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IIРЕДГО:ВОР 

Почетком ПРОШАе године ИЗашла је на Француоком 

језику кљига: "Les promenades dans Јее nl1ages· раг С. 

Dt!lon, која ми даде повода, да на нашем језику иэра

ДIIМ такву ИGТУ књю'у, Али како би иота Rњига (напи

оана за Француску публику) проото преведена премаШИАа 

опрему наше читаJlачке публике, ја оам је прерадио, рао

поредив оам предмет мало друкчије и хнеоа13' у њу ма

АО више ,појединих епизода из tваЭ~УХОПАОВО~~~) у чему 
ми је би,ш на руци кљига: "Les ЬаН6пs"-р'аг F. Marion. 

Тако прерађена Шетња по облацима оад је пред овојим 

читаоцима и они ће оами преоудити, кОлико МИ је изра

да њена ш:шаJlа за руком. 

На Велику Госпођу 1883. 
у Београду. 

у.. f' FТАНОЈЕВИЋ 
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К'А К О С Е Ш Е Т А II О,' О В Jl А Д II М А ? 
, 

Стотину се пута до сад низаху једно за другим че

тири годишња - времена, стотину је пута ДО сад земља 

оБИШАа око центра нашег ПАанеТОRОГ· система и ево сто

тинити се пут овај ваСИQНСRИ 'rруи, на коме СМО и ми .. 

приближује својој дугоднеВИ'IНОј (СQАстиционој) тачци од 

онога доба каД'а становници једне варошице ,Француске 

-- Анонаја - беху позвани на пијацу да виде неко чудо, 

ДОТАе не чувено ни ВI,ђeHO, Потрча све живо, и старо и 

младо и вејикО и мало, па не само из Анонаја него и из 

целе ОКQАИне ј све то оће да ВИДИ, да се ДИВИ. Кад освану 

5 јуни 1783 године, ниси се могао, маhи по Анонају, све 
тО ври и кипти од радознале светине, око [[и] аце свуда 

, 

беху кровови испуњеии, ни једно дрво не беше остаАО 

неначичкаНа радознаАОМ деЧУРАИјОМ. много више, него кад 

је у вароши ма каква парада, ма какво весеље. -
Па шта Тај свет чека? шта Оће да види? Ka~BO је 

то чудо 1 

- ВеА8, да ве некакв-а В6Аика и тешка «машина,» 

ствар до тада нечувена, оставити на један пут земљу и 

пењати се у ВИСИНУ,. сама ОД - себ~, високо, . ''рло високо, 
и какО неки кажу чак и до облака. 

- Како је то могуће, юiд до сад нюю .то није ни 

чуо ни видео? Па ко је И9МИО.лио ту ((машину))? питаху једни. 

- Двојица љих: Јосиф и Ствван 6pafin Монюлфu

јери, два богата Фабриканта артиiе, газде људи а уз то 

још и Вр.Ю научени И умешни, одговараху други. 

- А како изгледа та «машина»)? Има АИ КРИ_Аа? 

Има Аи јеДРИ.ila 1" 
IU&TII>.A 110 ОЕ.1.!.IЏ'МЛ 
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- То се још не зна са СВИМ тачно, то је 'тајна. Зна 

се само. то, да изг .леда као каква Аопта. и да је БрАО 

велика. . . 
Свакоме је то БИАО загонетно, никоме то није никако 

ИШЈЈО у I'Ааву да се може каква ствар са земље тако без 

ичега подиfiи П<-t IIОАетети у висину. Многи би саСАушао 

све шта се о тој «(машини» проповеда без и једне речи 

а неки Ье опет махнути г.аавом : 
. . 

- Аја, то је немогуЬно, то не може да буде. Кад 

би то била каква ствар ..Јака,- на пример перо, ИАИ м.ехур 

ОД сапунице ајде де; али В8.IJика и т.ешка «машина)) ! .... 

Никако ! .... Ако се она заиста почне ПGlЬати у висину, 

онда ће то бити највеће "удо на ове ту .... Онда ће ое пре
окренути цео свет НаопаКо .... АЈ1И, она Се не he попети. 
Видеhете ви, како се не Ье ни маhи оа земље. 'Људи боти, 

. h I та то Је немогу е ..... 
Ма да је тако многи на оигурно држао да Ье це.Ш 

та ларма ПРОћИ на празно. јер ое «(машина» не може по

пети. опет је хитао на пијацу да уграби што 60.ъе место 

одакле ће да ГЈЈеда (Аобро»), да пази Н<1. сваки покрет 

оних што оно ссl\Iaшине» раде, да ШТО не подметну да 
• 
не преваре овај Ааковерни свет. - На сред пијаце беше 

ос.тављено једно повели ко место празно, ограђена растег

НУТИМ конопцима да нико унутра не УАази. Ту донеше 

чудновату «машину)). Веше то ВРА'О велика врева ОД ар

тије убрана, не раширена. Ту је БИАО и једно огњиште 

на КОМе" браhа МОНГОАфијери эападише Ј . маАО паВ.ilажену 

ОАаму те се диже ВрАО густ ДИМ. Ону врећу од артије 

наднеше над оламу и дим УАаэаше у њу; вреЬа ое маАО 

надимаше и кроз кратко време ИЭГЈ1едаше као права 

Ј.,:Јпта ОД читавих дванаеот метара у пречнику. Овако 

напуњена ЈЈ.опта поче се као отимати и једва њих оомо

рица задржаше је да се не измакне. - Кад на један пут 

сва осморица пустише JlопТу.... она ое поче одма веАИ-

о" чанствеНQ пењати у висину. 



«Пеље се, пење l\ повикаше са свију страна. Пред 

очима је све ма'ња и мања; не' пр'ође' неко~ико тренутака 

и веЬ је виооко на небу. Науqењаци који се ту деоише 

lIосматраше и рекоше да се .I10ПТ,а. lIопе.l1а хиљаду тоаза 

(2000 метара)· виооко. Ма.'" поветарац понеое као мехур 
од оапуница и не прође много lIа је неотаде у небеским 

-
ВисиНаМа .... 

,{о може опиоати оне узвике радости 11 чуl)ења са
купљене светине 1 Оно што маЈ10 час беше чудновато и 

немогуће беше -сад са свим остварено, свак је видео ,сво

јим очима нако се .I10пта заиста попеАа. Сви, а највише 
• 

онп који маАО пре викаху у ГЈ1ас: ({немогуЬе, то не може 

бити,» говораху QaA: ((Па то је са СВИi\I проста отвар Ј 

нзно да се НИКО не оети раније 1)) 

Проналаоци оу увек "отвари ВрАО прооте" .... аАИ оу
тра дан ПО ПРQнаАаску_ 

МОНГОАфијерова Аопта 001'аАа је у ваздуху једно де

оет минута, па је за ТИМ на два и по RИЈ10метра да.лено 

опет пала у нечији виноград. Ваздуш"а Аоuга пренађена је . 
• 

Никоме не ће бити чудно; за што, ~1И у шетњи по 

облацима, говоримо на првом меоту о ваздушној АОПТИ. 

qваки зна да се по суву може· шетати ИЈ1И пешке. на. 

КОЊУ, КОАИ}la, жељеэници И т. д-, ПО ВОДИ .лађом, а, по 

оБЛЗЦИ'lа само взздушном АОПТОМ. Па као год што 

више ИАИ мање познајемо она превозна срествэ. RОјима 

ое ПО суву и ВОДИ шетамо, исто је тако потребно да се 

упознамо П' са ваздушно:м .I10ПТОМ која носи људе у шетњу, 

':10 оБАацима, -

Кад ое лопта попеАа у ВИОIJНУ, сваки ое ТРУ дио'Аа 
раотумачи и за што ое она попеАа 1 Сван.И је тумаЧI-Ю '''и 
објашњавао како је то са свим могуЬе и наравно како је 

је ко знао. ААИ није тешко ПОГОДИТИ да је ретко ко умео 

. -да преот~ви ствар O~~KO како она занета поото]t'f. а ОНАО 

је оигурно и таких, који су МИСАИАИ да је БИЈlO ненога , 
сакривеног у АОП:ГИ па је о"' њу понео у виоину. Међу 
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· ТИМ правог узрока за ШТQ се Jlопта попеJlа у висину на-' 
• • • 

hи Ьемо, одма, 'каА' само ПОМИО,ilИМО: ваздух је Те..жак 

Оад је вр'до .I1ако. иЗМериТИ ваздух '.Iоји на први по

глед ИЭГ.ilеда да је без икакве ,тежине. Ако узмемо ФАаII1У 

од једно.г .ilИтра запремине, па ваздух ко.ји о.на ухват" 

измеримо., наhи ћемо да је Он тежак 1 грам и 3 десиграма 
и тО. у обичним околностима, јер тежина ваздуха зависи 

ОД температур.е, од вдаге, густине и т. Д. . 

. Иэг .. юда нао да то није никаква тежина, да је БрАО 
незнатна. АЈ1 и да учинимо један мали рачун па да ВИДИМО 

како тежина ваздуха није баш тадо без знач~ја. Један 

дуБНI1 \1етархвата .'<и.ыiдy литара те дакле један кубни 

метар ваздуха тежи 1 килограм и 300 грама. 3амислимо 
једну са свим обичну собу која нека и,iа 6 метара у ду
жину, 4 У ширину, а у висину три метра ј она захвата 

72 кубна метра "азлуха, који ј е по истом рачун у тетак 

скоро [ОО кило.гра,ш ИАИ 93 КИJlогра>lа и 600 грама. 
!3аздух који так"а једна с.оба захвати тежи је о.д о.бично.г 

човека. 

«( Па каквог односа има тежина'" 8~эдуха са .лОПТОМ 

која се пење НР(IЭ ваздух 1» запит.аnе КОГОД. 

oI10пта 'је напуњена ДИМОМ и ТQП..iИМ ваздухом и она 
• • 
ј-е оад ламша од оОuчн.ог Јадног ваздуха па ое за то пење. 

Како. је пак то. ЫОГУће сад ће>lо. видети. . 
Имамо чашу пуну воде и у њу спустимо. кугљицу о.д 

олова; она ће потuнути и пасти на ДНО. - А за што? 

~ 3а то. што. је. тежа о.д во.де. Да ли је. теша о.д цељ" 

во.де што. је у чаши? - Не не, него. сразыерно., т. ј. 

над би о.д воде на;праВИJlИ то.JlИКУ исту "УГ"ИllУ ко.љик'; 

је и та о.д ољо.ва, о.нда би кугл"ца о.",о.вна биља тежа од 

водене, те се за то каже да је' ОАОВО теже ОД воде па 

за то и 'Го.не у њо.ј. · . 
Шта ће бити кад по.то.пюю у во.ду КУГ.'Ицу о.д ПJlуте? 

- Она ће ПАивати пр првршиии . .:... А за што? ~ Је!> 
-, "акша о.д во.де. ~ Шта ће бити ако. ту "УГJlИЦУ од 



а не на ДH~. 

ДОК се руком спушта куг лица од пл)п'е кроз воду,' 

осеЬ" се нека снага, која потискује куг л ицу на више и 
.----:' ~ ,-_ .• ' •• :''''' ....... П~r.> n"UIiM' ()на 18 потисне оа 
дна на површину; ТаЈ потисак бива увек кад се у НСКУ 

тету теЧНDQТ потоп и неко тедо .лан.ше ОД ње, као' ШТО 

је то овде кад смо ПОТОIlИЛИ плуто У воду . 
• 

На тај начин смо докаэаJlИ да ,тедо ПQТQпљено у 
. . . 

течност, КОЈа ]е тежа од њега трпи ПDтисак озда на више 

те мора да се пење ако га што не држи. Сад можем.о 

још и да иэрачунамо веАИЧИНУ тога потисна, јер сва тела 

ПОТDПЉ.ена рецимо у ВОДУ, ма да су Jlакша ОД воде, не 

ће бити ПQТИQн.ивана истом снагом на вишо него нека 

ј aqe нека слабије. У опште узев једио теАО аотоаље><о у 
1-ИХУ ТвЧ1iОСТ оипе аотис}{иван.о 'На вИЈд8 Q1-Ю..iШ1iОМ сliаzo.:и, 

. . 
ХОАи1\О Је тешна оха 1{олuчн.liа ТеЧ'/iОСТU lUTQ Је ТО UD-

тоаљено тело UСТUСАО. Јер кад неко те.llО ПQТОПИМD у ВОДУ, 

оно истера оно.лико воде КОJlИl\О Је .-ОНО велико,. па сад 

ако је тако иотионута вода тешка реци:vю два, три ИА~ 

више грама, и .тело nе бити притиокивано H~ више она

гом ОД два, три _ ИАИ впше грама. Тај эакон нашао је 

грчки ФИ40СОф и механиqар' ApXU-1<ед на 7 О година пре 

Христа па се с тога зове Архи.медов за1<ОИ. 

Исти закон вредц кад се сипа једна TeQHOCT у ДР)ТУ 
које су разних тежина. Ако у воду сипамо живу, она Ье, 

теша од воде, пасти на дно као ШТО је и одово, ПОТQП

љено у BOД~, ·пало на дно. Ако у воду сипамо зејтин, 

он Ье остати на површини као и ПДУТО, јер је эеј'l'ИН 

:'i~IIПЩ,ДI- ,'!.~f)!:: .• А~!~,о_".аправи~ю једну КУГДИЦУ од стакдета 
-----~ .. ~. ттn_ 

тоаимо на дно у воду, она Ье одма искочити на повр-

шину заједно оаКУГАИЦОћ!, а то.с тога што јета куглица 



од CTal\.,\~тa, заједно са" зејтино>!. што Је у њој, лакша 

од куглице исто толике али од воде. 

И гасови. као на пример ваздух и други, понашају 

ое 'исто тако према Архимедовом·, :аакону као и течности. 
Ако неко теЈ.о ПQТDIIИМО у неки гао, који је Аакши ОД 

самога тела, онда ће ТО те.лD потонути у гас и пасти 

на дио суда у коме је тај гас. ВидеАИ см/) да плута плива 

по В,ОДИ јер Је од ље лакша, а.АИ ако ИСТО парче ЛАуте пу

стимо у ваздух, оно ће пасти на земљу јер је сад плуто 

теже од ваздуха и тоне. А ако у ваздух' пустимо тело 

лакше ОД ваздуха на пр,имер паперјв, ОНО nе ПА-ивати ПО 

ваздуху и неnе пасти на земљу. 

Исто ПО ТО бити и кад СИIrамо један L'ЗС у други 

као што је било "ад смо сипали једну течноот у другу. 

дакши гаС~П.ilиваhе по површини тежега, ка.о и· лакша 

течност над тежом, а теши гас тонуЬе у .л3.кшем. као и 

тета течност у лакшој. 

Између овију гласова нас највише занима ваздух јер 

и МИ 'сами у' љему ЖИВИМО и ове што радимо, раАИ~1О 

у њему. Кад би имали какав гао или ма што лакше од ваз

духа, то би се пењаАО на 'више 'Као ГОД ПАута са дна 

чаше пуне ВОДОМ. Па има АИ чега Аакшег ОД ваздуха У 

Има. Ето на пример облаци који пливају по ваздуху 

а не СИАазе на ДНО, на земљу. 3а ТИМ ево и дима, :КОЈИ 
. . 

иде оа дна, оа земље па ое пење у виоину Јер Је ..ilакши 

од ваздуха. 

«Кад би се МОГАО подражавати ПРИРОДИ У ЈЈ говораху 

браhи МонголФијери. "Кад би се могао нэлраВИТII какав 

вештачки об~ак,:КОјИ би се оа земље пуотио да се попне ~ 

на овоју обичну виоину. Или још боље, кад би се могао 

затворити дИ".У какву кесу, у какву врећу, вео>!" лаку, 

'«(>јп би. потиокиван ваздухом који је те",и од њега, пе

<ъао . се у висину и понео са собом и саму вреnу или 

кеоу у којој је затВqреи ..... •. Ещ, врлоореhна мисао .. "Да, 
TO',.!MG>p.a ,бити/ рекоше они. «ААН треба пробати Ј1 

- И 



одма направише Једну кесу од. врло лаке артије на-
• 

пунише јо ДИМОМ. Rоји је као ШТО знамо Аакши од ваз

духа, и. кеса се· испе до тавана собе у којој су пробали. 
Та прва лопта, коју су браhа МОНГОАфијери ПУСТИАИ 

да се пење имаАа је два кубиа метра запремине, Проба 

је ч"њена 1782 године новембра месеца у Авињону јер 

су онда тамо били. Пооле lпест месеци ВИДIL'\1.0 где ОНИ 

јавно пуштају много веву лопту у Анонају и показују 

цеЛQМ свету свој ПРОJ:lаАаэак. 

r лавни саставак ДИl\lа јесте эагрејан ваздух и он је 

главни узрок ШТО се Аопта пењаАа јер је заzреј8-1i ваздух 

лакшlt су Аадн.ига. Кад се ваздух эагреје АО оне там-
• 

пера туре на којој вода кључа онда је он скоро эа поло-

RИНУ АНКШИ НО што је био на оби-чнОј те~lПератури и као 

..1акшн наравно тежи ДЈ. ое пење у висину. Она Jlопта t 
напуњена ТОПАИМ ваздухом за ПО.ilОВIlНУ је ..1акша НО кад 

nи била напуњеним обичним дадним ваздухом а ТО је 

дово.ъно па да се тај загрејани ваздух попне у ви

сину носеhи са собом и лопту. Кад се ЈЈаздух у -,оп

ТИ, пошто се она испела, оладио, онда је он постао 

исте тежине нап и ОКОАНИ ваздух те се тако .юпт<1. 

спустила на эемљу у сљед саме свој е тежине, јер је 

артија од које је Jlопта направљена [iИА3 ј тежа ОА 

ваздуха. 

Ево 'ШI{Q је оам Стван М:онгодфијер расту>!ачио и 

дао рачуна о лонти што се понела у Анонају: 

"Аеростатична "ашина која је пуштена 5 Јун" 1783 
fJИАа је направљена од артије. ИЗГJlеда . .1а је сн.оро као 

. . 
Jlоптај у обиму је имада I 1 О стопа, а захватаља је од-

прилике 22.000 кубних стопа. Кад се уа ме да је ваздух 
300 пута ла({ши од воде, онда је истисда ваздух од 1980 

, 
фуна та тежине. 

«Пошто је БИ.Аа напуњена загрејаНЮ.l ваздухом 'I,'e
жида је CIюро за ПО.Аовину горње тежине ладн~г Ba-ai..--_ 
духа т. ј 990 Фуната. Са>!а лопта са оотали>! прибоЈЮ» 
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• 
теЖИJlа је 500 фуната овега 1490. даме JlOnTa за]едно 

• 
оа загрејаним ваздухом. БИJlа је з~ 490 фуната JlЩ{Шз' од 
ваздуха који би имао иоту запремину на н~жој темпе

ратури. Двојица оу 9ИJlа довољна да је намеоте и напуне 

гаоом Iзагрејаним ваздухом иJlи ДИМОМ) аJlИ да је напу.

љену одрже да не ОДJlети у виоину, требаJlО је љих оомо

рица. Лопта ое попе .. а убрзаним кретаљем до на 1000 
тоаза и поветарац, који ое једва ооевао отерао ју је на 

! 200 тоаза дмеко од меота оа .кога је пуштена. У ваз
духу је оотаJIЭ 1 О ·минута јер изгубив гаоа кроз многе 

отворе, напунила се обичним ваздухом и пала доле.») 

Кад ое за ту пробу у Анонају, дознаJlО у Паризу, 

сви научењаци покушаваху да је и сами изведу и да ое .. . 

оами увере. Сви оу овоје "опте ПУНIIJlИ оамо загрејаним 

ваздухом као и МОНГОJlфијери, док један о .. аван профеоор 
по имену Шарл пронађе нап гас, којим се много боље могу 

пунити вазлушне Jlol)Te но загрејаним ваздухом. Тај гао 
јесте 8nдо:н.uк. 

Ми омо видеJlИ да је загрејани ваздух од ПРИJIике 

за ПОАОБИНУ Jl&КШИ ОД обичног Аадног ваЭАу:ха, Mel)y тим 
је ВОДОНИК Ј који је исто тако невидљив као и ваздух, 

.четрнаест u по аута л.ахшu од ваздуха, и лопта напуњена 

ТИМ гасом пеље Се много брже и достигне ~IНOГO пеnу 

виоину. 

ПОДОНИК као гас може ое добити 1:13 воде· на БрАО 

Ааи начин. Пошто се вода, која је некад сматрана као 

један ·еЈЈ.еменат саотоји ИЗ два гаса: кисеоника и водо

ника, то је треба само раставити на те њене састо~ие па 

један од њих, т. ј. ВОДОНИR употреGи:ти за пуњење ваз

душне "опте. Овде не можемо il3JlОЖflТИ ову радњу. која 
. . ~ 

ое дешава за време раотављања воде, ]ер ]е то отвар чи-

ОТО хемије, И8t:'0 ћемо показати само начин како то бива 

у ма"оме. У једиу ФJlашу мете ое неКОJIИКО комаДl'Iва цинка 

ИАИ гвс)'жђа и Н8спе се за три четвртине воде па се онда 

дода нешто мало сумпорне RисеАИН8. Одма се ВИДИ како 



хиљадама ситних меуриhа постаје на дну ФАаше, око цинка 
, . ' . - -

или гвожђа па ое подижу кроз ВОД)' до на површину И 

ту их неотаје: ']ЈИ ситни меуриhи нису. ништа друго до 

ВОДОНИ\'.:. који сад можемо пз ФАаше одвести куд оЬемо' 
на при~ер у маАе меуриhе од сапуна, који" ЧИМ се на

пуне ВОДОНИКО.\1, одма ОДЈ1ете ВРАО брзо У висину. Сваки. 

ЕИДИ да ти меуриhи од сапуна нису ништа друго до мале 

ваздушне Аопте, јер кад већУ ЛОПТУ напунимо воДоником, 

и она ће се попети у висину као и ти ~lеуриtш. 

И профеоор Шарл коме је први пут пало на памет 
• 

да узме RОДОНИК за пуњење паЗАушне лопте, направи једну . , 
ЛОПТУ од четири метра у пречнику и напуни Је ВОДОНИ-

ком. Њему су у раду по)tагам'I. два брата с којима ћемо 

Ое чешhе сретзl'И а то оу браfi:а Роберта. ,,1ОП1'у су на-
• 

правили од СВИЈ1е и премаэаЈ1И је гумоч еАастиком како 

не би иопуштала гас. 

За .~опту а нарочито за водоник трr7баАО је маJl.О 
. . , . . 

више новаца, а JeДHO~ човеку или ДFЮЈИЦИ ОИАО Је тешко 

да га изда. С тога ое отвори опште уписипаiье прилога. 

На скоро најуважениј0. ,l\ичн )СТИ притр{таше САОјим упи

сивањем и за кратко вре:ч8. сакупи Се ТОАИIШ сума да 

се мог.ла направити и напунити много веба .лопта 

То прво пунење .лопте водонпком ИШАО је на -ВРАО 

pt)aB н"qин; губила Ое врло много водоника јер је тако 

маЈ1а ЈlОпта од са:-.ю четири ~leTpa у пречнику, једва на-
• 

пуњена за четири дана. Утрошено је 500 кидограмаГВОЖђа 
и 250 КИЈ10грам(;\. сумпорне кисеАине. Четпртога дана била 
је ЛОпта напуњена за две треЬнне у радионици браhе 

Роберта. 

Лопта је пуштена, у Паризу, а са места познатог ПОД 

именом "Чароовог поља". Од радионице браhе Роберта 

до Марсовог цоља пренешена је на КОАИ:-'Ш. Лопта се зва-, 
Аа, «2Ло6.» 

Чим је свануо 27 авгуот предузето је допуњавање Аопте 
. . 

кОлико је још требало, и до подне бида је скоро гОтова 
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qaMo mTo би је ваљало још кратко време пунити, али 

то је ОСотав.ьено да qe ради кад се сакупи публика те 

да оча ВИД~ како се пуни Аопта. 
, 

" (Mi:1PC()BO поље» било је пуно света, овако мео,ТО 6и.iю 
је заузето, нарочите су наредбе издате е да би се из

беГЈ1е Hecpehe и сукоби с 'колима. У три сата ПО~.ilе па
о ~He није би АО на далеко око «Мuрсовог поља») НИ једног 

празног места. У пет Сати ... један ТОПОвски метак објави 
да ће пунење почети. ТО је у исти мах био знак З<1 на

учењаке Н" узвишеним местима у Паризу (на "Notre
Dame», на «Бојенај академији» ј, да буду премни за по-

,. 

сматрања Il мереља, која су имали да предузму кад се 

лопта иопне у виоину. 11 «г.AlJО». после кратког времена 

пуштен, подиже се на велико пэненађеЊ0 свију гледа.ilаца 

са таком· брзином да је за два минута био на. 488 тозза 
(до 1000 метара); ту је' наишао на један облак и у њему 

ое изгубио. Други MeTD.h топовоки о(ф:ши, да га је не

стаАО; но нашюро изађе иа абл.акD. и указа ое на БрАО 

ве~ИК?ј ВИСИНИ па наишав на други оБАак нестаде га 

поново. 

Тога дана падала је доота јака киша, но то није 

ништа омет;џо да покушај испадне сјајно за руком. П~'

БАика не эаИ .. шњена кишобранима гдедаАа је за бо.АОНОМ 
не мареhи, што јој је киша право у очи сипаАC:t и за сво 

време праТИАа лопту одушев~ъеА:Им усклицима. 

Лопта сама по себи nИJlа је тешка 25 фуната а по

тисак оздо на више био је од 35 Фуната, -

Ето тако описује ту прву АОПТУ ВОДОНИIЮМ напуњену, 

очевидац Фпжа де Сен Фона. 

Да видимо шта је Аа.ье било са ТОМ АОПТОМ. Њен 

пут, отпочет највећом допадљивошh.у и узвицима од стране 

. пубдике СВРIllИО Ое врло занимљиво и смеш но. Ветар је 

однео ... юпту у ое.10 Ганеа, на двадесет километара далеко 
од Париза; ту подууGрана пада Је на земљу. Сељаци тога 
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. 
седа видеше. како нешто .лети по ваэлуху што' до сад 

ниоу никад видели. ((Боже мој ! llП~ то може бити? какво 
чудовиште! Неки сатапа. иди !јаво! Да није месец пао 

с неба? !)) Тако уэвикиваху сељаци. и Aapr-,'Ia се ДИГJlа до 

неба; викаху ЉУДИ, жене, деца; све живо. Потрчаше СВИ 
према ДОПТII која беше пада .па се љуља на једну и на 

другу страну ОД ветра Али ко јој се сме .прибдижити 1 
ко Ье отиhи rIР.ВИ? ПОГЈоше ПОЈ1ака напред, обилаэише, аАИ 

увек даЈ1еко ОА ње. 'Мислише да ће лар:\юм и ВИКОМ из 

даЈ1ека, принудити чудовиш~е да пође ј аАИ оно остаје на 

меоту. На један пут нађе ое један јунак. ј'Оји узе пупiку 

и напери на допту. Опади и ОдонО пробиј е овидену допту 

адаНЈ1е је после ку...ьао гас на поље. Лопта "је QиваЈ1а све. 
мања и мања у КОАИКО је нестајаАО гаса па. најПОС.1е 

СПАасну ова_ ... Рекоше да је «мртва» .... IIlTa више неки 
увераваху да оу чу,ји да је јаукнуда кад је онај опа

АИО пушку. 

Сад СВИ нападну на .юпту, ко МОТКО:М, ко бичем, 8И

.лама, грабуЉа.ма стадоше мдаТати по СВИАеној АОПТП, дОН 

је сву не изрешеташе. - Најпосде да би ое АОВО ,ьно 

осве1'ИJlИ эа страх који им је HaHeAa~ ПРИВ8заше ту ((кожу 

ОД чу довишта" једном кињу за реп и вукоше је У3 нај

Behy д"рму скоро по оата по цедој ОКОАИНИ. -"- -
Као што се види ваздушна једопта ВРдО добро приы

љена и о њој се ГОВОРИЈIO на све стране МОНГОАФијерп, 

који оу пре 27 августа БИАИ ДОШАИ у Париз, би""и оу та
кође кад је -пуштена лопта на (MapCOBOi\l. пољу)) и одма 

после тога преговара.ди са Француском академијом наука 

да направе допту, коју је хтеда академија да пуоти са 

овоје стране. И они оу заиста напраВИАИ за академију 
. ., 

ЛОПТУ ко]а ни]е оида са свим округла као лопта него 

внше издужена јер је имаАа у висину 7 О стопftа у преч
нику 4 О стопа. Лопта је би да пдаветна и разним укра

сима иокиhена а теЖИАа је t 000 Фуната. Вавдух који је 
она иотиснуда тежак је био 4500 Фуната а загрејани ваз-
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дух којим се имаАа напунити тежио је у ПОАОВИНУ маље. 

даКАе 2250 Фуната. Цедокупан Tepe'r ""опте и загрејаног 

ваздуха износио је 3250 Фуната, те тако је ОС1'аАО још 
1250 фуната с којом' се снагом пщьаАа у висину. 

До 11 оептембра ,Аопта је бида готова и време, које 

је, ДО тада 6и..,0 непрестюrо КИIlIОВИТQ, nРОJlепша се. У 

вече учинише I!рВУ пробу и напунише АОПТУ за девет ми

. нута. Осморицу, којА су ""ОПТУ дрл;аАИ, ПОДИГ.llа је она 

више стопа у висину и однеJlа би ИХ много ваше да им 

нису ДРУГИ притрча .. и у ·помоn. 
Ч .. анови акаДАмије беху позвати CYTP~ дан да виде 

пробу која се њих ради ЧИНИ. 

Небо је БИАО об.llачно и ИЗГ.llеда.llО је да nе бити нише 

која је ПОС.llе и наступи":,а. Са педеоет фуната В.Ilажне 

сламе лопта се испуни на ввАика задовољотво ПРИUУТНИХ 

академнчара И ПОСАе десет минута би пуштена у об .. аке. 
Киша' која. је падала :аа сво ВРО)1е ДОК ое JlQПl'а спремада 

а и док се пењада и спуштаАа ТОJlИКО ју ј.е ИСRваРИАа;, 

да ое Вl!ше није мо""''' употребити, ма да јеБИА" одређена 

да ое још један пут пуоти у Вероаљу пред двором 

Аудвика ХУ!. 

Краљ је одредио \ 9 септембар 'за пуштање лопте у 
.Вероаљу. Ве.n ое почело ГОВОРИТИ како би било MQryhe 
да Аопта понесе и по· неког човека са ообом, но краљ 

. . 
иада заповест, да се никО не ,сме пењати са .лОПТОМ у ви-

.оину, пошто она још није оа овим сигурна. ДОЗВО.llио је 

само да се може чинити проба СЈ. животињама, које би 

се _у каквом кавезу привезале за -Aor~TY. 
Браhа'МОНГОАфијери предуsеше да спреме другу .Ilопту 

За краља., и како 'ИМ је" било остаАО сам'о пет дана ДО 
одреl)еиог рока", 'ћ) наеа.А.ише на посао и УЗ припомоћ 

. неких својих Пl'ијатеља довршише. је' за уречени дан. 

Овде ·је вредно да напоменемо да су ове, прве .лопте гра-
" - _. 

ђене врло .IlУI<ОУЭНО и оа МНОГИМ, УI<расима l{оји су Вр.llО . . 
много КОi11Тали. Цело небо МИТОЈЮШКО МОГ.l10 ое видети 
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наСЈ1икано па Ј10птама 

рије. И тај ба:лон као 

а так()ђе' и многе епизоде из исто-
, , 

и сви пређашњи био је ВрАО "YI;-' 
сузио украшен златом на ПЈ1аветној основи. 

Из јутра 1 9 септембра Аопта6и' однешена у Вер
саљ и намештена у дворишту краљеве паАате. Ту је био 

краљ, краљица и цео двор. ВаЈ1КОНИ, прозори, терасе и 

сва места с . којих би се М,ОГЈ10 гледати беху заузета. 

Лопта је БИАа напуњена као IJ она у Анонају ТОПАИМ 

ваздухом. Само пре НО ШТО ће од пустити ,кОНОlIце, којима 

је БИ.lа привезана, закачише један кавез у I{QMe беше .једно 
јагње, RОКОШКЦ и патка. Доп~а се попела на веЈ1ИКУ ви

о _сину и ПОСАе десет минута пала на земљу заједно са 

својим путницим:а који беху здрави и весели. 
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СПРЕМА ЗА ПУТОВАЊЕ 

Лопте о којима је до сад било речи Н"РУ за шетање 

и путовање; на њима се не би: омео ЧОВВК_ попети у 06-

Ааке. Оне су прављене веhином од артије ИЛИ од мате

рија, кајI1ма се .чqвек не би 'смео поверiпи. а није би.l0 

НИ места удешеног· за човека. Све је то спремљено код 

оних лоп~та ';la којима ће се људи пељаl'И и ми пре но 
што предуэме"ю такав пут макар и у мислима) морамо 

• • • 
се упознати са ПОЈединостима' тога. путовања, како ОИ 

9наАИ да АИ' ће н::ипо путовање бити сигурно ИАИ ·нв, 

ј Нао ГОД што путник пре НО што се навезе на ши

рО!<о море разгледа брод да АИ' је довољно сигуран за 

морски IIУТ, исто тако морамо се и ми осигурати за пу

товање и шетљу кроз обдаие, Koj~ акО није довољно оси

гурана може бити опаснија но путовање по мору. Истина 

В6ћ знате како .лопта у опште 'иэг.л.еда и за што се она 
мора пењати у висину. а.ли има још }IПОГИХ ств~ри.о 

.. , ,.' . 
КОЈима до сад' НИЈе оило реч'1 а КОЈе су доста важне на 

том путу. 
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Пре свега да видимо колика треба да буде лопта 

ноја ће да носи путнин:е. У опште- на једној лопти не 

може ни да буде много' путника; обично двојица, тројица 

до деветор<ще, бар TOД~KO је њих до сад највише путо

вало на једној АОПТИ. ШТО више путника има ТИМ се 

треба навести на веnу JlОПТУ. Лопта која би имала 10 
"стара у преЧНI1КУ БИJlа би .мала. Међу тим Jlопта од 1" 
ИАИ 16 метара биљ.а би Аопта средње ведичине и таких 

је ЈlOпата највише направл .. ено. Та би Аоп!а иэг.ледаАа 

као каква ведика купа од д'ва спрата. По свој ПРИJlИЦИ 

ТО вам изгледа ВрАО велико и эапитаћете на што тако, 

велика Аопта? - Јер кад би .А.ОIIта била мања) не би: 

МОГАа подиhи са земље путнике НИТИ би их МОГЈЈ.а однети 

тако високо да могу ше:го.т.и кроз облаке. 

МИ ОМО видели да Ј10пта напуњена каквим гасом 

лакшим ОД ваздуха, трпи ПQтисак озда на више ОНОJlИНИ, 

кОлИки је тежак ваздух којим би та Jlопта била напуњена, 

ИJlИ који та 'раширеиа допта истисне. Иоћ ношења или 

подиэања једне лопте равна је разлици ивмеђу тежине 

тога ваздуха и тежине caM~ .Il0пте напу~ене тим .Ilакшим 

гасоы. другим речима: ваља ивмерити ваздух, који Jlопта 

истисне, па ОД тога одузети тежину оног лакшег гаоа 
ф • • • 

КОЈИМ Је лопта напуњена (вагреЈаног вавдуха иди водо· 

ника) и тежину саме допте, т. ј. ~faтеријала од кога је 

лопта направљена и разлика која пооле ОАузимања 0-
• 

стане показује колико још терета' може Jlопта понети . 
• 

IIITO је лопта већа тим је и та равлика веnа, дакле већа 

Аопта може више' понети терета но мања. 

