су само узети 
на.учппщ~, књнжевшrцп п уметшщ1r (fрвога реда, 
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опако од прплпке 1tao што су ваши: . [(оифучије, 
Сократ, Аристофан, Хиu01срат, Пиидар, Ари.<;то
ТI'дО, ПракС?иел., Архи.мед, Цицеро-н, Сен.ека, Хо
рације, Овztд, Дан.те; Михаило Анџе.;'tо, Рафаило 
Сан.цио, Rоиериик, Гаљи.лео, Кеилер, Њути, Ха-
.. ?еј, Кор'н.ељ, Распн, Шексиир, оба Лаљапда, Ла
гранж,, Ј(аит, Херtиел, Струве, Араго, Мољијер, 
Волтер, Жан.-Лiак Русо, Канова, Гете, Бајрон, 
Хојие, Го~ољ, Виктор Хиlо п ](руги њпма 
слпчюr велпкапи.46 У те· протоко.Јiе записано 
је само сувпх пмепа нанmх првих научнпка 
и уметника преко пет ми.шу11а !. И ја вас сад 
1штnм , ко би пм свима само имена прочи
тао, ат0.111 љихова де.Iа пре.1нстао ?! О књи
жевницима друrо1·а и. трећега реда нико није 
1ш водио рачуна, љихове су умотворине уми

(Нtле пре својих аутора, а овп су се cnpol'tracи 
опет чудитr како их свет не разуме. :Мпоrn су 
чак п па то •юииm.ъали, да су се сувише рано 

родпли, алп нико од љих нпје губио куражп: 
што их свет више пије читао, опп су све више 
пяса.ш, ппса.1и су за ](оцнпје параштаје .... За
то оставимо п једпе и друге да мирно почивају 
у сенци веriИтога заборава, а )Ш изађимо опде 
па mraj ба.1кон. Диван је оданде погле](. 0](ат.Iе 
lieмo да посматрамо једЈ·rу другу књиt·у, књиrу 
шnpO)I отворену, кљигу божапствеву, књпrу 

пуну тајапа Божјпх .... Одатле lieиo да посиа
траъiО последљи ропац једнога иадпшућеr сунца! .. 

•е Ја сах баш поrЈщ~ао, xollc зп xora од ваших веЈrвхава 
К1Ьи:кевн111tа по:~~еиут&Ј, 11а - ништа~ ... 
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И ии ·се одједном сва тројица обресмо на 
(/aJlKOHY једне ОД ОIШХ Ц}>НИХ мр~ЈI(ОрВИХ П~
Jia'ra .... 

Сунце Аиадурnма беше BIICOKO одскочнЈIО 
мuо више него кад наше Сунце одскочп ва 

велике ручанш~е. Него то 11 не беmе сунце, већ 
један огроман, ItM жар црвен глоб, ч11ја повр
mшrа беше изирљапа небројеним мр:ьама свију 
могуliих облика п Фпгура. Сл~ба црвевкаста 
светлост беше об:шла вепрегледпп океан ове 

иртве варопш. One ку.ие, ова небројена кубета, 
ови кубасти Itровови од павиљона чисто су 

дрхтали у некој мртвачкој светлости; а чудно
вате сенке, што их је бацала ова умирућа свет
лост Сунца Амадураме, впmе су личиле ва неке 
демонске при.шке, прилпке 11з подземпога цар

ства , пего на сенке од кylia, торњева, кула, 
:кубета и споменика.... Небо беше црно - као 
катран. 1.'о управо и пије бшю небо, веБ.. један 
цро, бездапи IIOFIO}); а овде онде светлуцала је 
из те васељенске пу•нше по која, једва nидна, 
звездица... . То су била сунца другога васе
љенског :краја п других далеких светова .... 

Беше настало дубоко Ћутање. Ћутп Ла
пласов дух, ћути дух царског биu.1иотшtара, 
11а ћутим и ја. Има узвишешrх :ъюмепата у 
животу васе.ъепипу, кад се и духовима следи 

реч у rрду. Један такав мо:ъ1епат беше насту
шrо сад. Најпосле ће дух царског бnбЈIIIотекара 
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дубоRо уздахпути, па lie од прплике овако nо
чстп: 

- Хеј, Боже мој , како ппшта ва овоме 
свету није ста.1шо! Цела васе.ъена то је један 
калеидоскоп. Она се вечито иења. Об.'IИЦII што 
их она у својој вечитој :~абораторијп ствара 
неисцршш су, као што је 11 жпвот љен пеп~
црнан . Па ппаt~, опа је баш у T(IMe своме ве
читом мењањ у пепромењива .... " 

И оп се заг:нща у ону мрачну пучину не
беспу -- као да је пеmто тражио, 11 он,~;а lie 
одј ед пом уавикнути: 

"Ха, ено га! ... Јест, то је t>н, он главом 
- Махари-Хун - свет сунаца!... Са.А иу је 
баш време: оп се у 25 :мюн1уюt Аруџа-Дариних 
годппа47 јави на овоме небу, а поСЈiе толико 

· нето времена оп се изгуби у бескрајним даљи
нама васе.ъенским ... Видите JIII га ви? ... " упп
таће пас он. 

И ъш ноr.1еда~rо на ону страну, на коју 
беше JI.YX царско•· ~иб.лиотекара упt>о своје no
r·Jieдe. Имшш смо шта и ви,~;етп. Дубоко тако 
у :мрачнии дубинамя. беше се оцртао једац све
тлуцав г.лоб , који је имао око себе na грдна, 
тако пето светлуцава, обруча у веома развуче
ном елипсастом облику. Много је mчио ва ва
шег Сатурпа, rледапог 1872 године ва вежике 
телсскопе париске звездарнпце. И rмб 11 ОНЈЈ 

~; То је око 50 :vu..Ј.иуна нашttх rодuн:&. 
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његовп обручп блпстали су у оној црншш пе
беспој - . као да су од самих брилијаната. 

,,Ето, то је један од највеlшх творевина 
нeбectiOl'R неимарства, то је један впши супчанп 
систем," започе нам објаmњавати дух царскоt· 
биб.шотекара.... "А, шта шюЈште, KOJIJtкo пыа 
у. ономе глобу супаца или бо.ъе реЪп супча
шtх система, а колико :1и у његовпм обручпма ?" 
унитаће пас оп, па и не чекајући па наш од
говор, оп Ъе peliп: 

"У ономе г.11обу у среди шш два мшшушt 
и четири стотине хп.ъада супаца, а у његовшr 

појассвпиа пиа 24 мшmува сунаца; а њихо
вии плапетама п планетским пратиоцпма, асте

рондпма, кометама п другим звездаюw крбањ
щша нема броја Hft ссапа! ... И све се то збило 
у опо мајушпо звездапо јато!" и онда се окрете 
MCПII: 

"Видиш, рођа•rе мој, тн синоБ ппсii веро
вао у бесконачпост васе.ъеннпу? а ва.ъа тп 
знати, да сва она звсздапа јата што их вп са 
ва1пе 3емље 1·ледате и па северној н на јужвој 
сФери неба вашега, заједно с вашом RуЈЈюво.~1, 
C.Jl,(J,AW.Af, -једно су овако зnездано јато, једап 
вс1ш комп.1екс звез){а п - пшпта више.... А 
оно mто га са.д тамо I".'1едамо па овоме п ебу, 
то је са свим друго јато, други виши комолеЈ~с 
звезда, у коме има пет - шес'r м1шиуна су

наца nише, пеt•о mто нх има у оиоъ1 вашем ком

ПЈiексу. И сви су опи, но овоме облику, један 
па друrп налик. Кад бп се кап воде брзо окре-
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тала око своје осе п ова бп добпла опакав петп 
облик; ваша 3ем.ъа кад се од свог оца Супца 
одвајала, пмма је 
исти облик; од њс~ 

nor обруча образо~ 
вао се њен пратп.rаl(, 

ваш Месец; ваш Ју~ 
шrтер, у пранскоюr 

сщ~ј~ј, имао је онn
нnв ЈЈСТЈЈ обЛIП>.: 11 од 

његова четирlf обру
ча образова:нt су се 
чстпрп љегова пра~ 

тпоп.а ; ваш Сатурпо 
иыа и дан-дапяе она~ 

кав облик... Па 11 

ваше Супnе са цСЈtои 
својом многобројпом 
пороАпцом пма опа~ 

ка в ПСТ(( об.Ј[ПR .... 
'Гако је то: кад раз~ 
бијnмо какав веliи 
крпстал у каква ии

nерала, он прене у 

стотнну комм:а. ; а.11и 

сви тп комади имају 

истп облик онога ве
Ћеi' К})Истала. 'Гај 11- СувчаНit кo )Ht.ilcкc . од 26 миЈiи-
сти зattOLI В:lада 11 у Ylt:\ 11 4()0 XI\.:Ьil)\3 сунаца. 

