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Госиодо 
• 

вОЈНИ UИТОМЧИ. '- ,- , 

_' ' i .. . -. ' , 

Позван' указом ЊеГОElОГ Величанства' Краља,;' 

.да пред Elама .. примим катедру физике и~ руку .• 
. мог БИElшег а вашег досадањег професора: и УЧИСу' 

, ")"'-

'теља г. Алковића, мислим да ћу погодити вашу " 
• 

жељу и испунити СВОЈУ дужност, ако се овом. , 

. приликом, на растанку са нашим учитељем, сеТИl\lО' 
с благодарношћу онога труда, који је он око нас· 

Ј'лагао за тако дуги низ година. Ви знате врдо 
добро каквом се јасноћом одликују предавања'; . , 

г. Алковића; ви нисте' заборавили, како сте лако. . . . .. - . '.)' " , 

схваТlIЛИ и IШЈзаплетеНИЈе ПОЈаве и законе ФИЗИЧl\е;.' 

. 'Eal\la је још у памети методично излагање' щtуч,. '. 
- ' , , - , 

них истина, које је у опште врло тешко hостић~i<: 
, - " .. . 

у једној науци као што је физика. Па знајући. и" 
, ,',. --. _ ,,;. 

·сам од колике Је важности по . слушаоце, да ,се, 
научне истине представе на што простији И ШТО:. 

појмљивији начин, ја Ьу бити потпуно задовољан', . 
. 

ако у својим предавањима узмогнем постићи ону 

јасност излагања и ону лакоћу стила, којом су се .... 
.одликовала предавања г. АлкОвића: ' ' , 

'(' " 

" ' 

• • • 



"Нек се овај nијек rорди над 
свијема вјековима«. 

ЊеIУШ. 

Друге су појаве биле пред очима нашег народ

ног песника, кад су кроз његову ыашту проле~. 

теле те значаЈне речи; друга су опет посматрања 

била ПОВОд да се на њих позовемо на овом месту. 

Наш век, век проналазака и напретка јако се раз

Аикује од свију осталих, јер што се у прошлим 
. . 

вековима НИЈе смело ни заМИС.IИТII, данашњи Је век 

остварио. Неколико летимичних погдеда на про

наласке овога века, 11 контрасти нашега времена 

са протеклим временима, биtlе довољни докази, да 
•• • 

наш век мора заузети наЈуглеДНИЈе место у цеЛОЈ 

ИСТОРИЈи човечанства. 

Научним изучавањем водеие паре дознале су 

се изванредне и веома ва;вне њене особине. Све 

тешке радове, при КОЈима су се ню;ад хиљаде ку

паде у крвавом зноју, изванредно брзи саобра

ћај, све наше послове у занатлијсl'ОМ и сваком 

другом животу врши данас водена пара, затворена 

у цилиндРу парне машине. Баснос.ювне брзине, 

које су се неl'ада приписивале само ванземним б11-

hима, данас су сасвим обичне. Сетите се само како 

псалмопевац описујуhи величину свевишњега вели 



, 

'да Је он еву да и на сваком месту, јер се' вози на, 

крили ветрени. За нашег народног песника наЈ

већа је брзина била у крилима соколовим. Па те, 

HfJKaAa изванредне брзине, које су се ј едва могле 
замислити, данас нису неостварљиве. Човек се да

нас вози брже од најбржег ветра (који пре.llази 

25 - 30 метара у секунди), човек данас путује 

брже од сокола (који достиже 28 мет. у сек.), шта 
више човек се данас може кретати брже но што' 

се креЬе ocetlaj кроз његове нерве (33 мет. у сек.), 
јер је на жељсзници, која је производ нашега века, 

остварена брзина од 35'75 метара у сеr{унди. 
Али има HelliTo што путује брже [Јд човека; 

то је његова мисао 11 његова реч. Брзина, којом 

се данас преносе наше мисли на све стране не 
. 

може се замислити. Електрична стр;уја у телеграф-

ској жици преноси наше мисли брзино:vr која све 

оста.llе брзине превазилази. Цела земља је СјЋише 

мада, да би се едектрична струја на њој забавила" 

.јер струја обиђе земљу СIЮрО десет пута док на 

нашем сату избије једна секунда. А!to се данас 

каква вест, која долази са друге стране наше пАа

HeTfJ задоцни за неКО,lIШО минута, ми се жадимо 

на спорост, којом CfJ врше наШfJ наруџбине. Запи

тајте кога шеЗДfJСfJтогодишњака како су се пре

НОСИ.iе вести у његовом детинству? 

Што је тедеграф за наше мисли то је телефон 

за нашу реч. Ми се данас не само тренутно до-
• 

пис~емо са целим светом, ми можемо истом МЈ'-

њевитом брзином и да преносимо наш говор и 
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. . 
метри раздваЈаЈУ, онако 

особама ]шје дуги КЏ.l10",' 
, .' , ' 

исто као да су поред нас, 

да се споразумевамо са 

I\аО да СУ с нама . .Једва је протекда једна десетина 
• 

година од ка!ш се у свету ПОЈавидо то чудо науке, 

јер као год што се најпростији човек чуди како, 

је то МОГУће говорити по жици, 'IЋ]Ю исто И нај

веhи научници траже ј ош и дапас Ка!ШВ олнос 

постоји измеljу еДCItТрицитета и 3ВУ]Ш. И за тако 

кратко време нема ни једне државс на ЦС.l10ј земљи, 

у којој тедефон неби био више идп мање одомаћен. 

Али а!,0 је телефон постигао за тако "ратко 

. време ТО.llику примену, то Је стога, што се упоредр 
. .. . 

са њим ЈаВИ.Ilа ЈОШ ЈСДIШ справа, ~ншроФон, КОЈа 

служи да се слаби и иначс нечујни звуци oja'lajy. о 

И поред тога што нам је МИКРОфО!I отворио чи-. _. 
тав нов свет наЈС.llаШIЈИХ звукова у природи, а 

нарочито "од инсеката,. он Је помогао да телефон 

постане оно што је данас . .Јер ]ШО год у OTBope~ 

ном ваздуху, тако исто и у те.l1еФОIIс[юј ЖIЩИ, звуци - . кад иду ВР.llО далеко ОС.l1аое и печУЈУ се; они се , 

нису изгуби,lИ, • 
они ПОСТОЈе ади -веома сдаои, и 

• 
како Је наше уво за њих пеосетљиво, то Је 

таIШ; исто "ао да их нема. Ет'о ту долази микро-• • . . 
ФОН, КОЈИ на ItpaJY телефонског СII]ЈОВОДНИlШ при-

хвати веома ОС.l1абеде речи говорюша, ојача их и 

прсда у природној јачини ономе "о их слуша. Ви 

видите ]шко Је МИltРОФОН природна допуна телс

Фону и ]шко оба заједно прсдстављају један 'о од 

најдрагоценијих апарата lюјим је Ш1Уlш обдарила 

наше ДРУШТВО. 
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Кад говоримо о теJlеФону и МИRРОФОI/~', онда 

нам СС сам собом памсhе и ФОlIограФ, I'О.ЈИ со го

тово у исти мах са љима појавио па свСт. Док 

прва два СJlуже да lIaШ~' рсч 

несу на ВОJlИКУ даљину, дат ЈЈО 

IIСОСЈЈасЈљељу пр('-
. . . 
Ј с оваЈ заПИСУЈС и 

• 
чува, готов да Је понови кад МИ то затра;юIМО. На 

тај начин, кад смо ради да 
• 

сс нашс РС'Il1, ЈСДЮI 
, 

пут изговорснс, НС изгуос, ми Moa'i.CMO обичним 

писаљем задржати љихов смисао, а ТаЈ;оЈ)с HOMohj' 
'Фонографа эаписа ти н,иховс 3ВУIЮ И ЧУШ1Ти ИХ КО

JlИКО XOhOMO. И тако то три справе изврrпИJlО су 

од Један пут готово сво, што СО за Ш1ТiJУ живу 

реч МОГ АО јнелсти. 

СJlУНIали ето 6сз сумље ВИЈllе пута, са I(aK

вим сс уважањсм говори О IШ!lIСМ оку. Нс један 
. .. . 

пут ЈС речсно, да ЈС то IШЈсаВрПЮIlИЈИ орган, 1;0-
јим ј С творац МОгаО обдарити свој пајсаВРШСllији 

створ. Па И1lаЈ, КаЈ,О јс 01;0 rIcMohaH, /;"ICO јо IIС

поуздан и врло варљив ограп! Спет, lcojrr је тако 

бозграШI'IaП, природа, која јо тако огромна и раз-
• 

НОJlи!ta, OI{O наше своди у врло YCI'C l'рапицс СВОЈе 

моhи, јер тела НСНОА извссн(\ ВОJlИЧШIC око НС IJИДИ, 
. .' Јер тела изнад извесне даљине, за IЬ 1IС IIOСТОЈО. 

Наука јс јю{о усаврша.1а тај орган МИКрОСIШПОМ, по

MollY кога је ЧОВОI( открио НОВО СВСТОВО ICY Д И I<aMO 
многобројпијо од свота, I;оји пидимо го.нш ОIЮМ. 

МИКРОСIЮП lIам је показао да куд се год МaltнОМО, 

где год станом о, КУД год 1101' ЈЈС'дамо, сву да !(I1ПТИ жи
вотом, свуда IЈаА3ЗИМО створово КОЈИ нс живо данас, 

< 

аJlИ који uy ЖИВСJlИ некада. I-Iu можоте, TaI{O реhи, 



забости ИГАОМ ГДС љих нема, било на земљи и с' у 

земљи, у водама СЈ!аним и САатким" мутним и 6н-, , 
, 

стрим, Аадним и ВРСЈ!ИМ, У ПОАарпом Аеду, у ВЈ' J!~ 
, . 

IШНСЋОМ песr(у, у морским дубинама, у ваздуш-', 

ннм ВИСИ'!ама; ОНС живе поред нас, у нама самима, 

и ми за љнх незнамо нити оне знају за нас; И)l!~' 
их у нашим мишиl1има и у крви, човек Је за ЉИх· 

оно што је за ЧОВСI{а земља. Нау[;а наоружана 

МIГКРОCIюпом дозпаАа Је, да су оне узрOI( лећине. 

БОJlе<.;ти, Iюјс снаЈ!азс род човеЧИЈИ, али да их у 

ИС,ТИ мах има и ташщх, без којих чоuс!{ ие би MO~, 

гао да 1ЮШИ, NlIШРОСКОII је 1I0казао, ,\а је прашина 

јюју дишсмо БИЈ!а нскад жива. 

Но у lЮЛ1ШО је огроман свет 
, 
оссконачио ма-

. , 

Ј!ИХ, IЮЈИ lШМ ЈС открио МИЩЮСI{ОП У 'l'ОЈ!ИКО Је не-

. --. .. 
измераlI свст осш(раЈНО ве"иких, lЮЈИ нам ЈС по-

Iшзао дурбин, Истина IIРВИ је дурбин направљен 

у поче1ЋЈ' ХУН. вена, аАИ у ВрАО малом размеру' 

и В)ЈЈ!О несавршеном облику. '1'с[{ дурбин ПРОШЈ!ога 

Ber(a, а нарочито дурuини-џинови нашега доба, IIЗ
неше IШ паше очи веома занимљиве подаТј{О о при-- , 
роди и ОUАИКУ површине где!;ОЈИХ пшнета нашег 

система; дЈ'рбини IШIl!СI'а веIШ унапреl\ИJlII су наше 

знаље о IIРИрОI\И на'[юга сунца, одкри,ш нам МИАИ-
. . 

ЈУНО звсзда и звеЗl\аних група, и што Је наЈваж-
, ,. 

ПИЈе, поrшза,1И Iшм НС само ВрАО золижених ДВОЈ-, 

них И Вlшrcбројrшх сунаца, веь још да сс таква 

САожена сунца ОR[ЮЬУ једно око другог. И заи

ста, ма да еу ОТ!(РИћtl дурбина многобројна ипак 

нај важније уЈ:Јмеђу свију јосте и oCTal1o без nого-
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. 
вора ОТКРНће : да у цеДОЈ васиони влаДајУ Јолне и 

исте природне СИ.Је. 

Би би може бити ПОМИСДИАИ да 
, 
ои наука мо-. 

Г.ш бити задовољена ПОСАо. ТaIЮ важних 01Ћриhа, па 

заустаВ!lТИ ева даља истраживаља. Али откриЬа су 

у исти мах к.lllIЏI ДРУГИХ истраживаља и научар , 
юшад неће казати .е сад ЮIЮЮ све." ,r ср ТС!\ што 
је дурбнн реШllО тако важно ствари, а воЬ се пи

та.lО: шта то !'ори на нашем сytщу? да .1И су зве

зде такве исте llрироде [шо п паше сунце ИМI ни

су? какав,је састав [;омета [юјима јо астрономија 

одред[[да место Meljy небесюш тсдима ? је ди то 

њихова сеет.lОСТ и.ш ту!)а? једном речи шшав је Са

став ваСllОН()? ,Џ! .lи се налази у љој 0110 исто што 

И овде на зеl!ЉИ, те ДaI\ДО ,\а ди смо lПI Јодан њен 

ма.lени доо, П.Ш ДП нисмо lШ нсшто сасвим засе

бно II оде.ьсно? Ето питаља, !{оја су ВСО\\а важна, 
. . 

а.Ш на 1'0Ја ни Једна справа, Ј;ОЈУ С\IO ДО сад по-
, 

зна.Ш, не \IO)l:C да одговор н; па и СЮI дуроин на. 

та Iштања ћ"ТII. 
" 

Друга Једна спра[)а у стаљу Је да одговори 

иа. ~Ba та питаља: она се зове сrшrcТрОС1-Соа и 

OCIIOBaHa је на раснпању светдости у ДУГИIIС боје, 

Спеl\тра.ша ана.шза 1I0јаuи.ш се теј( 'ЈРО тридесет 

година. Први пеГ.ЈеД IЧЮЗ С[ICктроскон показао нам 

је, да се на сунцу види гвожt)е а но ВИil'I СС з.ШТО, 

да на месецу нема воденс парс ШI атмосфере ади 

да је атиосфера :'vlapcoBa од П]JIIАИlИ истог састава 

као f II Halua, да има зuезда старИЈИХ н млађих,. 

ТОП~lијих II .'lн.ДНl.lјих, да је ;"Ј,веЯ,џ'L 01lријус :>vlдађа, 



по створељу од нашега сунца, Д'! на једним звез-' 
" дама горе исте материје које горе и на нашем сунцу " 

а на другима опет друге, али УВО!I онакве исте 

каквих налазимо ни н:ашој земљи, те дакле да је;. 

састав целе васионе један и исти. Пре спектро-, 

Сllопа нисмо знали састав ни Једног небеског 
• 

тела, са љим знамо од Ј еданп)'Т састав целе ва-

сионс. 

Код свију оптичких апарата па дакле, и код 

спеКТРОСIШIЈа, 0110 игра главну улогу. OI,eMo ди 

извесну светлост видети им! не, да ли hOMO на 

неlШМ предмету или у спектру MolJlI размшовати 

извесно појединости боље или горе, зависи од ока 
. . 

КОЈС Је ши што шшоменух врло често непоуздан 
• 

орган. Уз то долази и т<.I околност, да ако је све-

тлост тако слаба, да за I1рВУ десетнну секунде не 

изазове у оку никакав упечатак, онда та светлост 

за наше 0110 не постоји, око је не 1'0 IЗидети па ма , 
како дуго гледа,lO, а то с тога, што со утисци' 

у оку не I·омилају. Према тамо al{o OIШ гледајуЬи 
свом пажљом не угледа што за прву десетину 

секундо, оно Hclle ништа даљо видети па ма г лс- " 
дало годинама. Пи видито како је у том поглоду 

ОКО врло непотпуно, и за нас би било изгубљено" 
~ , 

све оно, што се не ои могло угледати за прву 

десетину cel{YHAe, да наука НИЈС ставила носма
'I'рачима друго ЈОДНО срество на расположеље,' 1;10-
Mohy Iшга се могу угледати и најслабије свеТА0- ' 
сти а то Је фотографска плоча. Ја се нећУ задр-

, . 
жава,ти код QОИЧНОГ фотографи:сања, нога Је ва}к-
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ност вама С'ВИ\Ја позната. Ја ОћУ само да скре

нем вашу пажњу на једну ствар, Ko.ia се обично 

ДОВОЉНО не цени, а \гО је велико при.шгођивање 

фотографске плоче како за најјаче Tal{Q и за нај

слабије свет.1ОСТII. Данас се врдо .Јена, сасвим 

верна и тачна фотографија сунца можс добllТИ за 
• 

Један десетохиљадити део секунде; месец даЈе 
. .. 