Рачун је ВрАО Прuот и најсигурније је ако пред по

лазак сами израЧУН<tМО моћ ношеља једна допте и ТО 

ево како: Узмимо најпре jeДHY~ вр.АО малу лопту од два 
метра у пречнику. Она би би .. а мало виша од човека и. 
шира но кад Ч(Јввк раrџири . обе руке. Ако уэмемо да је 
наша вавдушна Jlопта са свим ОКРУГАа, онда вр"о про

стим Dачvном можемо наhи кубну садржину те лопте од 
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два метра, која изпоси 4 кубна метра и 188 куб .. деси
метра ИАИ у АИТРИ'Ш свега 4188 А·итара.· Па к3,ко знамо 
да један Аитар ваздуха тежи 1 грам и 3 десиграма, онда 
кад 4188 ПQМНОЖИмО са 1'3 добијамо да је паздух, који би 
У АОПТУ стао ИАИ ШТО је све једно, који би Аопта ИСТИСЈа 

кад се рашири. тежак 5444 грама: скоро пет и по ки.ш 
Али JlОПТУ нећСМО пунити ваздухом него неким ДРУ

ГИМ дакшим гасом. Каквим, ћемо је гасом наџунити? 

Знамо да је можемо напунити эзгрејаним ваэдухо'м ИАН 

ВОДОНИНОМ. НО како је ВОДОНИК доста окуп а тешко .се 
, . 

и доои]а, ТО се у последње време пуне ваЗАушне допте 

СВе1'Аеhим гасом, који истина ~ије 14 и по пута Аакши' 

ОД ваздуха као ВОДОНПК, него оамо нешто маАО више ОД 

ПОЈ10вине, аАИ је много јевтињији и лакше се добија НО 

ВОДОНИК Један литар ваздуха као што знамо тежак је 

1'3 грама, ИАИ 130 сантиграма, свеТАећег гаса 43 сан
грама а водоника 9 сантиграма. 

3агрејаним ваздухом не пуне се лопте које носе ПУТ

нике, јер се он брзо ОАади и Jlопта ПОСJlе кратког вре

мена пад'не. С тога Ьемо направити рачун за нашу .лопту 
кад би је напуни.ли ВО;1,оником и свеТJlеh.им гасом па ћемо 

видети кад ће пише понети. 

Као што рекосмо, наша Jlопта хвата 4188 -Jlитара 
што за чист ваздух по 130 сантиграма чини 5444 грама. 
ТОJlИКО би био тежак ваздух којим би наПУНИАИ JlОПТУ, 

а толико је тежак и ваздух који је Jlопта ИСТИСНУ.iIa. Кад 

JlОПТУ напунимо ВОДОНИКОМ ОД кога тежи само 9 санти
грама литар, онда имамо 4188 да помножимо са 0'09 а. 

то чини 377 грама. 1'ОJlИКО нам треба водоника па да 

напунимо JlОПТУ од 2 метра у пречнику. Још морамо узети 
у рачун и тежину саме Jlопте са остаJlИМ прибором што 

у средњу руку нзноси 700 грама дакА6 свега 1077 гра
ма. Ка,д од 5444 грама одузмемо ових 1077 грама, до

бијамо да Jlопта може са собом понети терета 4367 гра
ма ИАИ од ПРИАике 4 КИАограма. 
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Ако ЛОПТУ напунимо (}веТ.Ј}еhИ~I гасом. онда има.\ю 

4188 литара 3qпремине .. lOпте да ПО;\IНОiRИ~Ю са 4. 3 сан-
о 

тиграма . тежине једног Jl.итра CBeT.ileher гаса а то ЧИНИ 

1800 грю!а. ТОлИКО би био тежак светљеhи гас кад би 
• 

љопту њиме наПј'НИЉИ. Кад и овде узмемо' у рачун те-

жину самог са:черијыа од кога је лопта· направљена на 

700 грам а, онда имачо свега тежине '2500 грама. Оду-
• 

зета ОД 5144 грај\1a остаје 2944 грама И/ЈИ скоро 3 КИЈ1е 
а ТО је' терет. који б~ МОГ~lз. понети (Ја собом .,ю·пт(). од '2 
метра у праqНИRУ напуњена свеТJl~ћИ),1 гаооы. 

А.ди терет' од 4367 грама кад је лоrrта напуњена 

ВОДОНИКОМ ИДИ 2944 Ј'рама за Ј10П!У напуњену светiевим 

гасом учинио би те ба ...tОПТ:l остала у равнотежи; НИТИ 

би rHtAaAa нити би ое пењала него би пливала ПО ваз-
• 

духу. И ако хоће;1O да се лопта пење, не смемо узеТ<1 

терета толико кОлико показују те цифре него увек маље 

и ШТО, :чање ти.н ће се лопта попети на већУ ви

оину. Кад би хтели да се "та.ква лопта попне У обл:"'ке, 

не би смели узети терета више од 1 до 1 '1'1 килограма . 
. Ако би хтели да нам допта понеое неhи терет, на 

пример једног 'ювека, двојицу или тројицу, онда по ова

ком иотом рачуну нз.шдИ би, да Ha:'lL треба и већа лоп
та. Тако на ПРЮlер лопта од 1 О метара у пречнику по-. . 
дигља би 500 ки.играћ!а кад би биља напуњена водоником 
а само 322 КИАограма кад би иида напуњана свеТАеnиы 
гасом. - допта од 16 метара у" пречнику ииа запремину 
од '214"4 кубн~ ыетра а ту б<1 отало 2787 К<1ла вазду

ха. Кад. би ја напунили оветлеhим гасо>! стмо би 924 
киља. Ако још узмемо да материја" и остали ПР<1бор око 

·лопте иззоои '250 кидограма, онда оотаје раз.ш~а од 1613 
ки.лаграыа. То б<1 био терет која би лота ;!ОГ ла подићи 
оа земље; то је величина снаге (} којом би се . .лопта пе
Њ.алз у висину. Но као што рекос~ю, -не СМ8)Ю .'10ПТУ 

оптеретити цељим теретом КОј<1 би она ыогдз понети него 

са:мо са три четвртине идп још боље с?- две треhине, 
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те. Gи тако са це.юкушюм щшгом од 150 О до 1600ки
.. ограма мог"и понети два до три ПУТНИК", које би "опта 

··одне .. а вщюко у об .. аке И тамо nи их доста дуго одржа
.. а. Кад би .юпта би .. а напуњена. водоником, онда би 

. имаАа снаге ношења ОА 2000 килограма те би МОГАа по
нети седам ИАИ осам путника у шетњу ПО облацима. -

~ Оби~шо се 'допти не даје никад сасвим (Јкругао об-
"ик него увек више и .. и маље дугуљаст. Лопта је увек 

в~ша но широка те тако ИВГJlеда као врло ве.лика Н.рушка 

. којој је дршка окренута на ниже и ту остављен отвор 

"раз који nе се напунитп. 

Лопте које се пуне загрејзним ваадухом праве се. 

увек од артнје И оне се аову м.он.го.цјјијерu аа раа"ику 

ОД оних .лопата, које се пуне свеТJlеhим гасом ИЛИ ВОдо

НИНОМ и које се зову в8здушuе ЛОl1те у правом СМИСJlУ. 

Ове .ll.опте ШТО се пуне светјеhим гасом и ВОДОНИIЮМ, 
прави .. е оу се пре!)е од ови .. ене материје поанаТ'е под 

.именом т.фег (taffetas). Танка а јака, густа и Аака, та 

је материја има"а све добре особине, које су потребне· 

за ваадушну "опту а оамо једну ману: тафет је веома_, 
, ,- 1 ' 

скуп. С тога је тафет данас замењен кончаним П.АатнОм·, 

које је много о.лабије, много непостојаније ОД свиле али 

куд и камо јевтињије. Јер .I10пта о којој смо маАО час 

ГОВОРИ.l1и има до 8000 квадратних метара поврmине а 

квадратни ~leTap СВИJlе КОШl'а 15 ИАИ 17 динара, док ОД 
П.l1атна само 80 Д1шаr __ пара. Па опет једна в"эдушна 

мпта и од ,матна 1$Оlllта 6000 до 7000 динара. Као што 
видите шетња по оБЈЈ.ацима Rошта ВрАО скупо кад се увме 

у рачун још и пунење .I101lTe. 
ААИ се у тафету па НИ у обичном платну не може 

задржати ни вода а да кров поједине поре не протече 

а камо АН гао, као што је свеТЈЈ.еhи гас ИАИ водони'к. 

Они nе одма чим у -'Опту уђу иааhи кроэ П.l1атно напоље 

и унутра nе остати ваздух. С тога се ва.ъа побринути 

да ое Т6 шупљике и ме!)упростори између појединих 

Пlr.ТЊА ПО щ:.,лщ.)lЛ 
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!Юuаца' 'у пдатнi затворе, те'та'ко' спреqи ИЭ.IIажеЊе гаса. 

1Ю' 'оБИЧНО-"',Бива;' каД'-::-се >'ПАатно 'Iфейа:ж~' каI(ВОМ' ОМ:О'АОМ, ' 

која liе заnуlI1ИТИ све" те,'"творе 'И"Кiiд се·, ООУII1И' бити 
непробојан 'дувар 'За' гас:',ЋЈ CNIOМJ'KojIfMace ДСlПте пре" . 
1\tRэују,\, равне' СУ" и;· Г давни-'" ИМ је' оg;,отая--' обично -ИАJiI' ла-нени 

зејтин "или' каучук '.сајОII1'. другиМ, материјаМ'а, . 
. 

_. '. Сама .. · .. юпта -саставЈы\'-,'се'. ОД nарt1ади АугаЧliИХ а уза-
НИХilюја су на оба;.краја заUIИ'љеиа,Та парчадзову се 

_. ' ,"" .1 .••• 

режњеви "а' И3Г.IJ.е~а]у. 'саов-'И:м· као 01IИ :ре.жЊеви од КОЈИХ" 

се.,праве,КОЖНС.,.IOnТе за децу,·'Обиqн()'се .24 љш 32 таква 
режња ушију и Аопта је ГОТОШ1.;"-·Само -што"пре тога ва.ь-а 

иsрачупати ,дужnну И" ширину ТИХ' режања према томе 

"фlИ}(а liе ,Аопта i5!tти" 

- . Само шивеI-ье ' , лоrtте '. 'највише '.' ОАНоОИ 'је'р има БрАО' 

ного ,,1IОС.1а, lIошто "оnта има 32 режња 'и сваки режањ 
а лопту од 16, м""т,,р'" У преqнику, износи· 25 -28 метара 

ТО кад' ПО'lНОЖЙЯО '32' са' 28 доБИјамо одriРИ.l1ике 890 
:метара дужине .штоо.треба УШИ 'РИ. НО :К<\КО ое 'сваки шав 

ради веliесигурности ијачине мора ПР(}II1ИТИ два пут. 

онда-·еБQ Пlивсње износи 1780 метара ИJlИ 'окоро д'ва IШ-' 
ЈЈ()метара дужине. ТОАИRО·"И:ЈНОСИ- tnl1lчз'ње онда ~aA cy~" 

поједини режњеuи једноотавни, ОД 'једног I<OMaAa ШТО није 
увек случај јер се и ОнИ' често састављају из ВИШе но

мада и онда је ~Ш!t~е још дуте . 

.. ' н" rflj!I'1.'<'!'м~ ~р~јЈ~<iва8А'Ушне лопте утВРДИ се један 
вl3'}(,ТИ.-~, i~"'}Й"'ј;е, .таКђ: .If3.прављен да га јеДНС1-чеАична опру-

~ ~ .0 

rd.· ИАИ перо дооро за.твара да не може гао да излази и 
да ее :'>lОНШ' RДД се 'оће ','да отвори.: Венти.ll' је од НрАО 

веJl.ИКОГ значаја за .лоп:гу као "ШТО ће-чо 'доцније видети. 

-.;" Н<1Д се в.еНТИА' наме6ти~ .онда је посао веhим' деАД'l 

~ШРП1ен и саД-,треба "(Ш\Ю платнО' премазати смоАОм. Платно -
, _. - - - , ' ' 

. ,е прсмаВ'ј']е' и изнутра и' с- поља, а нарочито она М'еста 
.. ' :---',.' ~ '. 

д:е'_је· с ш;:ш "'И- ,ГД,')' 'су PYт.re:- од ига'Аа 'tIlИf)ГО веће него игде 

~'1-<>~PYj'OM >Јесту,:Аопта <Је најпре '-Пре" " те с једне стране 
па -ка.д се осуши; она се' преврнв и премаже' и с друге-
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CTpa~e па 'се'опет'(јст":~i\да ·щЈ·'СУШи.· Тај је посао Bpib' 
с;)' :.' ~-, 

заметан и траје д(\ста дуго. 

; - Kaд)~ ~~e\M~,~.~i,~~~_~~,,1IC~~'~~~~HO';: :·~.~.~a -~e \~r'~,~~~~ ~ Д~. 
ЛИ је 'свака ~рупица "добро- затвореFйi' И:' 'да ХЙ) Ke~ - Аопта-

ч~'?'а ~~ ;~~':, ~_" d'оби. -'~q,.: ~?t~, ,:c~~~}~:~:_a -"Hri~~?;l~~.?r; У~ш_~~~.М~.-~, 
ко].а И~Г_Jl.еД,а., ~~,O"' В:~~Rе~~ч~а_ .,.~~]O~)' ~~e: (ист~·:_~~~и~ца_. __ ~~~;! 
П~НИ ДО, П~А?В~~~~ ~_~~~~XOM.\ _y' .. ;}:a\K.~" ПО_А~ _H~~y~e.HY. А9П~.,. 

- ... -- - -'"- _. -,~,,- -,-" . 
Т'ј увуче «се један чо~ек и, ~a~;д~д.a" Је, свуда 1)0 цеДОЈ 
њ-e~o1, повt)[~и~~:~," CBeT~~,CTO:-J ~р6~·а~е~_и ) .неК_?Лl;Н{? , __ ~роз_, 
T~J-JK~. frРС~~Э5I,н6' _!iA~:r~? __ y.Hr~p·ai' JТbK~Baћe - _OВfi.KY~, и, ~i.L~~!а-
маљу РУПИЦУ, KojIl. "!,5И-·,ъ~та...i;iIiёј-фемаз~на и не Зз'т_вореl:ltl .. 
Такn се' -~opa- ':~~riИТ~ТИ·-'- .свака' .~Љо.ПТ'а'- пре~' ~o : щто': јој -~~., 

:,' , .: -' '--" - ~".- : ", ~'", , - -. ' . '-

ппвери живuт човеЧИЈИ. " _ , 
. Преitо гopн',~ ПOJlовине ";Оriт~навуче сеје,\на ;'ре';ш 
, _"', _, • , '1 ., ' • • - -

ОД свиле,' Ko-j~ И'ЗГАеда као обична ~ мреilш KQjOM се -риС;а~' 
" - , .... -'-,', ',"" ,'- " '- ... , 

хвата. Крајеви те 'мреже ·спуоте' се од ПОЈЈ.овине лопте на 
, • < """, ,- ... ""'- -~, : " ",' ' 

ни.же 11 ~a ~И ?е' l~ри~еже' RОР'п~, ~Oja·ћe носи_r~ пут~ни-, 
ке.' Корпа се веже- за мрежу за-'ТQ, Д<t ()и тере'т био по-

: -.': ./,', 'о"~ - -, ј'-/;,::'_,!'- .,' 't:',.., : 
дељен на целу горњу површину Аопте. Јер кад ои q~~ 

',-,' " . ' __ "", "" __ ,, 
просто била' прИ:веэан'а за ДОЉИ крај лопте. ОН f,и -се од' 

. ,','_', 11 '"' -, "'1.,', "О' , : "", '; _' " 
терета ri'роцеПао',. -~ т-е не -'би била НI1RD,KBa (}И-'i'УРН~GТ. ~~, 

, " " --, " -;' '1'" " 'Г") ,I'~" 

путнике. Мрежа,- се прави --ОД' свиље (} 'тога, што- је qвила 
" - ~ . ' ... _-' i'.~· , ",'-_: ': -, -: " : -, , , 

поред веАике ]аЧИНQ )ОШ И:, 'ВрАО Аа1:\а те не ~t3рети лОП-
-: ! ' --' ! ' ,," 

ту много. 

Тако', СЩј~м.:ъен~ Jiопт~ готова је сасвим са:\ю је још 
треба наrrуни;и: Цео досадањи рад, око ,юпте' '.'р,~,и се 

- _. " , ' ; , --

обично У затворени" rrросторија>!а' у које ие може свак 
- - - . , --' '," I L 

да уђе и да смета раДНИI\И"": .. :VlеђУ тим пуњење. лопте 
. ,. 'Ј" ," 

бива на месту c~ кога па ое по~и, а ТО су обично пијаце 

и јавна места. Пошто се пунење Д,опте п~еfузм.в пред 

oa~1 пОлазак и 'пошто се Аопта издигне у висину ЧИМ c~ 
,. _." " -, > -, '_.' 

до неКАе напуни, то не треба боље. објаве за пуБАИКУЦО 

кад само угледа још 'издаЈ1ека пола напуњену. AorтT~'. 
Цела се варош слегне око iоп~е и ако c~ не уграби Mecer;o 

\ - - - .' - -

, раније, o~дa ое не види како бива oa~1O пунење AOIITe 
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пошто то бива ПР" земљи и QOBeK треба да је у првим 
редовима. 

AJI\I кад се JlОПТОМ не ће да праВII Jlарма, кад ое . 
не предузи>!ље шетња но BasдyJty, него кад псљање у 

ваздух бива'у научној цељи, онда се и пуњење Jlопте 

врши у 'за твореном и ограђеном простору. Унутра се не -пушта НИl<О од раДОЗНlце ПУОJlике сем неКОАицине и то 

су опет БJlИСКИ познаниц'и путнина и такође људи од науне. 

Лопга се намести вамотана у' своју мрежу тако како 

се може доњи њен крај оаотавити са цеви која доводи 

оветде:hи гао из какве оБЈ1Itжње гасне Фабрике. Ис-тина 

овеТ..1еhи гас има :мању снагу НQшења од водоника, аАИ 

водоник отаје много скупље и за њега треба на ~leOTY 

пуњења сиремати нарочите апарате. СвеТЈ1еhи гас напро

тив готйв је у свако доба, оамо га ваља ОД гасне Фа

брике ДО меота пуњеља Jlопте спровести. Лопта се мада 

по маљо надима па се најзад почне иопраВЉ:lТИ 11 ПОДИ

зати у висину и не би дуго ПРОШJlО а она би и нс на

пуњена ОДJlеТ8Jlа У ваздух, да је ОКОJlНИ. СJlужитељи не 

држе ДОН. се сасвим НСПУНИ. Ако нема ДОВО.'f)ИО ЉУДИ, 

онда се поједини крајев" мреже повежу за не се пуне 

песка те оад оне држе АОПТУ дОН не буде сасвим пуна. 

~ .ilопта се не напуни _за тренут ока. Ваља 'знати да 

оби<ша Аопта хвата 1400 до 1500 кубних метара свет

деЬег гаса а то је ТОЈЈIНЮ, да се може освет..iИТИ мања 

варош цеАе једне ноhи. Цев што ДОВОА" гас из Фабрике, 
• • • 
ООИЧНО ]6 узана те с тога и пуњење траЈе три ИАИ че-

тири сата кад све иде без икакв их ометња. 

Највећа сметња за време пуrьења јесте ветар. Ако 

је ветар ИОJlв јак, онда је готопо немогупе одржати 11 
напунити АОПТУ дО краја. Више пута И по шездесет и 

осаМДесет ЉУДИ не могу да задрже АОПТУ, кад је понесе 

ветар. Поред тога, лопта ударајуl," Qac на један Qac на 
~р~'ГII ОНОЛНИ иредмет, лако се деси да се и поцепа и 

лда је све rrропаJlО. Такав је СЛУ'lај био пре неКОJlН1Ю 



~I 
• 

година, Један аеронаут (ваЗДУШI!И путнИ!t) ПУНИ? j~ ОВОју 

.юпту средње ве.,\Ичине баш поред оаме гасне фабрине И 

'БАИЗУ raoHor ј>езервоара е да бil само' Аанше и брже . 
напунио АОПТУ. Све је иш.ю добро И Аопта је већ БИАа 

скоро готова. На. један пут, дуну Не.какав ветар И понесе 
АОПТУ; људи ШТО СУ ДРЖаАИ АОПТУ хтеi\оше је sадржат.и 

аАИ не :могоше. Аопта - их ПО):Iеое и i.Јздиже 9а ообом 'у 
висину. Мрежа се эаначи за мотке 'оБАижње гаонефабрике 

" , -
те задржи АОПТУ И људе аАИ И поцепа .ЮПТУ те оА пута 

не 'би ништа. 

, Још је веЬа опаоноот за време пуњења, eaTplI. БИАО 
- -, . " , 
свеТАеhи CqO, БИАО ВОДОНИК, И Haj>laJЬa варница l>iоже,Аа 

ааОМII. 'С тога за вр,,,,е пуњења не сме ОНОАО б~ТII, H~
накве ватре, нико не сме да пуши. Поред ватре деша~а 

, . .', 
о. •• ... 

св ЈОШ И рка еИСПАОЗИЈа, НОЈа може да "уде ВРАО опаСНа. 

Танва се, еКСПАозија десила пре некомтко година У A~le-
• 

РИЦИ. 3а тим тано је ИОТО изгорела веАина АОПТа IjQ.' 

"имену ((ХОАОС» на којој ое пењао О..1аван aepqHay,:ra Гадар 

аАИ ср.ећом. над је СИШАа из,. зем.ьУ " не пр"полаону, 
. Зара.",ена је А)'АОМ дувана. ИСТО то се деСИАО У ИтаАији 

, ' 

'БАИЗУ ФАоренца; АОПТУ је пунио један Француз I\ојll није 

'знао италијанони а .људи ноји СУ му помагаАИ, били СУ 

ИтаJlијани, и НИОУ внаАИ фраНЦУСRИ. Сваки јеготово имао 

JlУАУ У. зубима. Немогуhи да, се речима с ЊИћlа спораэуые 
, ' . ' , ' ", . 
а видеhи КОАика опасност ~ЮЖI;3' да се деси ОД ЊИХОВИ;Х. 

• - • 1, • 

JlУАа, счепа АУАУ једноме ИтаАијану и баци је; покаэујуhп 

да и О~И ДРУГИ баце своје АУАе, А,ш ветар наиесе једну . . , " ',- . 
~в'а:рницу ОА те бачене АУАе на отвор кроз KOjl1 је гас УЛаЗИО 
- .-:' ' , -, - . , , 

"у АОПТУ И .. юпта се запаАИ. -. .. 

" Пунеl~е .1I0пте не рме иhи.",О краја тј. лопта се .ие 
',' , , .,.' " , - _' - I _ .. ",' ' 

. сме' Нi1.аУНЏ'Тfl_ ~3COM QНОJlИКО .ко~ин.о она моще 4а YXBaT~, 
, ,- '." '-, , .' - " ' , ',' , - -, '. 

'а за','IИТО, ВИ,Аеhемо на Свом месту, Ако :<ol)eMo д!,се 
,(С,'(""':,-"":-';,,_, ',,' .1,1 Ј. ", Ј -" . " 

;~?~He~?H~ ~T9 В~~:( В~СИНУ ,И Aa,.IJITo дуже oCTaHe1\l9,Y 
1~б:;ацима.,.!ре~~наПУI!,ити "А~ПТУ само за три '1~:rBPT\I!.I1' 
ИАИ још боље За две треhине' оне НОАичине гаса, ноју 

• 



-~~~1' !\J?~-~,;-~.~ О.~%~~),>,Аа;:~_~~~,;~,п~{: EJ,~.q.R}~~fa I.I,~CM? Hr _С,~~еди 
,~y~e,T~~>_~~P~~\~,~ ~Hq~~~O ~.~.q~~KO :,.~ОП.~fi,Јlн~~r 1::~- Пl?~~се, He~o 
самр _ТРИ четвртине И.·Н) Аве TP~ђ.~H~., 'о ~ '""" 'о' ." ... ' 

._.,,~,-;, '-"Ј' " .::-' \ - .;._,,,'_I_;':·I~'.И, ,-,'.: " 

", I1~!,,~ње ':I~пте; је.; с~~iu~но,И lјоПiтреДа утвр;\и;rн~а 
'допт)' 'о6ручи ,KOp~y па да, се предузџе' пут ,У 06'\'>1'6, 

, .. " \ .Г_,. ". __ ,,_ , , ..... _, ,' __ .,_ " 

, " Об!,)'Ч је обич,!" . .<>дДРвста и нџа Ј~.преч~ику ,jeД~H 
'~- "rIc{ io~ два'-"' M'eTp'~ " и', 'за,' 'H~ .. ~"У:.·,Пр~,~~эаНи I_крitј~~и мреЈке, 
I !."ј I:'Z .:,' _ "_''-,.' ,;;>,",." _ о, _,.,' _' ,",. I ,џ Ј·о ," 

.. ~O~? .~~ _;?~ _:t;о~_?~~~е_1~О~;:~ __ IIС~,~~~Т~~Х::~Ч~~В?"Н~ ни~е",~~а 
:саЈ ооруч, п,!?,ивезана Је к?рпа,У !,Од' h\, у\lИF'У~!1!,Цr1,,кОјИ 
"СУ спремни за шетљу кроз оБАаке: Корпа је, Аос,а чнрстр 
саграђена тако, да' јој ,се бе~ .. и"i',,!юг , :(р;Гезаl~а,. , 'lO;ке 

'1' ,_; .. -_ - -,' ·о,_,:! .. ""-",- '-'.,', 
сваки повери·ти. Она' је -.аана а АОВО"ЬНО 1-~K~ Ц e~a(jT~I'~",a 
,- .-~l;i'.'Ј'.~.,'".<~" .. ;.",,;,),:, ,:"-"_1 ',,"" ".-,-

к-ако )0] не ?И Н~УА~АИ ,?rA~p~, \)~ 1l1-, ПR?о,r~~на у КО~ПIf;Р 
'је' то могуће. Кад се эакрајеВ6мrјеже ПIЈИве~е.ог,рУ,ч ,и 
.' .• -, ',' -, ,,' ,,,, ·".1 ,., ., 

за' њ корпа:, он;\а је све спремно)а пхтг. само треба пу!-
;"ј" о,,' , .' ., .С _,!. " : ., ,,> ,о, Ј. 1. .Ј" _, I 

ници да yMAI1y. " ,,,,',, "'''' ',', .' ,." 
~"', -,~~:l,it :~~ _.~o~ .~e~~ ._~~-~ Ш,~'?, б~,' в~t~О'r .. '?rреј~'ИТИ "II~ie 
но што с8' ПОf)е на ПУТ 1 - Има и то Је КО,ва иди денгер 
, ", __ ". .0' _ ". -, ,о', ',' .,' '.-.1 , ' , , -, , .. , ' ,-- , . 
који в11СIl на крају' Аугачког ужета испод корпе; тај 
Ј'-' , ,". ,"'. _,' __ ~ ,j,~ ',')""~.' :-) :\ ,,"I~' ,.Ј 

.ленгер Је Вр,1O важан \1 потребан као што ћемо се на свом 
\'_,_ ;" .,"', С,_ --с- '''':" ,;., ј;;". >,1"1 '-, , _ј, ~-"" : ',-
месту о томе уверити, а. у свему На'АИЧИ на обичан Ае~iI:ер 
"Ј'ј.- ',' :'1', . 'ј., :'1"'" "Ј '-;""+ј, .. ,;";џ., ':\. "!. 
~ОЈИМ се дађе УТВР!)УЈУ, само што Је мањи и сав одчеАика 
'kaKb б~ био' Ш1;9- ја'Чи. "., " \,' ,; !~H,"'i.,.',_:' ,', Ј:+' 

_ . _.,.,_,' "",' ''''',- -,r,', ,. 

"Ј' I',,:,,:Ивеhе· 6И'ГУРI<ооти,эа:'кор~t је привеiани јед!':н 
Аугg4~lГ'нdfiо'паll', ito]~I'ga' кр'ају' Ј'~.~~а'I:I·И~ег.а,. иеђr, ТИ,М у 
ii~Ш'(i6f!tliМ:''С}ду~аЈима' M6iН~ \:'.а:а _БУАь~"о,дr Be~.i~IKe '~oMolH~." I 

n.r,t"Ј'··'И~ЈА~iо· да \~~irомен-е~о;:јо.~' j~Д~)/OKP~~~'6T,';~ T~ је: да 

.j~. :~?~Ц~:,~~~i -: .16'~~?:],;~~,?~,:- ~6j;~' I :?(~::',-O·~~~: ~jk'~,d~~~p'~!~ .. : :i~y~f 
Ifа:е,"1Ш КО]И СМО -РОКАИ' A~ ИВ~~3;~ );~P?~ ~~~~y ? ~~J~~ЊY 
РУ,IИЦУ на АОПТИ не ће да иэађекроэ та) доста широк 

отвор! ('~, -Неће. '~: :)" э'~ lli1fo Y','3a~b' ~';~ 'је }Tdj':~~BOp' на 
д10'њЬ)" О'i'раиrt 'лопте, 't{ ]rаб~ Ko1j'~ 'j~!YBe'«"ii~~~~ 6д' ~аэду~'~, 
"" . ,"".',",' >. • "'11' ',":!;,' -'-' ",,"'.1' Ј;. Ј/Ј ""1: ,';:, 

;е:~'б~~",~~е . ~~пне .' ~~ .~iН~je ,~: I~~~~ И~~~I~ ~I~?Т~ O,~~K~i" ?~~?P,' 
KOJI'!'" R IЈИО на' 2ЙРЊО/'nО.\ОВИНИ- .\опте, а никако кроз 

ТАЈ"дdњи' отtiОр.Ј;МеfјУ:}тИМ'l'W~о 'l'шtь"'~Й;~мо,!}';~цт~Ј Hi~i~- ~~ 
"r "0< "о', _ >, иl}. '1" t 



СВИl'rl-, -Н;:tЦуњ~Ј.ЈЗ:. -и ;f,raQ -:l,tаА ,,,.дође! ,;.ЏОА' ~ иэвесне УОАове". "KOjlc 

Ьемо виде1'И, почеhе да ое ШIlРИ·.,"-". ве да'ИСПУНМ'иорас

терие це4У :,IOП!lIу,.инајэад Ье щ)qети.да· ИЗJlаеи.'''рој тај . . 
ДОЊИ- РЋ;~ор,:,,;I{t,)г-~ кад ,неl:.Qи-.,: БИ.i!о~-,га,С БИiQвојИМ"ЈЮ1НОНОМ 

_@ц,еПal?'II_JlО:П'Ј;'У~:-: " '" ~,'- 1, "':~ .,." " '. :'.'1" ';;'_' ,,:,:I~,' 

.. ': .• Кров тај ДЩI>ИОТВОР .ILрщаве :две таике"узице"и 'сщ

.лаза_.до ла ,,~HO ~Ko.pцe TaKO:"iд..-a ЊИrм-а :~~.мoг.y; 'IIУ-VНИЦИ ',си

гурнq.и ВРЏД!;!') .Р":"ПОJlагати.Једна. ОД"ТИХУВldцаљдедо . 

ве""ТИJlа,.кој~ је на rQP'i>oj стр.аНI< • ..јопте .. теда, кад се <ы.ЊУ 
nOByqe, .0ТВОрИ" nеНТИJl. И. ItCLlY-lllТИ гас даиэаtЈВ:"Друга 

уэ'!ца вуче се само ,у. ,крајње" 'CAYQajy и'э'зда,-ак . јој је 

ДI' .. поцепа .!ОЛТУ те да че ,Ilогџа нзгм). иопразни. И~,а 

С4учајеваl<ад jQ.I\. оџа Оk'·ПОМОВИ.. .". 

, . Најзад па. 'средини ваВДУШНf\ 40ПЩ Y'J'Bpr,eHje јман 

барјаQllh, . п.ОМ1!lсмlhе сваки да је,.то украс Аопте·1I4И баР 

да тај барјачиh означана народнос)) пут,щка. ". MeђyТII.~( 

то, ни.је. Виле.АИ смо .да су • .пр.ве",опте.бlце раЗИQ укра

шавана ,И Вl-Jше ПУ.Т~ је, укрщ~: -Вl-цпе н.ощтао - нег() ОЮ"Ја 

АОП,та, Aalfac.".n~K.'Y оэби..ьц~м ПРИАИRама не ~,иСАП се щ",ще 
'. , ' , 

на: ,YKpap~ За .-АРПТУ;- q,q.' не:' оме_:пр~.везат.и ItИ,'СТВ,аРЧИЩl ОД 

lЏО ~pilMa кој""и~, би,. ~'''a"la. МЏ."IШl<ве I<ОРИСТIС .Н <гај 
Gарјачи.h,I<ојииз.г",еда .Аа .је, прqрт, укр"џ имај свој . 81'''0 
ващан заДЩЋК, .као·шТQ 1;~МО.,се.;Q,ТО~Ю AOLIHllje у,верити) 

lIриици, џp~ Щ) ,штоуседну у I<ОРПУ, сиреМе'И унесу 

у љу ca~,.CBoj ПРТА,аг и. .. ,<цнари, ,j{qjccy им. на .. !IУТУ ПО~ 

требне ЦреСВВГq .С>lеоте,ЏИЦЈе 1\еса,. наllуљених џеСIЮМ 

а ТО је· терет, К9јll:Се,. мqще. у' ЩШКО доба,· иэбаЦI1:Щ , И!. 

1\орпе"Лре 'но .што ,УђИДИ.Т!' значај, 11 ,/Зе,IIIКУflОРIIОТ iЩ)l: 
кеса запаитите да су те кесе сво б.МЈ..ГО ПУТА:WК,а. У ,;KQ, 

41'1<0. IIхимају ВИЩIi\, у. ТО"lПlЮ су,сигур.Нi1ји.; н.IШi).А га не 

могу ... иматд .. с.уЏ,l4ще .аВР.4Q"чеСђЈ, имају ,,1/''(, 'Ii\До, /10С.48 
, ' . . 

lIеС<}" ЦУ»и'!' ПРСI\()М,. ЏУТ.\lици. Yl!epy .. ,CBQj.e, аиарате, кој и· ру 

И!)\ .\I~џут~.ро,р~БЩl ~i\ ,ИЭееW!'l' "РЧNа,ра'IJ!';· .ш"l)ft~lР 
И!4!),rИ".[IРЩ1ИК~!. ~a се·,.9,lЬИ"'~ .пО,}lаособ, УЏРЗНi\tdQ, 3а!тtиМ 

с.цреме.џ ТОIlАО.,.ОАЏС\,. 1\, . p.al'y" ;~еба, ,», Аад"их ,:j.\\,Ila, \ЩQ 



и нено,\ИКО ФАаша старог вина, јер на пут~' кров оБАаке 

нема гостионица и механа. 

Вавдушних ПУТНИl<а има од три врсте: једни шетају, 

други посматрају а треhи руководе и управљају .лоптом. 

Први се пењу у 06.,аl<е да уживају у призорима веома 
ретким -какви се никад на 'земљи не МОГУ Ј.ЈИдети. ДРУ['И 

и"у да испитују облаке, правце ~ јачине петрова, особине 

-ваздуха на великим висинама, ТQПАОТУ и Благу ваздуха, 

једном речи све Феномене атмосФеРСl<е. Најзад ОНИ треtш 

јесу путници од заната, то су ЉУДИ, који оу ДУГИМ путовањем 

стеКАИ искуотва у ваэдушном путовању, ОНИ су (воl)е 

ваздушне», -јер KaQ ШТО има вођа који на широким морима 
управљају бродовима, таl<О исто има вођа, "оји у ваздуху 

управљају ваздущни:\t лоптама. (ј тога обично, 6ИJlО онај 

што шета или онај ШТО пооматра, ВОДИ по једнога вођу 

који Ье се старати ва лопту. 