постајању светова - сунаца и супчанпх НЈI'а
нета ... Је .111 тако?" ... ОRрете се он во~у моме. 
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"1'юю ј е; а ја бпх. вас још замо;шо да овоме 
моме ученпку nоБажете и CIOIIY ве.111чпну овога 

џина васе.ъснског п пе само велпчпну, обим, веh 
п љегову уда.ъеuост од нас, те да коЈiико то

.1пко добије појиа о бескопя.чностп простора у 
IШjrrиa је смештено ииријя.да :мнрнјnда оваких 
сунчаних јата," учинп Лапласов дух ... 

"А на што му то?!. Ко бп нребројао атоие 
у једној оловној Г11ИЗ11: да се броји и дан и поh 
за десет хиљада година, не бп се 101 половина 
преброја.1а; а сад но би ставпо ПIIтање, ко.11ико 
атоиа има у једној планети, а кол1rко JIII у једној 
чптавој супчапој системи, на прилику у систе1аш ва
шега Сунца! .• Jomje огроинијс оно пптање u ве
лпчшш и обиму овога роја супаца ! .. Кад би сун
чана светлост пошла с једнога крајаоrюга крајњег 
обруча, треба.1о би јој деси.1ион год1ша, па да на 
други крај дође ... А одавде до тамо ? 'Гај npoc:rop, 
ту уда.тьеност ни ии духови нисмо у стањ у 

да схватимо, акаио.1и овај. nцј ученик •... Него 
бата.лимо· то, па говоримо о оно111е што се ко
:lико толико појмити да! " повика дух царског 
б&tблпотекара .... И онда се загледа у Сунце Аиа
дураиу, који у овоме трену беше просу о нешто 
жнв.ъу свет.11ост по оној Јrенрегдедпој мртвој 
варошп. И он дубоко уздахну, па Jie опет по
чети: 

"Давно је то било, кад сам се као дете 
по овој варош11 играо. Од то доба прошло је 
око пенувпх 35 иилнуна годппа!.. Престоница 
CJiaBПI~X Г_омора онда ј е била у нај.леншеи цвету 
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своме. У љој је ов.да могло бити · око 20 ми
лпупа становника. И то је био и највеliи и 
најнапреднији и пајбогатијп I'Ра.д међу осталим 
гра.довииа. У то доба је било па целој овој 
куг.ш око 20 хи.ъада ве:шких, пpocвeliemiX гра
дова, везани јед1ш с друrпм чптавои мрежои 

речвнх п морскпх кана:ш., електрiiЧЈЈШ жмез

ппца ј те.'lеrраФЈша п телеФошша без жнда ј огром
ним кулама за IЮСъfатрање nаздуш1шх струја; 
rpдrmи резервоарпма сунчаюrх зракова 11 суп

чане тuшюте, кој n ј е, у недостатку горива -
дрва и угља - употребљавана за грејаље ста
нова у доба зимск1LХ. сезона које беху, још у 
моје доба, ,11.остю·ле страховнте висине арктll
чке студени. Сунчава је топлота употребљавана 
11 за произвођеље електрюше C'l'pyje, која је 

'неком чудн0111 транелацијом 1tрета:1а све желез
нuчке возове на целом mapy Аруџа-Даривоы:. 
Брзина е.1ектричпих возова просто је бша басно
С.lовна: на овој огромној куrлн беше свака да

Љitна иmчезла. П}ЈОПађена је нека врста терет
шп возова, на к~јим:а су препашаnи rр.п.ни бло
кови стена од неколико ъш.шува килограма! .. 
А маiШше за .п.изаље и спуштање прелазиле су 
у бајке: преве-.rп једву ираиорпу десетокатвпцу 
с једнога места на друго, то је била једна про
ста сиrрачка ! .. 

"На овој су куi'ЈШ, у моје доба, ваздушве 
лађе достигле свој врхунац. Оне су .в:етеле иу
њевптои брзином у СВП)iа правцима п cвlDia вв

спва.ма. Све су вепогоде још унапре){ сазна-

HЏ.IIA УГЛП/'ЕIIЛ 8ВЕЗ,Џ 13 
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вапе: п одакле nо•шњ у и каква k.e им ку.л:ии
пацпона снага бпти, на коме месту, као и па 

коме степену, бюю дужипе било ш ирине у ваз
душним слојевима пад земљом. 

"Бродови, гоњспи електричном струјом, пло
вили су п под во.~~:ом п озго површином мора. 

Сигна.1и су тако бшш усавршени, да су они 
казttва.ш, пе само правац., нш·о п саму даљину, 

на. К()јој су се бродови наланили... Електрtша 
је, опет, осветљава:sа дубине ъюрсttе тако, щt 
се мог.'Iа uapa mtk.п па најдуб.rьнм местима про
страног океана! .. Свюш брод, бшю морски 11.ш 
ваз.~~:ушпп, 6110 ј е, у исто време, 11 тедеграФска 
станпца. Опн су п давали 11 примали депеше 
ин t{eлora света - ~nета Аруџа-Дnрппог. Беше 
се jeдtюr.t нропео r.1ac, дn је неки слектро-Фи
апчар изуыео некакав nuapaт, који k.e п на 
морскпм лађама и па балоншш служитп уместо 
теЈЈеФопа аа цео свет, алн се у то ппје вepo

na.lo, због неке ыатеријалне тешкоliе ... 
Боже, кад у то доба наступе нролетњп 

дани, цео се свет, у t·ycmш ројсвима, крене у 
нрошетњу, бнло морем, бнло же:1е:шицтrа, било 

ваздуuшим струјsша ... Об.1ететн око Аруџа-Даре 
- то је бшю 1\0ЛIIKO преk.и оз једпога округа у 
други ... И ника.~~: се пије чу.1о да се коме броду, ј а 
коме балону, каква несрећ.а доr·од11ла, а то зато, 
што се ништа пије остюэ,,IЈало голом cлyttajy, веh је 
све нодвргава1·о иатематичко,ј тачностп , по којој 
су устр~јенп мекашшъш кретаља, брзппе, зау
стављања, часа поласка и часа до.1аска. Све је 



JE,IЏI.A ПАШЕRА ЗВЕЭ,I;А 195 

свођспо ва сра•1уњене узроке и .па предви ђепа 
дејства. На овој куг.m беше се све прнб.IИЖIUО 
тачпости вебесне мекаuике! .. Судара нигде, за
доцљеља још мање!" повика дух царског би
liлиотекара, ш1. lie онда дубоко уздахнути: 

"Хај , ала то беше бујан живот!. Мени се 
чинило, да је ъюј цео овај свет ј а душа је 
моја још онда осећалn дn је бесмртна. Истина, 
доцније се та вера. у l{>~j помутила, јер је беше 
11 сувише прпт11ска() матерlfја.nти живот! .... .. 

"Ја сам ~npmиo ва царском уппвереитету од
сек прнро.дnо-ФилосоФски. Имали смо ванредно до
бре нроФесоре. Право је да неке од њих поме
неи .... Ош1 су то у пуној и срп заслужплп .. . Тако, 
проФесор Фnлосоо~>нје и теологије бЈtо нам је Ве
лиюt Сакиа Мини. ПредавајуЋи нам ва једном 
часу о бпћ.у Божјем оп нам је ово говорио: 

"Бог!. 'Го је бtilie , које обухвата сва бJilia j 
оп је npoc·ro1> места и ВI)емена; оП је свет; оп 
је садашљост, 11рош.1ост 11 будућност ј оп је 
сила што кpelie материју ј оп је у свеиу и што 
се в1rдп н што се не вп;щ ј оп је мисао ... Јест, 
то је све Во1· ... 

"Све оно што се до1-аl)ало, све опо што се 
догађа., cne оно што Jie се догоднтн , као п ово 
што ће тоъtе сл.едuвати; свп преображајп, који 
се врше у крюу васс.ъенину, - све се то 

врши, cue се то врiшfло 11 све Jie се то у бу
дућ.пости вршптiЈ no во.ы1 њеrовој, која је, опет, 
скуп вбља свију б1iћ.а, сшuу светова иро
стора и времена." 

