
31

КРОЗ ВА СИ О НУ  
И ВЕ КО ВЕ
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УВОД

За вре ме лет њег од мо ра 1925. го ди не, про ве де ног на се ме рин шким пла
ни на ма, учи нио сам пр ви, до тле не пред у зе ти по ку шај да раз ви так астро но
ми је, ње не ве ли ке љу де и њи хо ва от кри ћа пред ста вим у ви ду лич них до жи
вља ја, опи са них у пи сми ма. Оче ки вао сам да ће се та квом са рад њом зна ња 
и уо бра зи ље по сти ћи да ве ли ке те ко ви не на у ке да ну да хом жи во та. То се и 
до го ди ло, или ми се бар та ко при чи ни ло. Догађаји, које сам својим пером 
описивао, постадоше за мене стварни доживљаји који ме, из уске средине и 
тмурне садашњице, одведоше у бесконачност васионе и у сретнија времена 
прошлости.За то сам, кад год ми је мој ре дов ни на уч нич ки рад то до зво ља вао, 
ра до при бе га вао овом но вом за ни ма њу, ко је ме је осве жа ва ло по сле су во
пар них ма те ма тич ких ис пи ти ва ња. За три године написао сам и објавио у Ле-
топису Матице српске тридесетак својих писама која су, са још неколико њих, 
одштампана 1928. године као засебно дело под насловом Кроз васиону и веко-
ве. Писма једног астронома.  Ка сни је сам то де ло пре вео и на не мач ки, пре ра
дио га и знат но про ши рио. Оно је, од лич но опре мље но, иза шло 1936. го ди не 
као из да ње књи жа ре Ке лер и Аме ланг у Лај пци гу. За крат ко вре ме до жи ве ло 
је оно и дру го сво је, да нас већ рас ту ре но, не мач ко из да ње. Ка ко је и пр во срп
ско из да ње рас про да то, спре мио сам ово дру го срп ско из да ње. Оно је из ра
ђе но пре ма дру гом не мач ком из да њу и том при ли ком је још и про ши ре но. 
За то по сто је знат не раз ли ке из ме ђу овог и пр вог срп ског из да ња; оне су ове. 
Пи сма озна че на у овом из да њу са V, XV, XVI II, XX, XXII, XXV са свим су но ва, док 
су пи сма озна че на ов де са IX, X, XI, XII, XI II, XXI II, XXVI II, XXXI, XXXIV, XXXVI оста
ла иста као и у пр вом срп ском из да њу; пре о ста ла пи сма су, ко ја ма ње, ко ја ви
ше, про ме ње на и про ши ре на, а сва за јед но по ве за на у чвр шћу јед ну це ли ну.
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I

ВО ЖЊА ДУ НА ВОМ. СПО РА ЗУМ О ГЛАВ НИМ  
ТЕ МА МА ПРЕ ПИ СКЕ.

На ду нав ском па ро бро ду „Са тур нус” 

Баш пред сам по ла зак из Бе ча, при мио сам Ва ше ми ло пи смо. Ево Вам од
го ва рам још ус пут на бе лом ду нав ском бро ду ко ји ме но си отаџ би ни. Се де ћи 
на ње го вим ши ро ким ле ђи ма, гле дам ка ко про ла зе по ред ме не по ду нав ски 
пре де ли: рав ни це и бре жуљ ци, ста ре ру ше ви не и мо дер не ва ро ши; не хит но и 
дрх та во, као што то из гле да са бр зо га во за, не го ла га но и до сто јан стве но. Та ко 
мо гу у исти мах да пи шем и да се ди вим ле по та ма, при ро де, у ко је, с пра вом, 
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убра јам и, јед ну вит ку са пут ни цу, ко ја се, са Бе де ке ром и лор њо ном у ру ци, 
гра ци о зно ше та по про стра ној па лу би бро да.

Ви ми пред ла же те, по што ва на при ја те љи це, да на ше ни кад не до вр ше не 
раз го во ре о ва си о ни, ње ним чу де си ма, за го нет ка ма и суд би на ма, про ду жи мо 
пи сме ним пу тем. Ја вр ло ра до при хва там тај Ваш пред лог, иа ко са зеб њом да 
Вас на ша пре пи ска, од ко је оче ку је те то ли ко за до вољ ства, не раз о ча ра. Пре
пи ска ни је раз го вор; њој ће, пре све га, не до ста ја ти оно ду шев но рас по ло же
ње ко је је на шим раз го во ри ма на оба ла ма пла во га ал пиј ског је зе ра, да ва ло 
ток и пра вац. Као год што бај ке тре ба при ча ти де ци са мо у су то ну, ка да их она 
гу та ју раз ро га че них очи ју, са је зом и ве ро ва њем, та ко тре ба и о све ту и ње го
вим тај на ма го во ри ти у сло бод ној при ро ди, где, нам се чи ни да уди ше мо њен 
жи вот ни дах и чу је мо њен ша пат. Под ве дрим не бом, ко је нам отва ра ви дик у 
ду би не про сто ра, до би ва ју пи та ња о суд би ни све та тек сво је пра во зна че ње; 
на хар ти ји нам она из гле да ју ско ро бе зна чај на.