1(8,1, је све тако спремљено; путниuи улазе у корпу; 

lЬaX је двојица или тројица. како кад. Више пута, само 

вођа и посматрач. Тај је тренутак све'!ан а уједно и 

,'rужан. Путници се праштају оа овој им знющима и при

ј-~тељима. I{aA их 'ювек ВИАИ како МИРНО и Х..1адно за
узимају овој а места у корпи и кад ПОМИСЛИ да Ье за кој 

тренутак бити у ()блаЦИ""lа: онда оне што остају ухвати 

нека авронвутсма гРn3Ница.... Ми ћемо пратити пути, ке, 

али у миолима. Ми ћемо (} љи.ма заједно путовати кроз 

ваздух, ш-етати се по облацима ajlll идеално, пощто нам 

је це"ОГУће овима да се О lЬима попнемо. Што они буду 

нашли' и видеАИ. знаћемо и ми ј што они fJYAY о(}еТИАИ, 

иазаhе нам. 

-Зна се КОАИКО маше лопта са с060:\1 понети терета, 

с тога ваља измерити цео терет, који Ье сеу корпу унети. 

ИзмеТ>е ос путници, "з .. ери Ое цео прт.ьаг и између онаге 
ноtп~ња и целокупног терета' мора остати -неке. раЭА.ике;

теР'6Т- мора бити у неКОАикt> -мањи, само за IнеКОАИКО 

килограма.: 'пет, .d,eC~T. двад'есет и.tи више; како кад. Ако 



је та раЗАика мала, .r10п~а ое пеље ПО.Н1КО ј ако је он.з 

велика, лопта полети у. 1ЈИСИНУ као стрела. Кад '.'се' иМ~. 

кад, кад је ваздух' миран и .IIопта стоји на једном месту, 
онда се ~lери Jt УАешав~ Рt\ЭJtина терета тачно; 3.-:' н:ад 

-се ХИТ:;:t" над· прети ветар. Of да се раДII како се. __ .lоюже. 

Путници су веЬ у корпи '" Аnпта заједно са корпом 
ИЭДИГАа се 'ЈаД ЗеМЉОМ яа неКОЈ1ИI-\О с:гопа, аАИ је још 

Арм:е ЊИХ неколицина· и не нуштају да одлети у облаке. 

Путници удешавају раЗЛIII'У у терети"а и кад је све го

ТОВО, путници узвикну: ((пазите!') .tЬуди КОЈИ АР,же лопту, 

опремни су на CB~KY заповест. Сви гледају у путнике који 

С)lСВИ.\1 озбиљно гледају у зе>1љу, коју ће кроз који тре

нутак да оставе; срца закуцају мало ти ше .... Сви ћуте .... 
АОК се на Један пут зачу је глас воЈ),,: "Пуштајте 1" ...• 

III 

н АП У Т У 

Лопта је птЛ.lа; путници су на путу. 

Мислио би '·lOвек да је нешто вео){а страно кад се 

на Ј10ПТИ пење у ваздух. мислио. би да га неки сасвю.[ 

други оееhајиоБУЗf1".ьу кад ОСТМ,ьа зе"љу. - Није то' 

~а,Ш тако. Што изненађује qовекз јесте баш то, што 

не налази све онако како )е он заМИШ.ъа9, нарnчито ако 

први пут ПОАази на ваЗАУШНИ пут, Чопек не ocefia да се 
издиже .у висану. не вuдц>да се пеље, љему се чини'Аа 

.ое не миче О места .. : у место да види како се пење, ОН .. . 
ВИДИ како земља оега lЮПО,Ј, њега .,'. 011 гле,\а како ГЈ1едаоци, 

t .' " • 

како његови ПРI1Јатељй: СИАазе све. НИ}Ј{О и ните, а С љима и 
• 

Арва и· НуЬе .... Предмети на земљи уда.ъују се све впше; у 
исто зреме изг Л('Да као да се при6лижују једни дру.гима 

као да ое са сm'ју 'свИју страна скупљају ИСПОД 'коргю. 

А како, анет ЧУДНС'nЭТО';Щ'-#,l\эју појеДIIIЩ предмети кад 
" -,'" I " 

ое ОЗГО - нарnчtfТО' ОНИ ШТО су испод оаме :IОПТfI. 

Ви не видите Kyhy него само кров, ,ији ';зг.Аеда да 'је 



,Цџ.. Ч'tМt?ј,~емљр,;, К:>Н;Ю:I'р ЧQ.ве~IВf'fАиr.е ,C<1~1/) l~e.гД:BY,Kaцy 

ца. Э~~!ЉИ .... JloIj;ra. се, пен,~",брэо \1 човек He~a кад да , .', , ' . " --., " 

С~.;4.DВОФ!\О, '1!,\у>\\ипа. У. T"'~! dШ\ИМд.ивим rrРIIЭОр'И,.", ј,ер 

."УАИ И .уrrщ'ри,щ\эеМ."!\,.G~ЊУ,ју,се.ПРДО БРЗQ и.за ~IMO . . 

Ч-?~,1Ј.УТЈ:~,IIК.'t~~ В~АИ влше, нищџщи.х" по]еДИНОС,ЋИ. ',' " 

",:-ђ,"Ч·~,.' T~~ џе4Ј1Н<:1 ИРГАем,ч.в~Jlиqанствена_~ 'IЈер у ко
rЏЏЮ" зеМф<1 qА.А.аЗЈI да.,l;>,~;, Ј у, ,ТО;lИК@, се. 'ХОРИЗ0На,т увеп.ава. 

ЦОj;tУЏlајто -да, пр~лстаНИ,ге, KaJ-Шi IЩГrА-еда наква.., вели~а 

!I'Ipqf!1 К,ад j~ о.эгq пuгдедатес.а"В\lСИНС ОД ТРЏ ИМ'. ~етири 

crq;rflН~~, ~!ет~рч-, 4. ~РС,\Ю ј_е ,,~Џ~ЦO. дан _,ведар, ,ваздух rжр.о

.зра'I\,Љ; Тщщо .. ћ.~TC ТО, МОћИ ЛРМРРШИ1}1. У ди це. I"ЩР,о"" 
И .УЗа,\\е" пр;'!'!е и кр,!ве, .!I"јiJ.де, б,щи;е, Kyt.e иGпре'{\IАЩЏЈ 
.' . 

8елеЩ':lАq~1-ј c~y ТО ЧИН,И ,je~H.y. да~щр.а.~ЈУ, ,jeAiiH .BPAQ за,

Ю!В.ЬИВ призор. И Tilj аризор .. чи ... и раЭal'упеча;гак !ја 

Р~ЗНС путнике... .Једн" ас чуде и Дl-lВe, АРУГИ эбијају 

шаАУ и надаэе у ње,\IУ сијаi<?ет Qыешних ствари. Зар то 

није омешна кад ЧQАСн. ВИДИ T().НlKC СТВ<1РИ дО крајњости 

смањене; највећа зграда изглед;) ';као да ја човеlt :\lOже 
стрпати у џеп,._ баште и, П.ОЉ~ као KaKB~ .чара~а, високи 

r9РО~~И .,И3,г"н~Дају ,1~<1U ~ll}1fIИ~. - ,f{fl4 .,1OlfТa, , п'/џ~ва на 

~<;I:~Rj, Щ~СЧfiИ, ,ИЛt,1 кџ-д <(~ 4f'raHO. П~'Ре над К,аквом ,леПО~1 

ПО.~~,НОМ OHД~ ј!?,< ПР,~Ј39Р ,f'lсти~а hep-а~НОfJРСНИј.~ али, ПРfl:

.ја,'I'ији, О;), дрв" 9', НИА'\ .. V,!МО"кру,tщ ,!,<,аКО .lе>НИ 'јilзе~ч,џ 
~."p:er10 I Џ-9~~~~ I~ЗГА€i4(~ Ц9А~Љ(;У-lO ,C~~ на .paМ(~ ~е""fJ9рqt'Г-А~ 

I'~З,НО opqje'l!: чре,\lа УGеВУ,.l:fрји је на !рЮЈа IlутовД. Ц 

'!\РУI'/R~И I!.ЗГ4~",,\ју .)<~o "':џщи. А,КО Щ\ НУТУ има .\<Щ<ВИ+ 

1;\QA? Н~И ,Јlе.I,џ,:<;l:l;':а",иqГ.1еда:.~а9., A~ се ~ола н, П~ЦЏI.К "и ",~ 

h~~1/l~· . .- с" ,~~eY,T~., ~K.? и~а же .. ~~зн~џа онда ~IOве* ВЏДИ Ral)q 

QH?-:"~,~A~a l\1,~~Н).П9 ~QQ~I_I.1,ЛУТУ,.:, ;'-' '.' " ,,;" "" 
!,t}OHT(~,} .. y __ Џ.Ещ~е, ue_rp~.,,;-:-, IIОГ..1;ед уе IllИРIи" XQP~~~~ 

,!,\':I:, Ц9РЧ~~ .\,в!\в,уfJи : ".",oB~i< .ВИА!, праву q8аIlО'l,~.ЧНRа,т., 
ПqјIМ!l1I0<1Т!', неРРН8: ЧИЧ.Вi' щум,е. усдм,,,она "OABoje'la 
С~.iЩ ,\18". Р'!9ПО::Н!i!ју .. c~, щшщ" ,Rре~,?IЩ ср. ураВIIИАI!, ... све 

" - -" , -" 

j~ .1'11, c:\,~!,flle.14~40.A;:t 'jO!j~\< мq1'l~,lIидети. Д:\ад9 ЦО, малg 

Чi' Ч~О .,'lI'M,ep и~г"еА", !јј\О !!a,\lBa ,~ограФска ·к,ap;ra .. АЈ# 



~ar ,.И3r'i'3!1"UЈ!~~ ,lIхтни~а.9аQV,ИМ > 4руrи ПР,!~Ор', He,';l,~e'1lJ

_~~~! ,\ЧУАно,ва~~. ~и ~~~9-1:e .РЗИ ;~,a j~ Зу,,~1ЛЈ(! о_'ч?уг.А,{l, да JR~~.a 
:; ~~ВI?,Ш'1,,!а, _}~~; ~,3 г~e~.~: p_:lt3!lfl ,,~er:9, , u.c.,!-у.а'{,~:Н,lf-, , _!~_ oa~,IY ;).Н)
.I1ИКО се ми веl"Ја изди>ке>1O у ВИС!''1Ј:, у ноч,!~ .яа ,!I~he 
,АЗ:7ЬИН~ г~eA~~~~ r~I?MoЬ~\ Tpe6a,.~p q~', Јед', T~\, ,;}~_;.',ЏI?еА 00-

:б~~"ПИД~МР .,срдну.]едну,. КЏ:lУ· .Вц 'I~С~lи~е д"hщеiIRЊИ 
~а·эати.:. ,(! 9~гo 1,13 OO~~KaJ ви~ели, СМО, ла .Јс:эеМ~,а_)о!tруr :-I~!,') 
:;,-:- QA, CBeгa_,:г~гa _П,~,%~ E;I:~Шт,~", ,Б~iu -J,-fa ~роти~ ~, __ y М,ес:з::о 
.~~ .~:~~ДИТ,е зем.ъ~т К<Ј-О, ,.ку'r~у ИС~'упче.IIУ;. ВИ,.,Је'.f~ДИ,'Ј':е •... 

и~.ду(~",~,~ИУ;. T,~HBa,je <П~_РЩflе;~т.~в~, О,3ТО, Kqja, C~. ВР,1? Д~ЦO 
да обја'сн~т_и. : ,_ "1' - Ј " 
,- ' - ' ," , ,', ., , 

, "IICT?, :так(! ~ :~,rp.ol}a 1~9,~РIрИf;l;а ,наА, cer};'A,eAI]. уа l)Po,Bp .. 

.I1аhэ ,изгл~Д!!, ИСПУIIЧ~J:I~,'! KP\,,8il <1 ,кад со I10У>I"ТРI'Ч.ЦОUН,е 
!1:3 ?'рХ иа,~~Р~~, ?,H~~' j~ 'OH~, И~t1уб.tbенц. .' ',Ц: ,'., 

Ј }'. ол,~~,'Ч?;~:ГВУ ЈI.?.о~rји, o;~aj", за1i~JI: /I'ia. ,.КОЛУХ? д-а,.је 
и,1.c .. ~aгp'!:" вu~a~a, !!~e~ је .t:РРUЗr)/il~1' Ј/д цстој, ви9Ин.u са 

~e2?вu.'l-(, ?'И;"l: Е:Г?,.:г9' иqТО?,~'IJ~~~ И,~ft ПОС=13ТР<,lчаиэ корпе 
~~H?Д ва~Ау.шне .10ПТ~., }lо.см,~;трЈ.,Ч Bel1 ВИДИ! 4it j~, .эе~-

, . . 
.ьиште ИСПОД њега далеко. эаости.ло али поr,џrо му ,1'ОРИ-
., '" " -' , " "" - ,- ".! - ','" 

~OHaT ~зг~еАа .. A~ је I;I4 ~HH:~j ВИС~НИ, на .којЈ9Ј је и, ,~ft, 
. .. . '. ' 
,?:н,да. ~Y.. и ~Ч1а зе.\1.Ь~ H~ _и~t;'АеА..';l::I~~~mУП!IеН~'lнего. ffapaBff? 

~i3Ау.~..ь:~J:I,~~. Н~бо иa~, ~3 ,~_9:ГИХ. Р?r3ЛО,г,а оотај.~:,.и,~АУ.9Љ~I-Щ, 
;е небо. И зе",ља изrА.8АајУ,,<10 "i'o8a огрощр, ~~ду(5љеJ:lа 

ш?~or~~!1' ~"~ . ,; ',. r -, 

. у КОЛИКО са лопта 8~p!jЦ Љ,ење, ,у т.ол~"о С,8' .~eh'l" 