13* 
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"Упитан је~иом, ~а .тtи Бог ю1а какво о
бпчј е, оп ј е сместа одговорио : 

- "Изгледа да има; аЈШ то обличје може 
п што друго бити . ){О целокупна Ј!асе.ъ~на ?" ... 

, "На једном часу оп је своје предавање 
за кљ учио овим речима: 

- "О, васељено, о чему ·rrt још пис~>r кадра 
да сањаш: слобода, у свој својој битпости, бе
смртност п вечност тебн су ~одељепн ... О, пе
постижпо божанство - све ј е у теби и ништа 
ван тебе; а у твој•ш пословm1а rшшта се п е 
може помести, пити се ми смртюi r.южемо уз

пети до твојих и){еја, које ми нисмо rtадри пи 
аналисати, nити довести у I\акав систем! .. 

"Да.ъе, бnо мn је проФесор впше матема
тике славни научник Хиамаху. Оп је тај што је 
срачунао кад lie се ова ПЈiапета Сiючањитtt н 
кад Б. е се nn. њој пос~сдњи живот угасити ... И 
оп је то погодио... ПроФесор астроноъщјс био 
ми је г.1асовити научник. :Мсрiiхамо. Он је тај mто 
је рачупом нашао да у системи Сушщ Ама
дураме није крајља плn.нета Епибn., вeli да их 
пма још две. Он је oвmf планста!\lа одредио да
љину, во.тумен- запремину- тсжину, брзину 

~ретањаи око своје осе 11 око свога центра Суrща; 
а кад ј е IJOCJ(C сто педесет година конструисан 
највећи и најмоliDији телескоu на sвездарпици 
у Перухавуии,48 онда су обе те планете нађепе 
са сваtм опако како је то рачупом Од)ЭС.ЦИО м~ј 

48 Девета част света па Харуџа-Дари. Нешто вuах ва 
нашу Ayeтpa.tnjy. 
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проФесор Мерихамо. ПроФесор небеске мекав1mе 
био ии је с.tавнп и ва )џuеко разr.rаmеви вау
чник Вехемухо. А, његово сам предавање са осо
битим задовољством слушао. Он нам је докази
вао да пишта на свету нема тачније и савр

шеније о,~; небесне иекаппке. Кроз ии.жиуне .ИЈ1-
.1иупа година у њој никад пије Фа.ЈIИЈiа ни једва 
једита чивијица ... :Кад се једпоъ1 однекуд беше 
провео r.пас, да lie се некаква звезда сударити 
с вашо.и пхаветои п да lie то бити сиак света, 
он се грохотом насмеја .... 

- "Светови не пропадају од судара, вeli 
мру од дубоке старости!" повика оп с ве
ком необюшQи збиљом ! Па он,11.а ,~;о дм е : "п е, 
не; судара апсолутно не може да буде; јер 
би се тим цео небесни мехапиза,м пореметiю, 

· јер светови, звезде, П.Јавете, плаветски пра
тиоци - нису поста.ш С\.ии собои: сви они 
скупа и сваки за се резултанта су рада свију 
сила у вассљени. Ro би био у стаљу да заустави 
у своие кретаљу један једини атом, он би зау
ставио кретаље читавога једног света у коме је 
тај атом; јер је то све једно с другим у праи
скови својој в~ано и подуе.~~овљено. Јасније, 
сви су светови у васељеви зауз,11.авп је.џши и 
истии уз,11.аиа оних не)l.остижних, оних божаи
ствених закона, што В.llадају сваким IIОкретои 
вечите материје што испуњава це.1у васељеву, 
те зато пије){аи атои, није){ан читав свет ве 
може ирднути у страну са своје путање која 
ии је у праtхскони одређена, с тога је лудо било 
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вековима плашити безазл:епu свет псrtаквии суда
ри:иа звезде са звездом, п.1анете с н.1апетои! ... 

"ПроФесор reoлoride бпо нам је паш добри 
старина Ламухо, прослављени ФИ.'IОСОФ ма.темати
чар и геодог. ,l'o беше права ризница зпан.а. 
Његова предаваља о ста}юетп наше планете веома 
су знам:епита. Он би од прилпке овако почео : 

- "Живот и историја паше плапсте, паше 
Јrепе Аруџа-Даре, то је ж1mот и историја паше 
сувчапе спстеме, то је жпвот п историја свију 
светова, свију сушща, свију сунчапих система. 
што испуљавају безгра.пичне просторије васе
.ъеLmнс .... Све се ствара и све се раствара по 
ј едпн:н н нстn)t пprtpoдnwt закопюш п по је
ЈЏЈој 11 истој методп - ствараља п рушеља. 
Об.1ЈЩИ су само у неколико ра~Ј:нtчпи, а иате
рlrја од које се ти об.mцп стварају и сила која 
ILX ствара и начин како пх ствара - једпп су 
исти . . i.Кивот наше п.1апсте notun.ъe из оних таи
пих времена, кад се она оцепи:rа од свога оца 

Аиадураме; а историја и живот паше сувчапе 
системе почiiЊе опет од оппх још та1шпјпх вре
мена кад се она оцепила од своје ПЈЈа-прама
тере - од ове неизмерне пебесне маrЈЈIШС - пе
буЈiезе - из које се до сад образовn.по 159 хи
љада супчанiL'< система.. . . Систем нашег Сунца 
стар је ва округло око 15 мил1rјарди I'одина; а 
сама паша планета је,цва ако је коју :ми.:шјарду 
година :м.1аl)а о~ вашега Сунца А:мадураме!" 

А с.1аввп научппк Бехшюра био Н8}( је 
проФесор Физике. А, то вам је био великан рода 
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свога! Оп је пзнео читаву теорију, основану ва 
Ф113ИЧкии закоппка, како ва вашој пжаиети с rо
Дiше у годину, са столеЋа па cтo.nefie, бива воде 
и водене паре све мање и мање; како се она 

везује, уткива у с.1ојеве зем.ъине, у дрвеће, у 
биље, у жпвотЈrње и ма да се отуд ве.iики део 
испари , опет је зпатпа ко:ЈиЧЈша оставе за ве
чllта времена везана за слојеве земљине. Да.ъе, 
сеи тога, једна сшатна. ко.1ичипа воде продире 
дубоко до.1е у подзеипе шуuљиве, које ј е лава 
давно 11 давно оставила, и које непрестано о
ставља хладеliи се и збијяјуhи се у све маље 
п маље просторе. И вемшювно мора доћи један 
дан ка.ц па целој поврuтинп ове паше лепе п.Iа
нете пelie бити 1ш једва једина с.пооодва кап 

... 0110 чека 11 нашу Зех.1.у ! 

воде. - Ње пelic више бит11 пп у атмоСФери, и 
он.жа ће атмосФера 11згубuтп ову б.1аготворпу 
•юli заштнте п од велпке сувчапе жеrе и од ве· 
:шке аркшчке студепп. И онда lie се ова пла-
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пета претворити у .Једну санту леда, и на њој 

~elie више бпти пијсдпога живог етвора-. 
И он је погодно. Све се ово пспуmшо на 

ддаку, томе пма 28 мшшуна година. 
"На даЈiеко чувенп н~учнпк Беу.шџа 6110 

наи је проФесор бнолошје; Хаиулеха- пебеспс 
динамике, Шерпха иинерала и Фосила; Џез11ра , 
прос.пав.ъени пс1rхолог, предавм пам је о дуалн
стичпои животу душе и тела, а велики научшш 

Гађуиоха предавао нам је о трапсандатаЈIНИм 
појавама и о утицају духовног снета на про
грес у читавој васељени.... Све су ово мавпа 
имена паучншm првога реда: опа су по паро

читој одлуци Академије Hay1ta п Bltcoкe знано
~тп, ушла у књпге бесиртппх, о ко,јп111а сам вам 

мало пре говорио .... " 



ХПI 

КРАТКА ИСТОРИЈА ЈЕДНОГА ДЈГАЧКОГ ПЕРИОДА 

.М ру :ьу;щ, па мру 11 - световц t .. • 

"И тако као што видите, " настави дух 
царског биб.шотекара, а погледа бхаго у ме, 
баш као да је тај говор хтео нарочито · на ие 
да управи, - "па.ша је планета стара прсtю 
десет милијарада вnших година; а то је веЋ 