И Ви са ми, дра га при ја те љи це, не оспо ра ва те не до ста так пи са не ре чи „уз 
ко ју ва ља у ми сли ма не бо ра за пе ти”, но др жи те да су те ње не сла бо сти у исти 
мах и из вор ње не сна ге. Го во ре на реч, ве ли те, уми ре че сто чим се ро ди, а жи
ви у нај бо љем слу ча ју док још има ко га да је се се ћа. Пи са на реч, на про тив, ду
же га је ве ка, а има их ко је ве чи то жи ве. За што, да кле, да се устру ча ва мо њи ма 
по слу жи ти се, ка да мо гу да пре бро де и про стор и вре ме.

Желите – а то је за мене заповест – да у писмима наставим моја разма
трања и причања. Ви ће те и да ље па жљи во слу ша ти и за пит ки ва ти ме, као и 
ле тос. Па када на тај начин будем мојим пером постепено обухватио све оно 
што Вас из астрономске науке занима и што Вам је из ње приступачно, онда 
ћу – тако Ви замишљате – не знајући и не хотећи, исписати најоригиналније 
астрономско дело: ненамеравано дело, проистекло из писама пријатељици 
која влада са мало знања, а обузета је јаком жељом за њим. „Све смо ми такве! 
Хтеле бисмо много да знамо, и толико смо љубопитљиве да нам наше нестр
пљење не дозвољава да учимо. Па како сам од Вас, не учећи, много научила, 
ја Вас молим да наставу продужите, и дозволите да се и други њом користе.” 

Ви оче ку је те, да кле, ла ко ра зу мљи ву астро но ми ју у пи сми ма. Зре лу за јав
ност! Да кле, на кон цу кра је ва, од штам па ну. За ви ри мо ма ло у ту пер спек ти ву!

Ви сте са ми пи са ну реч на зва ли ду хов ним че дом ко је лу та по про сто ру 
и вре ме ну. Ка да се та реч од штам па, она се усто стру чи, а пи сац по ста је оцем 
сто ти на и хи ља да та кве де це. Па ка да је пр вен це жр тво вао бо го ви ма, тј. по
слао их бес плат но ре цен зен ти ма, он да се оста ла ње го ва де ца раз ми ле по ши
ро ком све ту и иду стра ним љу ди ма да их уче и за ба вља ју. То се од њих тражи 
– јадна сирочади!
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Да, по пу лар не астро но ми је тре ба да по у ча ва ју и да за ба вља ју. Но ка да 
уче, он да су до сад не, а кад за ба вља ју, он да не уче, па за то ис па да, на кон цу 
кра је ва, обич но ова ком би на ци ја: до сад но и не на уч но.

То ни је ни чу до. Астро но ми ја ни је ро ман ко ји мо же сва ко да раз у ме и у 
ње му да ужи ва. Ствар но схва та ње и раз у ме ва ње ње них за ко на прет по ста вља 
те мељ на зна ња из ма те ма ти ке и фи зи ке. А баш то не прет по ста вља ју по пу лар
не астро но ми је код сво јих мно го број них чи та ла ца, не го им слу же та зна ња на 
та њи ру, у об ли ку па ште те ко ја се ла ко ва ри, но ко ја не хра ни.

Про шла су дав но она вре ме на ка да се си сте мат ски пре глед нај ва жни јих 
де ло ва астро ном ске на у ке мо гао из вр ши ти у јед ној књи зи. Још пре сто го ди
на, ка да су на ша зна ња о све ту би ла са мо ма ле ни део да на шњих тре ба ло је 
бо го да ним ве шта ци ма Хум бол ту и Ара гоу по че ти ри де бе ле све ске за та кав 
по сао. Ва си о на је су ви ше огром на, а да би се мо гла стр па ти у јед ну књи гу, у ко
јој би смо опи са ли ка квом нам се она ука зу је и ка ква је у исти ни. По ду хва ти ти 
се та квог по сла, зна чи ло би пре це њи ва ти и се бе и чи та о ца.

У пред со бљу мог ка би не та на Уни вер зи те ту сто ји, по кри вен сло јем пра
ши не, је дан ве ли ки ор ман, пре пун та квих по пу лар них астро ном ских де ла; 
не бих же лео да тог де бељ ка вла сто руч но кљу кам хра ном, па ма знао да ће 
пре пук ну ти!