СПОЈУ ФотограФИЈУ за Један десети део сеl,унде, а 

комета пли МНГЛlIна покаже се свим СВОЈИМ де

таљима тек ПОСАО Једног, два иди више СНТИ. У 
. . 

сва три случаЈа це.lOКУПНО деЈСТВО светлости на 

фотографску ПЛОЧј' је једно и исто, али, док се 
~ . 

lIpBO ДООИЈа за врло l,paTKo време, ДОТ.IО последњи 
утисаl, траје милијарду пута дуже. Осим тога 

• 
има извесна врста светлости, тако зваШI хе~ИЈСКИ 

. ,. . 
зраци, 1,0Je око ннкад неон видело Јер Је за њи 

сасвим неосетљиво; за те се зраке тек и дознадо 

помо!,у Фотографије. Према томе ФОТОI'рм.ија је 

веома корисна допуна нашег видног органа, и пос

матрач, који испитујуhи природу наиђе на l,aKaB 

сумњив с.lучај, не треба да донесе свој закључак 

пре но што је употребио ФотограФllј);; за то се она 

назива друга мрежњача посматрачева. 

Прегледајуhи откриtlа која је наука оства

рила у овоме веку, није МОГУће преhутати 01'

криhе једне нове природне снаге, која је за по

слеДILИХ 10-15 година знатно преобразила ин

дустрију; то ј -' електрична СТРУЈа. Рођона )' по

чеТI,У овога В8!Ш, едектрична СТРУЈа, провела 
• 

је прилично дуг век )' детињств~'. Није давно 
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било' над је прона~ена прва динамоелеюrРlIчна:' 
машина, и од тог доба нема. инд)'стријсне' грацс 

у којој ментрицитет није примељсн. Бећсмо на-. . . 

поменули телеграф и' телефон; електрнчна свет-

лост својом интензивноri.It,у сама пада у очи, треба. 
ли се задржавати над га.шанопластике, код елен

тричне жеЈЬезнице, над електри'шог преноса рада 

с једног места па друго? и т. д. Ви И сами знате 

да је неМОГУће у овако нратном IIреГ.1еду ни И3-

ре!)ати све примене електрицитета а камо ли се· 

над њих задржанати. У целонупној историји науке 

нема СМIЧПОГ примера; ни један се ДРУГИ прона~ 

лазан није тано јако разгранао на све' стгане нао 

електрицнтет, .који налазимо свуда, почев од храМ!1 

па до бојног ПО.1,а. 

Није ми могуће наставити даЈЬе pe~aњe нау

учних нронаАаз3.ка по.стигнутих у . овоме вену .. Сати. 
су за то врло нраткн, па и самн дани и месеци не . 
стижу. Што сам пан хтео да вам изнесем пред 

.. , 

очи неколико научних ПОЈава, КОЈИ су наш ДРУШ-, 

тв ени живот толико преобразили, да се он ни из 
• 

дадека не може сравнити са животом наших пре -
даlШ, није С тога што их ви не би већ знали; ја сам' 

хтео да их само у брзо поре~3.м један за другим, 

да их тако рећи пустим да продефилују поред' 

вас и да вам сами собом напомену, да их је све.' 

створила и да их све снупа изучава Једна и иста на

ука. Јер она иста наука, која изучава зак оде кре-., 
. . 

. ., 
тања едCIприцитета у телеграФСНОЈ жици, она Је УТВР-.· 

- <', " ".,' • _,О 

дила и заI{оне преламања свеТЛОСТ!I у дурqИНУ;i: 
- ' • .1 ,. ., 



микроскопу И фотограФСКОЈ комори; упоредо поред 

рачуна који вам даје однос измеi)у потрошње уг

љења и брзине жељезничке ilокомотиве, стоји и 

рачун о односу између напона водене паре и еАек

тричног освеТilења ј иста мера КОЈа у МУЗIЩИ СilУ

жи за одредбу висине звука код теilефона и ФО· 

тографа, СilУЖИ и да се спектроскопом одреди 

састав небесних теilа; она иста наука, која нам је 

прибilИЖИilа бескрајно далека теilа, која ,ie увећала, 
те нам на очи изнела веома ситна биЬа, која је 

дакле астроному и физиологу дала у руке тако 

Арагоцене справе, без којих обе те науке не би 

могле ни ПОСТОЈати, иста та наука износи, истина 

непријатан, али истинит рачун, да је дурбин скоро 

при крају своје увеМlчавајуће моћи, и да човечије 

око неће никад видети МIIКРОСКОIIОМ теilО мање од 

1 
4000 милиметра. 

Па која ј<Ј то наука, тако рећи cne:vrofllla, која 
је послужила многим другим да се развију, која 

је . СТВОрl"ла многе нове науке, које раније' нису 
, 

постојаilе? .Ј а МИСilИМ да нико од вас не може оз-

биљно то запитати; за вас је ДОВО.ъно било· да 

чујете само неколико првих речи овога говора па 

Аа знате одма како се зове учебник, у коме су 

И 
. .. , 

изложени ПОЈави о КОЈима Је досад оила реч. 

знаћ;ћи то, ја ћу да поставим једно друго, како 

се мени чини много важније питање, lюје треба 

сад <одма да решимо и еа којим треба да смо још у 

ПQчетку на чисто, питање: »Шта је то ијиаика?" 



.' Изненадиhе' вао. можда .' то питаље.' Изнена~ 
,,,,; , 

• " ' , I ' ,; 

~иh'е вао нарочито о тога, што ви сви знате да је' »ФИ" . . 

зика наука, ltoja И3У'lава појаве при којима сесаста.в. , . . 

те.ш не меља.« Па ипак, ма да ви тако добро' 
• 

знате деФИНИЦИЈУ ФИЗИItе, зауставимо се мадона 

том питаљу. Оно је ВРдО важно И вн ћете увидити 
. . 

мадо час, ItаlЮ Је та деФИНИЦИја физике сувише 
, 

,Оllшта и како ваља имати мадо одређенији поја м 
• . о ФИЗIIЧКИМ ПОЈавима. 

Међутим пре НО што приступимо самом ре-
'. . 

шељу тога питаља, прегдедаЈМО КОЈИМ се. ПОЈа-

вима бавида Физика од љеног постанка до данас, 

другим речима, бацимо један што је могуће краhи' 

погдед на исторју Физике; она ће нам безсумње 

ПОltазати правац кога се ваља држати при ре

шељу тога питања. 

ФИЗИlш је почела онда кад је човеIt умео да 

раЗДИКУЈе да се двема рукама може више урадити 

но једном, над је приметио да је ДИ ст .маљи и 
• 

лакши од целог дрвета, кад Је видео да lшмен 

тоне у воду а не тоне у земљу, да се каменом - . може разоити орах и т. Д., Једном речи онда, кад 

је човек почео да размишља о спољашњем свету 
• • 

и о стварима и ПОЈавима, КОЈе види на сваком ко-

раку. Према томе, а и 'према б)'КIзадном· значају 

. саме грчке речи rp"rfl~, физика је наука о С[јО

љашн,ем свету и обухвата изучаваље целокушЈе 

природе, опис биhа и тела, познаваље ЉИОВI\Х раз

них особина, љихово узајамно дејство, најзад св"ју. 

оних појава за које можемо дознати помоhу на-·· , 
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ших пет ЧУJlа. Ето такав Је био у самом почетку' 

огроман обим Физике, ето такав је обим имаJlа 

ФИЗИllа код Грка, тако су учили физику Талв Ми

Jlеhaнин (600 год. пре Хр.) Пuтаzора из Самоса 

(550 пре Хр.) а нарочито Цлатонов учоник Арнсто
тело из Стагиро (384-322 пре Хр.), учитељ Алек
сандра веJlИI,ОГ. АристотеJlО је без порицаља нај

веhи научар старога века; он је ПО[IУПИО и систе-
, 

матисао сва ондашња знаља и тиме поставио 

темељ науци. Али КОJlИКО је 011 тим својим радом 

допринео да се наука код Грка одомаfЈИ и раз

вије, у. ТОJlИItO је он био за много и много векова 
, , 

ПОСJlО, Једиви УЗрОII са кога наука НИЈе даље ко-

'рачаJlа већ остала на оном истом СТУПILУ, на коме 

ју је он оставио, Јер је АристотеJlО био сувише 

,веJlИКИ и та љегова сувишна веJlичина номрача

ваJlа је сваrш други покушај. Ми AaHar. знамо да 
је АристотеJlО имао многих погрешних идеја о на

уци И појединим природним појавима, али баш' с 

тога што је то он, који их је одредио, НИКО није 
смео ни да посумња, а ЈОШ маље да изнесе неис

тинитост његових одредаба. 

, Аристотело је представник цеJlОГ старог и 

средњег века и кад дознамо оно што је он учио, 
• 

" 3HaI,eMo у ГJlавноме и оно. што су љегови послед-
ници преНОСИJlII с КОJlеНа на КОJlено. А ристотеJlО 

је учио да има пет еJlемената и то: један је те

жа,к и сув = зе.мља, други је тежак и мокар = вода, 
треhи је Jlак и сув =: ватра, четврти ,1aK и макар 



- ваздух; а пети је елеменат кружно I(ретање Н.ilИ. 

елемснат псбоСЈШ.'·; 

. Ј аш су нсодроt)Оlшји љегопи 110 јмовн о кре- . 
тању. Аристотедо дели сва кретаља па UpupoiJ/ia 

u uрисиљена; у прва долази кретаље планета, а у 
друга. сдободно падаље тела. KpeTalLa друге врсте 
деде се опот па двоје: једна су она I(ОД којих' 

теда из извесне нак.ilОНОСТИ (апетнтуса) теже IШ 

ЦОIIТРУ наеИОIIе (I(ретаље тешких теда), и друга н.оја 

због иэвесне ОДI(ДОНОСТИ према том центру, беже 

од њега (.ШЮl теда). Најсавршеније кретање јесте 

кружно; то ](ретање сматра Аристотедо као живо-

творно И божапствено. 

Над бп питади ког АристотеДОВIЩ, зашто ка

мен пада на зем.ЬУ убрзано, он би вам одговорио 

да ваздух ЈУРИ за њим и гура га све више и више; 

за тим да тедо при падаљу доБИја тим већУ брзину 

што се већма удаљује од места са Iшга је почедо 

да пада и да теда разне .тежине падаЈУ под иначе 

једнаким приликама тим брже што су тежа. 

Поред Аристотеда ваља нам споменути Ар

хи.меда из Сиракуэе (287 - 212 пре Хр.) који вам 

је познат са својим ХИДРОС'l'атичкимзаконом, и. 

шупљим ог .ilедадима; и ПТО.llОЈ\шја l(ој и је измие

лио свој ек.ilОП сунчаног система. Ади сви пос

;дедници Аристотедови сматради су за најсветију 

дужност да очувају неповреi)ено све оно, што је 

њиов велики учитељ ~'тврдио, допуњујуhи овде иди 

онде ПОЈедине појаве, на које' он није био обра

тио пажњу. 

ВАсионс1tА lШЕРrИЈА и мод. ФИЗИКА. 2 



Од Грка јс наука ПРСШ.llа у РУIIС Римљана, 

I10ји IЩО победиоци и иначс обогаhеп парод, при

маме к .ееби све гр'ше научаре. Баш с 1'01'11 наука 

не захвати Д)'БОIШ !шрспа !шд њих, јер су је 06-

де.llава.llll странци, док је Са\\С Римљане вишс за

нима.llа поеЗИЈа, рf\читоет и право. У IlјЈИРОДШIМ 

наукама РИМ.II,ани су ш]шс СIlуп.ъачи по само

ста.llНИ истраживачи, а.llИ тим самим што c~' нс

повређено очували 0110 што су од Гр!ш Ш1С.llСДИ.ш, 

заслужују они нарочито ПРИ3Пalье. 
• 

у седмом в(шу јСдно ново П.llемс И3.11ааи на 

хоризонат. М)!хамед, пророк свеШIШЊСГ<1, оонива 
• 

НОВ)' веру 11 љсгови потомци, у веро:шконском 

заносу, напале Ю1О. бујИl\а Па све стране, да мачем 

. науче свет шшо се ваља Бог)' !(.IIањаТlI. :\а нс пун 

вщ( отеше Византији једну провинцију за другом, 

подјармише Персију, упадоше у Јеl'ипат, освојИlllе 

це.]у северну оба.llУ АФрикс, пређоше у 11IIlанију 

и IIpOr .IIасише !шран свс ДО ма.llIJ!ј() поltрајИIIС Ас

т~'рије. Све што се нијс !(.IIшыt.llО lI[ЮРОI(У, ваља,1O 

је бити прегажспо; свс ШТО сс са њим нијс сла

га.llО, требало је да бу де уништена. )Яртва тог 

првог веРОЗalШПС!ШГ заноса ОИ.llа је чувена Адс!(

сандријска би6,шоте!ta КОЈУ еl13.llИ 'и сувише рев

носни I1аJllIфа О.llIаг. Тек доцније, У непрС()таном 

додиру са много питомијим хришhаllима, утиша 

се мада ПО мада освајач!ш страст и IIробу ди се 

код Арапа ЧУ.llО 33 вештине и науке. А.IIИ у том 

ног .IIеду Арапи су радиы! оно исто што и Рим-• • 

љани: они су C<tMO сачув<tJlИ ОНО што су насље-



ДИАН од 1'рна и Римљана IГ У, томе она имајУ веС, 
, " 

лику заС.IУЈ'У што нису уюiштили све, нао што су 

били започели. 

Арапи предају наун)' понова ХРllшhаН!lма. У. 
, , 

, Х. веку, а !I доцније, МIJОГИ ХРИШ]'<lНсЋИ млаДИhИ 

ОДАазе на науне ~i Шпанију, II почев од X!II. века 
подижу се у Јевропи универзитети, који Ье бити 

,средишта за гајење наука. У то се доба засщi-, 

ваху универзитети у Паризу, ОксФорду и Кембр~!џ~' 

(1200), Напољу (1224), Болоњи, Падови (1229), 
Прагу (1348), Бечу (1365) и т. д. 

Док је тю\о изучавање природе прешло ,no-, 
нова у хришћанске руке, дотле су lIредмети пос 

јединих наука постајали одређенији. Усљед вел'и-
. ' 

ког гомилања разноврсних ПОЈава, осетила, се' 
о 

потреба да се подели материјад ноји је ДО/!аЗИО 

, У ФИЗIШУ. Прва је подела била на органсне и He~' 
органсне ПОЈаве 11 ФIIЗИfШ Је изучава.!а ове по

следње. Од овако сведене физике uцешиа се доц

није Астроно~шја као засебна Ha~Ћa о вапземаљ

сним телима, нојој Коаерник (14, 3 - 1543), Тихо 

БРl!хе (1;'46 - 1(01) и Кеалер (1571 - 1(30) по-
, 

лажу чврст темељ на коме се она уздиже до да- , 

нашње висине. 'Гако физика оста наука о неор-' 

ганским створовима 11 појавима земаљским. Па , 

како се и овде материја.l све већма гомилао, то 

је физика 11 још једном подељена на трндеАа: на 

минераЛQгију са геологнјом, на хемију и физику 

у ужем СМlIСЛУ. Као Физичкн ,нојави сматраЛII су, 
, . 