. прИЈпtчна старост 11 у животу самих вебесmtх 
светова... Хе, а...-ш шта се све у њеuои крвЈiу 
взвршшю у том дугом перио.и;у времена?! Њој 
је требuо 3112 ъшлнјарде година док се са свим 
одвојила од маглине оца јој Сунца Амадураие, 
те за себе образовuа један небесни свет: по
С.Јiе јој је још требало преко девет стотю1а ии
.mува година, док су се опет од ње вздвојпжа 
њева .и;еца - Итас п Хаъrео, којима је ова, по
ред свога оца Аиадураие, Rao сунце ejua в ){а
пала ии живот п топ.чоту за непуне две ъшлијар){е 
rо){ина ... 3а тим је иа.по по мало uастао перио){ 
многа хлађења и прелажења 113 гаснога у течно 
стаље. И тад је на њепој површппп наста.1а · 
ова xyra, ова страховита борба њешn веобуз-
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данох елемената - борба ватре с водом. Ко тај 
урзшк бесноt-а та.дашњег орi{ана није чуо ј ко није 
својим очима посматрао оно непрекпдно сева.ње 
иуња по оном узбурканом хаосу, пуном громова и 
иуњевине ј ко нпје с.1ушао оне језовите 11ролоие 
Ј'роиова, што су це.1у ову шанету из темеља 

нотреса.111, нотреса.1и је од истока до запада, 
од севервога по:tа до јужнога- тај није у стаљу 
нп да нојъш , шта је то сп.1а п бес прироД1ШХ 
елемената! ... И, одиста, ове ве:~ичанствене, ове 
узвпшене, ове божанствепе призоре судара при
родних стихија пити је око човечје ИК8,1! вце.1о 

пп ухо њеi·ово чу.1о !... Изгледа, као да пуно 
ствари у постању светова пма, што пх је ври
рода варочпто хте.1а да сакрије од свога мезимца 
- човека : она као да се и сама бојала, да ra 
грандиозношћу своЈ-а небеспоr пепыарства- не 
убп:је !" 

И ту дух царског биб:шотекара мало за
стаде, па lie опет почетп : 

"Први с.1ојевн 1шре паше п:~апете још се 
нису како треба IШ утврдиЈiи би:ш, а вeli их 
је DJIIJAia п осека .1аве, па својw1 снажним шш
hииа, уздизnла а често и пролама.1n ј а кад је 
во.~~:а ва те пукотине јурнула до.1е ватренои ла
вином океану, онда се тек ја.в:ъа.1е праве ката

строФе. Сила водене паре п других експлоsив
ппх гасова баца;ш су у об.1аке чwrаве нрщеле; 
земљина кора дробљена је у иплиуне коиада и 

бацапи су у впс па неколико десетина хиљада 
юt.1оиетара ;- овп њешt крбnњцп враliади еу 



ЈЕДВА ПАШВНА ЗВЕЗ,Џ _ ____ 2_0_3 

се неопuсавои брзпнои у успјавп · океан .tаве, 

те их је он опет стапао у своје првобитне сти
хије. И онда се отпочиња.11о скораваље изнова, 
полако, стално, али без прекида. Сад су rра
пптскп слојеви бн.'lИ и дебљи и тврђи. Ови су 
се један за .в;руrии низа.1111: тако су поста.11и разпи 
с.tојеви коре Аруџа-Дарпне: при:мор.в;ијалвп -
првобитни - па за њпи други, па треЋи, па че
тврти, па пети, и тако редО}I до поС..Iе.цљеr или 

бо.ъе реЪи ){О десетог ('...!ојя.. Деб.ъпва це.жокупве 
коре Аруџа-Дариве извосп па 124 кююиетра.49 

Тврђа. је била пепробојпа. -Си.иа во){ене паре, 
вадп:иа.ње шш:ме и осеке .11ави:rtе, што су их про

пзводила оба пратиоца Аруџа-Дарипа- Итас 
п Хаиео, - само су иоrЈЈи ва својим спажвмм 
п.:~сkима. уздизати и спушта.ти кору пЈЈапетину. 
Тако су се образоваЈЈа прва брда, прве планине, 
прве Земљине корутпне, провадnје и ){убодоmве ... 
А.и11 све је то бп;ио још вре.жо и усијапо. Х11-
љадуrодишњп п.ъусцп, иа.1о по иа.tо, расх.'lа

ђива.m су ову усијавост ,~tок је најпое~е вису 
то.11пко расхлади:tи, да се па це.Ју површиву коре 

спустио цео водени океан. У место првашњеr 
океана ус11ја.не лаве сад је дошао океан воде. 

Вода, во.в;а., свуда. вода, а. у њенои ила.ку
tmюи крш:rу заиетала се прва к.11ща живота. -
живота бшьног п живЪтињског света ! .. . . О, у 
ову божанствеву ра)Ј.иошщу вечятоrа ствараља 
l вечито га рушеља човечј е око ВО1t8Ј( завп-

•:• Кора наше Зеu.1.е дебt>Јiа је с:1хо 4:{ RD.iloxeтp a. 
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рИ.110 нцје ... Зби.ъа, зна ли когод како се ја
ВИЈiа r1рва :клица ж~вота? Где је била она онда, 
кад су стихије ове п.1а1rете прелазпле пз гасног 
у течно, али опет уепјано стање; онда ка.д је 
океан Јiаве на овој плавети бrю паклени жар, 
а вод ена пара шшиен? . Да ту к.mцу живота 
mrje донео и на ову планету бацио какав ме
теор из да.1екога каквог краја васе.iЬенског, Rao 
ветар крилату семенRу какве плодне биљке? Не 
може бити? јер бп је он морао пронети кроа 
.11едене просторе небесне - од пеко.m.ко сто
тина степени хлад11оће испод пуле.... А хла,ц
ноћа пржи, сагорева, ун.иштава сваки живот исто 
онако Rao и oгњeRII п.11амен. Па ипак се па 
овој планети јавио први живот, јавно се, раз
грапао се, уиножно се, усаврiШю се, пролеп

шао се, украспо се, и узлетсо па ону впспну 

на којој се могао јавити човек. Колико ли је 
прИрода створпда и увиштп.1а мо,це.11а, .lf.OK је, 
непрестано усавршујуlш облике својпх ство
рова, постао човек? Шта је ту створено и уни
mтепо животињскю: Фела ,цок је од мајушне, 
невидљиве, питијасте монере постао цр· в, овај 
праотtщ свију савршепијих грана и огранака 
ве.nmога жпвотињскоr стабlа па до претече чо
века и од првога прю11ит1mноr човека па до ов11х 

ве.mких умова кој и су биЈiи кa.l(pn ,ца завире 
у велике тајне ве1штих приро,цнпх закона... И 
док се тај велики, тај божанствени преображај 
извршио у крилу прекраспе Rliepn Сунца Ама-
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дураме, требало је још две и по милијарде го
дина!" повика дух царског библиотекара, а она 

, 

Ko.111ko до је природа створи.аа н увиштwrа ходе:аа, дох је 
створи.rа претечу човека! ... 



206 

му се два ока заuлпсташе као две треоераnе 

па небу звеаде. 

* 
"О, да вам је звати каЈtО је природа спора 

у раду своме, у корачањ у вао ред," зяпо,rе он 
нос.11е иа.11е паузе. "Она јё, и стипа, ОЈШ1rеnп про
грес у свпиа правщша живота своrа, аЈш је 
она и оличени Јtонсерватиз&){. У ње нема нишпt 
нагло и преко кожена: што не сврши за хп

.ы•ду I'О.~tива, она то сврши за десет хиљада 

година, а што не сврши за десет хп.ъада го

,щпа, ова fte то и~ршити за мил1rуп, за два, 

за три ии.ииуна годип~, т·ек у ље ~стоја нема. 
Ње се ич не т1rче време. Она као да мотрн 
само на квалитет свога рада. Јест, одиста, из
гледа као да 6ila и не IIОзпаје време. Њој је до 
ствараља савршенпјп.х об~иttа и до унпштавања 
ormx, што нису за папредап живот. Чудо је 
то Божје - природа као да ј е ЖЈrва, као да 
МIIСди п као да ~ве, што ради, ради с нс

ЈШ&r утврђеним нла1юи!. С.ве опо што је нез-. ~ 

драво, што Је кржљаво, слаоа.чко, несавршено, 

сама пушта да пропа)(Не, да са свим р·ине; 

а све што је здраво, је)(ро , напрежно , оп а 
то ъiатерински прихвата , чува , не .. ује , по
диже - умпожава!.. И не само то, вeli опа 
очевидно отура од себе све што је ружно, па
казно, вагрдпо, вескла.дпо; а l'Ј>ЛИ и мази оно, 

што је лепо, што је весело, живахно, мир1юио, 

сuа.цпо ... Закон одабнрања !\ао да је основа љену 
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свеколику раду. И она је тај закон уведа у 
све своје створове. И у томе лежи проrресцја 
живота свију биliа у свqј бескопачвој васе.ъСЈm. 