Раз гне вљен, као што то по ка зу је пред ња ре че ни ца, одва јам свој по глед 
од тог пра шљив ца, па га упра вљам у сло бод ну при ро ду.

На де сној оба ли Ду на ва, по зла ће ног од сја јем за ла зе ћег сун ца, уз ди же се, 
из соч них зе ле них ли ва да, ла ко по шу мље ни бре жу љак, а на ње му сто је раз
ва ли не не ког по но си тог кра љев ског гра ди ћа; зо ву га Ви ше град. Ли сје шу ми це 
пре ли ва се у свим бо ја ма по зне је се ни, а по је ди ни ли сти ћи бли ста ју, ко со до
так ну ти сун ча ним зра ком, као сма раг ди, то па зи и ру би ни.

Ре ка са ви ја уде сно, гра дић се гу би у да љи ни и та ми; и мо је ми сли бе же 
уне до глед.

Ја сам каткад, на крилима своје уобразиље, пред у зи мао да ле ка лу та ња 
у бес крај ну ва си о ну или у древ ну про шлост да бих сво јим ро ђе ним очи ма са
гле дао из бли за оно што је на у ка опа зи ла из да ле ка. Вра тив ши се са та квог пу та, 
из гле да ла ми је мо ја изба те сна и ме мљи ва, спи си по жу те ли, књи ге умољ ча не.

Ма ни мо се, да кле, школ ских књи га и учи те љо ва ња! За та кав по сао ви ше 
во ље не мам, а Ви, дра га при ја те љи це, ни сте са Ва шим буј ним тем пе ра мен том 
ви ше за ска ми ју.

Ни је ли бо ље да Вас, ме сто да Вам при чам и ту ма чим, узмем под ру ку и 
по ве дем на за ми шље на, али ду шев но до жи ве ла пу то ва ња у та јан стве но сти 
ва си о не и ве ко ва?
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Ја Вас по зи вам на та кав пут, пун до жи вља ја.

За ова ко та кво пу то ва ње мо же те се, по Ва шем уку су, оде ну ти и оки ти ти.

Пу ту ју ћи и по сма тра ју ћи, не ће мо из гу би ти са ми се бе у бес ко нач но сти, 
ни на ше лич не же ље, ра до сти и ту ге пре не брег ну ти. Наш пут ће нас во ди ти 
кроз ва си о ну и ве ко ве, али и жи вот зе маљ ски.

Ето, та кву, без утвр ђе ног пла на и си сте ма, ви ше по вер љи ву не го на уч ну, 
за ми шљам на шу пре пи ску. Да ли би Вам се она до па ла?

Вре ме је да за вр шим. Сун це је већ за шло под хо ри зонт, а ја то ни сам ни 
при ме тио, за ду бљен у ово пи смо, и бла го да ре ћи елек трич ној све тиљ ци ко ја 
осве тља ва ову хар ти ју. Ра на и бла га сеп тем бар ска ноћ се спу сти ла, а на обе ма 
оба ла ма Ду на ва тре пе ре без број не све тиљ ке Бу ди ма и Пе ште. Као ка кав фан
том гле да ме та дво и ме на ва рош из та ме, и бу ди у ме ни без број успо ме на. Њен 
сам рат ни за ро бље ник био, и у њој би ми че тво ро го ди шња жуд ња за сло бо
дом срж ис пи ла, да ни сам на шао уто чи шта у на уч ном ра ду; а на шао сам то уто
чи ште баш у оно ме зда њу ко је се у пле ме ни тим ли ни ја ма уз ди же у по лу та ми 
по ред ве ли ког лан ча но га мо ста. То је па ла та Ма ђар ске ака де ми је на у ка. Ја је 
гле дам као дра гог по зна ни ка. Ено, оно је про зор код ко је га сам да ни ма се део 
и, гле да ју ћи на пла ви Ду нав и по но сни Бу дим, пи сао мо је пр во на уч но де ло. 
На зи ду по ред то га про зо ра ви си ла је, и ви си си гур но још, скром на фо то гра
фи ја бе смрт но га ма те ма ти ча ра Бо ља и ја са вла сто руч ном, не мач ки ис пи са ном 
по све том сво јим ми лим ро ди те љи ма. Кад год сам ушао у тај храм на у ке, ја сам 
се осе тио као про го њен бе гу нац, ко ји се спа сао међ’ зи ди не ма на сти ра, кроз 
ко је ње го ви про го ни о ци не сме ју да кро че. При ми мој по здрав, ча сни до ме, и 
ср дач ну хва лу на го сто прим ству ко је си ми ука зао.
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II

СО БА ЗА РАД. 
ПРИ ПРЕ МЕ ЗА НА МЕ РА ВА НИ ЛЕТ  

КРОЗ ПРО ШЛОСТ.

