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П Р Е Д Г О В О Р

Дело, које се овде под именом Шта прича Пла- 
нина пружа српској читал.ачкој публиди, спис је чу- 
веног Француског писца и геограФа Елизеа Реклија. 
По себи овај спис није нека геограФСка монограФија о 
овој или оној планини, нити какав систематски гео- 
граФСКИ уџбеник, који би нас упознавао с појмовима 
и придикама из области Физичке геограФије а на на- 
чин, како се то чини у геограФСКИМ требницима. Не, 
то он није! И ако ће, додуше, пажљив читалац л.ако 
опазити да је писац овога дела на много места имао 
на уму слике и прилике с Алпа и Пиринеја, а негде 
и с других еи с о к и х  планина, ипак ће увидети и то, 
да у Планини1 није излагана систематска Физичка гео- 
граФИЈа Алпа и Пиринеја, већ да су брижљиво избе- 
гавани сви детаљи, који би пгирем кругу читалаца мо- 
гли лектиру чинити стручном или незанимљивом. До- 
иста, Планина је просто спис, писан поетским стилом 
и пером једнога од најпознатијих данашњих попула- 
ризатора геограФских знања, ау^циљу: колико дачи- 
таоца иоучи у иознавању једнога великог и важног нпза 
ириродних иојава на иланини, толико и да у читалаца 
створи љубави ирема ирироди и одушевљења за ирома- 
трање ирироде. Зато је у овом делу и изнесена само 
општа слнка онога, што се опажа на планини, и зато 
овај приказ пл.анине вреди за сваку високу планину 
уопште.

1 Ради краткоће зваћемо ово дедо и овим именом.
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Ма колико знатна би.ла природаачка и геограФСка 
знања, која ће читадац наћи у овој књизи, ииак, чини 
нам се, у овоме спису треба гледати не толнко риз- 
ницу геограФСких знања, колнко средство, којим се 
буди она љубав према природи и указује на појезију, 
коју човек може наћи у природи. Чини нам се да ће 
се признати, да ова љубав к природи и јесте баш прва 
погодба за разумевање и познавање природе и да се 
стога може врло лако и разумети, што се она у про- 
свећенијим круговима западне Јевропе уздигла чак и 
до нарочитога кудта у облику познатих алпијских и.ш, 
како бисмо их ми назвали, планинских друштава; ова 
пак друштва, поред свих својих споредних задатака, у 
основи имају као главни — развијање љубави према 
природи. С те стране, излажући један низ природних 
појава, а посебице оних, којима је станиште планина, 
писац се овога списа и старао, да својом познатом попу- 
ларизаторском вештином здружи корисно с лепим, да 
упути читаоца, нарочито младог читаоца,' да тражи ле- 
поту и у планинској појезији, да, ходећи кроз планнну, 
не остане непримчив оном заносном даху, којим велика 
природа опија човека и онда, кад он то не осећа, на- 
кратко, да га побуди, да проучавањем планине научи и 
љубити планИну! Уосталом, не треба превиђати, да и 
сама она геограФСка знања, која се у овом спису износе, 
имају врло велике вредности. Знања о земљи са свима 
појавама, које на њој опажамо, чинила су увек значајан 
члан у људском знању о природи; на унапређењу тих 
знања узимали су учешћа готово сви ранији, културни 
векови, и она су готово у свима њима била један од 
главних основа у образовању подмлатка. Данас је обим 
тих знања већи но икад досле, али је исто тако већи 
и њихов значај не само за науку уопште, већ и за 
сваког појединца поеебице. Познавање земље као људ- 
ског стаиишта, знање о њеном рељефу, њеним водама, 
њеним климатским и метеоролошким приликама, о ње-

1 Овај је сиис у оригиналу издаае нознате Ецелове збирке 
(СоИесМоп Не1ге1), која је нарочито намевена омладини.
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ном утицају на човека и друштво — јесте нешто, што 
је данас иотребно сваком образованом човеку. И кад је 
Српска Књижевна Задруга ирипитавши по обичају не- 
колике наше признате стручњаке за мњење о овоме 
спису усвојила да га прими у коло својих издања, она 
је имала на уму не само велики глас овога писца, већ 
нарочито онај значај, који ово дело може имати за 
ону српску публику, која воли природу због природе, 
која излази у планнну ради планине, и коју природа 
може много боље васпитавати и учити него многа друга, 
сухопарна или незанимљива дисциплина! . . .

*
Писац Планине, Француски геограФ Елизе Рекли 

(Јеап Јас^иез Е1у§ее Еес1и8), није ни иначе непознат 
публици, која тражи геограФске списе. Он заузима врло 
одлично место не само међу Француским, већ и међу 
другим геограФима. Леп глас овога писца не долази 
толико од каквих особито оригиналних погледа њего- 
вих у геограФској науци, колико од обилности његова 
рада на популарисању ове науке и духовитости, с ко- 
јом је умео спојити Физичку и посебну геограФију у 
такву целину, да је лектира његових списа м!ла како 
лајику, тако и научнику. Поред тога, његови су списи, 
бар у Француској, допринели врло много да се гео- 
графија обрађује у модерном правцу своме. У  томе 
нарочито и јесте узрок његовом лепом гласу и при- 
знању његових заслуга.

Рекли је рођен 15. марта 1830. у 8ат1-Гоу-1а 
6гапс1е у жирондском департману у Француској. Отац 
му је био протестантски пастор, који је имао још је- 
данаесторо деце; Рекли му је био други син. Васпи- 
таван у млађем добу у рајнској Пруској, Елизе Рекли 
је доцније започео један део својих студија на про- 
тестантском Факултету у Монтобану у Француској, а 
довршио их у Берлину, где је нарочито слушао по- 
знатога геограФа К. Рихтера. Још у врло раној мла- 
дости научио је већину јевропских језика, што му је 
за доцнију књижевничку каријеру било од пресудног
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значаја. Реклијев живот и рад припадају још од по- 
четка његове кн.ижевне радње готово исто толико но- 
дитици, кодико и квижевности и науци.. Опозиционар 
државном удару, који је 2. децембра 1851. извео На- 
подеон Ш ., Рекли мораде оставити Француску _и ту- 
марнути у свет. Од 1852Ж57. обиђе он Енглеску, Ирску, 
Здружене државе. у Сев. Америци, Централну Америку 
и Нову Гранаду, пробавивши нарочито у овој послед- 
њој више година. Ова путовања била су за Реклија 
лепе прилике за проучававе геограФских и природних 
појава. ВратиЕши се у Париз 1857. стане писати разне 
путничке скице и географске чланке у Кетие (1ез <1еих 
МопДез, у Тоиг с1и МопЛе и ,по многим другим часо- 
писнма, који су му их врло радо објављпвали. Већ у 
ово време Реклијев каижевни рад био .је врло плодан, 
али га је он тек доцније развио у свој обилности. На 
жадост и у ово доба није престајао бавити се поли- 
тиком. У  том погледу мало по мало љегови политички 
назори посташе тако удтра-радикадни, да је доцније 
група, позната под именом анархиста, црпла знатне 
морадне потпоре у његовом ауторитету.1 Када наступи 
француско-немачки рат, и када Немци дођоше већ под 
Нариз, па га и опседоше, Рекли ступи (1870.—71.) у 
народну гарду, борећи се у н,ој противу непријатеља 
као и сваки други прави војник. За време пруске оп- 
саде учествовао је и он у групи ваздухоиловаца, које 
је Надар пуштао из Париза. Кад се одмах затим про- 
гласи у Паризу комуна, Рекли стане у редове њених 
бораца и као члан Међународног радничког удружења 
(1п{,егпаИопа1е) штампа један мани®ест (у Сп ЛиРеи- 
р1е) противу тадашње версаљске владе. Тиме постаде 
оиасан противник вдади, која се свим силама трудила 
да комуну угуши. При једном извиђању (рекогноско- 
вању), при коме је и он судедовао, буде заробљен на 
Шатијонском пдатоу изнад Иариза (15. априла) и предат 
војном суду у Сен-Жермену. После дугог затвора буде

1 У врдо многим његовим списима, чисто геограФске и 
научне црироде, осећа се дах његовог нолитичког увереаа.
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15. новембра 1871. осуђен на просту депортатшју, т.ј. 
на изгнање и затвор у једној од Француских колонија. 
Ова казна узбуни учени свет. Миоги научници, не само 
Француски већ и туђи (енглески), развију живу аги- 
тацију у његову корист, те се најтгосле унине кораци 
код председника реиублике за номиловаље. Указ од 
4. јануара 1872. .претвори му ту казну у просто из> 
гианство. Тада Рокли оде у Италију, одакле после 
пређе у ПГвајцарску и стани се у Кларансу, на обали 
Женевског језера. Овде се Рекли поново ода науци 
и својим лепим ученим радовима. У  Француску се 
није хтео вратити пре потпуне опште амнестије, ко- 
јом су помиловани сви осуђеници из доба комуне. Но 
његова политичка радљивост није ни носле тога пре- 
стајала. То је и било узрок, кад је после великог 
одликоваља од стране Париског географског друштва 
(златиа медаља, 1892.) био изабран за профссора гсо- 
граФије у Љгјежу у Белгији, да не само што је најпре 
ишло тешко с љеговим поставл>ен>ем, већ је убрзо 
затим морао и оставити ту Катодру и склонити се у 
Енглеску. Одатле се доцније вратио у Брисел и при- 
мио катедру геограФије на познатом бриселском Сло- 
бодном универзитету, где је и данас.

Књижевни је и научни рад Реклијев толики, да 
управо то и јесте оно, што га је уздигло и ставило 
у прве редове учених геограФа и иисаца. Осем већ по- 
менутих чланака у географским и другим часописима, 
Рекли је штампао 1859. Оагпе (1и соуидеиг а ^опЛгез 
(Путовођа по .Аопдопу) и 1864. Хез УШез с1’Јте г  б,е 
1а МеШеггапее е11ез А1рез М аггШ тез (Вароши за зи- 
мовање у средоземском ириморју и приморски Алии), 
два лепа тома, који су с картама и многим моногра- 
мима изишли у Жоановој збирци иутовођа. Из овога 
му је доба и 1а1гоАшЛш1 у 1)г'сНошгагге <1ез, соттипез 
пе 1а 'Егапсе (Увод у речпик оиштгша у Фраии/уској) , 
знатан и цев&ен рад за оно доба. 1861. штампао је Уоу- 
аде а 1а Бгегга ЋешАа Ле ВаШте-МагИге, рауза^ез е!с. 
(Пут на Сијера Неваду, слике крајева итд.), а 1867.-8. 
врло значајно дело у две велИке свеске: 1м Тегге, г16з- 
(тјр1;10п Лез рћеиошепез Ле Ја \ле <1и »1о1)е (Зе.мл»а,
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опис појава из земљиног живота), преведено готово на 
све јевронске језике. Годину дана пре овога шталпао 
је дедо, које је у познатој Хецеловој бпбдиотеци за 
омдадину доживело врдо много издаља: Ш зШ ге с1’ип 
гтззеаџ  (Поток), а неколико година доцније (у истој 
збирци, 1872.) и Ш зШ ге &’ипе тотадпе (Планина), 
дело, које се овде износи и српским читаоцима и које 
се такође међу првпма препоручује омладини. 1873. 
прпредио је своје велико дело Земља у једном попу- 
ларнијем издаљу.под именом: Д |  рМпотепез 1егге$- 
1гез: 1ез тегз е1 1ез еоп1теп1$ (Земаљски појави: мора 
и коитиненти). Сва су ова дела доживела и новија 
издаља, а нека и по неколико издања. Али најглав- 
није Реклијево дело, оно, које му је необично узди- 
гло глас у научиом свету, јесте публикација, започета 
1875. године под натписом: (ЈеодгарМе ТЈптегзеИе, 
1а Тегге еГ 1ез Н оттез (Општа ГеограФија: земља и 
људи), а завршена 1894. године. Ово огромно дело, 
неверојатан рад махом самога Реклија, има 19 вели- 
ких књига (томова), које чине пет одељака. У  првом 
је Јевропа Ц 5 књига), у другом Азнја (4 књиге), у тре- 
ћем Африка (4 књиге), у четвртом Океанија (1 књига), 
а у последњем, петом — Америка (5 квига). Прва књига 
првог одељка говори о Јужној Јевропи1 апоследњапетог 
одељка о Јужној Америци. Материјал, сабран и изложен 
у оваком великом делу, чинио би части и читавој ка- 
квој дружини писаца; међутим он је овде поглавито 
приређен самим Реклијем. Дело је још пуно лепих 
слика, мапа, картограма и проФила и у многоме пред- 
ставља врло леп геограФски речник...

*
Нредајући српској читалачкој публици Реклијеву 

Планину, сматрамо још за дужност споменути и то, да

1 На жалоет, у овом деду му је много некритичких по- 
датака баж о стању нашега народа на Бадканском полуострву и
о српско-буг&рским етнографским односима. Једино оправдаае у 
томе му је то, што је дедо писано 1875., кад дакде у Јевропи 
многи податак у овом иогдеду и није био иозиат.
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је иницијативу за ериско издаве овога спиеа у колу 
књига С. К. Задруге имао иок. 2>. Ми.шј ашевиА, про- 
фесор п директор пређашње I I I  беотрадске гимназије. 
Нашавши у Реклију особитог мајстора у попудари- 
с;иг>у реог]к1Фск<! науке, иок. Милијашекић, који је и 
сам водео попударну геогра|&ију, превео је био овај 
спис и 1р  живота још понудио га Српској Књижевној 
Задрузи. На жадасу, прерана смрт омеда га је, те дедо 
није могао израдити у таквом обдику, да би одмах 
могдо ући у-штампу.' Тај лосао пао је у део иотписа- 
томе, Прихвативши његов рад, ми смо се трудиди, да 
превод по ногућству исправимо и тако приредимо, 
да могне што боље послужити циљу,; који има С. К. 
Задруга. Из пијетета пак према првом преводиоцу, оста- 
види смо н.егово име на овом синсу. Да бисмо разуме- 
вање рписа олакша.ш и најширој пубдици, унеди смо 
испод текста напомене;, којима смо погдавито објашња- 
вади непознатије иди стручније речи и појмове у спису. 
Некима пак од ових напомена циљади смо и на то, 
да допунимо природњачке податке у овом деду; таква 
је нарочито напомена на страии 89. и друге. На два 
три места смо по једном реченицом мадо и у тексту 
допуниди неке пишчеве јш сли, као што смо опет на 
два три места убдажиди за науку непотребну оштрииу 
подитичких адувија, које је писац унео у оригинад. 
Француско издање овога списа идустровано је е 13 нде- 
адних сдика, од којих <уго онде унедп само 12. То еу 
сдике: 1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30 и ' 32 у 
овом издању, Мођутим из.жеље Да овај спис на сри- 
ском; језику буде што поучнији, унеди смо у текст и 
приличан број сдика узетих из других дела, за које 
нам се чинидо да су сагласне с типом овога сииса и 
удеслк! за идустрацију лојава, које се у тексту помињу 
и приказују. Надамо се, да овом допуиом нисмо ума- 
њили спису. лредност...

Ако према свему овоме Планина буде и на срп- 
ском језику депа дектира за љубитеље природе и гео- 
графских знања; ако она буде и на ерпском језику до- 
стојно и|)ика;!а,1а иишчеву репутацију: признање за то 
треба на првом месту дуговати Уирави Сриске. Кљи-
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жевне Задруге, која је овај спис примила за своје 
издање.1 Потписати пак мисли, да му се још нарочито 
треба на овом месту захвалити г. Д-р Светолику Ра- 
довановићу, проФесору Велике Школе, на љубазној го- 
товости, с којом је изволео за време штампања држати 
ревизију наших напомена и допуна у овом издању.

Јула 1900. Београд.
А . Станојевић 

проФесор у пенсији.

1 Од словенских народа, колико смо ми могли сазнати, 
цмају овај сиис у преводу још и Руси.
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I
У х о ч и ш т е.

Бејах тужан, као убијен; живот ми беше доса- 
дио. Судба је била немилосрдна према мени: беше ми 
одузела миле и драге, уништила моје смерове, убила 
моје наде. Људи, које називах својим пријатељима, 
видећн да ме је снапгла несрећа, беху се окренули 
нротив мене; васколико човечанство, његови завађени 
интереси и разуздане страсти — све беше противу 
мене, и ја му одговарах мржњом. Једини лек беше 
ми још или смрт или то, да у самоћи ноново нри- 
берем своју снагу и нађем душевно спокојство.

И не знајући унраво камо ме ноге носе, бејах 
изашао. из шумна града, на се упутих великим нла- 
иинама, које се указиваху тамо далеко, у дну хори- 
зонта.

Ударих преким путевима и непреетано иђах све 
даље и даље, застајући тек вечером пред крчмама у 
с.трани. Дрхтао сам, чим 'бих чуо људски глас или 
л.удске кораке. Али -ипак зато, ходајући тако уеам- 
љен, слушах са сетним задовољством песму птица, жу- 
бор реке и хиљаде гласова, што долажаху из вели- 
ких шума.

Идући тако једнако насумице, час путем час 
стазом, стигох већ и до првог планинског кланца.

ИЛАНИНА 1
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Пространа избраздана равнида од једнои се преки- 
даше на подножју .стена и коса, засењених кестењем. 
Високих плавих врхова, што су се видели издалека, 
беше нестало иза мањих али ближих висова. Река, 
која се мало ниже шираше борећи се са шљунком, те- 
дијаше крај мене с падом, брзо, између глатког стења, 
обраслог црнкастом маховином. Над сваком ее њеном 
обалом уздизаше по један брежуљак, прва предстража 
брдима, и ношаше на своме врху развалине по једне 
гломазне куле, која некада чуваше ту долину, Осетих 
се као затворен између два зида; не бејах више у 
области великих градова, у диму и граји; лажни 
пријатељи и непријатељи беху заостали далеко и.за 
мене...

После мпогог времена први пут сада осетих праву 
радост. Ход ми поста безбрижнији, поглед поузданији. 
Застајах да се страсно надишем чистога ваздуха што 
долажаше са планине. У овој околини нема више ве- 
ликих путова пуних шљунка, : прашине или блата; 
изашао сам из ниских равница и — ево ме у још 
незаробљеној планини! Стаза, утрвена стопама козјим 
и пастирским, издвајаше се од ширег путића, који 
вођаше дном долине, па се кривудаво пењаше по па- 
дини висова. Идем тим путем, е да бих био сасвим 
поуздан, да ћу већ једном бити сам. Пењући се сва- 
ким кораком све више, гледам како се све више сма- 
њују људи, који иду доњом стазом. Селанца, градови, 
у пола су ми заклоњени својим властитим димом, сиво- 
плавом маглом, што се полагано пење на. висове и ра- 
сипље пред шумским пропланцима...

Пред вече, пошто сам заобишао многе стеновите 
стрмени, прешао многе јаруге, прескочио. с камена на 
камен, многе шумне поточиће, стигох већ на подножје
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једнога гребена, што надалеко надвишаваше стене, 
шуме и нашњаке. На врху 'се указа једна колеба 
с димом а овде пасаху унаоколо по етранама. Ова 
жућкаста стаза, налик на какву врвцу, бачену по зе- 
леној трави, вођаше горе ка колеби па као да се ту 
и свршаваше. Мало даље онажах само велике кршне 
дубодолине, осулине, водопаде, снег и леденике. Ту 
беше последње боравиште човеково (сл. 1.). Беше то 
бедна кућица, која ће ми кроз дуге месеце бити уто- 
чиштем. Један пас а потом један пастир дочекаше 
ме пријатељски.

Поставши већ једном слободан, наумих да се опо- 
рављам полако у природи. Час сам лутао кроз хаос 
од камења, сплазана са каквог стеновитог врха; час 
иђах насумце по шуми јеловој; понекад се пужах на 
више гребене, да бих седео на њиховом највишем врху; 
а често залажах у понеку дубоку и мрачну јаругу, 
где могах рачунати да сам се скрио у бездне земљине. 
Мало по мало на под утицајем времена и природе 
стаде нестајати жалосних прилика, што ми се раније 
вртеше по памети. Више ее не шетах само да бих 
избегао своје успомене, већ и да бих се напојио утис- 
цима средине, те да у њима уживам као без своје 
воље, као у неком заносу...

При првом ступању своме у планину осетио сам 
се весео због тога, што бејах дошао у самећу и што 
се стене, шуме, читав један нови свет подизаху из- 
међу мене и прошлости. Али једног лепог дана осетих 
како се нова једна страст зачела у мојој души. Ја 
лаволех планину зарад ње саме; заволех њено благо 
и поносно лице, које сунце обасјаваше и кад ми бесмо 
у засенку; заволех њена снажна плећа обремењена 
.1СДОМ с плавим небеским одблеском, њене падине, где

1*



Сл, 1........ту беше иоследње боравиште човеково.

су пашњаци измешани са шумама и осулинама; њене 
снажне огранке, што се гранају далеко као гране у
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голема дрвета, а све одељено долинама, пуним мадих 
обала, водопада, језера и ливада; заволех све што је 
планинско, па и жуту или зелену маховину, што расте 
по. стењу, и камен, што се сјаји из траве.

Ието тако постаде ми мало по мало потребан и 
мој друг, пастир, који ми у почетку готово беше и 
мрзак, као представник људи, од којих ја бежах; 
осећах, да се зачиње у мени поверење, пријатељство 
наспрам њега. Нисам му више захваљивао само на 
храни коју ми доношаше и на услугама које ми чи- 
њаше, већ га стадох проучавати; гледам да докучим, 
чему се од њога могу научити. Веома је незнатна била 
та његова поука; али,. кад ме љубав према природи 
обузе, могах се и од њега упознати с планином по 
којој су пасла његова стада, и под којом се он ро- 
дио. Он ми казиваше називе биљака, показа ми стене, 
на којима се налажаху кристали и ретко камење, нра- 
ћаше ме до ивица страхотних провалија да ми покаже, 
којим путем да идем кроз мучне пролазе. С највиших 
врхова показиваше ми долине, казиваше ток потока; 
затим; по повратку у нашу чађаву колебу, причаше 
ми историју овога краја и месне приче.

У накнаду ја сам њему опет објашњавао много 
штошта, што он није разумевао, и што чак није ни- 
када ни желео да разуме. Али мало по мало, па се 
и његов ум стаде расветљавати, жудња за сазнањем 
будити. Уживао сам понављати му оно мало што сам 
знао, видећи како му очи постају светлије а уста се 
смеше. Изглед овог некада окорелог и грубог лица 
измењивао се; од немарног створења, какво он досле 
беше, постајаше он човеком који размишља о себи са- 
моме и о предметима што га опкољавају. На кратко, 
учећи овако, својега друга, поучавах се и с§м, јер,
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покушавајући да објасним паетиру појаве у природи, 
најпосле их и ја боље разумевах, те бејах и свој вла- 
стити ученик...

И тако, подстакнут двоструким интересом којп 
ми се буђаше љубављу према природи и наклоношћу 
према своме ближњему, покушах познати садањи жи- 
вот и нрошасту иеторију планине, на којој живљасмо 
као бушице на елоновој кожи. Проучавах ту грдну 
масу у стењу, од којег је она саграђена, у земљишним 
неравнинама, које јој према разним гледиштима, ча- 
совима и годшпњим временима, дају онако велику ра- 
зноликост било у примамљивим било у ужасним из- 
гледим.ч.; проучавах ,је у њеним снежним слојевима, 
у њеним леденим пољима и метеорима (талозима) што 
падаху на њу, у биљу и животињама које бораве на 
њеној површини. Покушавах да појмим и то, шта је 
планина била у појезији и у историји народа, какву 
је улогу . ш м јл  , у кретању народа и у развићу вас- 
коликог, чопечлнетва. ,

То, што еам дознао, дугујем ."сурадништву сво- 
јега пастира, |/;ваља признати, н^сурадништну ла-: 
кога инсект.а, еурадништву лептира п нтице невачпце.

Да нш-ам. провео дуге часове, лежећи па трав1Ц‘ 
посматрајући или слушајући ора мала створен.;Ј, браћу 
своју, можда- не, бих толико||хватио, к о л и ј;о ,је жи- 
вота у тој веНикој' земљи која носи Ш својим недрила 
све ове бескрајио' малене створове, и води #  заједно 
<5 нама јго. пеизмерноме светскоме нростору...

I I
Б  р д а и /|1о л и н е .

Глодана . Д.! равнице, планица је веома нросто1( 
облика; то је мала. изрецкан;а,. куна што || уздиже
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међу осталим узвипшцама неједнаке величине, на нла- 
вој сунодини која, ишарана белом и ружичном бојом, 
граничи целу једну страну хоризонта. Изгледаше ми, 
као да 1  даљини гледам једну грдну тостеру са чудло- 
вато изрецканим зуицима; један је од тих зубаца пла- 
нина, у коју сам се упутио.

Међутим, та мала купа коју сам разазнавао #з 
ноља оздо, просто зрно иеска на зрну што се зове 
земља, чини ми се сада читав свет. Ја  сада добро 
видим из колебе, на неколико^штина метара изнад 
своје главе, стеновиту главицу крја ми се чини као 
врх; али попнем ли се на њ, на мах ми се иза снега 
указује други врх. Отигнем ли на други одсек, брдо 
као да опет изменн облик пред мојим очима. Са сва- 
ког врха, из еваке дубодо.шне, са свасе странице зе- 
мљиште се чини друкчије, другог облика. Сматрана за 
себе, планина је читава гомила брда, као што је и 
сваки талас на пучини морској састављен од безброј- 
них таласића. Да би се планинска. зграда разумела 
у свој цедости, греба је проучавати и проћи у свима 
правцима, нети се на свако узвишење, продрети у по- 
следње ждрело. Еао и све друго, тако је и то бес- 
коначност за онога који хоће да је позна у свој ње- 
ној цедини.

Врх, на коме сам највише волео седети, није био 
највиши врх на који се човек може посадити, те да као 
оно краљ са престола посматра иснред себе и исиод себе' 
ноложене краљевине. Готово миШеше још и милизе на 
инжем врху, с којега ,чи с<} иоглед могаше уједно сну- 
стити на ниже стране, затим се нети ионово, с косе на 
косу-, до виших висова и до вригка, што донире до 
нлавог неба. Ту, немаЈући због чега угушивати онај 
Јкшое који бих осећао и иа самом највишем врху нла-
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ш пкјјо .м , уживао сам у ленохама и задовољству Шоје 
ми стварахЈ' сиежна ноља,1 стен.е, шуме и нашњаци.
11алажад се на нолутини, између два појаса ̂  земаљ* 
сеог и небеског, и осећах се и слободан и неусаМљен. 
Нигде на другом месту не би за ме било мађег осе- 
ћања спокојетва!

Али доиста и јесте голема радост попети ш: на 
какав јШс, ш то ее ви сј! над околнил врховима, Д!* 
линама и равницама! С какви.м слашћу, в каквож. 
хићеношћу носматра човек у целини огромну зграду, 
на чијим се врху он надази ! Доле, на нижим косама» 
видео се само један део планине, највише једна је- 
дина страна; ади <$ врха, онажају се сви они врш- 
чићи што су били скривени један иза другога, ш  до 
брежуљака и ртова у подножју. Човек гледа подјед- 
нажа, без разлике,-околна брдвЦкао и њима, тако 
је • и њеау. глава |  тастом вазд|Х| и на светлости; 
иаглода подигнут |  небееке вибине, као оно орао што 
се летом издигао изнад тешке 'земље. Под својим но- 
гама, већ добро иепод највишег врха, опажа он онф 
што светина оздо већ на:ш«.Ј.е пежог: то су облаци 
што иду лагано дуж брдских падина, цепају се наи- 
лазећи на стеновите шиљке и шумске нронланке̂  остав- 
љају рвде онде по дубодолинва по који нрамел ма- 
гле, и лебдећи за тим над равницама, бацају на њих 
своје велике сепке ? различитим облицима. 0 врха 
те узвишене звездарнице не виде се риге, нити ее.

1 На високим планинама, тј. таквим, које висином прелазе 
преко 2500 м., водени падежи из ваздуха спуштају се око и изнад 
једне.границе, назвате снежном гранидом (у Алпима од прилике 
на 2750 м.) као снег, који, збијајући се у више иди мање чврсту 
масу, испуњава удољице између планинских врхова, блал:е па- 
дине и т. д. Тај снег чини, да сва та површина изгледа као 
снежно иоље, па се тако и назива.
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види да оне теку као ови обдаци, из којих су оне 
постале; ток и кретање река опажа се само по бли- 
ставом сјају воде, што се показује на разним местима, 
било при изласку из сурваних леденика, било у је- 
зерцима и водопадима у долини, или на тихим оку- 
кама у доњим равницама. При погледу на кружне за- 
секе (циркове), на јаруге, долине, ждрела, човек чисто 
и нехотице сагледа велики геолошки рад вода, које 
дубу стену, усецају своја корита у свима правцима 
около првобитног планинског трупа (масива). Гледа 
их, тако рећи, како непрестанце режу огромну масу, 
те односе њене остатке, види како њима поравњују 
долину или насипају какву луку морску. И гле! И 
ту луку, и њу разазнајем с врха виса, на који сам 
се попео; тамо, на ту страну се и простире она ве- 
лика плава бездна од океана, из које се планина уз- 
дигла и у коју ће се пре или после вратити!

Што се тиче човека, он је невидљив ; али се 
опажа да га има. Као гнезда, у -пола скривена у 
грању, опажам колебе, засеоке, села, растурена по до- 
лицама и по падинама озеленелих брда. Онамо опет, 
кроз слој ваздуха покварена многим дихањем, нешто 
беличасто показује неки град. Куће, дворови, високе 
куле, трула сливају се у сиву и прљаву боју, супротно 
отворенијој боји околних поља — изгледа вам као 
нека плесан! И гледајући ово човек с т/гом помишља 
на свакојаку лаж и поквареност што се крију у том 
мравињаку, на пороке што бујају у овом готово не- 
видљивом чирићу. Али, гледана с највишега врха, 
ипак је необично лепа огромна слика поља са градо- 
вима, селима и појединим кућама, растуреним овде 
онде по оној просторији. У светлости, која ово оба- 
ејава, све се спаја у једну складну целину; ви још
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видите и ваздух, који разастире по делој равници 
своје покривало бледо-плаве боје...

Велика је разлика између правога облика наше 
тако дивне планине, тако богате у разноликим из- 
гледима, и оног којн сам ја замишљао у својем де- 
тињству гледајући на карте, по којима ме је поуча- 
вао у земљопису мој учитељ. Тада сам планину за- 
мишљао као огромну, издвојену, сасвим правилну масу, 
с једнаким странама но целој дужини, с врхом лако 
заокруженим, с подином благо нагнутом, која би се 
неосетно губила у пољима најближе равнице. Таквих 
планина пак нема на земљи. Чак ни вулкани,1 што 
се усамљени појаве, далеко од сваког планинског ма- 
сива, и што се мало по мало увећавају разасипљући 
по странама пепео и лаву (сл. 2.), немају ни мало 
ове геометријске правилности. Излазак унутрашњих 
материја бива час на средишни димњак, а час на но- 
неку шупљину са стране; мали сноредни вулкани по- 
јављују се овде онде по косама главнога брда и из- 
грбају му површину. И сам ветар доприноси да такво 
брдо добије неправилан облик, повијајући и набацу- 
јући по својој вољи облаке од пепела избаченог при 
ерупцијама2 и сталоженог после по странама.