се поред ОПШТIIХ мехаНliЧКИХ НОЈава ЈОШ и aKY~ 
, 

2' 



" о 

стика ПАИ наука о звуку, за тим наука о ТОПАОТИ,. 

свеТАОСТИ, еАеКl'рицитету и магнетизму, 

Све до друге ПОАовине шестнајсстог века, 

физика је у ГАавноме 6ИАа она иста коју је учио 

Аристотело. ТеЈ'; 1554. rOAIiHC јавио се на свет 

основалац модерне физике Гадuлео Галилеји (рођен. 

у Пизи 18. Фебруара 1554, а умро 8. Јануара 

1042). ПоБОРНИlt Коперниковог систсма Гали,шо , 

скдапа ПО свом начину један ду рб ин и започиље 

ФИЗIIЧКУ аСТРОНОЮIЈУ откриhем брегова на месецу 

и мерељем њихових висина, откриhси псга на. 

сунцу и обртањем сунца око осе, пронадаском 

ћ'Питерових ПР<1тилаца и т. д. НО КОЫЈ[{О су важна 

сва та ОТI{риhа ш\ небеским телима, од неоцењеы . 
. су предности по целокупну данашњу науку љe~ 

ГОВII Физичко-мехаПIl'lКИ радови, у КОЈ има се он 

стаВ.ъа као отворени противник Аристотедов. Две' 

хиљаде ГОl\ина АРИСТОТСАОВИ учсници проповедају 

његове законе о паДi1ЊУ теАа, алИ никоме НИЈе 

долазило на ум, да пусти Један камен да пада И 

да измери његов пут за ИЗ1Јесно протекло Bpe:l1e. 

То што НИlИ није учинио за 2000 година, учинио, 
је ГадИАео; он је први извршио добар Физички 

опит и препоручио, да се само оно прими као из

весно и тачно, што се щtспериментоы можс као. 

такво доказати. Опитима својим ПОI(азао је ГаАИ

део да су сви назови-закони АРИСТОТ0ЛОВИ, осно

вани на чистим спекулацијама, не тачни, и заменио 

их другим. Тако је он заменио Аристотс.юв закон

"да је брзина падајуhег теда сразмерна преl)еном 



путу» - эаконом, »да је та брзина сразмерна, вре.

'щшу. ц '1'0 јест, ако са v 0значимо брзину, са t'йреме, 
, , " 

а са g убрзање, које тело падајуhи добија у свакој 
" ' 

• 
<:екунди, онда. Је 

v = gt. 

Затим је Га .. шлео нашао заIЮН, који oдpe~ 
ђује пређени пут s код падајуhег тела; тај се 
<Јако н даЈе представити овим обрасцем 

gt" 
s = -'-;с;

" -
Ако би хтели да представимо графички раз

вијање ФИЗlше од Аристотела до данас, ми' би 

морали повуhи једну .l!инију на извеснqм одстојању 

QA Х-осе, која би од почетка па све до Галилеја; 

Qстала прилично права и паралелна са Х-ОСОМ; 

у његово доба извршила би нагло један СКОЈ> и 

даљс би се са малим застајањем rrењала све до 

дaHaЏlњeг дана. Јер чим је Галилео показао на-, 

чiш како ваља обделавати Физику, проналасци. у 

тој науци ређају се врло брзо. Рене Декарт (Rene. 
Dekartes, 1596 - 1(50) постави се за Bol)y Га-

• • 
.l!илеове ШЈюле и врло Је много допринео СВОЈИМ 

~' , 

<l>ИЛОСОФСIШМ 11 Физички.w радовима, да 

• 
риментални метод што Јаче утврди у 

истом је правцу делао и XuzeHC (1629 
који је први Јюнструисао сат без кога 

екперименl'И ни су МОГЛИ ни замислити. 

ceeJtcne

науци.· У 

. 1695), 

се тачни 



, 

Други важан појав· у IICTOPllJlI 

Исtl1{, Њутн 113 Ву.lстропа \1042 -. , 
СВОЈИМ савременицима више оио по;шат 1;>\0 физичщ) 
но ];1\0 астроном, а данас његово Iше ОПОМl1ње 

одма на његов закон о граВllтацији , јер од фи

эичких р>\дова ма.1O их је, који 6и имаЈ\И више 

но историјску вредност. Mef)Y ТЮI за време свога 
живота и за ЧJlтавих сто година ПОС.lе С\IРТИ 6ио . . 

је он оно што је 6ио Аристоте.1O за [\СО стари и 

средњи BeI,. Најважнијll љегови раДОВiI па ФI!3ИЦИ 

јесу теорија боја и еМИСllона теорија светлости, 

на коју heMo се вратити МО.1О доцније. 

Пос.ш Њутна опажа се један \Ia.Ш застој у ФII

.3ИЦII, а узрок му .lеЈfШ у вр.1О BCJ\IНtOM ауторитету 
• 

ЊУ1·НОВО~I. Кад је овај век наступио, Фllзика ПОПОВО 

почиње да HaГIpeдyje у свима праВЦЮIa и то у6р-· 

зано но задржавајуfйl СЈ ШI тренутка све до данас. 

МИ СМО напред ВlIдеди њена Г.ШВНИЈа ОТI<риhа, 

. само [lе МО их још ДОПУНИТИ јеДНЮЈ откриhем, 
• 

које се може назвати највеl1ШI у це.lOј историји 

научних ОТI<риl1u, а то је: да је природа вечна, 

да сви ПРИРОДНИ ПОЈаВlЈ нису НlШП<1 друго ДО 
., . 

пре.шзи {1З Једног ОО.llша у ДРУГlI 11 да се ни ]едан 
па и најмаљи де.шtl НС\lOже ни УНlIIИТ{ЈТИ 11'1 ство
рити. То су основп тако ЗlЗане ~юх:t[ШЧЮЈ теорије 

.ТОЉI0те И.Ш теР\ЮЏНIaМИl<е. 

Пред ОЧЮIa нам је це.ЮКУПНП развитак ФlIзике; 
. . , 

. та наука, KOJil ]е у свом почетку ооухватида Ј\елу 

ПРИРОДУ, све природне пој аве, у ПОС.lсдње време 
< 

постаје све одрс~енија, 06им .ЈОЈ се све више су-



жава, предмет јој заузимље нзвесзн правац .. И',Н3 

nocAeTI,y бзви се само једним дедом ПР!iРОДНИ;~ 

пауrш.. Ако дакде Оћемо да одговоримо на ПИ'l'аЊ~ 

шта је то Физика, т. ј. да јој нађемо право место . .', . 
међу ПРЩЈОДШIМ lIayrtaMa, опда ваљз да одредимо 

шта су rrриродне fшуrш у опште па ћемо. лако 
с 

међу {Ы[М3 одслити ФизИfЧ С3 љеним правим 3Ha~ 

чајем. IUT3 су дзкде природне науке? ~Оче~ 

видно оно, rюје изучавају природу. Шта је то 

природа? Ifриродз је све оно што постоји. Шта 

Aal"lO постоји? 
Овзј НИЗ IIос,штршыt доrюо нас је у. 

почетак. ПОЧIlИМО га. 

, 
сами 

ДозпаТII ШТ3 све постоји пије ТiШО тешка ствар, 

Ва,ьа само IШН{ЉИВО посматрати. Пацимо дaK~e један, 
, 

113 други, П3 неIшлиrю ног дедз на нас саме, око 
, 

нас, на пашу оrtОДИIIУ, остзвимо ;Ю-'I/Ь У И пог .10-. 
•• • 

дaJ~!O на IIcoeCIta теда, наоружаЈМО пашс ОЧИ мик-

РОСIЮПОМ едп nи видеди. и IшјСИТIIијс створове, 

ПОГдС;\3Ј\10 кроз пајвеhе дурбипс сла би догдедади 

и најдаља ТС.lа, покупи,!О СВС ЈП'l'О Iшl)емо и што , ' 

. . 
ВIIДИМО И:Ј СШ1,/У "раЈсва IШСИОНО 1I ;щгдедаЈМОПI1'а, 

СМО папии. 

На II[ЈfJИ поглед . ВИДИМО да у природи, има 

материје. Ми сами, ми смо матсријз; њу налазимо 
• 

свуда и ОЈЮ пас и ван нас и ма где. оацили 

ПОГ.ICд она Је свуда; из ТOlЋ щщључујемо да. у 

природи има материјо. У I~artBOM' CTaЊ~' надазџмо 

ми материју? Нигде у миру, спуда у покрету. 

Да дознамо у општо да материја постоји она треба 
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!Да се креl,е; а!(0 је у миру ми љу НС ВИ,.\имо, не 

опажамо; материја која би БИАа у миру не 110-

. стоји. Мн{)го је Ааюuе дозна'Г!l да ~. природи има 
. . 

матеРИЈе, но до:шати да се та матерИЈа uечито 

креј,е,.јер има ПрАО варљивих појава,l{(Јји би иас 

на први поглед могли довести у заблуду. Поглс· 
. . . 

даЈте на пример !уЈ" ItOЈУ зпсзду; опде г,1,с СТС Је 

.видели данас ВИДИ!lете ј е и сутра н llрш«()сутра 

И после Mecel, дана, те нам изг лсда да љен 110-
-' 

.южај међу осталима звездама није нромсњеп. Ђщо 

се одиста и мислило иеЮ1Д, Међу TIIM то НИЈе 

истина; дапас се поуздано зна да нема звездс, 

која се не I(peile ма у ltOM то правцу 6нло. Ја 
. . 

тим и земља вам се чини MllpHa; IШ знате да JIO 

цео стари ВCI( 1'Ш<О мислио, а даН<1С ,"с зна да 

се зем,ь" Щ1Сhе 11 то вишсгу60 [l да нас поси по 

ваСl10НИ хиљаду пута брже но нај6ржн atељез-
• • 

НИЧIШ воя, Исто Tal(Q чини вам со да сс би.ЫШ П!ЈеltO 

зиме О . .\;1:1ра, да []С ради, да се не крс!,е; ни то 

НИЈе истина: њсн се со[( непрестано Iсреће ,само 

зими споријо 110 У 1Iролеl.о. Кад :Јаспите Ba:l!a 

се чини да со одмарате, да сте у миру, ЈСр пез

нате шта сс у вама дешава; ни трснуТlШ вам 

срце не стоји него и даљу и ноЬу, би.Ш бу дин 

или заспали, ПН1iLС I(PB у lН1јДа.ъе деЛО[Ј() 1'0,1 а ; 

поједини се дсли!,и у сваком милимеТјЈУ пашега 

теда' непрестано крсЬу, замељују јсдни друге, 

без и једног TpeHYTlla одмора, и 1(111.\ бн IlOји де

JlИћ fIашега тела поглодали IIрОЗ микрос(оп, видеди 

Ј5и најраЗНOfзрснија ltретања, каllО у (ЈНО' ТalЮ 11 
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• 
на Јави, 

• 
!{ретања КОЈа се непрестано понављајУ 

" ' ',-. ' 
>, ,", 

од самог постаНlШ па до последњег уздаха '-'. па, 
. ",' 

и посде тора, Јер и кад се тело преда земљи, његови 

. '. 
саставни делови настављаЈУ он:шва иста кретања 

као и пре тога, враЬају се делиh по ДОЛИ!l земљи 

из које СУ и дош.lИ, предазе даље на биље, <;11 
. . 

ових на животиње ш\ дакле и на човека КОЈИ' Је', 

још У животу. Све што У природи видимо. јесте 

промена, Јесте кретаље, У нама је пепео нашИхi 

прсдака, наши потомци рани Ье се нашим П8-

.пелом. 

Ви можоте сад 11 сами наставити посматрање У '. 
том прэ.вцу. Испитајте ма Iији појав природни; 

• • 
загдедаЈте матерИЈУ ма У ком ООдlшу, и ако. не 

видите на први IIOгдед, погледајте још један'ПУТ, . 
још два пут, јо'И ;\есет пута, па Ьете најзад ви-' 

дети да у природи нема мира, да се све мења, 

ДaI{ле да се креl18. 'Гако 11ете ДО!lII до закљvчюi: 
. џ ". 

да' у нрироди постоји' само материја и покрет, 

покрет и матсрија, или једном речи јестост. 

Има ЛИ још чега у природи? Ви сто чули више 

.пута а чуhетс н у будуl1С реч "са.IУ". Шта је . 

, 

то сида? Има ,I!! енде'!. На први ПОГ.ЈеД морам,О . 
• 

одговорнти да има силс, јер Вма и науке која је. 

изучава. Но ако се зюштаыо шта је то си.:Ш , . , 
видиhемо да има мада речи {иј има се тако· често 

" . 
сду,кимо, а НОЈИ" Је значаЈ тако раэ.ШЧ([Т као речи 

, 

"сила«. Почев од научара, који се бави IIзучава

.љем природних сида па до радника, који за

сдужује лебац својим мишиhним си . .Jl\~Ш, свакоме 
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је реч сила непрестано на уснама, дајУf1И 
. . 
Ј 0.1 час 

• • 
Један час др~ти значаЈ. 

Али аIЮ у обичном ГОIЮРУ рсч снла има раз

личит значај, требало би да јс љен значај потпуно 

одређен бар у пауци. На Iюсреhу нијс татю; и 
. . 

у саМОЈ механици, ]{ОЈа и НИЈе ништа ,\руго до 

наука о силама, та реч има трогуби 3IIa'шј . .Једни 
механичари (, {I!лоне) држе да се свака сила лаје 

• 

представv>ти тсретом, те дакле мере силу килог-
• 

рамом. Други, као IШ пример Лаuлас ТIaлазu да.је 

боље мерити сиду брзином, Iюју она саОППlтава , " 

неком теду;' они даК.је мере сиду метром. По 

треhима си,ш производи увек извесаll рад, те дa~ 

К.lе ваља ј е мерити килограмметром. Оват{а раз

НО.IИКОСТ о 31IaчаЈУ једно и исте речи Вр.lO је II1тет

на, јер отуда долазе тешкоt.о па rюјс lIаlмазе сви 

Ћочетници, кад ОУ1С да схвате природу силе. 

Ако пажљивије посмотримо шта свс ми на

зивамо силом, и обазируhи се па оно ШТО смо до 

,сад нашди у природи, ми у,емо видети да је сида 
. 

све 0110, ШТО моше да промени извесно кретање. 

Кретање паI, Mo,l,e бити измењеIIO само 1Ч)етюьем " 
и ничим пише. Видо би беСМfIСДСI10, ве.lИ ССIШ па "" 

једном месту, да се кретање може произвести не

чим другим а нс опет I{ретатьсм. Из тога даl{де 
. , 

ви видите да сида нс ПОСТОЈИ IЩО пошто засеопо, 

као нешто ванприродно; под СИдОМ, {юјом Ьемо 
, 

се и ми ВРдО често служити, по трооа замишљати 

нещто,ШТО може из нечега што да CTBOP~I, што 

може без И!шююг ПОТРОШI,а што да И:ШСIIlI ; сида 



је извесно познато ИА\! неПОЗllflтd кретаЊ<Ј, н мери 
• 

се ОНОМ истом М<ЈРОМ КОЈОМ И кретање. . , . , 
/ , ' , -, 

и тако још једном ДОАазииО до закљунка; да 

у природи Н<Јма ничег другог да материје и· по-, 
крета. 

Приступимо сад ближе к њима, испитаЈМО 

понаособ. 

их 
) 

Најпре ћемо испитати матеРИЈУ. Не задржа

вајуhи се код разних стања материје, треба одма. 

да HaqCMo начин којим се материја М<ЈРИ, па БИАа' 

, она' ма у ({ом стању, бида ма г Д<Ј У васиони. Ко

МIЧllна материје одређена је својом масом, а од-

нос измеqу разних маса познајемо просто педи-, 

чином кретаља, које је потребно :употребити, да' 

се тим масама да извесна брзина, Маса је према 

томе у толико већа у колико је :утрошено кре

таље БИАО већеј а у толико ма'l.а. у IЮ,~ИКО је са .' 