На крају краја, смрт 1\е постати суверс11 света! ... 

1 "Али све то 101а свога, краја, своју кул
минациову тачку. Ништа вечито сем духовног 
света и материје, што испуњавају l\eJtY васе
љену, али не ъштерије што се н.нд1t, нећ мате
рије што се не види. Јер,све ово што се види, 
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то је само облш,, појава, пр1mидност. Суштину, 
апсолут - смртно око ЈШКс"'Д вп~е.жо вије. И је .ш 
што створепо, онда зпајте, да је то створено 
да једнога да ва умре: мре бшье, мру животиње, 
:мру људи, па мру п светови. Јест, ва крају 
Брајева смрт постаје суверен света! ... 

У васе.љени нe?tra ништа што је једно од 
дlЈУГОЈ' важније и претежшtје. И водени цвет, 
што се у једном дану и роди и умре, има своје 
детпњство, своју ила.дост, своју зредост и своју 
дубоку старост, онаБО исто, као што n један 
читав свет има своје детиљство, своју младост, 
своју зреЈlост и своју дубоку старост, ма да 
свему овоме, док се једно за другим изређа, треба 
ми.1иуюrnа :милиуна годппа. У васе.љепи се не 
даје више важност11 бесконачно велiЈкоме него што 
се даје бесконачuо маломе; јер ово обоје јесу 
н бecкonatmo велики и бесковачпо маЈiи: каn 

nоде је један читав свет, овако исто, као што 
је и једна сунчева планета, као што је и једно 
сунце. И једно и друго, по своме поставку, еФе
мерни су: буду, трају, па прођу. Дужина вре
мена ту пишта не одређује; јер је време једва 
нлузија. Оно за васељепу и њеио трајаље и не 
постоји. У празво.и50 простору времена и нема: 
нема дана, нема ноliи, нема године, нема сто
лећа, - нема ви минута 011 секупада. Ето, и ова 
огромна порол.ица Сунuа А:мадураме и љегов 

ю Апсо.ауn1о проtаиог 11ростора у васе.ъени нема; а.аи се 
ов,1;е .ииС.1111 о онои ре.1ативно:и пра811ои простору иsхе~у дв:L су
седна су1ща, иахе~у дnс суседне с11сте:uе сун11аие. 
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снет.ш син lt1eвa и његова прекрасна кliep 
Аруџа-Дара били су, ашвели су бујним и ве
лпчапственим животом, биЛЈ·I су алеи камен међу 
остаЈiии звездама, - световима и суtЈчани:м си

стема.ма, па, ето шта је од њstхова сјаја прео
етаЈiо? ... Једно васељенско гробље! Они су пре
стаЈiи да живе, па је зато и њнхово време 
обус1·ав.ъено. У ве'llпој ноt~и нема rрашш.а, па 
IIC)ta ни времена... Па инак, у васе.ъени IIиje 
пи за длаку ъ1ање пи Jleнo·re 1111 сјаја. Она је 
ъшого пре nei'O што је 11 постала систеъ1а Сунца 
А:мадураме, нСI'О што се и јавио онај бујпи, онај 
вe:Ie:JeliiOt живот па овој ШlаЈюти, била тако 

• 1 
исто лепа и ве:шчанствею1 као што Је и сад, 

пошто је она за всtпtта времена угашена; јер 
у животу васел.ешшу Illllи'Д ништа 11.11 :маље ни 

више," повика дух царскоt· бибЈIИОтекара, с не
ком узвишеном зби:ьом, на онда настави даље: 

170ва је ~унчана система, као што (~ам вам 
мало пре напоменуо, живела, тр~јала, нанредо
мла па IIajtюe.тJe тај свој живот и окончаЈiа за 
један одсек времена од 15 мlf.1шјарада година, 
а знате m ви колико је то у бескопачrюм ткиву 
живота васељепипа ? .... 1'о је један цИr:1fl кон
чиh што га је ту оста.вио чунак живота њена, 
то је једна, једва приметпа, борица, т.о је један 
мајушни тмасиli па пеиамерној пу(rипи васе-

.• • и 
љевСКОЈ ..... 

И ту маЈiо застаде дух царског бибЈiиоте
кара па lie онда orreт наставитп: 

ЈЕ,11.ИА yrлmEHA 8ВЕ8ДЛ 14 
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"Боже, од то доба прошЛII су ъшлпунн го
)Џiна, а иеНII се чпmr као .Ј,а је то јуче бпло; 
чини ъrи се чисто неверица да се онај бујви, 
onaj просвеtени ЖI1вот па овој планети угасио 
- за вечпта времена угасио! ... О, јес, јес; то 
је одиста бпо жпвот пун cpelie, пун задово.ъ
ства, веселости, сањарије, .ъубави и божапстве
Ю1Х СНОВа О ПСЈtаКОЪI BIШie~l духОВНОМ бЈiаЖСП
ству. Човечавство ове планете било је вeli уз
ЈЈ.етеЈЈ.о ва вајвшпу тачку образоваља, пптоиостп, 
шtеменптостп, :милосрђа, скромности и богобо
јажљивостп ... Под.'lост, завист, зЈюба, лукавство, 
притворство, беху давно и давно ишчилелп пз 

нашега Јtруmтвеног живота и међусобюrх О.Ј.ПО
mаја; јер паша. чула беху тако изоmтрепа п 
преФињепа, да такn:м ниским особинама међу 
нама и вије иorJio бити опстанка; ми бесмо у 
стаљу, да један другоме у саму душу, у само 
срце завнримо, да једап другом чптамо пај
с.крimеппје мисЈiи. Вама се то, је л ' те, ЧЈШЈt 
неверица ?" Окрете се оп меНЈI па lie МII тек 
реБ.и: 

"Није то тако ништа страшно и неверо
ватно. Да вам то докажем једним примером 11з 
вашег живота, пз ваших узяјаюшх одношаја: 
ма да сте ви куд и камо изоста.111 од нас у 

onmтoj и домаt~ј образоваtюс·ги, у нитомости, 
у пдемепптостп, у благородству душе п до
броти срца; ма да су ваша чула још тупа u 
пепреФitњена, Jtia да у вас злоба, пакост, пепа

вист, прохтев за осветом, и не1tа врста живо-
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тињства још непрестано преов.1ађује, опет 
и ви ииате je,JJ;ny ,ЈЈ;оста јаку иoli, ,ЈЈ;аје.в;ап ,ЈЈ;ру
гом завирите дубоко п у срце п у душу, па . 
чак и у саму мисао : зар ви не познаје1·е кад 
ј е ко О )Ј; вас туробан, невесео, з.tово.ъап, и кад 
веком из очију вири сама злоба и пакост It -
обратно. Та особиuа ваше душевпе :мо}ш, ро
ђена је сестра оне наше · душевпе иоkи ; а од 
стунња ва коме је сад иoli душе ваше, до 
ступња на коме сио ии па пашој п.w:анетп бпm, 
пема впше до који корак. Ви имате још ивоrо 
и мпоi'О да радите па облаrорођа~'\њ у cpr{a 
свога п оп.1еиења.вању ,JJ;yme своје, на изоштра

вању и преФињавању чула својих; ваше садашње 
обрааовање, ваша питомост, шtемсвптост, ваше 
ми.1осрђе, ваша- доброта ерца, још су тек у 
повоју. И ,ЈЈ;а ваи није строгости закона ваншх, 
да пије ,ЈЈ;ржавних стега, - које су вас вюuе 
уиекшале, угла•1але и упитоии.1е него све ваше 

.школе, него сва ваша и школска и домаћ.а обра
аоваrtост - пз вас би још непрестано зјапип 
- ЖИВОТliЊСКЈI бес, ДИВ.Ъ8ШТВО П КрDОЖС)Ј;НОСТ ! ... 
Поnусте ли само за часак државnе узде и ђе
иови, ви сместа nодив:ьате, пз вас се искези 