Ну, би ли се могла наша планина, стари сведок 
пређашњих доба, поредити с вулканом, с брдом тек

1 Вулкани су обично купаста брда, којаједном својом ду-
боком руиом стоје у вези са земљином унутрашњошћу, те иди 
туда или на бочне пукотине издази у ваздух, густ и дебео стуб 
водене паре и разних гасова; од времена на време, кад се вул- 
кансва радљивост ја^е разбуди, на те отворе издећу у ваздух још 
и вулкански пепео, усијано камење и растопљена камена маса иди 
лава; ова маса се од тог отвора стане разливати као житка, уси- 
јана река низа страну. —-2 Еруиција је појав, кадвулкан почне 
избацивати водену пару, гасове, вулкански пепео, усијано камење 
и лаву.
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од јуче посталим, и које још није издржало утицај 
времена? Од онога дана када се она вемљина тачка,
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на којој смо, почеда први пут грбати, те да се по- 
ступно претвори у планину, природа (која и јеете 
само кретање п непрестано мењање) утицала је без- 
престанка на измену изгледа овог чира: на једном 
месту је масу подигла, на другом је угнула; начич- 
кала је врховима, посула трулима и купама; ову 
масу природа је и савила, набрала, прокопала, пре- 
рила, на бескрајно много начина изрезала јој покретну 
површину. Па се још и сад пред нашим очима тај 
посао наставља! Ономе , ко посматра планину кроз 
дуже геолошко доба, она изгледа онако исто таласава, 
онако исто нестална као морски талас, који бура по- 
диже: то је вал или облак; кад је буде нестало, 
остаће само с&н о њој!

Свакако, у овом нроменљивом или стално нестал- 
ном уресу, створеном непрекидним утицајем природних 
сила, планина свакад показује неки узвишени ритам 
ономе који иде њоме да размотри њезин састав. Било 
да је најузвишенији део пространа висораван, обло 
брдо, управан зид, врх или осамљена пирамида или 
пак сноп одвојених шпљака: опет целина планине по- 
казује у опште изглед, који је у складу с изгледом 
врха. Од средишта тога масива па до његове подине 
врстају се са сваке стране други врхови или гоми- 
лице споредних врхова; понекад чак, на подножју 
последњег бедема, окруженог наносима у равници или 
морем, види се како се посред пољ§. или вода уздиже 
још једно брдо у маломе. Пресечни изглед (проФил) 
свију ових узвишења што се наизменце врстају, спу- 
штајући се поступно или нагло, даје низ најлепших 
вијуга. Та кривудава пруга што спаја вршкове нај- 
вишега виса с равницом, и јесте истинска падина. Тим
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би нутем^могао и ићи какав џин е мађичким чиз- 
мама на ногама...

Планина, што ми за дуго беше уточиште, беше 
за цело врло лепа; њу нарочито међу оеталима одли- 
коваше правилност њених црта. 0 највиших пашњака, 
опажа-|е највећи врх, уеирављен као оно пирамида 
(сл. 8 .) с неједнаким банцима; блесак снежних маса 
што му испуњавају неравнине даје му, као еупротност, 
тамну и готово црну боју; ну у толико је пријатније 
за око оно травно зеленило, што застире надалеко 
све споредне врхове. И када се већ спуете очи са те 
огромне масе страховитог изгледа, оне се с милином 
заустављају на блашм, таласастпл иашн,ацима; т&, 
њихове су ивице тако дивне, њихов изглед тако ка- 
диФаст, да човек и нехотице помишља како би мило 
било каквоме џину да их руком помилује! Мало ниже, 
«трме стране, стеновити шиљци и нижи, шумовити ви- 
сови заклањају ми у велико планинске падине ; али 
целина ми изгледа у толико лепша и узвишенија,* што 
мој поглед обухвата еамо један њен део. Еао кии, 
чије би ми подножје остало скривено, блиста она јасном 
светлошћу поеред неба, у облацима...

Лепоти врхова и разноликих узвишења одгова- 
рају леце удољице, долинице и теснаци. Између врха 
наше планине и најближега виса венац се јако епу- 
шта и даје доста лак пролаз двема супротним стра- 
нама. У том угнућу на венцу и отпочиње прва бразда 
змнјасто извијугане долине која ее одваја између два 
брда. Тој бразди придружују со друге и друге којима 
је испарана површина стена и које се састају једна 
изнад друге, уиућујући се к једноме облуку, одакле 
се кроза- читав низ теснаца и степенастих басена, цеде 
■снежаници, упућујући своју воду у долину.
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€,1, ‘Ј. ...највеАи врх, усирављеп као пиромида. ;

Ту, на неоназно нагнутом земљишту, указују се 
већ ливаде, шумарди од питомих дрвета, гомиле кућа.
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Са свију страна снуштају се долннице у главну до- 
лину, једне питомијег, а друге суровијег изгледа. Иза 
какве далеке окуке, долнне неетаје испред очију; ну, 
ако и не могнемо гледати јој дно, онда јој бар опа- 
жамо општи облик и ивице по мање или више упо- 
редним линијама, које обележавају проФили нижих уз- 
вишења. Укупно узета, долина се еа својим.безбројним 
огранцима, што са свију страна дубоко улазе у пла- 
нину, може поредити с дрвећем чије се гране деле на 
све мање и мање гранчице. По облику главне долине 
и мреже од долиница, које су јој као огранци, нај- 
боље се и може ехватити истински реље®1 планинб, 
које та долина одваја. Уосталом зар се са врхова, са 
којих поглед понајслободније лута у простору, не види 
мноштво висова, које човек пореди једне е другима 
и који се еви показују као једна целина ?. Преко тог 
кривудавог проФила узвишења, што ее уздижу с ону 
страну долине, распознаје се у даљини други проФИл 
од већ плавитаетих брдазатим, још даље, трећи, па 
и четврти низ брда, боје као небо плаве. Ови низови 
брда, које можемо везати за велики гребен главних 
врхова, тек у неколико су упоредни, па и ако су рец- 
каети, и час ее привидно етичу, час размичу, према 
облику облакЕ и положају сунчеву. Два пута дневно 
нам се приказује огромна слика брда; то је: кад коеи 
јутараи и вечерњи зраци наизменце баце у засенак 
стране окренуте од еунца, обасјавајући оне стране 
што су окренуте сунцу. Од најдаљих западних врхова 
па до оних, што се једва распознају на западу —■ све 
је то складна лествица сваковрсних боја и свакојаких 
бојених прелаза, што могу постати на сунчеву сјају

1 Тј. спољашни илл површински изглед.



16 Е. р е к л и : ПЛАНИНА

и у прозрачном ваздуху. Међу овим планинама има 
и таквих које би један дах могао збрисати; тако гу 
лаких боја, тако еу њнхне црте нежно новучене на 
небесном своду!

Али ако се нодигне какав малн облак, ако се 
каква једва видна магла нојави иа хоризонту или само 
ако сунце, залазећи, разбаци своју сенку, то ће ових 
тако лених иланина, 'ових снежних поља» ових леде- 
ника, ових пиражида, нестати било иоступно било у 
једном тренутку. Посматрали смо их у вихову сјају, 
л гле, како их сада нестаде на небу; сад су само 
«ан, само нејасна успомена! . . .

I I I
Стена и кристал.

Тврда планинска стена, као год и стена што се 
простире испод равница, готово ,је свуда заСтрта деб- 
л>им или тањим слојем орћће земље и различитога бнља. 
Овде су шуме; на другој страни жбуње, шибље, мирте,1 
трње; а на трећој етрани, и то у највећој мери, видимо 
зелену траву, пашњак. Чак и оиде, где се стена чини 
гола и стрчи у шиљцима или ее уздиже као зид, камен 
је обрастао белим, црвеним или жутим лишајима који 
често дају један исти изглед чак и врло различитим сте- 
нама. Па чак и у хладним крајевима, на каквом вису, 
онде где почињу леденици, и на ивицама снежних иоља, 
камен је често скривен биљним омотачем. Пешчари,2

1 Шиб, увек зеден; расте и у приморју земаља око Средо-
земног мора. — 2 Стене, састављене од зрнаца кварца иди пе- 
ска, обичпо сдепљеног кречом иди гдином. У  природи су врдо 
распрострти, а има их и раздичне тврдине.
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кречници,1 граннтн,2 изгледали би ненажљиву иутнику 
да су једна и иета Формација.. ,8

Међутим разлика међу стенама је велика. Мине- 
ралог, који ходи по брдима с чекићем у руци, може 
скупити стотине и хиљаде комада различита камења 
које се разликује но изгдеду и унутрашњој грађи. 
Једно је једнакога састава у епој својој маси; друго 
је оастављено од различитих делова и међу еобом се 
разликује но облику бо.ји и ејајности. Има их ша- 
рених, ружичаетих и пругастих, на онда: прозрачиих, 
провидних и непровидних. Виђају се начичкани кри- 
сталима4 правилног изгледа; а има их и који су 
урешени сдикама дрвета, надик на бокоре тамарин- 
ске* или на лишће од папрата.8 Сви се метали на- 
дазе у каменуу; било у чистом етању, било.помешани 
једни е другима ј час ее они ноказују у кристадима 
или у грудвицама ; час су то мале, врло танке на- 
влаке, зшказујући се као тренутна преливања Дугиних 
боја, налик на сјајне одблеске санунског мехурића.

1 Стена, од које се. кад је довољно чиста, добива креч (пе- 
чењем). Највећи део кречника сталожен је у мору од љуштура ра-
зних морских животињица (фораминифера, кбрада, шкољака итд.).
Често је цела пданина од кречника. — 2 Стена, састављена од ми- 
нерала Фелдспата (у кристалима), кварца (бедутка) и дишчица 
дискуна. Врло је тврда и често се употребљава за тесачке по- 
слове; обично пак зазидање, калдрму итд. У  Србијије понајвише
гранита на Копаонику, Жељину, у Поречу итд. — 3 Формација 
означава у геологији стене сродног или једновременог постања
и представља неко доба у историји земљиној. Обично се разликују: 
архајска (исконска), силурска, девонска, карбониФерска, пермска, 
тријаска, јурска, кретацејска (креда), терцијарна и квартарна 
Формација (седиментарне Формације). Еаткад се и за еруптивне 
стене каже, да чине једну Формацију (еруптивну). — 4 Криста- 
лом се назива правилан о.блик неког минерала, ограниченог ра- 
вним површинама (полиједарски облик). Такви су облици нпр.
коцка, призма, пирамида итд. — 5 Татапх је шиб, који расте
у топлијим крајевима. — 6 Оваке слике на минералима зову се 
дендрити.

ПЛАНИНА 2
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Затим, стена садржн многобројне окаменотине1 живо- 
тињске или биљне чији отисак она и чува. Колико 
је ту растурених података, толико је различитих еве- 
дока о животу створења што су живела у неизрачу- 
њивоме низу минулих столећа...

Нека није ни минералог ни геолог од заната, 
опет ће путник, који само уме посматрати, јаено ви- 
детн, каква је чудесна разлика међу свима овим сте- 
нама жто чине масу планине. Толика је супротност 
међу различитим деловима те велике зграде, да се 
већ издалека може често распознати из које су они 
Формације. Заиста и с врха, с кога се може нрегле- 
дати каква широка просторија, лако се распознаје 
гребен или камаљ од гранита, као и пирамида од ар- 
гилошиста2 и зид од кречника.

Ето, у непосредној близини главнога врха наше 
планине, готово се најбоље и раепознаје гранитска 
стена.3 Гребен црних стена одваја ту два снежна поља 
што блеште на све стране -својом блиставом болоћом; 
рекао би човек да је то сјајно-црна дијадема4 на му- 
сулинском покривалу! Ето, преко овог гребена нај- 
лакше је и доћи до највишег врха планинског, јер 
се на тај начин избегавају јаруге које се скривају 
испод једноставне површине снежних поља; ту се може 
слободно стати ногом на чврсто земљиште, и, помажући 
се рукама, подићи се са банка на банак до стрмих 
стеновитих засека. Туда сам се ја готово увек пузао, 
када, оставивши стадо и свога друга, пастира, одла-

1 Тако се често налазе у њима: окамењени пужеви, шкољке, 
дрвена стабла итд. — 2 Црна, шкриљаста, гдиновита стена која
се дако цеиа у нлоче и табле. Од ње се и нраве ђачке таблице*
— 3 Тако нпр. средишни део Алпа је доиста и састављен од гра-
нита. — 4 Круна.
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жах да проведем по пеколико чаеоиа на великом вр- 
шку. Гледан с неког одстојања кроз плавичасте сло- 
јеве ваздушне наре,; гранитскп гребен изгледа доста 
једнолик:; планинци, искусни и готово неуглађени у 
својим поређењима, и дали су му име гребена. И до- 
иста рекао би човек да је то н!а ншлпгпгх, нравплно 
расноређених зубаца. М у. усред самих етена, човек.се 
налази као у неком хаосу. Шиљци, Шрто камење, зго- 
милано стење, слојеви наслагани једни изнад других, 
куле што се надносе, ■ зидови што се једни на друге 
наслањају, остављајући тесне међусобне пролазе^швто 
такав је тај гребен што нини један рогаљ брда. Па 
и На тим висинама стена је готрво свуда обложена 
лишајима као некаквим л§пом; али је на рише места 
и разголићена трењем које је нроизводио лед, па оида, 
отапањем снега, утлцајсм мрп>ЈОиа, кшиа, ветров®, вун- 
чанпх зракова; неки нак ши.г.ци. гримом смрвљени, 
стоиили су се и при удару чак и намагнетисали...

Усред ових развалина лако је нознати шта јо 
још до скора било баш у унујрашњости с#не. Ту ја 
видим кристале у свем њихову сјају ; бистри кварц,1 
Фелдснат2 ружично бледе боје, лискун3 који личи на 
еребрнасту љусиу. По другим дровима планине огр- 
лићени гранит ноказтје другачији лигдед: у једних 
је етена бео као мрамор па посут црним тачкицама; 
'у других је плавичает и таман. Готово је свугде ве- 
лике тврдине, и камење што би се моглр од њега ис-

1 Кварц се уопште зове у нас још и белутак; његови про-
видн  ̂ кристади зову се биљур. — 2 Главни састојак гранита и 
других огњених стена. — 3 Минерал, што кристализује табли- 
часто и врло се лако цепа у лиске. Често је безбојан и потпуно
провидан (мусковит) и употребљава се за цилиндре на неким лам- 
пама, за прозорска окна на лађама итд.

2*
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тесати јго гл« би послужити за грађеве трајних сио- 
меника. Али на неким местима је тако крт, разни 
кристали у њему су тако слабо везани, да га можемо. 
прстима строшити. Поток, што извире на подножју 
оваке трошне стане, почиње се разливати одмах ту, 
у гудурн, по врло ситном песку, који се оеобито 
прелива због ситних лискуновитих љуспица; рекао би 
човек да гледа како се злато и сребро сјаје кроза 
таласаву воду! Шта се тек простих сељака и пре- 
варило, те лакомо јурнуло за овим благом које ђаволан 
поточић немарно односи!

Непрестана радња снега и воде износе нам и 
другу једну врс-гу стена, које такође великим делом 
састављају масу ове огромне зграде. Недалеко од гра- 
нитских гребена и камаља, што су уједно и најузви- 
шенији делови нланине те се појављују као њено језгро, 
указује се један споредни врх, особито правилног из- 
гледа; рекао би човек да је то пирамида од четири 
стране, постављена на огромно подножје од висоравни 
и коса. То је врх састављен од црних, глинених стена 
које време непрестано руши свима својим ваздушним 
чиниоцима: ветром, сунчаним зрацима, снегом, маглом 
и кишом. Одваљене плочице овог црног глинца це- 
пају се, крше и спуштају у масама, клизећи низ па- 
дину. Понекад каква овца или коза, скакућући преко 
ових осулина, и нехотице покрене миријаде овог ко- 
мађа од камења с целе једне планинске стране...

Од црне, глинене стене сасвим је друкчија кре- 
чна стена, од које су неколики наднесени врхови. 
Кад се ова стена скрши, она се не ломи, као оно 
црни глинац, у небројену парчад, већ у велике жасе. 
Такав прелом расцепи од основе до врха читаву једну 
стену од 800 метара висине; и с једне и с друге
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стране жмамо тада два вертикална зида до неба уз- 
дигнута;; светлоет једва; донире до дна те нове бездно, 
и вода, која у њу силази озго са снежних висина, 
одбија горње бдештаке снегове само новршином својих 
брзака и водоиада. Нигде, на ни на десет нута ви- 
шим нлашшама, нрирода не изгледа величанственијс! 
Издалека нак, кречни део брда опет добива своје 
стварне размере, те се види како у њему преоблађују 
високе стеновите масо. Нарочит! нас нланина изне- 
на1)ује .силном Лепотом евојих слојева и својих ши- 
љака, те бисмо рекли да еу то вавилонски храмови...

Исто тако, веома лепи За око, ма да од мањег 
релативног значаја. јесу п стењаци-Јд пешчара и кон- 
гломерата.1 Свуда где нагиб земљишта олакшава рад 
воде, она размекшава онај леп, којим су ове стене 
елепљене и д)?бе себи влучић, уску'пукотину која 
мало но >иало и расцепи стену иа двоје. Други пото- 
ч и 1ј и  издубу исто тако, у близини сиоредне нукотине 
и то тим дубље, што им је течна маеа већа. Тако 
исечена' стена најнос.ш поетане налик на лавиринат2 
од обе.шсака,3 кула и тврдињб, Има ових одломака 
од планине, чији изглед нодеећа тако на опустеле 
градове, с . влажним и кривим улицама, с исрезашш 
зидовима, е кулама, .мотрн.т.аиа, с падиесеним ктлн- 
цама и чудноватим кииовима. Ја  ее још и сад опо- 
мињем, како сам се зачудио, готово ужаенуо, када 
се приближих једном улазу у једно ждреЛо које већ 
засењаваше вечерњи еумрак. Црни пролом бејах из- 
далека опазио, али на врху брда, до улаока, спазих

1 Отена, састављена од крупнијих, заокругљених комада
(валутака) различних стеиа, слепљених кречом или глином итд. 
Може се рећи? да је  ово по постању управо слепљен крупан 
шљунак. — 2 Сплет (нпр. ходника). — 3 Четвртасти, шиљасти
мисирски споменици или стубови.
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још и неке особжто чудне облике што ми личаху на по- 
ређане џинове. Приближивши се, видех да су високи 
стубови од глине, од којих сваки на врху носи по ве- 
лики округао камен који се издалека чини као нека

^Сл. 4. Земљане иирамиде код Боцепа у Тиролској.

глава (в. сл. 4.).То беше стога, што су кише мало но мало 
раствориле и однеле сву околну земљу, а ноштеделе то 
тешко камење; сада пак оно својом тежином збија и за* 
штићава гигантске стубове од глине накојимасе држи.1

1 Од дознатијих оваких земљаних иирамида јесу: пира-.
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Сваки гребен, свака нланннска стена вмају, дакле, 
свој особити изглед, према материји од које су и према 
снази којом се опиру чиниоцима што их руше. Тако 
постаје бескрајна разноликост обдика, што се још 
с поља, на стени, увећава сунротношћу снежних поља, 
траве, шума и биља. Леиоти црта доприносе још и 
ненрестане измене површинског уреса.

Па ипак како је мало хемијских састојака који 
улазе у састав планине и својим разним спајањем дају 
њој ону тако чудесну разноликост у изгледу! Хеми- 
чари, који у својии лабораторијама1 испитују етене, 
казују нам какав је састав њихних разних криетала 
или минерала. Они нам веле, да је у кварцу сили- 
ција, тј. оксидовани силицијум, елеменат* који је у 
чистом стаљу налик на сребро, а који је својим спа- 
јањем с кисеоником из ваздуха дао беличасту стену.8 
Они нам такође ћажу да су: Фелдспат, лискун, аугит,4 
амФибол5 и оетали криетали, којих има у тако великој 
разноликоети у планинеким стенама, спојеви, у којима 
се поред силицијума опет налазе други елементи и

миде код Боцена у Тиролској (види сл.. 4.), видине иирамиде у 
Савојској итд., а нарочито величанствене пирамиде наКолораду 
и на Великој Реци (К 10 Стгап е̂) у Северној Америци.

1 Радионица или соба за испитивање. — 2 Елементима се
у хемији зову сва проста тела која сс даље не могу разлучи-
вати на простије састојке. До данас је познато на осамдесет та- 
ких простих тела у природи. Злато (чисто), сребро (чисто), ба- 
кар (чист), сумпор (чист), кисеоник, хлор итд. јесу елементи.
— 3 Минерал кварц или беличаста стена на коју се овде мисли,
управо је оксидовани силицпјум. — 4 Минерал обично сиве до
црне боје ; кристалише у главном у призмама и чест је састојак 
нарочито оних стена које је на површину земљину изнела вул- 
канска радљивост. — 5 Минерал најчешће зелене до црне боје;
кристалише такође призматички и састојак је многих (особито
вулканских) стена.
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метали: алуминијум,1 калијум,2 сиојеии с атмос®ер- 
ским гасовима® у разним размерама и по извесннм за- 
конима хемијскога сродства. Цела планина, оближве и 
далеке планине, равнице из њихових подножја и земља 
у целини својој —  све је то само метал у нечистом 
стању (снојеви). Еад би растопљени и смешани са- 
стојци (елементи) у целој земљиној кугли на један 
пут прешли у своје чисто стање, становницима Марса 
или Венере, ако би нас на телескопе посматрали, земља 
би изгледала као сребрна кугла што се окреће по цр- 
ним небесима.. .*

Научник, који изналази састојке камена, налази 
да су све масивне стене,5 у чијем саставу видимо кри- 
стале или кристалну основу, управо, као оно и гранит, 
оксидовани метали; такви су нпр. порфир,6 серпен- 
тин7 и огњене стене што из земље изиђошо при вул- 
канским избацивањима, као: трахит,8 базалт,9 опси-

1 Бео и врдо лак метал. Данас се употребљава за многе
ствари, па се од њега граде нпр. и пера за нисање (алуиини- 
јумска пера) итд. — 2 Метал бео као сребро, а мек и на ваз-
духу запаљив (оксидује се).— 8 Ваздух у ширем смислу назива
се атмосФером. Најглавпији су атмосФерски гасови: азот и ки-
сеоник; првога има четири петине а другога једна петина у ваз-
духу. — Иначе тачније у састав горњих минерала улазе елементи;
калцијум, калијум, натријум, алуминијум, каткад магнезијум и 
гвожђе, силицијум, кисеоник и т. д. — 4 Нама се из равниц& са земље 
небо показуј е плаво. Међутим на већим висинама изнад земље тога 
плаветнила не видимо и ваздух нам се тамо у висини ноказује 
црн. — 5 Тј. оне које су изишле у растопљеном стању из зем-
љипе унутрашњости (еруптивне стене). — 6 Стена, по саставу
сличпа граниту, али друкчијег склопа и, извесно, вулканског по- 
рекла. — 7 Стена зеленкасте до црне боје, обично прошарана 
једним белим минералом (хризотилом). У  Србији су многа брда 
од серпентина; тако га има на Златибору, око Ибра, на Сувобору* 
Дели-Јовану, на Авали итд. — 8 Дрвенкаста или беличаста, храпава 
и чврста вулканска стена; гради на земљиној површини брегове 
или се јавља у жицама. У  Србији га има нпр. на Руднику, код 
Ибра, у врањском округу итд. — 9 Црна вулканска стена ; често 
се излучује у облику стубова* великих грудава итд.
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дијан,1 пдовућац;2 све је то просто: оксидован си- 
лицијум, алуминијум, калијум, натријум,® калцијум.4 
Жто се тиче стена које видимо као шкриљасте или 
у слојевима, раепоре-ђене једну поврх друге као ли- 
стове, како да и оне не би биле метали, кад су вв- 
ћим делом постале раздробљењем и новим сложајем 
оних масивних стена ?- Камење, у парчад изломљено, 
затим ионово спојено; песак, збијен у стену, пошто 
је претходно био измрвљен и просејан ; глина што је 
опврсла, пошто ју је претходно вода испрала; црни 
глинци који нису ништа друго до отврдла глина: све 
су то само рушевине, остаци иређапших стена, па се 
као и оие састоје од истих метала. Једини кречњаци, 
што чине тако знатан део земљина омотача, не по- 
стају непосредно од рушевина старијих стена; они но- 
стају од остатака, што су прошли кроз организме мор- 
ских животиња. Материјал, од кога су они, улазио је 
као храна у органе за варење ових животиња. Али 
ипак и они, кречници, такође су од метала: основа 
им је калцијум, спојен с угљеником, каткад и са сум- 
пором и ФосФором.5 И тако смесе, различити и про- 
менљиви спојеви, допринели су, да углачана, једно- 
лика, непробојна маса добије особите и врло лепе 
облике, да произведе басене језера и река, да се за- 
одене ораћом земљом и да најпосле уђе и у сокове 
биља и у крв жнвотиња.

1 Црпа вулканска, стакласта стена, врло сјајна и слична
топионичким тросквама. — 2 Беличаста, шуиљикава стакласта
стена мале тежине *, врло обична на вулканима. — 3 Метал врло
сличан калијуму. Камена со је спој натријума с хлором. — 4 Вео 
метал; вегсш спој с кисеоииком је креч. Иначе је врло распро-
стрт, као и остали, у стенама и разним минералима. — 5 Еле- 
менат (метадоид) који се сам и лако пали на ваздуху; у помр- 
чини светди; налази данас велику примену за грађење жижица 
због оне своје лаке запаљивости на ваздуху.
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Па и чист жетал се показује овде онде у нла- 
нинском камењу. Усред рушевина и око извора често 
се виде гвожђане масе. КристалИ, у чијем саставу 
имамо гвожђе, бакар, олово, спојене с другим елемен- 
тима, такође се налази у тим растуреним остацима; 
понекад се у речном песку заблиста и по који кома- 
дић злата. Ну, у тврдој стени нису ни драгоцена 
руда ни кристал распоређени без реда: они су тамо 
у рачвастим жицама што се гранају особито међу сло- 
јевима различитих Формација. Ове металне жице, као 
оно мађијски лавиринтски конац, водиле су рударе, 
а после њих геологе, у саму унутрашњост, у историју 
нланине.

Некада је, казуј у нам бајке, лако било сакуп- 
љати сва та блага у унутрашњости брда; довољпо је 
било имати нешто мало среће или наклоности богова. 
Тако, неко се могао спотаћи, па се онда, рецимо, при- 
држати о какав жбун. Ерта етабљика понустила би, 
одвлачећи собом по какав грдан камен, што би, ре- 
цимо, затварао дотле незнану пећину. Пастир, ако би 
он био тај срећник, смело се увлачио у тај отвор, 
изговарајући увек-по неколико мађијских речи или 
додирујући какву амајлију на себи, затим, пошто би 
задуго ходио по том мрачном ходнику, долазио би 
наједном под неки криетални или дијамантски свод; 
кипови од злата, сребра, богато окићени рубинима,1 
топазима,2 саФарима,3 подизаху се свуда око те двор- 
нице: само је требало сагнути се те подићи благо ! 
Тако веле бајке. Данас пак, не долази се простим 
вражбинама, већ радом, до злата и осталих метала

1 Драги камен, велике тврдине и лепе црвене боје. — 2 Драги
камен, тврд скоро као и рубин; често бистар или жућкасте боје.
— 3 Драги камен лепе, плаве боје.
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што се налазе у стенама. Драгодени комадићи су реткк, 
већ су нечисти, измешани са земљом и већина добива 
свој сјај и вредност тек нојито се хемијеки одвоји у 
нећи уа тонљење...

IV
Мостаи.е плапине.

И тако? огроцна иланина ноказује и у најмањем 
своме делићу или молекилу сној раздинитих еастојац, 
измешаних међу собом у Промењивим размерама. Сваки 
крпста.1, овака руда, свако зрио иеска илИ кома^ић 
кренњака има своју бескрајну иовесиицу, као и еаме 
зНШде. И најмање парче камена или стене им  свб|у 
новесницу поШања као и васел.ена. Алн, ма да се 
астроном, геолог, шизичар и хемичар узајамно иомалгу, 
онет ил се још у многоме ваља ннтати : да. ди су В’;ћ 
добро упознаЛи т$ј камен и његово тајанствено по- 
ста1г.е.

А како је с цостањем нланнне ? Је  ли поуздано 
да су њено постање нронашли Ј-Жожемо ли, гдадајући 
све те стене: иешчаре, кречшаке, т.пшце и граните, 
Исиричати како се та грдна маса нагоЈШлала и у небо 
издигла? ,1,а .нг се зш, кенеци који нлашшу носма- 
траио. у васкодикој њеној 'деиоти, можемо обрнути1|  
часак салшм себи, н поноснб рећи пданини: „ Кто, и 
најмањи твој камен може нас -смрвити, али ми те 
опет ра:!уле5)о; 31гамо како си постала и знамо твоју 
повесницу® ?

Као год и ми, а и вшне но ми, и деца, кад гле- 
дају нрироду и њеаине нојаве, питају се о њима и 
гЈедају да их разумеј|| Простодушни и иоверљиви, 
они нримај! ма какав ираван и варљив одговор или
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објашњење од ода нли кога старијег, који и еаи о 
о том много не зна. Ако не добију одговор који би 
их задовољио, она ће тражити ма каквог објашњења 
и тражиће га све док’ год га не нађу, јер дете не 
уме остати у сумњи: нуно осећања о себи самоме, ула- 
зећи поносно у живот, дете осећа потребу да зна- 
лачки говори о свачем. Уосталом, ништа и не треба 
да му оетане незнано.

Тако су исто и народи, који тек беху изишли 
из својега првобитног варварског стања, стварали за 
све, што им је упадало у очи, по какво одлучно обја- 
шњење. Прво објашњење, и то оно што је најбоље од- 
говарало образованости и обичајима тих људских група, 
усвајапо је и сматрано је као добро. Ту је извор ле- 
гендама.1 Идући од уста до уста, легенде постадоше 
божанском речи и најносле се појавише неки ста- 
лежи, који их сташе поткрепљивати својом моралном 
важношћу и својим обредима. Отуда налазимо у мит- 
ској заоставштини2 готово свих народа ириче у ко- 
јима нам се казује како постанак планина, тако и по- 
станак река, земље, океана, биља, животиња, па и 
самога човека.

Најпростије је тумачење оно .које нам казује: 
како су богови или духови бадили планине озго 
с небеса и расејали их тамо амо, или их још при 
том и отесали као стубове, који ће држати небески 
свод. Тако су, вели се, створени Ливан3 и Хермон;4 
тако је на крају света усађено и плећато брдо Атлас.5 
Уосталом, планине, пошто су већ створене, често ме-

1 Дегенде — приче. — 2 Тј. у старим бајкама или при-
чама о боговима. — 3 Пданина у Сирији. — 4 Планина у Пале-
стини. — 5 Велики планински венац у сев. Африци. По мњељу
старих на том је крају већ био крај света.
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њаху место, и прича каже, да су се богови њима 
бацали и тукли као оно камењем из праћке. Титани,1 
који и не беху божанства, преврнуше сва брда по 
Тесалији, да од њих начине грудобране око Олимпа;* 
за њихове мишице не беше ни сам гигантски Атос* 
одвећ тежак, те га они са дна Тракије однеше насред 
мора, на место на ком се и данас подиже. Жена јед- 
нога џина са севера беше напунила пуву нрегачу бре- 
жуљака, па их сејаше гредом, да-себи обележи пута. 
Видећи једнога дана младу ,аевојку где спава на 
сунчаној припеци, Вишњу4 дохвати једну нланину и 
држећи је на врху свога прета заклањаше њоме лепу 
спавачицу. Тако су, вели легенда, ностали штитови 
од сунца.