истим утрошенимкретаљем постигнута већа бр-' 

зина. ОчеВИДIIО је да Ьемо масу мерити раЗ.IOМКОll' 

измеqУ величипе утрошеllОГ кретаља и брзине. 

АIЮ је Т<ЈДО у релаТILВНОМ миру, онда се ље

гова маса Јавља у виду притиска па подлогу, 

који се ПРИТИСaI, назива тежином Р, и мери КИЛi>

·грамима. Кад се подлога уклони, OHД~ теЖlIна пред~ 
. , . 

ставља опу всличину кретања, КОја 11<Ј нашем телу' 

на крају ПРВ<Ј секунде дати извесну брзину Я. 

Дакле да измеримо масу тела, ваља да 

количник ИЗ његоветежине Р. и брзине 

та теЖlIна може телу да саОПШТII, т. Ј . 
• 

узмемо 

• 
g КОЈУ 
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р 
m ---

9 
одакде Р = mg. 

Из првог овог израза читамо, да је маса т еда 

стадна КОдНЧЮIa па се она надазида ма где у 

васиони. 

Сву материју у васиони надазимо подељену 

на веЬе иди маље де,юве; сваки тај део, lюји пред-· 

ставља извесну КОIlИЧИНУ материје, назина,ю теЈЈ.ОМ. 

Нема материје )ија неби БИ.lа )' 06,lИКУ извесног, 
теда; нема тела које неби бидо o~ материје. Ка

мен, зрно песка, вода Једног океана, lшшна )tап, 

човек, мрав, наша земља" сунце,· ма КОЈ а звезда . 
. 

свако Је то за се тедо, и из таквих Te.~a еастав-

• 
љена Је цеда васиона. 

оо оу очимо ма кој е тело. \!а пример грумси шеhера ; 
• о • 

о поде.lИМО га на ДВОЈе, ту подовину опет на ДВОЈе 
, 

и т. д., И ако замислимо ту поделу продужену ЈОШ 

даље, добиt,смо један BP,lO малени ,\00, који је 

још шеhер, јер кад би наш језик БЈ;О довољно 

осетљив, ми би могди потврдити да је тај делиh 

сладак; кад би га наше очи МОГАе да виде, пот

врдили би да је бео; кад би г.а наши нрС1Ћ могди 

опипати, потврдили би да је тврд. Кад 6и ПОItУ

шади да тај делиh подедимо само још један аут, 

ми више неби имади шеhер, Be1, би 0,\ један пут 
добили његове саставие делове на пр. Ј'Г љени\{ 

о водоник и т. д. Кап воде могли би исто' TaltO по-

делити на веома ситне делиhе r_оји 
, . 
он ЈОШ били. 

вода, но који би се, кад би сваког од љих само Још 
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• 
Је,IЩI пут поде,шли, распади на љихове саст!!,вне 

дедове : кисеоник и водоник. Нема тела ]юје ми 

не би могли тако поделити - очеВИДIIО у мислима 

-'- до на најситније делиtlе, који шнају још све 

осоБИliе че,1m тела и које кад би само још један 

пут подедиди, ти де,шt,и би изгубlЦИ све знаке 

које су имадl! ма.1О час и неби више Ш1аДИ оних 

особина, које има и цело тедо. Тај најсџтн·ији де

ЛИЋ некoz тела, који и.ма све особине челоzа тела, 

врло је важан и наука .МУ је дала особито и.ме': 

МО.ilеRИ.il. 
IIошто СВaIЮ тедо нНЈ е ништа друго до скуп 

љегових' најситнијих де,шtlа, то О'ЮШIДНО свако 

Је тело састављено из молекила. Нико нам не 

смета да кажемо сад, да је матеРllја целе васионе 

сдожена из све самих модеКИ.!а. 

Мало час споменусмо, да модеюи воде поде

љен распадне се на друге још ситније делиhе, но 
, 

који ниuу пише вода већ па пример кисеоник и 

водоник. Кад бl1 разбили модеКIIД кухињске соли, 

нашди би у љему ,хдор !I натријум и т. д. Од не 

мање важности су по науку и ови дедиhи, који 

састављају сваки модеКI1Д и које је HC.N/Ozyhe даље 
делити; она им је да.ш име Атом. Модекиди раз

них теда имају разан број атома (мо.lе]{ид кухињ

ске соли има два, BoдeНlI има три, алка ход има 

девет атома и т. д.); али сви молекили једног и 

истог тела имаЈУ исти број атома. Па како нема 

молекида у коме неби био 'бар један атом, то да-
. . 

кде цедокупна матерИЈа НИЈе ништа друго до СRУП 
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6езбројџих атома, Према TO~le цеЈЈа ваСIIона Је . , 

С,jQжона из СВС самих атома. 

',Има извесних 
"' ' 

МИ .наиђем о много 

теЈЈа, КОЈ о кад почнюlO деДПТII 

пре но што приспемо до мо-
, , 

декииз, на друге дедове, КОЈИ су ВјЈдО често сас-

вим раЗЈЈИЧНИ но ЦОЈЈО теда и који су тш,о реhи 

ТеА а' у, ТСдУ, јар свако за се чини једно цеЈЈО, Тако 
, 

:-ceЏITo не надази у сваlЮМ теду и она те,ш у 
• 

којима их надазимо, имају уСЈЬед тога особати ка-

РМ\тОР. Та ситна тода, која су већа од МОЈЈеки

Aa~OBY се hелије. Кад би на пример дс,ЈИ,Ш чо

вечије теда, иди какву биљку, ми би много пре 

но што би СТИГ,Ш дО модеI,ИЈШ, наИШ.НI на hеДИЈе, 

па би тек њих мог ди дзЈЬС поделити на МОJlеКИJlе, 

а' l ове опет на атоме као и код других ТСЈЈ:.\, 

Ето у та четири облика може нам се јашlТИ 

СШI' материја; као теЈЈО, МОJlеКИЈЈ, атом и ће,lИја . 
. ', -, -, 

,Других оБЈЈика нема. 

'Испитајмо сада други саставни део јестости : 

'ipeTa!bB . 
.-.,: " Сва кретања у природи могу нам се Јавити 

, 

'у. два ГЈЈавна облика, као једнака и промеНЈЬива, 
, ' 

Једнакоје кретаље оно, код кога - бндо теЈЈО, БИЈЈО 
", , 

МОЈЈеКИЈЈ, атом ИЈЈИ ћедија - предазе за иста времена 

I1CTe путове, те се онда каже да се та кретаља 

врше стаЈЈНОМ брзином. И ако ту стадну БРЗИНј' 

,{}значимо са С, онда је однос између пређен ог 

пута 8, брзине с и времена t, представљен I1з-
, 

разом 

8 = ct. 
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l\од I1рОYlСILПВИХ кретаља брзина није више 
- (. ',' ".': -

стална, во}, се спако секунде промени за извесну· 
" " ., . 

. количину, на Нр. а, која се КО.ll ичишl. зова убрэањв . 
. 

Аrю јо то мољање брзине праВI1ЛНО, онда је тако , 
промењива брзшш v у свакој сеI,УПДИ пека APyrlI . 
И даје се у опште представити обрасцем 

• 

v = al. 

l\ад 1'0.110 пада на земљу његово је кретање 

промељиво али прави.1НО; у том спеЦИЈалном слу.

Ч<1ЈУ опште се убрзаље а (акцеilерација) замени 

зем.lЬИНИМ убјЈзаљем 9 (гравитацпја), па 

израз до кога је дошао још ГаJlИJlео 

v = gl. 

- . ДООИЈамо 

• 

Пре!)еш! П)'Т S одређЗIl Је веl1 напред 11 даје 
се представити обрасцсм: 

Најзад помоћу та два последња израза до

бијамо ЈОШ и однос између брзине II пута обрас
цима: 

v' 
s =~ 

2g 
Са ово неколико израза обележена су главна 

стања у којима нам се кретање MOclte у опште 
• 

ПОЈавити. 

Ово Је тако звано геометријско посматрање 

кретаља. Ми смо напред видели да нс}ш кретања, . 



ако то није материја која се креье, те дакле ако. 

:Х:оьемо да дознамо онај облик кретаља, какав се .. , 
заиста дешава у природи, морамо водити pa'Ij-на 

- .- . . .. 
и о матеРИЈ,И, КОЈа ЈО, као што знамо, представљена 

својџм 'масом. С тога дакле ваља ј'ПДОСТИ у нашу 
,.-,-.\, .. 
Једначину за кретаље и масу Оllе матеРИЈе, KO.la 
се креье, а то можемо поетиhи ако се послужиыо 

. , 

изразом КОЈИМ меримо матерИЈУ, т. Ј. 

m= 
р 

9 
ИДll 9 = 

. и заменимо 9 У изразу 

, .тако ьемо добити 

2 V 
s =-,:--

2g 

mv' 
-2~=Pв .. 

р 

rn 

. Производ ИЗ терета Р и пута s који тај терет, 
пређе, зове се у науци рад R, те с тога је најзад 

mv' 
2 

=R. 

Анализујуhи васиону са општег гледишта, на

шли смо У њој материју и 1I0крет; испитујуhи је 

пак ив бдиже Iшђосмо горњи образац, У коме нам 
се јавља све што У природи постоји. 

'с једно стране ове једначине стоји познати 

нам израз' за рад, т. ј. сваки природни појав где 

нам се год појави, то је увек тако да својом по-
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, јавом врши извесну кQ.4ИЧИНУ рада. Овај ш;iКI;IЭ'" 
•• "О "',,-,, 

раз с леве стране, КОЈИ Је по СВОЈОЈ апсолутној 

вредности једнак раду, има много већУ B~iкH9CT; 
, , 

јер он даје рачуна о ономе, чиме васионарасriо~ 

лаже. Он в,шда нама, свом нашом ОКОДИIIОМ, це-
, 

лом нашом П.Iaнетом, нашим сунчевим. системом; 

системама свију других сунаца, једном речи, це

дом васионом. Ништа се У. природи не деси, а 'да 
, ' 

,не прође путем, који је овај израз обележио.,Он ~ 
, ' 

ће вам IшзаТII, зашто свећа гори, зашто муња Сljва, 

зашто сунце светли; ако га умете заПlIтаТII 'он' 

'ће вам казати Кfjдико ће непријатеља пасти ПОД, 

ударима вашег огљеног ору;кја. Половина произ-
, 

-- ' нада И3 масе и квадрата њене орзине веди вам, да , 
је "јејство много веће кад се какав рад ИЗВРШI;I 

већом брзином, но већОМ масом. Ј е;lНИМ примеР9М, 

који НАјбоље разумете ви нојНlЩИ, ПОIшзаllУ вам', 

разлику између две стране те једна'lllIlС. НаIlуните 

пупш.у и избаците је на сасвим 06ичаll начин, нa~ 

СЛОННБШИ јс IШ pa'd"e. Кад избаците пушк~', дjej~ 
• 

, , 

ства се ПОЈави у два правца: на Једну страну 

излети тане, а на ДРУГУ, супротну страну, тргне 
• 

се цсла пушка, која је КУД 11 камо масивнија од 

танета. Оба та рада су аПСОЈ!~'ТНО једнака. Па' 

Иllак на којој је страни веће дјејство? Ви сами од

говарате тиме, што трзање пушке эаустављате, , , 

својим раменом а тане управљате на непријатеља. 

п1v'l " 
Оно што тане изврши одређено.је са ,) ,а' дjej~' 

ства трзања пушке са R. И ви ћете у вашем жи-
ВАСИОПСlt.А. IШЕрrИЈА. и мод. ФИЗИКА. 3 
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БаТУ, У вашој дужности имати да располажете 

ИЗЕесном бројном КО,1ИЧИНОм, тако да речем мате

ријала, извесно\[ масом т; од вас Ье зависити да 
• 

њоме ,постигнете ДЈеЈСТВО танета или ДЈеЈСТВО 

трзања П~ЋЈке }; ја мислим да вам избор неЬе 

БИТI1 тежак, којим Ьете правцем поhи, 

Ето такво је дејство тога израза, Ј,ако код 

ПУШI(е ИЛИ топа, тако и свуда где се год што У 

природи деси. lIo њему се једне звезде пале, а' 
, 

друге гасе. Ади најЗс1НlIмљивије за нас јесте оно, 

. ШТО из тог ИЗР<lsа дознајемо за IШШУ земљу и 

,наш суачани систем па дакле 

је'израз први подигао сумњу 

и за нас саме. Овај " 
над физичара да 

се земља некада брже обртала око своје осе но 

данас, т. ј, пређе је дан био краtlИ; та је сумља 

потпуно потврђена тако званим историјским сун

чевим помрачењима од пре рођеЊ:1 Христова, Јер 

lIомрачеља из шестог века пре Хр, нису се ви

деАа онде, где би се морала видети да је дужина 

,дана била оводИ!ш ЈШО данас, веЬ су се видела 

. тамо где су се могла видет!! само ако је дан био 

краhи . 
. ' у горљем изразу, кога важност не могу до

вољно да наГАасим, записана Је цеда прошдост 

и будуhност нашега сунца. Како нам он показује, 
• 

сунце наше постоји веЬ одавна и грдну је к.о-

,личину ТОПАоте УТРОIШIAО дО данас. Протекло је 

'Betl мидијунима година и милијунима Ье година оно 
јошодржавати живот на нашој планети, аllи Ье 

iщ' послетку доhи тренутак, кад Ье ОНО утрошити 
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И последњи трун свога горива, па онда -- па OIџа 
, ' - ' \ -' - -'-

Ье се са њим десити ОНО,' што И, са Itaнди.юм· У 

коме нестане уља. Па то није ништа НОВО;, ми 

гледамо тако реhи непрестано па небу остареле 
звезде, којима је [,рај близу, а др)те се такореlщ 

гасе на нашим очима. Па кад је тако за' друга' 

сунца, онда и наше мора ПрОlll1 истим путем, јер 

смо ве!' више пута наглаСИАИ, да су ПРИРОДНИ за- , 
кони Једни и исти за целу васиону. " 

Ето шта све читамо у та три писмена; Где ' 
се год окренемо, куд год погледамо' свуда' га, 

налазимо, те без зазора можемо реhи да,' је он 
, 

свуда и на сваком месту, да су се по њему И3-
, 

вршиле све промене у ПРИРОди и да Ье им он И,у 
) ',. 

будуhе бити једина мера. Тај израз, коме покушах, 

да представим У г Аавноме огромну важност у 

цеАој васиони, јесте основа це,юј модерној науци' 
, " 

• 
И она му Је дала нарочито име; он се назива· 

• ,,' , . 

еверrИЈа. 

И кад смо анализућ,hи целу ПРИРОду наЩАИ 

у ЊОЈ материју и покрет; и кад смо испитујуhи' 

их из ближе дознали прави однос у коме се ,та 

два састојrш природе налазе, онда можемо' јеЈ,ан 

пут за свагда реhи: у арироди аостоји само eпel'~' 

zнja. *) 

*Ј Стари су физичари вазиваJlИ 
тl1' , 
--- - ЖИВQИ СИЛОМ, ПО. 

2 
како СИJlа у опште нема, па БИJlО ЖI!БI!Х ИЛИ мрт 

БИХ, то је свакако реч »енергија« мпоrо згодпија. 

3 



36 

. Господо војни: питомци! Најзанимљивијим при

мерима хтео сам да вам предетавим важност енер

. гије у. сваком правцу. Али: ја знам да је неМОГУће' 
. . 

у тако кратком погледу као што Је оваЈ, изнети 

и представи:ти у потпуној светлости: важност тоГа 

израза. С друге ПаЈ, стране, знајуhи: какву улогу 
• • 

игра таЈ и:зраз у цеЛОЈ при:роди:, у науци:, у сва-

кој грани: жи:вота па и у војсци:, сматрам за . . . 

, своју" дужност да вам најозби.ШJlје напоиенем: за-
'., памти:те га добро.-
" . . 
, .' .. ,' Према ономе што смо до сад рекли:, а I! према, 

.' , 

,'дру~им посматрањима која ће би:ти предмет наши:х 
• 

ДОЦНИЈИХ изучавања, наука Је дошла до ових за-
. , , 

, . 
, кључака: 

" ,',,-- .У ~рироди uостоји само еиерzија. 