у~и.[?а~а I;I 1,арма 3~fi\la.--:?0f5~. )~.a y,\~IPM П9·:Џ,"Рк,у BJ:I~a уэ

бf9.~не C~':T~.~~j' _~paT~ ,ПУТ~~~ft ,,~ос:Гu:/Џ!.tJе~о·.:.Ј~fl!dа ,BEt~!1~ 
~~~.'В~р'~~ПИ/ :~{lA је Ba'pq~~1 lI~јж~в~~.', чује C~ нр,й. K,:;tK~O 9РУ-. ~ . . 
]~l~.~, -,,,наЛ~R. ~~ 9НО,иа4 С~.I.r~.ч\С.и морс~и" ра,Щ~ИНLЈУ 

O?,T,~f~e, "-:;-:'!\? "'1500 ме,а,ра В,LlС,о.КО; јОLlI, '1," 8ehQj ,ЏЈ/, 
~.~~~ .. И,~Г1.е~~"РА,аб,иј~1 ~~Л~. Ае !,?\ll ,А~.lО~Ој;чуј~. М;PTЏ.~ f:џ.:
~ЈИН~,.Ј~, C,~Д1-a" О~Ч I1УЧI.УЩI., ),\~?э ,то МР~-fЏfАq, .. ~P03, "Т,Ц!" . , 
'f!..~,HY lI~o~pe ,?I! N!~f"e'1i' '1~. ~pejlle,."o КО)//. .ycal;l:",eH'!.,Y!l, 
Br,~ ... ~A~ ,t~p~a: УЭВИЦИ_,~~ ,~tt~_~ЬEf.лрј~ ПО3А~з:~љају.!пу;тни~~ 
џJJ~ ,ИХ ~OB',:~~ ,.c[:ђ~,,:~}~, pr.~f1y., ,И ~:,A: А~и ,l11ffR-,9~, B(~_y(>J~~ 
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од 20(), до 300 >!етара тешко је' разговарати 'Щ они>!а 

до .. е, Што они кажу то се све чује Аобро. а .. и онlI. вр"о 
тешко' разабиру оно- што њим'а путници говоре, ма да ОВИ' 

вичу ко"ико год могу. 

ДоназанЬ је да ое. авук боље проноои са зе>!ље у 

'вио,\"у него ИЗ виси!*' на зе>!љу. Тако на при>!ер звуци 

јеАне војене баНАе чџи су се Ао на 1000 >!етара, ,а .. а
јање Шlса Ао на '2000 >!етара; 11а висиии веlюј 0,1 3000 >!6-
тара чу .. о се ЗВИЖАање "окомотиве а на 2500 метара 

тутњава, коју чини цео жељезнички влак на сво>! путу. Кад 

се ПУП1ilа избаци чује се пуцањ н" 1800 >!"тара, а уз

вици целе ГОМИЛU људи допру на висину 0,1 1600 мстара; 

на тој' се ПИСИИI-I може чути ИУКУРСI1.3.ње пеТАа ИАИ зво

нење звона НОћУ кад се УТИlпа днавн" .... арма, чује се 

жуборење патака lIоји се мало већО;I брзIlltом тече Ао 
на 1000 ,!етара. На 900 >!етара чује се креllетање жаба. 

УпечаТаЈ< је веома стран за путнике кад су на ВРАО 

веАикој висини. кад су веЬ у оБЈ1ацима и не виде внше 

земљу а чују зву!<е. Не видеhи више од куда ПОАазе 

ЗВУЦИ, чини' ИМ со као да су поста.IИ у обдаци:ма. ({На 

један пут, прича астроном Ф.tа,нарumi. чусмо звуке ин

струм'ента.,,,,е музике, ноја I:ЗГА"дашс Аа је приређена у 

самим ОБАJ:.LЦИ)Ш. на HeltO.HfRO метз.р.:1 ОД Нао .... )) Mel)y ТИМ 
у самој атвари давао се тога дана на земљи канцер'ат 

на 1000 метара испод ПУТНllка. 
Кад путници изгубе земљу и3 H'lДa, ОНАа по пој е

АЮ\l1М звуцима суде О местима над који>!а се налазе. 

Тако у једној својој шеТ~и. тај исти наУ'Јеља" кога спо

'менусмо мадо час, пролазио је по "I1есечини кроя Фран

цус>:у у једс<наест сати НОћУ, на 1 '200 ыетара висине 

:Земља му је ИЭГ'JI'еДа..tа - као тамна маса, а поједини ЗВУЦF. 
-dасв:им ~разговеТНi'I. као Iфекета'ње ЈНаба) Аа'веж паса, до

tiilpiixy 'до њега. ,,,жабе,· вели' он, показују 'нам да см, 
W3.'A 'неком баiJОМ, апси' сигурно Аају' у какво>! се .. у 
'MtH"B~ тйпiина је э~а'к" ла 'СМО изнаА IfАанина и шу~iа.) 



f{aA ПУТНИЈJ,Ij оовану на АОПТИ, онда у зору САушају KY~ . . 
куреиаље П6щова каио ое f"з .• еже о једног краја на Apyru. 

На виси/ш од 5000 до 6000 метара, тишииа је пог
пуна, не чуЈе се ништа, ни с ко'је стране. Шта више и 

оа~(И путници једва чују један другога. Један говори ВрАО 
јако, чини му ое да виче .... а љегов друг једва чује неки 

ОАаб ЗВУК,. који као да из .. ази из неког подрума.: отвар 

вр"о интереоантна, којој hемо узрок видети доцније. 

Међу ТИћ! дОК оу ПУТНИI\и недаАetш над зем.ЪОћ!, 

поједини узвици љихови враћају Ое натраг као одзив, 

вем"ьа прави одзив и враћа звуке натраг; једноставна 

површина какве )Iирне воде, као на IIРИ~leР неке ве

""ике реке. водо ПР<1ВИАН() одБИја звуке 11 враћа их на

траг. Чим ПУТНИЦИ наиђу на какво језеро, одмах ви',у 

да би ЧУАИ ОДЗИВ... "МИ ПРОАажаомо баш ивнад једне 

наше велике реке па УЗ8ИКНУСМО да ВИДIJ:lolО оће АИ нас 

чути. Узвикнусмо: ((Живе..1.а Франц~'ска]1) ()Аушајте: је
дан, два, три. чеТири .... «Живе.i<1 Француока)1) ОДГОВОРИ 

одзив ВрАО ОАабо. У оамој отвари ОДdИВ ое задржао че

тири секунда а то нам An,je начина да ВИДИМО ко.лИКQ 

смо дмеко над земљом. Звук пре .. аз И 34 О метара ва ое
кунд у оредљу руку. аАИ овде треба рачунати ПОАОВИНУ 

времена, јер је звуку требаАО два оекунда да оде на земљу 

адва да ое врати. ДаКАе ми омо од ПРИАике БИАИ 700 метара 
ВИСОКО.» -

Лопта се пеље све више и Више .... - {{Па куда ћемо1)Ј 

"Не брините се нећемо на ~teCBlf" - Me~y одушов

ЉОНИМ Г..i6Ааоцима I!ОВИХ ваЗАУШНИ~ .лопата, зар није би.tiО 

и таких, који CJ~ МИСЛИДИ да hе човеI-t моћи. отиhи ((на 

небо Ј) ј да ь.е се моhи попети на месец, 1\0 зна? на сунце, 

зашто не? Ти ... ЬУДИ нису ПО:МЙш..ьаЈ.И на узрок који НОСИ 
"опту У ВИОИНУ, а ми који знамо да је ноои ваздух, ми 

не ћемо ни тражитi-t да се наша .ло:тта попне у васиону, 

тамо где нема Ваздуха.... Па шта више, би.ло би .лудо 

МИОJlИТlf да се ма можеъ.ю попети и АО на крај -атмос-



Фер'е,лЬ на грайiiцу ваздуха, Бу ДI'Te уверени да ни,ю не 
, IHJ никаД отиtiйд6i-егрii,iiнЈ:е, јер томе и"'3. неабори'ва 
доказа 'као Ш1'О hCTObaд видетU, ' 

"Ади' бар, рtЉЙћете 'п!" "",Ц, је вејјговорао вl1.эду'ху, 
, , , о', _ _ "_ _ '. -, ,'" . , '. , _ 

реt~ите "на'м кО.iit1иа је' висина" 'atM:o-сфере.- -КОЛИКО високО 

на;('земљом: допире' вз.зду'х?' Да 'JlИ~ 'га Је ЈИ год 'мерио?" 
--" То је 'riи1'ање 8рАО тУГа.ЬilвО';' јеР ,iор~,(о'казат'и да' 

, ' 
• '. • ,. - " . _.;. • 1., _ • . . .' __ 

НИ СаМИ не' знамо RО.Ј.ИКО ]е атмосфера висока, НИТIO:I И"~lа 

Kor,i;' ко'; то ЗНR; ма да: је ТО";ИКО пуtа iHJli :\lеРеиа. Сваки 
- ," - " ,.,' 

ко је' год 'мериа, допиО је'Другу цифру' за висину aTMOC~ 
- . -' '. . " , ' . 

фере а-'то" је зиС\tt да НИRО н'ијё" тачно' иююрио. 
- 'с - '.. - , •. " 
- '. Ви Bch 'зн'ате да на Ii:оврiIiиiш -эем.л-~ИIIс)ј један Аитар 

, . - - , " , - - ,. . , 
ваздуха ТШ'RЙ 1-3 гра~ш: И као год Што вода у. неКО:\lе' 

суду" притиску је свьјомтежином ~a дн Ј суда, у "О>lе је, ' 
. .... ( .. ,. ,; ...' .' . ' 

као год што ,ј,)рс И.Ш Језеро притиску]е на СВОЈе дно, 
, . ' , , ' ," " ". . 

исто тако 11 Bq3AYX притйс:кује на терепе нзнад којих се 

наАази, Што је виснна' Ваде у суду пећа, тим је' и при
тйсак', на' дно веhй; то исто вреди и за ваз,\ух'- 'Ми а~шмо 
справi 'ко'јам' може~ю да 'измери~н)' притисак атмосфере 

БрАО Аако' 'й. iзРJlО тачно;' ту су справу понеАИ и 'наLliи 
путници; 'оа' собом. а :зов'е 'се 6apo.}lC'Tap .... TI1M 'aIiapaTO~i ," 
нађено је - овдЕ" не 'Ј\ЮЖЗМО' казати како - да на сваки' . .',. . ' '. .' " '. ' 

квадратни саНТИ,меТDР I10вршине ПРИТИСl-tује ваздух тежи-'" 

нам од' 1 ки.лОГра:-.ta н' '33 граМа." Ако је површина ОД 
, , 

једи()г квадратног Ј\.'ютра, онда притисан: ВЈ..здушни на Ј-ЬУ , 
ианоби '10,330 килограма, Мало зем.ьиште од једног ара 
трiти ваздушни притисак ето пута ве!",: 1 033 тоне т, ј, 

виfuе од једног ми",ијуна юi.югра"а, - "Према томе 

мОже .ли се' израчуна ти и КОАИЮl'је взздуrпнн притисак на 

цеАУ земљу 1" -' Без cy,i\be, и то врло ",aI(O, 3најуhи обим 
наше земље (цео меридијан) - 40 милијун"; метара _. 
можемо ",'ако наhи да је' њена површина 51 О МИАијуна 

квадратних Rи",оме1'ара"" Узев "'<1 сваки метар 1 0330 ки
Аогра'ма, 'на.л'азимо проотим' множење:\i, да ~e прiписак aT~ 

," . , ,,' ",' ' , . , " 
,юсФере на целу зе,r;ьину површину - иди другим речима 
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цеАЫ<УПН;1" тежина ваздуха""~" 'У" o"pyг~oj цифјЈИ"l:lеi'"'"в"

дрњ,.ај!lна тон,,"" .Тедан' "шiУ'lењак је VI"рачунао' да'ј'е ,"еО: 

жина цељог "ваздуха 1'ОАИК;', "ij;,и"Ь је 'тешка je)(fi1i ба' 
""рна Ћугљаод: 100 КИАометарrt"'у rtречНlШУ:" '"" "", 

, '"" На равни ци 'притиску је цео' ваэдушн;и отуб" 'до " њe~" 
гоМ границе са 1 "ИАограмом и'"33 гр""" на f{вадрати/'
сантиметар. Ако' 'се попi-I~~ю} на неi\и 'g'исони брег; рециМ:'о' 

5000 метара од места"иаК{)1>1е 0>10 прво "ут били: да 

...lИ 'ће и овде на св.:ши· 'кваАратни о"<1нти;\-{~тар "битir' ОНО::'" 

Аиtш' И~ТИ ваЗАУШНИ притисак ?'-. Очевидп() ';.џt" иеlус .... ', '1ер' 
сМЬ' Зu. ЧИТ<:tВих 50nО метара,"'ДОliIЛ~ б.IIи;-К'Е{ граtнЙ.(и ат-) 
масфеР(ј; "за" ТОАИIЮ је В:ХЭАУlIItt'и' сту()' 'поетаd краhи те и' 

љегов притисак слабији.' Лако Ое- .\шЖе разумети да 'll.ITO 
се· више пеlliЬмu, у толико је ваэдушни стуб- 'над нама 

кра:hи ;). 'и 'ваЗДУIПI-lИ 'притНсан' слабији. Ако т'ако ИАв;\iо 

и 'даЈЫе, морамо" заRЉУЧи.ти да" nе Притис,щ ваздушни 611:
ва:ти' сво" мањи и'· ~нtњи и на:јзад нин.акав. 

ПОСАе извссно'г времена од : полаСIШ зап'итаће OH~j' 

ШТО шета ПО В<1.здушној ~'ОПТИ: ({На 'којој СМО виЫши ?)) . 

---!- '(На' којој' висини [)) :Сад' ћу ва'м казати). 6дговара по

сматрач. - «\'lи '0:-.10 .... ·На .... 2'340 "\1етара ОД ПРИ.l1ике.)' 

(А од 'КУД ТО знате, где' вам је мера ?'» .:..-' «Ево моје' 

мере, овај мој ·ба.РО~IеТар » ." 

у свакој корпи' која"' носи ваЗДУlllНС путнике има 
. ~., . ~ 

Једно место ·остав.ъсно за· оарометар ОС3 кога путник ни-

"ад не иде" на пут у оБАЮ\О: Бароыетар је нераэдвојан 

ОД"аеронаута. ПО" ihЮ-lУ nе ОН rtозюiтп' на. којој је висини, 

да 'АИ се пеље И.lJI1 силази. Баро~teтар" Ј'ШО што' вид~tте 

није само за то, ла покаже" какво he преме бити, као 
ШТО неки -МИСАе;' ПрС>ГО пре је ТЬ~ГОiЗ за,щтак д'а tюкаже 

кd:.iики је атмосФ(--;рски притисак Има их двојаких-:' ј'едни 

оу оа живом,' а други су метаАНИ баРО:\1еТРI1 ИАИ аиеРоiuдtt. 

Ми се овде не ~IOжемо упушт'ати )' љихо'ву теорију.' На 

морској пов'ршини' жива се попне на 7 {) сантиметара ИЛИ 
на 760 МИАиметара; ако. је притисак с .. lаUИ:јИ, т.' ј ако 



смо O~ ИОП~МI1 на неку висину, t)HA \ tнэ И ЖИВШI сту6 

бити· краlш. Ако смо на 1000 метара BllCOm од м('рске 

. поврrшше, онда живин стубу барометру стоји на 67 сан
'('И~lетара ; ако је пак живии стуб на 60 сантиметара, 

онда с>lО· на оисини од 2000 мет"ра. Кад жива снадне 

на 53 санти метра , онда показује висину од 3000 ме
тара. а на 47 сантюrетара, ВЈСИНУ од 4000 метара. Кад 
пос.~атра'! про'!ита на бароыетру 4 1 С'НТЮlетар, онда 

веА/! да смо на висини од 5000 метара. а кад је баро

метарс:ко стаН:>е ОД 36 саН'ТИМGтара, онда су путници на 

6000 метара висине Тако исто 6аро"етар ыоже показати 
И веће висине, И ПОСМi'I.'I'рач ваља само да lIOгдеда у ба

рометар па да зна на којој је висини. 

Ако смо на баРО:\lетру прочита.ли љегово отање, па· 

пос.ле неког времена ВИДИМО да жива покаЗУЈе исти сте-
• 

пен, онда значи да се нисмо иопе.ли ни ~!a..10 у висину, 

него' смо оста.ли на иотој виоИни. А ако барометар НО

ДРУГИ пут покаже више степени но lIрВИ пут, онда значи 

да је .I10пта СИШ.l1а. јер је притисак ве!ш. 

у сноменутој таf).нщи показаАИ смо I\3КО с·е мења 

притисан на хи~ьаду метара; теђу тим АЮ{О се може пој-
, 

мити да се може израчунат..и из висине ЈI-ШВИНQГ стуоа у 

рармоыетру, висина и "" десетине метара. f'ачун није баш 

тако прост, п ми ое у њ неће:мо УПУШТЈ':ГИ. 

Кад је .I10пта би.ш на земљи, онда је гас у љој био 

ПОД притиском од 76 са~Iтиметара, и ~IИ СМО АОПТУ напу

НИАИ са.МО за три '-Iствртине, и.ли шта в.ише, за две тре

ћине њене запремине; с тога је Аопта при земљи изг Ае

дала ненадувана и СIIАаснута у неколико. Но у КОАИКО 

се АQпта већма пење v висину, у то.лико је нао што знамо 
• • 

притисак на гас у ЛОПТИ с.лабији, те се он шири све 

већма, и на извесној висини лопта је потпуно растсгнута 

и заузе.l1а свој округли 06.11ИI<, Ако се још већма .I10пта 

пења и. -гас не може ПИLI;1е да растегне лопту, онда иэ.лази 

кроз доњи отвор ЈЈ.опте, 'кога кад не би би.ло·, он би )' 
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олед САабијег притиска. (} поља имао ТОДНRИ напон на. ду

наре ~опте, да би лопту попепао. 

«Ми се НС ПQљемо више)), реnи tIe на један пут пQ

CMaTpa(l. ~ А ЗС1 што? - Јер смо на ВИСИНИ, на _којој 

ваздух нема више снаге, н.nјом би нас нопео још више. 

- Кад смо израчунаваАИ снагу НQшења наше лопте, 

сећате се да смо рекли: да се лопта пење са ра3Ј1ИRО~1 

између тежине Jlопте и гаса у њој и тежине истианутог 

ваздуха. И што св више пењемо, ТИ>1 је ваздух све ређи 

дакле и А3КШИ, И та раЗАика све маља. Најзад ДОАазима 

на такву висину, где је ваэдух тако редак, да је тежина 

тог иотиснутог ваздуха равна тежини лопте и гаса у 

њОј, даК...1е нема никакве раЗJlике Ј1змеђу љихових тежина, 

и лопта се не пење више. 

Међу тим путници би хте.llИ да се попну још више. 

Ваздух је сувише .. ШК да мож.е даље да их НОси .... шта 

да радо 1 Ништа друго но да О.llакшају терет .IIопте. Ви 

се сећате, да је пре свега унесено у путничку корпу 

неколикО кеса IfУНИХ песка; тај је песан за то. Кад да

кле путник Х:Оћ8 више да се Н8ње, кал хоће да ољ.акша 

терет, онда он извади једну, две ИЈlИ више кеоа и просле 

их; лопта је постаАа Аакша, с 'tora се пење и даље. 
Једном речи, ваздушни путник и>ш сигурна срества 

кад хоће да се пеље: да ОАакша терет. Аљи он ваља и ТО ба

цањетерета да врши мудро и с рачуном. Лобар аеронаута пu

знаје се по ТВРДИЧАУ"У према бацању терета. Јер је терет, 

ка<:, ШТО СМО и напред реми БЛ8,ГО путниконо ј ОН је још не

ШТО више, ОН је сам његов ЖИВОТ. Имати терета значи 

бити господар над собом и над свима ПРИJlикама, значи 

да се ПУ1'НИК моте пењати по вољи, да може проду

ЖИТИ свој пут КОЛИКО хоће, да може бирати место СИЈ1а

жења, да може умерити брзину силажења, да се може 

опет попети у висину ако је ".Fютребно. Немати терета. 

значи бити предан на МИЈ10СТ и немилост еАементима, 

~наqи .IIaljy без веСа.llа и крме. Без терета св не може пе-

Ш~1'ЊА ПО QIIЛА\tUIlf,\. 
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IЬати више, не може се иhи далеко. не маше се влада

ти путом. 

Терет не СЈ1УЖИ само за то да помогне путнику кад 

хоће да се попне више но што Jl,опта МОЖG да га носи 

у први мах; теретои се он с.лУЖИ и да остане на некој 

извесној висини. Јер ма КОАШ<О да је Аопта добро пре

мазаиа СМОЛОМ, ма КQЈ1ИКО да су затворени отвори кроз 

које може гас да излази, опет маљо по :мало гас излази 

из .лопте а на његово место улази ваздух, те .лопта по

ста]е све тежа и тета и почне да силази. И ако аеро

наута хоЬе да' остане на истој ВИСИНИ, он мора да из

баци терета ТОАИКО, КОАИКО је УШАО ваздуха у АОПТУ, те 

да тако спречи сиљажење лопте. Кад нестане терета. а 

ваља се пењати ИАИ ваља остати у ваздуху и не сиви, 

онда је за путнике највећа криза. Онда се баца све ШТО 

је тешко, почев од најнеПО1'ребнијег. Бацају се ФЈ1аше С 

вином, баца се и храна. То се не сме појестп НИ попити, 

јер с тим није ништа помажено, и ако су путници гладни 

ИАИ жедни, ТИМ горе, јер ма да има довољно јеља и l1ића, 

он га баца а не C>lC да једе НИТИ пије. Эа тим се баца 
п ТОПА.О oAe.ilo, па 11 ако је ХАадно, онда је тек 9..10. Више 

пута су путници СИШАИ ПОАУ наги на зе"љу. - Како 

'-тек ПЗГЈЈ.В,iР онима на 3Юl,љИ кад каквог дана виде да 

падају с неб:). капути, ха.ЬПR~, ИАИ који пар ципеАа .. ', . , 
Геј диеан, учен!! .'аеронаута \!5еше се једног дана по-, . 

пео до на 7000 MGTl\pa'-·виооко. / Он НС""lаt)аше више те-
рета, а хтео је да СО попне још ВИШG, ради неких по

C~laTpaњa. Пог Авда око себе шта би могао избацити. Храну 

коју је имао, побацао је већ. Више нема нич·ега .... на 
један пут падне му Аепа миСао на памет. У стане и узев 

СТОАИЦУ, на којој је седео, баци је преко ограде. Допта 

се' пuче одмах Llењати. - Тога дана је једна пастирка 
~YBaAaOBцe и· седеАа поред једнога џбуна. Па један пут 

чује НСКО ПОТМУАО брујање у ваздуху; подигне г Ааву и 

виле како нешто ВрАО' наг АО паде поред ње И~ неба. У 
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'ПрВИ мах уплашена није ВllдеАа шта ]е 'го паЈО, НО каА 

је дошда оеби, оде на место и И:'lIa шта да види? (;ТО

.-ицу. Столица је пада из неба. - lIебо је било. ведро . 

. аАИ је лопта била ВрАО виооко, те је пастирка није мо

Т.dЗ- видети, с l'()га је и ПОМИСАИJlа, да је та с,ТОАица паJlа 

из ((раја,Ј) с друге стране одакле ј (ј 11 могла доhи? Раэ

TJleAaB је мало боље, виде да је ТО о;)ична бе..1а СТОJlица 

-ИСПАетена простом сламом. Зар на тако простим СТОЛИ

цама оеде неавсни сгановници? - ПОС.iе два дана, но

вине дознадошо за цеЈ1У ствар. 

Пошто сыо видели шта раде аеронаути кад хоће да 

-се пењу, да ВИДИМО сад како СИАазе. Отворе вентил, који 

знате да ;е на горњој страни Аопте. ПутнИI\ је рад да 
• 

. сиђе ИЈIИ бар да умери нагло пењюьо лопте ј узица што 

АОJlаэи од вентила је ~opeA њега и ОН само повуче. Вен· 

-ТИ)) -се отвори, и нека извесна КОЛИ{lИна гаса изађе Н3 

поље, а на 'љегово место уђе ваЭАУХ, те оад Аопта постајо 

-тежа и почне да СИJlази. Испуштати гас значи ТОАИfЮ 

исто кољико теретити љопту. Искусни аеронаута отвара 

вентиљ само у "рајњем случају и кад је веома потребно. 

Кад све то знате, ви сад сигурно неЬете више пи

тати ((эа што се не може отиhи на месец 1» - Јер у 

кољико се љапта већма пење, ОДАаЗII у све ређи и ређи 

ваздух, његов се потисак смањује, те I;е најзад тог по

тиска нестати, и JlОПТ~ ма иако А3Ш.1 била, ма' каквим 

..Аан.им гасом била напуњена, престаhе да се пење, јер је 

ваздух и сувише peAat:t и сувише Аак да може да је носи 
на већу висину. 

у исти мах сад можете СХВQТИl'И како је тешко иэ

мерити висину до које допире ваздух. Кад једна мате

рија као што је ваздух, постаје све рођа и ређа, у ко

АИКО се удаљује од земље, онда да АИ се може реhи где 

је нестаје! Нашљо ое рачунам 4а на 60.000 метара 0.( 

земље, ваЗ4УХ је десет хиљада пута ређи но на саМОЈ 

:земљи. Али ма да је тако редак, опет га има и на ве-
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ћој ВИСИНИ мора бити још ређи. На којој Је он висини 

100.000 пута ређи но при зем,1.И, на којој пак милијун, 

би.3ијун и Т. А. пута реt)и? r АС је љегова ГЈе'гина равна. 
нули т. ј. на lюјvј га висини од звыље нестаје? Иыа 

више начина да ое ыери атмоофера, и нема ни Ава на

'Јина који Аају ЦОАједно.ку висину љену. По јеАНОМ се 

налази да ое свршује на 200 АО 300 километара, по АРУ
гим на 1 оо километара, по треlюј на 800 километара. 
Па баш нема је и ТОЛИКО, ми никад иеhеi\ЈО illОћИ доспети 

на ЛОШ'И ту висину из узрока ноји смо видели; а н" ме

сец, који је на 360.000 КИАометар", не С"емо ни ми

с.дити .... 
Има још један узрок, из КОГ ЧQвен: не 'може на .tlОПТИ 

да достигне грnницу атмосфере, шта више, иа КОГ не може 

да Аође и Аотле, донле га .. опта може Аа носи. Узрон 

је у томе ШТО на извесној ВИОИНИ нема довољно ваздуха 

за дисање. Ваздух је најпотребнији за наш живот, па на4 

њега нестане, ОНАа је и животу крај. 

Можда стс САуша~и како ае жа.Ае ОНИ; који се пељу 

на висон" брегове. Дисање им постане убрзано, а било 

им куца много брже: то је као нека врста грознице, по

"зната ПОД именом брдсха 6Ълест. Само путоваље пQ

. стаје тешко, ноге отежају и путник је скоро прину~ен 

Аа ое врати. Кад се ОАмара, ОН се брзо опорави l! на

стави даЈЬе пењање, али као што ое брзо ОДМОРИ, иото 

та!ю брзо и. IЮНОВИ ОНО ИСТО ШТО И мадо час и још горе; 

путници се жале аА ~y"aњa срца, уши им зу је, добију 

несвестицу. Мало доцније С.Нlбост је ТО .. НШ.а да не могу 

више Н3IIрЭД, па и одмарање не 110 1-.'1 ажв. Онда је путник 

приморан Аа се врати натраг. 

((Ја сам био принуђен да эастајем сваких петнаеот 

корака, ВелИ учени путник Сосир. ПeII.уhи ое на Мон 

БАан; морао сам BP~(/ често Аа застаје" и Аа се одма
рам. Кад сам покушавао да се и Ааље пељ"м, ноге су 

ме ИЗАава..е ... '>' Па то је, реhи ћете ЕН, умор 04 пењања; 
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од пута по тим високим и врлетним преде"има ; по снегу 
и ЈЈ.еду, где се ноге сваки час клиэају; од велике ,хлад

ноЬе н.аква влада на ТИМ висинама.... - Оно ИСТИНil И 

ТО је у неКQЛИlЮ узрок п.ланинској болести I аЈ1И главна 

је ствар реткост ваздуха који не достите эа дисање.А 
. - . 

Доназ ]е томе оаш пењање ваздушних путника, КОЈИ седе 

• • 
мирно у СВОЈОЈ корпи, па чим ДОСТИГIIУ извесну висину, 

одмах осете исте знаке болести. ДО ~OOO или 3000 ме
тара, - више ИАИ мање, то зависи од конституције и 

темперамента. самога путника, - не осеЬа се никаква 

промена. Само БИЈЈ.О удара брже (Ј, и дисаље се убрза. 

На још већој висини осећа ое тешкоЬа у дисању; осећа 

се Аупање срца, зујање ушију, помр'!ање вида. Ако бе 

још већма пење до на 6500 ИАИ 7000 метара !ми још и 
даље, ПУТНИR је скоро готов да КЈ10не и да са СВИМ ма

лакше. Он дише много брже но обично, много' дубље, 

,ми уза"уд, јер је ваздух редак, у [heMY има мало ки
сеоника. 

Старији путници "ењали су СР ДО 2000 или 3000 
метара. Први који је прешао ту висину, био је бедгисю! 

научењак Ро6ертсо>l., који је са јед!]иы својим пријатељем 

достигао висину од 7200 метара. 
((Ми oCehaCl\IO неко jaRo ТI1штu.ље Ј прича ОН, моје 

бйдо удараше врло брзо, диоање веома усиљено. Уоне 

нам беху надуте, ОЧИ крваве и мутно, вене пуне крви и 

јаlЮ I1Qпа.i1е; крв ми јУРё:l.ше у Г,ЛНI3У. Ја сам био малак

оао, као никаД до тада; једва смо се могди одбранити - . ОД теlIIКОГ f\P(:J~(jiRa, какав нас оеше напао, и 'ђОЈИ И3-, 
гдодаше као смрт.» - Идуliе ГОДIНЮ Геј јlисак о" коме 

маА0 час испричасмо ону эанимљиnу nр-ичу.; _9_~M'_y~1Bojoj 
корпи достигао је 7000 метара и није ос-етио ништа. Си
гурно је могао боље да издржи. 

Пре неКQAИКО година и то 18И год., један енглески 

путник, по имену Г лвзuр, прешао је много више, ту ви

оину. Од свију омртних он се најВIIше приближио не-
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беским те.llима. ЊИХ је би.llО двојица у корпи; тај на у

чењак и један искусан аеронаута I\оисвм. Овај је управ." а", 

oIlOПТО-М, а онај посматрао. На једној дасци Ј намештеној 

попреко, која је С.llУЖИ.llа место СТО.llа, метнуо је Г .IIезир 

све своје апарате и артију по којој је писао. 

Пе.llli су се једног .IIвпог јвсењег дана. Барометар је 

наг.llО падао. Ево их веЬ на 7000 метара; дисаље посма
трача беше вев уси љено, БИАО му је удара.llО као у вре

љој грозници, а руке ПОПАавеТНИА6 од 3lН16. Бацише те-

рет; барометар показа 8000 метара .... ма.ю ПОСАе 8500 .. " 
На 8800 метара Г.ilезир ма"шкса. Покуша да дигне десну 

руку, а.llИ не може; Аева рука му је исто тако К.IIонула. 

Хтеде још једном да прочита атепене на својим апа

ратима, ади му их нешто заИАОНИ, не ВИДИ НишТа .... глава 

му КАОНУ И наОАОНИ се на један нонопац који је нооио, 

корпу .... Хтео би да говори, аАИ ни да ""кне језиком .... 
«Ја оам још био при овести, прича ОН, и мој ум био је

иато тако неПОМУћен као И обично. Осећао сам као да. 

ca~1 угушен, и да ћу скоро да изданем.)) На један пут 

он изгуби свест -- као да је заспао. 'Гај је сан могао. 

бити -ве~IИТ. И за СВО тО BpCI\{e лопта се непрестано пе

ња.ll3. У истом је стаљу био и љегов друг. ОБОјица оу 

ИШАИ смрти' на сусрет, и не би Д)'го потрајало а ЖИВОТ 

би им се у О НО:'\I ретком ваздуху угасио, као што се гаси 

свеЬа у затвореном простору.... Храnри аеронаута на

прегне се још ј едан пут да ухвати за узицу што идс од 

венти.ла._ Он је поВуче.... али ~уби;\ra; рукама није мо
гао .... ИЗ<1ђе нешто гаса и АОП'Ј'а се заУGтави '" мада 00-
оде поче да СИ.i1<1ЭИ, и ОНИ дођоше у ~laAO гушhи ваздух. 

Аеронаута се брзо опоравио... "Пробудите се, викаше 

он Г .IIвзиру, покушајте да посматр"те, пробајтв ... " - "У 

тај мах. вели научењак, ја иидох моје апарате па и остаАе

ствари ОКО меБе. ЧИНИАО МИ ое да ca~l се пробудио ОА 

цедог "грозничавог сна, који убија у често да опоравља.» 

П0сље једног минута прздуэе опет CBOjU посматрања, аАИ 
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апарати и спраВе показаше да док Је један био у мрт

вачком сну а онај други у таквом иото,! отању, да оу се 

попели на ужасиу виеину од 11.000 метара 
Та два путника била су близу оМрТН. али су се орећН(Ј 

спасла. Међу ТИМ има ихкоји се ИЗ мртвачн.ОГ сна нису МDГАИ 

више вратити. Ево послушајте такву једну жа.[()СНУ причу. 

Било је то у. априлу 1875 године. Три научењака 

попеше се у ваздух: један веома веПIТ посматрач по 1I
>!сну Кро'!с-Саин.ми; друга двојпца: Гастон. Тt!сан.дuје и 

Сuве.х беху паљаllИ аеронаути. ХТ8Мl су да чине нека .по

сматрања са свеТАошhу, а заКЉУ"IИАП су да се поину што 

већма могу. II да би достигли што већу ВИСИНУ, понели 
су у трима маљим Аоптама кисеОНИI.;:а, који ће да удишу 

кад га у ваздуху тако реhи неотане. За врдо кра'ГКО време 

доспеше на 7000 метара. Један од љих удисаше киее

он!!к кроз једну танку цев од каучука. "Изредно деј

ства,)) повиче ОН. Осећао је као да Ыј' се снага у двојила. 

I:\роче СпинеАИ поема тра ј СиввА већ малаксао и ГОТОВ 

.да заСЈЈИ На један пут се тргне и упита: «'Греба ДИ да 

бацимо терета.)) - « Баците.» -:- Он избаци три пуне 

кеС8, и ма.,ш после већ. беше КЛОНУО. Тиоандије покуша 

да удише кисеоник, ади немађаше CH<lre да принесе цев 
до уста. «Ми СМО на 8000 метира [») XTeQ је да узвикне, 

али "у речи застадоше у гр.лу. Г_,ава му "Аоне. очи му 
. , 

се за;воришс, учинило му се као да ]е иэгуоио сВеО1.' .... 

После неког Bpe~leHa он се пробуди, аАИ ОДмах падне 

Опет.... ПОСАО два сата он отвори очи. Памтење му се

поврати. Шта је би.ло? Аопта ужаоном БРОИНQМ пада .. " 
{(Кроче Ј СИВСАе [, 1I0виче он, Сивеле l пробудите се ј» -

ААИ се они више не пробудише. На дну корпе згрчени 

Један поред другоса, са мутним ОЧИ~lа, крвави~-[ уснама 

Аежаху јадна два пријатеља. 

Тисандије живи и данас. Ви се сећате да амо у 

.кillетњи по еАектричној иэложби)) 1 видеАИ, како се он .. 
1 ВКМI uСрба,.шју» 31\ ГОЛ. 1881. 
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и данао бави испптивањем ваЭДУU1не .110111'6, и да је про

нашао начин како ое може ЛОПТОМ управ.ьати. Оној ДВО

јици подигнут је предпрошле године споменик у Па

ризу. -
Ви знате врдо добро да не дише са:-.IO човек, нrзго и 

ове животиње, па дакле ЈtalЮ Пете појмити да није само 

ЧQВ6И осетљив спра:м ретног ваздуха. 1-1е1-1:0 животиње из

држе без довољне КОАичине Н:llсеонИI{Ј. у ваздуху више 

а Hel{6 :-.шње, ПРЮ1;t теАесној грађи. I-{ao ШТО иаг AeAa~ 

најосетљивија је мачка. Већ н" 4000 "етара кад се 

покажу први -зшщи БО,/lести, јадна та животиља је В6ћ 

у несвеоти. почне ]ако да скаЧ6, па мало за ТИ1\{ - падне 

мртва. ВидеtНП6 Д<1 је са свим природно да оне ЖИВD

тиње н'!.јдуже 11З,\рже редак ваздух, lюје у ваздуху и 

живе, које имају Н.рила, а то су тице и ИJIоекти. На 2000 
метара Ф.Аамарион је на свом путу видео лептире око 

своје корпе. шта више, он их је нашао и на 3000 :\ю

тара. - Тице ПaI-'i. могу да се иопењу Вllше И.1И мање, 

према врсти и граt)и својих крила. Огромна тица кондор, 

видела се на ВИСII!!И од 9000 метара, II од свију живо

тиља, П:Ј, ГОТОВО И ОД човека, Он ое најВJlше удаљава ОД 

8е"",е. На 7000 до 8000 метара достижс и алписки орао; 
до 4000 ИАН 5000 метара пеље се соко. Све су то као 

што видите граБЉIlвице_ На 2800 метара пење се ГОАуб, 
за тим .1аста. која ретко кад узлети на већУ висину ОД 

2500 метара. ПеВ<1чице наших шум а . Н<Ј.рочито оне што 
.ое не, селе, peTI-IO могу ла достигну 1000 метара, као 

што шева то врло ЧВQТО ЧИНИ. 

3аНИМЉИВQ би било да ВИДИМО шта бива ОД тих тица 

кад се однесу на ВОћУ впсину. но ШТО оне обично уэлеhу. 

Више пута су ваэдушни путници ноаИМ1 са 0060:\1 тице, 

-нарочито голубове. На свом високом путу, о коме је мало 

-час биља реч. Г лоэир је riуштао голубс на разним виси-

нама. На 5000 40 6000 метара, пуштен голуб није имао 
.ДОВОЉНО густ ваздух за летеље, падао је у ковитљац АУ-
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пајуhи непреотапо криљима, еда би успорио пад. Гољуб 

кога је он пуотио на 8000 метара, пао је као камен " 
Мо,те бити да је почео да AeT~1 кад је дошао БАИЭУ земље 

у густ ваздух, а мож~а је усљед вељи"е брзине којом 

је падао, стигао падајући на земљу, п ту се разбио. Ј ед-
" ..' 

ног гољуоа КОЈИ Је ЈОШ остао у кафезу, носиљи оу путници 

још даЉ(ј са собом; кад су ДОШАИ R себи, наШАИ су га 

угушеН<l, мртва. 

,Да АИ је саЈ.1О реткост ваздуха узрок, што човек не 

може да ИЭДРЖИ ве.лике висине; да ни]е тамо ваздух 

другог саСТава, но што је при земљи, те да таки про

мељен угушује ;Т-ШВQТ? Та.но су сви питади, кад су ви

деди да се човек не може да пеље, ДОI\ле га .лОпта може 

да носи, а то је у исти мах интересан'П-lO и корисно зна

ти, Баш ради тог питаља Геј .ilисак је "редуэео овој 

пут на 7000 :ыатара, као ШТО смо веЬ видеАИ. Он је Љdаа 

да донесе од ретког ваздуха, од ваздуха изнад об.лака, те 

да испита. И он га је донео у малим Фдашицама. Уз при

паМОГ1 других науqењака, ОВ j~' испитао тај ваздух оа ви

сине ОД 6500 метара, тражеhи његов СЈ.став и особине. И 
нађоше да је тај ваздух ИСТОГ састава као и овај при эе~I.ьи, 

да и у њсму има. кисеоника и <tэота, и ТО у ИСТОЈ раЮ1ери ј 

шта више, и у њему су нашли нешто угљене киселине. 

То је ПQНОI3ЉGНО више пута; и Р:~ЭУА'1'ат је био упек 

исти. ДаНАе сад мож.емо наОt1гурио реhи, дз j~ ваздух 

ДС) ВИСине од 6000 иљи 7000 метара иСтог оастава као 

и при земљи, -ca~1O много ређи и да само та реткост не 
да човеку да се даље пеље. - Какав је ваздух на још 

веhим висинама? - Не знамо, 

попео да I'а дон('сВ .... 

ЈУ 

. . 
зер се нико НИЈе свестан 

110 НЕБУ 

Више пута сте са врха каквог брежу ЈЬка, кад је 

дан ведар и са свим боз 06..,ака посматра.llИ ону ПJlаветну 
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II огромну пучину, коју обично зовемо l1ебом. Изг .. еда 
, 

вам као. .да оте С8АИ ПОД какав плаветан округао по

кров, који се издиж,в до неи~мерних висина ИЗНDД ваше 

г.лаве, нагиње се и заокругљује свула ОНО вас, па се нај

зад наСЈ1аља Tal\lO даАеко на хориэонат. Па кад сравните 
његово плаветнило на једну и на другу страну, видите, 

како је на СУПРОТllој страни ОД сунца интензивније и 

загаоитије, а оа стране сунца БА('ђе и отвореније. Свуда 

QКОЈЮ према хоризонту изгледа таКОГЈе отвореније ~ ДОК 

на крају изгуби готово са СВИМ своје пљ~tВеТНИJlО .... 

н.ОАИКО ГОД пут о. гледате небо, ,нљ:а,\ га не видите 

подједна~о ј ОНО се мења сваког часа, сваког годишњег 