Уоеталом, боговима и џиновима није ни требало 
увек да се нојимају за брда те да би их померили 
с места на место; прост један миг њихов довољан је 
био за то. Камење трчаше на звук лире ОрФејеве ;* пла- 
нине се подизаху да чују Аполона,;9 тако, на прилику, 
поста Јеликон,7 становиште муза. Пророк Мухамед 
појавио се на 2000 година доцније; да је дошао 
раније, кад је веровање било простодушније, не би 
никако ни ишао к планини — она би сама дошла 
к њему.8

1 Џинови, синови Земље, који но предању старих Грка,
беху објавшш рат староме Сатурну (богу времена), али их смрви
Зевс. — 2 Планина у Тесалији, на којој, по веровању старих Грка, 
становаху богови. Олимп је висок 2974 метра. — 3 Планински 
врх на атонском полуострву или Светој гори близу Солуна. —
4Божанство у индијској св. Тројици; бог, који одржава васелену.
— 5 Митски песник и музичар. — 6 Син Зевсов, бог светлости,
стихова и музике — по веровању старих Грка. — 7 Планина у
старој Беотији (Грчкој). — 8 Једна прича о Мухамеду истиче као 
његово оштроумље то, лгто се он одлучио сам прићи брегу, кад
већ брег није хтео њему. Отуда пословица: »Кад неће брег Муха-
меду, онда ће Мухамед (прићи) брегу.<,с
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Уз ово тумачење постанка планина које се ве- 
зује за вољу богова, митологија многих народа даје 
и друго тумачење нешто мало лепше. По тој су зами- 
сли стене и брда живи органи, природно израсли на 
големом телу земљином, као што израшћују прашни 
кончићи из крунице неког цветаЦДок се на једној 
страни земља спушташе да прими на се морске воде, 
дотле се с друге подизаше ка сунцу да од њега до- 
бије животворну светлост. Ово би било од прилике 
као што и биљке уздижу своју стабљику и окрећу 
своју круницу ирема сунцу које их обасјава и које 
им даје сјај. Ну старинске су легенде већ изгубиле 
своје верне, и сада су оне за човештво само просте 
песничке успомене; оне су отишле у снове, и про- 
налазачки дух, ослобођен једном ових заблуда, дао се 
жудно на изналажење истине. Али и данашњи људи, 
као год и они у стара времена, још могу, носматра- 
јући иланинске врхове нозлаћене светлошћу (в. сл. 5.), 
стављати себи питања: „ Како ли су се они могли тако 
подићи у небо?“

Чак и у наше време, када научници оснивају 
своје теорије1 само на посматрању и искуству, има их 
чије замисли о постању брда личе доста на старе лв- 
генде. Ето, зар не знате за једну дебелу новију књигу 
која се стара објаснити нам да се сунчева светлост, у 
којој се куна наша земља, претворила у тело те се згу-. 
сла у висоравни и у планине по земљи ? Зар се у дру- 
гој једној не тврди да се услед привлачне снаге сунца 
и месеца, којој није доста што два пут на дан по- 
диже морско огледало, испупчила и земља и да су се по- 
дигли чврсти таласи до региона4 вечитога снега ? Нај-

1 Научне, веројатне замисли. — * Обдасти.
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Сл. 5. Ллапински врхови, иозлаИени светлош&у.
после, трећа једна казује како су комете,1 залутавши

1 Репате звезде. Љихове путање махом нису онако тачне 
као пданетске, те се за њих чешће и каже да дутај у.
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по небесима, удариле о нашу зсмљу, удубле јој омо- 
тач, као оно кад камење пробије какву санту, и из 
њега истерале дуге низове и громаде планина!...

Срећом видимо да стварање не престаје на зе- 
мљи, и да нам земља непрестано показује како мало 
по мало мења неравнине своје површине. Она се руши, 
али се из дана у дан и обнавља; она поравњује своје 
планине, али да њихним градивом сазида друге; она 
дубе долине, ну зато да их опет заспе. Прелазећи 
дакле по површини земљиној и брижљиво поематра- 
јући природне појаве, можемо својим очима видети 
како се стварају брежуљци и брда, ма да се они, истина, 
стварају лагано и не нанрасно, као што би хтели 
пријатељи чудеса. Ми видимо како планине постају 
било непосредно из недара земљиних, било посредно, 
ерозијом или дубењем висоравни, слично лаганом ва- 
јању каквог кипа из мраморне стене. Киша, која падне 
у изобиљу на какво острвско или континентно земљи- 
ште високо стотинама или хиљадама метара, издубе 
поступно по његовим косицама бразде, вододерине, 
дубодолине и дбље; једнолика новршина висоравни 
искида се и претвори у врхове, ивице пирамиде, из- 
дубе се у циркове,1 вртаче и провалије; накратко: 
тамо, где се пређе једноставно земљиште разастирало 
по огромним просторијама, појаве се мало по .мало 
планински системи. Шта више има и таквих крајева 
на земљи где се висораван, изложена киши само с једне 
стране, и преобраћа у планине само једном етраном. 
Такво је у Шпанији оно ступњевито земљиште Манше 
(Нове Кастилије) што се спушта према Андалузији 
одсецима Сијере Морене.

1 Кружни удољасти заседи иа нданинама, и местимице са 
врдо стрмим странама, у доњем крају отворени.
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Сем ових еиољиих узрока што преобраћају ви- 
соравни у планине, врше се и у земљиној унутраш- 
њости лагани преображаји чије су последице огромна 
спуштања земљишта. Вредни људи, који, с чекићем у 
руци, ходе по читаве године преко брда те проуча- 
вају њихов облик и састав, опажају у скорашњим сло- 
јевима, који су наслагани у мору а чине некристали- 
сани део планина, огромне раседе или пукотине, што 
се простиру на стотине километара у дужину. Читаве 
масе, хиљадама метара у дебљину, повиле су се и 
склештиле при овом раседању и паду, или су се и 
сасвим преврнуле, тако да им је оно што им је иређе 
била горња површина сада постало подина. Спушта- 
јући се поступним падањем, слојеви су оголитили ко- 
стур кристаластих стена које су га омотавале као огр- 
тачем; на видик су дакле изнеле језгро планине, као 
што оно застор на мах дигнут открива неки скривен 
споменик.

Али у историји земље и у историји планина, као 
снољашњих неравнина на земљи, тоњења су била по 
себи мање значајна него набори. Глина, слојеви пеш- 
чара, иеталне жице, разне стене, изложени лаганим ве- 
ковним нритисцима, убирају се исто тако лако као 
год каква рубина, и набори што на тај начин по- 
стају, стварају брда и долине. Налик на површину 
океана, таласа се и земљина површина, али је ово та- 
ласање сасвимдруге снаге: оно подиже Анде1 (в. сл. 6.), 
Хималаје2 (в. сл. 7.) изнад средњег уравња равница.

1 Велики планински венац, што почиње од јужног краја 
Јужне Америке па иде упоредо са западном обалом овога копна 
све до крајњег севера његова (до панамске превлаке). На Андима 
је највиши вис Аконкавга (6834 м.). — 2 Велики планински ла- 
нац на северу Индије у Азији, дугачак до 2000 км. а широк до 
350 км. На њему су највиши висови на земљи, као: Гаурисан- 
кар (8840 м.), Канчинчинга (8580 м.), Давалагир (8200 м.) итд.

ПЛАНИНА 3
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Вемљине стене (слојеви) изложене су непрестано боч- 
ним притисцима што их различито угибају и испуп-

чаваЈу, те су стога слоЈеви у непрестаном њихању, 
Све је то слично набирању коже на јабуди или ка- 
квом другом сличном плоду...
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се затвори, и падине вулканске купе, под утицајем 
кише и биља, изгубе своју првашњу правилност, па 
најпосле постану налик на падине других брда. Сем 
тога, има стеновитих маса које, подижући се из земље, 
било у течном, било у кашастом стању, излазе са- 
свим просто из какве дугачке пукотине у земљишту, 
а не избацује их вулкан кроз кратер,1 као што бива 
са згурама из Везува2 и Етне.8 Лава, што се го- 
мила у врхове и рачва у гребене, разликује се само 
својим скорашњим постањем од оних старих лава 
које овде онде стрче по земљиној површини и дижу 
се као старије планине данас снегом покривене. Не- 
када усијане, гомиле лаве хладе се мало по мало, про- 
мењују се на спољашњој страни и покривају земљом; 
у њихне пукотине продире кишница и после избија 
у облику поточића и река; најпосле на њиховој осно- 
вици поступно се створе нове геолошке Формације, и 
слојеви шљунка, песка или глине окруже их као и 
остале планине. Тек зналачко око може после распо- 
знати, да су оне избиле као минерална растопљена маса 
из велике пећи, тј. из наше земље...

Међу старим брдима, и то међу овим масивима 
и планинским системима који се још називљу „кич- 
меним стубовима“ континената, има их много, што су 
састављени од стена врло сличних данашњим гомилама 
лаве и које с овима имају сличан и хемијски састав. 
Еао год што су и ове гомиле лаве, порфири, трапови4

1 Ждредо на главном вудканском каналу зове се кратер.
— 2 Вудкан у Итадији, бдизу Напуља. То је уједно и једини
вулкан на јевропском конпу. Везув је висок на1220м. — 3 Вуд-
кан на острву Сицилији. Етна је висока преко 3800 м. — 4 Једна
вудканска стена.
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и мелаФири,1 изашли из земље кроза широке пукотине 
и разаетрли се по земљишту као каква гумаста ма- 
терија што се за часак стине од додира с ваздухом, 
тако би се рекло да је и већина гранитских стена 
постала на исти начин: и оне су кристаласте као и 
лава,, а и њихови су кристали од оних истих простих 
тела, силицијума и алуминијума, које видимо и у лава. 
Није ли оправдано мислити да су и сами ови гра- 
нити били негда кашаста маса и да су се и њихни 
усијани потоци и сливови пробијали кроз пукотине у 
земљишту? Да, али је то ипак још само хипотеза,2 
а не и доказана истина. Еао год што лава, која из- 
бија из земљишта, понекад уздиже поједине делове 
земљишта заједно с њихним шумама и њихним трав- 
ним пољима, исто тако, мисли се, да је и ерупција 
гранита или других сличних стена била најчешћи 
узрок уздизању различитих слојева планинских, тј. 
главног њеног градива. Слојеви кречника, песка и ило- 
ваче, које су морске или језерске воде некада стало- 
жиле у паралелним слојевима на дну својега корита 
и који беху спољна опна земљина, спуштани су и уз- 
дизани на тај начин масом која је долазила из ду- 
бина и тражила каквог изласка. Негде је горње сло- 
јеве изломио кључ гранита који је са све већом снагом 
продирао и претворио их у острва и острвца; те сло- 
јеве тако поремећене, пуне пукотина и стиснуте у чу- 
дновате наборе, видимо овде онде по утолеглицама и 
шиљцима продрле стене. Негде је пак гранит себи 
отворио само један излазак у земљишту, сабивши и 
пореметивши и с једне ж с друге стране спољне сло-

1 Вулканска стена; често пуна особитих шупљика. —-
2 Претпоставка.
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јево; има пак п таквих места, где гранит није ни 
избио на површину, али је ииак издигао и пснунчио 
горње сдојеке. Нод нритнскол, који их је угибао, ови 
слојеви нису вигае осталп равни, већ су се претворили 
у бреауљке и планине. 'Гако су се, дакде. и виоови, 
састављени од ројеш лагано наслаганих на дну мора 
или језера, могли уздићп у највеће врхове, онако 
ието као и лавини млазеви. Бушећи дакле наслагане 
слојеве донрли бисмо увек до порФирског или гранит- 
ског језгра... '

' I I  кад усвојимо да се већина планина појавидја 
слично појави лаве,1 опет остајо још да се мишљењем 
мронађе тзрок који је из унутранш.остн изнео све ове 
растонљоне татерије. Обично се нретпоотавља да их је 
нроизнело скуплкШ.е спољашњег омота^! земљине кугло 
која ое нолако хлади испуштањем тонлоте у еветски 
иростор. Некада је наша земља била ушјана метадна 
лонта. Обрћући де но хладним пебесима, она се мало 
но мало стинула. Ну, • да ли је очврсла само та опна, 
као што се радо ирнча; н.1И се, управостврднула 
чак и средина ове лопте! То се још не зна, јер се 
ничнм не доказује да сва лава наших вулкана излази 
баш из једног зајеДничког огромнога резервоара који 
заузимље сву цутрашњост земљине кугде. Внамо сало 
толико, да ове гомиле лаве избијају поневад из нуво- 
дана земље и теку по иовршини. ВероЈатно је, да су 
исто тако п гранити, порфнрп н остаде сллчне стене 
истнцале изпукотина земљине коре, слично биљном соку 
који цурн из рГте какве биљке. Биће да излвв растоп- 
љевога камења долази из, унутрашњости од иритиека

1 Што, да богме, не стоји, јер то може вредети само у 
мањој мери и то за вулканеке брегове.
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земљине коро које се због скојег властитог хлађења 
поступно еман.ује и стеже.1

V
Окаменотине (ф о с и л и ).

Ма какво било порекло плашше, ми и.ену ието- 
рију позшуемо н нз оног времена ко.је јо било много 
пре, пего нхто је наше човечанство умело шкати своје 
летопиее. Једва да се нзређало сто педесет -л.удсклх 
поколења од како еу извртена нрва дела нашпх нре- 
дака, о којима је заоетало сведоџађа; живот наше 
расе н ре тога доба откривају нам само непоуздани спо- 
меници. Међутим, псторнја мртве планине нпсана јо 
видљивим словнма већ од толнко мнднонЕ сто.мћа!

1 Да не би пишчев поетичан приказ постања планина довео 
до погрешних иди нејасних закључака о овој ствари, сматрамо 
за потребно напоменути, да су пданине по постанку резудтат 
врдо снажиих покрета у  земљиној кори. Према опште усвојеном 
сматрању у геодогији, земљина кора не дежи на каквој чврстој 
поддози, већ на усијано-течној маси, која заузима средишне де- 
дове наше пданете (пиросФера) и непрекидио ,се хдади. Посде- 
дица је  овога хдађења, да се земљино језгро, притиснуто и са 
свих страна окружено земљином кором, згушњава и скупља па 
повдачи за собом и земљину кору. Отуд постају, у  земљиној кори, 
као у  каквом своду, хоризонтадни, бочни притисци који произ- 
воде убирања горњих земљииих сдојева. Према ведичини и правцу 
бочног потиска и према нрироди стена, ова набирања земљиних 
сдојева могу бити врдо разнодика и производити разноврсна испун- 
чења и издубљења на земљи. Тако постаде неравнине први су за- 
почеци стварања пданина. — При постајању пданина (аподтим 
треба нарочито разумети веначне пданине нпр. Кордиљере, Пи- 
ринеје, Адпе, Карпате, Бадкан итд<), видну удогу имају наро* 
чито две врсте покрета у  земљиној кори. Тако хдађење и ску- 
пљање збмљиног језгра чини, да се поједини дедови земљине коре 
дубоким пукотинама поиздвајају на ведике комаде, од којих по- 
том усдед тежине по један иди више њих, подагано скдизну и 
спадну дубље од нивоа заостадих комада; заостади су комади 
земљине коре тада као ведике пдасе (тимори) и раздиком у  ви-
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Ведика је жстина, кој|; већ иежакаше пред очн и на- 
шнм нрецима н;ј . детни,сирг доба цивилизације и коју 
еу ошI рарИЧито нричЈии т својидг бајкама: да су

сини према сниженим комадима око њих приказују планину. 
Овако што виђа се нарочито код неких планина, за које се 
употребљавају називи иласате или тиморске планине (масиви). 
Као најпознатији пример овога помињу се обично Шварцвалд и 
Вогези; рајнска долина, која је  између њих, управо је  такав 
потонули, склизнули, велики комад. Ону другу врсту покрета у 
земљиној кори чини управо набирање земљиних слојева у  системе, 
назване наборским системима. Паборски системи су као затала- 
сане врло дуге просторије земљишта чији би лам пресек пока- 
зао читав низ бора посталих од убраних слојева. Мало пажљи- 
вијим посматрањем земљиних слојева могу се већ и на први мах 
опазити ове боре, а велике веначне нланине не могу се ни схва- 
тити друкчије, већ као велики набори и наборски системи. Такви 
су нпр. Кордиљери, Алпи, Хималаји, Апенини, Карпати, Бал- 
кан итд. Наборни системи имају правац управан на ону страну 
од које су дошли бочни потисци који су их убрали. Осим тога 
на њима се због неједнаке чврстине слојева местимице слојеви 
раскидају и један мимо други промичу (раседају), те тако ства- 
рају прилику за појаву вулкана и за продирање вулканских стена 
из земљине унутрашњости на површину. Вулканска су брда на 
веначним планинама управо, дакле, као неки чирови насађеии 
на оним местима, где су се затегнуте планинске боре раскинуле 
и раселе те допустиле продирање усијаних маса из унутрашњости.

Стварање планина — тј. склизавање дебелих комада зем- 
љине коре и набирање земљиних слојева — не бива нагло и на 
једанпут, већ се то врши полагано и кроз дуге, геолошке векове. 
Спољашњи облик, рељеФ планина, израђују време (атмосФерски 
падежи, ветар, мраз, припека), текућа вода и леденици; овај њи- 
хов рад (денудација) наступа већ од првих започетака набирања 
и израђује на новопосталим неравнинама стране, долине, омања 
брда, литице, чуке, зубе итд. Понегде је  — а то је  случај на 
неким висоравнима рад текућих вода тако силан, да он на том 
месту издели земљиште тако, да се на њему појаве читави си- 
стеми омањих планина и брда (ерозивне планине).

Најпосле вреди поменути, дасераније приписивало поста- 
јање планина притисцима који делују оздо навише у  правцу 
од земљиног језгра па управно на површину, и сматрало, да ове 
притиске производи продирање еруптивних стена. Данас је већ 
тако сматрање потпуно одбачено, јер, као што је  и речено, еруп- 
тивне се масе јављају само као градиво које је  испунило већ го- 
тове пукотине ; оне не би ни могле изазвати онако силне по- 
крете који стварају наборе по хиљаде километара дужине и 
неколике стотине километара ширине.



ОК.ЧМЕНОТИПК 41

нлашшски слојеви, којо видимо насдагане као ка- 
меае у каквој зградн, бл.ш сталожеш! гг.! воде. Про- 
ходајзш обадом једне реке; пШедајмо једног кишног 
дана нривремену :барнду што цостаје т угнуту земљц- 
шту, па ћемб видети, како вода дохвата ш.1.унак, зрна 
неека, нранпшу, рпстурсие „ бстатке бш&а н животиша 
итд., :те их Правилно таложи ио дпу п обалама свога 
корита. Најтежо конађе смешта се онде, гдс вода 
губи своју првашњу брзнну, дашше чсстице расиоре- 
ћују сс у 1‘дојеве с рашшг нонрнншон; најпосле, сло- 
јићи гдине, који једва да су - тежи од воде, таложе 
се тамо где се изгубп водеиа матинд. ЈГо ниским оба- 
лама II по језерс$им и морбким басенима сдорви су 
иостуино насланог мул.а и оних остатака још много 
]|равн.1нпјн, јер ту вода не тече онако брзо као ма- 
тпца у ]>еке; све што иада на иовршину лора иди 
језеЈ>а, ИЈ»осојава се кроз дубину н.ихних вода и остаје 
ту ; код н.пх нема ничега што би реметило равномерни 
рад таласа н струја.

На та| се начин у г ведикој црироди врши деоба 
рада. На камештш океансиим обалама (п. јсл. 8.), 
о које сс .10.40 та.кчси нучнпе, виДи се само нагомилан 
ептан и крунан шљунак. Даље од њих нростире се у 
недогдед- дно с врло сптним Пееком но ком се пену- 
шају та.1 аси плиме и осеке. Испптивачи, што пстра- 
жују морску дубину, казују нам,.да се латеријал с ну- 
чипс, е нрбстоЈшја великих колшсо читаве облаети, 
а изнесон из дубнне 'нарочитим сиравама, састоји 
увск од једнодиког лу.1.а, више мање измешаног с гЈ|- 
ном илп с песком, према ПЈшроди саме морско обаде. 
Иснитпвачи су утвЈ̂ дилп: и то, да ]е етепа, што по- 
стаје иа ноко.ч дјнтом .месту у мору, на његовом дну, 
чиста креда,. На ово дно надају ненреетано с водене
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површине као киша: шкољчане љуштуре; дршке од 
сунђера, сваковрене жнвотнњице, Нижи организми,1 бнло 
силикатни или кречнн,-па се мешају са многобројннм 
створовима што живе, умиру и нагомилавају ее на дну, 
и то у ' толиким гомилама, \ да граде слојеве тако де- 
беле, дпчо што су елојеви у наших нланина. Уоеталом, 
зар лланински елојеви и нису састављени од матери- 
јаЛа и остатака исте врете ? У  незнаној будућности, 
каДа се данашње океанске бездне претворе у равнице2 
или се као висови уздигну на бео дан, наши ће по- 
томци видети геоЛогијска зе.чл>шита, налик на ,она 
која ми данас прјзматрамо а којих ће тада можда 
нестати, јер ће бити разнета радрм речних нли атмб- 
еФерских вода...

У току столећа, слојеви морских и језерских 
Формацнја,3 од којих је већином наша планина са- 
стављена, издигли су се на веЛћку виеицу изнад 
мора и сад стоје према њему косо и набрано. Било 
да еу подигнути притиском оздо, или баш да ее 
спустио океан уелед земљиног хлађења и скунљања4 
нли услед ма. каквог другог узрока и тако по етаром 
дну-оставио слојеве пешчара и кречника, ири чему 
би ово дно тако дало континенте то ствар не мења; 
главно је, да се ти слојеви сада налазе ту, и ми сад 
Можемо до миле воље проучанати материјал н остатКе 
које еу они собом изнели из подморског света...

1 Ниже животиње, — 2 Томе тежи водени рад па копну, 
јер копнене реке свакога тренутка носе огромну количину земље 
која се најпосле зауставља умору.— 3 Тј. састављени одстена,
стадожених у морима или језерима. — 4 Снажни покрети у зе-
мљиној кори, о којима је поменуто при говору о постојању пла- 
нина, узрок су, те у токувекова поједини делови копна, а наро- 
чито они, који су у приморју, долазе под воду, као што се други
опет из мора издижу, те морско дно излази на сухо.
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Ваостаци у овом материјалу јееу окаменотине или 
фосили, тј. остаци биљака и животиња, који су ее 
очували у стени. До душе, нестало је честица, од 
којих беше животињски или биљни коетур ових тела; 
нестало је меснатог ткива, капљица крви као и ка- 
пљица биљног сока. Али је све ово замењено каме- 
нитим зрнцима која су очувала не само облик, већ 
често и боју уништенога створа. У  овом се камењу 
налазе у огромним количинама љуштуре мекушаца,' 
и силицијски или кречнн колути, куглице, бодље, др- 
шчице, прутићи итд. од ФорапимиФера2 и диатомеја;3 
пуно је у њима и калупа који потпуно замењују нег- 
дашње тело ових организованих створова; виде се 
даље: костури риба, е њиховим перајима и крљуштима; 
распознају се покрилца инсеката, њихови душњаци4 
и жигови; чак се распознају и трагови ногу, па на 
тврдој стени, која некад беше невезани песак на обали, 
распознаје се и отисак кишних капљица и отисак бра- 
зд§, које су оставили негдашњи таласићи на обали...

Окаменотине, врло ретке у извесним стенама мор- 
ске Формације, а напротив врло честе у оеталим сло- 
јевима и чинећи готово васколику масу мермера и креде 
(в. сл. 9.), помажу нам да распознамо релативну старост 
слојева, наелаганих у току толиких векова. Доиста, еви 
слојеви с окаменотинама нису извртани и иоремећени 
раседима (пукотинама); већина је њих чак очувала 
и свој правилан првобитни положај, тако да се ока- 
менотине могу поематрати и сакупљати онако како су

1 Најобичнији су мекушци пужеви и шкољке. — 2 Ситне 
животињице, врло просте грађе (праживотиње); имају обично ситну 
округласту љуштуру. Неке живе на поврвгани а неке у дубини
топлжх мора. Окамењене љуштурице ових животиња послужиле су
као главни део ири стварању неких кречника, креде итд. — 3 Једно-
ћелични окреци с љуштурицом. — 4 Органи за дисање у инсеката.
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се и јављале. Тамо, где слојеви, сталожени из морских 
и језерских вода, заузимљу ирвобитни положај, тј. 
опај који имађаху некад, тамо је шкољчана љуштура 
која се налази у горњем слоју, јамачно млађа, доднија, 
од оне у слојевима што леже оздо: њихов|!је?живот 
растављен стотинама, хиљадама година, које[лредстав-

Сд. 9.§ Окамеиотине у комаду креде.

љају те масе нешчара или креде, што их налавимо 
између њих.

Да су на земљи, од кад се првипут на њеној 
охлађено.ј 'кори јавише живи организми, живеле једне 
исте врсте биља и животиња, тада се неби могло|су-
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дити о релативној старости два, једно од другог оде- 
л>ена, земљина слоја. Ну, у току векова појављивали 
су се врло различити створови, те тако и налазимо 
у наслаганим‘Слојевима врло различите окаменотине. 
Извесни облици, што се показују у врло великом броју 
у стенама наслаганим у најетарија времена, постају 
све ређи и ређн у етенама млађега порекла, па их 
затим сасвим нестаје. Нове врсте, што долазе за пр- 
вашњима,, имају, као и свако створење понаособ, своју 
периоду нојављивања, раепростирања, опадања и смрти. 
Свака би се врста животињског или биљног Фоеила 
могла поредити е големим дрветом чији се кореп пружа 
дубоко у старије, ниже, земљиште, а чије ее дббло 
гркна и губи у доцнијим (вишим) слојевима...

Геолози, који се по разним крајевима света баве 
иепитивањем стен§, и проучавају им делић по делић,

* е да би ту открили трагове некадашњих живих ство- 
рова, моглн су према правилном и поступном појав- 
љивању разних окаменотина распознати релативну ста- 
рост различитих земљиних слојева које су воде ста- 
ложиле. Чим су се увећала упоредна посматрања, било 
је одмах лако, гледајући ма и на једну једину ока- 
менотину, рећи: из кога је земљина доба она стена 
у којој је окаменотина нађена. Нека на каввом било 
комаду пошчара, шкриљца или кречњака угледаМо ја- 
сан отисак шкољке или биљке: то нам је каткад већ 
довољно. Не бојећи се да ће се преварити, природњак 
ће на основу тога моћи изјавити, да к̂ мен, на којем 

Је  обележен овај отисак, припада том и том низу стена 
и да га ваља уврстити у то и то доба земљине по- 
веснице! . . .

Ове окаменотине, које нас тако руководе, и које 
*се, док беху живе, играху пре толико милиона година
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по муљу океанских бездана, налазнмо данас у пла- 
нинскнм слојевима на свима виеинама. Њих има на 
већини пиринејских врхова; од аих су састављене чи- 
таве масе у Алпа; на Кавказу и на Кордиљерима 
такође ћемо их наћи, па бисмо их могли видети и на 
врховима Хималаја, ако бисмо се успели на те висине. 
И не само то. Ови слојеви с окаменотинама, који данас 
надмашају средњу висинску зону облака, беху некада 
на много знатнијим висинама. На више се места на 
каквој планинској падини увиђа да су често. каме- 
нити слојеви више мање прекинути. Можда ће геолог 
овде онде по долинама и наићи на неке остатке од 
тог земљишта, или ће, што је обичније тек даље 
■одатле, на супротној падини планине, наићи на не- 
прекидност слојева. Тада настаје питање: шта је 
било од оног комађа у средини? —  Њега је некад 
ту било, јер и сама гранитска маса, која се кроза њ 
из унутрашњости пробила, није му могла што друго 
учинити до само га разломити; али изломљени ко- 
мади ипак су остали на косој падини у главном, као 
што су и били...

V I
Рушење врхова.

Па ипак је ових огромних планинских маса, ових 
брда наслаганих на брда, нестало као оно што нестаје 
облака које разагна ветар с неба ; слојева дебелих по 
три, четири и пет километара и о којима нам гео- 
лошки преседи показују да их је некад било, нестало 
је, а њихов је материјал послужио. за ново стварање. 
Истина планина нам се чини још страшна, и ми, с 
дивљењем и ужасом, посматрамо како се њени високи
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врхови пењу до изнад облака у ледени ваздушни про- 
стор. Јасно је за свакога, да су ове снежне нирамиде, 
које нам закривају половину неба, веома виеоке ; чак 
нае вртогдавнда хвата кад гледамо вихне нровалнје 
које, да богме, не можемо ни измерити својим погледом! 
Али ипак је све 'Го еада еамо раЗвалина, једна нроета 
рушевина! . . .

Слојеви глинца, кречн.ака, пешчара, које видимо 
на планинској подиии и који ее овде оиде уздижу и 
у мање врхово, чињаху некад изнад гранитског врха 
неирекндне елојевен.нхова огромна дебљина еамо је 
увећавала већ и онако велику виеину оног највишег 
врха на планини. Висина планине била је тада/ два 
пута већа; врх је тада донирао у онај ваздушни 
крај,, где је атмосшера тако ретка, да се ту ни орао 
да крилима не би могао одржати. И не само поглед, 
већ и уображење ее ужасава кад помисли на оио шта 
је планина била' некад а шта су јој опет у току ве- 
кова одузеле снежне и ледене масе (гдепери), кише 
и буре! (), колико је то беекрајна истори.ја, колико 
је безбројних иромена у појавама биљака, животиња 
и људи, од како су брда тако изменила облик и изгу- 
била половину своје виеине ! Уосталом, ово се огромно 
одношење није могло ‘извршити, а да на више меета 
не остане несумњивих трагова о то.ме. Еомађе које се 
сиуетило с врхова зајвдно са, снежнцм масама и које 
је лед гонио пред собом а воде га просејавале, мр- 
виле, претварале у шљунак или у круннији и ситнији 
несак —х то ее комађе није све вратило у море, 
одаКле је изишло неКад, у раније доба; на про- 
сторији, која дели стрме планинске косе од ниеког 
океаиског приморја, још се виде огромне гомиле тих 
маса. У овом средњем појасу, где се брежуљци ннжу
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као дуги таласи, исто као и морски таласи, цело је 
земљиште састављено од нанесеног камења и гомила 
шљунка. Све су то делови планине коју су воде иски- 
дале, па их после ‘истрошиле, у честицама пренеле и 
наслагале као огромне наносе по великим долинама. 
Потоци, што слазе с висина (в. сл. 10.), рију до миле 
воље по тим заравњеним гомилама снесеног комађа и 
у своме кориту непрекидно им руше обале. На стра- 
нама дубокога јарка, којим се воде вијугају, јасно се 
опажају разнесене гомиле различитих стена које су по- 
служиле као градиво за велику зграду планине: овде 
су вам гранитске стене и комађе норФира; тамо шкриљци 
са шиљатим ивицама упола зароњени у песку; на тре- 
ћем опет месту комађе кварца, пешчарб, кречничких ва- 
лутака, комађе рудб, бкруњени кристали! Ту се та- 
кође налази и окаменотина из различитих времена, а по 
просторијама, по којима су се воде подуже разливале, 
заостало је и много костура оних животиња што пли- 
вају. Ту је нађено и хиљадама костију хипариона,1 ау- 
ерокса,2 великог јелена,3 носорога,4 мастодона,5 ма- 
мута6 и других великих сисара који су некад ходили 
по нашим пољима а којих је после нест$ло, јер су 
владу над светом морали уступити човеку. Потоци, 
што су донели све ове заостатке, односе их комад по 
комад и троше их у прах. Костури и окаменотине,

1 Копитар, сдичан коњу; живео у доба које се у геологији 
зове млађе миоценско. — 2Преживар, праотац литавскога говечета. 
— 3 Живео око тресетишта; изумјЗо у дилувијалном добу. — 4Де- 
бедокожари с једним иди два месната рога на носу. Данас живе 
у Африци и Индији. — 5 Дебедокожар са сурлом, сдичан данашњем 
сдону. Живео је за време мдађег терцијара; крајем терцијара 
изумро (у Јевропи). — 6 Дебедокожар, доста сдичан индијском 
сдону. Живео јеухдадним крајевима за време дидувијадне Фор- 
мације. Од њега су нађени не само костури и зуби, већ у Си- 
биру и доста добро (у деду) одржана дешина.

п л а н и н а  4
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глина и песак, комађе шкриљца, пешчара и порфира 
—  све се то мало по мало руши и спада, све се носи

к мору. Оно огромно оголићавање, што се извршило 
на великој планини, понавља се у маломе и на го- 
милама осулина; поткопане и испране водама, оне се
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шјступно смањују цепајући се у подвојене брежуљке.
Па ппак и тако смањена у току векова, сва потко- 
пана и разрушена, опет би ова плоча, овај платб од 
снесених трошака што се налази на дну планине, били 
довољни да узвисе за неколико хиљада метара онај 
велики врх, само кад би ноново заузели своје првашње 
место међу слојевима планинским. „ Лижући брда, “ вели *
се у једној старинској молитви индијској, „небесна 
крава, а то ће рећи киша из неба, створила је поља.“

Ми и сами видимо, како се е чудноватом актив- 
ношћу врши овај рад на оголићавању стена. Има пла- 
нина састављених од градива врло лабаво везаног; 
код њих и сами лако видимо како се руше, како се, 
тако рећи, растурују: по косама брда дубу се јаме, 
насред гребена отварају се пукотине; подлокана усо- 
вима и олујнчм кишама, велика маса, која доскора 
беше једноставна и засебна, издели се мало по мало 
у два раздвојена врха који као да све више беже је- 
дан од другога у колико је дубље урезана бездна 
што их одваја (в. сл. 11.).