Целокупна IЮЛИЧ1mа енерzије у васиони Је·-· 
. 

стестмна. 

'Енерzuја се не .може ни створити ни. уни

'шТити . 
. Сви uојави у uрироди нису ништа друzо до. 

uрел.азll f!1lерzије из једних облика у друzе. 

,.' На тим закључцима почива закон ))0 консер-
• 

'вацији, т, ј. о uохраnи еnерzије у uрироди". 

'Мало· час ви:десмо, да сви појави у природи, 

Сfl.МО су прелази енергије из једног об.lИка у други. 

Испитајмо колико има тих облика у којима се 

енергија може појавити. 

у изразу који представља енергију, може се 

мењати' и маса и брзина, те према томе бројна . . 

његова вредност зависи од оба та чиниоца у исти 



мџх. Међутим што се тиче' врсте, И.ilИакомЙс~.и'rе' 
, ' -, , ' -- ,~ 

.да је згодније, об.ilика енергије, то ће ОН ЗаnИс.ит!ro 
-од облика у коме се јави маса у љему; Па~~ак~ 

, - ") -о ' '0,' , 

видесмо ма.ilО час да се це.ilокvпна материја јавА,а' .. \- -'(\' 

У четири облика: У виду те.ilа, МО.ilеКИ.ilа, атьма,.и':: 
0_' , " , . '" , 

hелије, и кано је сваки тај об.ilИК материј'(ј' пред-; 
, . , ,-

стављен својом масом, то је очевидно, al\o,y гор;'" 
, ' 

љем изразу под т разумемо масу те.ilа, имаhемЬ 
• . ,1,' 

И енерГИЈУ целог тела; ако т значи масу МО.ilек.ила, ;, 
, < 

цео израз представљаhе енергију молекила;' 'маса", 
о • " 

.атома Aal,e атомску енергију; 

личну енергиј у. Дакле колико 

а маса hелиј е, ћe~ <', 
" - , " { , 

видова маее тол.ико 
• 

исто видова и енеРГИЈе. 

Шта је то енергија тела? 

Ми знамо шта је то тело. И кад се то' т,еАо 
, . , , , , 

'Тако креЬе да сви љегови делови прелазе и,АI~ исТ<i 
, '" 

, ' , 

или сличне путаље у исти мах, онда имамо пред' 

собом кретаље целога тела. Камен lији смо бацилii: 
. . ',." ,. 

врло Је згодан пример; ТОПОВСIШ кугла Је Hc,l\{aIbe, 

згодан. у оба та случаја као и у безброј ДР~ТИ:;у 
-, -. 

брзина у горљем случај у значи брзину тела," т, 
, " . . ' 

значи љегову масу, а све заједно енергију' TB.la. ' 
И кад се цело тело креће, кад докле посматрам:о, 

енергију Te.ila, онда се такав појав зове мехаиuчuu:,: 
, " 

Према томе падаље камена, нретање жељезнице, 
, , 

лет тице, окретаље земљина, нретање звезда ит. , 

д, и т. Д., све су то механички појави. 1'lfexaHuua' 

је дакле наука о e7iepzuju тела и предстаВЈьаћеМQ, 

је увек симболичким IIзразом 
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Ми на.llазимо у природи и таквих ПОЈава 

. г де се те.llО не миче с места, међутим љегови 

МО.llекили се најразноврсније крећу: ј()дни брже, 

.' други спорије; једни у једном, други у другом 

. правцу. Над лупимо о сто, он се ни у колико 

није с места померио, те' дакле ето као тело не 

,креће се , међутим нема једног молеlШАа његовог 
који је остао на миру. Сваки је затрептао изве-

• 
сном брзином и произвео на тај начин своју мо

.IIеКИ.llарну енергију. Скуп свију тих кретања за

једно, екуп цеЛОI,)Ћне енергије, молеКП.llа тога 

.стола пренешен Је кроз ваздух до нашег ува I! 

у љему покренуо нерв, т. ј. ми СМО га 'IУЛИ. Као 

што видите, да тедо зазву'lИ НИЈе довољно да га 

преместимо с Једног места на друго; другим ре

чима енергија теда није звук. Звук је молеюмарна 

енерГИЈа неког теда. На исти начин постаје и 

светдост; молекиларна је енергија И топ.шта, а без 

сумње И е.llектрицитет и магнетизам. 

Тела се могу кретати иди појединце ЊЈИ више 

љих заједно. Меt)утим нигде у нрироди не мо

жемо наhи ни један модекил за се одељен, већ 

увек безброј њих заједно. С тога говорсlш о мо-
. . 

лекилаpIlOЈ енерГИЈИ некога тела, ваља ;увек под-

разумевати скуп свију њих. Из ТОГ УЭрОIШ, наш 

ће И8раз у том случаЈУ више одговарати истини 

ако испред њега напишемо збирни зиак 
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који ће нам од сад 

.Ilекиларну енеРГИЈУ. 

представљати симболиtши мо-

\ 
• Сви појави који постаЈУ усљед кретања мџ-

лекила, појави који су израз молеКИilарне енергије,;,.:, 
• 

као на пример звук, свет,IОСТ, ТОlJлота, (\леКТРll

цитет и Мf\гнетизам, зову се фUЭUЧЈШ [1ojaвu. И. 

пошто смо видели да ти појави са'шњавају пред-
, ' . 

мет данашње Физике, онда сад можемо Један ну. 

за свагда одговорити на постаВ.ьено питање,. да 
" . . . -

Је физика лаука о М:ОJlеКИJlаРНОЈ енерГИЈИ. 

Има и таквих појава при којllма г.ЈаВНУ улогу 

играју атоми, Више пута аТОМI1 [13 једног моле~ 

кила разиђу се, т. ј. молеlШЛ се растури и његови 

атоми састају се са атомима модекила друге вр

сте. У том случају појави узимљу на се сасвим - ' други оолик, Јер их производе кретаља атома; ми· - ' 
имамо пред сооом енеРГИЈУ атома или тако зване 

хемијске појаве. Хе.JIщја је даJr.llС ,taliJra о aTOM~' 

. CJroj енерzији. 

Пошто и овде можемо посматрати само eHep~' 

гију више атома од један пут, то очевидно и овде, 

ћемо морати ставити симБО.IИqlШ знак збира, Кад. 

још означимо масу атома са џ, 11 брзину са {Ј, 
~ 

да 011 их разликоваilll од МОЛ8I1ИЛ<l, имаhемо ,хе-'. 
. . 

МИЈске реаКЦИЈе представљене овим Знаком: 
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Шта је то енергија Ьелнје? Ваља само погле-
, ' 

,дати.кроз МИКРОСI;QП па видети lIајразноврснија 

,кретања, .која извршује, једна Ьелија као целина 

или која се у њој самој врше. Нема Ьолије, која 

се" не .креЬе ИАИ као целина или код које се по

једини делови не промењују по облин,у, веЛИЧИIIИ 
и т. Д , дакле l{оји се не креЬу. Управо то разно

лико кретање и чини те Ьелију разлинуј емо од 

()отаде не\Јелијчпе масе. Па чим је говор о кре

тању Ье.шје, Iшја има извеону маоу, очеВИДНО,да 

.смемо говорити и о енергији hелије.' Природњаци 

су дали том кретањ у ЬеЛllје особито име. Они кажу 

Ьелија живи. iНивот је дакле реч која значи толико 

исто што 11 Ьелијчна енергија. Другим речима под -
енергијом hелије разумемо у ОПfllте животне по

јаве. Бu().~02uјаје дакле наука о t;елuiчној енерzuји. 

'Го се даје таКође представити горљим обрасцем, 

само Ьемо ради разликовања ОЗi!3ЧИТИ масу са .м, а 

брзину са 6, па имамо Жl1вотне појаве предрав
л,ене СlIмБОЛIIЧ!{И , 

.1116' 
2 

• 

Ето то су четири оБЛlIка енергије; то су че

тири главне гp~' [Је природних наука. Сваку', од њих 

можемо раэЧАаНIlТI1 на више чланова па тиме до

битиu,елокупну СЛИI{У природних наука. Ми Ьемо 

се овде зауставити на главним наукама оставља

јуЬи' даље гранање за другу прилику. Ево те слике': 



, 
Енергија тела 

(општа механика) 

МолеКlIларна еыеРГЈ1ја 
(општа ФИЗIlКа) 

• 

ATOMCJla енергија 
(општа хемија) 

Астрономија 
1\1 еханика' 

• 

Метеорологија 

Физика 
АстрОФIlзика 

Хемија 

Минералогијасађю~ 
ЛОГИЈОМ 

(, Ботаника 
l 300логија 

• 
са Антра-

ЋеЛИЈчна снергија 

(општа био.lOгија) . ' i ПОЛОГИЈОМ .. 

Ови ти облици енергије претвараЈУ се Једщ{· 

У други и то увек по. сталном и одређеном раз'", 

меру. На рач~'Н механичке енергије можемо увек 
. . 

произвести мол'щиларну, ыолекиларпом атомску, 

а овим двема заједно hелијчну и обратно. Међу
тим приметило се, да се извесни облици hелиј е 

, 
лакше претпарају но други; друшм речима Iфи-

метило се, да све врсте енерГИЈе нису једнаке 

постојаности. 'l'аIИ на пример лакше је претцо-
, 

рити мехаНИЧIШ рад у молекиларпи, који даје ТО-, 
- . 

плоту но обратно; исто TaI{O и хемијска као и 

Ъелијчна енергија лакше прелазе у топлоту но 

'гоплота у њих. Према томе опазила се' извесна 
'l'ежња у природи да све врсте енергије теже ,Ј.а 

-заузму облик пајпостојапије равнотеже,а то је 
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ТОП,lQта, те ДаЈ,Ае да аПСОАУТlIa КОАичина оне 

• • 
МОАеЮlАарне енерГИЈе, КОЈа пр ет ставља ТОПАОТУ, 

тежи ка максимуму. Та се тежња назива у науци 

растурање им! оаадање еиерzuје (дисипација, де

градација) у опште ВрАО незгодни .шрази. Извесни. 

физичари називају то 11 ентроаијОАl. Из тога c.IЬe- . 
. . 

ДУЈе ова важна ПОСАедица: ЖИВОТIIИ ПОЈави, т. 

ј .. hеАијЧllа енергија јесте једна врста енергије, 

која је у непостојаној раВlIотежи и која као таква 

мора преhи )' енергију постојане равнотеже Т. ј. 

· у'·(опдоту. Дакле живот би.ъни и животињски, 

• 

., . 
као врсте неПОСТОЈаних оодика енерГИЈС, мора УГI\-

• 
нути У цеДОЈ васиони. • 

Размишљаље о тежљи енергије l,a стаДНОЈ 

равнотежи доводи нас до ЈОШ даљих ПОСАедица. 

Не само да ће угину ти цео органски живот , већ 
• • 

у !ЩСИОIIИ мора овладати апсодутно мртвило, КОЈе 

је веће од обичне смрти. Јер кад један ПУТ у' 

· живом телу престане hелијчне енергије т. ј. кад. 

наступи смрт, aToMche, МО,lCкиларне, а и механич!\е 
енергиј е има још; тело се распада, љегови се де

.ЮВИ преносе с једног места на друго и Т. Д.,те 
. . 

дакле ЈОШ има покрета, ЈОШ има живота истина 

··,не органског али неорганског. Али кад у цедој 

васиони, YC.IЬeд принципа о расипању енергије, сви 

· остали облици енергије пређу. у ТОП,lOту, т. ј. кад 

целом васионом овлада ј9дна ИС~Ћ температура 

(бида 6па висона или ниска), онда се енергија 

'више не може претварати Нити изаЬи из тог с.таља. 

Кад се сунце угаси, као што (мо видели мало 
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час, живота 11e на земљи нестати али he се. эе!.1,Љ3. 
. . 

као и оста.ш планете окретати и даЈЬе . око ола;-. 

ђепог "унца ј ОIll неко извесно време. МехаНfiЧј(И. 

говореhи, наш he сунчани систем бити још жив.'. 
А.\и кад наступи доба једнаке температуре свуда", 

онда се ПJlанете морај;\' 3'а~!ставI'1ТИ. Ми не мощемо

казати да he све ишчезнути, то је бесмислица; 

не можемо реhи ни да he то бити потпуна непо~ 
кретност у ужем смислу, јер he збир целокупн(ј' 

енергије остати неповређен и постојаl1е у Облику 

молекиларног кретања топлоте; али то he бити 

уништење сваког приметног кретања, уништење .. 
сваке различности, сваке тежње; то Hehe БИђ1 

обична смрт Beh нешто Јаче од ње: апсолутна 

смрт, .мртвило. 

Досадањим посматраљем успели смо да, ДОз"'·. 

нам о две ствари за које смо још у почетку питали, ' 
11 то "чега има у васиони« и "шта је то физика« .. 
Прво смо питаље били поставили ради овог дру_ " 
гог, јер he предмет нашега изучаваља на ОВОМ· 

месту бити физички појави, како сами за се тако и'· 
у њиовим односима са осталим пој авима ; другим 
речима, ми heMo изучавати експерименталну 11 чри- . 
мењену физilКУ. Па како смо видели. ПРИЛIIКОМ 

опште клаСИФi'шације васионске енергије да се фи

зика бави ОНим љеним делом који се З0ве . моле- . 
киларна енергиј а, то сад можемо приступити бли.,-



жем изучавању најпре молекила као носиоца те 
'. , . . 

;еIiеРГИЈе, а. затим њихове енерГИЈе у опште . 
. , JOIIl је у вашој памети дефиниција [{оју дадосмо 

:Молекилима, те с тога није потребно понављати је. , 
-' , ' 

А да би имаЛJl бар приближна појма о величини 

појава које оЬемо да изучавамо, о!'у одма да вам 

Аам неколико података о величини МО.llекила. 

Има више начина да се одреди величина мо

~е!шла (трење гасова, капиларност, одступање га· 
о, • 

{)о!3а од Мариотовог закона); и ма на I{оји начин 
, .\ 

их' одређивали, налазимо да су молеЮIЛИ разних 

~едаразне величине али уве" бескрајно малlI. 
'ГаКО на пример пречник једног молеl{ила воде'· , . 

,ИЗНООИ 0'00000044 милиметра; молекил ваздуха 

је,мањи јер има само 0'00000030 милиметрау 
дречнику, х.юра је веhи = 0'00000096 милиметра 
и т. д. Све ј.е 1'0 Tal{O мало да неможе бити ни 

, , 

I'OBOpa да се они могу видети. 
" ' .. Кад имамо преч ник молекила ми можемо из

,раЧУ\Iати и њихов број н. п. У једном кубном санти-
" -., . 
,метру. Ta!to на пример у једном кубном сантиметру 

- " , , 
,;ваЗДУХа ,има 

21,000.000,000.000 ,Ol! О. 000 или 
. 

,2~ Х (1,000.000)321 трилијун молекила. Тај је број 
"ra!td ве.llllКИ да "ад би Hel{O хтео да броји моле-
о , 

'К1IЛ~У' једном I{уб. сант. ваздуха па би одбројао 
, '" I , , 

по'.' ј'едан молекил сваке секунде и дању 11 ноЬу 
, " -, . , 

·без· одмора, он би ДОВРШlfО своје бројање тек 

лоdле 700' Mlf.lllljapaAa година. 



Молеки.ш нису слепљени један за други зеh 
, ' .-

· су један од другог одвојени али при том' нису 

сасвим независни један од другог. Средње рас'1'Џ-. . . 
јање између два оближња молекила јесте 0'000903 
МИJlиметра. 

Кад знамо број молекила у једном RуБНОt( 
. ' 

,сантиметру ваздуха и кад знамо да Је ваздух' од'. 