времена, сваког Дана ј мења .се по боји, пп свеТАОСТИ, ао 

величини, каткад је отворено ИАИ затворено ПJlаветне 

боје, некад кроз ту боју продире румеШIДО, .љубичаота 

боја ... Што се тиче љеговог изгледа у зору, ИЛИ кад 

сунце седа, нико нема довољно речи да га опише и како 

ваља представи. 

Шта је то небо? За ШТО је ОНО пдDветно Ј 

Небо је цео беЈграниqан простор у коме оу ова теАа; 

земља. сунце. планете, звезде, комете, jAДHO~l речи цео 

свет. Стари оу )'1Исдиди, да је небо кристадан ПОКАопац 

9а који су звезде приковане: у бибАl1јИ се вели, да је 

небо прострто {(јако иожа.)) Све то нс постоји ј небо је 

ваздух који ми ВJrДИМО. 

Узмите једну чашу и напуните је 130AOr.I чистом и 

ирозрачном; она је без боје и једва видито да у њој 

има воде. ДаКАе та је вода 6еа боје. \\е ~y тим кзд воду 

ПОГАедате у веЛИIиј маси, у канвом басену ИАИ језеру, 

она није више бозбојна, она је зелена Вода изгледа эе

ЈЈ.енкаота и над је у :маљим НО,ilичинаыа, <Ј.ли nаш због 

Тога што је и;-,ta маЈlO, то је зслени.Ю тако СА<Ј.бо, да 

га и не видимо, те ИSГАеда без60јна. Вода задобије своју 

зеАену боју, те" кад је у ве"икој маси, кад је с .. ој воде 
кроз који продире оветлост еедики. 
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Ваздух који ]е са свију отрана ОКО пао, изгледа без 

боје кад ГОД га гледамо у малим КQАичпн;),ма, у танком 

слоју, Обична празна чаша пуна је вазлуха, но ми га не 

ВИДИМО, нао ШТО не би ВПД8JlИ да у тој чаша И1й\ воде кад би 

је издаде"ка г.л8Д<1АИ·, и кад нам НИКО нс би казао. И вода и 

ваздух је у чаши без боје, Mei)y тим погледајте у висину, по
r .ледајте грдан сдој ваздуха од на,С па до љегове границе, за 
коју, као ШТО смо видели, још не знаi\!О; тај ваздушни слој 

није више безбојан као мало час, ОН СО 060ИО као код оно 

воде у језеру, саыо не зелено нао вода већ П,Ј.аftетно. 

Ми мало час назвасмо небо пдавеним, а оно је ваз

дух ПАаветан. Суи rI8ва CBeTAOC~ ПРОЈ1аэсtш кроз тај ваз- о' 

душни слој, допире до нас оамо у плаветној боји а свију 

осталих сунчевих боја нестане, те и ваздух кроз који 

Она на ОВОМ путу пролази, изгледа плаветан. Но како 

се састав ваздух;). сваки час меља, час И~1V. више, а час 

има мање водене паре, прашине и т. Д., тако се и ње

гова прозрачност ;\Iења, а отуда ДОАаЗI1 и раЭЈlИка у бо

јама, као што м<)до час видесмо. 

Ако останемо при томе, да је небо плаветно, онда 
• • • 
]е неоо ваздух и ШIшта више, зер пл3.ветнидо додази 

само эбог ваздуха. Међу тим не обэируhи се на боју, ми 

смо ка~аJlИ шта зовемо небом, и оно не би би~lО пла

ветно да нема ваздуха. Ван ваздуха небо изгледа црно. 

Па како је [ЈО небу? 

Отављајуfiи то питање, ми I1итамо, како је ПО OHOl\ol 

простору које ми навиваl\Ю небuм? На њ можемо одго-
, 

ворити само ако за небо узмемо рни С'\JIlсао, Т. ј. ако одемо 

у небо само неКDАИRО хиљада метара, <1 не МИЈ1ијуна и 

МИЈ1ијарада l ... ш~ьа. Наш ће се одговор оснивати само на 

ономе што је {lOвек сам испитао и уверио се, а не на 

OHO~le како он blИСЛИ да је. 

Једини начин да се види како је по небу, јесте вав

душна лопта. 3а то да ВИДИМО, шта су нашли ваэдушни 

путници, пењуhи се у небесне висине. 
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Сви ваэдушни путници веАе, да је по небу ВрАО ХАадно 

и ТИМ ХАадније, што се попну на веЬу висину. Поред 

барометра сваки ваздушни путник носи између остаАИХ 

апар~та и тер.tю .. нетар, а ВИ сви знате, да је то справа 

којом се мери температура, ТОПАО1'а и ХАадноћа. На тер

мометру има степена, који показују ступње X,llaAHohe и 
ТОПАоте и почињу од НУАе па иду код једних до 80 а код 
неких до I ОО и више степена. Нула показује темпера

туру на којој се крави Аед, а t ОО степена ТОПАОТУ на 

којој кључа ~oдa. Ако је ХАэдноЬа веЬа од оне. на ко·· . . , 
ЈОЈ се крnви лед, онда оу ТО степени (ИСПОД нуле ,Ј) а 

ако је веnа, онда «над НУАОМ.» Над је обична темпера

тура, кад није ни ХJI..адно НИ ТОПАО, онда термометар по

каэује 15 или 18 степени над нулом. Зими пак, кад )6 

цича, може тер.ч()метар да покаже 1 О ИАИ 12 НЈЈИ 15 сте

пени испод нуле. 

Кад эна~1O меру, којом се мери ТОПЛQта и xAaAHol'i<J. 

да ВИДИМО, шта веле о TO~le ваЭДУШIlИ путници. 

По се(;и се Рi1эуме, да. се температура ваздуха и на 

висинама као и при земљи меља пре.ча добу године, према 

добу дана, према томе да АИ је небо ведро ИАИ об.i1ачно, 

да .ilИ ветар дува с југа И.ilИ оевера. Тако на пример на 

извесној висини један је путник опаэио на теР:\10метру 

умерену ТОПАОТУ, док је други сутр" дан, кад су се при

.ilИl,е прuмени.ле, нашао на иотој висини ве.ilИКУ ХАаАноћу. 

Међу тим би.ла :.ш које доба године, био дан ма какав, 

опште правило је ово: да што се Befi"1ta аењf3..'ИО у висину, 

тшw. је те.м.u;ература нuжа, T~ је х,ладн.оnа веnа. Само 

што то опадаље ТОП..1.0те оа виоино:-.l не иде прави..1.НО, 

као на пример опадање притиска, него неправи ... lНО, Тако 
може ое деоити, дп. путник пролази кроз неки олој ваз

духа доста хладан, па пељу!;и се све више дође у други 

САој, који У место да је ХАа.~нији буде ТОПАији. ААИ ТО 

оу изуsеци, и путник ваља да зна, да ако се попне још 

-више, да nе морати наићи на ваздух много хладнији. 



45 

Узмимо да су прилике обичне, да нема изузетака. 

Путници пролазе на пут накваг .лепог Астљег дана и тер

мометар је у х.аду показао 20 с,'епена над НУАО'!: ТО је 

веЬ ПРИАИЧНО ТОПАО; они ноое са 0060;\1 3Itмсже хаљине 

и ОВИ се чудите шта ћв ИМ кад је тако ТОПАО, да би 

баItИАП и ове летње што И~Iaте. Али после неколико ми

нута, НПД су СТИГАИ на 400 метара висине, а термометар 

већ покаэује 15 отеп.! 1'0 је умерена пролеhна темпера

тура. Путници се пељу и даље 1Ј тер"о,!етар на 1000 ме
тара показује 10"; 6" ИАИ 7" пС'казаhе на 2000 метара. 
Кад су дОШАИ од прилике на 3500 метара, термометар 

показује ОО, а то је већ зима. 3а неколико :-'ШНУ1'а прешли 

су иЗ месеца јУАа у децембар. Наши путници, научени 

доле на топлоту ВРЛО су осетљиви спра:\l те хлздноће и 

веn су одавна обукди своје зимско одело. - Кад ПУТ

ници дођу на 6000 ИдИ 7000 метара, ту је већ јак мраз, 

руке ПОПАаветне, зуби цВокоnу .... А доде и<шод љих, на 

земљи, људи се купају у зноју. - На тој висини од 

7000 метара, аеронау'га Сuвв..I, онај што је онако .н~a.llOCHO 

заспао, да се није више ни пробудио, забеАежио је 24 

степена испод НУАВ. 1\0,1, нао кад је највеhи мраз, тер

мометар покаже 1 оо, 12 ИАИ највише ј 5 отепена ИСПОД 

НУЈ1е, а путници су на ХАадноhи ~д 24 степена испод 

нуле; ТОАика је ХАадноnа у Сибиру. - Г .. езир, који на., 
је такође познат, наишао је на иоту ту температуру 24 

степ. ИСПОД НУАе, на много веЬој виоини, на 1 t .000 ме
тара. Ето то је та непраВИАНОСТ за ноћ' рекосмо, да на 

једној иотој Висини није увек jeдlI3 ист" температура. 

Друга два путника: Бара .. и Бu><сuа на 7000 метара ви
сине имаЈЈИ су ХАадноћу ОД 39 степеН<:1 иопод НУАе, и то 

у месецу ју АУ. Страlll на xлaДHoha, као и у иОЈ1арно., мору. 

- А шта МИСJlите. Е.О.llика би хладноhа била кад би ПУТ

ник ишао у меоецу децембру и.ли јануару, кад на земљи 

пуца дрво и камен од хладноtш? 

Сад можете МИОАИТИ, какоје путнику на тако веАИRој 
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ХАаднаnи, а уа то још ваадух редак, Једино још што му 

не смета, јесте то, ШТО у ваздуху ~УТНИК не осећа ни

ю:шав ветар. а зашто - видеnете. Ви знате да је много 

ЈЈ.акше снооити мраз, ма како он био јшt, само кад нема 

ветра, који је много ХАаднијп ма иначе теипература не 

била тако ниска. 

Та ВСАика ХД"ДНОћа заједно са решошnу ваздуха, 

чини те путници брзо изгубе овеот, а врдо често и јако 

пострадају ма да ИМ се свест повратп. Једног дана, је

дан италија.ноки аеронаута ПО имену 3ам.Овкарu Ј падне 

у море са својом лоптОм,.,. Мокар до !юще још је имао 

снаге да избаци из корпе један ПРИЛL1Чн.о тетан апа

рат. Допта ОJlакшана; на један пут ТОЈЈ.ИЮ1:'1 теретом попне 

се ·опет висину I-\аО отреда брзо, и однесе га БрАО ви

СОКО, где је БИАО веома Х.i:!МИО. Његово ОД6..1О, ПОКИСJlО 

У мору Ј Э?МРЗJlО му се за тедо; он падне у неовест. Кад 

је дошао к сеnи, руке му беху промрзле"" "орао је од

сеnи више прстију" , 

Али ШТО 1'10 вас још више эаЧУАИТИ јесте то, да на 

лопти као и при пељаљу на високе брегове, кад је ве

дро и над се преl)у облаци', сунце пече да се не може 

Снuоити поред онолике XJlaAHohe која там:о ВЈ1ада. «На 

4500 "етара, воли астрон Ом Фдм.аРUОIi у једном СВОМ 

путоваљу, имађасмо хлаДНОћУ од 120 испод НУАе, а ОУН

це нас је пеl\.Ю да не могоомо ОН()СИТИ.)) Ствар веома 

несносна, јер ва" сунце гори главу, врат, и једну страну 

тела а друга се 'Iрзне .. " 

Тако вреJlИ СУН'lеви зраци падајуhи на АОПТУ, за

греју гас у њој, и он постаје још лаКII!П, јер се шири, 

у след чега се лопта поље све брже, као да јој какав 

терет избачен, Чи.\! лопта иза!)е из н,;нвог облака, те је 

дохвате сунчеви эраци, она 110Ј1ети у висину као да је 

. сунце к себи вуче 

«Па куда ће лопта тако 1)) - "куд је ветар одне-
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несе." Баздушни ПУТНИЦИ. поверили су је свом Б~гу Ео"у' 

и сад ОН љоме рэспољаже. - До душе ':'1(1 знамо да ПУТ

НИЦИ могу ДО неходе ВЈЈ.ад<\ти ЈlOII1'ОМ; Jl.югу да се попну. 

на веЬу висину, ИJlИ да се спусте ни}нс; МОГУ ДО неКАе 

да Ьирају тренут,ш IЈАИ. и само место, куда ће да се 

спусте, До год имају терета и гаса, дотле су они госпо

дари у пењању и силажењу. Али ШТО се тиче правца 

СВDГ& путовања, ту немају ни[шкве снаге над ЛОПТОМ, ту 

су робови ве1'!>а, Најслабији поветарац носи лопту исто 

тако незадржано нао и најјача бура; она је играчка 

ваздуха као и онај мехур ОД сапуна кој ИМ се забав-" 
, ' 

.ьаЈУ деца 

Аеростат ИАИ ваЭАУШН1\ АОIIта у ваздуху није ТО ИСТО 

што и лађа на мору, лађа која терана ветром, може да 

се користи отпора.И ноде, те да се бори с ветром, да 

УЗ'dе и друrојачијп правац а но само Оllај, којим ветар 

дува, Ваэдушна Аоита но плови по ваздуху, она лебди, 

- Шта није до данас рађен", каквих uпарата није до 

сад из,,"иш.ъено, помоh.у којих би се ЫОГЈ1Й управљати 

JlОПТО)-I, аJlИ све до данас остаде та отнар немогућа .. Једни 
наМ(јштају на својим Ј10птама КРИЈ1а, други весЈЈ..3, 'греhи 

крму и шта још не, на све узалуд, Ветар носи и ,llOпту 

И нри.llа. 

Тек ПРОШЈ1е годи-не, као да је у lIеКОЈ1ИКО исrrЭJlО за 

руком познатом нам аеронауту Тисандијеру, да нађе начин 

којим би се МОГ.IlО ~оптом' управљати. -l\.fи смо о њему 
ГОВОРИJlИ у нашој «Шетњи ПО еJlеКТРИЧЈЈој ИЭЈ10жби.)) 

Аопта налазеhи се у ваздуху, иде онако како струји 

и тај ваздух. у коме је ј и она эауз:vte ИСТИ правац, исту 

брзин)', Прва последица тоса, јесте то - што ће вас 

можда на први ПОГ.l18Д изньнадити~ ади кад се раЭМИСJlН, 

онда се увиђа да ј е тако - да взздушни путници не 

осећају никакав ветар, -па ма како он јак био, ма он но(}ио 

"опту брзином, која је два и три пута већа од брзине 

1 Бог ветра КОА стаРIlХ Грка. 
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железничког влака. Перо метнуто на itрзј корпе, 1-1е he 
ОДJlетети, П.llамен ОД овећС не ће се ПОВИТИ НИ на једну 

отрану, ма да .llDпта јури ужаоно" брзином. 

Над сте на эем.ьи, ооећате и најмањи поветарац; а 

ТО (} TOrt1, ШТО покрет;Ј.Н ваздух удара H<i вао непокретне. 
Нека је ваздух оа. свим миран, а ВИ трчите, ви ћете оое

тити како вам ветар подиже кооу, lЦIoI-Ш свира ОКО уши])'; 

оад оте ви би.lИ ПOltретни а 33ЭАУХ миран, непокретан. 

у оба ова мучаја има оудара, и тај оудар ооеliате вн. 

ЛАи на JiОПТИ је са СВИМ Аругојаче ј лопта и цео ваздух 

око ње путују зајСNЮ: иэме!)у лопте и ваздуха нема оу

дара, те нема ни ветра. Кад би мог ла ЛОIlта Да ое креliе 

брже од отрује ваздушне у којој је ,ми спорије. онда би 

се одмах осетио ветар, иначе нв. Тако на пример кад АОПТУ 

носи каква бр"" ваздушна отруја, па нагло пре!)е у другу 

отрују маље брзине. онда лопта, у олед лсљивости, задржава 

до некле овоју првашњу веliу брзину, и онда ое осеliа ветар. 

Међу тим ваздушни путници ооеliају BeT~p. који не 

поотоји у отвари. ... - А ево ·како. Као год што кад 

трчите -по мирном ваздуху, ви ooetiaTe ветар ИСТО та:tЮ 

кад се лопта брзо пеље или опушта, онда путници ооете 

ветар, кој и дува у оупротном правцу љиховог кретања. 

Ако се .'lопта пење, онда путници ОССћају хладан ветар 

који им пада на r лану и рамена, као I·ШЛ би ветар дувао 
с неба на зем.ьу. Ако на проr1,ив лопта силани, путници 

осећају ветар, који иде са зем~ье у небо, чим се нагну 

преко корпе, те ИХ он дохвати. 

Ти ветрови кој и дувају путницима кад ое пењу или 

оилазе, иото оу тако оигурно орество поред барометра 

да дознаду, да ли се лопта пење иАи сила.зи. Ето за то 

је на средини лопте намеШТ8Н онај барјачић, о коме је 

би.llО речи, пре но што је лопта пуштена. Кад се лопта 

пењ~, о'ида ветар дувајУћИ озго, обори fiарјачић на иише 

и пу,ници не знајуliи како ое лопта Kpe~,e, погледају у 

њега, а он им покаже да оепење. Стоји ли барјачиh 
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окронут на више својим крајевима. онда]о то сигуран 

знак, да .i!OlITa силази. Али тај барјачиli ине показује 

. ништа више, но то, да ЛИ лопта си.аази или се пење; са 

,каквом ТО брзином бива, ТО показује барометар ј тако 

исто барјачиh не може да покаже ни "исину, на кЬјојде 

путници налазе; то опет ради баРU:vIетар. као ШТО· :СМО 

већ видели. 

Осим у пењању ИАИ спуштању, путници нс осецају 

никан:ав поветарац, него су у потпуној ТИШИНИ ј они не· 

"нају ништа о кретању којим лопта иде Како дакле могу 

да дознаду пут којим путују? - Једино. ако гледају у 

земљу. Нагнути на обад корпе, ОНИ гледају доле; тамо. 

виде шуме и· поља, седа и вароши како промичу ИСПОД 

њих. ПОједини пред ели приближују се путницима с једне 

стране, ПРОђУ испод њих па оду на другу страну и пут

ници познавајуhи те пределе, знају на коју страну иду. 

Али ако аеронаути не могу да виде земљу? Ако су 

У маг АИ ? ИАИ ако ИХ лопта изнесе изнад каквог слоја 

оБАака па им облаци заКЈЈ.оне зем.ъу? - Онда не знају 

ништа о своме путу, онда не знају ни ОД куд долазе и 

куд ИДУ, НИТИ пщ\ каквом брзином. Допта може јурити 

ужасном брзином на једну или другу страну, путници 

МИQАе да стоје као укопани. 'Може бити, од како су се 

попели над облапима. да су променили правац? Где су 

они? - lIITa је испод љих? Земља? Или море? Да нису 
над каквим океаном. у коме Ье наhи Сј\'IРТ? Да АИ неће 

у свом путу лупити на какав високи брег и раэбити се? 

- Ништа о томе путници не знају. И ако хоће што пре 

да Дознају, морају сиhи испод облака, морају се прибли

ЖИТИ земљи те Д<1 виде где су. 

Кад угледају земљу, онда је нешто друго. То је нај

бољи начин учити геограФију. Посматра" рашири карту 

па само наАази поједина места . .на карти, иянад којих 

Аопта ПРОАв'hе. ВеАежеhи на карти свахо место иэнад 

кога пређУ. путници знају пут којим иду. II видеhи пра-

• 



вац својега кретања и рачунајуhи брзину његову "ред

виђају у напред места преко којих по преhи. "Кроз де
оет минута проћи ћемо изнад те и те вароши:, - преhи 

ћемо преко реке између тог и Tor села.») 

Поред тога што "утници оазазнају појеДИН<l места 

на земљи и оравњују их с карl'ОМ, служе 013 ОНИ И спра
ЈЮМ која вам је позната и која се 30П6 БУСОЛ8 за распо· 

знавање правца кретања. Нарочито је буеола ОД велике 

помоhи кад се Аопта стане окретати око себе и путни-
. ,. 

ци ое ВрАО Аако изгуое у ори]ентисању. 

Кад нема 6УСОАВ онда, знајући КОАИI-Ю је сати, MQry 

се путници управљати и према сунцу - ако га има. 

Говореhи о брзини којом поједине ваздушне струје 

носе ваэду.шну JlOlITY, да ВИДИ:\lО са наiШО;>.1 се брзином 

оне креПу БАИЗУ з",'ље, т. ј. да видимо брзину ветра над 

эе,м.љО~l, -- ПОМОћУ једног апарата који се зов:е. aн.eMO~ 
) ~ '. 

метар Jid.ОЖС се лако иэмерити орзина ваздушних стру]а. 
/ 

_ Тако се ДОШАО до реЗУАт3.та БрАО интересантних и ко-

РИС~11Х. Эаиста је вредно да знате, колика. је брзина ве

тра, ,.\аД сван.ОГ часа говоримо «брз као ветар, Ј) кад хо

Ьете да "ажете како неко ВрАО брао иде. Поветарац који 

ое једва осеПа на лицу, креће ое брзина" од 50 оанти
метара за секунд. :\lал.о јачи поветарац. који већ може 

да I<petle . .шшhе прељази 1 метар за секунд; то је бр

зина . обичног ходања. Кад се од ветра ПОБија трава на 
А.ивадама, онда ветар ПРОАаэи два :метра у секунду, а 

тако брао иде веП добар пешак. Кад петар има брзину 

од 5 метара за сет"\унд, онда може да окреће КрИАа на 

ветрењачама. 

Јак ветар ою'ј је, који прелази 10 метара аа се
ИУНД ; . а ано прелази 15 метара ва секунд, онда је Ао 

стигао брзину обичне жеАезнице. Јот јачи ветар, који 

јако повија дрвеће, преАази аа секунд 20 до 25 метара, 
а то је браина најбрже iКелеэнице .. !{ад ветар прелази 

30 метара, онда је буран и већ· опасан, а кад му је 
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брзина од 35 до 40 метара, онда је то ОАуја, онда се на 

мору подижу велики таАаси и ла!је су у опасности. Бура 

која чу па стабла из корена, прелази 45, 50 па и 60 ме
тара за секунд, код ЦИКАона иАи бура у ковитлац до

стиже ветар 80 метара за секунд. 
То је брзина ветра при земљи. А како nе ваздушни 

, . . 
путник да дозна орзину ваздушно СТРУЈе, КОЈа носи лопту, 

кад он сад тај ветар не осеЬа, кад му анемометар не 

помаже ништа 1 Никако друг()јаче него да прати "ут, 

којим се лопта. креве; правац тога пута јесте правац 

ветра који га НОСИ" А што ое тиче брзине. то је ствар 

про ота ; ваља само эабе.,\ежити време кад је прещао' из-., 
наД-lюјих места. Рачун је ВРАО лак. «(У ТОJlИКD И ТОJlИКО 

сати и минути прешли СМО изнад тога седа. Сад је то

.<ИКО сати и ево нас над реком код ове шуме. Од села 

па до шуме цреШАИ ОМО 9<:1 ТОД ИКО И ТО..:lИКО минута. 

Ј{олико је далеко то сем од шуме 1 Погледап на карту, 

нађемо толико и ТОАИКО RиJlоМеТара .... даНЈ18 МИ се кре

nемо браином од ТОлико и ТОЛИКО' метара за секунд .... » 

То је браина, разуме се по себи врло разна према 

дану и сату: али је веома ретко да је ваздух са свим 

миран. непокретан на ТИМ великим висинама. Над би ТО 

6,И;Ю, лоп:та би се попела вертикално на више. и СИU1ла 

51.1_ на оно место о ког је и пошла, • ИАИ БрАО близу по
реД њега; 1'0 до сад није било никзд. На против, брзина 
од 1 О ИАИ' 12 ме1 ара за оекунд, браина коња у галопу, 
lIајО9ичнија је, па и над је најлепши дан. 
" Једног дана 1869 године, у ветровита>! месецу Фе

бруару, попеше се два аеронаута Тисандије и Фо"вuљ ,<а 

.~ajOHY да виде како је горе за време буре. Ветар је био 
",1(:' ~'. • 
;гако Јак да Је иетргао АОПТУ пре времеl1а из руку оних 
,'", , . 
Ј:фо 'су је држали и она одлети као стрела у неб(). Ве-
'." ... " 
',~,;:p ју је носио; испод ње земља бегаше, а предмети 

:jII~r .. eAaXYKao да ое у ковитлац окрећУ, а то С тога што ... . .. 
~\J,'BeTap тако окретао АОПТУ. Путиици ое нису MOCAIf 
(0.;". __ , 

•• 
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оријенти,с,а:rи .... ПОСАе неког времена они си~у и запитају . , '''', ' 
где су, па ,кад им казаше, QНИ нађоше да су се за један 

и посат УДаАИАИ од Париза читав их 88 километара. ДаКАе 
преАааИАИ су тај пут браином од 5 О метара ва секунд, . . . 

каквом брзином човек још до сад није путовао. - Дру-

ги је"анаеронаута, ЕНГАеэ Грин, прелазио је 64 метра 
за секунд 

у опште се дознаАО да је на веhим висииама ветар 

јачи но при аемљи, ми и прави.,шији. Међу тим треба 

энат~ да на свима висинама не ВJlада један ИСТИ ветар 

по правцу. Ваздух се не крећеу цеАИНИ" него на САО

јеве, тако да један мој иде на једну а други над њим 

иАи испод њега са свим на другу Сl'рану. Више смо пута, 

и сами видеАИ како једни оБА'ЩИ иду на једну а други 

на другу па и са свим противну страну, што је доказ 

Ali су они У СТРУЈама ваздушним разних праваца. 

Путници су на некој. извесној висини; рецимо на 

4000 метара, Ветар их носи, ЛАи он ИХ носи баш на ону 
страну куд они неће. Оппрати 'му се 1 Нсмогуће. - Шта 

да раде 1 

Може бити да на већој. висини, рецимо на 5000 ИАИ 
6000 метара дува ветар онакав, какав би 'ЈАИ хтеАИ. 

Треба Д~КAe . аробати и избацив терет попети Се још 
, . ' 

.више. ИАИ можда МНОГО ните ИСПОД ЉИХ, на - 1000 ИАИ 
2000 метара дува ветар такав какав они траже. Опет 

ваља пробати и спустити се ниже. 

у ова ким приликама доста помажу облаци. Ако пут

ници виде' над собом QБАаке да се крећу у противном 

правцу њиховог кретања, онда је то знак да је тамо ве

тар супротног правца и. онда се ваља пењати горе. 

Тако се што деС.ИАО еНГАеском аеронауту, кога смо 

већ више пута 110миња..lИ, Гриnу. Пошав из Аондона' хтео 

је да пређе у Француску преко канала да Манша. Ви

СОко над зеМЉО>l погледа он у 6уоолу и она му показа 
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да га ветар носи према немачком и балтичком мору. Међу 

тим посматрају!ш облаке. над ообом виде да на већој 

висини дува други ветар, много повољнији. Он избаци 

терет и попе се још више у струју која га заиста по

несе oHa.dO', куда' је он 'хтео, у Француску. 

Али најлепши пример. тих високих ветрова овај је. 

БИАО ј е то пре неколико година (15 августа 1868 год. 

кад се пељаху АUРОФ, Варе '. Тисандије на лопти "Неп
туну"). Путници су полазили ,'з Кале-а, баш поред мор

ске обале, а ветар је дувао према мору. Они се брзо 

испеше над првим САојем облака, на висину од 1200 ме
тара. Погледају у 6усолу. "Идемо у Енглеску" рече један. 

ААИ не; г Аедајуhи мадо боље правац новога пута на': 

ђоше да их ветар носи према северно,!. мору. Погдедав 

на оБАаке што су испод њих видеше, да се облаци крећу 

према Каде-у, а струја у којој они беху, НОСИАа их је 

према североистоку. "Ми мож~о наставити свој пут про

ко мора, рекоше ОНИ сви,- ]ер само кад хтеднемо Jlако 

ое можемо, вратити на суво» Прошао је читав сат како 
су попыи, и већ су за тридесет КИЛО\lетара далеко од 

обале. Кад .х'гедоше да ое врате, они се ТIOАа.ко спус.тише 

на 400 метара над морем, и ветар их однесе онде одакле 
су и пошли. - -

,Ето како је по небу. У iьeMY плада 'само хдадноћа, 

коју путници осеЪају и· мрэну се, и ветар који не осе_ 

ћају. Што се човек већма ,јење у небо, у ТОАИКО је ,иад
НОћа веЋа и ветрови су јачи - ади само до ~eKJ1e. ДОК 

. . 
има атмоофере, док има ваЗА уха који се креЬе, ДОТАе 

има и ветрова, нараџно разних јачина и праваца. Кад 

неотане ваздуха, онда по природи ОТВ<1РИ мора преотати 

и ветар.' МеђУ тим ХАадноћа је ове већа, што се већма 

пењемо у небо па се не губи ни онда кад изађемо ван 

атмоофере у васељену. -: тако се бар мисли. Но да ли 

је баш тако 1 - Не знамо, јер НИI<О још није отишао 

Ta/>lO да се увери.· 
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у ОБААДИМА 

Небо је било чисто кад су путници пошли; на не

кој иввесној висини ветар је нацео неt<Олико об.Ш'!ака који 

су само авацгарда читав ој ['ОМИДI која liе за њима доliи. И 

заиста, није ПРОШАО МНОГО, а веЬ се с једне стране ви

ДИ ГОМИ.llама облака како иде ове ближе и бл.иже путни

цима. Изгледају као велика растурен", ОС'грва по огром

НОМ пдаветном мору ваздушном. Они Аете на једну страну ј 

путници се пењу. После I'ратког времена иутцици достижу 

струју која цоси облаке и од тог трецутка - ви знате 

зашто - облаци изгдедају као да се не мичу с места; 

путници путују с њима заједно. Облаци изгледају све 

веhи и веЬ.и ј СИ.ilазе ове нище и ниже. То је само об

мана; јер се путници пењу све више. Изгледа као да 

они затварају више сфере испред путника; густи, ЦРНII, 

бивају све веоп и веliи да IIOкрију цело 116бо. На један 

пут, путници спазе око себе као неки беАичасти пепео, 

лак, пољу прозраr·IaН; погледају на више, небо им изгледа 

беличасто као м.леК.IJ, IIОГАедају на ниже, зем.ьа је све 
б .. еђа и блеђа. Поједини преде .. и постају (;ве нсравговет
нији па их и нестане. Магла је све гушliа, путници су 

као у неком беАичасто,! гасу.... Они су у облацима. 

Нису само ваздушни путници ДО.ШЗIlЛИ до облака и 

пролазили кроз њих. Хиљаду пута су они путници што 

се пењу н" високе брегове би.ш у облацима па и изнад 

њих. Готово свакога дана на пастире на Црном Врху и 

Ртњу наИАазе облаци, и за Hef:tO време им сакрију земљу, 

ДОК изнад њиних ГАава сија сунце и небо је са свим ве

дро. Али много је пријатниј6 кад ваздушни путник про

лави кроз облак, јер боље може и да види и да посма

"ра. Не· уморен. не иэнурен, он је стигао до ве"иких ви-
• • 

оинан на све стране пог .. ед му је слободан; нема ни-

чега што би му као на брегу сметало да погледа куд хоће. 



Али није нужна пењати се ни на високе брегове ни 

на наЭАУШНИМ .t10птама те ВИДИТИ оБАаке; и :\ЈИ ама СВИ 

nвде на эемљи БИАИ не један пут у оБЈЈ.ацима. Готово· 

сваке г,>Дине у месецу новембру или децембру ()сванемо 

у густој магли. Зар вам један пу'Г не изгледа као да се .цео 

свет свршавf1. на двадесет кораК<1 испред вас? Онда сте

и ВИ у облаку онако исто, као и наши ваздушни ПУТ

ници; јер маГЈЈ.а ји оБЈ1аК' који је сишао на земљу ј и.ли 

ако xoћeTe~ оБАзк;је маГАа која се ПОДlfГА3 у ви_сину. 

Кад се дуже у маГАИ задржите, а. оно се око вао H~

хватају ситне капљице водене ј све је па вама 8.лажно и 

скоро мокро, као да сте ПОRИС.ли. И у самој ствари ма

гла и није ништа ДРУГО до веома ситне Rишне каП.ъице 

које могу да пливају по ваздуху и још нису нарасле 

толико да морају да падну као «(киша)) на земљу. Те 

ситне капљице Rишне, ситније су од најситнијег пра

шка, јер у пречнику имају оамо 15 или 30 хил,адитих 

деАова МиАиМетра.... заиста маГАа и није друго до пра __ ' 
шак водени. 

1'акви су исти п об.лаци у КОји;ча су наши ваэдушни 

путници. Она пише не виде облаке .... јер кад оу они сами 
у %И~Ia, онда не могу да виде њихове нраЈеве и љихове

облике. Путници ВИi\е оамо корпу И н.онопце привеэане 

за њу, а и сама Аопта скоро се не вид1I ако је облак био

гушћ.и. Човек нв може себи да llре,Ј,стави како то њима 

изгледа у об./шцима. У оред највеће ТПТIНЈНВ, мислеhи ла 

се не мичу с места, чини им се ди. је свега нестало, да. 

не:\lа више ни једног Живог створа. и да само они ПЈ1И

ваЈУ као У сну 

ОБАаци изгледају ВрАО разна пре"" месту с ког се 

посматрају. Нама, овде на Земљи облаци који ПЈ10ве ви

ООко по небу, окреliу овоју унутрашљу страну, т. ј. ону 

коју сунце не осветљава и изгледају нам црни, а њихови 

Крајеви освет.ьенп \ЈА сунца, беди и светли. Путницима 
. ~ 

IIзг"еда]у ООАаци врло разно према томе, да ,IИ су ИОП"А 
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њих и .. и (ја стране, на којој је и сунце. l3ише пута про

Ј1аэеhи кроз какав танак оБЈЈ.аК.1 путници виде над собом 

ЧИQТО ПJlаВ6'1'НИ .. Ю неба, а ДОАе - ако оу само пише, -

могу да распознају поједине преде .. е Н<1 земљи. А,ш ако 
погледају Аево иди десно, они су у магли, и ЧИНИ им 

се као да оу у неком прстен)" од 06JlaRa. Зашто то тако 
иаг лвда, ЈЈ.ако је разумети ј П)7ТНИЦИ су У танком CAO~Y 

оБАака, па изнад њих као и испод њих остаје још један 

ВрАО ма .. и део кроз који могу са СВИУI добро да виде и 

п .. аветни.ю неба и земљу. Но ако пог.,едају у отрану, онда 
је с .. ој у то,! правцу врло дебео, те наравно не видеhи 

ништа, ЧИНИ им се као да само са стране ИМа оБАака. 

Још се Аепша САика представља путницима, кад 

"зађУ изнад облака. Онда ое облаци виде, али не према 

ПАавеТНИJlУ неба, као ШТО их МИ ВИДИМО одавде са земље, 

него према земљи, и ако се путници поину мало више 

ианад об.лака, онда ИМ се ЧИНИ нао да су облаци на са

мој эеМЈЬИ. Кад су иопрекидани и кад се нреЬу, онда 

путници виде земљу оамо између једног облака и другог 

као год ми сунце, кад таких облака И;ја на небу. Кад 

СУ облаци са овим l'УСТИ И qине један непрекидан слој, 

онда они эемљиним· становницима сш{рију путнике и 

оунце, а ваздушним путницима саНРИЈУ земљу. 

Кад су путници Beh на облацима, онда се ВрАО "е
ото дешава да је ТЮdЈЈ небо ведро и сунце сија. Али то 

није увек. Ма да су путници "ре кратког времена изашли 

иэ магле, из облака они виде над собом други (ЈАој об

лака у кuји ће их Аопта однети. Више пута. путнИlЩ 

прођу и кроз други слој па наиђу на треhи, и тек онда 

кад и кроза њ прођу виде оунце. 

Међу тим слојеви оБЈЈ.ана нису тако танки да путници 

брзо кроз њих прођу. Јер се више пута дешавало да су 

ПУ'гници били И на· 5000 или 6000 метара високо, па и 

још више ,а нису могли да изађу IIЗ облака у који су 

УШМI, још можда на ј 000 метара висине. 
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l{aA путнипи прођу кроз доње ОАојепе облака и попну 

се 6000 или 7000 метара виооко, онда виде на још ве
_пој висини не:ке ма.llе, ооличаОТЕ::_ ()б.ilа:ке 'ретке као да> су 

од конаца. Ови о(,лаци разликујуlш ое у ОВОМУ од доњих 

облака, ИЗГJlедају IШО да су некако другој"че постали, ЈТ" 

оу ТОЈ1ИКО пута путпици покушави.i1И и тежи.llИ да се попну 

ДО ЊИХ; 

Па није ни тешко доlш до њих. Имају .АН путници 

гаса н терета? Онда је .ll.ако .. Ади ni1П1 кад их стигну, 

кад МИСJlе да су окружени њима, онда "се ти облаци рас

ПJlJ-ШУ, нестане ИХ, тако су танн.и и ретки. Кад путници 

огреэну у те оБАЭ,КС," онда су они окружени као неКИl\~, 

веома .IlаКИl\f гасом, пuлу проэраЧНИl\I; изнад I-b\lл је П.llа

ветнило- небесно нешто l\lало б.i1еђс. Ови облацп нису са

стављени, као они на које су путници ниже наИ.il<lЗИ.llИ, није 

то водена прашина, него су то ситне \lГ.llице деда,- ноје 

су дугачке 2 до 1, Аесета ДвАа МИАиыетра а де6еА" 2 
до 5 стотих ЫИАиметра.-

Кад. се лопта -пење, В}\ЈЬС\ само пружити ван корпе 

.ilист артије, па их 'Н3КУПИ'ГИ КОАИКО се хоће. «Ми смо 

Са свим били ПОКРИ8ени тим ИГАиtЏlма,») причају два :.lep6-

ронаута, Викс"о 11 Вара .• , I<оји оу први ПрОШАИ на 6000 
метара кроз те· леде",е облаке. ~ Термометар на тој ви