стари атавпзам животпњск11 : nљачке, отимаља, 

з.1оставе, насртајн и на част и па живот свога 
блп~њеt·а 11 онда у вас сместа анархија узима 
дизriше у свој е руке и она се зацарава!.. Ј е 
ли тако ?. .. Можете ви It нс признати, аЈш која 
вам је вајда од тога ненриапањя, кад је тако 
у истини, Па ни саме ваше државе, к~је су 

Ј .а• 
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бајаги основане па законпма, најавном ъюралу, 
на земаљској и Божјој правди, -- пису мuor·o 
од вас изм:аКЈiе, јер су 11 оне Ае.1о ваших руку, 
ваше памети и ваших погледа, па зn.то у њима 

све пре nреов.1ађује пего јавни иорал и Божја 
правда. Оне под маском пе1шх "вшшtх држав
них ип·герсса" почине толико зла, толике пу

стоши, толико АИвљаштяа, Јtаква бели нс би 
учини.1и Rlt АИВЉИ зверови ; оне под изговором 
да уносе образованост и Јџmи.'lюищију у да

леке, таине и непросвећене куте друштвепе, -
купе војске, одлазе тамо куд су своје ом ба
ци.lе, па саб.ъои 11 пунпюм, бајонетом 11 топо
вима, ватром и же.1езом проносе ту своју цп
вилизацЈiју, убијају, т:18'1е., утамању,ју људе кqјн 
им никада никаква з.1а учинили Iшсу и који су 
од њпхових огњюпта -- хиљадама миља уда

.ъени. У пас је свега тога нестало још пре шес·г 
ми.1иуна ГОАltна, него што САМ се ја био ро
дио; а кад саи ја живео у овоме •·раду онда 
се апсолутно није звало за хотиии~lшt убиствn, 
за пљачку, отимаље, разбојништво... Ама зар 
човек човека да убије? ... А :·шате .1и ви шта 
је то човек и -- ко је то човек? 'Го је нај 
виша замисао, то је пајвеће Ј{ело Бога Свевн
шњеr·а. И зар човек да насрне па сама <:ебе, 
ва узвишено дело велпкога Оца сво1·а, Бога 
свога?... Размисдидер-те ви мадо о овој иа
терији, ви што сте тек настали да живите па 
овој вашој красној куl'.lИ Земд.иној ! ... " повика 
дух царског библиотекара, а две тре11ераве зраке 
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ШЈ њеt·ових ватренпх О'Јију ума.'!' што ме не 
прожеrоше !.... И ја лепо осетих да ме нешто 
жиrну у само срце - као да кроза њ прође 
усијана Јtетка ... 'Мепи се съqэче пред очима и ја 
се, у11ПIIИ ми се, стрмог.1авих с балкона оне 
щще mестокатпе мраморне палате! ... И мешr 
нешто страшно зюшшта у ушима, као да је 
хиљаду громова у једа•~ ъ1ах 1·реснуло; а испред 
очију су ми непрестано севали светлаци као 
оне небр~јене варнице и:·Ј зажарепе пеliи кад у 
њу yrapt~oм станемо џарати ! .... Ја сам још 
непрестано топуо у некакву црпу бездану про-

. и . ,., ' валПЈу.... Ја се ооезпаюш ....... 1 



XJV 

ПРОБУЋЕЊК 

.Оно 1~1ro је чuвеку сnн, то је духу 
ЊСI'ОВУ ji\OR ... 

1\ад еаъr почео долазити к ееби, осетио саъr 
неку необичну тежнну на •·рудима - жао да 
се читава планина на ме пава.шла; а оп~т ме 

беше подузе.·tа пеЈ\аква топлпна, као да мс је 
поклопио ус11,јан см. Од сплне јаре нисам ъю1·ао 
да дишем. Чrшило !\fИ се као да Је дошао послс
дtыt ttac жпвоту моме, - док као пз неке 

подземне дубине чух неку потмулу .1упњаву, а 
иза тога један очајан r·:~ac: 

"Господине, ако Бога знаш, устави! .... Мој 
Стев1ща, м~је једипче, м~ј очни внд - Јtа
умору је! У стани кум1о1 те Богом и Свстrш 
Јованом! ... Устани и трчи 110 лекара!... Ох 
Света Мајко Божја, <~милуј се на ме rрешну ! ... 
Спаси мп сипа јединог!" 

Ја хтедох да скочим али се пуето пе може: 
тежак саъt, као да сам од олова. Проrледам. О, 
Боже велпки, ја у својој собп, у своме Itре
вету! ... Кроз прозор проби;rе две месечеве зраке 
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те обасја.1е мој орман с књпгама... Ј е .'IИ то 
могуЂно ? ... Беше ли оно сан 11лu јава? ... Не, не, 
оно је морао бити сан, сан уавшпев, сан бо
жапствеп ! .. .. И у тај мах учини мп се, као да 
ltcnpeд мојих очију cliнy некаква светлуцава 
сенка. Она као муња мину мимо ме, а у исти 
ъ1ах I\ao да •1ух из неке неодређене да.тьипе је
дао глас: 

"И ти још не верујеш?!" 
То је био глас његов, глас Лаnласовоi' духа . . 

Ја сю1 га ноапао; ал1·1 опет, оnет, да то није била 
буновност раздражене душе моје, да то није 
б11.1а халуципација моје распламте.1~ уобрази.ъе? 
1\.о би то знао!? ... 

И у тај мах ItiOj а. весела газдарица поче 
опет спажно .1уnати на моја врата: 

"Господине, ако знаш шта је Б01·, устани! 
Мој Стев1ща мре! ..... " 

И ја скочим, и ш1 сад не знам шта ми бИ 
те повюшх: "Газдарице Јело, ево ме, устао 
сам! Не бојте се!! ... Уздајте се у Бога мило
стивога! Ваш Стевица 1ша гушобо.ъу! Ја овога 
часа трчим за доктора. Његов стан није да
леко одавде. l\Iп Ђемо у трену бптп овде. За
ио.шliу га да са собоъ1 понесе п серум. И ваш 
CIIН, у ш~•с Бога, бttlie спасен! .... " 
~ "0, •·осподине, Боr те сам чуо п Света 

l\Iajкa Божја! ... Ево ме, спне, ево, ево твоје 
ъ1ајке -- ту је она! ... " Повика моја весела газ
дарпца, п нестаде је испред мојпх врата. 
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Ја се брзо обучем. :Из:1ет1ш па улнцу. I~о
сав•шt.ев Венац пуст је п у нола дана атолп 
поhу. Нигде iюme душе. Петлп учестали, апак 
да је зора близу. Месец на самом заходу. Учи
пило ми се да је мпоi'О веt.и него обично. Био 
је пун 11 црвен као да је у крв умочен, а преко 
њеiЋ превучене две три магличасте П}')УЈ'С : жива 

слика падншуl1ег Сунда Амадураме, са11ю што 
HC}Ia ою1х црппх мр.1'.отнна шt лицу своме .... У
заl\rан сюr тражно оне љегове брсгоне, оне ланце 
планина, она огромна вулt(апска ждрела, оне 

беадане &rровалdе, ошt испрскана брда; она ве
преi·ледпа 1\Юра ње1·ова, - с.ве је то шmе.ш
сюш н с љегова :1ица убриса.ш да.ыша од 384.000 
километара. 

По неком FIСОдо.ъивом нагону етапем раа
l'ЈН~дати це.1о небо. Оно ее беше осуло звездама 
што ретко кад.... Све еамп моји стари позпа
ющи н познанице. На истоку се блистала једна 
веома сјајна звезда. Позпао сам је: то је Вега. 
Ја се одма.х окренем западу. Нисам се прQва
рио: тамо је необично треnерила још лепша н 
сјајшtја :шезда. rl'o је Спријус. О1Ј се спремао 
да нађе да устуrш владу својој всчитој еупар
шщи Ве1·и; а ту је на самом западном хоризонту п 
Орион : коме се дивпо блнстао појас од три не
беспа сунда! ... :Мало више uознам 11 А:ЈДеба.рана, 
па и оба брата. близанца: Кастора и По.1укса; а 
светло сазвежђе Возарево јурило је напред, да 
се час пре дочепа запада. Њеъtу стопу у стону 
n•шra је златпороr~ Коза. Све се то жури:ю 
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да час пре· ос1-ави наше небо, те да га уступи 

цару дана. И док су се ова звездана јата uо
вида ка западу, друга су се једна за дpyl'Im: 
по:маља.11а са истока. Ту вам је блистава северна 
круна, пуна драгог камеља, међу којим је нај
лепши алем звезда Гема; ту вам је небесни Каиr
џија са својом лепом звеадом Проционо:м, а 
мало јужвпје необично се блистао Златни Клас 
у руци Дјевичипој.51 А горе, у непосредној бЈш
зини вебеснога зевита, веtшо круже Велика и 
Мала Кола, око своrа стожера, Поларне Звезде, 
-баш као две џ•шовсttе сказаљм па овоме чу
десном небесвом часовпику ! .. 