· прилике 800 пута лак ши од воде, онда је прмта 
· ствар наhи тежину једног молеКИJlа ваздуха.' у" 

место да изразимо његову тежину у деловима 

rpa1da, згодније ће бити да изведемо колико мо

лекила иду у Један грам: 

10.000,000.000,000.000,000.000 

т. Ј. 1 ОО праhено са 20 нула, дакле 1 О трилија

рада. И ма колико да је незнатна тажинаједног . 
. молекила ваздуха, ипак она није мајмања.' Има. 

молекила који су још ЛaI,ШИ од њих. Што ће 

вас можда изненадити то је на пр. вода. Вода. 

као чврсто тело је скоро 800 пута тежа од ваз-,. 

·духа. Међутим у ствари је Један молекил ваздуха. ' 
седам пута тежи од воденОГ молекила и кад 'би 

стврднули ваздух, онда би чврсти ваздух био ист(} . 
тако тежart као ливено ГВОЖђе или као цинК. 

Из свега тога видите са каквим ћемо бес-
. . 

краЈНО ситним деловима матерИЈе имати посла .. 
И да би имали појма о њиховој енергији, очевидно" 

ваља да знамо брзину којом се молекили KpetlY. 
Тако на пример молеКИЛll ваздуха у обичном стању 

(притисак 760 милиметара и ОО) Kpeћ~' се у средњу 

, 
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руку брзином од 485 метара у секунду, а то је 

брзина са којом И3Аеће граната ИЗ топа; МОАеКИА 

водоника прелази ! 844 м., МО,lСЮIА водене паре, 

t\14 М., алкохола 38'2 М., живе 184 м., И т. д. 

, Али не треба МИСАИТИ да сваки МОсlеКИА може 

одиста прејурити тако дуга'ше ПУТОI3е сасвим с.llо

·БЈДНО. На против, МО.llеки.llИ свако!' тренутка наи-
. . 

Аазе Један на др)'Гог и су дара)у се; средња ду-

жина пута, коју један МО.llеКИА може да пређе, 

а да не наиђе на други какав МО Л eКlJ.l1, јесте 

0'UOOU95 М.М., одю<де сљедује да ~e сваки мо

.!lеки.'l судари са другим молеКИ.шма 4700 мили

јуна пута у се!<УНАУ и то при обичном ПРИТИСКУ 

и на о·. Ме!))'тим те вредности нису једнаке за 

све МО.llеКИ.llе; на пр. молекили водене паре чешће . 
се сударају (9035 МИАијуна пута) но молеКИАИ 

ХАора \6240 МИЛl!јуна пута). а.ш реl)е но МО.llекили 

воденика (9480 МИ.IIијуна пута).') 

То све можемо изразити у неколико речи. 

МОАекили с)' бескрајно мали, тако мали, да ~их' 

'*) Све ове податке о МОJlекилима можемо поделити на 
три rрупе према љиховој тачпости. У прву трупу,' 

долази релативна маса МОJlеки.1Ш разни" тасова и 

љихове брзине )' метрима за секунду; те су вред
НОСти познате са ве.!lИКОМ: тачношhу. У друту l'Р)'ПУ 

ДО.!lазе релативне велиqине молекила разних тасова, 

средља дужина љихових путова, 11 број судара за 

секунд; те су вредности само приближне. У трећУ 

rрупу долази аПСО,lутна маса свакот МО.!lеКИ.i!а, ље

топ апсолутни пре'lНИК, број МОЛе!tИАа у једном ку

бном сантиметру, које су nреДнос'П! само вероватне. 



" 
нико ""о сад није видео, НИТИ се можемо надати , ' 
да Ье их ико видети; МОJlеКИJlII се креЬу Изван-
редно брзо, као топовско зрно, а 11 брже";при, том, 

" ' 
свом кретаљу сваки се час судараЈУ Јер су, ВРАО' 

- - \' 

близу један до другог; из тог љиховог "ретања 
, 

као што знамо сд.едује њихова енергија, 'а то је,' 
"', С" 

управо оно што Ье бити предмет Щlшег изучаш.iња,', 

Да би једним обичним примером могли себri 
, , , " 

представити СJlИКУ молекила у Једном телу И,ЊИ-' 

хово кретаље, замислите себи један рој чеJlа 

који путује. Цео рој представља једну целину,

т. ј. тело, а свака чела у љему одговара од " 

,ПРИ.ilике једном МО.ilеКИ,lУ. '1'0 је приб.ilижна С.ilика. 

А ако хоЬете да имате прави однос МО.ilеКИ.ilа 

према телу, на пример однос водених МОJlекила 
. . 

у ЈеДНОЈ l(апи воде, он",а замислите да кап- на-

расте КО.llико цела земља, и да сваки њен моле-

".. , ' ' 
КИ.il нарасте у истом размеру; онда ои сваки мо-

.ilеки.il био велики КО.ilИКО једна чела. Другим pe~, 
. . 

чима замислите Један рОЈ чела TaI(Q ве.ilИКИ ,Itao, 
• • 

цела наша земља и таЈ рОЈ у путу; и ма да цео 
. , ' 

рОЈ иде извесним правцем, свatш че.ilа има по-
. , 

ред тог заЈедничког IlpeTaГba и СВОЈе кретаље не-

,зависно од других, једна лево, друга десно, 'горе 

доле, али увек тако да не оставља рој. Ето ,ако 

то можете замис.ilИТИ, оида Ье те имати при6лис 

жан пој ам о ономе што' се непрестано дешава, у' 

једној капи воде, а и у свим'! другим те.ilима,И . ' 

наш Ье задатак бити да изучавамо, не кретање' 
" 

целог роја, то је посао механике, веЬ кретаље 
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сваке поједине пчо.llО, или веhих и мањих група 
• 

пче.llа у томе РОЈУ. 

Најпростији об."1lК МОЛОКИ.llарне енергије јесте' 

звук. Кад ма које тело зазвучи, онда његови мо

лекили трепере извесном брзином, али ми од тог 

треперења не видимо ништа, и кад неби имали 

орган слуха, то' би треперење за нас сасвим про~ 
пало. Међутим извесним довијањем можемо УЧИ-. 

нити, да се та треперења виде. У спимо у је

дну чашу воде и превуцимо гу далом но чаши,. 

у трунутку кад чаша пусти од себе глас, виде

ћете један низ таАаса на воденој ПОВРШИНИ; то 

молекиларно трептањо воде НИЈе ништа друго до 

· видд.иво трептање чаШllНИХ молеКl!ла. 
Но кад се у једном телу један пут поремети 

молекиларна раВIIотежа, кад се молеЮЈЛИ ма ко_ 

• 
Јим путем принуде да трепере, онда они не само 

дају својом енергијом звук, већ се те.1О чији МО-. 

лекили трепере и загреје. Из тога сљедује, да је 
• . 

· и топлота Једна врста молекиларне енеРГИЈе. 
• 

• • 
Једно тело јако загрејано почне најзад да 

· светли; светлост дакле није ништа друго до веhи 

· ступањ топлоте, или ако ХОћете, ТОП.l10та коју ви-
, ' ,~ 

дЙЬ!О." Према томе 11 светлост је реЗУJlтат моле-

• 'киларног кретаља, светлост је дакле таIюђе једна 

врста молеКИ.l1арне енерГИЈе . 
. Још то није све. Кад би устрептало тело 

принели осетљивом електрометру, справи којом се 

мерй е.l1ектрицитет, ми би констатова.llИ да се 

тело, док је звучадо, док се загревадо, у ИСТИ 



мах и наеАеюрисa.ilО. ДаКАе·· МОАеКИАарно. кретаЉе 
- , . . ' 

.' , , ' " - '.~ .> ,-

Је узрОК не само звуку и ТОПАОТИ, IIЗ' КОЈе"lЈОС-. ,. - . .,,~. ",' 

таје свеТАОСТ. већ и електрицитету; еАектриi:џпет. 
, , -" 

је даКАе такође једна врста МОАеКИАарне eHep~ 

ГИЈе. ' . 

Као год што је свеТАОСТ видљива топлота, 

тако Је исто немогуће одвојити е,Јектрицитет од 

магнетизма. Јер жица кроз коју тече еАектрична 

струја, јесте у исти мах и магнет. И кад щiмо. 

још додамо, да нема теА а, које се неби МОГАО Ha~ , 
• 

магнеТ!lсати еАектрицитетом, онда IIИЈе l'ешко уви-

дети да је и магнетизам као и е.,Јеl(трициТет Једна 

врста МОАекиларне енерГИЈе. 

Ето то су IlOјави којима је узрок МОАекиларно 

Кр0тање; звук, ТОПЈ10та, CBeTJIOCT, магнетизам и 
. . 

електрицитет ЈССУ резултати МОАеl(Иларне енерГИЈе, 

па даКАе и предмет физике. 

Што се ТИ'18 звука, није БПАО тешко уви~. 

дети да он постаје усљед МОАеКИАарног креТа!Ыl, 
. . , 

с тога Је ЈОШ доста давно он 0110 растумачен. 

Много је теже било за светлост, ТОПАОТУ, елек

трицитет и магнетизам. Старијим ФИЗl1чарима из

гледало је, да је сваки од тих појава усамљен., да. 
, 

нема никакве везе међу њима, па с тога су за 
. ' 

сваки понаособ измишљавали извесне хипотезе да 

их растумаче. Тек врдо доцкан и то у нашем 

веку, приметио се извесан ОДНОС Mel,y њима, Пређе 
се МИСЛИАО да Је свеТАО ст нека нарочита мате

рија, која истиче на све стране из светдећег тела; 

топлота је била такође друга неlШ материја врло 

ВАСИОНCI(а ЕIlЕРl'ИЈА и МОД. ФИЗИКА. 4 



• 
.I1ака и немерљива; за еJlектрицицет' ваљадо Је 

узети две материје, i\ ТОДИКО исто И за м<!-гне

тизам. , 
Прва сумња пада је на clleTJIocT. ;\lноги свет-

. . 
досни. ПОЈави нису се МОГМI растумачити старом 

теоријом. С тога у ПРОШJlОМ веку један ходандски , 
физичар Хшенс, изнесе другу теорију свеТ.I10СТИ, 

. . . . 
сасвим противну ОНОЈ, ПО КОЈОЈ JecBeT.I10CT из-

. !!есна материја и која је доБИJlа име е.мисио-на. 
теорија.. Хигенс је први сравнио свеТJlОСТ са зву-

• 

ком: он веJlИ, свеТJlеће ТСJlО је У"извесном трепере-
, .' ~ 

ћем стаљу, не у це.l1ИНИ већ оваЮI његов' део 

трепти зtt се. Ова трептања много маља аJlИ много 

бржа но код звука, саопштаВ3ЈУ с ~ OKO.l1HOJ ма

терији и тако се простиру на све стране. Ади 

.CBeT.I10CT ПРОд3ЗИ и онде где нема матерще, кроз 
.' 
.прааан простор; мора дакдс у том назови празном 

простору б,IТИ нечега што ми за сад не видимо, 

што MII за сад не можемо ОIlaЗIIТИ, нешто што , . . ~ . 
Је много ФИНИЈе од ооичне матерИЈе, од наших 

. гасова, ад!! што може да трепти, те дaK,le што 

може да преноси CBeT.I10cT. Он је дао тој изван- . 

редно ,ШКОј и финој материји име стар, кога има 

свуда у l5аСИОЮI, који испуњава простор измеђУ He~ 

беских теда, као н измеђУ МО.l1екила, и чији МО.l1еКИ:!lИ 

трепереhи преносе свет .I10СТ на све стране. То је 

тако зв3.на ундУ.il.ацијона теорија свет .il.ОСТU. 

Истакнута још у ПрОШ.l10~l веку, та теорија 

није Mor.l1a напредовати. Стара, СМllCиона теориј а 

не само као старија да се је већ БИ.l1а одомаhИJi!l 



у науци, већ је љу бранио ФИ8ичар,. чије је. име . . . 
(}II.I10 много те)ке 'на теразијама науке од Хиген~ 

- . - ' 

совог, име у чији се ауторитет није сме.l10 цосум

љати. То је био Њутн. ПОС.l1е љега, ФизичаРИ,ас

трOlЮМИ и математичари првога реда, као Бј()т, 

IБiоt) ХершеJt и ЛаUJtас браННАИ су емиси6ну 

1I'еорију. На Хнгенсову УНДУ.l1аци}ону теорију.нико , ' ' " 

није ни обраhао пажљу. Међутим ГОМИАа.l1И· су 

се појави и ОТКРИ\lа, којима је стара теоријаи.иf 

никако иди са ведиком натегом давада рачуНэ.. 
, 

Смртни јој је удар задаАа интерФсренција и \I[6Mi~ 

ризација светлости. Немогуhи растумачитикакоје 

то могуће, ;ја се др-а свеТАа зрака нотр у кад '6.е . , 

су[юбе, у место да даду два пут јачу свет.ис,!,; 
, . , . 

немогући дати рачуна како је могуће . да CBeT,~. 

АОСТ може да прође кроз извесни кристаА . у. ,је'д,: 

ном правцу, а у другом се сасвим угаси;, H~MO\~ 
.' .0 ( • 

гуhи објаснити зашто се у неким те.ШМ!I. . .један,' 
" ,,'-' i 

свет.Ш зрак цепа на два и т. д" стара је те'ориЈа •. 

добијаАа таке ударце од којих се више није,lIiq~h~; 
" , - ":'. 

опоравити. На против, нова теорија, коју су по ... " . " - .) : ,', 

С.l1е Хщенса заступаАИ највеhи физичари као . што'; 
,," . 

- , , ',; 'Ј 

је Френе .. l (I"resnel), Jyн.z, .4.рмо, и т. д., све ТЕ1,ПО-:: 
- /',1 ",,!,,',_ 

јаве не само да тумачи на ВрАО прост :I1аЩIП.: 

већ их и захтева, Беh јако' поколебана:qТ,!I~а:;; 
, ,- ,<' ,,' '."1"". 

теорија држада се још све ДОТАе, док фра.1ЈцУсiц'::: 
,;-,,-.Ј 

физичар Френел доказа експеримеТадIJИМ' UY.Te~i:i, 
, " - - , '. 

да се светлост спорије простире у води HQ упра:);: 
( у(' "'('; 1",' . ' - . '" 

~HOM простору, што Је сасвим на супрот ,е~UС,Џ7i:i 

оној теоријII, Од 'Гога је доба та теорИја~ql!~~1:1 
'4" , . :Ј. 



52 

АОСТИ· сасвим напуштена и данас нема Фиsичара 

који би МИС.ilИО да је свеТАОСТ материја.ша. 

Док се тако ВОДИ.ilа борба на пољу свеТАОСТИ,. 

једва је БИ.ilа ПОКО.ilебана материјадност ТОП.ilоте . 

. Овде онде појаВЈые су се по неке сумње о њој, 

на· које је обраhана САаба патња. Ове дотле, док 

није пронађеи врло осетљив термометар, којим се . 

могу мерити веома слаби ступњи ТОIlлоте, нису се· 

·МОГАИ ни ИСПИТиDати И3 ближе поједини појави то

плоте. Са тим пак термометром италијанскн ФII-

. зичар Ме.лО1iU (Meloni), ФраНЦУСКИ физичар Двсеи 

(Desains) и немачки Er1iоБJr.аух (КпоЫаисЬ), док а

заше да нема никакве разлике изме!)у sрачне 1'0- . 

плоте и светлости. Одма затим радови данског· 

физичара Кољдита (Colding), Роберта Мајера, Јунга 
и КдаузИј)'са створише механичку теорију ТО[ј

лоте. Из свију тих радова добио се само један 

реЗУАтат: светлост је само једна врста sрачне 

топлоте; и светлост и топлота постају трептањем 

молеВИ.ilа, само код светлости МО.lеКИАИ трепере 

брже но код топлоте. И тако од два појаDа, преl)е 

сасвим ОДВОЈена, по мишлењу старих ФИ311чара са-
. . 

свим различна, данас ПОСТОЈИ само Један: тоалот8.. 

О едектрицитету и магнеТН8МУ знало се ДО 

почетка овога ве!' а готово онолнко исто, коликО> 

И у време Аристоредово. У првој ГОДИНИ Нашега. 