Сини показује ВрАО ве.ilИКУ хљадноћу, много већУ од оне. 

на којој се вода мрзне., И водене I{ап.ъице од којих су 

об.~аuп састављеlIИ, како ~oгy да остану не смрэнуте на 

тако великој хдадноhи. Природно је да се звмрзну у те 

Аедене I1ГЈ!ице и да направе ,Ј1едени об.1ак. - -

Споменус;\-lO мало Qac како путници, ,K~Д ПРОђУ кроз 
САојеве облака, наиђу опет на ведро небо, на коме сунце 

оија овом ОВОјОМ ојајношhу. Но и .док путници. I1РОJlазе 

кроз облаке, овеТАООТ о)'Нчева показујв им се у ВРАО раз

ним оБАИЦl1ма, које ћемо ми сад преГ.i18дати. Све оне 
• 

промене ~oje .можемо аздо са земље ла видпмо. ВИДИМО 

и у облацима, само __ много бо.ъе, много .IIепше, много ве ... 
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.'lИчанственије. Најчешhе се Са допте може пооматрати 

дуга. Са земље ОС ВИДИ оамо један део дугиног круга, 

јер онај ДРУГИ део оаl<рије эем,ьа, док су међУ тим ваэ

душии ПУ'гници не један пут видем, цео круг ДУГИН. Ве

ЈЈичанствен изглед Ј - Ви знате да дуга поотаје за ТО, 

ШТО сунчеви зраци ПРОЛRэеhи кроз ситне кишне ка[Iљице 

у облацима преламају ое и цепају на седам дугин их боја, 

које види сваRИ пооматрач. Она се :-'lOра јавити увек кад 

је пооматра'! измеђУ дуге И оунца. На зем.ы1 се ретко 

може да ВИДИ дуга, која поотаје кад сунчеви зраци про

лазе кроз оБАаке, кроз ситне капљице водене, кроз НО

дену прашину. Она ту обично постаје и ,!ора постати 

увек кад за вреые кише ИАИ одма П')САС кише сине СУН

це и кад је пре'lа оунцу небо обдачно. У ваздуху онда 
• 

има БрАО МНОГО СИТНИХ кишних [·штrљица, кроз ко]е се 

сунчев"и зраци пре.Аамају и цепају, те на супротно], не

обичној отрани дају дугу. 

Пошто месец свеТА И сунчевом свет.юшhу, то МЬже ц 

он ВРЈlO често после кише да да дугу, али наравно она 

је врло олаба И бдеда. 

Има још и других овет.IOОНИХ појава. који се виде - .. ".. . 
У оолацима и ко]и поота]у у олед одои]ања ОУflчевих 

аракова. Измеhу ОQтаАИХ да СПО;\lенемо СВСТАе беЈ1е или 

обојене кругове, који K<lO "акав оветао прстен окружа
вају оенку лоптину. - Јер заборавили смо да опоменемо 
да је из:'.юђу QстаЛQга ВрАО занимљиво посма'гра'ги ~t;jHKY 

доптину, кој а нада ·:шс на земљу час lIа облаке. Често 

се сенка ВИДИ као мала црна тачка, како !\ЛИ3И по па

ЉИ~Ia эем..ъиним. Али кад се попне Јl0пта виооко, онда 

је тешко распознати је међу ()_оталнм сеннама земљпних 

предмета, и пада у очи оамо овоји,! ВРАО' брзим крета

њем. Кад је облак иза АОIIте, онда сенка. постаје на 

њему ј изr.деда_ 1\lНО,Г.о, в.еnа, че.<n:о БрАО црна и тамно огра-
• 

-чеffa' -на беА.О'М, са СВИМ: -осЙет..ьеном оБАаку. Шта више 

познају 'се Tt оенке путника и сва њихова ~peTalЬa B~Jдe 
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ое вр.Ю Аепо на оБАаку.... Ето те сенке су ВРАО често 

окружене овеТАИМ кругом О кп ме М"АО час беше реч. и 

који могу бити ми беАИ ИАИ обојени дугини", nojaMa. 
Та ·се појава воне а"тхеАија.. то ће реhи арема СУ'iЧУ, 

• 

и показује начин l{<\КО .она поотаје. 

Други пут се такав круг ВИДIl на оној страни', на 

којој је и сунце ОКО самог ње[Ћ, и тај се појав зове ХаАО 

што ће реhи крун.а. Да постане круна, ваља да је измеђУ 

посматрача и сунца један од оних Аедених оБАака. Сун

чева све'гЈЈ.ОСТ про.л~эеhи кроа ситне иГ лице тих облака 

прелама се као у воденим капљицама, и даје круну обо

јену дугиним бојама. аАИ мноГО БАеђим. Више пута у ме

сто једне има више круна, које обухватају једна другу НАИ 

се укрштају. 

По кадшто се у облацима ВИДИ, на некој шшесној 

даљини ОД сунца. час лвв') час десно, некад горе, а не

кал ДОАе још једно ИАИ Ава Ааж". су"ча. - То су свеТАе 

СА-икв, округле ИАИ јајnсте, ПО кад ШТО ЈЈР.Ш сјајне и светде 

као оамо сунце, те И3ГJlеда да има на небу «два ИАИ 

три сунца») Тај се пајав зове uархе.лuја, а то значи 1]:0-

ред "У"Ч •. У каквом САоју оБАака - који је ианад ИА" 

ИСПОД самог сунца - ОГЈЈ.еда се QЛИl{iJ. сунчева као у 

ог.ледаАУ. а постаје услед одбијаља сунчеRе свеТАОСТИ од 

МИАијуна ситних ледених ИгАица.... По "е кад се араци 
, . . 

сунчеви тако одои)&)у од ТИХ иглица, да се око сунца 

поређају свеТА" краци као око свезде, и онда је најјачи 

један крак који иде на више, и који се ао ве светли сТуб . 
. У другим околностима види се још један, хоризонталан 
OBeTilO крак, те са ОНИМ првим гради светао хрст, ОКО 

кога чеото имt1 и ха.ло а у оредини је само сунце. СВИ 

ти појави светлости су врло величанствени и не даду ое 

речима описати. 

Исто такве слике могу ое видети' НОћУ при мео-ечи

ви; тако исто има месечава круна, .1tесечев стуб, 'мвсечеt 

КрС_Т; чаото ое виде и' ..taЖI-tU месеци, иди uарасеАеии, 
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само што оу ови ови појави САабији и БАеђи од оних, 

што поотају од оунца. У овом ноћном путу из Париза у 

Немачку, цеАе ноhи је аотроном ФАамаГUО1< са АОПте по

сматрао месечеву круну обојену БАедим дугиним бојама . 
• 

СВИ ОВИ пој <ши оввТА-оаии. које T~KO често виl)ају 

аеронаути на ОВОЫ путу, могу -ое аАИ БрАО ретко видети 
и са земље. 3а ове појаве је највише везано чуда у ота

ром и средњем веку_ Ти људи у свему ономе, што нису 

знаАИ раоту"аЧI1ТИ, виђаАИ оу каква предоказања која 

долазе «О више.) Према изг ЈЈ.еду саме појаве, ('IНИ оу У 

њој виђаАИ гњев ИАИ "ИАООТ божију. Епо шта прича је

дан очевидац иа оредљег века, а кад се на небу укаааАа 

једна комета: - "У то доба виђаху се на небу страшне 

ствари: три сунца сијаху на један пут ... три сунца, која 
су се ТУКА:, (ваља разумети да су САала овоје зраке једно 

преЫil- другоме.) То ]е био знак страшно!' рата и IIОКО.ъа!») 

Други пут је једна чета војНИI{а на путу видеАа при 

paђ~њy оунца BaTpel<U стуб, '<оји се подизао високо у 
• •• 

неПi) испред ЊИХ, и КО311 ИМ ]6 ПОRазипао пут на ИСТОК. 

- Чудо! грдно "удо! Светао КрОТ ое указао на небу. 

Видите Аи онај светао КРО") ДРУГОВI1, то је знак rтобе

де! - Они јури у у таком одушев.!Ьењу папред, МИСАеhи 

да не могу бити савладани, и заиста одрже победу .... 
• 

Да ВИДИМО сад шта су ти облаци и како ОНИ rocTajy? 

у свако доба. дана и ноhи', само некад више а не

кад мање ИСШ1рава вода са земље, т. ј нретвара се по

лако у пару, која се меша с ваздухом, те је ветар раэ- " 
носи. Иопа,равање ће. иhи брже. у колико ]е ваздух ТОП

Аији и СУВЉИ, И У КОАИ«О је ветар јачи Са грдних 

f101З~шина МОРСЮЈХ, са земље, оа поља, ливаД:1, шума, 

Н'епрестано вода испарава. Нарочито је испаравање јако 

ок" екватора, где је ваздух тако реhи уоијан од вреАога 

оунца; ту пару ПОСА8 разноси ветар на све стране, па 

и ОНДА, ~дe вода не би моrла да испарава. 



Водена пара измешанз. са ваздухом. невидљива "је' 

за наше ОЧИ као и ca .... l ваздух. Ваздух што' је око' нас,' 

садржи увек невидљиве водене паре ј'" некад више., некад 

:мање, како кад. Кад је 'има мадо, преыа TO~Je и:олико би' 

могао да прими. онда с'е каже да је ваздух сув, а ако 

има МНОГI), аНД" је ваздух "лажан. А кад у ва"духу има 

паре ТО.i1ИКО. КОЈЈИfЮ је он може, да прими, онда фиэи

чэри кажу да је ва"АУХ засul1е>t паром. I\ОАичина водене 

паре, коју може ва"дух да прими па да 'је засиhен, нај

више зависи ал температуре. Што ј е ваздух топлији, тим 

може више примити у себе водене паре и обратно: Тако 
на пример, кад је температура ваздуха НУАа, т.'ј кад ое 

ое вода мрзне ИАИ Аед нрави, онда један кубни метар 

ваздуха може да прими највише 5'/; грама (5'66 гр.) 

водене паре. Кад је температура ваздуха 'l4 отепена, 

дакле права летља ТОПЛQта, онда ваздух прима у себе 

четири пута ТОАИКО паре (24 '61 грам) на кубни метар. 

Што је ваздух топлији, у ТОАИКО нам он И3ГЈЈ.еда 

сувљи, не с тога што у њему има маАО водено паре, већ 

што 611 је могао ПРЈ1МИТИ више. Јер ваздух"" на НУ.ll. сте

пена садржи Ь грама водене паре, и i\1И каже;\10 да Је 

В.II.ажан, јер у ње)IУ има паре ОНОЛИКО, 1\О.ll.ика он може 

највише да ПрИМИ на тој температури: ОН је засuttl:'Ii. 

3амислите сад да је тај исти ваздух загрејан на 25 сте
пена и да не изгуби ништа од. оне паре.у себи; онда 

ће он битп веома сув, не с тога ШТО има мање п~ре 

него ма.ll.О час - t)H има" и оад 5 грама паре као и маЈЈ.О 
пре - него што сад у место 5 грама може да прими 

24 гр,""а, па тек да буде засиhен И над би имао 10 
па и 15 грама паре, на тој теператури он би био сув, 

јер би био још ДаАеко од тач'ке "асиhености. 

I\ОАиq,ша водене паре у ваздуху, може се мерити, 

и наши путници међу остаАИ" справама које смо већ 

видеЈЈ.И носе и једну справу, којом могу да мере RО.ll.И

.iичину В.II.аге у ваздуху ј та се" справа зове 'хигро.метар и 
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вАаz.o~четар Иl\tа ИХ више BPCT<:t, а !-ШД би их отаЛII опи

сивати, ОТIIШЛИ би И сувише у Физику. Са хигрометром 

се моте испитати ~CTaњe влаге у ваздуху на разним ви

синама. Тако се Доэнало да јо В':3ДУХ ВJlажнији. ШТО је 

виши ОД зеМЈЬе, али и то само ДО неКА извесне границе, 

до на 1000 метара. Од тог тако реЈ", највл.аЖN.uјвz ОАоја 
па на више ВАаге је све мање. На ВрАО В6.1lИf\Им. ВIIСиНама 

ВАада веАИ'Ш сувоћа. Аеронаути су често ви ~aAl' кnко 

се ИЗБију ЛИСТОВИ У љиховим беАежницct.ма ОД оуше, као 

KUA приближи:\ю ватри JlИСТ артије. 

,Но није то увек једнако. И на са:-.юј З8М"ЬИ ви энате 

..1.а ВАаЖНQСТ эаписи ОА ветра који дува; има као што 

се ТО каже, ветрова оувих и влаш(-:IИХ. То се да .лако 

разумети: ветар који продазl'{ преко ШИРОКИХ мора, до

Аази нам пун паре ј ОН је ВАf\жан. На против, ветар који 

дува преко веАИКИХ континената па ДОJlази R нама, он 

има ВРАО маЈЈ.О В.'1аге у себи, и то је сув ветар. 

Кад водена пара ПОЈЈ.аЗ(1 са земље на топао ваз

ДУХ, она Је невидљива; но ако у путу до!)е у ХАадан 

ваздух, она ое згусне, преl'ОРИ се у ситне водене кап

љице, у водену прашину и то је онда - облак. 

Кано ое воде на пара згуruhава и претвара у облак, 

можемо видети на оеби самима. Кад издишемо, онда из

међу оота.lога издишемо ПРИ.lично :.шого водене паре. 

Кад испред уста метнемо какво ХЈЈ.адно теЈЈ.О, на пример 

једну чашу, па духнемо неКОАИl{О пута. она Ье се одмах 

оБАИТИ РОСОМ, а то је вода од оне водене паре, коју МИ 

И8дищемо. Лети кад је ваздух топао, водена пара ИЗJlа

зеhи из наших IIлуhа ОДАази у ваЗАУХ, аАИ је ми не ви

ДИМО. На против зими, чим изэl)е из уста, наИАазеhи на 

ХАадан ваздух она се эгнусне, претвори ое у ситне кап

љице које ое виде, претвори се у облак. 

да би још боље схваТИJlи. како постају оБЈ!аци, уз .... 
мимо пример. Ако ае добро оећате, "и омо каэаJlИ да 

један кубни метар ТОПАОГ ваздуха ал 25 отепени, може 
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да прими 24'1, Ј'рама водене парс ,па да буде засиhен, 

Рецимо да није са свим засиhен и да има само 20 грама 
паре на један кубни метар ваздуха од 25 степени, Ако 
се тај 8i.lЭДУХ ОХАади некако на 1 О Сl'Gаени, онда 1ај 

кубни метар ваздуха на тој темnераТУРII може да прими 

оамОЈ 10'1, грама паре па да буде заеиhен, Шта је би .. о 
оа оном другом паром од 9')2 грама ~ 'raj оотатак, пошто 
га ваздух није могао примити, эгуснуо се у маде I\D.ПЉl1це 

и остао у наЭАУХУ тако згуснут, т. ј. претворио ое у ма

глу, ООАак. Над T<lj ОХ.I.:ађсни ваздух опет загрејемо до 

на 25 степена, 011 Јш опет мnhи ПРИМИТИ свих 20 грама 
паре, с тога Ье та згнуснута пара опет испарити и ПQ

стаће неВIIДљива, магла ће се растурити. 

Ето тако се праве, а тако и постају оБАаци у ваз· 

духу. П".ра lIеnаравајуhи са површине вода, растура се 

по ваздуху; он постаје в .. ажан. У ваздуhу има паре а .. и 
не довољно, он није засићен, а '1'0 ЧИНИ те се та пара 

не види. В-",ажан загрејан је ваздух :-.Ш.l10 .А.акши од cy~ 

вог, па се пење на више, а сув СИ.Ilази на. нюне. Пењуhи 

се ВJlажан вавдух све више, он наИАази на све нишу 

температуру} па се тшш ХАади. Но н.ид се ОХАади, онда 

знамо да не може да прими онолико водене паре, КОА ИКО 

је примио кад је био топао, и та пара коју он аад не 

може да прими. згнушњава се, претвара се у ·ситне нап~ 

љице - у оБJlal{ . 
• 

Ако се тако направљен 06љак наг Ао још више охла-

АИ, ано му се температура спуштu испод нуле, онда Ће 

се те ситне нап.ьице водене замрзнути у танке водене 
. , 

иглице и ето тако постаЈУ ледени OOM"LЦl1. 

Нису само један пут ваздушни путници ВИАеАИ како 

се праве Об .. апи. У чистом и прозраЧIIО" ваздуху на је

А.ан пут се нешто замути, а то је знак да се топао в.ла

жан ваздух ОХJl3ДИО, и пара почеJlа да се згушhава т ј. 

да постаје об .. ",<, Исто тако виђа .. и су они IШIЮ једног 

об .. аш.\ нестаје, јер је иЗ х .. аднијих САојева дишао у топ-



лије, који могу више паре да приме у себе, те и згус

нута пара, об.llак иопарава ПОНОвО и постане неВИДЈЬИВ; 

т. ј. об .. ака је нестало. 
Као гол што се топао в,аажан ваздух пење у ви

оину, па се топао ХАади~ те од њега постаје облак, тако 

исто може на влажан ваздух да наиl)е Х.llадан ветар, па 

да буде то исто. Исто тако кад на оБАаке наиђе топао 

ветар, ОН их испари, те њихова пара постане невидљива, 

т. ј. облаци се растуре и нестане их. Онда се каже да 

ветар· «једе» ј боље би било да се каже, да ве.тар ПUЈе 

облаке. 

'Прем:! томе да АИ оу опдаци сас-гав~ьени из оиТНИХ 

водених тшп..ьица ИАН из оитних АеДсних КРИСТ3ЈЈ.иhа, иг

.IlИЦ3, сви' се ОНИ де.лс на двоје: они први З0ВУ се 1iUШ1-LU, 

а ОВИ ~руги снежнu облаци. Како ЮIIllНИ тако и снежни 

обдаци деле ое по СВОМ изг леду на ви ш е класа, НО ми се 

у ту поделу не ћемо упуштати. 

Што се тиче висине облака,' она може бити врло ра.
ана. Има их при самој эемљи и то је магла. Најчешhе 

се велики САојеви облака нала.е на 1000 или 2000 ме

тара, а аеронаути су их налазили на 5000 и·7000 мета

ра. Они ,1laКИ облаци од оитних криота...1иhа пењу се још 

више и могу се Достиhи висину и од 12000 до 15000 ме
тара, а и више. 

Над је већ реч О об .... шцима RИШНИ;>,I и онежним, да 

ВИДИМО како постаје Rиша" да ВИДИМО како је у радио

ници громовника Јупитера. Више пута су ваздушни пу

тници пролазили кроэ облаке баш онда кад су се они 

претвара.l1И у кишу; виде.llИ оу како киша поотаје и «-а

ква је чим изиђе иа радионице .... Духните неколико пу

та на какво ОГАвдаАО; оно ће ое од један пут эамаГА}f

ти Т. ј. ПО њ(..му ће ое нэ.хватати оитне водене капљице. 

Ако дувате више пута, онда ће те ситне капљице рас

ти, сливаhе се једна у другу и после' кратког времена 

цело је ОГАедаЈ10 орошено воденим капљицама које више 



65 

ииоу оитие и једва видљиве. То ое иото дешава и у 06-
Jlацима кад постаје киша. Оnдак већ. по себи није НИIпта 

ДРУГО ДО скуп пео:-.ш ситних кап..ъИЦа ВОЛ8НИХ; ако се у 

томе облаку пара поново эгусне, оне ће прве капљице 

постати веће. Допније. кад је 06љаll прља густ, т. ј. кад 

има спе више тих н:апљица додирујуhих се} почне Cf3 пише 

љих сљивати једна о другом у једну већу. тешку lIапљу. 

Тако направљена кап .. ьа пада на ните и у СВОМ путу 

наи ... шэеnи нn, друге капље СJlива се с њима у јвдњу мно

го већУ, која сад пада на аемљу. I\апља падајуhи са 

такво ВИСИlIе више стотина' па и хиљада М8!ара, СКУII

љајУhИ У ое све капље, на које у путу наиђе и агушља

вајуhи пару око себе, постаје доста" велика и СКОРО,. са 

СВИ~I f)иругда. Ето (ШfЮ је постала јеДЕШ н:ишна капља; 

ИСТО тако постаје lЪих МИАијуна, МИАија.рада и то је Itиша. 

Ни 8нате да су Rишне капље нышд веће а некад 

мање; ИСТО 1'а1\О па .. Ю вам је у очи да оне некад падају 

на земљу брже а HCItaA опорије. ВР:3НН<1, "ојом .кишне 

капље падају на земљу, маше се ,измери1"И, и она шзно

си у средљу руку 10 до 12 метара У сеhУНДИ. Пошто 

капља пада врљо брао, то љен цео пут остаЈе у оку чо

вен.ово:м, И он у место R'апље види безброј правих Ј1И

нија које иду од обљака до вемље. Те су љиније некад 

са свим од весне, вертикалне (кад је време тихо) а не

кад више или :'<Iаље нагнуте (кад дува lютар). 

Често се пута дешава, да кишнс н.апље lIошав ИЗ 

облака не дођу ДО земље. rГО Ье бити онда, кад је ИСПОД 

облаRа RaKaB топао слој ваздуха. па капље наишав на 

љ испаре !I пре~у о(!ет у 06љак. Онда 08 виде пруге l{ОIIО 
полазе из облака ади доотижу не до земље, већ оамо до 

неке висине па их нестане. 

Над киша П<1да на АОПТУ, она је онваси, вода се 

упије у материју од које је Аопта направљена. од тога 

Аопта оте",а и мора да сиљави, да пада. Да би аеронаути 

спреЧИАИ наг.ло падање, они. као што 3ЈН.1..'ге, избац~ терет 
, 

ШКТIIo.l. ПU 05.1.1.11.)111.1. 5 
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и ТО У ОВОМ олучаЈ)' ове што год могу бацити. Што ое 

пак оамих путника тиqе ОНИ су мокрп ДО ftoже. - Како 
·ТО? Зар их ЈЈ..ОIIта која је над ЊИХОВИМ ГАавама, не чува 

ОД кише као кишоБР<iН? - Не. На .лОПТУ пада врдо 
.. , 

МНОГО КИШНИХ капаља, ]ер ]е по QеQИ БРАО ведика и тв 

капље силазе низ лопту све НиЖе и ните ДОК дођу тако 

на доњи крај изнад путника Одавде падају у корпу н 

на путнике те их са свим оквасе. Но ако путницима ис

падне 3<1 рукй)! да се ПОIlНУ И3Н<1Д uблана, онда их огреје 

сунце и за кратко их време опет осуши. 

АJlИ још Jlепши производ облака јесте сиег. Ваља 

само расмотрити снежне прамеНО13е, па да човек ВИДИ 

у њима прави.шоот која свуда у природи влада. !{ад снег 

пада ПОЈ1ако н доста ретко, онда ваља распрострети црну 

чоју, која мора бити хладна и на њу нахватати (шјасе1 

Crнежних праыенова. То су све саме маАе звеэ..;\ице ИАv. 

цветиhи, веома лаки~ правилни .. бвли, провидни као КрИ

стал. На свакој има више финих и ыалих ИГJl.ица љ.еле· 

НИХ, са СВИ,\! правилно lIореl)аних у три ИАИ шест ара 

\ кова ј- увек у три ИАИ шест, никад у више НИТИ мање. Т 

звездица или цнеТИЋИ изгледају ВРЈ!.О разно и ЊИХОВ. 
.. . 

зраци lIOlt,,13УЛ' назразJl.ИЧИТИЗВ Фигуре, природња.ци O~ 

набр?ј<lЛИ више ОД ототине разних оБАика снежних пра

менова. 

На врло ВИСОRИМ бреговима снег не пада у праме

новима него 1"з'0 сити;). снежна зрнца ИАИ ИГАице, Таl"ше су 

ИГАице и наши путници нашли у ОНИМ Аеденим оБАаЦ!1ма:. 

Н.ад почну падати на земљу, оне ое у путу СJlажу међу 

собо:'vl и праве снетне праменове. 

Једног зимљег дана један аеронауга, кога смо веЬ више 

пута спомињаJlИ, Тuсаидuје, попео се на АОПТИ баш кад 

је снег п"дао. у: почетку је још 'lOгао кроз снежне пра

менове да пиди земљу, аљ.и на скоро ње нестаде. Он се 
. \ 

попео ДО на 1800 метара. «На Један пут, прича он, ве-
t!ии.и праменови. оБJlетаху ок() мене, обрfiуhи се у RОВИТ-
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.3дц, јер их вијор ТаКО тераше ј ПО кадшто су. ТО ситне 

иглице кој е ое међу ообом ПРИВ.Ilаче, ређају и С.Ilажу у 

uнежне праменове Rоји ДОК човек трене нара.сту- на не

КОМ1КО стотина метара ИСПОД корпе.» За ТИМ се он ис

пео још мало више; сад је био у једном IНЈАУ провидном 

обдаку, у сред ситних снежних ИГЈ1ИЦЙ ноје падају на 

НИlliе и САажу се у снежно праменовв. 

ЛАи ваэдушни путник МОЖ~ много ~шн")е да И8ДРЖИ 

у снегу НО на кишп . .Јер снег, СИАаэи НIlЗ њу на ните 

као Iшша ј то учини те Аопта ПQСJIе кратког времена 

]ако отежа и почне нагЈЈ.О падати, те lfУТНИК мора БрАО 

много избaI~ИТИ терета да у некодико успори ·гако на

гао пад. 

Још је занимљивије посматрати те производе воде

не паре, кад они не дођу на земљу ОН<lI\И као ШТО су 

постаJlИ, него у НGRОАИКО иэмењени. у путу. - Често пута 

некакав оБJlак~ вео,,\Ш узвишен и у ВрАО хдадном ваздуш

нам слоју шаље Ha~l веЈ1ике снежне пр<.t;\lенове. У путу, 

ти праменови .наиђу на СЈ10ј ва8АУШНИ много топлији ОД 

онога из кога су пошли, те се ту раатопс у кишнв кап

~ьице. ДаКЈ1е из облака' пада снег а на земљу ДОЈ1ази 

киша. Таква је киша ВР.110 ХАадна и ситна. Но може се 

десити и обратно . .l\'Iоже На иишне капљице, које су тек 

поста .. 'Ю у оБАаку да наиђе ХАадан ветар и оне се одмах 

замрзну у м аАе дедене капљице кој е сад падају на зем

љу. То су чиzанчuliu. Од ПРИ.",,,,е на T~j начин постаје 

и град. 

Међу тим ј9 град одвојена нојава, ["'ју увек прати 

бура, муњевина, грмљавина, јак ветар и вијори. Обачно 
• 

то бива каквог летљег иди јесењег A;bl-:la, кад је запар::.. 

веJlИН:3, те човек једва дише ј онда се каже биhе буре. 

ВеJlИКИ и мутни облаци преАеhу по небу; расту, и г()ми

лају се тако, да покрију цело небо 1.... Эа тим отпочне 
севање муња и јака ГР~lљавина. ',У исти мах и ВрАО јак 

ветар обара и ломи све на што наиђе у свом путу. Да 

О' 
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би _ град поотао, мора да буде веома хдадно у ОНОМ ваэ

душном <моју, у коме оу облаци и у који долазе кишне 

кап,ьице иа ово" путу. Уа то још треба да дувају и горе 

]аки ветрови, унраво вијори. I{ишне I:\о"п .. ъице НDшав из 
СВОГ оБЈака, наиђу на те хладне ветрове и эаледе се од

мах, а.IlИ иХ вијори не пусте да падну одмах на земљу, 

него их врате патраr, окрећу, те таи,О про .. шзеhи МНОl'О 

дуже кроа водену пару у облацима расту ове више док 

не достигну тодику веЈ1ИЧИНУ да- их вијори не могу више 

НОСИТ)I и онда падају на земљу као град. Што· су ТИ ви

јори у вишим ваЗАУШНИМ слојевима јачи Ј те дуже носе 

ариевље града кроа оБАа"е, у ТОАИКО ће она бити веВа. 
По некад град пада (ј КИШОМ заједно а по некад сам. 

Град обично постаје у БРЛО високим ваадушиим сло

јевима ј а ОД висине зависи и величина као и тежина 

ПОЈединих градљика. Има их и таквих да су једва ко

ликО эрио грашка' па ЈОШ и мања; такав град не ЧИНИ 

Rе.Аике штетв, Али ВрАО чеото град.ьике буду веЈ1ике као 

крупни Аешњици, а по кадшто и 1«10 јајр.. Виђено је да 

је такав град убијао поједине животиље па и људе; де

шавадо се да је град УМАатио цедо стадо. Најам у ван

редним бурама пададе су градљике још веве и теже, 

готово праве каменице које се НИСУ ;>,юг ле растопати по 

више дана. -- l{aA би такав град наишао на аеронаута, 
_ он се више не БR вратио да нам каже, н.ако град поотаје. 

·Мале граДљике су он.руг АаСте 1 а велике оу оби t1НО 

неправилног облика и као разбијене. Над ое каква граД

љика раабије, онда се у средини Hal)e једно ма.1lO зрнце 

веома тврдо; QKO зрна ое виде н().слагани поједини (ыо

јеви· деда, који нису онако чврсти '<ао арно. Це..а град, 

.ъика иэг деда нао чврота онеж.на Аоптица. Такав саеТаЈ 

градљике сдаже се потпуно са Ha rlIlИOM постајања кас 

што га горе оп исасмо. 

Да би обухваТИАИ ове оно што поотаје од Боден 

паре, да рекнемо коју још и о раси и САани. Да ое вид 
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и једно и друго lIе треба иhи горе у облакс нити се пе

њати на ваэдушној JlОПТИ; то може;\!О видети на самој 

земљи. Роса не l1ada из неба као што прост свет МИСАИ, 

она постаЈе и pal)a се на самим преД'lетима, на липihу 
онако иСТО као она маг..,:а и роса на огледалу на које 

сте АуваJlИ мало час. Кад је НОћ ведра и ~peMO тихо, 

эеМ·ћа и предмети на њој брзо се Х,ll<Ј,де, те.се Боден(\. 

пара које има доста у ваэдуху, пгусне око њих,<ај

пре у ситна эрнца као магла, која се после СА>!вају једно 

у друго и направе пеnе водене капљице, ноје ми зовемо 

росаы. По н.аДШТО се не QХЈЈаДИ само З0:\lља и предмети 

на ЊrJј него и онај слој ваздуха што је при земљи, те 

сс у љему ЭI'усне водена пара. За то се рано у ју1'ру 

ВИДИ као танак вео разастрт над зеМЉО:\-l, та.нак САој ма

гле из које овде онде шзбијају појодина дрва и -виши 

предмети. ЧИМ сине сунце ње одмах нестане; НО ако је 

предео МСЈчаран а и на рекама, та се маГАа зздржи 

мало дуже. 

ЗаМИО.llите сад да ое какве хладнс ведре НОћИ земља 

и предмет>! на њој тол>!ко охладе, да подену пару у ме

сто эгусну у водене капљице. у росу, они је одмах эа

мрзну у ситне леДене ИГАице, у СА-ану. Coi1aHa као што 

видите постаје ОН[Ј.КО иото као и они .iсдени облаци на 

Bpoi10 веАИRИМ и хладним виоинама. ЧИМ ,сунце огреје, 

(мана се претвори у рооу. Исто тано се зими, кад је 

ВрАО Xoi1aAHO хвата иње око појединих прсдмета. Не један 
пут се на'ХватаАО ињс нашим путницима на бради и коси, 

кад су БИJlИ У високим хдадним сдојевима ваЭДУIIIНИМ. 

Кад ЩНIIа пада на земљу Bp.IO хладну, ХJlаднију од 

ваздуха онда Се она .леди и. тако постаје uоледuца. - -
Мало час, кад СМО говорили о граду, споменусмо да 

љега мора да прати лорсд остаolюга муњевина и грмља

в>!на. Муња као и грмљавина постаје т,шо!)е у облацима 

а уэрок јој је једна са свиМ нова пој авС\. о којој до сада 

није БИJlО речи. 
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Кад с.е нека извеона теЈ1а, као ctaI-\.IJ.О, СМОАа, восак 

и т. д. протру, онда она привлаче ое~и лака теЈ1а, Н. пр. 

парчад од артије. То ПРИВJl"че~е тако Ааких теА а УСА ед 

треља, јесте једна појава која се pa3MIКyje од других, 

на пример ОД ТОПЈ10те, јер TQII.IlOTa не ПРИВЈ!ачи, ОД звука 

јер ни он не ПРИВАачи И т. д. Ту појаву назваАИ су науче

њаци елехтрuцuтетом. 

БАектрицитет је вама веli познат И3 раније; у другом 

чааопису имали сте ПРИ.lшке да чујето за читаву И3-

.Il0жбу ствари и справа, у којима ради електрицитет. Но .. 
онда СМО оатадИ на зеМљи и нисмо МОГ АИ говорити О 

еАектрицитету кога има у облацима. Сад пак кад 0:-.10 
већ бар мислима у об.i\ацима, пО\'реШИJlИ би кад не би 

спомеНУАИ да у оБАацима има И електрицитета, јер је он 

узрок и МУЊИ, па даКА8 и грмљавини. 

Да би отвар БИЛа јаснија, ми nемо да ИЗ<:lЭОВСМО 

МУЊУ, истина вр.ю маАУ и ВрјIO САа6у, овде на земљи, и ТО 

ево како: 

Узмите стакдени ЦИЈ!.инда.р ОД Ј!.аl\lпе и протрите га 

вуненом КрПоМ, па :му принеонте эг Аавак од прста и ви 

ћете чути веома ОЈ!.аб пуцањ; у пети мах осетиh.ете jt:
дан САэ.б убод. ЕАектрицитет је И3 ЦПJlIшдра прешао у 

" . 
руку и та) СВОЈ прелазак оnе.iЮЖИО пЈ'цњем. 

Ако то радите у мраКЈ'. онда ћС'ге у онај мах каД 
• 

чујете пуцањ и асетите убод, видети и малу светлу вар-

ницу, која је такође поотаЈ!.а за ТО, што је е.ll0ктрицитет 

из ЦИJlиндра прешао у РУНУ. Ето та мајШ ,оветда варница 

јесте муња коју смо ми ИЗаЗвали а онај слаби пуцан-. 

ни)е ништа друго до грмљавина, со тоМ само раз.llИН.ОМ 

што је наша муња и грмљавина врло О.llаба спрам оне 

која постаје у оБАаци.'lа. 

Ми имамо CIIp~Ba НОМОћУ којих можемо да накупимо 

много' више еАеН,ТРИЦптета но ШТО i\юже да поотане на 

једном ЦИЛИНДРУ од Jlампе. Кад таlЮ наГОМИЈ1аном 6./161\· 
трицитету принссемо 3ГАавак од IlpCTa, осеТИћемо уБОI 



МНО!'О Јачи, Dидеhемо варницу многп већу, од неко.лико 

оаН1'иметара а и пуцањ ће бити јачи но први пут, Кад 

таква варница на путу овом наиђе на ТВД() Аако запа

љива, она Ъе га упаJlИТИ ј на пример свеТАеh.и гао; ако 

варница наиђе' на .дист артије, пробушиt1l1 Г~ ј на парче 

стаКАета, раэ6иhе га и т. д. ААИ НИ то нпје ,све. Ми има-
• •• 

мо и таких справа, с ко)има можемо ДООИТИ ЈОШ више 

8.ilектрицитета; од љега постаје варница куд и камо дужа, 

дужа од једног метра, пуца&. много ј i..Ј.ТIИ , скоро као пи

штољ. Кад таква варница наиђе на I\QblaA дрвета, она 

га расцепи и опали, гвоздену ШИПКј уоија па и раотопи. 

Ованву варницу човек већ не би смео изву}ш 3Г,llЈ.ВКОМ 7 
-јер и ако може бити не би остао на :-,юсту мртав, а ОН 
би више дана ИАИ на свагда остао узет у неком ДВА У 

својега тела. Ово је већ права МУЉ<1 само још у неко,lИКО 

олабија од пне у облацима. 

Да АИ је то иотина да муња у • • 
О(Јдацима ПОQТ3.]8 

тако исто ОД еЛеЈприцитета. као IIlТО П1)Стаје ова на на

шим справаыа ~ 

Да би се о томе увеРИАИ, ваља ону ыуњу из оБАака. 

и(}питати. А р;ш-tо? - И),lа дпа начинu: ИАИ ИћИ У 06-
даке па је тамо испитива TII на .4ицу ,1I,1CCTa, ИДИ је дове

сти на земљу, у наше кабинете., И на нашим справама 

уверитrl се да лн је И она то исто што и она муња коју 

ми правимо. 

Први начин испитиваља је ВрАО опасан 1 јер једну' 

ОД безбројних ЫУЉ<1 може добити сам IIOC~l<1TpatI И с ТlJЧ 

завршити ОДМ<1 сва своја посматраљD.. С тога је бољи п 

оигурнији онај други начин. Први који је на то МИСЛИО,. 

да скине муњу с неба био је Фран.-хл.-uи. Једног дана кад

се спре.'\laла БУР<1, оде 01-1 оа својИ~1 СШlчиhем на Аиваду 

да пушта з.:,,·t8Ј\ који је на врху имао lIарче гвожђа. Едек

трицитет, кога је било ВрАО много У ваздуху, пролазио· 

је кроз ону ШИI1КУ гвоздену на змuју и кроз мета.лну 

>кицу СИАаэиu на земљу· код ФраНRМIIli1. За крај је при-
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незао свој кључ" кад би год пр"блиншо ЭГАавак кључу, 

ОН ]8 добио варницу као год аа овоје слен.тричне машине. 

Тај опит чиии"ш су после други физичари не један пут, 

већ стотинама пута. 

ДаКА6 на тај је начин докаэано да и муља у обља-
• 

цима постаје онако ИСТО, као и она на нашим справама. 

Шта више, :кад је било БрАО МНОГО електрицитета у ваз-
, , 

духу ~- зер га може аити некад више а некад мање -
могла се на земљу а по~tohу змаја спустити муља БрАО 

јака, преко два метра дугачн.а, која би МОГАа ВрАО лако 
, , 

уоити човека кад ои кроззњ прошла. 

Кад веn о томе није било више CY~lњe, ваљало ј е 
још' ИСllитати како постаје у облацю", и у ваздуху то

АИI<I1 грдаи едектрицитет, како је он растурен по ваэду

ху, како се он збира у облацима? - Да се то све ис

пита ваља иhи у облаие. Ето за то наши путници носе 

са собом једну "аАУ справу, која се зове елекrромеrар 

(то liе реhи мерило e.Ael<rpu'Iurera), која" могу да испи

тују кОлико ИМD., ељектрицитета· на разним висинама .• Једна 
Танка бакар на ЖИЩl nд 100 иАи 200 метара дужине пе
вана ]е за ту справу и спуштена да ВИQИ испод корпе. 

Она збира но. себll еJlВRтрицитет. кога и~а у ваздуху HJlH 
у об .. аку у коме је, доводи .га у спр'ву И спрана пока.

зује ~ОАИRО га има. Како пак спе то пива, ми не мо

жемо потанко описивати:, јер би нас то одвело AaJleKo. 
Од времена на Bpe)le а путници погледају у еАектромс

тар и бељвже јачину еJlеКТР(1цитета, бвлежеhи: у исти мах 

й виоину И отање ваздуха OI{0 оебе. По некад је јачина 

еЈн:щтрицитета на неком извесном :'I'1eCTY врло О.IJ.аба, И.IJ.и 

га нема .никако, некад опет има електрицитета БРJlО мно