Бе о град

Почињем да се постепено привикавам на варошки живот, боље рећи, са 
великим стрпљењем да га подносим. Већи део дана проводим у старој згради 
Универзитета, у Капетан–Мишином зданију.

По ло ви ном про шло га ве ка по зна ти бо га таш и ор так Кне за Ми ло ша, Ми
ша Ана ста си је вић, дао је са зи да ти ову до сто јан стве ну згра ду и, у на ди да ће 
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му Кнез Ми ха и ло Обре но вић по ста ти зет, кне жев ски опре ми ти. Кад се та на да 
ни је ис пу ни ла, по кло нио је зда ни је свом оте че ству, а ово га пре да ло Ве ли кој 
шко ли, ка сни јем Уни вер зи те ту. Од ста рог го спод ства оста ли су на згра ди, ко
ја је у свет ском ра ту до би ла два то пов ска мет ка, са мо тра го ви. И мо ја со ба у 
њој са да је са мо скром но, али угод но уто чи ште. Про стра на и ви со ка, огра ђе на 
де бе лим зи до ви ма, ко ји не про пу шта ју ни звук, ни же гу, ни мраз, по кри ве на 
па то сом од хра сто вих пар ке та, ко ји ста рач ки је че при сва ком ко ра ку, за гре
ва на ка ље вом пе ћи, ко ја пе вуц ка ка да се под ло жи. Се дам књи га ма на кр ца них 
ор ма на од хра сто вог, ора хо вог и је ло вог др ве та, раз ли чи тих по свом об ли ку 
и по сво јој бо ји, не од го ва ра ју, до ду ше, ни у ко ли ко пра ви ли ма есте ти ке и ар хи
тек ту ре, али за то пред ста вља ју вер но по сте пе ни раз ви так ег закт них на у ка на 
на шој Ве ли кој шко ли и уни вер зи те ту. Књи ге ле же, у сли ко ви то рас по ре ђе ним 
го ми ла ма, и по сто ло ви ма и по са мом по ду. Та ко се чо век не осе ћа ов де ни ка
да уса мљен, не го је увек у до бром дру штву. Мо жда ће се у то ку на ше пре пи ске 
ука за ти згод на при ли ка да Вас, дра га при ја те љи це, упо знам са нај за ни мљи ви
јим лич но сти ма овог ду хов ног цар ства, а са да бих са мо хтео да са до стој ним 
при зна њем на по ме нем два на ро чи та укра са мо је со бе за рад. Је дан од њих је 
огром на већ ја ко омек ша на на сло ња ча, у ко јој се мо же дво стру ко уто ну ти: у 
њу са му, и у сво је ми сли. Ту, за шти ћен дво стру ким бе де ми ма од оста лог све та, 
осе ћам се нео пи са но до бро; ту чи там, раз ми шљам, са њам, кат кад и дре мам.

Други украс моје собе је велики романски двоструки прозор кроз који 
се – иако се његова окна перу у најизванреднијим приликама – отвара диван 
видик на Дунав и преко њега. Од са мог Ду на ва ви ди се, због бес пре кид ног по
ди за ња но вих гра ђе ви на, сва ке го ди не све ужа и ужа пру га, али се за то дру га 
оба ла ње го ва во ди до са мог хо ри зон та. Она се не ће уско ро ози да ти, јер је то 
плав ни те рен Ду на ва. Са да, у ра ну је сен, под се ћа тај крај, са сво јим жбу њем и 
тра вом, пре су ше ном од сун ца, на аме ри кан ску са ва ну, а уско ро, ка да се Ду нав 
раз ли је, под се ти ће ме на Блат но је зе ро, на ко јем сам не кад про вео ле пе да не. 
Зи ма ће по кри ти тај део ви ди ка бе лим по кри ва чем, а про ле ће пер сиј ским ћи
ли мом, обо је ним соч ним зе ле ни лом мла де тра ве, прот ка ним ср мом рас цве
та лих вр ба. Та ко ви дим, кроз тај ва ро шки про зор, ка ко го ди шња до ба про ла зе 
јед но за дру гим.

Ве че ром, кад ме су тон, сла ба елек трич на стру ја, умор, или дру ги ко ји 
узрок, ода гна од мог пи са ћег сто ла, ја при мак нем на сло ња чу до про зо ра и 
по сма трам зве зда но не бо. Опа зим ли Ме сец, ја се поп нем до ње га и ше там 
по ње го вој по вр ши ни да из бли за ви дим оно што ме је на Ме се че вим ма па ма 
за ин те ре со ва ло. По ја ви ли се ко ја пла не та, ја од ле тим до ње да бих ре зул
та те мо јих ма те ма тич ких ис пи ти ва ња о кли ми пла не та кон тро ли сао на ли цу 
ме ста.