Урвање, разоравање и усецање узимљу у пролеће, 
кад је земљиште наводњено отопљеним снегом, такве 
размере, да би се рекло: читаво ће се брдо сру- 
шити и спасти у равницу. Једног благог и пријатног 
дана бејах зашао у један планински кланац, да још 
једном видим његова снежна поља, док их пролетње 
воде нису снеле. Она још једнако затвараху улаз у 
теснац, али се већ на више места готово не могаху 
распознати — толико беше на њима црнкастих и бла- 
тавих осулина. Шкриљасте стене, којих поглавито 
и беше у кЛанцу, беху као да су се претвориле у 
неку кашу, па их видно нестајаше с њихових нљо- 
снатих страна; црно блато, што се цеђаше са зидова

4*
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Сл. 1 1 .  Два раздвојена врха у  доломитсхим иланинама у Тиролу»
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теснаца и одмах претвараше у поток, губљаше се с 
потмулом хуком у снегу који беше већ упола течан. 
Ода свих страна видех само слапове прљавога снега 
и осутог комађа! И нехотице се ужаснут питах: да 
ли се и стене, топећи се као год и снег, неће спо- 
јити изнад равнице у једноставну блатаву масу те 
надалеко претрпати поља! Поток, који овде онде 
виђах кроз пукотине у које се беху сурвали горњи 
слојеви снежних поља, беше као да се претворио у 
реку од мастила: толико му вода беше пуна осутог 
и строшеног комађа! Веше то огромна маса од по- 
кретног блата! Па онда, на место јасног и веселог 
жубора, који се обично чује, поток непрестано одјеки- 
ваше хуком, какву само и производи комађе које удара 
једно о друго и котрља се по дну корита. И овај 
огромни рад на разоравању врши се нарочито у про- 
леће, у доба, кад се земља обнавља! . . .

Сем тога, један огроман а невидљив рад врши 
се у самом камену. Све промене, које производи атмо- 
сферска вода, само су спољашне промене; унутрашњи 
преображаји, што се врше у молекилима стене, имају, 
п<г својим последицама, значај који није ни мало 
мањи од онога првог. Док се планина руши и цепајући 
се на спољашњој страни непрестано мења изглед, дотле 
она и у унутрашњости добива нов састав, па се и 
сами слојеви мењају по својем саставу. Узета у це- 
лини, планина је огромна природна Лабораторија, у 
којој су све Физичке и хемијске силе у послу, слу- 
жећи се још оним главним чиниоцем којега човек нема 
на расноложењу, а то је : временом.

Тако, на прилику, огромна планинска тежина, 
која износи на стотине милијарда тона, притискује 
таквом снагом на доње стене, да већини њих даје са



5 4 Е, РЕКЈ1И : ПЛЛНИПА

свим друкчији изтдед од изгледа који. су оне имале 
када'су биле тек изашле из мора. Тако на нрилику 
под'Тим' ужасним притиском глинци и остале шкри- 
љасте Формације добивају мало по мало шкриљаст 
склоп. У току небројених хиљада столећа збијени де- 
лићн истање се у листнће, те се потом могу лако 
издвајати, ако стена буде. након каквог геолошко| 
покрета, поново ибнесена на површину. Утицај земљине 
топлоте, који бар од неког изВесног одстојања расте 
с дубином, такође припомаже да се променн склоп 
стена. На тај су начпн, иа прилику,;, неки кречњаци 
претворени у мрамор.

Ну, не само да се молекили стена међусобно збли- 
жују или удаљују и различито ређају, према ф и з и ч к и м  
погодбама у којнма се налажаху кроз читав низ сто- 
лећа, већ се псто тако мења и састав камења. Ове је, да- 
кле, непрестано укрштање, непрестано кретање тела која 
ее померају, међусобно мешају и једно за другим иду...

Вода, што продире кроз пукотине дубоко у пла- 
шшу као и вода што се враћа као нара из дубина, 
служи као главно преносно средство овим елементима 
што се међусобно привлаче па затим одбијају,.зави- 
тлани у велики вртлог геолошкога живота. По нла- 
нинеким пукотинама кристаа потискује и замењује 
другп кристал; гвожђе, бакар, злато или сребро за- 
мењују глину или креч; тамна стена добива дУгине 
боје од новећане количине каквих састојака што т њу 
продиру а имају већу сјајност. Премештајем угље- 
ника, јумцора, ФОСФора креч постаје глиновит, доло- 
митан гипе —  криеталастим гипсом. Ови новиспојеви 
чине да се стена шири илд скупља, а отуда се у срцу 
планинском полако збпвају читаве револуције. Набрзо 
етена, збијена на одвећ узак проетор, подиже, цена
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слојеве изнад себе, производи срозавање читавих страна 
н лаганим радом, чије су последице исте које и од 
какве јаке експлозије, производи нов распоред пла- 
нинских стена. Затим се стена скупља, пуца, дубе се 
у пећине, у ходнике (галерије), па настају велика 
стропоштавања, што све тако меаа изглед и спољашњи 
облик брда! Свакој унутрашњој измени у саставу стена 
одговара измена .спољашњег, површинског изгледа. Пла- 
нина је, дакле, само скуп свих геолошких промена. 
Она је расла кроз хиљаде столећа, опадала је кроз 
друге хиљаде, и у њеним слојевима се ређају без краја 
све појаве растења и опадања, стварања и рушења, што 
се у већем размеру врше на свеколикој земљи. По- 
весница планине је управо повесница саме земље; то је 
непрекидно рушење, бескрајно обнављање!. . .

Свака стена има у себи једну геолошку пери- 
оду. Ето човек би мислио да, на прилику, у оној 
планини, која се са тако примамљивим изгледом и у 
тако дивном облику нодиже из земље, гледа дело је- 
днога дана: толико та целина има јединства, толвко 
појединости увећавају општу сагласност или хармонију! 
Међутим та је планина резана миријадама столећа! 
Понеки стари гранит на њој казује нам о старим вре- 
менима, када биљно влакно не беше још застрло зе- 
мљину кору. Гнајс,1 који је можда и сам постао у 
доба, када се биљке и животиње не беху још поја- 
виле, казује нам да су т’аласи већ рушили планине 
у доба, када се он створио на негдашњим океанским 
обалама. Плоча глинца, у којој се одржала каква кост 
неке животиње или ма и неки слаб отисак, казује нам

1 Стена, по саставу истоветна с гранитом, али шкриљастога 
скдопа; спада у најстарије стене на земљи.
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повееницу неизбројннх поколења што су једно за дру- 
гнм долазнла на новршлну зеш.о у ненроетаној ч5орби 
з® жнвот;, трагови каменог угља говоре нам о оним 
огромшш шумаиа, од којих је свака, затрвиш се, (»ста- 
внла сано таиак угљени елој;' кречна морека обала, 
гомиле животиљица, 'које Вам микросКои? бткрива, 
износе нам онет иред очи радњу лногнх оргаиизама 
којих беше тма божја на дну мора;. сваковрсни зао- 
стаци и трошке нрнчају нал о кишној водн, снежним 
нол.нмз, леденицпма, о нотоцнма тто ст некада оеи- 
нали и рушили брда, као што н- данае чшге и што 
неирестанО; .чен.ају. нозорпнцу својега делања.

При н о ј ш с л и  на еве те револуције, на све те 
ненрекндне нреображаје, на тај непрекидни нбз нојава 
што ее збивају на нлашшн; ири. помиели на улогу 
коју нланина има у општем животу земљином и у пове- 
сници човечанетва, разумећемо и оне нрве Песнике 
којн на нодножју .11 а мира3 илн Болора причаху. прве 
бајке о постан>у. Опа нам веле да је планпна тво- 
рац. Она нзлива у равнице плодне воде и шаље им 
нанос који исхрањује; она Ј»ађа сунчевом помоћу 
бнље, животиње и људе; она ееје цвеКе но нустињи 
и множи’ по н.ој срећпе градове! А' но једној старој 
јелинској бајцн, онај, што лодиже брда и даде облпк 
земљи ^беше Ерот, вечито млади бог, првенац ха- 
осов.4 бог вечно љубавп, прнрода што се ионрекидно 
обнавља:. Л М

1 'Калоии је угаљ посгао угљенован.оч огрочннх колкчина 
«и.1>а (јиума) којо јо искада ЈЈасло.-.^^.Сгграва аа увећаи.о онтиих 
ирсдмета, Јледашгх па и.епадешакла;'’! ® 3 1Јланииа у средњој Аапји.

* Хаос означака ирв^ЈЗитну збрку или леред, у. во.ме јо, но 
вероиању с.тарих Грка,' опо сав свех у  ШЈчетву.
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Не сано да се планииа ноиреетадо пораш1.ује еро- 
знјама којпма нодлеже збо? кнпха, 'мразева, к.1изавлх 
снежаника н усова, већ се од ње још непрестано 
откида големо комађе које се сурвава с великом бр- 
зииом. Таква је катастроФа? неета по оним деловима 
иЛанипе где су слојеви —  били склештенп'̂  били 
наднесенн^Ш на шнроко међу собом одвојени матери- 
јама ])азличите природе ко.је вода може одпетн или 
р|етворити. Нестане лн овнх састојака у средпни, 
то се слојеви, оставши без ослонца,^морају пре или 
Ирсле сурватн у долнну. Крај великих .одсека ово 
отпало'комађе гради брежуљак, брешчпћ па чак и 
нову;’ сиоредну нланину..

•Хедан врх, уосталом доста внсок, на којн сам 
се особито волео нети због његове издвојеНости и ле- 
иоте његових кбса, увек ми се чинио да јеШкао и 
сами онај главни врх, независна стена, принојена 
својим дубоким слојевима за земљу пспод себе. Па 
инак то беше само коса, одваљена од облшиње пла-' 
нине. То сам познао једног дана но положају сло- 
јев|/и; но Нренуклим иовршипама које се још виде 
на двема сунротним странама. То (фушено брдо, што 
данас носи на себи селанца и поља, шуме п иашњаке, 
ношто <’:е' оцеиило, још ее и обрнуло на својој осно- 
вици и иретурило само преко себе. Једна му се страна 
заронила'у з е м љ у с  друге од чести ишчупало 
из земље. У  свом паду, затворнло је улаз у читаву 
једну долину, те се и поток, који је пекад мирио те- 
као по њој, морао претвдритн у језеро и •Испунити

1 1 ЦЈероКаи .нп'а1)ај.
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онај кружни засек, у ком је сад затвореи и из кога 
се данас стаче низом брзака и сланова. Без сумње, 
ове се измене догодише пре но што се људи населише 
на овоме меету, јер нредан̂  о томе догађају ништа не 
номиње. Тек геолог прича еељаку нсторију његове вла- 
стите планнне.

Међутнм планннци добро знају она урвања мање 
значајна, онај над стена које, не мењајући видно 
изглед Крају, ипак му уништавају пашњаке, затиру 
села заједно е њихним становницииа; о томе нланин- 
цима није потребно причати. На жалоет они су од- 
већ често сведоци ових ужаених догађаја. Обично 
они буду о том извештени на неко време пре тога. 
Унутрашњи потисак планине која се ствара,, непре- 
етано збацује камење с врха етрана. Најпре се откнда 
упола одвојено кома|е и одскачући котрља ее по па- 
динама. Затим и теже, такође одвојене маее, полазе 
за тим мањим камењем, оцртавајући, као и оно,! огромне 
кривине у ваздуху. После долазе читави стеновити 
одсеци; све, што се може срушити, кида везе које 
га везиваху за унутрашњи планински костур, и на 
мах ужасна туча од стеновитог комађа нада на по- 
трееену равницу. Ова ломљава је неисказана; рекао 
би човек е ее сударило ето оркана! Комађе стена, 
измешано с прашином, са земљом, е деловима од би- 
љака, помрачи небо и у сред дана; понекад, и муње, 
поставши од узајамних судара стена, севају кроз ту 
номрчину. Након олује, кад планнна преетане тре- 
сти равницу и ваљати у њу своје одваљене етене, 
кад се ваздух поново рашчисти, становници даљих, нео- 
штећених еела прилазе и посматрају пустош (в. сл. 12.). 
А имају шта и видети! Колебе и вртови, ограде и 
нашњаци ишчезли су под грозним хаосом од камења;
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Сл. 12. ...стаиовпици ирилазе и иосматрају пустош.

пријатељи и сродници успавали су се већ у вечити 
сан. Неки планинци ч;у ми причали, да су у својој
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долини и по трећи пут на истом месту, заселили једно 
село које је пре тога било два пут уништавано уео- 
вима камења. Становници би с драге воље умакли 
одатле и пробрали себи за станигате какву простра- 
нију долину, али их ниједна суседна општина не хте 
примити, нити им уступити земаља; тако су морали 
остати и даље изложени да погину од наднесених стена. 
Сваког вечера, понеколики одјеци звона подсећају их 
на ужасну прошлост и предсказују им судбину што 
можда и њих чека једне ноћи!

0 мноштву стена из оне гомиле, што се види на 
сред њива, причају се страшне приче које казују о 
по ком упропашћеном животу; ну, исто тако се пока- 
зује и понеко комађе које није имало жртава. Једна 
од ових огромних наднесених стена, а која беше са 
свију страна при основи дубоко укопана у земљу, по- 
дизаше се баш у крај пута. Дивећи се њеној. вели- 
чини, њеној огромној маси, њеном ситном зрну, не 
могах се отрести од неке језе. Једна стазица, што се 
од пута одвајала, вођаше право на подножје огромне 
стене; близу ње, на основици јој беше . згомилано не- 
што изломљеног посуђа и угља; на стену беше на- 
слоњена ограда једнога врта а дуж целе једне стране 
ове огромне масе беху лбје зблени, упола зарасле у 
травуљину.

Ко то беше изабрао ово чудновато место да у 
њему засади врт и да га затим остави? Мало по мало, 
па схватих то. Та стаза, гомила угља и врт беху до- 
скора једнога кућерка који је сада стена заронила. 
Оне ноћи — то сам касније сазнао — кад се до- 
годило ово стропоштавање, један човек спаваше сам 
у тој кући. Изненада пробуђен, чу он ломљаву камена 
што скакаше с шиљка на шиљак по планинској па-
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дини, на у етраху полете на прозор, да се склони иза 
стрмените потокове обале. Тек што беше искочио из 
стана, а грдна се стена сруши на колебу и зарони 
је неколико метара у земљу. После свог срећног спа- 
сења, овај је честити човек опет начинио колебу; с 
пуно поуздања шћућурио ју је сад испод једне друге 
стене, што се такође опучила с ужаснога планинског 
одсека...

У понекој планинској долини урвањем стена, које 
добивају врло различна месна (локална) имена,1 граде 
се теснаци, кроз које и потоци с муком крче свој пут. 
Нема ништа занимљивије од крша ових маса, које су 
се растуриле у бескрајни лавиринат. Тамо горе, на 
падини брда, још се, по боји и облику стена, може 
знати место, где се рушење збило; ну, човек се 
пита с чуђењем: како је једна, по изгледу тако мала, 
просторија могда изручити у долину толику гомилу 
камења. Усред овог ужасног и чудноватог стења нутник 
би помислио да је у неком засебном свету, у којем 
га ништа не подсећа на ову нашу планету чија се 
површина њему чини једноставна и благо заталасана. 
Овде онде уздижу ее стене, сличне Фантастичним спо- 
меницима; то као да су куле, обелисци, истесани тре- 
мови, окрњени стубови, срушене или и очуване гроб- 
нице. Мостови, саетављени од само једне сгене, закда- 
њају поток; човек види, како вода пада у дубину, 
како ишчезава испод огромног свода, па јој најпосде 
већ ни шума не чује. Међу овим чудесним зградама 
налази их се дивовскога облика, као што су и облици 
окамењених животиња чпје ее коети ионедак налазе 
растурене у земљишним слојевима. Мамути, мастодони,

1 На пршшку: с1ар1егз (зеч|'е уши), 1ар1а2, сћаоа итд.
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дивкорњаче, крилати крокодили, сва ова шантастична 
створења стоје у том ужасном хаосу. Хиљадама ко- 
мада овога камења згомилано је у теснацу, а само 
један од њих толиког је обима да би могао послу- 
жити као камени мајдан и дати грађе за читава села.

Ово штркљасто стење, ове „зечје иши“, које 
е толиким чуђењем гледам и кроз које идем језиво, 
ипак нису ништа наспрам неких планинских урвина 
чије комађе покрива врло простране крајеве. Има 
планинских громада, чији су врхови од једностав- 
них и тешких стена које опет леже на трошним сло- 
јевима, те их воде могу лако збрисати. На овим 
је брдима падање камења обична појава као год ’и 
усови и киша, Људи непрестано погледају на врхове, 
да би видели е да ли се не спрема какво урвање. 
У једном недалеком крају, што се називље земљом 
развалина, налазе се две планине које су, но нричању 
становника, некада међу собом војевале. Добивши жи- 
вот, ова два камена дива наоружају се властитим својим 
стенама и стану се сатирати и уништавати. Само у 
томе узајамном сатирању они нису могли много успети, 
јер још и данас постоје; али се могу замислити оне 
грдне гомиле стена што осташе иза ове борбе, нада- 
леко растурене но равницама! Понекад је и човек, не- 
гледајући на своје ништавило, огледао подражавати 
лланини и то од жеље да уништи друге људе. И 
управо у теснацима, на местима где је ждрело уско 
и надвишено стрменитим одсецима, планинци и сур- 
ваваху стене на главу својим непријатељима. Тако су 
Баски,1 скривени по шумарцима на косама планине

1 Мали народ (пола милијуна) на надинама ниринејским; 
очувао је и до давас свој језик, различан и од француског и 
од шнанског.
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Алтабискара, дочекали Француску војску, коју вођаше 
див-јунак Роланд, а којој је требало пробити се кроз 
уски нролаз ронсевбски. И кад редови најмљених вој- 
ника, налик на дугачку змију кад улази у какву пу- 
котону, испунише теснац, зачу се вика, и стене се 
сташе осипати као туча на ову гомилу што се кре- 
таше по дну. Поток у равници напуни се крвљу што 
тецијаше као из бурета из изломљених удова; он ва- 
љаше људска телеса и смрвљене удове, као што ва- 
љаше камење кад набуји. Изгибе сва Фрушка војска 
од које се за час направи само крвава гомила. И данас 
се показује на подножју Алтабискара место, где је 
погинуо РоЛанд, јунак над јунацима, заједно са својим 
ратним друговима ; али је одавно нестало оног камења 
којим беше засута његова војска — покрили су га трава 
и трњак...

Резултати малених радова људских нису ништа 
наспрам природних урвања што се збивају Нод ути- 
цајем киша или услед унутрашњег планинског при- 
тиска. Чак и након многих векова велике урвине 
камења задржавају свој изглед рушевина, чинећи на 
човека једино утисак ужаса и страха. Али, ако већ 
природа поправи ову пустош, то ова места, где су се 
урвале стене с одсека и очистиле га, постану баш 
најлепши положаји на планинама. Уосталом, зашто 
и не ? Воде су вршиде свој посао кроз читав н8з сто- 
лећа; доносиле су гдину и ситан песак да обнове своје 
корито и да на обалама створе слој земље; потоци 
су мало по мало искрчили своја корита излокавши 
иди одневши камење што им беше на путу; заго- 
нетни под, састављен од мањих стена, поново се за- 
одео травом и прометнуо у пашњак пун стабљика и 
стрњика; па и саме велике стене заоделе се махови-
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ном и овде онде иоказују се као дивотни брежуљчићи; 
гомилице дрвета расту украј сваке истакнутије стене 
и нретварају већ и онако красан крај у планину 
за око необично нримамљиву. Као год и лице чове- 
чје, тако се мења и изглед природе: неотесаност се 
заменила осмехом.. .

V I I I  
0 6 д а ц и.

Колико се год планина чинила велика, она је 
ипак према величини земљинекугле проста једнабора, 
сразмерно многп мања но што је брадавица на телу 
каквога слона: тачка, зрно песка! Па ипак ово, и 
ако наспрам величине земљине тако мајушно, узвишење 
купа своје стране и свој венац у ваздушним краје- 
вима, који су и веома високи и веома различити од 
крајева' у равницама, у којима се настањују народи. 
Пешак, који се за неколико сахата попне од подножја 
брда до стена на врху, превали у самој ствари пут 
с више противности, но што би му Дао пут око 
света, преко мора и континенталних низија, за који 
би употребио читав низ година! . . .

То је стога што на океан и на крајеве, који 
су тек мало издигнути изнад морског уравња, при- 
тискује као грдан терет I— ваздух који се на виси- 
нама проређује и постаје све лакши! — Стотинама 
па и хиљадама брда уздижу своје врхове у ваздушни 
слој, којега су молекили међу собом два пута више 
размакнути, но што су молекили у ваздушном слоју 
доњих равница. Појаве светлости, тоилоте, климатске 
прилике, биље — све је другачије тамо горе; про- 
ређенији ваздух пропушта лакше топлотне зраке, па
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било да они долазе од еунда или да ее одбијају од 
земље. Кад сунце греје на ведром небу, онда се то- 
нлота брзо увећава на горњим косама; ну, чим оно 
зађе, сместа се охладе и високи планински делови: 
топлоту, коју су добили, губе врло брзо зрачењем. 
И тако на висинама готово увек влада хладноћа. У 
нашим је планинама у средњу руку по један ступањ 
хладније на сваких 200 метара висине у вертикалном 
правцу...

Ми, јадне чаршилије, који смо осуђени на по- 
кварену атмос®еру и који уносимо у своја плућа ва- 
здух препун сваковрсних отрова и већ издахнут из 
многих других груди, ми се, кад идемо по високим 
брдима, највиже и чудимо ономе, за чудо чистом, 
ваздуху; он нас највише и развесељава. 0, како 
тада весело дишемо, како усишемо тихи ветрић, како 
се опијамо њиме! То је за нас амбросија/ о којој 
говоре старе митологије! Под нашим ногама шири се 
далеко, врло далеко по равници, магловит и прљав 
простор, у коме се ништа не може оком разликовати. 
Ето, тамо је наш великн град! И ми с ужасом по- 
мишљамо на године које смо морали проживети под 
тим покривалом од дима, прашине и нечиста задаха.

Каква је пак супротност између овог изгледа 
равница и изгледа планине, кад јој је врх слобо- 
дан од магле и кад га можемо посматрати издалека 
кроз тешку атмосФеру која притискује равницу! Тај 
јо призор леп нарочито кад киша снере на земљу пра- 
шину из ваздуха, те кад ваздух буде, тако рећи, нод- 
млађен. Тада се стене и снежна поља видно одвајају 
од небесног нлаветнила; брдо, поплаветнело као и ва-

1 Храна, коју су, по митодогији, јела стара ј'елинска бо- 
жанства на Олимпу.

п л а н и н а  5
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здушни сдојеви, показује се на небу и поред огромне 
даљине у васколиком реље®ном изгледу својих врхова 
и гребена ; распознају се долинице, теснаци, про- 
валије; шта више, понекад, у црној каквој тачци, 
што се полако помера по снежним пољима, може чо- 
век догледом распознати и каквога свога пријатеља 
који се пуза на врх. У вече, после сунчева зала- 
ска, планинска се пирамида показује у својој нај- 
чистијој I'уједно и најсјајнијој леноти: оетала је 
земља у сенци, сумрачак обавија хоризонте равница, 
улаз у ждрела већ се завио у ноћ. Ну, тамо горе све 
је још у светлости и весело (в. сл. 18.). Снежаници, 
већ збијене масе снега које сунце још обасјава,- од- 
бијају од себе његове ружичасте зраке; они пламте 
и њихова светлост изгледа тим живља, што се год 
више навлачи сенка која поступно обухвата косе па 
их застире као неким црним покривалом. Најпосле 
једино остане врх брда који сунце још може дохва- 
тити преко кривине земљине; он светли као нека вар- 
ница, и човек би рекао е је то један од оних чуде- 
сних дијаманата што се, по индиским бајкама, бли- 
стаху са највишег врха божанских. планина. Али већ, 
ето, нестаде и тога пламена; и он ишчезе тренутно 
у ваздуху! Ну, гледајмо и даље: у место сунчева 
одблеска имамо још одблесак пурпурне паре на хори- 
зонту ! Планина се још једном засветли, ну слабијом 
светлошћу. Изгледа, као да више нема тврде стене 
под њеном блиставом одећом; остаје само зрачна оп- 
сена, ваздушаста светлост, човек би рекао, да се оно 
високо брдо одвојило од земље те плови по чистој 
небесној пучини! . . .

И  тако редак ваздух у високим ваздушним кра- 
јевима увећава лепоту планинских врхова, спречава-
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јући иоквареиом ваздуху из доњих слојева да се до- 
хвати висина. Ну, он такође нагони и невидљиву пару 
што се подиже из мора и равница, да се згусне у 
облаке на косама нланинским. Обично се испарена 
вода, што је у доњим ваздушним слојевима, не на- 
лази ту у тако знатној количини, да би се могла 
сместа претворити у облаке и пасти као киша; ва- 
здушни слој, у којем она плива, одржава је у стању 
невидљива гаса. Ну, чим се тај ваздушни слој попне 
у небо и собом однесе своју пару, он ће се поступно 
охладити и његова вода, згуснута у подвојене моле- 
кнле,1 наскоро ће се опет појавити. У  први мах вам 
је то готово неопажљив облачић, просг бели пран на 
плавом небу. Томе се прамену придружују други, и 
сада то постаје вео, кроз чије расцепе око може овде 
онде сагледати и плави ваздужни простор. Најпосле, 
то постаје густа маса што се или развија у трубе или 
гомила у пирамиде. Има тих облака таквих, да се 
уздижу изнад хоризонта као праве планине. На њима 
се тада јасно оцртавају планинске главице и њихова 
труда, нЛанински снежаници и блистава ледена поља, 
засењени теснаци и провалије —  накратко, цео пла- 
нински рељеФ! Само што та парна брда лете и што 
су нестална; једна их је ваздушна струја створила 
а друга их ваздушна струја може поцепати и разбити. 
Једва да трају по неколико чаеова, док је трајање 
камених брда и планина милионима година! У самој 
ствари да ли је та разлика баш тако голема? Према 
животу земљине кугде, облаци и планине су исто тако 
појаве од једнога дана. Минутп се и векови мешају 
међу собом кад утону у бездан времена...

1 Молекилима се у физици  називају најситнији дедићи, од 
којих су теда сложена.
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Облацл с« нарочцто радо гомилају око столб. што 
<зе иодижу иисоко -у: небо. Једпе' ирнвлачи ка стеии 
<‘.1ект|шиа кој4 је суиротпа т{.иховој елекринн; друге 
ногаа ветар но наздушном нрост(»ру те ударају о косе 
брдске, о ту велпку преиреку која се испречила на њи- 
хову иуту, Трећи оПет, иевидл,иви иа толлијол зраку, 
показујт со само при дотпцаи.у ваздуха са ХЛаДним 
каменом лли. снежаинцима;. унраво рећи, сама планина 

-адушњава пару и пШШеде је из наздуха'! Колико ли 
"еам пута, посматрајући врх брда или какав непољен 
гребен, видео како се ира.меи.о од зачстих облака 
«купља око двденог ши.и;а! €тане се дизати дим,- па- 
ллк ва дим што со пен.е из. кратера;-иаскоро се и>име 
омота сбаки вјиичић брега, н кајиосЈе се цело брдо 
рота чалмом од облака коју јо само оио изаткало 
У' прозрачном ваздуху. Чист|: - !бн се рекло, као да су 
ту у послу неке невидл.иве руке које раде- на ства- 
рању бура и падаи.у кнша! И, кад становпици рав- 
пица углодајт, да је нланино нестало у, гомили облака, 
#ли знају већ но шешпру, који тај див леће на главу, 
какво им весеље он сирема! Кад се две мале вазду- 
шне стЈ.»ујо сукобе на нданлнском в ј>х т , Л то једна то- 
нла а друга х Л а д а а ^ с е  магла, што на .мах по- 
стаие, испне као у вртлогу горе у небо; нланннд 
постапо вулкаи, и иара пз н.е стаие издазити као у 
■беенилу, разлбћући се у огромној крлвој лшшји да- 
леко ио небесима-...

Издвојени облаци шире се блободио по пебу, ио̂  
ново се саетав.].ају, згомилавајт се нли се осипају под 
утицајем ветра, разастиру се или одлећу и неи.у се 
чак до. горших ваздушних сло,ј'ева, 'далеко пзпад нај- 
узвишенијиЖ врхова на земл.и; јш н о л и ео с т  је шихо- 
вих облика миого већа од разноликости оних облака
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што опасују врхове планина. Али и ови исто тако« 
показују чудну променљивост у изгледу. Час су то 
издвојене магле што се помераЈу заједно са струјама; 
хладна ваздуха; њих тада видимо, како се вијугају 
уз гудуре или иду по косама, кршећи се о шиљасте- 
стене. Час су то дебели облаци који уједно скривају 
целу планинску косу; кроза њихову густу масу, што- 
расте или се смањује, што се помера или се цепа, нозна- 
јемо од времена на време наш врх брда који нам се 
сад указује тим већи, у колико га више видимо оти- 
снута у вртлог покретне паре. Каткада су пак ваздушни 
слојеви различите температуре и, наслагани један на, 
други, имају потпуно хоризонтални положај те се 
чине као геолошки слојеви; такав облик имају онда 
и облаци које видимо да ту постају: и они су распо- 
ређени у правилне и паралелне таване, те више или 
мање закривају на једној страни шуме, на другој па- 
шњаке, снежна брда и стење. Понекад су опет вр- 
хови, горње косе, цео горњи део планине утонули. 
у тешку масу облака, сличну суром или црном небу 
које као да се на земљу спустило; планина се уда- 
љује или приближава према игри парних гомила што- 
се смањују или увећавају. Наједанпут од подножја до* 
врха свега нестаје: брдо се сасвим изгубило у магли; 
с врхова силази олуја, шиба ово море од тешке паре,. 
и наш див се стане појављивати (в. сл. 14.) „натмурен, 
црн, у вечном лбту облака“ ...

IX
. Магла и одуја.

Кад човек иде планином кроз маглу, налази се 
као у неком новом, ужасном и уједно шантастичкок
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Сл. 14. ...»Натмурен, црп, у вечном лету облака“...

свету. Па и кад ходи добро утрвеиом стазом ио бла- 
гим косама, и гледа на оближње делове брда, чији

I
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.му иојас.ш прошд к$о трепери -час ј  гушћој, а час у 
ређој маглп, он осећа изНеетан страх.

Ваља већ да је човек добро познао природу, па 
да не оеека немир кад аападне у магду; најман>и 
предмет |рбива огромне, бескрајне размере : чини нам 
ее, као да нам се бдвжи нешто неодређено, нешто 
дрно и као да хоће да нас ухваЉ. Да није то грана 
И.П1 каквр дрво# Можда Је то са.но жбун ? "Чини 
вам .се, да се читава мрежа рд уза испречида пред 
вае, а кад ближе, а оно то је проета паучина! 
Ледиога дана, када се магда беше разредида и када 
се заеветлише сунчеви зраци које по Мадо' пррпушташе 
лпра, застадох, нун чуђења и дивљења, спазивши како 
једпо див-дрво нружа аТдетски своје мишице к врху 
једнога гребена. Никада ниеам имао среће видети 
дебљега дрвета и н|; згоднијем месту да ее може ју- 
начки борити с; олудом., Дуго га поематрах ; ну, мадо 
но мало учини ми се, да оно придази мени и да ее 
у исто време све већна смашује. Али, Јгада супце по- 
беднички разби маглу, оназпх,. да је то јш с о к р  дебло 
прост маден жбун, Шрастао из иукотине обдижње 
стене...