го, нарочито пак у облацима. «Ми С~iO на 135 О метера, 
прича Тисандије; бакарна жица ши"а ПО об.<аку од .. е
ден их иг.лица над којим смо МИ. ЈС1 приближим прст, 

једна варница одскочи праhена доста јаким пуцњем.)) 

Један дрски аеронаута Тееru-Брuс· (1786) попе', се 
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у оБАаке баш за време саме буре, кад се кроз ваздух 

укрштахумуње на све стране. Он је био у највећој опас

НОСТИ. Свакога часа мuгла је муња проh.п крозањ и -на 

месту га убити; ннје много требало па да муња прође 

кроз .Аопту, И У љој да запаАIl nОДОНИК, којим је биља 

напуњена. - Ноћ. беше наСТУПИАа. Лопта је би.lШ над 

буром; испод корпе укрштаху се муље. ТребаАО је сиhи. 

И сувише дрски аеронаута. спусти се у то море црних 

облака, које, ован:ог, тренутка освеТЉL\паху муље. Кад год 
• • • 38 севпула муња, њему се УЧИНИАО Аа зе сво неоо у ПАа-

мену ЕАеlПРИГ~ИТlЗта је б~ ... ш толико у облаЦИ_\Iа, да је 

,опаки час у његовим варницама одсјаивD.ЛС rюједине стра

не .1.0пте, hОШН:ОВII Rорпе, врхова завеса и поједини ме-
• 

Т<1АНИ предмети, ћоје је посматрач држао у руrшџа. ПРИ-

зор изванредан али страшан! У оре'Д те страхоте, лрски 

аеронаута посМаТраше .... Али Тести-Бр(]с не беше науче

њак, не энађаmо IUта ваља посматрати, те и ње_гово џе

њањо HVlje нам дадо никаквих користи. -,- Тако он прође 

кроз тај ·бурни облак, не добив нн један ударац, и по

оље неКОЈ1ИКО тренутака сиђе врљо .лаl'<LНО на земљу. 

Помоhу многих ПОСМ(\,l'рања. чi1њених на взздушној 
.А.опти И Qпаж.аЉЈ на земљи ДОШАО се ДО извесних РВ

ЗУJlтата, којв ћемо овде ,у кратко ИЗАОЖI-~ТИ. 

Кад је врече ведро, на некој даљини од земље ваз

дух је готово увек пун еАсктрицитета IЬега. има увек 

много више у облацима. а нарочито у оуриним оБАаЦИ:\lа. 

А.А11 ОД куда тог електрицитета у ваздуху и оБАацима? 

-- НајRеfiи део електрицитета ваэдушног. ПОСТ;1је испа,

рав.:нЬем воде, а н;з.рочито мора. СВ ши :\юлекид водене 

паре, који се пење са морске 'lIОВРШИIl8 у ваздух, носи 

неку извесну, наравно ВРдО малу КОАИЧИI-ШЦУ €Jl.ектрици

тета. Тај се еJlектрицитет распростире по ваздуху Н.ао и 

водвна пара, IХ ЮiО ШТО та водена паР:-l у ваздуху пред

ставља ГРАНУ КО.Аичину В9ДО, 1'ЮШ и C1{YlТ це.АОГ е.Аектри

цитета IIM~ огромну јачину. Доцније кад се водена пара 



згуоне у СИАне капљице ИАИ у маЈЈе ледено ИГ.il.ице и прави 

аблс-ке, тв каПЉИЦе 11 иглице су Н::lрапно више иди мање 

наелектриоане, Н.ал се тако електрицитета накупи у ј,=,д

НОМ обдil.КУ вр.lO L\IИoro, онда И:\1а~ю бурин обдак. Но 

Tatf.O накупљсн е-дектрицитет не MO}н.~ ост,*ти, него се 

uразн.Uј т. ј. постаје варница која :'>lOже бити дугачка 

више стотина ПП и хиљада метара, и та је варниц<Ј. муља 

коју прати пуцањ т. ј. грмљавина. 

Више пута елеКТРИf.lНа варница не прелази из 06.11<1-

ка у 06лаI<, Hero кад је бурин облa>t Бр.ОО близу земљи - . 
она оДскочи И3 OtMJ.K.1. на зе.\t~у, и 01Ц:Ј, lti.11Rel\1O да Је 

пао гром. Гром није ништа друго до едсктриrtна варница 

између 06Аака и зеМ .. ье. Па као ГОД ШТО смо видеАИ да 
едекрична варница наших машина L\1Oж.е At1. Р<1сцеlIИ дрво, 

да раСТОl1И ггюздену шиuку, дп П<lра.,шше човеку по неки 

део теда, исто тако маше сднчне ПОСЛО.Ј,ице да произве

де и та варница ШТО из of)JIaKa пад о.. н;), зе;'.IЉУ, са:-.ю у 

Mf ого већем 'размеру Сад нам иеhе бити ни мало чу Д1-10-

вата, кад ВИДИ:'110 ла гром рас'гури ЗЈ1дове, расцепи И .. 1И 
запали дрво H~1, Н:ОЈе у путу наиђе, Р;Ј.стопи метаАВ, убије 

људе и Т. д. кад ЗН;Ј,l\Ю да је то еАВКТРIIЦl1тет, који такве 

исте поја'Ве производи и кад r<I. маље п.на а н.амо ли кад 
се накупи у ГрДНИ:-'l КОАИЧЮЈама у облацима. 

УI 

IJ 11 Jl !l ~ !l !{ 

Сва.чему И:'llа 'краја. Ма кодико да је дивно пљавет

иида неба над .дUПТО:'lЈ и око ње, М;Ј. како да оу веАичан

ствени аБАаци осветљени о једне стране CYAЦ~M, ма КОАИКО 

да су интересантна посматраља- ОД виоине оБАака .... 
опет ваља сиhи. НајJl.f'.пше би било пa .. ~ nи ПУТНИК могао 
бацити (ютву и ИRвеоти се на какав оБА,-1.К; а"НI б~дава, 
ТО је немогуће; ДОШДО је време да се врати натраг на 

земљу. - Полази се rO:rOBO како се оће; сид;),зи се .... 
како ое може. У п:)воЈЬНИМ ОКОJl.fЮСТИ:\1а, вешт аеронаута си-
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.. ази на земљу ВРДО .. агано, као тица која све ређе удара 

КРИJlима, _ ива ОПаСНОСТИ и на оно MeCTu које сам избере. 

ААИ се дешава да путник .-w.opa ДН. СlIђе и Т() не онде 

"уда он оl;е. Најбоље је сиhи .. агано. ади то није свагда 
могућно. Хиљаду непредвиђених ОfЮЈ1НQСТИ могу пореметити 

правилан силаэан. Може се десити да се Аопта СJlуqајио 

поцепа и да гас изиђе пре BpeMeH<:t; или више пута киша 

иди снег оптероте ЛОПТУ и принуде путника да свђе кад 

ОП не би хтео. Више пута сами путници убрзају силаэак 

да. би иэбеГJlИ извесне опаСl-!ОСТИ. На IТример, виде, да са 

извесне стране ДОАШЈИ бура, која. :\IOже своји;ч муњама да 

запа .. и допту. Треба је што пр'" избе!ш и сиhи. Иди из 
Aa .. el<a уг .. едаЈУ путници какав високи ире г о који ће 

.ilУlIИТИ ако и Д:Ј.А..е наставе пут ј исrrред IbИХ је непри

јатељско эеМЉИlIIте ј ИАИ 30Ш море. страшно Г\юре ... У 
спима ТИМ н "Г<1ЮНIМ СJlУЧD.]има Баља ШТО пре СИ.,н),3ити: 

и дочспати се земље па ма доле и .-1упи.ди. Једног 
• 

дзна аеронаут Глезир и његов друг [{о"сем беху се дуго 

задрm<1JlИ изнад обдака. Они оиђоше кроз та.Ш-IИ слој који 

иМ са.криваше З6.\'IЉУ. ((Шта је то ?ЈЈ повй:че Коксве.'! који 

беше УГЈедао обаду кана,'Аа Ла М<1нша. ((Ј&. превидо?,- своја 

посматрања вељи научељак и ПОГJl.едэ.:ч преко ограде; учини 

ми се као да је море испод нас. 'Онда КокевеА пови:че 

из 1I0Ba ((Не смемо губити ни тренут) ,'I10Pi.lMO одма сиhп. 

Оставите ваше инструменте,!» Обојица почеше да се спре

мају за СИАаз«.к ИАИ макар ~Щ падаље оа ужаОНО)I бр-
, 

зином са висине од 3000 метара. Над су сишли и JlУПП-

ДИ О зе)ЈЉУ сви се инструменти поразбијu.ше но они cpehHo 
Оf1таше здрави. ПаЈ1И су баш ю\ саму обалу кана.Ј1а. 

Најважнија ствар код си .. ажења јесте терет. Код 

ПУТНИЦИ имају тврета они силазе, :каЈ га неыају они па

дају. Тешко ономе ка није умео расно,шгати својим те

ретом, који га је ДУГИ:\1 бав~ьењем ИJlИ чести.м пељаЊЕ\~l 

са СВИМ истрошио. - Рецимо да су наши путнпци које 

смо на целом путу пратили по небу и кроэ облаке, са-



чували терете колико им треба и могу да сиђу са свим 

прави.Ј.НО и онде :куд ОНI1 оnе. Да ВИДИМО шта. ОНИ раде 

кад СИ.I.\азс. , 
ВеЬ је Jlопта почела и Ca:\l3 у неНQ.1ШtO и БрАО ла

гано да СИЈ1ази: КЈ.А би хтели да спроче СИJlэ3ан. љен, 

ваљаАО би да баце нешто терета I али ОlJИ баш Оће да 

сиђу. 'Ако оЬе да уораај)' с,ИАззак BaJbi1 да OTBOP~' вентил. 

:\еронаут повуче за узицу ШТО долази од П8НТИАа ј један 

прамен гаса изађе из лопте а у\)е паздух. ЧИМ се пусти 

узица. вентил се сач затвори. Ваља ИМЈ.ТlI на уму да у 
, 

почетку не треба много иопуштати гас;), ј ер треба зна ти 

да силазак јеДаН пут QТПОЧС'l' бива све (јржи и бржи. 

Тn се ВИДИ одма на ЖИВИ у барометру. У исти мах и 

онај fiарјачиh ОД свиле окрене крајеве у висину ј кад 

,1юпта сиJtэзи онда нао ла дува ветар 03ДО на више. Даље 

~ЮЈ1та, која се СIЗG 13пше наДИМЗАа што су путници ИШАИ 

на. ВСћУ висину ј УСЉGД ширеља гаса, .сад се све више , 
збира У RОJlИl\О иле ближе земљи. Ма да лопта није тако 

рећ" иэгубила г,,"са, кад дође ари аемљи она иаr ледл ПОАУ 

празна јер се тако sбере У RОАИНО лопта више QИАази 

у ТОАИН:О је притисак на ruc у АОПТИ веhи и у ТОАИКО је 
његqва запремина МЈ,ња. - Уа то још је и ТОПАије јер 

ое термометар пеље. Путници прођу и ј'РО3 последљи САој 

обдака и угледају земљу. 

ААИ не треба сиhи са СВИМ нагло; Аопта се нећ за

уктала и вал:.а је задржати да не (Ји ПУТНИЦИ АУПИАИ О 

аемљу, 3адрщавање је најэгодније на сисини од 500 до 

600 метара 11 онда треба иэ6ацити терета. Чим се терет 

збаци, одма JlОПТ<l спорије силази.... Ако се то изврши 
како треба, онда се .лопта на висини ид 300 метара опушта 
са свим умерено и путници не треба да се боје да Ье 

JlУIIИТИ о земљу. Ветар који обично дува носи АОПТУ' на 

ВР.Ilо.,.ма .. юј висини од 'земље, а путници за ТО време би .. 

рају место на које Ьс да ое спуоте. - Ако оу на путу 

дрва, ваља их преhи.... аiЮ се види на" ОАИЭУ седо; и 
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њега ваља ПРВ,hи; ЗИДОВИ, куЬе, тороњи све је то опаоно 

эа путнике. Кад се прођу све те OIшснос'ГИ и дође се на 

чисту пољану, ондз ваља ОТКJlОПИТИ вентид и пустити 

уте које смо ВИДdАИ да су путници lЈОне.Ш при ПО.llаску. 

То је уже БрАО ЗГОДНО 3;). (}ИJlаэак и првп пут га је упо

требио еНГАеCl<И аеронаут" Гри><. Оно је дуга'!ко 60,: до 
80 метара; кад со лопта приБЈ1ИЖII 30.\1vЬИ, онда врх 

, 
ужета дотакне эвм,ъу. У КОАВКО .iюпт;:э. ВlIше СИ.ilаэи, у 

толико све веhи део ужета пада на зе~1.ьу и у ТОЛИкО 

се терет лопте све више смањује усљед чега наравно и, 

она СВВ спорије сидази ДОК најзад корпа С<1 СВИМ полако 

падне на эем.ьу. У ИСТIl мах ако ветар тера лопту, уже 

вукуhи се ПО 3Юl.ъи таре се и тиме прави велики OTLlOP 

који эадржава корпу и АОПТУ да не јури ВРЈ10 брэо. Ако 

се сад. кад је логгга већ ниско, појави каква препона, 

шуыа, "уlш, река и т. Д. путници који још имају терета 

избаце га те се .лопта· по ново попнс И избегне опасност. 

СаД путници пусте Ј1енгер који вукуhи ", по эемљи эа
држава .. юпту док не отане. Обично ое сад викне: «(Арт 

те се,) на што се СВаКИ ухвати за f\О!1()пац -поред себе

те 08 избегне и најСАабији потрес. Кад је већ корпа на 

зеl\ЈЉИ, .лопта се нагне на једну страну п аеронаута от

вор и веНТИ",1 ла со лопта са СВИМ ИСIIР<13НИ. 

,Ако има .људи онуда .. куда Аопта си.ta3и они обично 
трче за .>l0!lTOM достигну је и ухвате за уже те је зау

ставе одма. Путници пре но што ИСПР<13IIе J10IIТY не смеју 

иэаhи из l\.Орпе нити вадити ствари' из ЉВ. Јер више пута 

,лопта наГАО ОАаЮЈЈ;э.на ПОА8ТИ поновu. У висину ИАН сама 

са корпом ИАИ са по једним ПУТНИRОМ. Често путници и 
, . 

не празне АОПТУ него се на други начин осигураваЈУ да 

она не полети у висину, па је онда ohaI-Ю већ пола на

пуљену чувају за другу ПРИЈ1ИКУ. 

С ТИМ је ше'ГL-ьа завршена. 

Али сва опушта.ља не бивају унек ТЮ'.(Ј праВИАНО. 

Осим пропасти !{()јих је ВрАО ретко, може оилазак да буде 
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некад непријатан а некад баш занимљив и смешаНј то 

се на ПРИ~lер дешава кад асронаута сиљ-зи у [-ШКОЈ земљи 

где су сеоске ШКОАе БрАО ре'lЋе. Могу f)НИ звати сељаке 

у помоУ", КОЛИКО ОГ1е, ови уплашени беГi1ју беэобзирце. Они 

МИСАе да је ТО бог зна шта! - ђаво си.аази с неба! -
Други пут Аопта падне у аред aTaд~ Iије ае рaGПрШТИ 

на све стране - СитуаЦИја је мало нопријатнија и M:tllie 
смеш на над СВ 'путници эака.че за какво дрво. Грање по 

:кад што поцепа .ilОПТУ па и сам е пути ике. 

Кад .лопта ТОАИКQ сиl)е да корпа дира земљу аАИ ветар 

носи .t10ПТУ И Aa.lbe, онда се корпа 'вуче по земљи често 

врло дуго. Справе се истресу и путници сваки час па

дају један на другог. Ту ае помаже оном УЗIЩО>l којоМ 

ае може Аопта ~a рашије дуж цеА" ссоје дужине о којој 

С.'\10 напред ГОI30РИ.l1и,· Овако рашивена АDпта заустави 

се од један пут јер сав гаС изиђе НаЈ'ДО напо .. ье. 
Но најопасније место эа сида>нсњ(3 јесте море. Б.А.ан

шар и Џuфрu једва ае ОПaQоше; 3"Jtlie1<apu пао је та
кође у' море и као JnTO знамо МНОГО пропатио док га 

опаGOше. Други један аеронаута Ар6аn, апашен први пут 

други пут пропаде у мору. С.швни аеронаута Грии два 

пут је падао у море, ади га оба пута спаса ше мрнари. 

Али два аеронаута што изаl)оше из Париза пропадоше 

у мору. 

Најгоре је за лопту кад пада у море она брзина, ко

јом је ветар ноаи. ОбаАе MOpOI<e уве" су пуне чељади и 

дађа и прдо ретко се дешава да 1Јрнари не опазе ЛОПТУ 

још из даД6ка. Али како да ј ој се гтомогне. Брзина ко

јим 'дађе П •• юве ВрАО 'је мала спра)-l fiрзине која",," ветар 

носи, а тако јо ВРдО тешко да лађа стигне лОПТУ и да је 

Опасе. _ Ако Be"l'~1p носи лОПТУ према .1ађи онда .лађа из

лази на. сусрет и хвата за Rонопац ШТО ВИОИ на ниже; 

тако се исто ~!Оже лопта кад стоји у МОРУ на једном мо

сту .. ААИ K~KO да се лопта заустапи? Јадни Сиве"" који је 
као што 3Ha~1O умро јер се- сувише l3ИQОКО попео у раз-, 
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pe~eH Bi\3AYX. нашао је начин како да се лопта .зауотави 

у мору. Он је привеэао за АОЏ1'У на крај онога уже1'а ШТО 

се вуче, једну купасту КОРПУ, која кад падне у море на

пуни се BOAOi\l и отвором својим држи ЈЈ.опту тако рећи , 
на једном месту. Тај свој "уаасти А8Н2Ср опробао је он 

сам. Једног дана прелазио је на лопТа СУНДСКI1 Rанад иэ

међУ ДaIюке и Норвешке. Не могуhи Достиliи ДРУГУ оба

лу ОН се спуста у море; љегов се .ленгер напуни и <·IИтав 

_ сах8.Т држао је .I10ПТУ на једном месту док нису стигли 

мрнари: и спасли 1'<1. Ако би хтео да се опет попне, ОН 

• је имао да Ilоrзуче за један Rонопац привезан за дно тог 

љеговог Аснгсра те да га тако испразни да не эадржа

ва ЈЈОПТУ. 

два пута се Сиве"ю и другови >1У натерани у среди

земНn море опасоше са ТИМ његавим КУПUСТИМ Аенгером. -

Још У прва врс:-,нзна ваЭАушне АОПТС, из;..}иШљсн је 

још ј едан апарат за спуштање, а ТО је а.нрел ИJlИ "ШТl.LТ 

9~ сuлазак. Он у СВЮIУ иал.ИЧl1 на обич,:ш Јtишобран само 

је много веhи и не,\lа онога штапа у средини. Са обода 

амрел.а силазе јаЮ1 :КОНОПЦИ за нојс се привето корпа за 

путнике. Да се неби амрел. ~ьyљao чnс на једну час на 

другу страну, он је у средини пробушен 

Кад аеРО!lаута носи са собом a>1pe~. он ,а привеже 

за средину лопте; у том случају почне лопта да СИ.IlI1ЗИ, 

онда нао што энамо поотаје неки ветар онда на више и 

тај ветар рашири амрел.: тано раширен 1I давајуhи ве

JlИКОГ отпора ваздуху, <1мрел може да одржи у ваздуху 

корпу и путнике у љој и да БрАО постепено и Аагаио си

,,1ази на ните, док најзад са свим не спусти путнике и то 
, 

врло ПОАUIЮ. 

А)\1реА за CI1Aa~aK пронашао је ФР,Jl-ЩУЗ Гариврuна. , 
({22 октобра 1797 год. У пет сати ЦОСАе подне вељи астро-
пом АаљаНд, граг)анин Гарнерип попе се на једној АОТ1ТИ 

у парltу МОНСО ј' :-'lртва тишина ВМl.даше ~ICljy, ГА8даОЦI1ма; 

IJнтересованост, страх, б~ше сваноме на лицу исписан. 
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Кад се попео на 4 ОО метара, он пресе'lе конопац који је 
веэивао амрељ о његову корпу са АОНТОМ те-се одвоји {ЈД 

лопте. Амред је са путникомс И.Ilа.зиа ВРЈ10 брзо И љуљао 

се час на Једну. чuс на другу страну и то тако страш

но, да оу МНОГИ узвикиваJlИ ОД страха, а многе жене падо

ше у несвест. (То је биља за то. шт() тај први амреА ни

је био у .. средини "роваљен). Међу ТЮI опет Гарнерин си
ђе са свим здрав на земљу БАИЗУ онога места са кога је 

и пошао. Гарнерин је први који се с.чео повериги томе, 

у први мах ВрАО опасном апарату. ]'з.рнерџну је ДОШАо. 

на Пi.lмет мисао о амре.l1У за Bpel\'18 њеГОВБГ тамновања. у " 

БУАШIУ, гле је био АУГО вррме i1]Ш{"'13НИ зато'шник." 

Исто тако је правио покушаје са амреАОМ и 1-'оберт

сон 1804 године у Вечу, <l.ilИ ОН сам није на њему СИ.II.аЭИQ 
него његов јеАаЈl ђак по имену Мuш(нЈ. Робертоон је у не

КОЛИКО допунио тај први амрел тан.О, да ј е КОРIlИ додао 

јеАан АОАатак ноји наА корпа брзо, паАа може. Аа ое раз

вије и Ао. О.'ужи као други а"рсд. ~lИШОА је у нрви мах 
силаЗИQ ВрАО брзо, аљи кад се доцније раэвише оба ам

рела, он је са свим лагано сишао' на земљу. 

Гасио?а Гарнеринава и многи АРУГИ аерош,ути си

дазили су доцније на амреду. На таIЮМ амрелу хтела је 

Аа оиђе и raclloi)a БАаншарева, ади ЈОЈ ШIЈе иопаАО 

за РУКОМ. 

у извееН1!М ОАучз]и:ма може а:мре,д да буде врло спа

соносан. Ако се на пример деси П<1 се лопта напрасно 

процепи иљи се у ваздуху запали, онда је амре,д једно 

сресТво да а(сронаута оиђе, ~ да се не СТРМОГ Аави. Mei)y 
• •• 

тим :-'13. да Је амрел у таким СJlУЧ3JlIма врло дооар опе1 

он има и IlBl--\.llХ доста великих мана. Човек није госно

дар од aMpeAQ." ОН не може Љ\1ые да управља, те д<: 

га амред НОСИ куд он xohe, као што може управљати .доп· -
ТОМ кад И.'fla терета. Амрел ~иђе г де га ветар носи: н; 

АРВО, кућу, па и у реку. ПУТНИК то не може да избегн( 

и СИ.ilизи онде куд га амрел H3.НI.:CC па ма он и нехтео 
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, 
Иа тог уарока реткО се ко сад СПУШТ<1 на амрелу него 

само на АОПТИ, КОЈа је куд. и ,юr'мо сигурнија. 

VП 

НЕКОillШО ВАЗДУШНИХ НТОВАЊА 

Није r.JHoro I1рОШЛО ()Д ПРОНI1л.аска ваэдушне Аопте, 

D. већ почеше СВИ да се Зl1питкују кано би БИАО, кад би 
се на АОП-Т'И' ПОПtJО И какав човек. Први пут се ПОМИСЈЈИ.ilО 
да ЉУДИ не могу иэдржати ако C~ попну са ,(lОПТОМ, с 

•• • 
тога и прооаше, први пут са оним ЖИRDтињама за козе 

СМО споменуди да су затворили у кавез и веэа.ли за JlОПТУ 

у Верса.ьу пред ЛУДВИКО>l XVI. Кад се животиље вра
тише читаве' онда се видело, да ни за fювен.а иема 'Ни- -
каквих опасности и Beh се на све страве говорило ка

ко Ье човек да се пеље у облаке, како Ье да иде са је,4-

не плането на другу и тако даље. ЛАН КО ће да почне У 

ко nе бити први ШТО Ье C~ поверити АQПТИ? Истина ствар 

је пила Аепа и величанстввна «(летети по' ваздуху). аJlИ 

не мање би,ll.О је и опасности. Један :blJl<1ДИ Фиэичар, Пu

латр де Розuјер пун одушеВАења ва спојом науком и за 

НОВИМ пронаАаском, беше ПРВИ која се поред- своју опа

шюсти реши да Э<LПАОВИ у ВИ1IIе ваэдушне регионе. 

Први пут Се он попео у, среду 5 октобра 1783 на 

једној .ilопти која је била привеаана за земљу до на 80 
стопа и тамо остао 4 минута и 25 секунда. У петак 17 
октобра он се попео поново, ми ветар сметаше те по

кушај не испаде са свим као први пут. У недељу 19 ок

тобра у 41/1 сата на очима IIpeK~ две хиљаде људи на

п~нише АОПТУ ва пет минута и ПИАатр де Ро:эијер седе 

на једну страну ограде начињене на .ilопти метув на ДРУ

ту страну терет од 1 ОО фуната да одржава равнотежу.' 

Лопта се попела до на 200 _(попа и на тој вищ1ни оста-
. 

ла шест >lинута. Други пут се Роаијер попео ;10 на 250 
стопа вис~не и пронашао многе важне ствари И3 аеро

наутике. Тако ов<?га је пута нашао да .1Oпта не аада него 
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QИАази; да ое нс може изврнути ј да I1УТНИК ако има на 

раополощењу гаса маше да ое ~ОПНС опет како Оће, наро

чито' ако ВИДИ да лопта СИJl::t3и онде куда он не би хтео. 

Пилатр де Розијер беше се попео на висину ОД '150 
стопа и с те iзисине полан.о сишао сн.оро бдизу земље. 

МеђУ тим 'Он нете на огњиште још сљ,-\ме те ПОНОВО на-
, 

пуни у некtм.ИКО испра.шњену лопту и она се попе о

пет на првашњу висину. 

Сви ови покушаји нису бl1А11 напрел објављени и БИJlа 

ИМ је ЦВ.Ь' да у напред оиде да ,I1И се човек моще сигурно 

поверити ЛОПТI1. ПИJlё.ПР де Розијер решио ос да јавно 

предуз,," иоао"ан пут ПО ваздуху и Монголфијери на

правише у Паризу нарочиту ЛОПТУ ОД двааесет метара 

ВИСI1Н8 и доста јаку, да понесе co60~I путника. На до

њем отвору и ТО с поља направишг гаАВРИ]У као неки 

баJlКОН за путника. Поред тога направљено је и огњи

ште, које nе лопта такође понеТ!l са собом, те да по по

треби сам путн ик пуни ЛОПТУ. (Ва,ьа имати на уму, да 

су те прве лоше пуњене загрејаним ваздухо,,) Спрема 

эа то путоваН.,е чињена је одавна и 21 новембра беше 

сне ГОТОВО ј само да' путник уседно. 

Пред сам полазак понуди c~ Марх"з AapAalio Рози-· 
"јеру, да и ОН са њим путује, кога овај каО пријатеља 

не могюпе одбити. Опэ.сност је била велика поверити се 

вишим ваэдушним регионима, о којима се врло мало зна

ло. У то ав умеша и краљ Ауд""к XVI. Увиђајуhи 
•• • 

ТОАИКУ' опасност, ОН оеше противан путовању кроз ваз·-

дух и изда наредбу једном члану полиције да забрани 

ПОАаэак. Он дозволи да се први Iюкушај учини са Ава 

ocyi)eli иха на см рт. 
Пилатр ле Розијер чувши за ту наредбу краљеву, 

уэвикне: "Шта, зар осуђrницима да падне у део Слава 

да св први ПОПНУ У ваздух 1·! Не, то не може .бити!" Он 

навали мод6аыа на. краља, наговори прве/' дворане Аа го· 

воре краљу и да му раЭАоже ла, ту нема нинакв'их опас-
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ности. ПОСАе дугог мољеља Са свију CTp~Ha кра.ь одобри 

подазак. 

Аопта ј е БИАа у "а"ку Ml!eTY БМIЗУ lIари"а; fеше 

ве.лииа и веома .лепо украшена разни:\! СЛИltaма и Пn3Аа

ТОМ, Време беше об,llачно, а яетар ПрИ .. 1ИLIНО јак; има· 

t}axy муке да эадрще ..lоп'гу, ДОК су је IIуни ... Н1. Она се 

на једном :\IOOTY поцепа и то эакаСIlИ IIОАаs3.к. Нај::щд 

кад је све БИАа спремно, дпојпца љих призвати новим 

IlMeHQ:'I1 ({aeP01-{nУ'ГU» - паэдушни путници -- уl)оше на 

rаАерију. Сваки од њих држаше у jeAIloj руци мале ГВ03-
Аене ВИJlе да њи:ча подмсћу CJla:-'IУ на· огљиште-. 

Лопта је пуштена у један сат и четрдесет ~tин:\та 

пос .. е .подне. Пуб.нlке беше безбројно; lшд је Аопта пош .. а . 

није се - уа никакав ГJl<)С-, никакав узвик, никакав знак 

раДО(ЈТИ и одушевљења, као оно кад Је први пут пуштена 

празна лопта. ГАсдаоци укочени и неми само г Ј10даху у 

путнике. који озго поздраВ . .ьаху.... Аопта се ilопеЈ1з' ~O 

на 700 метара и ветар jG однесе над Париз. Путници 

су би~и један на једној други на другој странн га.юри

је, да би одржаваАИ равнотежу. те (Је не 'IOгаху видети. 

Кад оу хтеЈ1И да се пењу. метаху ОЛ.:1МУ на огњиште, 

.а Н.ад хтедоше да СИђУ, оставише да Ое ватра. угаои. 

Jlопта је ДОШЈ1а над ПDРИЗ, I1 путници не ми(мише 
још да сиђу, над чуше неltи пукет; Дарланд ПОI'Аеда горе 

кал има "шта и да види; лопта беше процепана. -{( Треба: 
Аа сиђемо,» рече он ПИАатру - А 3 Ш1То? - ({Погле

:Дајте са"о," и показа му пунотину. Одчах уае cYHt)ep те 
,угаси ватру, и пооле кра.тког ВРЮIСlIа оиt)оше оа ОВПМ 

мирно ван Париза поред неких ветрењача. 

~eђy остадим ГАе,lаоциыа у Миету аа яреые по .. аска 
'Првих ваздушних путника, био је и онај С,l!аЕНИ природ

њан., за кога смо реКАИ да j~ спустао муњу Иi1 оБАака 

на земљу, бесмртни Фран..'Н' .. {u.н. Око њега беше више 'ње
гових пријате.ьа, и један nе између осталога реhи: "То 

је врдо Jlепо ј а,l!И на ш:го све то?Ј1 ~ '(То је дете које 
,. 



, 
се тек родиiо ," ОДГОВОРИ му Франклин, видеhи у тОм 

првом покушају почетак МНОГИМ важним 01'ириhима, која 

ће се доцније учинити Ј10МОЬУ ваздушне лопте. 

Охрабрени тим покушајем пристадоше многи да се 

попиу у ваздух. Први бешс ФИЗllцар П]nРА, онај иста 

штО" је ПРВИ дошао на l\1иоао да ,,)OГlTY пуни ВОДОНИКО~I. 

Одмах сутра дан ПО ПОАаску -прве лопте 1 отпоqе он да 

спрема .лопту за себе, ади мдого већу ОД оне. Jlопта је 

била врло богато УКР::\lпена. У пречнику је имала девет 

метара, и напра.вљена је ОД свиде црuенс и жуте. Dso 
је прва ... lОпта направљена онако, како смо ми виле.!!.и да. 
се .аопте и данас прэ.ве. Поmто ју је премазао ОМОАОМ, 

да не пропушта гас, смота о је мрежо'! 'за коју је при

везао корпу, која је иэг.леда.i1з' као отнривева кола; кор

па је била плаветна и украшена З.'ИО"d. На врху .лопте 

био је вентил., t->рО3 који је Moraq испуштати гао; исто 

тако понео је са соБО~l и терета: KeCG напуњене П€СКОМ. 
Haj~aд привезао је за корпу и један "ади ленгер. 

Првог декембра беше вр.ло леп дан, и .лопта би до

несена не ван Париза у замак. већ у сам Париз )' 
велику тиљеРИСl<У б:Ј.ШТУ. Цела је башТ:1 биља пуна г.ле

далаца ј прозори, баАRОНИ ј па и ca:\Btl кравови беху эа

~;эети ј цела се околина црнида понриџена светом. Било 

је ДО четири стотине хиљада ЛУПID, половина свију та

Аашњих становника Пари'За. Аопту је напунuо ВОЛОНИКОМ~ 
. . I 

за време самог пуњења, Аеои се ;"1<lЛ;Ј. Једна c~eTњa, ади 

и- поред тога .лопта беше у подне готова. - Топ је 03-

начавао почетак пуњења н;ао и спре"му за по'ЈНI.за~. ПРВА 

сам полазак LUap.t при!)е МОНlOлфuјеру, који је тако!)е 

био ту, и да му једну узицу, за коју је би.ла приве""на 

. једна мала, ЛОlIта - Ј «Ви господине треба ла нам пока
жете пут кроз ваздух," реце му ОН. Монголфијер пуоти 

узицу И маљо се 'лопта попе у висину; сви погледаше за 

ЊОМ. Потерана ветром, она узе пут ПРС:Јма истоку, по

казујуhи у исти мах правац, .којим nе iIћИ и велика JlОП'f;).~ 
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Најза;\ уђоше у корпу: IUaгJA 11 Рnберт механиqар, 

човек БрАО интелигентан, .који· ПQмагаше Шарлу при спре

мању лопте. ОТПусТр.Ш8 конопце Ј НОјИ}-1а је Jlопта пила 

привсэана. ~a эе:мљу. и она ое попе ве..1ичанств('нО и ПО=

)Јако у ваздух _ј ншtQ ОД -пуб)lике не .пусти гдаса. 

У дугом и БрАО заним,љшЮМ опису, I професор Шар.., 

ИЗНОСИ утиск~ СВОГ пут()ваља које t-lе~IO МИ у иаводу са .. 

ОПШТИТИ. 

(,Аопта се пења.аа убрзаНИ~l крстањвм на више, и за 

то време ја посматрах баро"етар. Наши пријатељи беху 

'нам спреМИЈ1И ТQЉИНD за наш пут 1 као да ћемо бог зна 

КО.ilико остати на путу; јСЈ1а, пиЋ:.l, llJа~lПањера и Т. д. 

«Аепо, Аепо, рекох ја. бар ћемо и:-.IaТI1 шта бацати кад 

буде требало." _ 
. , 

«На 600 метара, барометар стаде, што значи, да се 
.Jlопта више нс пење. 'У RОJlИRQ се гас губио кроз ШУП"'

љине ПАэтна .,i()ПТННОГ, у ТdАИКО СМО ми бацаАИ терет, е 

да би остаАИ на истој ВИСИНИ. Tep:'llO:'I1eTap показиваше 

читав један С<>хат температуру И3>lеl)у 10 и 12 степени 
над НУАОМ.» 

«Кад је ПРОШАО аедесет и шест минута од по.ласка, 

чусмо ТОП, који 0знаЧаваше да смо ишчеэ.llИ испред очију 

посматрача париских. Ми се обрадовасма што смо им 

иэмаКАИ. ПОСАе неRОАИКQ тренутака сиђ"емо ма.llО ниже и 

сељаци.са свију страна тр'шху к на '!а, ДОfшиујуhи наы непре

стано. Ми 81-11-\.lС),IО, (да ~ИВИ Кр<1Љ !)) И са свију страна 

раЭАсгаше се псти узвик. Mrl rlYC:'t1lJ ВР.lo добро: «При

јз:гељи, зар се не бојите? Да нисте болесни!') Воже, 

а.м\ је то Аепо! ~'Iи I\IО..1.И.\1О бога, Д;1 вас сачува! 3богом 

приј~тељи, 3богоы Ј»~ Ја бејах тронут до суаа таки)! ис

Креним ПО3Др<lВИ.\I<1, 0.,1 сељака. 

(МI1 смо чешhе силаЭИАИ ниже, да би ИХ ЫOf'АИ ЧУТII, 

И оћет СоЈ пењали У шtGННУ. НЈ.јпосде остаВtlС).1О АОПТУ 

да СИАази lIреыз једној широкој Аиоади. На IlYTY НаМ 
1 Р. M·ariO!l _ «Leg balon~.» 
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беху нека дрвэ,и ја се бојах да нам Iрпље не процепи 

ЛОПТУ. С тога иэбацим две фунте тере1 а и .лопта се попне 

изнад њих. Прешли смо више од 110 'Iетара на једну 

иди две стопе над земљом. Сељаци трчаху 3:). нама, не мо

тав нас Достиhи, као деца кад .јуре лептире по л.ивади: 

НајПОСJl6 се заустависмо. Сељаци св скупише одмах 

око нас. Мало за тим ДОђоше коњаници грофа Шартре

_ оа, гроф Џемс и Фагер Енглез, који су ишли 33 нама 

још из Париза. Не (јешс краја поздрављању. Али ја пре

кидох, рекав: «Наш пут није свршен ГОСПОДО, ја ћУ опет 

у висину. -- Шта, опет на пут 1 - да, ни пете видети. 

Кад хоЬете да се вратим? - Кроз П()Аа оата. - Е па 

Аобро, кроз ПО ... lа сата ја сам вашУ 

"Роберт сиђе из корпе као што ('СС"О УГОВОРИ ЈИ У 

путу. Тридесет сељака ухватише за конопце да држе 

лопту. Ја рекох грофу Шартресу: "Господару, ја ПО.iШ-
• 

ВИМ,» а сељацима: «Пријатељи, пустите СВИ ОД један 

пут КQнопце. кад вам ја дам знак)) Не прође многа а 

ја ПОJlетех у висину; за десет минута бојах на 3000 ме
тара ј не видех ништа в.ише на земљи,)) 

,,3а десет минута од продеhне TebllJepaType преl)ох 

у зи"њу. На ,исини од 3200 метара, БС1рО>lетар стајаше 

GТЊЛНО, што беше знак да се више ... 101Tra не пеље. Прсти 
ми О'3ебоше ТО .. 1Ико, да сам једва могао држ.ати перо. 

ВИ'IIlе ми није ни требаЈ10, јер Ј10ПТ;Ј. НИТИ се пењаше ни 

СИJlажаще ј [tреташе се хоривонта.1НО. 

«Кад сам био на зем .. Ьи, сунце веЬ беше заШАО, ААИ 
кад се УЗДI1ГОХ у ВИСИНУ, ОНО ми се роди опет, и ја бс

јах једини кога оно још освет...ьаваше, а све остало беше 

у мраку. После HeI;or времена сунце за!)е онет И ја сам 

га видео тога дапа да се два аут родило u два аут заШАО. 

«Прошло је всћ седам ИМI,оеам ;\шнута KaIiO бејах 

на ИС'гој ВИСИНИ, па најзад поче .лопта да силази. Сад 

с,е сетих речи коју сам задао грофу ПЈартресу, да се кроз 
r . 

'пОда сахата вратим, те со тога УОРЗ<:1М :-.10] сидаэаCi, о1'в;).-
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рајуhи од времена на време В'ЈН,тил. Дошав на 50,до 60 
метар;), над эемљом иэбацим још последње две три ·t>уи-, , 
те, терета . .допта СВ заустави и остаде неко време на тој 
висини, па после са свим лагано· СИГ)8 на земљу.» 

ПутоваlЬе Пилатраде Розијера и ;tарк-"за Дарланд'а 
било је више опасна проба која је срвlЮ;t добро прошла. , 

пошто су могли CBi1ROr часа страдати. У путовању Шар- ' 
. . . 

ловом било је таКОђе опасности, а,ш су оне биле пред-

виђене, предуэвте су потребне мере противу њих: терет, 

вентил, љенгер и т. Д., путовање је више ИАИ ма.ље БИЈI.f), 

осигурана, а није пстављено слуqају. Путовање Шарла и 

Роберта, при том још по 'гако .лепом времену, би ... ш је 
права пријатна шетљu, по оБАацима. ~ 

Да nll имали прави појам о ширељу' ваздушне лоп
те и путовања на љој,. да С110меН6'1O, да су 1783 били 
ваздушни путници само ови: Пuлатр де Роаи;'ер, Маркиз 

Аарланд,' u;рофесор Ш'рл и Роберт м.шбlt. IЬима св може 

додати још УU.ЛiОХС: који је ПОkУШ;lвао да с,е пеље у.

Филадс.лфијll и Дондону. 

Међу ти." одмах идуhе' године, ,784, било је· пеД6-' 

081' И два ваэдушна путника, којих путова,ња не можемо, 

ПОlIмеllце спо::-.lИњати. Међу њима -да СПQменеМQ ca~1O ону 
ЛОПТУ од 17 јануара 178;, што је пуштена у Диону, И 

на којој је путовало љих седморица, и то: Јосиф' МОIi

голфи;'ер, Пилатр 'де Розu;'ер, гроф Даре"се", гроф Аам

u:и;'ер, 1тез Карло од Аиња, гроф Аааорт и Фонтен, I'оји 

. ускоqи. У корпу баш кад jtJ лопта ГIола3ИАа. То је 'нај-. 

веЬа _ .. Юllта Нl1чањен;з. до последљих Bpe:VleHa, и И~Ја'Jlа' је-, 
у пре'IНИКУ четрдеоет метара. После ових путника, ПУ-

ТОВ~JlИ су вр .. ю МJlОГИ неки на ЛОТIl'Qма напуњеним эа

грејаним ваздухом и.iш на тако зваНИ;"1 .'llt01-L2.0.лфuјера.ма, 