'Гу је и љегово величанство Мизар, онај 
ускипели океан од ватре •• пламена, чЈЈји су 
огње1ш 'букови иало пре шибаm по целом не
бесном сво ду. А сад?... А сад - цела се ·га ље
гова џиновска огромност свела у једну мајушну 
светлу тачкицу !.... Тражио сам и тражио и са
звежђе ЛоваtrкиN Паса, па ми сне бfl узаман! Го
лqм их оком нисам &югао паћи... Виделе су се 
само две тprt сиkушне звездице -једва четврте 
и пете величине; а ја саъ1 међу њtota још хтео 
пaliif и ову чудесну 1rебесну мр.ъпцу од десет 
хп.ъада сунаца! ... Ту су, ce:\'I тога, мора.1ЈЈI бити 
и они мрачни небесни понори у којшtа бораве 
вечити санак свцј толик1t, давно и давно изу
мрли светови... А ту је, по свој пpitЛJЩit, 11 по-

111 Сва ona оа:нн~жl}а овако се RIЦQ на нашем 11ебу Щ)С.:\ 
ЗОру U:l И3:1!аК)' UOBC>II'ip:.l у KO>IC се )11\ССЦ)" ЩIB!IШIJJJO I' OJIC OПII· 
са110 IЈ)'ТОвање кроа бескрајюЈ aneз;ЏIIIII свет. 
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родrtчна гробница Сунца Амадурамс. А.111 се то 
ш1mта впде;ю није са наше Зем.ъе ... Све је то 
убриса.1а вашем уму педостнжnа д~t.ъина, која 
нашу постојбину де.ш од тпх дюекпх васе.ъеп
скпх нокрајипа ! ... 

* 
Кад сам дошао на домак раскрснице б1шше 

Варош-1\а.шје, ја чујем неку t' pajy. Ова је до
люшла е ове стране где су оне две каФашще: 

прва 1юд "Две Славине" а друга код "Црног 
Коња." Ј а убр<Јам кораке. И таман сам из611о 
па саму раскрющу, а 11 прозор н п врата щюкоше 

у хи.ъаду ЈЮ~Iада, а uекакав очајан глас етаде 

викати: ,., натро.1а, патрола! ... Помагајте! ... Из
гибосмо!! ... " Како у оваюш 11р11ликама човек 
може пи крив шr дужа11 да добцје расцонану 
г:rаву, то ја брже бо.ъе савијси у Ивап-Бе1·ову 
улицу, а тамо је и стан докторов. 

На самом уг.1у негдашње "Сребрпе Куг.тtе" 
у ни11111 <~>урупџиј ских врата, наелонно се патрол
џпја на своју нушку па - )1чё ли ј>чё !.. . Хте
дох да га пробуд•rъЈ, али пошrс.шм, а што ? Што 
да му кварим овако леп сан; а н ред uopy се 

пајс:аађе слава; а u да l' a пробудuм, имао би 
права да се на ме обрецне: "што се нлеliеш у 
стварп кој с юн.·у твој е'(! ," а Бог з па да ЈIИ оне 
»е каФающе доЈЈаае у њеrов рејоо. И зато ја 
окренем докторову стапу. Дођс~r пред саму ка
IIПју. Прнтщщем у електри(шо дугме и леnо сам 
чуо њеrово с11.1н0 зврјање та1rо пег~е у пред-
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собљ у .докто1юву. Нпеам .дуго чекао а више мене 
се отвори је.дно крило П}ЈОЗОра 11 указа се једна 
човечја глава. То је био сам Dr. Д .... Он ис 
није пosuao. 

- Шта желите, rocuo.дiшe? уnита ме. 
Ја :му се jaвtor. 
- Еве, зар си ти то, болан?! Које је тебе 

.добро са.д пре.д зору nробу .дпло и пос:rаiю 'вамо 
чак ъrени? 52 

Ја му све исnрича.ъr. 
- Е, оп.да, очекни да се обуч~и. Нема ко 

да ти отвори врата. М:омка са.м синоћ. отпустио. 
Нека .древна бекрија: ве може npohи ве.де.ъа 
дана, а .да се негде као крме пе о.ъока и с «ИИ 

нс затур1t кавгу: опкладио бих се, да овога часа 
негде од његова беса :rете столице и прскају 
прозори." Доктор је пого.дио. Оно је он био. "Него 
TJI се мало прошетај, а мене ето за тили час," 
додаде он. 

Тако је п било. 

- Боi'ме, .драги ПЈШјате.ъу, ово је крајље 
време било, ре•ю мо D1·. Д., :кад, пош1е првог 
убризгавања серуъш, у~осмо у моју собу. Ова 
бесна ЗВер У .длаку ШТО ОВО ВССелО дете вије у.да
ВI1.18 ... Да сам којом среhом мало, мa.rro раније .до-

' А ') Б · · . шао .... · , са.д... 01 и nр11ро.да .дечЈа иогу све ...• 
- Бог и серум, о,~;rоворим му ја. 

~! Ја ca)i :to ~[II'ГJIO!Ia-;џtc седео на Запа;tко:~~ Bpaчatl}', а 
011 - ДОКТОр - lllljC ;щ:~О да С3)1 :uy се у KO:IIШII.t}'r. ДOCC.lUO. 
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Дај Боже ; aftt'1 је ово опака бољка, ющ 
ова отме мах, ou;tn 1·f пе пош1же ни серум nп 
mmtтa," додаде он ~ пеiпш nредубеђсњеъ1 да 
је :мали Стевица био 11 nрошао.. . ' 

- А ја, опе'Ј' , др11шм докторе, да ћс Сте-
вm(а, е Божјом номо~у , ен свпм оuдравитн. 'I'o 
:ми каже неки мој уЈЈуrрашњп глас.... И внде-
ћеш: мене тај 1·ло.е rtРсв~~пти пеЋс. Доктор се с~~о оемехпу; алп је тај о<·мсх 
био оЈшчепа суъпr.,а. 

'l10IЋ дана ;1октоV ј~ још двапу1· долазио, 
nред са~ мрак нзЈЈРпЈЈЈ0 Је 11 друго убризгавање 
серума ; а ношто доЈС.1'0Р оде, газдарица мu гр
чевито ШtЈ ена за рукУ ' погледа мс право у очи, 
као да је из њп~ же.1ела да нешто прочита, па 

ће ме упитати : - Господине, дtt си м н IIO Богу брат, шта 

ве:ш доктор ?" -Добро веЈiи. : . ваш~ t1e дете оздравити! 
- О, Вог вао чуо 11 МаЈка Божја! повика ве-

се.тшица, па се с,'fЯДС 1'УШИТИ У јецању. 

* 
Сутра-дан доктор дође У t·.ам расDЈrтак. Није 

се дуго бавио у еоб1~ .детиљоЈ. Кад је иа собе 
Ћзпшао смешпо се· 'Ј ~.Ј ~еrов осмех и иепе је 
обасјао - ttao озебЈI~ Јарко суоце. Од сипоћ 
нешто је и :менu бпЈЈО око срца хладно. 
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Доктор се извали на ъщј диван, па lie ми 
peliи: 

- 1'и си, пр~јатељу, ПОI'Одио. Бог и се
рум IЮМОГЈШ су : Стевица је изван сваке опас
ности .... 

1'ако је п било. Треhи дан Стевица је вeli 
био на ногама. Хтео је да излети и па по.ъе, 
али ъrу ъщјка 1-шје да;ла. Држала га је чптавих 
петнаест дана као у апсу. Слуmа.11а је лекара 
- Ј\аО Бога. ~ 

* 
Од ·ro доба између ъtеш~ и ма:rога Стевице 

везнЈю .се иеiю необично пријатељство : ама чiiИ 
би устао, ето га мени, да ми нешто важно каже, 
или да ме :~а што било упита. Што ме је тај 
к~јеш·rа зашпкивао -да човеку памет стане! ... 
Ја сам I'a звао к&ilioм, а оп мене батом. 