■Путник,- што се изгубио у маг.ш, усред провада 
и иотока, налази ее доисга у ужаспом стап.у: ода 
свих страна ногибао, ■ смрт! Ваља ићи Н то брзо ићи, 
те да се, што јо могуће пре, стигие на равно земљи-’ 
ште |  равници пли до бдагих коса с нанш.мн,има, и 
Да се /Наиђе на какку сцаевносну стазу. Пу, у тој оп- 
штој пуетињи, човек ее ни по чем не може управљати, 
и у свему види само сМетње. На; једној страни иеетаје 
земље: рекао би човек, да је дошао на ивицу какве 
бездне. На другој ее странц иетакда стена; њезин 
се одеек чини неприступачан. Да избегне иропасти,
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човек покушава да се попне на стрмениту стену; стаје 
ногом на неку 'утолег.шцу у камену п пење се од стене 
до стене; наскоро већ буде као да виси између неба 
и земље. Дајносло воћ стигне на врх. Али, ево, где 
се сада опет иза ове прве стене уздиже друга с не- 
сталним и нејасним проФилом. Дрвеће и шибље, што 
расте на околцимп,иружа своје гране кроз маглу 
чисто неиријатељеки;‘ лонекад иак види се еамо, како 
се нека црнкаста маса вијуга у суром засеику ; међу- 
тим, то је грана, и само се не види од кога је дебла. 
Лице се већ окупало ситиом кишом; сваки жбун и 
шиб ностали су као реаервоари с леденом водом која 
путиикд, пробија, као да је ушао у какво језеро. Удови 
.се коче;. корак иостајо непоуздан; човек може дако 
склизнути с® траве или с влажпе степе те се; ско- 
трљати у нровалију. Страховит шум долази оздо и 
као да предеказује судбопоеаи час; чује се нако пада 
камење што се одвал>ује, како грање, пуно кишних 
каиљица, Фијуче на евоме деблу, па се чује и нот- 
мула хука . водопада и тужно удараље језерских ва- 
дова1 о обаде. С ужаеом- човег; гледа, како магла 
постаје тамна као сумрак и помишља наужасну смрт, 
која може доћи било од хдадиоће, било ако се опучи 
са стене. .

Чуђење па чак и страх, који цданине из неких 
климата изазивају у човека, долазо отуда, што су оне 
готово увев обавијене маглом. На тај се начии многа 
пданииа у Шкотској или Норвешкој чиии ужасна, 
ма да јес|на у самој ствари много мања од многих 
других висова на земљи. .1>удп често; виде, како их 
омотава пара, и како се после местимице указују и

1 Н а високим планинама, као на Алпима, Кордиљерима, 
Хималајима итд. мада су планинска језера врдо честа појава.
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опет скривају, тако рећи, путују посред облака, при- 
видно се удаљују да се одмах опет зближе, смањују 
се, ако сунде јасно осветли њихове ивиде, а постају 
веће, кад се оките маглом. Сви ови променљиви из- 
гледи, сви ови лагани или брзи преображаји планине 
чине те она у неколико личи на чудесног дива који 
узноси своју главу изнад облака. Оне планине, о ко- 
јима певају Осијанови1 спевови, сасвим су друкчије 
од непокретних јегипатских врхова са сталним про- 
Филима које озарује чиста сунчева светлост: оне вам 
гледају у  очи; понекад се смеше, понекад прете, али 
оне ипак живе вашим животом, осећају заједно с вама. 
Бар тако човек мисли, те им и песник, који о њима 
пева, придаје човечју душу...

Л.епа по пари, што је омотава, кад се гледа оздо 
кроза чист ваздух, планина је исто тако лепа и ономе 
који је посматра озго, и то нарочито јутром, тј. кад 
и сами највиши врх допре у небо и кад јој се по- 
дина окружи морем облака. Доиста је то прави океан 
који се шири на све стране докле око може догле- 
дати. Бели таласи магле таласају се по површини тога 
мора, али не онако правилно као течни таласи, већ 
у неком величанственом нереду, у којем се поглед губи. 
На једном месту видимо их, како су се ускомешали, 
увили у трубе или колуте од дима, затим се расипају 
у прамење као оно снег и ишчезавају у ваздушном про- 
стору. Напротив, на другом месту, они се таласају у за- 
сенчене или замрачене долине. На трећем је опет месту 
непрестани вртлог, кретање таласа што се витлају 
и потискују у чудноватим круговима... Понекад је

1 Ш котске планине. —  Осијан, шкотски бард (иесник) из
I I I  века. Иод именом Осијапа певао је  у  прождом веку (1762.) 
МакФерзон апокриФне песме.
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парни застор доста једноставан; уравањ маглиних та- 
ласа остаје на готово једнакој висини свуда около 
стена што се пружају као гребени; на више места, 
врхови појединих брежуљака подижу се изнад магле 
као острва или стењаци. Понекад се замагљени океан 
раздели у одвојена мора, па се местимиде може ви- 
дети и дно долина, налик на неки доњи свет, у којем 
нимало нема оне миле ведрине као на највишем венцу. 
Сунце обасјава косо све магловите увоје што се по- 
дижу изнад тог великог мора; ружичасте, пурпурасте, 
злаћене боје, помешане с чисто белом, бесконачно ме- 
њају изглед том таласавом застирачу. Сенка од брда 
простире се надалеко кроз пару и непрестано се мења 
према ходу сунчеву. Посматрач види чак и своју вла- 
ститу сенку, која постаје на парном застирачу и то по- 
каткад у огромној величини, па је с чуђењем проматра. 
Мислио би човек да гледа неко спектрално чудовиште 
које он нагињањем, ходом или махањем руку по вољи 
помиче.

Неке планине, што се уздижу посред плавога мора 
пасатских ветрова/ готово су увек до пола омотане 
магловитим застором што путнику, кад дође до врха, 
готово увек скрива изглед велике азурне равнице; 
ну, око врха, по чијим пашњацима ја ходим, парни 
застори дижу се и спуштају, мењају се и разасипљу 
сасвим по случају: то су појаве, које немају никакве 
сталности. После толико сахатб или дана таме, сунце 
најпосле пробије ту магловиту масу, раскине је, ра- 
заспе је у прамење, претвори је у ваздушну пару, и 
наскоро она земља доле, што беше лишена благе све-

1 Пасатским ветровима зову се сталне ваздушне струје, 
које дувају од земљиних стожера кполутару; оне се лако осе- 
ћају у  топлим крајевима.
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тдости, буде опет обасјана животворном светдошћу. 
Ну, исто се тако дешава да се магла згусне и зго- 
мила у збијене и вихорасте обдаке. Облаци се најпре 
међу собом привлаче, затим се одбијају; у пари, која 
се згомилава, скупља се све више електрицитета: јавља 
се бура и у њеној хуци као да се губи доњи свет.

Еад већ једном отпочне, бура се не пење увек 
на висове што су над њом; често она остаје у до- 
њим слојевима атмосФере, где је и постала, и посма- 
трач може, седећи спокојно горе на сухој трави ви- 
соких обасјаних пашњака, видети како се доле, испод 
њега, непријатељски облаци б§сно сударају и уништа- 
вају. То је нризор и величанствен и ужасан. Нека 
плавкаста светлост избија из ових узаврелих гомида; 
бакарни одбдесци, боје што се преливају у љубичасту, 
дају овој парној маси изглед неке огромне усијане 
топионице; чини се, као да се земља отворила, па 
испушта из својих недара читав океан од лаве. Муње, 
што скачу с облака на облак кроз тај хаос, вијугају 
се као ватрене змије. Цепање' ваздуха, појачано од- 
јецима пданинским, иде као бескрајна грмљава. Као 
да све стене у исти мах пуштају своје громове! У 
исто време чује се потмули шум што долази од до- 
њих поља кроз узвитлане облаке. Њега чине пљу- 
сак или град, или он долази од крхања дрвета што 
се ломе, од стона што прскају, од точила што се 
строноштавају, од потока што бујају, хуче и роне 
своје обале. Сав тај различити лом меша се уједно 
и допире до горњег, ведрог дела планине. А  тамо 
горе све се то чини као нека тужбалица, као јадање 
што долази из равнице у којој живе људи! . . .

Једнога дана када, мирно седећи на једном врху 
под благим небом, гледах како бура отпоче беснети
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на подножју плапипе, не могах ее оглушити о ту 
жалбу која ми као долажашо из л.удскога света, Ои- 
))Ох озго и зароних у црну маеу узвитлане паре; за- 
роних, тако рећи, посред громова, у муње и у море 
кише и туче. Силазећи једном стазом, што се претво- 
рила у поток, скаках ® камена на камен; занесеи бе- 
снилом елемената, гржљавом, жубором вода, шуштањем 
заљуљаних дрвета, трчах с неописапом радошћу. Кад 
најпосле стигох у тишину, где нађох ватре, хлеба, 
суха руха, сву милошту добрОЈ' планинчева дочека, 
готово сам се кајао за оно страено уживаве које сам 
мадо час тамо уживао. Чинило 'ми се да еам и ја 
тамо горе, у киши и ветру, био саучесник оне хуке 
и буке за неколИко сахата, и свесио се удруживао 
с иесиеспим елелентима.,

X
Снежна поља.

„Бела, блештава, снежла “ —  то је готово увек 
била ирва реч коју су за високе планиие имади на- 
роди који еу, један За другим долазили иа њихну 
подину. Подижући очи на-врхове, опажали еу, изнад 
облака, блнетаву белкну снежних и ледених поља, 
и њихово је дивљење Ишло .у толнко веће, у колико 
су се више доња поља својим једноликим и мрким 
земљиштем разликовала од белих врхова (в. сл. 15.). 
Људи нарочито и иогледају на оне ледене масе што 
се на сунчевим зрадима блистају као сребрне илочице 
чак и у средини лета, дакле у доба, када се по пу- 
товима подижу облаци вреле прашиие и када уморни 
путници жудно траже хладовину, те да из ње посма- 
трају те ледене масе. Иак и иоћу назиремо ова ви-
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сока снежна ноља на планини по слабом одблеску 
који нам од њих долази, рекло би се, као из неког 
далеког света...

Често и средње косе, на и доњи гребени, нису 
без снежних слојева. Већ нред крај лета, када су но- 
тоци снели у равнице отопљену воду с усов§., кад 
је дрвеће стресло са себе снег који му је гране но- 
вијао и кад су се и саме ситне маховине, оживевши 
околну просторију, ослободиле снежног прамења које 
их је окружавало: већ тада нагло хлађење ваздуха 
претвара планинску пару у снег. Та, ето, колико јуче, 
сви се нижи делови на планини и њихови пашњаци 
беху сасвим опростили иња; могла се чак разговетно 
распознати мрка или жућкаста боја голога стења, па и 
шумско и травно зеленило и руменило шибља! Али, ето, 
кад смо се нробудили јутрос, пред нама стоји бело снежно 
рухо у које се увили чак и нижи гребени планине. 
До душе, то снежно рухо, тај бели огртач, како о 
њему говоре песници, пробијени су и поцепани на 
хиљаду места. Кроза њ пролазе многа планинска уз- 
вишења, и тамне стене својом бојом, супротном сне- 
жној белоћи, тако одају много разговетније реље® по- 
јединих окомака. По дубоким пропастима прамење се 
наслагало у дебеле слојеве а по стрмим косама на- 
чичкало се по пукотинама лако, као танки извезени 
вео; по ридовима се пак виђа као сјајан вез само 
овде онде. Сваки планински наб.ор оцртан је већ из- 
далека у свом правом облику блиставом масом снега 
који се по њему разасуо. Шиљке и удољице сваке 
испољене стене обележавају различито дебели снежни 
слојеви, који се смењују с наготом стене. Тамо, где 
је стена састављена од правилних слојева, сиег је обе- 
лежио врло јасно деобне пруге слојева. Он и лежи
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на горњој поврпшни, издвојен од осутих зидова. Ни- 
шта он ту није изиеиио, и већ се на први поглед 
види, како се слојеви по стењацима и главицама про- 
тежу с чудноватом правилношћу до на неколико миља; 
рекао би човек, е су то слојеви које је тако насла- 
гала рука неког особитог див-неимара! . . .

Па ипак овај пролазни летњи снег, што омотава 
планину као неки вео, и који, у место да јој скрива 
облике, баш напротив одаје их у најмањим њихним 
нојединостима, —  ипак је он, тако рећи, каћипер- 
ство природе. Он наскоро ишчезава са нижих брежу- 
љака и истакнутијих брда; сваког дана сунчани зраци 
померају му доњу границу на више, ка врховима; па 
чак по каткад, кад су лени дани, догађа се да му мо- 
жемо пратити отанање сахат по сахат. Свака пропаст, 
која негде преееца планинске падине, показује по 
једну страну, већ очишћену од снега, а то је она 
коју сунце у подне слободно осветљава, док јој се 
на другој страни, на оној која је окренута ка северу 
хоризонта, јасно бели снежна Маса. Затим мало по мало, 
па и ова страна збацује снег са своје траве и својих 
етена; и онда остаје од летњега снежног пада само 
још мало локвица, што се поступно смањују, те се по- 
казују као остаци минијатурних усова, којима су била 
испуњена ждрела. Ови се усови мешају са земљом, са 
шљунком, и поток, што туда тече, односи им кап по 
кап каљаве каше! . . .

Милина је погледати овај снег од неколико дана. 
За поглед је врло пријатан његов промењиви украс; 
он се, доиста, и јавља еамо за то, да га наскоро не- 
стане. Ко хоће да посматра снежна поља у њихову 
правом изгледу и да их појми у њихову раду као 
природне чиниоце, треба да их види зими, у време
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највоће студени. Тада је све застрто грдиии слојевима 
воде, која је кристалисала у облику иглица и нра- 
мења; иланииа, вени иредњи делови (подгорина) и 
брежуљци на њеној нодини тада и немају свог правог 
облика. Дебела маса што их покрива, крије им право 
обличје и даје им иове изгледе. На место висова, 
ауба, шиљака са изрецканим прочилом, брдска коса 
се сад дивно таласа у слободним, ну кривудавим по- 
тезима. Као год што и вода, 110д утицајем тежиие, 
уравњава своју поршину и разлива се хоризонтално, 
тако се исто и снег, покоравајући се иарочитим за- 
конима, слаже у заравњене слојеве. Ветар, што у ви- 
хару паноси овај снег, паиоси га најпре у јаруге и 
удољице, за тим њиме заравњује све ивице и полаже 
га по свима узвишицама; неравну, искрзану, дивљу 
планину замењује тако друга планина разговетнијих 
и лепших ивица и прекрасних кривина. Ну, и поред 
дивоте ових контура, изглед је овога дива ипак врло 
страшан. Овде онде изнад огромних блиставих и бе- 
лих литица сгрче окомци, стене, што се испружиле 
далеко у страну, а на којима се сиег није могао одр- 
жати, те им ее по супротној боји зидови сасвим црие. 
Човека обузима ужас, кад ногледа на ове дивовске 
зидине, које се иа сиегу чине као оно хридови од 
угља на обалама каквог ноларног океана.

Цри овом нреображају равиице су измениле из- 
глед још више но и сами планински гребени или косе. 
Снег је, спустивши се са свих страна, испуиио удуб- 
љења, поравнио јаруге, заравнио омање неравнине. 
Потоци и водопади покривени су; залеђено је све, и 
све почива под тим огромним покровом. Па и сама 
језера су сахрањена; лед на њиховој површини носи 
огромне снежие слојеве, и често се не зна ни где се
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налазе језерски басени; тек по нека,д ако се кроз 
какву клисурицу може видетн на дну провалије или 
долинице тиха, црна и без сјаја језерска површина; 
рекао би човек, е је то неки бунар, нека проиалија 
без дна! . . .

Испод великих врхова и горњих региона, где 
се снег гомила у слојевима, високим као кућа, пока- 
зују се овде онде јелове шуме, али и то само у пола. 
На свакој грани ова дрвета носе толико снега, ко- 
лико га у опште могу понети, а да се не саломе; 
све ово грање скупа гради као неке сводове, са ко- 
јих се уздижу неједнако згомилане масе снежних кри- 
стала; тек по гдекоја непослушна гранчица ослободи 
се ледене тамнице, те пружи у слободан ваздух своје 
угасито зелене, готово црне стреле, од којих свака 
на свом крају носи по један поприлично тежак снежни 
слојић. Кад кроз ове гранчице духне ветар, онда са 
њих спада с металним звеком комађе снега; по тој 
склонитој шуми и сјајном крову, што је заклања, за- 
влада тада опште шуштање; понекад се направи пу- 
котина, понеки се усов опучи доле, створи се по- 
канва провалија, коју заклони тек неки нови смет 
новим снежним мостом. Помислите, шта би тек било 
од путника, који би зими залутао у такву шуму, по 
којој он лети ходи без бриге, газећи кратку траву а 
заклоњен дебелим хладом од дрвећа! Т1, њему би на 
сваком кораку претила погибао да падне у провалију, 
и да га затрпа снежни усов! . . .

Доле, у долини, као да је мучније распознавати 
сеоске куће него ли шуме и гајеве. Кровови, сасвим 
застрти снежним слојем, под којим се угибају, не могу 
да се разликују од околних снежних поља; једино, 
што плавкаст дим подсећа, да под тим белим покро-



вок живе и раде људи. По неки зид, или звоиик, 
ире1шда ову монотону слику. Уосталом, на овом ме- 
сту снег је више развејан него тамо даље од људских 
станова. Обрћући се у ковитлац око домова, ветар је 
иодигао с једне стране снег у брежуљке и барикаде;1 
с друге стране га је готово сасвим развејао. Неки 
мали неред у природи показује да је ту близу човек, 
премда је и тамо, као и по другим местима, безгра- 
нична тишина и ретко кад да по који шум наруши 
мртву тишину, што влада у долинн и на планини. 
Па ипак понекад човек и остали етановиици нла- 
нииски морају да изиђу из својих јазбина и да поре- 
мете велику тишину природе. Само мрмот,2 скривен 
у СВОЈОЈ јазбини, под дебелим снегом, може преспа- 
вати дуге зимње месеце и чекати, у неком полумртвом 
стању, док пролеће ие поврати слободу потоцима, трави 
и цвећу. Дивокоза пак, која није толико срећна, и 
коју снег гони са високих планинских врхова, мора 
да лута око’ шума, те да тражи склоништа у честама 
и да гризе кору и лишће. Па и човеку ваља изла- 
зити из сгана, било да размени какве евоје производе, 
било да купи животне намирнице, било да испуни по- 
родичне или нријатељске обавезе. И тада треба про- 
иртити снежне гомиле, што су се згомилале пред вратима, 
и с великом мук.ом прокрчити себи стазу. Ја  гледах 
тако једном, озго чз једне колебе на једном вису, 
иека од ових малих, готово невидљивих створења, 
неке од ових црних мрави, што се зову људи; гледах 
их како лагано иду као но неком путу, између два 
сиожна зида. Никада ми се човек није учинио тако
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1 Вране. — 2 Горски миш; сисар из реда глодара, који 
цресиава зиму.
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ниЈитаваи. У том ведиком белом заетирмчу, ови ми 
шетачи беху као тачкиде, шимерички апсурди;1 чи- 
сто се. питах, како су такви нигмеји,2 могли иочи- 
нити она велика дела из исто[)ије? и иостуниим на- 
предовањем остварити оно, што се данас називље ци- 
вилизацијом, залогом нотоњег благостаља и слободе.

Па инак и иоред ових ужасних зимњих онегова, 
човеков разум и смелост учинили. су, да се он могао 
иојавити као победилаЦ, створивши трговачке пу- 
тове, што му донуштају да слободио шаље своју робу 
а и да салх готово у свако време иутује. Ето, већ 
ни дивокоза не трчи више но планииским врховима; 
мноштво тица, које су лети узлетале високо изиад 
иајвиших хридова мудро се спустило у топлије кра- 
јеве у равници. Ну човек јоиг и сад иде путовима, што 
се иењу од ждрела. до ждрела, од косе до косе, чак 
до какве нролазие преседлице, и снуштају се на др|Ш 
страиу. За лепог годишњег доба, кад весели потоци 
скачу у слаповима украј иута, тада чак и кола с ко- 
њима могу е но муке уз звук иранораца прелазити 
оним путем, што је с великом муком прокрчеи озго 
страном на окомку. Еад сиегови онет покрију пут, 
ваља нроменити иреиосна средства; двоколице и кола 
замењују се саоницама, што лако клизе но згомиланом 
снежиом нрамењу. Прелазак нреко брда бива и тада 
с истом брзином с којом и у најтоплије дане у го- 
дини; при силаску нак бива то брзином, да се човеку 
памет заврти.

Путујући тако иа са,оницама но планинским ви- 
бовима и може човек добро нознати велике снегове 
и снежиа иоља. Лака дрвепарија у с-аоницама клизи

1 Ниттавила, у  којима со мј)Н1)ода ијлгварила. — '2 Мали
људи.
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нечујно; не чује се кдопарање колске гвожђарије по 
тврдоме земљишту, и човек би рекао? као да путује 
по ваздушном простору, као да га носи какав дух и 
као да је и сам какав дух! Час заобиђете око кри- 
вине какве ировадије, час око степе каквог камаља; 
идете са дна нровалије до врха бездни, и, крај свију 
ових? тако различитих облика, што се пижу пред 
очима, иланина задржава једнако своју једноставну 
белоћу. Ако сунце осветли новршииу снежних ноља, 
по њима заблистају неизбројни дијаманти; а ако је 
мутно време, онда се све стапа уједно, у суро. Ко- 
мади облака, снежии брежул>ци, не разликују се више 
једни од других; човек би рекао, да плива у без- 
грапичиом ваздушном простору и да не припада више 
земљи. . .

Па како се човек стане још већма предавати 
сну, када нређе преко највише ивице на седлу па 
почне силазити сунротном страном, поиесеи од окуке 
до окуке муњевитом брзином! Гледајте силазак ка- 
раваиа, па ћете врло лепо видети, кад се последње 
сонице крену, да је првих већ неста.10 иза стена код 
ировалије. Укажу вам се, па их затим поиово иестаје; 
још једном их угледате, на се после онет изгубе. Та, 
сјуриле се као у бездну, у коју се сурвавају гомиле 
сиега, велике као брежуљци. Човек, и сам једап 
снежии усов, клиза се преко усова, и гледа, како 
норед њега нролазе, као олујином ношени, циркови, 
нровалије, ртови; чини му се, да су и сама брда, 
што се губе у ваздуху, захваћена Фаитастичким вихром, 
и као да су увучена у неку паклеиу трку! Па кад 
се после бесиог јурења стигие на подножје планиие, 
у равнице, које су већ очишћеие од снега или само 
још попрашене снегом; кад се почие дихати другим
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ваздухом и кад се угледа нова природа, други кли- 
мат — онда се човек пита: е да т , збиља, није био 
играчка какве халуцинације;{ да ли је доиста ходио 
преко дубоких снежних поља, поврх крајева, којима 
се још једино вију облаци и олује!...

Ну кад има сметовб, прелаз је доиста погибал, и 
путник га се мора дуго сећати и дуго памтити до- 
живљаје са таког пута. У тим приликама ветар неире- 
стано подиже снег у вихару и њиме застире пут, скида- 
јући га са страна и набацујући га на већ прокрчени иут. 
Коњи, који иначе тако вешто стају ногом иа чврсто 
земљиште, муче праву муку, прелазећи преко гомила 
још нестврднутог навејаног снега; док један од њих 
упада до сапи, пред другим се уздиже читав брежу- 
љак згомиланог снега. Олујина, што им дува око ушију, 
снежно прамење, што им уиада у очи и у ноздрве, 
сурове псовке кочијашке, иису им ии мало пријатие 
ствари, и већ су близу да се ражљуте и поплаше. Са- 
онице се плазају по ускоме нуту, нагињу се час према 
зиду планинском, час према провалији. Т% бездна је 
ту (сл. 16), иде се њеном ивицом, њена перспектива 
види се на далеко и као да говори: ко падне у ту 
провалију, тај оде у други иеки свет. И доиста, ко- 
чијаш је већ оставио бич, сад само држи у руци нож, 
спреман да. пресече кајише од хамова, ако би се коњи 
поплашили или склизнули са снежне стране, те јур- 
нули од једаниут у провалију...

Исто је тако ужасан положај и несретнога пе- 
шака, кад иде преко снежних поља, па га изненадно 
ухвати смет. Гледаи оздо из равница, смет је за див- 
љење. Врх брда, шибан ветром, пуши се као каки

1 Хадудинација — нривиђење.
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Сд. 16. ...бездна је ШШ
I

кратер; неизбројне ледене чеетиде, које подиже олуја, 
скупљају се у обдаке, и иитлају ее изнад пданинеких
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врхова. Ивице врхова, ометеие у овој магли сиежних 
вихара, ие расиознају се онако тачно; чисто би се 
рекло, да нлове ио ваздуху. Па и саМа иланина као 
да се њиха ::Иа својој грдној подини, Па гата бива с 
једним путниЕом у том големом олујном вихару, на 
тој ветрометини, која звижди по високим врховима? 
Ледеие иглице, што падају на њ као стреле .̂ударају 
га у лице, готово да га- ослепе ; продиру му и кроз 
саме хал.ине, и он, увијен у свој дебели огртач, једва 
ее брапи од њих. Ако погрешпо корачи или скрене 
с пута, изгубив стазу, онда је готово неизбежно про- 
нао. Он иде насумице пропадајући из рупе у руну; 
понекад упадне до појаса у суви снег, стоји тако као 
да чека смрт, затрпан неко време у јами што му се 
мало час под ногама ртворила; затим ее, поново по- 
диже као очајиик и наново отпочиње свој неједнаки 
ход кроз снежне.облаке, којима га ветар засипа у лице. 
Памети чине, да му се хоризонат час ближи час даљи; 
час види око себе само бео дим од нрамења што се 
витла, час већ расиознаје лево и деено покакав нла- 
нински врх у мору, спази, како се он издваја из 
облака и гледа у н>. ..без мржње и без љубави*, али 
и без осећања насирам његова очајавања. Уосталрм бар 
види у томе кар- неки знак, који га храбри на даљу 
издржљивост! Али му и то много не помаЖе. Не мо- 
гући медати, преплашен, укочен од хладпрће, он нај- 
после губи вољу ; окреће се На месту ц етане јурити 
без циља. Кад пајпрсле западне у какву провалију, 
остаје му да преплашен, ужаенут, гледа још неко време 
ветрометину и вихаре, докле га мало ио мало не ревоји 
сан претеча смрти! И кад, након неколико месеца, 
снег буде отопљен топлотом и бчишћен усовима, ка- 
кав пасттгрски пас наћи ће му лепшну,; а његов по-
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плашени лавеж дозваће гоеу и показати му једну 
жртву више...

Некада људски остаци, нађени на нланини, нису 
дирани с места, где би их тако настир нронашао. 
Још бл 'се - еаио набацило камење на, тело, и сваки 
би нутник сзштрло за дужност̂ да нридода свој камен- 
чић тој моглли.1 Па и сад, када планицац прође поред 
каквог од таквих старинскиХ., гробова, увек нодигие 
еа земље по један кимен те н.нме иовећа логилу. По- 
којник је одавна заборављен, можда се никад није ци 
знало за његов<Р име; ну пролазник никад не забо- 
равља прошанутати: вечна памет његовој души !

X I
Жсов.

За дугом зимом и њеним' ужасним сметовима до- 
шло је најпосле и благо нродеће,: са својнл кншала, 
својим топлијим ветровима, својом жиВотворном топдо- 
том. Све ее подмлађује: планина као год и равница 
добива ново лице. Оиа етреса са себе снежни оГртач; 
њене шуме, њени травњаци, њени слапови и њена је- 
зора ионово, се указују на сунчевим зрацима.

У долини се човек већ онростно оних снежних 
гомила, што му сметаху. Почистио је праг на вра- 
тима, поправио путеве, скинуо снег с крова и згр- 
нуо га из вртића, па чека да сунце учини оетало 
што треба. Већ присоји или страие, што су највише 
изложене југу, почињу се ослобпђавати свига бедота по- 
крова, овде онде се кроз снежни слој указу.је етена, 
зеил.а, или еиарена трава. Ови црнкасти иростори

1 У  Алиима је  такав обичај.

А
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гаире се малогшо мало, рии личе на гомиле острва. 
што неирестано раету и најносле се састављају. Беле 
(снежне) плоче емањују се бројем и нростором; тоие 
се и човек- би ре||о .да се ноступио пењу уз пла- 
нинску страну. Шумско дрвеће, пренувшИ се из свога 
мртвила, почиње се заодеватн својом пролетњом оде- 
ћом; помогнуте тичицама, што лете с гране на 'грану, 
гранчице стресају са себе терет од иња и сне]’а, који 
су на себи носиле, те већ слободно развијају своје 
иове пупољке у приличноУтопал ваздух.

Па и потоци оживљују. Снежни елој којп је ;;а- 
штићавао земљиште, чиниоје, да топлота земљишта не 
буде онолико смањена колико на спољашњој површини, 
коју су брисали хладни ветроии ;■ с тога еу се и кроз 
дуге зимње месеце одржали овде онде испод ледених 
иоља мали водени резорвоари, или језерца слична 
канљицама у дијамантскоме суду. У продеће, ове плитке 
зделе, којима воде све жичице отопљенога енега, .не 
могу више да приме течне маее; ледени се омотачи 
цеиају, басени се преливају, и вода тражи да прокрчи 
ееби пута испод снегова. У свакој гудури, на свакој 
земљишној утолеглици врши се овај скривени рад, и 
поток у долини, нримивши све ове поточиће, што 
слазе с висова, наново отночиње свој ток, који беше 
прекинула зимња хладноћа. С почетка пролази он као 
кроз тунел1 испод нагомиланог енега; за тим услед еве 
већега топљења, шири своје корито, уздиже своје сво- 
дове. Наступа тренутак, када се маса, што је над њим, 
не може више у целости одржати; она се ругаи као 
што би се рушио кров каквога храма, чији су етубови 
уздрмани. Тако се отварају канали кроз снежне го-

1 Тј. иукотином иснод нагомиланот снега.
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миле, и вода из њих умиче у долииу. Кад се човек 
иагне иа ивицу оваких ировалија, може иа дну рас- 
пиииати нешто црно, с мало неравне, несталне нене: 
то је вода од потока. Из мрачног отвора чује се при 
том и потмуо шум од шљунка, што се тре. После 
овог првог пропадања почињу се отапати и пропа- 
дати друге, све веће и веће енежне масе, те ноток, 
поставши ускоро у велике слободан, има сада само да 
обаљује бедеме дебелих и збијених снежних гомила. 
По неки се од тих бедема оииру седмицама и месе- 
цима томе раду вода. Чак и крај слапова, слеђене 
снежне масе, које непрестано прелива вода, што их 
занљускује, упорно задржавају свој облик; рекао би 
човек као да се не желе отопити. Често се види испред 
тог течног поточног слана, бедем залеђеног снега, који 
се био створио као неки заклон од замрзлог елапа и 
преко зиме уставио ток воде.

Вода из поточића и потока, преирављајући своје 
корито у свакој долиници, која се простире дуж пла- 
нинске подине, у сваком теснацу, који раздваја пла- 
нинске косе, подрива снежним пољима подлогу, на ко- 
јој се осдањају. Тбжа' чини, да се тада стварају 
усови, те планина, као какво живо створење, збацује 
од времена на време са својих плећа снежну одећу 
што је покрива. С врхова и страна стропоштавају се 
у свако доба године, па и усред зиме, снежне го- 
миле, које свлачи њихова тежина: ну. јдокле год су 
ови усови састављени само од горњих делова снежних 
поља, дотле су они незнатан догађај у животу нла- 
нинском. Али по некад склизне с виса и цело снежно 
поље, цела снежна маса или снежаник, и сурва се у

1 Т&ка је дриродна еила, која делује на сва тела на земљи 
и вуче их к земљи.
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додине; иут је оваком усову већ припремила отоиљеиа 
вдда, која продире кроз још залеђеие слојеве иа по- 
|||И11Н11И, и која је земљиште већ направила довољно 
к.!1швим. Наступа тренутак када се читаво снежно 
ноље не може више да одржи на коси; тада оно по- 
нушта и големим нотресом, који пренсси на оближње 
снежанике, чини да и ови попусте. Одмах бе цела 
та маса стропошта цланинском страном, ваљајући пред 
собом сав крш што јој је иа пут|; дрвета, камеве,: 
читаве стене итд. Ова ужасиа урвина (сл. 17) по- 
влачећи са собом све што дохиати, затнрући шуме 
иа далеко, за ча& збрише цо целу планинск|, страну, 
иа неколико стнтина метара у- г.нсину. и местиипце 
нснуни целу' долину. Потоци, што наилазе на ту пре- 
преку, морају се привремено' претворити у језера...