века Гаљвани и Вољта откривају едектричну СТРУЈУ. 
Д1)адесет година доцније Ерстед (Oersted) и Фарадu· 
(l"araday) уl)оше у траг односу који постоји И3-

Mel)y едектрицитета и магнетиsма, и одма за тим, 



5",· 
"" 

"Француски физичар А.мuер Hulje да Mar~eTl!aa)\",H4j\i:: 
, ,_.' , _. ,,", " ,О, 

, ништа, друго, до једна врста елеКтРИЦljте,та, Ч''!1~ 
, " .. ',-,., .... ,' 
тако оба та појаваБИШtJ сведена на један·: :,e.AeK~· 

, 

'трuчuтет. 

Четиря појава: светлост, топло'Га, магнеТИаам 

,И електрицитет сведени су HU само, два : 'ГОП.llОТУ~ 
, -' , 

и електрицитет. Тако Је стање ствари БИ.llопре, 

.двадесет година. 

Од тог доба тражило се, да ли ПОСТОЈИ ма 
, ' 

,какав однос између 'Га два појава. Да ли топло'Га 
, 

и елеКТРИЦIlтет нису две разне појаве једног ис-
, , 

'тог, 'узрока? У поче'Гку се није обраћала на ·'Го 
, 

'велика пажња, али у толико се пише та ства.р об~ 

рађује ДЩIl1С. Односи између е.~еRТриците'Га и то-, 

плате 'ГражеШЈ су и нађени, ИС'ГlIна не многи али' 

. неКОЛЈШИ. Радове немачких Физичара Вебера, КОА-' 
, 
'рауша и ХеЛсl1холча систематисао је енглески ФИ~ 

'зичар МаксвеА и на њима оснопао електро.маzнет-
• • 

,еку теорИЈУ свет ЛОСТИ, по КОЈОЈ све'ГЛОСТ, па ДI1I{ле 
. . 

и' 'Гопло'Га, НИЈе ништа друго до Је/,на врста е.llек-

ТРИ'јних појава. Према томе свели би се сви фl1-

'811ЧКI1 појави па један једини: е,lеIприцитет. 

• 

Ето такво је стање Физике данас. Електромаг

.петска теорија све'Г,юсти није још обрађена ј она 

.је 'ГеК' зачета. Имu многих појава, које ваЈЬа тео-
. , . 

рИЈСКИ растумачи'Ги ј има многих теОрИЈСКИХ пос-

љедица, које треба експеримента.шо доказати ј а,1И 

свакако се још данас може ЗШ{ЈЬучити, да неће' 

-бити далеко оно време, кад ће сви физички појави 
, . 
:би'Ги само разне врсте једног истог узрока ... ~ , 



Остаје нам још да са неколшю речи пропра

тимо примењену ФИЗИКУ; М\1 МИСЛИМО ФIIЗИКУ атмо

сфере (метеорологнју и физику ис6а [астроФизнку). 

Метеорологија може се сматрати I\ао наука, 

. од· оног д06а, ОД како је у Фи3IЩИ Ilронај)ен 6а-
, . 

рометар и теРМФlетар, две сираве за ыерење наЈ-

важнијих промена атмосферских. Ве!, у почетку 

ХУП. века одпочело се у Шпанији, а око !ЈОЛО

вине тога века и у Француској, редовно 6ележење 

промена на тим апаратима. 11 на основу' тих оиа

жања Ха.деј је (НаНеу) 1686. извео свој познати 
. . 

закон о кретаљу пасатских ветрова, \ЩЈе Је доц-

није (1735.) ХаiJлеј (Hadley) ДОПУНllО. 

У почетку није било шшакве заједничке ме

тоде у посматрању, него Је СВ'l.ЮI посматрач за се 

и на свој начин белеЖ\lО стаља атмосфере. То је 

био Ј'ЗрОК те та прва посматраља !I ЮIСУ уродила 

великим пдодом. УВИДИВШИ то, blапхајмско мете ор 0-

лошко друштво, за краТIЩ време свога опстанка 

(1780 ДО 1792) утврди неколико праВJlда, којих се 

.ваљало придржавати при посматраљу и настане те 

се у Немачкој заведе скоро четрдесет метеоролош

Rих станица. l'OTOBO у исто време ја творац модерне 

хемије, Француски хемичар давоа.зuјс препору-
с 

чивао, да се оарометар 11 теРМОМСl'ар IШО и пра-
~aц ветра, стање влаге 11 Т. д. тачно посматрају 

на равним местима, »јер је, ве.ЈИ, готово увек мо

гуЬе са ТIIМ податцима, преЛСF;азаТlI на један им! 



два дана раније време, које t,e паступити". 

бурна времена Француске реВОА)'!(нје, који)( 
" . , 

[>5' 

Је и 

сам дDвоазuје био жртва, нису шн:ако БНАа .пО,-
, 

вољна за даљи рад у том правrlУ. '. 

Нов је ИМПУАС дао метеОРОАогији АлеКСdгtдар 
Ху.м.60АТ, које својим рас[]равама, које о[]ет опи

сом својих научних путовања по Амврици.· ААј( 
међу најважније АИЧНО~ТИ у ЦВАој метеОРОАогији' 

. 
ДО,la3И Дове. Љегова испитивања о расподеАИ TO~. 

, -,2 _ , 
ПАоте на зеМЉИНОЈ пов;нпини, истраlI{ивања о. не-, 

, 

пеРИОДIIЧЮШ променама температурс/шм на~емљп; 
, 

а нарочито ДОItаз, да неправи.IНШI Ilромвна~lа TeM~. 

пераТУРСЮI\I нису узрок само 

као што се то пређе држаАО, 
. . 

.10ка.ilне прилике,_-. 
• 

i\ 0..1 аз о наЈ- . 

вюltIIИЈе радове у метеорологи!". 

Пошав од Хаддејеве теорије пасаТСЮIХ ве,. 

трова, .)ове је извео свој чувени зшtOl! о обртању 

ветрова. ИСТlша да су ДОЦНИЈа ИСIIитиваља ПОlta

зада да ДОП<Э-ОIЗ закон у основи нс одговара са-
. , 

мом стану ствари, ипак Је он оио од ве,lИItOгуп~ 

лива на даље разюЉе метеОРОЛОГllјс, 1I0ШТО је то 

био први покушај да ДОltaже, да се иначе неразум,. 

ЈЫlВИМ и заплетеним ваЗДУIIlНИМ ПОјавима може наћ'и 

врло прост заltOН. 

Све до Iшјновијих времена це.Ја метеОРОАогија 

6ила је ОСllопаllа на тако званим )) средњим вред

ностима tl ра:ших посматрања. Истина је, да се из' 

тих средњих вреДIIOСТИ моше добити климатски "д-, 

рактер појсдиних маљих а 11 веt,их I1редс,ш, за тим 

из одступања појеДИIIИХ опажан." 0,\ тих средљих. 



вредности могу ~C одредити границе У IЮЈима се 

мења ТаЈ климатски карактер, И наЈзад могу се 

дознати .1Окални УПЛИВ\! на опште стање. А.ш ма 

КОЛИI{Q да је тај начин посматрања од велике вре

дности у наuеденим случај има, ипаt< он сам за се 
, 

не може да посдуши, да се Hat)y закони који вла-

дајј' непоголом, Јер средље вредности одговарају 

само идеаЛНО'1 атмосферском стању, "ОЈ С или ни-
, ' 

кад IIЛИ В]ЈЛО ретко наступа; Olle уола'il~аваЈУ на-
, , 

гле промене )ШЈе Једна за другом ДО,lазе 11 од ко-

јих управо и зависи сваlШ непогодна промена. С 
, / 

тога Ј е од велике потреое за УСllешап рад У ме-
, , 

теОрСЛОГl1ЈИ, имати поред средњих вредности, ЈОШ и 

ПОЈедина стаља атмосфеРСlШ разних мест:.. у исти 

мах. Ту се тек l\ИДИ ОД коднке је вредност!! по 

,метеородогију проналазак телеграфа, ПШlOhу кога 

се са свиј~' метсоролошких станица у ilСТИ мах 

добија извештај о месним атмосферсюlМ придикама: 

са тим се податцима КОИС1'РУИШУ 'raltO зване синоп

'1'IIчке карте 1\ ИЗ љих се од један пут добија 1101'

пуна слшtа о стаљу атмосфере, за [\ео Један lЮН

тиненат. Са ОВaItШI 1l0да,Ц!1ма споди се заДа1'al{ 

данашње метеорОJlогије по Без Бало-у на ове три 

'ПI.ЧlZС: на}прс IJa)La нј)онаы1 КЮ,О заIJисе посмо

трени IIОДа,ЦН један од ДРУГОГ: за TIIM растума

чи,и зашто су [{ЛимаТСIШ односи та[ши а не дру-
. , 

ГОЈачи Т . .1, ,1,03HaТl1 како се ПСllогода на ЈеДIIОМ 

< 
извесном месту мења; и најзад ОДРС,\I!1'И, но lЮМ се 

закону Једно извесно стање I1[Јсмсшта У простору 

или другим речима, И3 Једног даног стања непо-



год е на зеМЉИНОЈ површпни извести оно ноје l,е, за 

љим наступити. 

И заиста чим су се, на тако рационалаН)Ја

чин, почела водити метеоролошка посматрања, одма 

је Без Бало (\Juys Ballot) пронашао (1857) веома ца> 
жан, тако звани »баРИСЮ1 закон за П8трове", који' 

је без поговора највеће откриhе нопије meteopo.llO-, 
гије и који је у исти мах !{амен темеЈЬац це.llе дa~ , 

нашње науке о непогоди. 

Што је Без Бала учино за меТСОРОЈ\огију на 

континепт)" Tq је урадио Мари (Машу) за помор

ску метеОРО.llогију, које је он управо и оснива.llац. 

Мори је ставио себи у задатак, да испита тш{ ста.ll

них ваЗДУШНlIХ струја на земЈЬИ, а нарочито над 

морским површинама, те да таlЮ IIронађе најбрже, 

а у КО.llИКО је Moryl,e и Hajl\pallG ,ЮРСКG путове 

за саобраћај. Кад је потпомогнут американCIЮМ 

В.Ilадом изврџшо, тако да речем, један експери~~ 
нат, lюјим је отишао из БаЈ\тимора у Рио Жане-: 

иро (1840.) за 24 дана у место за 41, онда је окре
нуо па се пажљу [,е.llО!' заинтересоuаног света. ТО 
. , 
Је у исти мах 01'10 ДOIшз, да ДРУГИ s,щони ВАЩl;аЈУ 

атмосфеРСЈШМ струјама, а не они !юјо је Дове био 

поставио. 11 да би имао што веhи материја.'l за 

даља истраживања и у исти мах користио свима 

приморским државама, Мари пренесе ту ствар на 

међународно земЈыIтеe и амери!ш!!ска В.Ilада по-

80ве 185 З. год све јевропс!{е државс у Брисе.ll на 

међунаро,щу !{онфереlщију , где се обеhају, да ће 

СВaIШ по могућству ВјЈШИТИ на својим бродовима 
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и по 

ПОСJlе 

. . 
ЈеДНОЈ методи метеОРОJlошка посматрања. 

.. . 
ове конфеРСНЦИЈе састаЈале су се, у ИСТОЈ 

ИJlИ сличним цељима, и друге lинФеренције, но 

најважнија је она од 1873. гоД. држана у Бечу, 

на којој су утврђена правила за метеО)10Jlошка по

сматрања на цеАој земљи, као И мсhународни знаци 

за теJlеграфсftу метеоролошку нореспон"еНЦИЈУ. 

Поред свега тога метсородогија је још да

леко од цељи коју је себи постави.ш: да у на

пред одређује време, које ће наступити. Атмо

сферски појави су врдо СJlожепе природе, јер по

ред барометаРСКОl' и термометарског Gтаља, ltоји 

у ГАавноме одређују IIра[\ац ветрова, а ови опет 

стање времена, ваља водити рачун::t и о атмос

ферском еJlектрицитету и Rемљином магнетизму. 

Сви ти појави утичу један на другог, аJlИ мера 

њихових утицаја Н'lIје још позната, Јер ма да је 

метеОРОJlОГИЈа сюю примењена Физика, ипак се при 

посматрању меТСОРОJlОШКИХ појава нс могу у свему 

употребити методе употребљене у Физици. Што 
• 
Је физика УЧИНИJlа ОНОJlИКИ папре.м,,{ за врДО ltpaTKO 

,време, ГJlавни узрок Jlеши у томе, 1111'0 физичар маше 
. , 

посматрати СВОЈе ПОјаве у ПрИрОДII, а може их 

још производити и у свом кабинету, под истим 

иJlи СJlИЧНИМ Ј'словима УЈ кад хоћс, У Физици ат-

,мосфере посматрач је упуhен само l1а природу, и 

како узрок ПОЈединим мстеОРОЛОШЮIМ ПОЈавима не 

лежи на месту па коме се јављају, већ сасвим 
--,-

на другој страни, та и НИЈе чу ДНОIШТО aItO ме-

теОРОАОГ НИЈС данас у стању, да одреди сут-
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рашње стање времена са онаком тачношhу, са 

којом aCTpOHO~! одре9Ј'је помрачења сунца ·1 ОО
година у напред. Ohe ли се кад год постиhи. 

толика или бар приближна тачност у прорачу-
• 

њавању метеоролошких ПОЈава, то се данас не-

може рсhи, јер нам ти појави још изгледају ве

ома заплетсни. Овако пак откриhе метеоролош[шх 

закона, што се може постиhи само дугим и че

стим опажањем ПОЈава, биtlе без сумље HajBt'he

дело примењене физике. 

Готово у исти мах кад су пронађени први 

метеоролошки апарати, постаВ,ъеп Ј е темељ !Ј не

беској физици откриhем дурбина. Опис сунчеве и 

месечсве површине од Галалеа и Шајнера, 01'

криl1е пега сунчевих и њиховог кретања и т. д. 

јесу први податци за небеску физиr'у. И у КОЛИКО· 

се .напредовало у прављењу великих дурбина, у 

толико је 11 та нова наука напредовала. Али да 

је астрофизика имала само дурбин за своја ис

траживања, она би Beh била завршена великиYl 

Хершеловим телескопом. Друга су два апарата. 

притекла у по,roh небеској физици 11 разгранали. 
• 
Је до онога стаља у ком се она сад налази; то 

су спектроскоп и ФотограФСI,а комора. 

3а спектар је знао још Њутн пре ~OO год .. 

(1666.); у првој и другој дссстини овога века 

Фраунхщрер ОТI{рије у сунчевом спеIПРУ извесне 

мрачне пруге КОЈе данас носе његово име. Араzo. 

и Френел IШО и други физичари приметили су да 

спектар И3ВQСШIХ звезда НИЈе онаIШВ исти как.аа 
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• 
Је нашега сунца; али шта значе те црне пруге 

у спектру, зашто су оне у .једној 3ЕСЗДИ једне, 

а у другој друго врсте по броју и подожају, ва 

то су одговорида два немачка ФИ3И'lара: Нuрхоф 

и БУНЗ8Н (1860. год.; откриhем спеl(традне анализе. , 
Ма да су Нuрхоф и Бунзен одма одредили 

ФИЗИЧI<о-хеМИЈСКИ састав сунца; ма да су уз то 

~пронашли помоhу спектра два нова слемента, ипак 

'Се увидело, да Је примена спектрадне анализе 

на небеска тела, врло сложсне природе. Јер свет

JlОСТ ма I{ОГ небеског теда, пре но што падне у 

спектроскоп, проl)е кроз нашу атмосферу и пре

трпи у њој извесне промене, које нису биле поз

нате. Већ је Брустер (Bre\vster) приметио, да је 
. . 

спектар сунчев ДРУГОЈачи у ЈУТРО- !I У !Јечс но у 

. подне. Требало је даI{ле одредити IШКШ3 је Ilрави 
• 

спектар КОЈИ додази од извесне зиезде, а КОЈе су 

промене које је он претрпео пролазе!'и кроз нашу 

атмосферу; другим речима, ваљадо је одредити 

спектар наше атмосфере. То је учиН!и Француски 

. физичар Я{ансен, који познаде у сунчевом спек

тру спектар наше атмосфере, ОДВОЈИ га и назза 

тс.л.урuчн:u.М" То је друга епоха у развићу небеСI,е 

физике. 