* 
Једнога вечера седим ја код мога прозора 

и поематраъ1 ону живоrшсну панораму што се 

дала преко Саве и Дунава, докле човечје око 
може доrдедати. Небо ведро као срче, а млад 
месец својим доњим рог.ъеъt, рекао бих, додирује 
onaj једва шщни руб косе што се повија изнад 
села Бсжапије па оперважује Савску долину 
чак доле до 8еъrуна и :uаднога Дунава; а Сава 
се опет беласа као какво посребрено џиновско 
платно ... Окосипе Бановог Брда, А~ Цигаплија 
слнюt се уједно с повијарцем 'fопчвдерских ви-
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поrрада. И њнх у веЈшко почео да покрива опяј 
таыип вео, под којпм lie све, што је живо, да 
проспава ову благу п тиху пoli ... 

И баш у тај иах у моју собу упаде ъ1алп 
Стевица, долетu ин и обесп ъш се око врата, 
па се поче иазити 11 уишьаватп. 1\iшю и )l.обро 
,!(ете! После lie :ме одједпои заrштати: 

- Је ли истина, бато, да п Bora 'olie да 
оде да спава? и nружи св~ј нрстпћ ua месец 
који вeli у пола беше зашао. 

- Јест, истпна је, кйliо, а ко ти је то ка
зао, рођо моја? уnитам га ја. 

- :Мама; опа ми рече: хајде да п тr1 ле
гнеш еине! епо п Bot·a оде да сшша! ... 

И у тај мах е1iну небом јсдuа дивна :шезда, 
и за собо~I остави дуЈ-ачку и веома блиставу, 
љ убпчасту бразду. Стевица се чи ето нрипи уаа 
ие. Ова свет.tа бразда, ишчезе, а.Јш је он још 
непрестано r.teдao та~ю и - Ј:.утя.о. Готово ш1 
ДЈtеао •mje. И онда lie ме одједнО!.I упитати: 

lll . . ,. ') 
та Је оно, оато. 

То је једна залутала звезда, кићо. 
- А одаюе је она до.:~етела·г 

Она је до.иетела из далскнх небесвнх 
покрајппа. 

Оп мало за.ћ ут а па Ј:. е мс оnет упитат11: 
А щта су то пебесне нокрајпнс, бато'г 

Ја се просто абуних. lllтa да му па ово 
нитање одговорим? ... 

Небесне су покрајиве, юtl:io, ено, ово , 
где опе звенде треnере.... rrnъю је н ова бнла 
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што је сад пр~летела, одговорИ)f му онако на
сумце ... 

Он ме ногдеда е она два велика паметна 
ока, као да је двоумио, да .ш да ми верује иди 
не, па Jie ме тек упитати: 

- А куда је сад она од;rетела? 
- Одлетела је у дру1·е пезнане светове ... 

Ено тамо где оне дру1·е звезде трепере ... 
Он се онет окрете и IЈОI'Леда таъю где је 

она авезда запарала небо и - некуд одлетеда. 
Њеt·ови детињи IЮl'леди као да су хтеЈiи да 
продру у оне плаве дубине небесне. Дуго је 
тако liyтao и rдедао у оно лепо звездама осуто 
небо. И· онда се окрете да ме још нешто упита, 
ади у тај мах гАадарица бапу па врата, погдеда 
пас оним својим бЈШl'ИМ и простодуптппъ1 по
гледом па ће повика ти: 

- Боже, С·Ј·ево, ти господину не даш мира 
ни даљу HJI нoliy! И оuда приђе, уае га за руку 

~ . б И ГОТОВО CIOIOM изведе ИЗ ИОЈС СО е ....... 

* 
Ј а сам 1юсле ј о ш дуго и ду•·о остао на 

прозору. Нещ)естано су м1r у памети лебдеда 
она детиња питања: одаю.tе је дошла, она светла 
звезда, а куда ли ј е сад отишла? Где је би.11а 
она пре хиљаде година, пре хиљаде хиљада ве

кова; а где зи ће бити после иилиуна мюmупа 
I'одина. Или је оно опа шшула посдедњим својим 
сјајем, синула на се за павек - угасю1а ?! I\u 
да одговори на сва ова пптюr-.а ? ...... 
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~ llp~д1 ве•тошt.у свакц ј1• век 
j i';I.IIUI';I II~TOГ ,\О(оа, w 

t"""' rflщ• - .нnrmon ic• 

Цеда обнте.ъ наш~n:а Сунца од 427 
својих чланова, т~ са:мо :мајушни эа

се.1Ю\. у ошnто,ј -- отаџбинп - васељени. 
То су пето и сви остадп небеснп светови. 

* 
Пре постанка наше сунчане систеие 

васе;ъена је била тако нето окиhена ~m

ријадама небесних светида; а Itaд се и 

наше Сунце угаси, Itaд сва његова по

родица иэуъrре и постане једно насељен

еко гробље - ова l1c се небеса тако 

исто бдистати ~шрнјадама миријада зве

зда, - сунаца и сунчанпх система. И 

дшiеЈtО пре сви,ју ових садашњпх небесних 
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светила васељена _је бил:а тако исто лепа, 

тако исто веЛ.Ичанствева.: она никад није 

б.ида ни лепша ни руж.ни,ја, ни светлија 

ни та-мнија: она је била у далеi~о )IИHY

:rmi временима, она је сад, она he бпти у 
будуhим мирија.дама веitова - само једно 

неt.што постајање и једно аnсолутьо тра

јање.... И целокупни ,живот једне читаве 

сунчане системе, па иа он траЈао .мири

јадама веi~ова -- то је сюю једна цiJг.lla 

жица у бес'коначнq)I ткиву ашвота ва

сељенина ..... 
* 

Наша епоха није ни )tал.о нп важнија 

ни претеЈ-книја од он.и..х што су давно и 

давно прохујаде .... Васељена ПС)Iа епоха, 
нема периода. Она ,је апсо.1ут1ш. једно

ставност! ..... 

ЈЕДВА УГАDrЕИА ВВЕ8~ 

--fJAI.j.t, f\~~~ !7-..c.h 

1r""f' , 1, ~.~-~w...J 
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-z,eu;џz, tуимеа terr· o~a'l.oycyz.?eoeШ ?tl! Је'е t6ocйlo-

/a.4Ct. ol'o-ta с~ша. 

G?!eee с eyeeШttoctИa·~o.-et уа уе"' uoceur~t.ua 

ааоюиа, "'~rj! ·~t...et. /е ,,шу· ucиcry'њte .#уою y"':a;иl"ao, 
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fOZZ/"te-њ~Мa ?а се ~ще иде ~or-w8 у .еиШ~о/l'

-њо.,ее сl'ешу, шо са.,еео yo-~~}//iJ уа /е .e.ety· ?oefue 

.eeyOitJ duo 0/"е~е /z-y~e 71 e~ef"eyzy ·'Нб са-"о cб'ru"' 

.. иеи-ешv tуиуаШtМа, '" o/uyal12eJ>a о/f'оуга.ееа, ~tyre 

cktue 'tjea..e це..ем,а ue.zoJ'o..z ;"ceetfoшa, -ње.zо fa /8 

у ttciDo о/ю.dее Јl·'п,ео oyaflo/lnilёte ее ,.oue ,.у.tеоб'е" 

-њatue.za иа~7а z.:?u /8 о/~о/"оуа-њ !!?. ~tе~аџ. ca.etQ 
• 

,r.zo!/-њy 'f/'U.eu~ ?а се .иаиtе/есш~а. 

~U.dtuiiZe, J!/la.ztt &;,аоуињ :i/to.ee~tu~, 
ссе tf'aшo.ee er:;_;,aojo.ee et- f!сцо.,,е, .eer8 ,.u'Y"..eeiёttte 

zгм;;;tale~ 
/ 

}rr"''-fo(...""" 91(. Jo..-ft-~1М.C:."Н..U/r/-C:.". 

15* 
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Н11: CT}Ialllt ~IV·oJ у другој IIPCTII ОЗДО уиесто: II)IBOra 

ОАП!ЈСТа1 Tpe (i:L ,ЏL CTOjll: IJpP0\'3 ОА:ТОбра. 
На СТЈШНU 7·хој у ~еветој врсти o:~ro »есто: et~p хе1мсм, 

треба да стоји: ctJJ Хершм. 
На страш1 15-ој у петпаес.тој врсти 03.'\О :место : .iедан 

в1џ;ав, треба да стоја: јед11а Вlt;щв. 
ВIL страни 190-ој у другој opcтtt оа,,о ухесто: tto ово.ие 

об.tику, треба да етоји: по ('80.\М oб.tltкy . 
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