Планинци лнпутници говоре':рј[о;Јужа»Ом ,о овим, 
грдним усовима. Отуда с],. к неке долпие, што су 
већма излржене овим ужасича, добиле у меспил го- 
ворп.ча н страшна имена, као „до.иша ужаса“ и л и  

,,ждреЛ0 страха“ итд. Познајем једну, од свију ужа- 
С®ЧУ) У К0ЈУ мазгари никад не ступају а да не држе 
очи управљене на висове (сл. 18). Нарочито су пут- 
ници, који у њу уђу,; брижни и ћутљиви у лепе 
нролетње - дане, кад је ваздух топао и благ, а и пун 
влаге. Они знаду да уеову треба просг ударац, ка- 
кав мали потрес ваздуха или земље, па да се одвали. 
0 тога. они и иду туда као какви лопови, брзим и 
иечујним кораком ; шта више, по некад обавијају сла- 
мом звонца на мазгама., да не би метални звек раз- 
гневио тамо горе злога духа|.! који им грози. Тек, 
пошто већ прођу ужасне гудуре (сл. 19.), у које 
плаиине збацују своје снежне и друге- усове, тек 
тада могу мало одахнути и без погибли помишљати
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Сд. Л '̂1 Дубоко ждре'ло у Сијбра-Жорумб у Ан$ш\)зијџ.

паСсвоје мање срећне иреходппке, .чпју су страшну 
повеспицу Колико^јуче прпчали један другом. Често, 
док тако нутници тпхо сплазе у равнпцу. на (едном
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их тргне и окрсне каква громова јека, какав велики 
лом, што се стане разлегати од стене до стене. И шта 
виде? Тамо, куда су они прошли пре неколико ми- 
нута., стропоштале су се већ снежне гомиле и испу- 
ниле цело ждрело...

Срећом по распореду и облику падина Планинци 
могу распознати погибиа места. Они дакле ие нраве 
своје колебе испод страна, где постају усови. Исто 
тако и стазе брижљиво проводе онуда, куда имају 
колико толико заштите. Ну све се мења*у природи, 
и многој кућици, многој стази, које се некада нису 
имале ничега бојати, сада прети погибија. Нестало 
је можда стене од каквог гребена; променио се пра- 
вац падања усова; мала шума, која је колико И® 
лико служила као заштита, подлегла је притиску 
снежних гомила, и сад су, дабоме, сви рачуии пла- 
нинчеви неосновани, пропали; погибија више није не- 
могућна. Шуме су готово најбоље препреке усовима, 
и многа села и немају другог средства за одбрану од 
ових снегова. 0, па с каквим поштовањем, с каквим 
готово религиозним обожавањем цене они своју свету 
шуму! Странац, који ходи по горњим планинама, диви 
се тој шуми због лепоте њеиих дрвета, због сунрот- 
ности између њена зеленила и белих снежних слојева. 
Али они друкчије на њу гледају. Они су јој дужни 
за живот и спокојство; они њој имају да захвале, 
што могу вечером мирно заспати, не плашећи се да 
ће ноћу бити затриани! Пуни захвалности нрема шуми 
заштитиици, они су је направили болшхством. Тешко 
оном, ко се секиром дотакие кога од љених спасо- 
носних дебала! „Ко  обара наше свето дрво, убија пла- 
нинца," вели једиа њихова узречица,..
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Па ииак ,ј||бпло тих' .дби.тца'и то још у јш- 
ЛИЈСОЖ ШТО ј|)Ш и у дниашн.«! доба...
тако :шани у|цхпнитјивмин‘‘ во.јлнци присиЈ.анају па 
иокорвоса  ̂ етановннк*1 тсакеЈ, оМеД обарајући/налме,4

шанало д;К!су најачнпци каћч^Јв.фсшшг, хотећп ]ш- 
ко р ц ^ *^ и н ц 4 ;'.#Мли. дркета/ |с||.а,;да; 'р||шла. 
лниа 'вд^вдбрац^^ад^цро^^н... .рЛдили
и настнрн нз какве друге додпио. Тако се радило; а 
®ако се и данас ради, у" рату. Исто так'о ове шЈ|§! 
убпја н лакома сискулација., Ј»ад *кокј!оч *к) повином 
нлн сдучајпим паблеђеи нли добитком какав трговац 
иостане власникла. иеко-јгвоте шуже, о,-пшда тедјрс# 
деб^Ш а^^аШ ^^^З&иеи од његове милостц- и ћудн! 
Јер, оДзитх ке дрварн отночетн ^свој ио«гШ;'‘<р.,нгуд1и, 
обараће Јх  дебдау бацаће ее ;у'долиш, тесаће се у 
даске и иснлаћнваће с;е леним звучнирв|дарЦма:»^к% 
тај’ ее начин ' угире широк нут „у,сов\. ]\1ожда ће 
сел.ацигЈ|тога ееда-, и поред све ногибдн, остати ту 
и дале Зј|:^љ|б1Ви нрема родиоме огн.шнту; али ире 
нли Л ^ | « р ^ а о  У  ностати голема, доћи ће/тре- 
штакДда, се на врат на нос-ееле, да носе драгоцене 
нредМ'Ј;е Ји остављају кућу на мидост н немилдс,т'-над- 
несеццм снежаницивд. > :г

.| ^ ^ Ш е | м ■'.нланинском’ се!ту т^уио је  прЦ1а ;ч # :^ р ј 
сиом наду усова.; њнх Жобнто радо-сл\шају деца',',кад 
Ш  ћтћућуре )8  колвна^а јклна . Оно, ш то је  барскн гћс3

1 Питома места, као острва, усред пустиње. 2 Дрвеће 
што расте но тоилијим крајевима; обично је  врло високо. Неке 
палме (кокос, урма) носе врло слатке гглодове. — 3 У  руднидима 
каменог угл>а често буде у  већој количини једног провидког гаса, 
назватог барским гасом или метаном, који се врло лако иали 
(нир. кад радници необазриво крешу жижиде у окну, у  коме има 
овога гаса), те за час ироизведе огромне несреће зароњавајући 
и рудник и људе у руднику.

ДЛАНИНА < 7
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за рудара, то је усов за планинда. Он грози ње- 
говој кућици, његовим житницама, његовој стоци; 
он може затрпати и њега самог. Колико ли је срод- 
ника, колико ли нријатеља његових, што спавају веч- 
ним сном под снежним слојевима! Када планинац ве- 
чером .нрође поред места, где је та огромна маса засула 
његове сроднике и пријатеље, чини му се да планина, 
са које се усов откииуо, ' и њега пакосно цосматра, 
те одмах удваја кораке и уклања се с тужног места. 
По некад пак остаци од рушевина подсећају га на 
ненадно спасење понекога друга. Ту се једне пролетне 
ноћи сјурила једна гомила снега виша од великих 
јела и сеоске зв< наре. ЧПтава гомила кућица и стаја 
би зароњена том ужасном гомилом. Без сумње, ми- 
шљаху нланинци што дотрчаше из оближњих села, 
б.з сумње су све зграде срушене а становници су 
смрвљени под рушевинама! Тек ипак они се јуначки 
дадоше ,на носао, да раскрче ту огромну гомилу, Че- 
тирн ноћи и четири дана, радише они. И гле чуда! 
Кад се евојим будацима најзад дотакоше крова прве 
кућице, чуше изнутра песме и натпевања! То беху 
гласови пријатеља, за које се држало, да су пропали. 
Њихове су кућице изДржале жесток ударац и одолеле 
му; срећом и ваздуха је у њима било довољно. И 
док су били засужњени, проводили су време спајајући 
каналима испод снега своје кућице н копајући тунел 
за излазак; певали су пак стога, да би се узајамцо 
храбрили на послу...

Ако шума заштитница нестане, мучно их је за- 
менити. Дрвеће полако расте, нарочито на планинама; 
ио уеовеким гудурама оно никако и не расте. Истина 
вештачким би се радовима снежне гомиле могле за- 
држати на, високим странама, те да се тако преду-
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преда пу^тош при љиховом стЈбиоштавашу- Т'-д0лшт8;| 
1 о]а|? ||&81||§1 М
на кој нма бп спејШи елДјови иора'ш Ост^ти као иа 
етупљешша к.чквик дпвовсћпХ .,ј*туба; ‘'уо-гда бд'<е 
|г ДЈ>вета Ш Јб Јртн ’ ј^одовши’ гвоадепо? 1{о.м илп гру- 
добјшшма^^оји би снреунли клцзање горљих слрјева. 

св1е̂ ;;
у долттма, д^г:ај](лџ|;. етаиЈЈе ббгатпји и млогоброј- 
иији живал!. 'Спромашнијн Желл'ци иак/^се^ ако п\ 
потшшапе “евекО.жко ддушгво.' не 'могу пп номислити 
дб'?’ даду>! такб реки 'лбви реље® планпгш, те и 
уеовп ненреетано епуштају. иа иих<ше;‘'лН1}аде ,обпч- 
пи м евојпм путовииа. Опи ее' мбрај}7; ограшшити ј е- 
Д1шо на,1 -то, да :таклопе 'евоје ку^пце грдшш кочађем 
камења К0;је ,])<],Јбн{а; спежне ’ у-рвине п 'д&ли иг ти два 
дела. Н ()01 то је могу!шо (;а,мо ако се_’Те енежно урвине 
по еиЈшцуу у већии масала, јер онда лоп веЈ) и 
ј(\.ушм ударцем еве унцпггТгрл...

Од' А‘виј\ рушплаца’ планинскпх, усон је иај- 
снажнији. И  :Је\гљ\|“и ко\[;Гђе: етена, '-’?еве он С'в.тачи 
као шт(Г;;,бп свукао набујадц н.Ншинсјси јготок. Осем 
гога. по^унннм тонЧ,еи.еМ;*тжних, елојева, -е̂ ојп Му 
баку ”у  'тољпм деловима, он тако троиш земпппт', да

нук,отин;(ма те проиада од ;ет:оје власгите тожине. При 
том зем.ка п^таје течпа ц до ведЦких дубигта тече 
дујк', па^ина, одвлачеЈш бобоч";стдае,;'Н’ене, иа и гауме

нинсне надппе, иетрошеие овако спегом!, па‘«е сруше 
као каква!('()да1а. заједнб^са својии иивамЛ/ евојим иа- 
шиацима, енојлм диумама и ево,јим.становницима. Сво- 
,ји'м' НатМплаваием и УајМиим це^ељем евоје [)асто- 
плене вОде кроз‘а :!ем-Т.у, може дакле спежно>примоље

ГЈЏ
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мадо по мадо дохакати планини. У иролеће евака ду- 
бодолина јасно показује овај рушилачки рад: њега 
већ довољно обележавају елапоВи, плазине, уеошг, 
снежна нол.а, стеие и воде, што се све у то доба уједно 
спушта, с планинских врхова и упућује у равницу.

X II
Глечер или леденик.

И усред лета, када су већ снежне слојеве ото- 
пили топли ветрови, огромне ледене гомиле, затворене 
по високим долинама (в. сл. 20.), чине, да још мести- 
мице траје зима, која услед те супротности постаје 
још чуднија. Када сунце сија свом својон светлошћу, 
путник осећа доста непријатно њехову неносредну то- 
нлоту и топлоту, што се одбија од ледених поља; 
ту је тада због сувог ваздуха, коме жедна површина 
глечера непрестано одузимље његову влагу, нривидно 
толлије но и у долинама. У околини чује се певање 
тица на олисталом дрвећу, цвеће се блиста по трави, 
боровница дозрева. Па опет зато украј овог веселог 
света, ево туробног глечера или леденика с разјапље- 
ним нукотинама, с гомилом камења, с ужасном тиши- 
ном, с нривидном непомичношћу: смрт крај живота!. . .

Тек, и велика ледена маса се креће! Полако, 
ну с неодољивом силом, дела и она као и ветар, снег, 
киша, текућа вода, на обнављању површине земљине. 
Овуда, где су глечери преживели које од доба :дта- 
рости земљине, њихов је рад ироизводио измену у из- 
гледу земљишта. Као и усови, тако и они односе у 
равнице рушевине одроњених планина, без икакве же- 
етине, трајно и непрекидно.

Овај рад глечерски који је тако мучно запазити 
у његову тајном ходу, ма да има онако велике но-
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следице, отпочиње од највишег врха нлаиине, с повр- 
шине снежних слојева. ОНамо горе, но цирковима, где 
су наметени обдаци белога нрамења, шибаног олујом, 
једнолика нросторија смрзнутога снега не мења изглед. 
Из године у годину и с века на век, увек је ту једна 
иста белоћа, црнкаста у сенци од облака а блистава 
на сунчевим зрацима. Чини се, да је ту снег вечан, 
иа тако за њ и кажу становници равница, који га 
оздо гледају, како се блиста у небесима. Они држо, 
да он вечито остаје на висинама и да га ветар, ако 
га и нодигне при олујама, спушта на исто место.

Међутим, то је све друкчије. Један део снога 
иснари се и врати у облаке, одакле је и дошао. Други 
део смрзнутога снега, што је изложен или сунчевим 
зрацима или утицају топлог јужног ветра, нрошара се 
отопл.еним капљицама, које или клизе по новршини 
или продиру дубље у слојеве све дотле док се, поново 
дохваћене хладноћом, не смрзну у ситна невидљива 
зрнца. Тако се преображајем милиона честица, што се 
топе на затим поново слеђују, да се још једном отоне 
и изнова очврсну, маса смрзнутог снега неосетно пре- 
ображава; 1 у исто време она се помера с места, услед 
тежине, која новлачи бар неколико милиметара исто- 
пљене капљице, те мало по мало, снежне гомиле, што 
су некада нападале по врху планине, најпосле сиђу 
на ниже косе. Њихово место горе заузимају друге 
снежне масе, које ће се такође, после многих топљења 
и смрзавања, спустити, не претрпевши готово никакву 
видну измену. Нема сумње, оне имају нред собом бес-

1 Она тако буде скроз састављена из округластих, снеж- 
них зрпаца, која се међусобно сдеие и чине једноставну масу. 
У  Швајцарској се у Француским кантонима таква маса назива: 
певе, а у немачким: фирп.

1 0 2  Е. РЕ К Л И  : П Л А Н И Н А



коначне векове, и тек лагано иду к мору, у које Ке 
се једнога дана морати утопити. Извеено, и два људска 
иоколења могу се већ измеиити у доњим равницама, 
а такав снежни прамен, што је пао на високи врх, 
још ће бити у оној сирзнутој снежној маси...

Ну ма како да се овај прамен, преобраћен у кри- 
стал, креће лагано, ипак он иде наиред и помера се. 
Маса смрзнутог снега, поставши једноставнија и већ 
у лед претворена, заузимље место у планинској гу- 
дури, камо је одвлачи њезина властита тежина. При- 
видно вазда непомична, ова ледена гомила постаје 
сада истинском реком, гато тече по каменом кориту. 
Десно и лево по косама, зимњи је снег сасвим ото- 
нљен, и цветна га је трава заменила. Читав свет 
инсеката живи и зуји по трави у пашњацима; ваздух 
је пријатан, те човек изводи своја стада на травне 
окомке, са којих се надалеко може догледати ледеии 
поток. А овај се неирестано мучи да сиђе у равницу; 
он би се разлио чак по равним пољима на подини 
брда, досегао би и до самога мора, да блага топлота 
у доњим равницама, топли ветрови и сунчани зраци 
не отапају његов лед с доњега краја...

Ова чврста река, овај глечер, понаша се у своме 
току, како би се понашала и истинска река живе 
воде. И она има своје окуке и своје вртлоге, своје 
опадање и своје надолажење воде, своје „ тишине, “ 
своје брзаке и своје слапове. Као год што се и вода 
разлива или сужава према облику својега корита, тако 
се и лед уиравља према обиму гудуре у којој ,је; и 
најважније је, да се и он уме тачно повијати по 
стени (в. сл. 21.), и то како у пространоме басену, 
где су зидови један од другог удаљени, тако и у 
теснацу, у коме је пролаз готово потпуно затворен.

ГЈ1ЕЧЕ1' И ЛИ  Л Е Д И Н И К  103
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Гоњен иасама, које непреетано расту од горљег слоја 
смрзнутог снега, глечер једнако ж даље клизи по дну,

иа било да се иад овога дпа једва може и опазити, 
било да је по њему читав пиз провалија..

1 Годишње глечер ие ирелази више од 60-—120 метара; а 
негде и мање.
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Свакако пак немајући оне гипкости, оне покрет- 
љи ности, коју има течна вода, лед вазда врши с не- 
ком дивљачком грубоћом све покрете, на које га на- 
терује природа земљишта. На својим слаповима, он не 
може, да се претвори у једноставну плочу, као оно во- 
дени млаз, већ се, према неједнаком дну и кохезији' 
ледених кристала, ломи, цепа, сече се у комаде, који 
се различито нагињу, једни друге збијају или се раз- 
лажу у чудновате обелиске, у куглице, у Фантастичне 
•’омиле. Чак и тамо, где је дно ове големе бразде до- 
ста правилно нагнуто, површина глечерска нимало не 
личи на једнолику површину речну. Трење леда о ивице 
његова корита не шара га онаквим таласићима, какви 
се стварају при удару течне реке о обале, већ га ломи 
и цепа, стварајући пукотине (в. сл. 22 ), које се лави- 
ринтски укрштају.

Вими, па и кад је пролеће већ обновило накит 
доњих ноља, многе су пукотине сакривене густим сне- 
жним масама, које се простиру у непрекидним слоје- 
вима по површини глечерској; и тада, ако зрнасти снег 
није још омекшао од суичеве топлоте, лако је ходити 
поврх ових скривених провалија; путник може за њих 
и не хајати, као што не хаје ни за оне отворене пе- 
ћине у планини. Ну сваког се лета мало по мало 
истапа површина снежних слојева. Глечер, који се не- 
црестано креће и чија испуцала маса непрестано трепти 
као у дрхтавици, збацује са себе онај снежни огр- 
тач што га покрива; овде онде његови сводови се 
руше и урвају у великом комађу у пукотине; често 
остају само уски мостови, на које се човек усуђује на-

1 Кохезијом се зове Физичка сила, гато сиаја молекиле тела 
и држ# нх у вези.
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ступити тек иогато је ногом огледао чврстииу снега- 
Тек тада постаје по неки глечер погибан за прелазак.

и то због својих широких пукотина што се гранају 
У бескрајност. Оа ивида ировалије понекад се виде, 
доле у унутраишости, слојеви наслагана нлавкаста
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леда, који су иекада били енежна поља и које одва- 
јнју црикасте гомиле, остаци од рушевииа, што су па- 
дале на смрзнути снег; каткад пак лед, светао и је- 
дноставан у свој својој маси, личи да је само један 
једноставан кристал.

Колика је дубипа те пропасти (в. сл. 28.) ? Ко то 
може зиати? Брег од леда и помрчина нрбче иогле- 
дима да допру до стена на дну ; тек се по каткад 
чује тајанствени шум, што долази из провалије: то 
или жубори вода или се какав камен одвалио, и.ш се 
какво парче леда одломило и стропоштало...

Испитивачи су слазили у ове бездне, да им из- 
мере дубину и да проуче температуру и састав дубо- 
ких ледепих слојева. Понекад су могли то чинити 
и без велике цогибли, улазећи с бока у те пуко- 
тиие, преко стена, што служе као обала леденим ре- 
кама. Често им се нак требало спуштати на ужима 
као оно рудару кад слази у срце земл,е. Ну док се 
дошло дотле, да научар може тако, са свом потреб- 
иом обазривошћу, силазити да испитује такве ледене 
бунаре, колико ли се тек несрећних пастира у н.их 
сурвало и тамо нашло смрт! За неке планинце зна се 
опет да су, павши на дно ових пропасти, онако изу- 
бијани, крвави, залутали, изгубљени у мраку, очували 
своју храброст и наду, да онет угледају дана. Вили 
су срећни, те им се нада и испунила. Један је од њих 
нратио ток једног потока испод леда, и тако извршио 
право путовање иепод огромног свода, са којег санте 
надаху готово сваког часа. Ваиста, после такве једне 
екскурсије, човеку остаје још само да сиђе у гротло 
каквог кратера те да испита и подземни резервоар 
лавин! . . .
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Без сумње, велике је хвале заслужан јуначни 
научењак, који слази глечеру у дубине, да му иснита' 
раснуклине, ваздушне мехуриће, кристале. Ну, шта 
још ствари можемо ми посматрати и на површини ? 
Еолико још дивних појединости можемо и тако опа- 
зити; колико ли нам се пак закона указује, кад нросто 
иосматрамо глечерску иовршину, ако само знамо по- 
сматрати!

И доиста, у овом привидном хаосу, све се управља 
по законима. Зашто се, иа прилику, спроћу те и те 
тачке брега, ствара вазда распуклина у леденој маси ? 
Зашто се, на извесној дубиии, ова распуклина, што 
се ноступно раширила, поново сужава те се глечер 
слепљује ? Зашто се површина правилно испупчава на 
једној тачци, а цепа се на другој ? И, зар видећи све 
ове иојаве, које грубо ренродукују таласе, таласиће, 
вртлоге или тишине речних вода, не схватамо много 
јасније оно јединство, које, у бескрајно различитим об- 
личјима, влада у свима стварима у природи?...

Кад смо се дугим истраживањима потанко упо- 
знали с глечером, и кад умемо нротумачити све мале 
нромене, што се збивају на његовој површини, онда 
је ирава радост, право уживање ходити по њему, ка- 
квога лепог летњега дана. Сунчева му је тонлота 
новратила покрет и глас. Водене жичице, с почетка 
готово невиђене, стварају се овде онде, затим се сна- 
јају у блиставе поточиће, који се џочињу змијасто ви- 
југати по дну речних корита у малом, што су мало 
час сами себи проконали, па их на мах у каквој ле-

1 Многобројни су научници, који су највише доиринеди 
нашем знању о глечерима. За та исиитивања везана су имена 
Оосира, Хумболта, Агасица, гЈ'индала, Рихтера, Ритимајера, Хајма, 
Гикија, Пенка итд.
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деној распуклини нестаје са шумом, који личи као на 
неку сребрно звучну тужбалицу. Они бујају или она- 
дају, нрема нромеиама у температури. Ако облак за- 
крије.сунце, ако се охлади ваздух, одмах ће и њима 
бити мучно тећи; ако топлота постане јача, поточићи 
на површини почну тећи као виловити нотоци; они 
односе собом разноврсни песак и шљунак, те то слажу 
у слојеве, стварају од тога спрудове и ос/грва; пред 
вече пак стишавају се, а иа скоро ноћна хладноћа 
поново их слеђава.

Под топлотним зрацима, што за час оживљавају 
глечерско поље топећи га на површиии, оживи и 
мали свет шљунка, што је пао са суседних планин- 
ских зидова. Гомила шљунка, што је крај какве во- 
дене жице, рони се мало но мало и пада у иукотипе. 
Иначе је по глечеру пуно и црних рипа од камења; 
оне уиијају, скупљају топлоту, те уиадајући у лед 
исиод себе шарају га ваљкастим рупицама. На прртив, 
мало даље велике гомиле осутог и великог камења не 
даду сунчевој топлоти да продире доле; и док се лед 
свуда у наоколо топи и испарава, дотле ове гомиде 
камења стварају стубове, који као да расту, дижу се 
из земље као мраморни стубови; ну сваки се од њих 
најпосле крши под тежином, а све оно комађе, што 
је на себи носио, стропоштава се с ломљавом, те да 
сутра дан понови таку исту еводуцију*. Еолико ли 
су још дражесније све ове мале драме мртве природе, 
кад се у њих умешају животиње или биљке! Намамљен 
топлим ваздухом, лептир дблеће овде тек на по који 
часак, док се биљка, павгаи са осулинама с оближњих 
стена, користи својим кратким продужењем живота., те

1 П ут; развитак.
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поново хвата корена и развија на сунцу и своју но- 
следњу круницу. На ноларним морским обалама, мо- 
репловци су видели обале, нокривене читавим засти- 
рачем од биља како но земљи тако и по леду...

X I I I
Мореиа и гдечерски поток.

Све се ове мале појаве, гато се догађају сваког 
дана, чине ситнастваруземљиној повесници. Па, збиља, 
и пгга је рад глечеров једиог летњег дана? Његова 
се маса тек за неколико сантиметара помакла на, 
ниже1; .само су се две или три стене одвалиле од ли- 
тица те пале на покретно ледено поље; поток, што 
собом односи истопљену воду, мало се већма разлио 
и у његову се кориту мало јаче сударало и ломило 
миогобројно комађе и шљунак. Иначе, све је задржало 
обичан изглед. Рекло би се, да природа нигде није 
спорија у својем раду на вечитом обнављању...

Па опет зато ови мали преображаји, свакога дана 
и свакога, минута, доносе најпосле големе измене у из- 
гледу земљином, стварају праве геолошке револуције. 
Овај шљунак, око комађе стена, што пада са горњих 
окомака на лсдено корито, гомила се мало но мало 
на подини литица по леденој маси у огромне каме- 
ните опкопе; они се спуштају полако заједно с леде- 
ном масом, што их носи, а на месту, које су они 
оставили, замењују их други одломци, осути са тих

1 Средина ведиког алнијског глечера (другог ио величини) 
Ледепог мора на Монблаиу зими се дневно помера од ирилике 
за 26 сантиметара, а лсти за 40—50 сантиметара; средња дневпа 
бр:шна тога глечера изиоси од прилике 0*2—0*7 метара. Доњо- 
арски глечер дневно се креће за 14—21 сантиметара. Велики 
скандинавсКи лодалски глечер номера се дневно за 10— 65 см. итд.
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истих планинских литица. Тако, дуге поворке стена> 
згомилане без реда, тамо амо, прате глечер у његову 
ходу; ледеиој реци придолазе реке од камења, што 
се слевају са сваког разореног гребена, са сваког пла- 
нинског цирка, који су уеови провадили или разорили.

Кад дође до излаза из високих ждрела, у појас 
блаже температуре, глечер се не може више одржати 
у кристаластом стању; тада се отапа у воду и отреса 
свој камени терет. Сви ови одломци стена сурвавају 
се у страшном нереду и запречују долину; на ивици 
по којег глечера стварају се тако права брда од не- 
везаног камења, готова да се сваког часа растуре. 
Сад ако после дугог низа снежних година, ова гле- 
черска маса порасте и продуљи се, она захвати ове 
гомиле или ова брда од камења и потискује их мало 
даље у долину. Кад се нозније, под утицајем блаже 
темнературе и зиме с мање снега, буде глечер стопио 
на целом свом доњем крају, те оголио стене, што му 
служаху као корито, тада ће морепа од стена — 
то је име за такву гомилу, —  ослобођена притиска 
што је потискиваше напред, остати осамљеиа на из- 
весном одстојању од глечера; иза ње ће се ука- 
зати гб углачан камен, испаран и углачан огромним 
теретом, што се по њему недавно кретао; камен ће ме- 
стимице бити још и покривен црвенкастим блатом, које 
је ностало мрвљењем снесеног шљунка и стена. Иред 
ободом глечера створиће се мало по мало друга мо- 
рена од нагомиланог камења. . .

Тако, дакле, на великим даљинама напред у до- 
лини, на читаве миље, па и на десетине миља., опа- 
жају се несумњиви трагови старога делања ледених 
маса. Читаве равнице, некада испуњене водом, по- 
ступно су напуњене блатом и шљунком, који је глечер
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пред собом потискивао; планинске стене и вуби, који 
се налажаху чврстој реци на путу, изгубљени су, од- 
несени и углачани; најзад разасуте стене и морене 
остављене су на далеко, на чак и до планинских коса 
од других планинских ланаца. Порекло се овога ка- 
мења распознаје лако по његову саставу, по распореду 
љегових кристала или његових окаменотипа; често пак 
карактерни зиаци тако су јасни, да се може обележити 
чак и онај планински цирк, са кога се одвалила наход- 
стена. Еолико је година или векова трајало ово путо- 
вање? Вев сумње веома дуго, ако судимо по великим 
стенама, које преиосе данашњи глечери, и чији је ход 
мерен. Међу овим стенама путницима, има их и та- 
ких, које су научари прославили својим посматрањима 
и које кад видимо, гледамо их већ као какве нознате 
пријатеље...

Ово камење, свучено у равнице, ове гомиле блата, 
на далеко однесеие, сви ови трагови старих глечера, 
помажу иам, да схватимо, какве су биле велике иа- 
изменичне иромене у климату, какве измене у рељеФу 
и земаљском изгледу у току земл>ииих векова. У про- 
тплости, коју нам откривају ове рушевине, наша ила- 
нина и њезине сусетке уздизаху се далеко изиад евојих 
садашњих врхова; велики врхови надвишаваху и иај- 
више облаке, те се сва пара, пгго пливаше ио ваздулшом 
простору, таложила иди као снег или као ледени кри- 
стали по падииама тога огромног планинског маеива. 
Циркови с иашњацима, зелене долине, стране, данас 
обрасле дрвећем, све је било застрто једноликим леденим 
сдојем; у долини се не виђаше ничега, ни водопада, 
ни језера, ни потока, ни ливада,. Голема слеђеиа река, 
исто толико дебела колико су сада стеновити планин- 
ски слојеви, испуњавала је све дубодолине, иа се, изи-

ПДАНИНА 8
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шавнш цз .чорена, разливада на далеко по равницазт 
нреко брежуљака и долина. Таква је била у доба на- 
ших прапрадедова елика, коју им је приказивало брдо 
с пуно леда; нашим прапраунуцима, после бескрајног 
низа векова, ова ће слпка бити друкчија. Можда ће 
глечер, тада сасвим отопљен, бити замењен малим ка,- 
квим иотоком; неће бити ни саме планине; њено ће 
место обележавати мало узвишење земљишта, а да- 
цашња равницагг скроз измењена променама на повр- 
шини, биће тада можда претворена у нове висове, што 
ће се Постуцно пети унебеса!...

Ну докуми овако размишљамо о повесници нла- 
нине и њезина глечера, о ономе, што су они били и 
што ће некада бити, ето нам већ оног поточића где 
се жуборећи пробија кроз ледене масе и улази у свет 
да ради на делу непрекидног обнављања земљина! 
Вода, поставши беличастом или млечном од неизброј- 
них честица истрошене степе, које носи, није ништа 
друго већ сам глечер, наираено претворен у течно 
стање. При том, колика је супротност између чврда 
масе с њеним распуклинама, • с њеним пећинама, с ње- 
ним каменим гомилама,, с њеним блатавим странама и 
ове воде, што весело избија на божји дан и жуборећи 
вијуга кроз цвеће! Најзанимљивији призор планински 
доиста и јесте ова изненадна иојава иотока, који је 
текао екривен у целом своме горњем току, бујајући од 
милнона Капљицб, што су капале с распуклина у своду! 
Пећина из које излази тај поток мења облик свакога 
дана, према падању и топљењу ледених гомила; обично 
је лако и продрети до извесног одстојања у ту пећину 
и дивити се њеним округластим сводовима, прозрачним ч 
зидовима, плавкастој светлости и променљивим одблес- 
цима. И овај чудни призор, она неодређеност, онај
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етрах којим је ерце обузето, чине те човек држи, е је 
нренесен на неко свето место. Хиндуске хаџије који 
се, пошто дођу на извор Ганга,' усуде још нродрети и 
под онај мрачни свод, нз којег избија ова света река, 
држе да су „ три пута и много пута благословени! “

Глечерски нотоди доносе у равнице с великом 
правилношћу — која зависи од правилности годишњих 
доба:;'4> плодОтворну воду л блатне наносе, што су 
ностали од оног огромног просејавања, које се непре- 
станце вршило под глечером. У хладно годишње доба 
наших умерених појасева, када кише најчешће падају 
по пољима и, када њихова вода у место да се иснари, 
нолази ка рекама, тада се глечер још већма следи, 
прионе свуда за евод, који му служи као корито, и 
пушта само мали поточић; понекад лак ноточић и са 
свим пресуши; ни капка воде не слази с планине! 
Ну, што год се више топлота повраћа и што год ве- 
село биље тражи веће количине воде за своје лишће 
и своје цвеће; што год испаравање постаје брже, што 
год се, дакле, површина рекЕ већма спушта: толико 
више расту глечерски потоци, претварају се привре- 
мено у велике реке и дају потребну влагу жедним 
пољима. На тај се начин утврђује једна од најкори- 
снијих узајмица за благостање крајева, које наводња- 
вају воде што од чести долазе од глечера. У доба 
када и сувише нарасту притоке, које надолазе одкише, 
глечерски потоци тада реци доносе тек мало воде; на- 
против ови се потоци изливају баш онда, кад остале 
реке готово пресуше. Због овог уравњавања и одржава 
се извесна једнакост у реци, у којој се састају разли- 
чите воде.