3. нени опет- на ваздllШНUМ лаата.на напуљеним гасом ИАИ 

водоником. Л'Iсi)у свима тим ПУТ!-lИЦШ\li1, ррво место за':' 

узимље ВЛ:."шnр иЕнгле'; Чар.!.с Гри", који се хиљадУ 
u четuрu. стотине аута пе,њао у ваздух и :_\l1ЊУ. и-·ноhу._ 
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Није прошло ·много, па се и:женеослободише·ишетаху 

се. по ваздуху; прва је била госа()l}а 'Гилиа, за тим госао

!ја Саж, zocaolja Бла1<шарова жена чув~ног аеронаута, па 
, 

онда ZOClLolja, u 2Dсаоl)uца ГаР1iвриn. Мало по мало па 

допте пуље"е загрејаним ваздухом биваху све ре!)е и у 

.меото скупог поданика уэи:-.шху с.вудаА' све1'Авhи гас. . 
"ВАан.шар, кога ,СПО:-'l~Н.УСМО маАО час ~ ПРFИ пут се 

пењао у Паризу 1784 ,године 2' марта, и то са" Марсо-

.' ВОГ поља.}} Он се није пењао на обичној Ј10ПТИ, него је 

уз 1РУ додао и Н,сиа КрИАа, с којима је ввСАа.о, и тако у 

-неколико о.лакшавао пењање и спуштаље .лопте. Шта 

више, Б.лаишар се бавио питаљем о пељању у ваздух још 

,пре пронаЈ1 а(}ка ваадушне Jlопте. 

Бланшар је први прешао преко мореузине да Ман

ша, изме!)у Енглеске 11 ФраНI1уске на ваЗДУШНОј лопти. 

Пре тога путовао је ј 6 октобра 1784 године са Шел

дQHOM ~роФеСОРО~1 . анатомије· на краљевској ак3.демиј и у 

ЕнглеСКОј; то је први Енглез који се пењао у ваздух, јер 

·ма да је и БАаншар преду:аео свој ПУТ са, снг .Ј1еске обаJlе, 

он није био Енглез, .!lопту нису нарочиту спремали за тај 

пут, него се посљуж.и--iИ оном, ROjqM је Бљаншар већ три 

пут путовао у Француској, Путници су понеАИ са собом 

пише') ФИЭИЧRИХ апарата, тере""Та и других ствари. Лопта 

се попеда у подне п -9 минута, 'НО на шюро падне ОIJСТ 

_ те Шелдои изађе э. ВАаншар' настапв . пут сам и попне 
'се тако високо. Д<1 је једва могао ДИСD..тп. Са собо~i је 

имао и једног голуба .. Кад. је дошао на ТОJl.ИRУ висану, 

једна бешика напуњена доц ваздухо\! пукне 11 голуб 110-
. ,. 

п.лашен,< иэљети П3 корпе ј он ]е дуго оодетао "Ol{О корпе 

па кад. није И>Iао.куд на друго место да се заустави,. 

он се врати опет у корпу, Пошто је БАаншар још неко 

кратко време пробанио у ваздуху, СИf)6 на земљу, 

'Охрабре!! многим својим- путовање",'Вланmар објави 
једнога дана' у новинама да I1е да преqе' на лопти: преко 

Канала да Манша, .дОК1'ор Џuфрu,Енглез, понуди се да' 
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г" БАаншар поведе са собом, У )Јета!< 7 јануара небо је 
би.ilО ведро, П()С.iЮ врло XJlанде Hot'J!J; ветар, врло ОJlаб-./. 

дуваше северо-рападно. Почеше у дес.ет сат.и да пуне 

лопту и до!< су љу пуни.llИ, пустише друсе две ~lЭfPО лоп

те да виде какав је. правац ветра. У три четврти, поеые 

IIо.\не, привезашс норпу 11 унеше у љу _ потрсб,не- ствари 

и НО!<ОЛИ!<О !<еса е пес!<ом. У један сат. Бл'аншар даде. 

зван. да иуС/те .лопту. нn како је била сунише оптереhена,: 

не магаше се псњати, те с тога 'ЈУТНИЦИ беху принуi)ени . . 

_ да баце готово СЈ..В терет. и Аопта се поче. 'пењати _да-

г;Ј.по; ОС1'а.АО ИЫ, беше само. три I{ссе песка ,од, по - 1 О 
ФУfIa1 а. 

Над су веЋ БПЈ1И над морем . .лопта поче СИ.·Ш3ИТИ;. 

ОНИ избацише још једну и по кесу. и лопта поче' по

ново да ое пењс. Више пута је .лопта СИАаЗИJlа I-I ОНИ 

су непрестапо бацаЈ1И остатак ~epeTa. ~T д~a -сата и Два,-' 

ДССС1' и пет lIџшута били су на три чствртине овојега. 
, -

llута; жива у (јарометру пењаше се што значи да лопта 

СИЈШЗИЈ а ОНИ не И)lађаху више терета. Видеhи се на_ не
вољи побаца.ше и оно Ш'l'О су понели за јело и многе 

друге ства'ри. 

Веле да је у 

НРИСТ40 да СRачс 

PCI-t,ao је он; <НИ, 

, 

том <{пасном тренут!<у професор Џифри , 
у море: «Ми Ьеыо обојица пропасти, 

мислите да ћЕ:: Bau то опасти,' ја сам 

сам готов да жртву јем овој· живот~'» 

Бзше им 'OCTaA~ још једно једино средство: требаАО 

је одсеhи корпу од ЈЈ.опте: и остати на RОНQпцима. _ О,ни 
обојица. присташе -да опробају ']'1 тај начин па уседоше 
на Rонопце, ШТО су висили -од мреже .. юптине и већ пcx~' 
готови 'да пресеку КОНОIIце, о које је Iирпа висила, -к-ад 

ас(;тише да се Jlопта, ПСI-рС., OIlAa су {)ПJlИ још -8 кило

метара дале!<о од обале Француске. Сад их прође сав страх 
петар их је брзо носио оuаJlИ; ОНIJ вег} угледаше поје

дина с~ла П()РQД~ обаЈ1е._, ,TaQHO у -три C<J..T<l беху над оу

ВО:\-I 3 ЫЉО~I, Сад се ':Аопта попе ПОПQ[ЗI) 11 ТО тако uпсоко' 
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како се НИОУ попели целсг овог пута. ОIШС3Б један веЛil-. , 

ки лук, лопта сиryе коД неке шуме на даАеко од {,aAe-а, 

ПОСJlО jf!AHor И по сахата, стигоше КОЊal1ИЦII, који 

ТРЧiJ,ХУ за .АОПТО~l и при:мише. путнике врло А<нжаво. Су· 
трэ, дан у Rале-у било је В,еАИКО весс,ье, Гр~ђани {,aAe-а 
честитаху. БАD.ншару. једним пис,\lо'м, које },IY -lIоднеше У 
ЗJlатној кутији. и општина ИСRашс ОД 'Министра ДQэвqлу 

. , 
I\а купи. АОПТУ If да. је чува у саборној цркви за успо-

\ мепу ј решише још А,а подигну СПО~lеНИlt од мрамора фиа 

месту ГДе је лопта БИАа, . 
После неКО/iИ[-Ю дана Бданшар до()нје налОг да иза

ђе пред кра,ьа; краљ му поклони ТО" ПРИАИКОМ ! 200 
ливара 11 уз ТО јОШ по 1200 ливара I'одишне пензије. 

Поред Taf\Or ДОЧ.СК:Ј. и. 1'0.11 ИКОГ ПРИ3НatЬ3 {-\.аКО од 

кра.ља тако и од осrаЈ1ИХ ФР(ЈНЦУ::Ја, бн.IlО је "ьуди који 

су . БАаншаР:1 ис>!ејаЛII 11 прозвали Г" "Дон КIIХОТ од 
Ман[Пе~)) ..:-. 

Најllесреhнији од спију аерон"),",, био је без сумње 

италијански гроф 3а.м6еl<арu, Пошто сс осл06~дио· роп

ства туроког, ОН се' са СВИМ ода на В<l3.Ј.УШНО путоваље, 
• 

које му готово никад није срећНО ИСП;С,1Q за руком, Ђшо 

Једног дана IЬCl~OBa лопта лупи.о једно дрво 6љизу Во

",lOlbe, и шпиритусна Аампа коју ји имао са собом за

па.iШ му хаљине, асронС\ута, опако у пламену, под'СТИ

цаше непре.стано взтру 'Au,r се лопта више пеље,' а гле

даоци ужаснути, међу љима и љегова женй. со децом, 

видеше како га .лопта однесе у 06л.:1["(з у. к()јИ~1а, га не

стаде, уэиут испаАО му је ю РУКО\I да угаси ватру. 

,Године 1804 преДУЗ8 ОН читав н из експеримената, 

до6ив за то .осам хиљада талира ОД вароши МИJlflна, али 

',ни ОД тога не би ништа Најзад 7 октобра 1100.118 Н.ише 
од 48 сати кад беше објавио свој полазак, Он се реши да 

, 
пође на ма IШI<В6. му преl!оне биле на" путу: 

Ноћ је била веЬ настала. а лопта "ој у је почео да 

пуни још у један сахат је.\ва се исправи у ваздуху Осам 
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младпhа који му обеhавашс да nе "у помаhи не дођоше, те 

он би принуђен да HacTaBlI посао са своја два друга 

АНдреОАИ-ОМ 11 Грасетuјем. Изнемогао од умора до крај

нооти смуnени нераСПОЛО;I{ен, гладан од пре двадесет и 

чеТllРИ сата, реши се да пође око попоhи Ј надајући се 

још да l'a лопта не nе однети далеко . 
. Оба његова друга, која ма .. Ю {ШС споменусмо, по

пеше се TaH.ot)e с љим. Они св пењаху с почетка дагА,НО 

и Аебдише над Бо"tlоњом неко Hpe~1C1 а после их Jlопта. 

веома нагло понесе. Ево шта прича сам 3амбекари о ТОМ 

СВОМ путу: ((Ааыпа коју ПОН~СМО. д'а загрева ваздух 'ПОД 

ЛОПТОМ, бlJше нам сад непотребна ј стање барометра једва 

смо МОГЛИ прочитати спрам БрАО СЈ1абог светлуцања jeд-~ 

НОГ .Ф8њера, и ТО готово увек нетачно. Неоносна Х.l1ад

ноћа која ВАадаше у ТИМ узвишеним слојевима, у који·~ 

м:а 6еомо ми, изнуреност од нејеАа за више ОД два

десет и четири оата; ,- нераоподож.ење .у мојој дущи, 

све је ТО тако на мене дејствовадо, да сам пао на па

тас гадерије и заспао -неким сном, (-ЈадИК на смрт. Исто

се ТО AeOI1AO и са мојим ДРУГОМ ГрасетИ-јОМ. Андреоди 

беше сам остао буд ан и у добро" здрављу; без сумње 

за 'ТО ШТО је имао пун ctO:-"1Э'КЈ и што је пред полазак 

много пио рума. У самој ствари и њему је 6и.'0 здраво 

хладно; он ме је за то дуго будио. Најзад /018 пробуди 

И ја oal\-} га -нао иза сна питао: ,((Шта је ново? куда 

ћемо? КО4ИRО је сати 1 какав, ветар дува ?» 

((ВИАО је дпа сата ј _ свеЬа у Ф8њеру није могда го-, 

рети у тако разређеном ваздуху, светљост јој је све више 

опа~ада док се није са свим угасила. Ми сиt)осмо 'подако 
кроз један дебељи слој облака. изнад којих смо до оад 

БИЈЈИ. Андреоли чу неко шуштање иа дaAe~a као од та

.II.аоа, Одмах МИ УПЛЩlIен ја'ВИ за ту НОВОСТ.' Ја IIосдушам 

и уверим се да јеО,ll,иота' добро чуо. Сад нам је преко 

потребна бида светЈЈ.ОСТ да ВИДИМО стаље барометра и да . , 
дознамо висину на којој смо. Дрмајуnи Грасети-ја једва 
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га пробудимо, АндреОАИ у"реса пет жигица аАИ НИ једна 

не, упаА!', Једва тек поеАе упалиемо А"МПУ, БИАО је три 

daTa И3 јутра, Ујаље 'l:a.~aca који се разбијаху један о 

други чу јаше се све јаче. Ја бацим једну повеву кесу 

терета; ·али таман кад бацих терет, нз:ша' гаАориј.а по

тону, и ми беемо сои у води, у мору. У првом страху 

избацисмо све ШТО је теРВ1'ИJlО JlОПТУ; цео наш терет, 

CB(I апарате, један део нашег ОДСА8 и Ш1Ш новац. По-
• • 

ШТО со JlQпта ]ОШ но пен.аше, ми оа,цIНlУ I и Jlампу и: све 

ППо') нам није било преко потребно ј и то тако брзо и 

тако· t~ИСОКО'-_ да СМО једва МОГJlП дозпаТll један другог; 
• 

,:ма да СМО из свег грла викали. Мени беше pqaBU и пQ-

чех Лi' поврава'l; Грасоти-ју удари крв и3 носа, обојица 

дисас~ю тешко и кратко. Како смо ?ИАИ дО коще МО кри, 

а лопта нас наГАО донесе на велику ХАадноћу, на један 

,пут ухвати ~ce ОКО нас слој Аода. Ја нс знам за што 1\H~

рец, који је био у ПОСЈ1едњој четврти, f.еше паралеЛЩI с 

на:ча и изг ледаше сав као крвав. 
. , 

п ошта омо за по еатапројури,ш толики грдан про-

стор я., ,ДОШЛИ на I--енэмерну висину .. шпта поче опет по
'љако да. СИ.IJаэи и ;\!И падоомо јот један пут у море. Било 

је ОД ПРИ.IJ.ике четири оата из јутра. .Ја Н'е МОГУ тачно 

да, одредим RО.IJИRО смо далеко од обаље пали ј ноЬ беше, 

к.ао тесто, море ,Вр .. ю бурно а ђ-1И опет у тако.ч ПО.IJожају 

'да не могасмо ЧI1НИТИ НИI"'iанва пооыатрања. МОРЗ.IJ.И ОМО 

бити ,У средини, јадраиског мора и спрам Римини. Ма 

да СМо. полако па.IJИ у, море" опет Н:l1l1а' га.IJсрија потону 

и ми бејасмо ДО половин:е У' води; често" вас. покJiапаху 

морски таласњ' AO~Ta је би.lJ3 полупраэпа и неltи ретар 

подухвати је и понесе ·тако.. да нас је више сати вукла" 

за ообом. У зору пиде'омо где смо; били <)"0 спрам Пиэара 
• • 

осам RИJlометара од- -обаЈЈ.~. Аопта нас је и даље но· 

еИАа према· обаАИ кад ветар ·еа обале одf)и нас -натраг 

према отвореном MOp~. Беше B'e~' у велико свануло, а ).IИ 

виђаемо ·01\0 себе само воду. небо и извесну О'IРТ: ·Међу 
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• 
ТИМ OlIeT, ваш{l. срећа, нанесе нам нен.О~1И}i.O 'Jlз.ђа,; али 

видеhи ИЗ 'даJlека .лопту, -и не м_огуhи распознати шта је 
.' 

уплаше со П~ пусте сва једрила, само да побегну. Ни-
. . . 

шта нам друго не OCTa~e ~ него да н;),с Jlопта -однесе у 
Далыацију која је још врло далеко бида. Али док бп до . 
ЊС стигли, одавна би у таласима· морским на-ШАИ cilpT, 

да Н<1М нека наша -срећа не ПОСА;), једног ПЈ10вца; који 

је био маЈ10, вичнији од ОНИХ 'ШТО ј\)аАО пре- побегоше и. 

који је из Аа~lеЮl пшшао Д~ је то ваэдушна лопта. Ње

гОви мрнари бацише ~aM jeД~H Rонопац за који се мц 

ухватимо те нас И'3нурене и ПОJlумртве изнеше на_кров._ 

Аопта-ТQJlИRО о.лаюпана "попе се опет у ВИСИН;У, ма да, 

су мрнари ПОкушаВ<lЛИ да је аадрже. Лађа се јако .. ,!>и- . 
аЈЈа, опас:ност беше, велика и 'мрнари о.дсекОше Rонопце,. 
На једа.н пут Jlопта ЋО.llете н'евероватно брзо И за ТИАИ' 

час нестаде је у об,шцима , 
«Би.ю је осам сати кад Нао· иавукоше у лађу. I'ра

сети беше као мртав, ·једва је давао анаке живота. Руке 

му беху промрале а ја од х-"мноће и глади бејах сав 

ианурен. Напетан ла~е чинио је све што је могао дl\ нас 

опорави. Он нас cpel'ilio одвеае у 1>ераду, одаКАе одемо у 
ПОЉУ, I~YA3. мени један вешт хирург одсече прсте на руци.»l , . 

Доцније се 3амбвкари и даље аuнимао ваадушном 
, ~ , . 

љоптом но опет несретна. Попне ое он на једs:ој ЉОfiТИ 

коју је -'c'a~J .пронашао и загревао на врло опаоан- начин 

па КЗ-Д је ВСћ био У облацима допта му се_ .запалИ и он 
• • 

полу сагорео стрмогд:iви на аемљу,' Први пут промрэао а' 

други пут I(aropeo, 3амбакари ..беше врд,! несрећан. Али 
право да кажемо, то '.је у ИСТИ мах и најнеllромищљенијИ 

ваадушни путник .. , 
Године 1791 прогдашенје устав у Француској и·.једа .. 

. . 
Француэ попне се 18 септембра на донти у висин~ да 

иа 06"шка, чита на ,-ове ::стра"не :нови устав.- ЕВ0 -ПIта ,он -
сам прича о 'Ј'оме : 

, 
1 F" М а r ј оп. - ~Les balloQ!>.1J 
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"Ја сам се попео иа Је,lИсејОflИХ поља у највеЋој 
бури и Н,\ дивно чудо целог сакупљеног Париаа. Стојеhи, 

. голог.лав држао сам уотав "i руци и док се .лопта пеља.ла 
. , 

ја oa~ читаQ. rГаи.о сам дошао на висину од од 150.0 стопа 
ту је БИ;'1d ладно а ветар је био ове јачи. На један пут , . 
'чух топ а -за ЊИМ радосне узвин.е. К.ад ca~1 Дf)шао на 

4000 метара'ја сам р~збаПИВIlО устав иасве стране; гледао 
сам како Ј1ет-и по ваздуху.)) 

"Није проПмо дуго а ја сам био већ на ј 0.000 СТOIIа. 
Одавде пог.ледам на Париз; пода мном бе<uе с.лој облака 

аЈ1И не T3-Ito гу ст да кроз њих. нисам могао да видим 

земљу. Ј а чух још неКО,!1иftо ТОПО8СRИХ метака. Овако 
-раСП~),!10жен ја поједох парче леба., узмем ФЈ1ашу С;}lИ~ОМ 

и напијем у адравље С.!lободи свију народа на c~eTY. Даша!! 

"мало после на 12.000 стона вршио сам. у име CBv<jy Фран
цуза, дужност неустрашивог I! храброг патриоте; читао 

сам На глас објаву права ЉYДOK~X ј 8GЧНОС-Г је чула моје 

речи и ја СИАашах бацају"и овамо онамо поједине комаде 

устава. 

"Кад сам дошао на 6000 отопа било је већ' шест 

сати и четврт; ја угледах опет Париз и чух топ; пода 

"НОМ је горела нек,", ватра а оунце беше на залаоку. Кад 

ее- ПОDне~ угледам сунце а кад сиђе:ч њега неотане. Тако 

се спустим над за.мак Греси; -.ьуди што_ се шетаху по 

оашти МОJIише :ме да сиђем; ја им одговорим_да' још није 
време, јероам' обеhаода. "у преhи најмаље ,!етрдесет КИ

"лометара од Париза, 

(~Сишав' врло ниско' и БЈ1ИЗУ сеоских Ityba, неке се 
Жене поплате и почну, бегати; ,мало даље друге _ неке 
жене, .које беху олобоДније питаху ме: ко сам, одакле , 
долазим, куда "у; ја им одговорим бацајуlш у иоти мах 

уотав, А,,: оам изамаипк и долазим из Париза. Људи, 

жене, деца, ови трчахузамномi Ја чух: "Вама је сигурно 
.ладно' ,там() -горе, сиl)ите, одитеј 'да' пијемо заједно и- ТО 
"е ваозагрејати." Ја ое [юпнеl<l опет. ,,лаку ноЬ! Ааку НОћ!" 



({Кад сам дошао над вароПIИЦУ Роэај, ови виках,у да_ 

си~ем; ја б,щим остатак устава што сам и,lао КОД оебс. 
- , . 

Ветар ме понесе даље, 'ја се ПОЛНОМ, за тим ,оиђ-ем-опет.-' 

и приђем изнад се.ш Вреља; девојке играху, пастири се 

Bpahaxy и~ поља а моја лопта ПОПJlаши стоку. ВО,:,,-ови. 
краве, овце, пси, патке, све се то 1fоче у глас, дерати и 

бегати, деца ВИf-;аху оче! мајко! цело с8д() се уэбуНи .... 
, , 

«Одавде се попнем, опет у ВИСИНУ И кад СИђОХ видох . , . 

се иэмеl)~' неш~ шуме и _ брежуљана; ја виннем _ из свег 

гласа и што ГОД ја рекох понављаше се по три пут. Први 

ПУТ- ПОМИСАИХ да ми се неко руга а после видим да је 

то био ОДЗИВ. ЈЈ 

И. т, д, 11 т. д'. Цео му је пут. пун таких комедија, 

Најзад' сиђе нз 60 Кl1Ао"етара од Париза, поцепан уморан 
гологдав ... ~(Hao праВI:I ђаво)) да је :-.юрао провести, сву 

НОћ на ки;uп, јер' му нико не смеде, отворити врата., 
Доцније је уобичајено, да ое при свакој ве!>ој свеча

нооти пуштају ваздушнз лопте е да би свечаноСТ била веnа. 

Од прана.i1аск~ ваэдушне Аопте до данао пуштена је 

више, хиљада АОПата ,на којима је путовало седам до 

осам хи...ь~да ,пУТIННtа., И дан данас врло често се ЉУДИ 
пељу у ва8ДУХ у ра8НИМ. цели>", а нарочито ради :испи

тивања атмосфере 11 ЈЈТруја у њој која отвар још није са 

ови" испитана. Врло нажну примену ваздушна лопта је 

нашла за време paTOB~, за што је 'најбољи Докаэ последњи, 
Француско не"ачки рат, а нарочито опсада Париза. Париз 

је био опсађен потпуно 19септеыfiра 1870. године и од 
тог дана он је био са овим одцепљен ОД" Француок'е 11 

Јевропе. Тога дана беху ПОШЈ.а' једва поштанска - KOJ1~. 

в_ан ВЈ.роши аАИ наишан на непријатељске -,чете вратише" 

се натраг. Ве!> 20 и 21 није се могло.' иэаhи ни на· коју 

({трану ј :за више ыесеци СВИ зе~tC~И"irутови- беху ~атвррени., 
- , / ' - -

Али непријатељ. није могао затворити и ваздушне пу-

тове, којих је, би,lQ. врло. много, Од"а' 23 септембра 18'7 О 
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'АЬпtапо имену "HetIТYH," беше прва која изнесе из Париза 
вест" за.Француску и Европу. На љој је путовао дUРОф 

и Н(')СИQ са ообом 125 килограма писаъш Допта (Ф.лорен

ција»' отпутовала је већ 29 за l'и.м «ЦеЈЈЕ:СТ-" '30. септембра 
и на,љој" је изишао Гастан- ТиС8liдuјв саы носеhи 0<1 собом 

писама и поруке. Ове' су лопте НОСИЛО са собом и ПQIll- :' 

танске голубове !<оји су се враhали у Ilариз . 
. Од 23· сеюембра 187 О до 28 јануара 1871, 'изашло 

је _'ин ПарИ8i1 шесдесет и четири ваЭДУI11Н8 лопте изнад 

непријатељских посада. Пет .Аопата НСIIријатељи су ,ух

ватили јер су ОТИlпLАИ иди У Немачку И: .. Нl о.у 'падале на 
" 8емљиште које су неприј:Ј.Тељи били эауэеА;r:, а две су 

~ропале у мору. Те су лопте пзнело 61, аеронау,а, "? 1 
путник;)., 363 поштанска голуба и 9000 килограма п:,и 

до: 300.000 комада' писама. . . . ! 
~ 

7. октобра изишао је Гамбета из lIариза на једној 

. ЛОIJТИ; непријате"ь је више пута [Iуцао на ту лопту али 

је \lије могао згодити. НепрИјатељ је "пуцао и на лопту , 
'l'исаНДllјера, I<ад је био над Версаљом на висини од 1600 

"мет,,"ра, али метци не могоше доетпhи ту висину. Гранате " 

немачке ~ису ДОСТИГJlе НИ згодиле ни једну .лОПТУ. 

~4 новембра пошао је -из Париза Рмир са .још j@k 
"', ' 

НИМ -riyТJ:IИКОМ. Они су ЦОШ.t1И У једапе<1СТ сати и ,45 ми-
нута у !јече. Ветар беш'е јаЈ<, а ног, ырачна. Ролир је 

непрестано. држао своју .'lOпту високо све до свануЬа. 

како се 'уrrропастио кад' се видео над Океаном. Читава 
два сата 'ПУТНИЦИ мищ .. ьаху да - су ПРОП:1JlИ. Ветар окрете 
ЛОПТУ спрамL Норвеш!<е и' аеронаути сиђу на земљу че

тири ~стотине КИАО~lетара далщю од ХРПС~(.1јаније. Они су 
дакле за ту ноћ ПРQШАИ један део/ Француске, Велгију, 

, t' " - ., 
северно море и СIIШАИ У Норвешку. 

. 27 јануара баШ на лан· tlриыирја пошао је' из Па-. 
lЈЈ,эа Ла1<аз у Tp"~aT" ~э.~\ЈуТРа и прошао близу земље 

. .-. ., - - '. - ~ 

I<OД Ниорта -ащ у i<ecTo да сИ1)е он IIзбаци терет па оде 
опет 'у 'ви'сину,' Он је Ш;Сl'авио свој НУ'гипрошао !Ја 2000 
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MeTap~ над в~роши РошеJlЭ. Сви оу МИСАили да "е ту да 

оиђе, али ОН и даље наотав.И пут, те га ве.тарнанеое на 

Океан, из кога· није -више ни изашао. 

!lаказова.лопта БИJlа.је шеодеоет трећа; оутра дан 

изашла је из Париза шеодеоет "етврта и последња лопТа 

и однела у Француоку веот. о примирју. - -' 
. . . 

Као год што на овакомпуту м"те путнике задесити· 

каква неорећа : . бродолом, судар на телезници и Т. д., 

исто та'\О и ваэдушни . путници могу често да отрадају. 

Нарочито у првашње доба, кад се још није знало како 
, 

ваља .IJ.ОПТОМ управ.ьа'IИ и ДОК су путници ПQЈlэ,ЭИJlИ на 

пут так() _ реhи без икакве опреме и сасвим неПРОМИШ.rЬено, 
• • • 

оваки ]6 могао очекивати' пре да nе пропасти, и ако ое 

врати то је више био мучај. 

Ма I\,!ЈАИКО да ИЗГЛВДiJ. да 1е лопта вр.'lO несигурно 

cpeДCTBo~!~a _ путоваЊ6, мз.~ да човек МИСАИ да ј'е врло МНОГО 
'Ьих. пропаЈ10 ьа ваздушним 'ЈЈ.оптама, ВИ в.ете се ЮЏI6на,:" 

дити кад видите да лопта није толико несигурна доэнавши 

да је од OCfiM хиљада аУТНИ1<а ароааАО свега до двадесет 

и то. YBeJt' својом непромишфеношhу. Вредно је да ое не-
, " .- . " \ .•.. 
колицине тих. Јадника при овом "есту о~.тимо. 

, Први вавдушни IIУТНИR' Пuлатр де Розијер јесте·у 

исти Мах и прва жртва ваЗАУ.шне лопте, аJlИ као ШТО ће
те видети својом кривицом.: П()што је Бланшар прешао' . . , 

И9 Енглеоке у Француоку, Пилатр хтеде. да уqиии пут у 

супротном правцу, пут много тети од онога. , 

Узалуд је било говорити ,..ему о опасностима којима 

се излате НЗ том путу . .он уверавашеоа овоје отране 

да је нашао .нов раопоред аеростата који је много си

гурнији и оа којима он може да се эадржи"у ваздуху 

врло дуго. Он доБИје од. Ap/RaBe, "етрдеоет .. хиљада JlИ~ 
, '~", -

вара да направи овоју машину,. Ево у "ему је био.'ry!-ј његов 
- ., . ,-

проналазак. Иопод оБИQне .'IOпте . наlIуњене~, оветле!>им га-
• 

СОМ, привезао је један монсО.лФијер. МОНГРЛФИјер бис .. у-
Ш&тЊЈ. 110 ОJI.UЦIIJIIА 
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жио. у меОто терета, . јер кад Је хтео да f'e пење. он је 
IIмаосамо да эагреје јаче. ваэдух под љим, а кад је хтео 

да оиl)е, онда је треба.ю иопуотити гаоа. 

Али баш тај измешани начин којима је Пилатр ми

о.аИО да' <?лакша пењање и Qпуштањв, био је БрАО оПаоан. 
Право је ·каэао њему професор. Шарл, да о"" ",оси ватру 

иоред барута,' али. Пи.латр не олушаше иикога. 

13 и 14 јуна \ 785 опремаше он aePO-МО""ОАфијер за. 

пут; '15, У четири оата . из јутра пустио је једну мэ.лу 

.лопту пробе ради да види правац ветра. 

у оедам сати. ПИ.llатр ое појави на га.лерији эаједно 

оа Ром.еuом једним његОвиМ 'помагаче~I,- који је у 'место 
иаграде ва помоh, тражио да ое и он попне у ваздух. 

Пред оам по.лаэак маркиз Мезuнфор баци у корпу 
две ,стотине .лујидора само да га· Пилатр пуоти да ое и он 

иопне. Овај га одБИје. . 

.Најзад, прича један очевидац из т')г доба, аеромон

ГОJl.Фијер, подиже" се 'лагано, веJlичанствено'ј два топовска 
метка поздравите путнике, ОНИ одговараху ИЗ корпе ј 

грдна гоми.ла света узвикиваше за љима од радости. Они 

се пењаху све више; није прош.ло· дуго а већ беху над 

морем. Сваки беше упро очи на .лопту па је са отра

хом пооматра. Таман беху 'За. пе'т километара одмак.ли. 

~д обј .... е а ветар који дуваше са :запада врати их на
траг на эеr,lЉУ; веЬ има двмеоет и седам минута како су 

у ваэдуху. 

«У тај M~X~ ~~Эг.ледаше као да путници дају неке 
знаке, ~ кад на један пут ГРДЮ1 пламен обуэе сву.лопту 

11 јадни, путници стрмог.:аавише С,: на земљу, ПtП КИА()

.1етара д" .. екО од Бу .лоља а на три стотине корака да
'.IIеко од морске оба .. е 

- -.-

«НеorЉhногРоэијера нађоше у корпи овог раомро-. 
, ' - , 

каног; \Ьегов друг диаашејо.ш али не могаше одговорити 

НИ једне речи;, пооле _неКОАИКО минута иэдану.» 
. ' 
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1'а.\О исто је страдао и O"tJleapJl у Ордеану ,5 но-, 

"ембра 1802 год. Он се попео на једно>! монгО.лфијерУuд 
.' , 

артије; само \IСI<ОДИКО конопаца дрта .. ", СУ' га на 060ДУ 

ЛОlIте. Корпа је била пуна САаме којом је МИ.САНО да и ' 

даље эагрева ваздух 'те да се допта ПGEЬС. Кад се веЬ. 

доста ВИОQКО испео 0,1, једне варнице са огњишта плану . . 
сва лопта, и ОАиваР~1 падне на земљу четири 'КИ.iJ.ометра 

, ' 

даАеко ОД ОНОГ места .. са ког ]е пошао . 
• 

Мозман у Аиљу беше 'пошао на пут 7 апри"а 18l)6· 
године. Његова ~опта беше од свиле и напуњена водо

НЦКОМ. Овај аеронаута имађаше .обичај да ое 'пење ОТО

јеhи и то не у корпи већ на какој лакој дасци која му је 

олужила у меото корпе .. Десет минута [Јаме подаска баци 
он у ваздух' једа!' амред. па усдед бацаља изгуби равноте
жу и СТРМОГJl<lВИ. ое на земљу, те га нађоше пода укопаног 

у пеоку близу вароши. Аопта је наставила сама свој пут. 

Б.ит.орф у Немачкој, много се пута I1ењао у ваздух 

и увек наUОНГlмфијерима. У Манхајму, 17. јула 1812 по
шао је на .юптиоД артије која је ЮlаАа 16 метара у , 
пречнику а 20 метра' вИСиНе. Попев се у ваздух .лопта 

се запади и он падне мртав на эемљу. 

Харџ с'гари официр eHГA~OKe марине, имао је обичај 
, ,. 

да. 6у де куражан према мемеНтима. Он 6е више пута 

пе'ЫIО са енглеским аеронаутом:Грехе.чом па охрабрен 

измиоли сам неку врсту ваsдушне лопте те ое на њој у 

мају 1824 попне у вавдух .. Кад се [Јонео доста високо 

хтео је да сиђе да отвори вентил ј НО вентил је био Ta_~o;' 
, --, 

Рђаво направљен да ое није могао сам за'rворити" T~' 
гас врло брsо иsэ.!)е оав иа .лоп~е којана,г.'lO падне на 

земљу; Хари је умј10 .лУ[ЈИВШИ,О земљу .. РН није .био 

сам; једна м..!ада гоопо!)а, која га је прати!!а беше оамо 

лако рањена. 

Садлер славни аеронаута енглески који о~дрекошео

деоет пута пењао у, вавд.Ух И који је над()Фи. прешао 
,. 
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канап ИР,IaНАСКИ изме!)у ДуБЈ1ина и Ј сМхида, (широк 160 
КИЈ10метара) погину БЈ1ИЭУ БОJlтона у ERr Jlеској 29 сеп
томбра, 1824 ГОД, dаваздушиој Ј101lТИ, Бавеlш се ВрАО 

дуго:у'ваздуху беше остао без терета а Jlопта га у си-
- .- 1, -

.rlаI?ИУ нанесе над вароrп ј ветар који онда дуваше понесе 

,iоптуте се корпа закачи з!'- један дцмљак тако, да Сад
Авр' испадне иа корпе на земљу и остане мртав. 

, Енг Jl8З Џ01<UНZ пењао се два пут у вазлух са аеронаутом 
Грином просто из љубопитства. Он имаl)аше неку ,Фиксу 

ИАеју да' измишља увек што год, ново." Па тако овде. 

Непрестано му 0'3 врзо/ш по памети, како ве он пронај

эад ИЗМИСJlИ неки НОВ амреА :за спуштање који је био 

<Ш" СВИМ нов.' Тај његов пронаJlаэак био је нешто ВИШ(\ 

но. JlУД. 
) 

'ЕвО шта је БИАО. У место ла узме обичан амреА из
дубљен на ните те да се ваздух опире о ту издубљену 

отрану, он ивврне амреJl са свим наопако тако да му НО

iIyпч~на страна ДОђе' на НИJl(е. 
у висину се попео на АОПТИ заједно са Грином, па 

кад је био на 1000' до 1200' MeTap~, Џокинг се одвоји 

од Jlопте на СВОМ амреЈ1У па у, 'место да поступно СИАази 
, . _. . 

на НИЖ6, ОН се СТРМОГ"iаВИ''-на' н~ще као да није ни имао 

амреАа, који се наравно није ни могао својом ирпупче-

нам ,страНОII опирати В,!,ЗДУХУ. _ 
,.--, -, 

. ':"Падаље му је ,;'6ИАО тако брзо, ве.Ш један очевидац 
да ,ie у средљу руку преАазио 20 метара за секунд и за 
јЕЈдан минут и маАО више сишао са висиие од 1200 ме
'гара на земљу на којој је остао мртав . 

. . ,' . Toct!olja Бланшарова пропаЈ1>1 је иото тако својом не
Irажњом. у tIари~у БИЈ10 је 6 јУЈ1а 1819 године веЈ1ИКО 
весеље. Да (j~ эаврmетак био што мпши, реши ое гос
ПОђа' ВАаиiПарова да се у вече п~пне у ваэдушној АОПТИ 
за" коју је"'П~ИЈј.еэа: ... а:гво"дену жицу од 1 О метара а за 

тицу једаИ:?\<ЬТУРШ:I' коме је поређа.да бенгаАске ватре 
.0 • • 



r разним бојама. Кад 

lапале биnе врло леп 

се лоцта попе високо и 

призору ваздуху! 
, . . 

• • 

101. 

ватре .. се 

i ' 

Кад су 'објаВИАИ' полазак напаље банга.Шllе .ваТре· и 
. .' 

юпта са попне у висину праhена звуr1И>lа музике .IИ·УНС 

вицима пуБАике. Допта 'ое пењада лагано и. в'еА~чанст-_ 
• • 

вено, а испод -ље је сијаА,а- бенгаЈ1ска звезда. _'Ьпр~м К,оје-
, - , I 

се видела ОБДО усамљена асронауткиња у својој ,.корпи. 

Од Бвезде падале су на ниже светле варницс,ито је било 

заиста врло деио. " . < 

'Гри минута је трајао тај ЦрИБОр па по<fе. ватра .да 
. . 

САаби; сви ,!'Аедаху .на АОЦТУ, испод које се ватра највад 

сасвим угас'" На једщr пут појави се нека : ,нОва свет-
" , " 

AQeT, и то не оданде где би требало да је онај.' котур 

него из саме корпе; 'спрам Њ~ се магда ВИАети госпођа 

Бланшарова ·како нешто ради, . светлост беЏIе све већа. 
па је нестаде, појави се опет и- то сад, на _ врху ~OЦTe 

Ky~a 1100 да је горео гаени пламен од по метра шир~'" 
а више од једног метра ВИСОII. 'Го је био упаљен гас 110-
јим је БИАа Аопта напуњена . 

• 

. ' 

у публици се заори: ,«Браво! живела госпођа БАан-
тарона," она. nе да.еиђ~ на амрелу. .-

Me~)y 1'ИМ п.шмен је бивао све маљи инај~ад је ти-
.' ,-

ља.ла само допта но]а ]е оилазида ове НИЖ~ ДОК се не 

угаси над Самим lIуnама. Сви ПО'\'рче да виде, и наnот!,у 

· једне улице, нађоше оетаТllе од ,!згореле Аоптеигdспођу 
Бданшареву где .... ИБдите: И она је _ п"л" Са ЛОПТОМ ва-, , 

· једно. Г Аае о њеној щюпаети пронесе ос lIао муња кроз 

Париз, свако се веоеље прекиде I BaTpOM~T, преста и ~a 

краТIIО време наllупише више хиљада фра'lака са lIојима . , . , -

ни сами нису зна.ли шта да раде, 'те најэа'д()д тога новца 
• _ ' - ц. -,' .,' 

подигну јој спомеНИII у гробљу париоком, , 

Госпођа БАаншарева јеЗ:1иста' хтела дa'A~Yjeнa.a,м:, 

-релу. аАИ одвајајуnи се '0.<\ лопте она јеЉРАр,:рано; 9'1" 
·палида гас у љој те тако и сЭtма OOCTpaдaA,~-~{' 
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Такве оу од .ПРИАИке и ове оне друге неереће које 

су снаАаЗИАе ваздушне путнике. Увек је кривица БИАа до 

њих .оамих изузев два три олучаја. У!еl)у тим кад ес при . . . 
путоваљу на све пази, ОНД3 ако не баш никако. а оно ео . ' . 
ВрАО ретко дешавају "вереће. ОАавни ОНI'АССКИ аеронаута 

Грии у ОВОМ ",ивоту попео. ое у ваздух више од хиљаду 

u чвТUР!l стотине пута, и даљу и ноЬу, три пут прешао је 
канм Аа Манш ... и умро јР- на својој поотељи у 87 години. 

, " 
~.,., ••. _,~._ " .. ___ .с' -о -_-;:оо... 

7Г ВрестоваЧRој I:)ањи 

1882 год. 
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,6 8 , бра.hlf браhа 

7 17 оаго напуљеним напуњеl18 

29 8 авда пових ПРВIIХ 

" 8 ",со трећој , трећем 

38 , 
ОЗДО оА/ц6.аdг из И6коr 

40 10 озго кад се покажу иаА се КО, <ЈОВ6на покажу 

" 12 • већа мања 

50 15 ОВДО хоЬ.ете -да кажете оЬемо да кажемо· 

" " • Н. н"' 
58 , озго Ауге об.!.аЈ\а 

• 16 " 
необичној н'аоб.lа'rеној , 

, 3 О"3ДО тамна оштро 

" 1 озго и 6.lвгометар И.Ш в.нIZО.Щ:Р 

63 " , .постају нестаЈУ 

, " " оувог с 'сувег АаАНОГ 

• 1 03АО Аишао сnшао 

" , озго топао тамо , 

, 15 , """""'" СНСЖ1НI НАН Аедени , 

87 .. 9 , СИ.lаэи НН, ЊЈ не еи"шзи низ"' ~ОПТУ 

" 
, 

ОЗДО ОД " 75 15 • 
, 

превидо;х;, :ЦРВIШДОХ 

78 6 , носи, носн Ј.опту,-

, 3 , .lопта лопта спасти 

79 12 , У ТОМ САуча.ју н кад' 

80 , 
озго О к " 

" 1 08АО никаквих IILlкаЮIПХ i-

83 " оага ЈО чуо 
, 

86 1 О 03АО \СИАа,жа.же СLl.lажа.ше 

~ 
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