'l'елуричю'l СlIектар био је одређен али укупно. 

у нашој атмосфсри има разних гасова и пара, па 

је требало одредити који део тедуричких динија 

припада коме гас у или пари, па према томе су

ДIТГИ о саставу атмосфера других небеских теда. 

Ова врста експеримената је и велика и скупоцена, 
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па зато· НИЈе нико покушао да их одма предузме. 

> 

Онда је Жансен, које својим еI{спериментима на 

женевском језеру, које у Паризу одредио спектар 

водене паре у ваздуху. ОстаJlО је још да се од

реди спектар остаJlИХ гасова, а на првом месту 

кисеОНИI{а. Руски физичар EzopOB извршио је ек
експерименат у маJlОМ размеру. Из oClIoBa га је 
предузео тек ЈНансен 11 у току ПОСJlедње две го
дине дошао до ВРJlО важних реЗУJlтата, КОJlИКО у .. 
ПОГJlеду на сам спектар наше атмосфере, као и· 

атмосфера других небеских тела. ТОJlИIЮ још Еише 

у пог Jlеду на МОJlеКИJlарни СКJlОП гисова, КОЈ и се 

наJlазе у дотичној атмосфери. 

Одма по пронаJlаску спе!{траJlне анаJlизе, прва 

је брига БИJlа проучити спектар нашега сунца. И 

испитујуhи с једне стране у Jlаборuторијама спек- . 
тар појединих земаљских теJlа, It с друге сравњу

јуl1И их са спектром који се непосредно добија. 

са сунца, данас се са веJlИКОМ поуэданошЬу може. 

говорити о ИIЗИЧ!{О - хемијском саставу нашега 

сунца. АJlИ све што је на сунцу и око њега, не 

види се у обичним ПРИJlикама, кад сунце свеТJlИ· 

свом својом СВСТJlошhу. С тога IIомрачења СУН'

чева имају за физику неба парочиту вредност 

и много веЬу но са чисто астрономског ГJlеДИШТIt 

т. ј. за небеСI{У механику. Пређе је посматрање 

контакта месеца са сунцем, СJlУЖИJlО за поправку 

таБJlица месечевог кретања, но данас Је тачно ст 

тих таБJlица готово ТОJlика иста, као и она ко

јом се и контакти посматрају. О тога су у по-



С,1едње време фltзичари заузе,1И место астронома 
. . 

Ј' експеМЩИЈама за сунчева помрачења, Јер има 
. . 

Физичких ПОЈава на сунцу И око п,ега, КОЈе се 

могу видети само за оне две И,1И три минуте, за 

које траје потпуно помрачење. Неки од тих по

јава, подробно испитани за време 1I0мрачења могу 

се данас посмаТР\lТИ И без помрачења. ПРВИ та

кав прона,1азак, I;оји ,ie обратио на се пажњу це.llОГ 
, . . 

научног света оио Је таЈ, IШКО со могу на пу-
. . 

НОЈ сунчеВОЈ светлости посматрати огромни П,\а-

менови водоника, Itоји са неIIојамном брзином из

бијају из унутрашњости сунчеве на његову по

вршину, т. ј. '1'<1110 зване протуберанције. Тај про

налазак спада међу највеЬе у цолој <1СТРОФИЗИЦИ 

И учинио га горе поменути Француски астроФи

зичар ЈНансен., приликом сунчевог lЈОмрачења 1868. 
год. у Индиј и, а )' исти мах и еНГ.lески астрофи

зичар .дохајр (Lokyer). Други проналазак те врсте 

Јесте сунчева. IЧЈОмосфера, КОЈа се данас може 

такође видети без помрачења и коју је пронашао 

американски професор Jyнz (Young) 1869 .. године 
но који је, при овогодишњем помрачењу у Р~'сији, 

'био тако несреЬан, да од помрачсн,а ННЈе ништа 

видео. 

Осим 
. 

та два Феномена, КОЈа се данас могу 
, 

посматрари и оез сунчевих помрачења, има љих 

више, међу које долази нарочито сунчева lсрува, 

КОЈа се могу посматрати само ИРl!ЛИКОМ помра-
• 

чења И ради којих се и шаљу МНОl'О научне експе-

.ДицИ]е за помрачења. 



Док је тarю испитивано наше сунце, би.l!О непо~' , 
средно би.ю за време помрачења, ДОТoIе се спеltТРЬС-

копом проучавао састав свију осталих сунаца Т.' ј 

звезда. Вишегодишњим посматрањсм је ита.llијан

ски астрофизичар, калуђер ССКИ (Seccћi) одредио 
. , 

физички састав готово СВИЈУ звезда, КОЈе се виде 

ГО.llим ОКОМ и према томе поделио их у извесне 

K.Ilace. Ову је lџасификацију у Н<љолико изменио 

немаЧЮЈ професор Фоzeл, који је још, иsучавањем 

спектра планета, докучио Bp.110 важне податке 

о саставу њихових атмосфера. 

Не маље важних резултата дао Је СПCl{ТРО

скоп са небеских магдина и !(оме'!"" којима је са 

ве,IИКОМ ПОУЗДi.lношhу одређен физички састав. 

Поред дур6ина и сп('ктроскопа, ВРдО важну 

у лог~' игра у небеској Физици и ".отограФија, не 

само тиме што видеhи много верније небеска тела 

може на свагда да са'lува њихов обдИ[(, Bel, и С 

тога, што саLlршеНИЈа од ОIШ открива оне свет-

, , ' 

досне ПОЈаве за КОЈе Је око сасвим неосет.lЬИВО. 

~ 
I 

За ФОТОГРRФију се ДОЗШ'.IlО t \Ј Августа 18:39. 

и ве!, идуhе године, Дгеuер (Ј. l)!'aper) доби прву 
добру фотографију са месеца. Године 1843 исти 
физичар фотографиса сунчев спектар. 

Прва сунчева фотографија добијена је тек 

2. Априла 184;>, год. (по нов.) за 610 део С\'ШУi!де. 
ИЗВРШИ.llИ су Је Фuзо (Pizeal!) и Фуно (Pol!cault)у 

Паризу. 
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Помрачено сунце фотограФИС<lО :је Бериовси1Ј. 

у Кенигсбергу ~~ Ју.ла 1851. год.; та је Фотогра-
• 

ФИЈа први пут ПОI(аза.ла трагове суычеис ItpYHe и 
протуберанција. 

Звезде се теже Фотогра<I>ИШУ, с тога је и прва 

добра фотографиј<l неItо.лИIШХ прОСТИХ и двој них 

звезда добијена тек 1857. год. пошто је сама 

фотографија би,13. много савршеЮ-lја но у ПО'lетку. 

Те је звезде фотографисао Бонд па I-Iarwarct Соl
leg'e-y. 

Најдоцни,iс су фотографисане комете и маг

.лине. Орионову маг.лину као најсвеl'дију међу свима· 

другим, фотографисао је Дреаер 1881., а ве.лику 
ItOMeTY од 1882, године, фотографисао је у исти 

мах ЈЈ{ан.сен у Медону и ГUЛ у А"юрици. 

За ово Bpe~e, од прона,!аска фотографије до 

данас, сва су небеска Te.~a фотограФИС<lна: су IIце. 

месец, ПАанете, звезде, ItOMeTe и маГ,1Ине. Најбоље 
месечеве фотографије израдиди су Варсн де ла Ри 

IWarren de lа Rue\ на звездарни!џ! у Щу-у (l\ew( 
БАИ~У Лондона и Рутефјурд (Rutofurt) у Америци. 

Сунце се данас ФотограФише свакога дана на 

многим јевропским и ванјевропским зве:цаРНИI\ама 

ади ни једна од IЬих није успеда до данас, да 

превазиђе по доброти оне сдике, l{Oje се добијај)' 
на аСТрофизич!(ој звездарници у Медону б.;\;13У 

Париза. Поред изванредних детаља саме сунчеве 
• • 

површине, те ФотограФИЈе су нам H3HeJle на видик 
и извесне проУ!ене Itoje се дешавају у атмосфери 
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сунчевој, , 
• • 

а КОЈе до сад ни Једно око дурбином 
• 

НИЈе угледало. 

Али најогромнији задатак, КОЈИ ФотограФИЈа 

има да изврши на небу, јесте фотографија целог 

звезданог неба и фотографијска КОНСТРУlщија не

беских карата. Дугим радом астрономи су увидели, 
• 

како Је то мучан. тру дан и врло често непоуздан 

'посао Сltлапати небеске карте непосредним пос

матрањем. IIоследњи паn радови броЈ:е .4ири (Непгу) 

у Паризу поnазали су, nаnо се небеСI(е Ј(арте могу 
• 

много лаnше и СИГУрЮIЈО КОНСТРУ:lсати Фотогра-

ФИЈОМ, с тога c~' сви астрономи обсручnе при

хватили предлог директора парпске звездарюще 

МушеЗ8 (MoucIJez) да се цедо небо фотограФСI(И 

сними. 'Гога се ради и састао у АприА.У ове го

дине у Паризу астрономсnи nонгрес за небеСI(У 
. . 

ФотограФИЈУ, на коме Је решено да се свуда где 

је МОГУће снимају поједини делови неба по из

весним одређеним правилима, па да се иЗ свију 

тих снимаnа с[(лопи целокупна побеОI,а карта. 

Ви ћете сватити огромност тога рада тек кад 

помислите да ваља ФотограФисати 40 милијуна 

звезда на најмаље 170 ХИЈЬада добрих матрица. -
Ет!;) то је у најглавнијим потезима задатак и 

обим данашње ФИЗlше. Време нам неће дозволити 
• 

да све њене гране проучимо за се и у ПОЈедино-

стима, с тога ћемо се ограничити само на општу 

или експерименталну Физику, дотицајуhи се с вре

мена на време и на згодним местима њених при

мена на нашу атмосФеру и небо. И овако сведен 
• 5 ВАСИОНСКА ЕНЕРГИЈА И ИОil. ФИЗИКА. 



. " програм наших изучавања Физике Ј е IЮJlИКИ, па 
, • v тога имајУ!lИ на уму важност предмета, кози сам 

излази на видик из овога. што је до сад речено, 

. треба да пратите са особитом пажњом ова пре

:данаља, јер знајте да ће нам она бити од ВрАО 

велике помо!'l! и олакшаtlе вам знатно извршеље 

,задатка, коме сте се посвеТИJlИ. 

Ви и сами осећате да би овдс могао да за

'вршим ово предавање. Али нисам ]Јад да ми се 

пребаци да сам, изнев пред вас Tal{Q велики мате-' 

. ријаJl којим се ,ризика бави, и позвавши вас да му 
обратите особиту своју пажљу, нисам велим рад да . 

-ми се преоаци, да сам смео с ума, ла немам пред 

собом универэитеТСItе слушаоце већ војнике, и да . ,. , 
дакле Бозницима мож да НИЈе потреоно да тако 

, 
свестрано изуча!ЈаЈУ пауке у опште, а физику по 

наоооб. ЛАИ господо немојте ни ви смести с ума, 

да је данашља ратна вештина, пое.1ВДЊИ резултат 

научних проналазака и да ое цео задатак доброга 
. ' 

ВОЈника, своди на то, да што КОрИСШIЈе примени те 

проналаске. Нема откриЬа које је Ha~;Ka ИЗВРШИJlа, 
, ' 

'. а да НИЈВ примељен у ВОЈСЦИ; та сво ваше ору-
. . 

.ЖИЈе и НИЈе ништа друго, до веома усавршани 

физички ипстр)'менти, конструисани [(о законима 

које је пронашла цела наука. Јер док само на

пуните ПУШltу и избаците је, ПОМl!СЛИВ у исти мах 
, . 

на све ПОЈаве КОЈе пре тога и насле тога долазе, 

··.ми смо у I'таљ)' да Hal)eMo промењене све законе 

на КОЈима почива цела данашња наука. Па како 

'. ћете ви постиЬи добарреэултат са вашим ору-
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жијем, ако не разумете шта радите. Ако < BaljJ је - -дакле на срцу да < данас оу дете доори, разумите 

ме, добри војници, ако оћете да вршите савесно 

ваш задатак, онда нећете то никад постиhи ако 

не будете познавали изближе законе, који владају , . 
свим природним ПОЈавима, па и оним против ко-

јих имате да се борите. 

Али ја нећу ни другу страну овога питања 

да иепустим и:, вида. Зар је науци задатак да 
• 

усавршава ратне справе; зар Је њена дужност да 

обучава војнике и пот помаже раздор међу љу

дима; зар наука, у место да шири на цео род 

људски благотворне резултате својих ПРОIIaлазака, 

да подржава и помаже да се ХИф<1дама ЉУДСКИХ 

живота тамани? Господо, не треба да се варамо 

о тој ствари. Многи мислиоци држе да 11е се 

људи моhи СА.ожити и решити да не бу де више 

рата па AaIC'Ie ни вој ника. Меt)утим они забо-
. . 

рављаЈУ да Је клица рату положена онда кад 

се почела да прави разлика међу појединим личе 

ностима једне исте Ityhe, међу појединим кућама 
исте државе, као и међУ р:tзним државама и пле

менима. Па !{aIto се и дан дањи, сваком детету чим 
се роди, придену знаци по којима ће се ОНО моhи 

разликовати за сво време свога живота између 
. . . 

целе Једне и по МИЛИЈарде душа, КОЈе живе на 

• 
наШОЈ земљи, мени се чини, да то дете носи са 

собом све што му треба за рат, било непосредно 

оружјем, било ма којим другим lIYTeM. Јер не 

треба мислити да се paT~'je само пушком и саб-

5* 



, . 
,ъЬМ···IiаЈпре се раТУЈе свима· другим среТQтвима" 
,,,~,\~,>:,'.'.:< " ,,"', ,,,'''~' 
у.мно, економски И т. д, па рат, ОИ'ЖИЈем долави 
.. '. - '1 '" - .' " 

reK на' поd:llедње место и то онда кад је победа, 
, ' ' , , 

ИвВQјевана, само је треба санкционисати. Би ви~. 
, - .' , 
Дите'.да је рат У најширем смисду те речи неиз~ 
',',;-'- ., . , 
бежна посдедица нашег самог постојања и да he 
"-, -" ' , 

~!,EJгa Ifестати тек онда кад буде нас нестадо. 

·:··На· послет!(у посмотримо ствар и са чист!) 
г ).. " 

~oв.e'JaHCKe стране. Би знате како ПЮI је ПРОф6-
СС!Р.: опште историје си гнушањем говориооltа~ 
',', 1" ", .. ' 

.дlЙ>и!>О.мар!/, који је заповедио да се спадиАдек,: 

~~iiАрИјска бибдllOтека те дакле једним мигом, уцЙ:" 
, , ' ,- , 
) . ' , . , ' 

щtио' огромну количину знања, коју је са ве:llИ~; 
. ,,<- , 

j(OM'.M~;KOM накупио цео стари век. Ми сви! и дан,' 

Д(lнз.:СЖадимо, што смо пре пет векова изгуБИДI{, 

наЧI' држаВЮi живот те смо гњечени татарскОМ. 
,_. - ' ,: ',' " ' '. , 
Р;Ј.СОМ,Изостали међу свима осталим народима.' А 

• " " Ј _ , 

!зар' б'и ка./щФа Омар спадио александријску би-
.,' -. - '. , I ' 

б'.iИотму > а зар би Мурат и његови ПОСАедниц~i 
.', . , - , ' . 
згЈ!оЭиди копитОм онако човечансш, идеје" напiе, 
1-- , , _ , ,- . 
хришhанске цркве, да су и О.мар и Мират IЈаИШДИ' 
", , ,') , " , 

,>преда се на добро наоружану пешадију 1'< извеж" 

iбаiJy аРТИ.ЈЬерију ? 

--..... 0-.-... --
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