1 Велика река у Индији; извире из једног глечера на Хи- 
малајима.

8 *
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Сл. 24. Набујали виловити иоток.

У ошптој земљиној економији, привидно непо- 
мични гдечер, увек тако лаган и тих по својој снази,
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ведики је регулациони чинилац.1 'Ретко кад он со- 
бом чини какав неиредвиђени неред у природи. То 
се можо, г/а ирилику, десити, када какав глечер, но- 
тискујући иред собом широк грудобраи од силазаног 
и сваљаног комађа или наилазећи сам на какав ио- 
ток што истиче из главног глечера, стане нагоми- 
лавати воду и тако правити све веће и веће језеро. 
Грудобраи или бр&на ће се задуго опирати иритиску 
течне масе; али се може десити, да услед зиатног 
топљења снега, услед померања испреченог глечера или 
услед тога, што су воде полако однеле оне камене ру- 
шевине, бр&на од леда и згомилаиих стена напрасно 
и попусти. Тада се језеро сруши као ужасан усов; 
вода, измешапа с камењем, с леденим сантама и сва- 
којаким комађем, донесеним са обала јој, бесно се сур- 
вава у доњу долину, односи мостове, руши воденице, 
односи куће с обала, односи дрвета с нижих страна, 
на, изоравши и саме ливадо, као што би их изорало 
какво грдно рало, ваља све нред собом и меша са 
хаосом својега потопа. У долинама, кроз које пролази 
поплава, пустош је огромна, те се прича о њој пре- 
носи с колена на колено. Ну то су веома ретки до- 
гађаји, који постају готово и пемогућни у цивилизо- 
ваним земл»ама, јер угрожено становништво брижљиво 
отклања погибао, копајућиваде које одводе онејезерске 
резервоаре што се граде иза покретног грудобрана 
од леда и камења. И тако зауздан у својим испадима, 
глечер остаје добротвор оних крајева, што леже на- 
домак његових вода. Он их сам наводњава у доба, 
када се имају највише бојати последица суше, он их 
сам препорађа наносима свеже земље, нуне свих хемиј-

1 Чинидац који унравља.
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сеих потребиих састојака за храну. Глечер је у самој 
ствари језеро, море слатке воде, које има у себи на 
милијарде кубиих метара; ну ово језерб, што виси по 
боковима брд&, шири се нолако и одмерено. Оно има 
у себи доста воде, те би могло поплавити сва ониска 
иоља, ну оно штедљиво распоређује своја блага. И тако 
ова ледена маса, што се чини као смрт, само допри- 
носи животу и плодности земљиној...

X I V
Ш уме и пашњаци.

Својим снегом и ледом, који се тоие и од којих 
лети надолазе иотоди и реке, планина одржава биљни 
свет, који је и мало даље од ње, у околини. Ну она 
има доста влаге и за храну своје властите Флоре:1 
шума, трава и маховине. По броју својих врста ова 
је Флора много већа, него Флора на толиком истом 
нростору у равницама. Еад човек погледа планинско 
зеленило оздо, не може опазити све појединости те 
лепе зелене слике. Али она ипак не крије оку ве- 
личанствену целину и не смета му, да ужива у оним 
хиљадама супротности, које се у том биљном свету 
сгварају од висине, неравнине земљишта, нагиба па- 
дин&, обиља воде, близине снежних поља и свих оста- 
лих физичких погодаба.

Право је уживање, видети у пролеће, када у 
природи све васкрсава, како травно и цветно зеле- 
нило осваја белину снежних поља. Травне стабљике, 
које сад опет оживе и изнова светлост угледају, губе

1 Све биље неке окодине, узето укупно, назива се Фдором 
те окодине.
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мало по мало своју суру боју и свој мртвж пзглед; 
иајнре ностају, бвлнчасто жуте, на зМим лене зелене 
боје, Цвеће |тавд,:брзо и у великој множини шарати ли- 
ваде : овде нмате ллтнКе, тано се укажу бокори саее 
или јагорчбвине, мало да.ве наи оиет нестаје зеленила 
иод снежном белокш днвног појетоког суноврата (паг- 
1Т8И8) или нод фубичасто-дрвеном бојом крокуса,1 у 
К(1П1 унраво и нема ничега другог сем цвета, подев 
од корена; на до круипце ; уКрај воде отвара. свој 
нежни цвет парнасија. Белих или плавичаетих, ру- 
жичастих Ш и жутих цветића местимице има у таљо 
велЦким множинама, да они дају своју; боју целој 
'Еравној падини, на се са еупротних Страна можб чак 
расцознатн и . која врста бил.а иреовла1/\јо у тој ди- 
вадици, која ее еве више увећава иовлачењем снега 
пснред овог зеленог застнрача, Имв ее тако ннекоро 
и дрвета ноказују у свој својој славн. Доле, на нрвим 
косама> воКке, оелободивши ее нре неколико недеља 
зимеког снега, покривају ее већ другим снегом, тј. сво- 
јим цветом. Мало впше, кестенови, букве, различито 
шибље, заодовпју ее евојим лишћем зеленкасте боје. 
Чисто би се рекло, да човек гледа гкако се планина 
од даиа до дана. све више заодева чудноватом тка- 
нином, у којој је кадиша- иенреплетена свилом. Мгу(о 
но мало ово се скорашн.е зелегшдо шу.ча и шибља 
помиче и к врху пданинекоме ; оно се. као но сту- 
бама цеае уз долинице н гудуре да оевоји н нај- 
више окомке међу шечерима. Тамо горе иак све ее 
појављује у тако веселом изгледу,, каквом се не бнемо 
надали, Чак и тамно стеше, што се чинилб црно 
према сиежним нољима> ,почињс китити своје удољице

1 ШаФран; биљка с црвенкастим, левкастим дветом и (нод- 
земним) стабдом као у дука. Раст^ до вдашшјим местима.
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малим зеленим жбунићима. И оно узимље учешћа у 
веселом доласку нролећа...

И  ако нису бог зна како величанствени по пре- 
великом евом зеленилу и чудесној множини својега 
двећа, ипак, су високи пашњади милији него дон.е 
ливаде; њихове су рудиие веселије и лепше. Ту човек ; 
с ио муке хода ио маленој трави и нријатније се ■ 
упознаје с цвећем што цвета у миријадама зелених жбу-1 
нића. У  осталом, ту је неонисан сјај цветних круница: 
Сунце ту греје топлијим зрацима, његово хемијско 
дејство моћније је и брже; оно ствара у биљноме соку 
обојадисане састојке врло савршене лепоте. Наоружани 
овојим лупама,1 ботаничар и Физичар достојанствено 
нотврђују тај нојав. Ну и прост шетач, без њихових 
наирава, распознаје добро голим оком да цветно пла- 
ветнило ниједнога цвета у равници није тако као јасно 
небесно плаветнило мале линцуре. У журби за жи- 
вотом и што већом употребом новољних чинилаца, 
биљке се журно улепшавају и ресе живљим бојама. 
Та, за бога, весело ће доба мало и трајати; за ле- 
том, којега брзо нестаје, доћи ће смрт! . . .

Поглед на ову страну чини, да се око засењује 
сјајем који показују широки травии ћилими, ишарани 
живим ружичастим звездицама пуцавца (силене), пла- 
вим гроздићима жабинца (миозотиса), широким цвећем 
алписке главичнице: аз̂ ег а1рпшз-а итд. На оцеднијим 
косама, по срод голог стења, расту: црни каћун ва- 
нилина мириса и лавовска шапа, чије цвеће никад не 
вене, већ остаје као образац вечите сталности.

Од ових биљака са сјајним цвећем, има их, што 
се нимало не плаше близине снега и слеђене воде.

1 Лупа је  справа, којом се сдужимо нри гледању ситних 
нредмета, јер се на њу виде увећани.



Оне нимало нижЈ зимогрожљив&.; јер криетали емрз- 
нутог леда нижта не еметају слободном току биљног 
сока кроз ткања нвжне еолданела,: , која шири новрх 
снега своју кЈунииу јаене и нежне бојо. И кад еунце 
еија, о њој се може рећи нре но о иалми но оазама, 
да јој је корен у лсду а врх у цатрИ. Па и онде, 
где већ престају снежна нол.а, рукави потока —  чија 
млечна вода као да је цостала од .тек отопљена леда
—  окружавају по какво цветно острвце, по какав 
дивни бокорић с& ста^љикама, воје непреетано дршћу. 
Мало даље је снежни одар, који је стеиа бранила од 
сунчаних зракова, сав ишаран Цвећем. Топдотом овога 
цвећа, и ако малом, отоиљен је снег окодо њега, и 
човек би чието рекао да оно расте из кристадног не- 
хара с цдавичасто осењеним дном. А.ш друго, осет- 
љивије цвоће не сме се никако непосредно дотаћи сиега; 
оно ее стог.ч брижљиво и опкољава покаквим 'бу- 
сеном мбке маховине. Такав је, иа иридику, црвени 
каранфилић иа снежним пданинским врховима; рекао 
би човек, е је то рубин, стављен на зедени кадиФеии 
јастук насред одра од белога нерја...

По. планинеким пак падинама наизменце се ре- 
ђају шуме и травна по.и, и ако не случајно и сло- 
бодно. Велика дрвета, ■ што ву ту на каквој. етрани 
(в. сл. 25.), стално овначавају да је ту већ доста дебео 
слој хумуене1 земље и ииобпља воде за наводЊавање. 
Тако се по распореду шума и пашњака може изда- 
лека прочитати по нека тајна н.шшнн, с.чмо, наравно, 
ако ту није човек дивљачки носредовао обарајући др- 
веће и мењајући. изглед брду. Има читавих кра|ева 
у којима је човек, лаком' на богаство, исекао све др-

1 Хумус је  земља с биљним, иструлидим дедовима.
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веће ;-није оетамо . м  иап.а, и зпмсеи снегови, доје 
више по задржава та жива П|нч]|»ок;1, штитају се сада 
слободио лри усовима., оголиКагшју земл.илгте, иснре- 
врћу га до стења, и собоЈг односе п сле остатке ж и јГг.

р||Ја|)инШв|дј^поштовања готоно пестало. Нокада. 
се дрвосеча приб.гижавао са страхом планинској П!у.ми ; 
ветар, чију је хуку ту слушал, беше за њ глас бо- 
говскјг ; иод ]Ц)[»ом беху.скривена интприродпа биЈиц а 
сок дрвега^ематрао је оп као божанску крв. Кад би 
му вал.алЛ ирићи са секиро.ч у руци до којега од тих 
дебала,, придамо би дршћући. „Ако си бог, ако си 
богиња, тгораше аиенинскн Јглашшац. ако си ма 
какав божп1|, онростгг!“ При том је морао побожно 
'читати и одређене молитве. Ну да ли и иосле своји1: 
ноллтава беше ус.шшан? Вамахујући секиром,̂  виде^ 
је он како се граие њихају изнад и.огоне г.шве, и то 
га је морало потрееати; силаи су утчгсак на ]]. нра- 
вили и сами чворопи ]1а д;0|иг: чинило му се као 
да \су се разгпевили, иа га ужасно погледају, Први 
уда]»ап, но 1(.1ажн(1.м дрвету иодсећаше га на руцгичл.ету 
крв и тело обожаваних нимФа.1 Овештенш; јо, без 
еумн.е, доИустио то обарање. Али игта ]|е ре1]И само 
божаиство? Дп леће секпра одједапиГт одскотати,.;^’ 
се забити у тело. онога, ко.ји њоме измахује ? —  И у 
данашње доба има еветих дрвета.; плаииИац пе зНа 
тачно због чега је то, а не воли ни Да га когод о 
томе иита. Ну, још на мној̂ им меетима, има храстова, 
који се поштују и г;о,је су домороци 0Ј;ружи.1И огра- 

.да.ма, заштићгђћи пх тако од •.кивотнња, и босиосле- 
них ЈГ[1о.1азнш;а. У старој Вретањи, кад би какав чо? 
век био па смрти, на кад:се својитоник не би могао

1 НимФе су биде богиње шума, река и пданина (у старих
Грка).



наћи у блиадни, човек се могао исноведити и нод 
оваким дрветомЈ’гране су 'тМ ш Ш Ш  њихио је шу- 
штање носило иа небо иоследњу'молитву самртникову.

Свакако, ако се овде онде какво старо дебло и 
ноштује због какве успомене на стара времсна, сама 
1иума не улева више страхопогнтовања: сада на то не 
иазе тодико дрвосече колико њихови преци, иарочито 
ако не обарају шумо, које служе као заклои од усова. 
Довољно им је само ако их могу корисно експлоати- 
сати, тј. добивати нродајом шума випш, но што имају да 
троше. за. сечење п лренбс. Уос̂ алом, доста је шума 
још и сад у  првашњем нсдирнутом стању, нарочито 
ако је ексааоататору бпло мучно .докп до њих и пз- 
вући обореиа дрвета. Ну, кад су путови присту- 
пачни ;' кггда планина има добрих точила си којих се 
може већ и само једним нуштањем сплазати са висине 
од иеколпко чуготииа метара вслика кодичила обаље- 
них дебала; кад је доле на подини косе речица до- 
вољно снажна да снесе дрва на сплавовима у; равницу. 
или да покреће велике машине за стругање: тада су 
шуме у великој погибли од дрводеља. Ако их они 
наметно ексилоатшиу, ако брижљиво одмеравају своје 
ссче, тако да остављају нешто шуме и за потоњс го- 
дино па не уништавају ни плодност земље у шуми: 
онда 'су човечанству врло добро дошла нова блага, 
која му дрвосече дају. Н у , када они наједанпут 
ноееку и униште читаву шуму, као да су жудни упи- 
штаг!ан.а, е, тада; зар се може човек уздржати, а да 
их не проклиње?

Лепота шума, што нам још заосташе по планин- 
С1Сим падинама, подсећа нас, да тим већма жалцмо 
за шумама, којих • су нас ревносни спекуланти већ 
лишили. По првим косама до равнице још су и одр-
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жани шумарци од кеетенова због лишћа, које еељаци 
еакупљају ради проетирања етоци, и због плодова, 
које они сами једу зимњих вечери. Чак и у троп- 
еким крајевима', где ее наизменце виђају гомиле 
најразличитијега емолаетог дрвећа, нема много шума 
које би показивале више лепоте *и разноликости, него 
ли шуме кеетенове. Ето, травне падиие, што се про- 
етиру испод дрвета, прилично еу без шибља, те се 
оку указују многи лепи изгледи испод грања. На 
више места овај зелени евод пропушта светлост еун- 
чж у ; еива иди елабо жута сенка понекад затрепери 
кроз лишће; маховине и лишаји, што омотавају не- 
равну кору, чине те су ова светлосг и ове тренутне 
сенке још примамљивије. Па и сама дрвета, била 
осамљена, или била по два или по три у гомилици, 
показују различит облик и изглед. Рекло би се, као да 
су готово сва, према браздама њихове коре и разгра- 
њавању, била увијена слева на десно; ну док једна 
имају доста равно дебло и док правилно гранају своје 
гране, дотле су друга пуна чудних неравнина, чворова, 
па им је и лишће иекривљено и неправилно. Има етарих 
дрвета с огромним деблом, која су погубила све своје 
велике гране под ударцем олује и која су их заме- 
нула малим шил.астим бодљама; друга су очувала све 
евоје гране, ну изнутра су иструлила; време је из- 
гризло њихова дебла, и дубоко их издубло. Понекад 
је просто остала само једна страна дрвета, обавијена 
кором, и носи сву тежину горњих делова. Меетимицо 
се такође опажају по земл,ишту остаци по којег пања 
огромне величине; самог дрвета је нестало; ну свуда 
около ове биљие рушевиие расту кестеии, некада спо-

1 Тонлн и жарки крајови.
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јрни |  гиг.-штски с1'уб,: а сдда осамд.ени, поједииачки; 
и таики. Тако ои.ч Јнума поклнује најве]1Т раапо.ли- 
коШрј; иоред дивних дрвета, ирекрасна ргледа и ве- 
Јичанствеие ; ишчшр, сво н', чији Члдновати
об.шци изазивљу :!;■ ј®%азиљи она чудовшита нз ба- 

■ еада' иди из сиова. -'
Много еу мање ранличите, по својил особинама, 

б|кв^?;г доје--се'’'Ф&р'исго воле удруживати у шумв> 
кш п кеотенови. деве-еу готоно нраг.е кар 1т|Шви и, 
кроз дуие'иршланке иадеђу н.ихових дебала око може 
на далеко дамедати. Вукве гу ГоЈа*. 
л  лишпје отворених бија; само су јјјш дну 
леиом 11^0инрМ»' Ммене Китице лиЈиба у1рИ1ава|| 
меетимице. доњи део дебла ; иу тек ла 15 метара изнад 
%МЉ0 нодижу ;б|., грре и’ 1'радв д{)В(!та .|р дрвета 
јсдаи неирекидни ввад, кроз који. цродиру ;упоредни 
зраид, што Јиарају т[*ану, Изгдед л<- ИЈуле некаЈго сур, 
али; шгак нријатаи; блага. (•вет.тст, састављсна од <-впју 
оних; ^ јних и зелепкастих снопова од еветдости од- 
бијене од лиЈића, ибасјава нроиланке иа сд; мења е н.и- 
жовом сенком, те тако шума добива пеко пецешш, 
лице, без не.тког сјаја ну и бм иомрчине. 11ри тој 
светлости јасно ее распозиаје све, што жнви под во- 
.1ИКИ.М дрветима : иисекти, што гмпжу, Ц1$етн]|Ц. што 
ее ледујају, гљив« и маховине, 'ау» декрив^ју ..'-зми̂  
нраада; на самии дрвнтима еа. сунчаним Ш̂̂ зр®*- 
цима нудноватр' ешпаЈу и .датајЈу- §џш и.ш ;штно 
жути лишаји. .Изглед букове шуМ иије псти у *в$; 
годиши.а доба, Кад иаетш јееен,' н.:'4Ј0 се- лишће 
обојп рапличитим бојама,'116%; којима је; понајвише 
'мрш и црвенКасте боје; затим увене а иадие на. зе- 
мл.у, коју иокрије у дебелим слојовила*, (же пак маее 
лжшћа шуште већ и при најл.тем ветрићу. Ероз <нч>-
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лело грање у шуму слободно продире сунчева светлосг; 
снег и магла такође могу лако кроза њ продирати. 
Шума остаје суморна и туробна све до пролећа; тада 
и поред снега, што се топи, процвати прво цвеће, ру- 
мени пупољци разлију по свему грању благи сјај, на- 
лик на зорин...

Далеко је суморнија и страшнијег изгледа јелова 
шума, што иа планинској падини расте на исто.ј ви- 
сини као и букве, али је само друкчије изложена према 
сунцу. Гледана из даље, чини се као да чува неку 
ужасну тајну. Од њена грања долази нотмули шум, 
затим га несгаје, па се поново јавља као удаљена 
хука таласа. Ну овај се шум простире нарочито горе, 
по грању; доле је све тихо, суморно, страшно; гране 
се с црним лишћем спуштају готово до земље; човека 
чисто хвата страх кад пролази испод ових тамних 
сводова. Снег, који напада на ове снежне гране, не 
слама их и оне јуначки збацују од времена на време 
тај сребрнасти прах на траву. Рекао би човек, да је 
у ових дрвета особита ћуд, тим упорнија, што сва 
имају исту мисао и исти циљ. Кад се нењемо кроз 
шуму наврх планине, опажамо, како се дрвећу ваља 
све више и више борити за обезбеђење свога онстанка 
у студеном ваздуху. Кора му је храпавија, дебло му 
није онако право, гране еу му све чворноватије, ли- 
шће му је чвршће и ређе: снегу, олујама и хладноћи 
могу се дрвета одупирати једино узајамним заклоном; 
да су осамљена, угинула би, а здружена у гауму, држе 
се и живе. Ну чим почну озго од врха планинскога 
ма где нопуштати дрвета што граде први грудо- 
бран, одмах наскоро олујина уздрма и њихове суседе 
и обара их. Шума је као и војска, она има у ре- 
довима своја дрвета, као оно што вОјска, има вој-
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нике у убојном реду. Тек једна или две јеле, јаче 
од осталих, могу остати још мало напред, налик на 
какве браниоде осталих. Чврсто усађене у стену, учвр- 
шћене на својим дебелим жилама, пуне неравнина и 
чворова што их штите као какав оклоп, пркосе оие 
јуначки олујама и маш| поносито својом малом лисна- 
том перјаницом. Ја сам видео једног од тих јунака, 
који се беше докоиао једног осамљеног врха и стајаше 
ту као владар над повеликом дубодолином и гудуром. 
Његове жиле, које одвећ плитка земља није могла 
покрити, обавијаху се на далеко по стени; пузећи и 
змијас/го кривудајући, оне се уздизаху у једноставно ни- 
ско и чворновато стабло, које као да освајаше пла- 
нипу. Гране се тога јуначког дрвета беху увиле иод 
ветреним ударцем; ну јаке? збијене и међусобно поду- 
прте, моћи ће оие пркосити још стотинама олујина...

Дрвета расту и изнад јелове шуме и ове њене 
мале предстраже. Ну, то су врсте, које се већ не по- 
дижу право у небо, већ напротив пузе по земл>и и 
бојажљиво, се увлаче у пукотине, да би се склониле 
од ветра и хладиоће. Оне расту у ширину; гране, 
вијугаве као што су и жиле, повијају се изнад жила 
и користе се с оно мало тонлоте што се ту, при зе- 
мљи, осећа. Оне су у том сличне овцама, које кад 
хоће да се зими, иоћу, згреју, збијају се једие уз 
друге. Смањујући се, истичући олуји и хладноћи тек 
малу површииу, и планииске се смреке могу одржа/ги 
у животу; њих видимо где се иењу уза снежне пла- 
нииске врхове још и на стотине метара изнад оие 
највише, најсмелије јеле. Па онда и шибље, као што 
су алпијске руже и трњаци, достиже до великих ви- 
сина, јер му у том особито иде иа руку СФерични или 
округласти облик његових збивених стабљика, по њима



и о н»их лако ветар клизи. Па ипак, још мало на 
вишс ваља се и њима сасвим одрећи борбе с хлад- 
ноћом; оне уступају место маховинама, што се про- 
стиру по земљи, и лишајима, што се ирипијају за стеиу. 
Биљни свет, који је и изишао из камена, најносле се 
и враћа у камен...

X V
Чланииске животиње.

Богата у својим шумама, шибљу, трави и ма- 
ховини, нлатшна се чини веома сиромашна у животи- 
њама. Она би се чинила готово сасвим иуста, да иа- 
стири нису на њу довели своја стада оваца и крда 
крава, које видимо из далека по зеленим пашн>а- 
цима, као црвене или беле тачке, и да вазда ревио- 
сни чобански пси не трче ненрестаио лево и десио; 
од њихова лавежа одјекују стене и нрекида се ти- 
Јлина. Али то су привремени досељеници, који до- 
ђоше пролетос из доњих равница и који ће се морати 
у зиму вратити натраг, осим ако их људи не скрију ио 
стајама у дубодолинама. Једина су планинска чеда, 
која сретамо нењући се уз косе, ипсекти, који гмижу 
стазом, тискајући се у траву или зујећи кроз ваздух; 
даље, лептири, међу којима се опажају црни сјајни 
ереби п величанствени аполон, живи цвет што лети 
новрх цвета; местимице се пак и по какав гмизавац 
(змија или гуштер) укаже између камења. Шуме су 
веома неме, врло мало тица пева у њима...

Па ипак планина, природни град што се подиже 
посред равиица, има такође својих гостију: једно су 
бојажљиви бегунци (в. сл. 26.), што траже себи непри- 
ступна склоништа; друго су смели крадљивци,г,граб- 
љивци, који са својих високих стражара вребају на

ЦДАИИЦА 0
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Сл. 26. ...јБоуажљиви бегупци (дивокозе) па пеиристуином скло- 
пишту (стр. 129.).

далеко по хоризонту пре но што се упусте у своје 
пљачкашке походе.
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Чудповато је — а тиме се одвећ добро поима 
људски кукавпчлук — да се човр баш највише и 
днви оннјј л.1 анижм;и.м жнвопш.лма које друге ра;!- 
диру и убфју. Гјпш ово шивотин.е радо градимо ца- 
ревима, и у митжма, баснама, ле1'енда1га па и у полокој 
старој јестуствепици збкт.а им со и даје име царско.

Из реда ових тица имамо на илмшгаи пајпре 
ор. 1«%. (Ј дрре граб.швице, кјшо.шчнс тицо, које су сви 
земал.ски вдаспици изабрали за обрасце, дајукнс им џо- 
нокад по две главе ; чисто човеЈС да рече, да, би и 
они са.\ш хтели иматп два кљуна за г\тан,е! До дунп; 
о])ао је леп кад ноноснто стоји на неприступачној стенн, 
а још величанственији, када се мирно вије но ваздуху 
као госпоДар ваздупшога иростора; пу, зар се п нас 
мора баш .тако мпого типдти и.егова лепота? гГроба 
.111 заборавитп: ако му со владар дшш, да Ј’а Цастир
—  мрзи! Он је ненријател, стаду н пастир ратује 
с њил па живот и на смрт. П у, ускоро ће орлова,, Ја- 
стребова и соко.нн!а бјггн са.чо но нашим музејнла; 
већ се на многнм илгшинама н е ,види внше ииједно 
шоздо, и.ш највиннЈ ако у оиом, што је заоста.1о, 
живи само 110 једна уса«љена иеновеЈ^љива ачтца,, ста- 
рац упола Јзет, кога ће већ скоро појести и сали 
његови паразити.1

И медвед такође ждеро онце, те, пре или лосле, 
наВТир ће га истребити из наших нлапипа. До душе, 
и норед све сиоје чудесие снаго, и поред с.ве умеишисти 
с којом зна кршнтп кости, Он није-љубимац владарсии; 
они без сумњо не налазе у њому доста леноте, те га 
стога и ие стављају на своје грбове. ЈЈу у иакиаду за 
то .ноиокн га народић инак воли због његових одлика.

1 Готованске животињиде, што живе.на његову теду (ваши).
Н
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П а  и сам довад, што га гони, не може а да нема 
помало нежности према њему. Када му Остијак1 зада 
смртни ударац и простре га крвава на снег? пада на 
колена пред његовом лешином, те је  моли за онроштај: 
„ Ја сам те убиој о боже м о ј! ну био сам гладан, ио- 
родица ми је  била гладна, а ти си тако добар, да ћеш 
ми опростити злочин." До душе? медвед на нас не 
утиче као божанство; тек? како ли  се нама чини и 
честит и искрен и добродушан! П а  ка/ко ли  се тек 
чини да је  пун породичних врлина! Како је  благ 
нрема својим младунцима и како су ови и весели, и 
несташни и Фантастични! Управо у медвеђој нећини 
или у његову огромну гнезду, лепо застртом махо- 
вином, ваља и тражити оне патријархалне обичаје, 
који нам се толико хвале. Истина је ? да ова велика 
животиња по некад напада на овце пастиреве и чини 
ш тету; ну ипак зар онаније ираво благо од умерености ? 
Т а  она (зе задовољава да брсти лишће, да пасе боров- 
ницу, да једе медене колаче; тек по који иут се 
усуди и у долину сићи, да једе грожђа и крушака !

Један швајцарски ириродњак, Ченди (ТзегкИ), 
уверава нас? да? кад ова животиња сретне у путу ка- 
кву девојчицу где носи котарицу с јагодама, она само 
нежно положи шапу на котарицу, да узме свој део! 
Бар тако се једном догодило. Отупи ли лак човеку 
у службу, зацело је  врло послушан, доброћудан, ве- 
ликодуптан и хладан према увредама! Н е могу а да 
и не сажалим ову животињу; она се кроз кратко време 
више неће видети по нашим планинама, јер  се ловац 
особито дичи њеним шапама кад их прикује на своја 
врата! Т а  ће се раса затрти; ну? зар се можда? с мало

1 Један сибирскн, номадски народ.



више умности, ие би и она, могла прилагодити и упо- 
требити за иаше послове ?

Ш то  се тиче вука, кад њега буде сасвим нестало 
са планина, нико за њим пеће зажалити! Та, он је  
нрави крволок, злурад, вероломан, низак и са сваке 
стране гадан. Он само мисли, како ће рашчупати 
жртву и напити се топле крви. Све га животиње мрзе, 
али и он сам мрзи њих све; нанасти нак сме само на 
слабе и рањене. Једино га глад може иагнати да на- 
падне и на јаче од себе. Иначе, како ли се хитро баца 
ои на плен што је  већ пао иа земљу, иа ненријатеља 
који се већ не може бранити! Чак, кад ловачки 
куршум обори каквог вука, његови другови, још 
за живота његова, јурну иа њ да доврше његову не- 
срећу, па да после поделе његове остатке. Међутим, 
ипак се људи каткад и на њега угледа ју ! Ервави 
Рим иам је  оставио успомену свакојаких злочина; он 
је  збрисао хиљадама градова, уништио милионе људи, 
накљукао се блага земаљских, постао с помоћу веролом- 
ства, насиља и безбројних срамних дела владарем 
старога света, па се још , поред свих тих злочина, 
оцрнио изабравши за своју мајку и покровитељку 
вучицу! Народ, по чијим се законима, само у другом 
обличју, и ми још  унрављамо, беше збил>а суров, готово 
дивљи, али ипак није требало да изабере баш тај 
символ:1 он не беше тако рђав, као што би се могло 
држати по његову символу!

Ономе, коме је  мила планина, мило је  чути да 
је  вук, то мрско створење, ипак животиња великих 
равница. Уништење нрвобитних шума и све већи број 
ловаца принудили су га да се склања у гудуре на 
кисовима, и ако је  он ту нрост уљ ез; о н је  створен

1 Зиамење или грб.
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Да као етрела прелази по 50 мпља преко степа, а не 
да скаче по камеп итим странама. Међутим, животиња, 
која је  због облика свога тела и својих еластичних 
мшпића више подобна да скаче са стене на стену, да 
прескаче преко провалија, то је  дивна дивокоза, анти- 
лопа' наших крајева. Ето, то је  прави становник пла- 
нински! Никаква провалија њу не ужасава (в. сл. 2 7 .), 
никаква је  снежна страна не плаши; она прелази у 
неколико скокова вртоглаве одсеке на које се ни нај- 
страснији ловад не би усудио попети; она скаче у 
једном скоку на шиљке, који су ужи но што је  про- 
стор испод њених ногу ; то је  животиња без крила 
али као крилата! Иначе је  мирна и дружевна; она 
би се радо мешала с нашим стадима оваца и коза; 
без сумње не би требало ни много муке, да се и она 
придружи малом броју наших домаћих животиња. А ли  
је  лакше убити је  но одгајити је . Таки смо ми. И  
оно мало дивокоза, што је  још заостало, чувамо је- 
дино још  за уживање ловцима. Веројатно, да ће та 
раса наскоро ишчезнути. Тек  најзад, зар није боље 
и умрети слободан но живети робом?

Још више но и дивокоза, по странама и стенама, 
окруженим са свих страна снежним пољима, изабрале 
су становшпте друге животиње. Једна је  од њих једна 
врста зечева, која уме вепгтачки мењати своје руно 
према годишњим временима, тако да се не разли- 
кује од околног земљишта | тим се она спасава испред 
оштрога ока орлова. Зими, кад су све косе покривене 
снегом, њезин је  огртач исто тако бео као и снежно 
прамење; у пролеће, кад се.кроз снежни слој стану 
указивати биљке и гомиле ш љ унка,. прошара се руно

1 Антилопе су вижљасти иреживари, сродни нашим козаиа 
а живе у топдим крајевима.
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ове животиње сжвим пегама; лети је  оно боје, које 
и камење и сажежена трава, а кад затим опет на- 
ступи нагла промена годишњег времена, мења и она 
онет своју длаку, Исто је  тако, на и боље, зашти- 
ћен и мрмот, који проводи зиму у дубокој јазбини; 
ту је  температура увек подједнака, и ако дебели снежни 
слојеви покривају земљу. Осем тога он престаје, кроз 
читаве месеце, живети, све док га мирис цвећа и про- 
летњи зраци не пробуде из његова летаргичног сна.

Најпосле, један од оних малих, вазда радљивих, 
вазда будних глодара, на које свуда паилазимо, по- 
пео се чак и до највишега врха планинскога конајући 
тавнике и галерије испод снежаиика: то је  пољски па- 
цов. Заштићен овим хладним огртачем тражи он и 
овде у земљи своју мршаву храну и, што је  чудновато,, 
и иалази ј е !  Така је  земља! Она, одржава и на хи- 
љаду и више метара изнад границе вечитога снега, у 
мраку, ненрекидну борбу између прождрљиваца и жр- 
тава! Тако дакле ону ужасну борбу за живот, чија 
ме је  ружна слика готово гонила из равница, наново 
налазим и тамо горе, где су слојеви земљини већ тагсо 
залеђени!

Често се тице грабљивице вију још  и више, на 
јога већој висини, али оне то чине тек прелећући 
с једне планинске косе на другу или тек да на ве- 
ћој нросторији запазе свој лов. Понекад се лептири 
весело лепршају иа сунцу и, не надајући се ноћној хлад- 
ноћи, уздижу се до највишега плалинског појаса. Још 
чешће ове јадне животин>ице, као и мухе и други ин- 
секти, буду одиесене на нланинске врхове ветровима 
при одујама; ту нропадају! те се и њихови остаци, 
заједно с нрашином, најпосле развеју по површини сне- 
жних пол>а.



КЛТШ АТИ 1 3 ?

Ну, и осем ових ту1>ииаца што, било милом било 
силом, залутају у области тишине и смрти, има овде 
баш и староседелаца, који су ту управо у својој тсући; 
они не осећају да је ту ваздух одвећ хладан а земл,а 
одвећ ледена. Около њих су грдна суморна снежна 
ноља ; али шил>ци од стена, што местимице пробијају 
кроза снежни слој, за њих су оазе усред пустиње; 
без сумње, ту, у лишајима, и налазе оии храиу по- 
требну за живот. Уосталом, право је чудо како 
они у томе успевају, те и ириродњаци о том с чу- 
ђењем говоре, Пауци, инсекти или црвићи сиежних 
поља, све те животињице извесно знају добро за глад, 
па можда се различите појаве у њихову животу и врше 
необично лагано. У  том царству зиме, и ларве морају 
задуго остати усиаване својом привидном смрћу...

Не само да се живот указује крај снежних иоља, 
већ као да су на извесним местима и сама снежиа 
иоља жива: толико је мноштво животињица у њему. 
Та, издалека се већ оиажају но белој просторији, ве- 
лике црвене или жућкасте иеге. То је отрулио сиег

- веле иланинци; то су —  веле научиици који 
гледају на микроскоп —  милијарде милија,рда пра- 
животињица,1 што живе, што се узајамио љубе/ што 
се плоде и једиа другу једу...

X V I
Кдимати.

Природњаци, тгоји ходе по ггланини, . проучава- 
јући жива створења, што у њој станују, и то како. 
биљке, тако и животиње, ие ограничавају се само на

1 ИнФузорија.
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проучавпње садашњег обдика биљне или животињске 
врсте или њена данашњег начина живота; они се па- 
ште, да унознаду и докле се нроетире та врста, да 
увиде општи расноред њених предетавника на ила- 
нинским падпнама иа и повесницу њене расе. Они 
сиатрају неизбројна створоња једне исте врсте, на бида 
трава, инсекат или шсар, као огромну јединку, којој 
треба у исти мах познати како сва становишта на зе- 
мљииој површиии, тако и трајање у току векова...

При пењању ио каквој планинској падини, иутнпк 
прво опажа како је мал® биљака које с њим иду чак 
до планпнекога врха.. 1Га узвпшенијим косама већ ие 
види оне,. које |е видео на падини и на првим оком- 
цима, или ако их и види још по коју, зацедо их 
нестаје у близини снежних поља, ту су већ замењене 
другима. Што ее год више прибдижавамо хладним 
планинским врховима, Цве се више мења слика ф ||Т Ј 
Па чак и кад се бнљка/ што расте на нижим бре- 
{жул.цима, још указује поред стазе украј, снега, из- 
весно већ ннје онака, каква је доде, < ниж?. Као да 
се и она мадо по мало променила! Доде, цвет јој је 
већ опао, док овде, на висини, тек пупи; доле, ње- 
гово је лето већ нрошло, доб овдет горе, он је тек 
у свом пролећу!. . .

Уосталом, не'може се баш тачно> конопцеи, од- 
мерптн ]!испна:, наЈ&ојој каква бп.т.ка нрестаје расти 
а почиње се јављати нека друга. Хиљадама погодаба 
земљишта и климат1 непрестано утичу на померање, 
удаљавање иди сужавање граница што деле природну 
обдаст различитих врета. Ако је измењено земљиште,

1 Кдимат је грчка реч, а иод тим се разумеју све ваздушне 
прилике неког места као: топлота, светлост, електрина, влага, ве- 
тар и оишти изглед иеба (иаоблачеиост).
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жо је иа место стене дошао хумус, или ако је идо- 
вача заменила несак — одмах п великп број би.мка 
устуиа места друпгма. Исте су .супротпостп и ■ када 
вода патоии земљу или кад јс нема довољно у земл>и, 
кад ветар слободпо д)ше свом својом снагом . идп 
кад наплази па нрепреке које му ублажавају ]јуд. 
Тако ка прилику, па нз.-1аску из теснаца у којпма 
се ломе олујипе,'; оштри ветрои дах тако брише из- 
весне страие, да то страховито духаше то.шко смета 
дрвеКу и шибл.у, да се ово наједанпут зауставл.н, пре- 
стаје, као да га .је зауставио какав ледепи зид. Па 
другом иак меету, појави лнтица, п н.ихову положагју 
одговара љихов бпљни свет. На вертик&шш или 
уснравним одсецинамшлазр- ее само маховине; а за 
врло косе страие ировалија једино се јога можс прп- 
ка,чити жбун,е. Јеоу ли стране мање стрмените, алк 
још иенриступне за човека, дрвета сб ие могу Јспра- 
вл,ати, већ се самс&пужу по стена,ма?' п снојпм жилама 
уч вршКују се у и,нхове раснук.ише; тек на стуба- 
стим иовршинама или терасама усправљају. се стабла 
п развија се лпшЦ. Природа се дрнетпма обичмо иења 
као и њихова висина. Тамо, где је разлика у нади- 
нама нос?тала уелед разлике камепих слојева, које су 
ваздушни чшшоци мање више напали, нлапина нока- 
зује иајчудпији узаетопан ш1з нолица биљнбга света —' 
камење и биље смењује-ее међу собом правплно. Од евих 
сунротностп у вегетацнји/^у целини је најзначајнија 
она,1'роју доиосп различит ноложај наспрам сунчаипх 
зракова. ЈЈолнко сб. иута може вндети, како та раз- 
лика ) колиЧ11Ш1 светлости и тоДДоте мења би.1.1111 
свет на двема надниама изнад р,кве долине! Треба

1 Вегетација — биље.
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само заћи у какву долину, над којом су једиолике 
надине, па ј е .једна окренута северу, а друга изложеиа 
васвим југу ! Често је та супротност до слгпшца иот- 
нуна; рекао би човек, да су то два краја удаљена 
међу собом на неколико етотина миља. На једној су 
етрани илодна, дрвета, културно биље, богате ливаде ; 
преко иута, нема ни њива, ни вртова, већ еве само 
шуме и нашњаци. Па и шуме, које расту једна према 
другој, на двема етранама, нису једнаке. Тамо горе, 
под бледом светлошћу одбијеном од ееверног неба, 
налазе се јеле са та.\шим грашим« (в. сл. 28.); међу.-: 
тим, нод животворном јужном светлошћу, развијају се 
по: вољи ариши1 нежно зелене боје, баш као да су 
у каквој долиии...

Као год и биљке, које траже за своје развијање . 
сунчане зраке, тако је и човек изабрао за своје ста- 
новиште етране које су окренуте југу. На овој су 
с/грани путови, готово у иенрекидној линији, оиви- 
чеии кућама, а веселе су колебице расејане као какве 
сиваете стене по високим пашњацима. М е ђ у т и м  на 
хладној надини, што се подиже нреко пута, једва се 
тек овде онде, раздаљено, види по каква кућица, шћу- 
ћурена у гудури и дубодолини!

Да, нланинске Се стране разликују по изгледу, 
климату и биљном свету; ну све оне имају ту зајед- 
ничку одлику, да нам се, кад ее уз њих пењемо, чини 
као да идемо земљиним стожерима. Попнимо се само 
на једно; етотину метара, па ћемо осетити као да смо 
нренееени на 50 километара даље од нолутара, Врло 
многи алииски планински врх, који видимо како нам

1 Аришевина (1аг1х еш‘ореа) — дрво из велике нородиде че- 
тинара; еродна је бору, јели итд.
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Сл. 28. Изглед једне јелове шуме.
ее над главом уздиже, носи на себи Флору налик на 
скандинавску1 Флору; ако се још више попнемо, ући

1 Свандинрија — цодуострво то.северу Јевропе,
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ћемо у лапонску1 Флору; на још већој пак висини, 
налази се шпидбершкп* биљни свет. Овакашам пла- 
нина својим биљеи готово оличава цео простор што 
се иростире од и.езпне надине пЦјјнреко континената и 
вода све до стожерних крајева. Путописи и дела бо- 
таничарска често иам сведоче о радости и узбуђењу, које 
ови научници осећају̂  кадВпосле дугог лутања и пен- 
трања кроз нланинске провалпје н снегиве, најпосле 
стигну на какав пропланак, у какав „ крт где их 
његове цветне биљке подсете на понеку милу земљу- 
са далеког севера, м<>жда баш и на њихову отаџбину 
удаљену на хил,аду кило.метара одатле. Њима је тада 
остварено чудо из Л'иљаг\ц и.једне ноИи  ̂неколир|- 
часова хода и ево их пренесених у другу ирироду, 
V нов климат! : ■.-

У овом правилном раепореду ®лора дешавају се 
сваке године нонеки нанрасни али иролазни поремо- 
ћаји. Ходајући по скорашњим урвинама, : или по го- 
миламал земљ|| коју су с врха нланина снеле бујице, 
ботаничар често опажа норемећаје у. распореду биљних 
племена. Те га појаве љуте и узбуђују, јер дубљим 
нроучавањем биљака, он иајпосле сасвим и заволи 
биљке, те не може бити хладан пИ ирема њиховим 
недаћама. Њега дира, кад види траве и маховине, 
насилно прогнане из њихие отаџбине, и иасилно од- 
несене у климат, за који оне нису створене. У свом 
наду или при свом плазању с горњих окомака,|стене 
сносе и цвеће, семе, жиЛе па и читава стабда, која 
су на њима. Надик на комађе неке. далеке иланете, 
која би лскјшала нм земљу' стаиовнпке неког другог

1 Л.анонша — простраиа зелља на северу Јевроне (севернк
крај Шведске, Норвешке и Русије). — 2 Шнидберг — група острва 
у Северном деденом океану (на северу Јевроие и Азије).



овета, ове етене/ што сиадају с највиших врхова, 
служе као нреносно средство за биљне насеобине. Чу- 
дећи се, што сад морају удисати другачији ваздух, 
што су се нашле у другачијим нриликама хладноће 
и тонлоте, сухоте и влаге, у друкчијој сенди и све- 
тлости, одмах се и оне, јаднице, стаиу трудити да 
се прилагоде тој својој новој отаџбини. Понеке од 
ових туђинака и успеју да се одрже у гомили биљака 
староседелица, у чију су средину тако бачене. Ну ве- 
ћина је осуђена на скору смрт, нити им помаже шта, 
што се збијају у гомилице н прибијају једна уз другу, 
као опо бегунци, које мрзи цео свет али који се тим 
више међусобио љубе. Нападнуте са свих страна ра- 
нијим власницима земљишта, оие најпосле и уступају 
место, које беху задобиле урвањем̂  њихове првашње 
стене и кад на ших ботаничар при проучавању иаиђе 
у њиховој новој средини, може лепо видети како 
иолагаио вену. Након неколико дана борављења, у 
овим насеобинама остане још само мали број изне- 
моглих наћеника, а затим буду и они угушеии. Та, 
II у нашем, људском друштву туђинци, насељеници, 
осуђени су на ностунно изумирање, кад западну у на- 
род који их мрзм, у климат за који нису били рођени!

Тако дакле, и норед иривремених ненравилности, 
расиоред Флора но надинама планинским одржава обе- 
лежје сталног закона.

Откуд овај чудновати распоред биљака на по- 
вршини земл>ине лопте ? Вашто су се врсте, што по- 
сташе у најудаљенијим крајевима, тако расејале у ма- 
лим насеобинама по високим окомцима брдским? До 
душе, семе је неколико њих могло бити донесено и ти- 
цама па и олујама; али већина тих врста има зрневље, 
којим се никако тице не хране и које није тако лако.
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да би се могло иренетм њиховим иерјем. Шта више 
међу овим биљкама хладних крајева, што се иасел>а- 
вају ио планиии, има чак читавих нородица које по- 
стају из кртола, те их извесно ии ветар ни тице не 
би могли иреиети иреко континената и мора. Мора 
бити дакле, да су се биљке раснрострањавале корак 
но корак, освајајући туђе земл»иште ноступно, као год 
иа нашим њивама и ливадама. Мали досељеници, 
које даиас видим̂  но високим проплаицима окружене 
снегом! нопели су се иолагано т  нижих |)авпица? 
док су се друге биљке истих врста, идући у су- 
протном нравцу, унућивале ка стожерним крмјевима, 
1'дс су данас сталио настањеие. Тада је, без сумн>е, 
климат наших ноља био онако исто хладан, као што 
је данас климат на великим нланинским врховима и 
у северном иојасу. И§§ мало но мало температура 
носта блажа; биљке, којима беше угодно нод оштрим 
дахом јхладноће, беху нринуђене бежати једне к се- 
веру, а друге к странама високих брда. У колико је 
климат постајао блажи, у толико се више смањивао 
иростор, које је заузимала једпа од ових чета бегу- 
иаца̂  -одвојених појасом? што се, пун иеиријатељскмх 
врста, ненрестано зиирио. Та је чета бмла баш она? 
што се новлачила ка иланииама. Оиа је најпре зау- 
зела надину, затим косе и падине у средини, иотом 
високе врхове, те су сад неколицини још последње 
уточиште највише главице на планини. Еад би се 
климат наново охладио услед какве космичке измепе, 
мале би биљке поновиле свој пут у равницу; одавде 
би оне, кад би биле нобедници, одмах одагнале испред 
себе врсте које траже блажу температуру. Према из- 
менама климатским, војске од биљака иду напред по 
ловршини земљиној или одстунају, остављајући за собом



гомиле сусталих биљака, које нам тако показују: којнм 
је путем и како некада пшла главна трупа...

Исте појаве и у људским племенима као и у пле- 
менима, биљака и животика! За време тога колебања 
климата, народи различитих раса, који се не могаху 
прилагодити променљивој средини, помераху се пола- 
гано на север или на југ, гоњени хладноћом или одвећ 
великом топлотом. На жалост повесница, које тада 
још не беше, није нам могла забележити сва ова лу- 
тања народа. 0 друге стране, п])и својим великим се- 
обама, људи се увек покоравају збиру многоструких 
страсти које они и не умеју протумачити. Колико лн 
је племена тако ходило, мењало становишта, а и не 
знајући шта их гони напред! Доцније су рни причали 
у својим предањима: да их ј® при том водила ио каква 
звезда, или понеки ватрени стуб, или пак да су ишли 
по лбту каквог орла, по траговима каквог бика итд.!

Ну, и ако повесница ћути или тек ионешто само 
знаказати о кретању и тумарању народа, које еу на 
кретање побуђивале измене у клнмату, ипак је довољно 
иогледати на супротне падине већине планина па да 
се види, ” како разлика у људима одговара разлици 
температуре и средине. Кад се, на појединим стра,- 
нама планине, супротност у климату тек мало осећа 
било стога што је правац целога нвза висова од се- 
вера на југ, било што обема странама планине вла3 
дају ветрови једнога истог постања, носећи, дакле, под- 
једнаку количину влаге, тада се људи исте расе могу 
слободно ширити, бавити се истом културом, истом 
индустријом, имати једне и исте обичаје и начин 
живота. Зид, што се између њих подиже и који је, 
можда, иепрекидан многобројним преседлинама, ни- 
мало није за њих кинески зид. Ну, ако планина

к л и м а т и  145

НЛАНИНА 10



Е. РЕКЛИ: ПЛАНИНА

Сд
. 

29
. 

Пр
ела

з 
иа 

Хи
ма

ла
јим

а 
изм

еђу
 

Еаш
ми

ра 
и 

Жн
да

.



КЛИМАТИ 147

и цео нжз висова што су на њој и с једне и с друге 
отране, имају једну од својих иадина окренуту на се- 
вер, дакле, ако имају своје хладие ветрове ; с друге 
стране, ако су на оној другој, еуиротној падини благи 
нодневни зраци; или ако се на једној страни пара, 
што с мора долази, .претвара у бујице, док на дру- 
гој страни остају дубодолине вазда сухе— тада ће, 
извесио, и Флора, и Фауна па и људство са двеју па- 
дина показивати највеће супротности. Сваким кораком 
којим путник етупа, прешавши главни венац, долази 
он у нову природу, залази у пов, други свет, у којем 
је све ново, све друкчије од онога што је имао на 
нрвој страни. 1 Ено га нпр. где мора застати пред је- 
дном мирисавом травком коју никад није видео; па 
онда, иеки чудан лептир лепрша ее пред њим. Па 
И то није све! Нису то само нове, биљне или живо- 
тињске врсте које он има да нроучава, нити има да 
се само труди разумети ову нову природу у целини. 
Не! Нов је за њега и пастир, који је ве1г ето, иза- 
шао предањ. А  то је одмах човек друге расе и друге 
образованости; чак и језик му је већ другачији! . . .

Раздвајајући, дакле, два климатека појаеа, пла- 
нински венац раздваја одмах и два народа; то је .ста- 
лан појав у свима крајевима на земљи, где завојевање 
није насилно измењало или уништило расе; шта више, 
и норед насилног заповедања често је ипак оетала 
ова основна суиротност између живља на двема па- 
динама. Ва пример нека је повесница Италије! Сјај 
ове земље омађијавао је варваре еа севера и северо- 
запада! Колико ли су нута Германци и Французи,

1 Пример овога у  Јевропи имамо на пршшку на Апенинима 
у Италији и на А.ишма између Италије и Швајцарске.

10*
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намажљени богатстаои тали.јадпгог земљишта,' ■ благои 
талијанскпх . градона, талијански.ч воћем и италијским 
нриродним лепотама, насртали’ у; орузгалим четама на 
оне равнпце које окружава велича1 ствени полукруг 
Ална,! Залуд су оип касапили, п<1.шли и рушили, Ш- 
луд*су 'се самп наставивали на месту побођених,, по- 
диаали л’радове и градили тврђавице, ипак је старо- 
седелачко стаиовништво ујјок умело претегнути над 
њима, п туђпнцп,:;, Еелти и Телтонци, морали, су се 
враћати откуд сг.и дошли. Тако, дакле, планпне, те 
релативно незначајне неравнине на иоврпиши земљи- 
и ој, просте препреке нреко кцјих човек; може каткад 
прећи и за једап дап, добивају ванредан историј- 
ски значај као природне границе .иеђу различитим на- 
родима. Ову у.шгу у животу. човечаиском није толГшо 
донело то: што нланпне оскудевају у нутевпма, 1 пли 
што пмају 'Стрме окомке; снежне иојассве и неилодне 
стоие. Н е !, Њу |е многб више донела разноликост, на 
често- и неприја,тбЉбтво, између Иарода што етанују 
на двома. сунротним иадпнама. 'Повесница прошлб|ти 
казује пам још и то: ,да је свака природна границ% 
коју је народнма поставила каква ириродна нреирека 
нреко ггоје им је било тешко прећи, као: впсораван, 
нл«‘1шша, нустшћа и.ш рока, бнла у Мто ; време и до- 
ралиа граница међу л»удима. Ту граннцу је утврђи- 
вао, Јгао оно у вллинскнм 'иричаиа, певидљиви зид 
подигнут мржњом и презрењем. Чоиек, .кији би дошао 
в,оне стране планинв) нб беше само туђинац^|већ то 
беше прави непрнјатељ. Народи су се мрзели. Тек, 
.ионекад би ииак понекп пастир, .бољи од целог својег 
илемена, гдедајућн и на ону страну илашше, Невушио

1 Један ирелаз' шанина показује сл. 29.
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понеке проетодушне љубазне речи у којима би било 
осећања и за оие с ону страну. Тако би он умео прећи 
преко те високе препреке од стена и снегова; својим 
срцем стварао би себи отаџбину с обе стране планине. 
Једна стара песма из Пиринеја казује ову победу сла- 
ткога осећања над природом и над предањима народне 
мржње овим речима:

Спустите се пданине! Равниде узвисите се,
Те да могу видети, где су моји миди и драги!...

X V I I  
Слободни плашшац.

Набирање је; земљине површине у планине и до- 
лине, дакле, важна чињеница за повесницу народа, и 
оно нам често тумачи њихова путовања, њихове се- 
обе, њихове сударе и њихову различиту судбину. У 
осталом, зар и кртичњак, који се појави на 'ливади 
усред ж!вља вредних инсеката који трчкарају тамо 
амо, не промени одмах све планове и не скрене пут 
малих путника.?

Одвајајући својом огромном масом народе, који 
су јој се и с једно и с друге стране настанили на 
падинама, планина и штити становнике који су, и ако 
обично малобројни, потражили уточишта у њеним до- 
линама. Она их заклања, она их гради својима, ствара 
у њих особите навике, приморава их на известан на- 
чин живота, и даје им оообити характер. Планинац 
је, па био он ма од каквога племена по пореклу, по- 
стао онакав какав је тек под утицајем средине што 
га окружава; заморно пењање и мучно слажење, про- 
стота у храни, оштра зимска хладноћа, борба с не- 
погодом, створили су га особитим човеком, дали су му 
понашање, опхођење и покрете веома различне од свега
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тога у љегових суседа по равницама. Сем тога они 
еу му дали особити начин мишљења и осећања; они 
су' усадили у његов дух, као оно |  морнара, неку 
ведрину великих хоризоната, па на више места обез- 
бедили су му и неоцењиво благо елободе..

Један је од великих узрока, који су припомогли 
одржању независности извесних планинских племена, 
тај: што ови народи не могу бити без, узајамног 
рада и заједничких напора. Ови помажу сваком по- 
наособ, а сваки опет номаже свима; чак и пастир, 
који иде те на високим пашњацима чува заједничка 
стада, у ових је људи члан врло потребан по опште 
благостање. Кад наступи каква несрећа, онда ваља 
да се сви узајамно потномогну те да поправе зло; 
ако је усОв засуо неке колебе, морају сви радити 
на одгртању снега; ако ли је киша излокала обра- 
ђене њиве по коеама, сви настају да прикупе земљу 
што ее доле сјурила, и да је наново у котарицама 
однесу до етране с које је пала; ако је поток засуо 
ливаде шљунком, сви настају да ослободе траву од 
силног камења, којим је претрпана. Зими, кад је 
погибно упуштати се дубље у снежна поља, они ра- 
чунају на узајамну дочекљивост; сви су они браћа, 
сви они припадају једној истој породици. Јесу ли 
нападнути, то се они исто тако заједнички одупиру, 
кретани, тако рећи, једном мишљу. Уосталом, овакав 
живо.т у непрестаној борби,’ на живот и на смрт са 
сваковрсним погиблима; па онда, можда, још и чист, 
свеж ваздух који удишу — ствара од њих јуначне људе, 
који презиру смрт. Као мирољубиви работници, они не 
нападају, али, ако су нападнути, умеју се бранити.

Планина, заштитница, даје им средстава да се 
заштите и од туђинске навале. Она брани своју до-
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лину уеким теснадима на улазу, где би неколико људи 
довољно било да зауставе читаве чете; она скрива 
своје плодне долиниде по гудурама, чији се одсеци 
чине неприступни, а на неким је местима испреее- 
,цана пећинама, које међу собом стоје у вези и могу 
нослужити за збегове.

На страни једне клисуре, коју често походим, 
има једна од ових екривених тврђава. Једва, и с ве- 
лђком муком, долазио бих до љезина уласка, пузећи 
но удубљењима на стени и помажући се неким ста- 
блима шимшира, који беше утврдио жиле у пукоти- 
намд,. Међутим, колико ли би мучније било опсад- 
ницима, када би се хтели туда пети! Стене, на- 
гомилане на уласку у пећину, беху готове да се 
опуче, те да се, одскачући косом, скотрљају у поток. 
Саевим права и углачана стена не би ни с које етране 
при улазу ни змију пропустила; озго пак надвишавао 
се одсек, те је као неки гигантски тр§м такође бра- 
нио отвор. Сем тога, пећину је упола затварао и један 
велики зид. Пећина беше, дакле, неприетупна нападачу, 
сем случаја каквог изненадног напада. Непријатељи 
су се морали ограничити да на њу издалека мотре. 
И, кад би се, не чујући из ње ни најмањег шума, нај- 
после усудили и да приђу те да преброје лешине, 
нашлл би, да су ови подземни ходниди сасвим пра- 
зни. То би значило, да су ее етановници ових ходника 
провукли из пећине у пећину и умакли на неки други 
још скривенији излазак у жбуњу. На жалост, ипак се 
понекад лов свршавао хватањем људске дивљачи. Та, 
човек је плен човеку! . . .

На извесним мертима где планина нема згодних 
пукотина, служила је; као заклон или као тврђава по 
каква осамљена стена у дубодолини, управо, каква
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стена с управним странама. Изведена у шиљак са три 
стране и опкољена потоком при дну, она је била при- 
ступна само с једне једине стране, и на тој; страни 
планинди, који су се хтели воме служити и као кулом 
мотриљом и као грбдом за збег, имали су само да, 
наставе посао, који је природа отпочела. Стога су/ 
тесали стену, градећи је неприступном за људске ног<Ј 
и остављајући само један једини подземни улаз, прв- 
бијен у стени гвозденом полугом. И пошто би вр 
ушли у своје гнездо, становници би ове тврђаве за- 
творили отвор каквом огромном стеном; тада би/их 
још само тица могла походити. Грађевинарске удет- 
ности и не беше баш потребно тој тврђавици. Па ипак, 
може бити од жеље за кићен>ем,5'-иланинац је ивичио 
венац свога ћувика зидом с мазгалама, те су /му се 
деца могла играти без погибли по целој тој/ узви- 
шеној плочи, а и сам је с вена врха могао угоднжје 
лотрити на све што се збива у околини., Иа Иетоку, 
у многим плашшскпм крајевима,. у чијим су се до- 
линицама населила племен;! међу собом непрпјатељска, 
и где се, дакле, убиство рачуна као ситнпца',. јолг и 
данас станују људи по оваквим тврђавама ла стеиа. 
Кад какав гост дође под овај ћувик, он се јавља до- 
зивањем. Наскоро затим спусти се кроз један отвор 
у стени нарочита котарида; путник седне у њу а 
снажне руке његових пријатеља озго вуку нолако 
тешку котариду, те им тако гост улази у њихово 
огњиште.

Ну, као гато су стрмените стене високих планина 
служиле за одбрану мирољубивом народу противу сваке 
навале, тако еу опет брежуљди по равници често слу- 
жили као страже и заседе по којем грабљивом средње- 
вековном барону.
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Колико с§ла и по нашем крају показују по евојој 
архитектурп* да су недавно још били позорнида не- 
нрекидног рата; да се сваког часа требало надати на- 
наду пли великаша или разбојника. Нема ниједне 
осамљене куће по косама, а да је без одбране; сви 
кућерци, као оно олујином заплашене овце, скуппли 
су се у једиу гомилу, пространу гомјглт камења. 
Оздо би човек рекао, да је то просто продужење стене, 
изглодани планински врх, час осветљен, час завијен 
у тамт. Па, пут за пењање до. тога леста! Т§,,'то 
су вртоглаве стазе! Али ипак сељаци слазе по њима 
сваког јутра да обделавају своје њиве и пужу се сва- 
кога вечера, кад се врате с мучпог дневног рада ! 
Само се на једна врата може ући у село, а по по- 
бочним кулама још се виде трагови од великих гво- 
здених шиљака, решетака п других ередстава за од- 
брану. Ниједан прозор не гледа на огромну просто- 
рију у околним долинама; једини су отвори мазгале, 
кроз које некада пролажаху етреле и пушчане цеви. 
Још се ни данас потомци ових јадника, опсађиваних 
с колена на колено, не усуђу.ју градити себи стано- 
иишта у својпи пољима. Они бп то, извесио:, . могли 
учинити, али их навика, тај тиранин којем се човек 
највише покорава, још и сад задржава у старој тамници.

ВиСоке планинСке долине беху пак елободне,: па 
и планинди беху слободни. Али, ето гребен, готово 
оеамљен и одвојен од уских пролаза, у које се никада 
наиадачн нису усуђивали уКи без штете, посп замак 
некога илемића (в. сл. 30.). Са те висине могаше овај 
разбојник, који је постао „племеиит“ нешто због сво- 
јих злочциа а нешто због злочииа својих нредака,

1 Начин иди вемтина, с којом се граде зграде.
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Сд. 30. Гребеп са замком.

мотрити на окодне равниде, као и на планинске гу- 
дуре и кланде. Као што змија,. савијена у колут на
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стени, подиже евоју немирну главу, те вреба гнездо 
тичжца, тако би и овај разбојник посматрао озго са 
своје куле! Наравно, он није смео нападати пла- 
нинце у њиховој гудури, али би се бар спремао да 
изненадно нападне и покори оне који би се усудили 
сићи у равницу...

Замак племенитог пустахије сад је у развали- 
нама. Еаменита стаза, обрасла у купине, стоји на- 
место пута по којем су убојице витлале своје чиле 
коње, када полажаху за напад или дотериваху око- 
ване трговце и заплењене мазге. Онде, где је био 
покретни мост, ров је испуњен камењем, и време, 
ветар и путници нанели су ту нешто земље, те се сад 
ту већ дивно учврстиле павити и збва. Зидови су 
већим делом срушени; огромно комађе, налик на 
стене, лежи ■ растурено по земљи; с друге стране, ру- 
шевине од камења, што је у ров пало, већ су га 
упола иепуниле, и сад се по њима увелико шири 
водена сочивка и друго слично биље. Велико дво- 
риште, гдо се некада сакупљаху четници пред полазак 
на пљачку, пуно је рушевина и рупа; човек се сад 
једва сме провлачити кроза жбуње и високу траву; 
може лако нагазити и на какву гују, скривену из- 
међу два камена, или пасти у какву још отворену 
тамницу. Па ипак хајд’мо пажљиво напред! Ево нас 
код једног бунара, који, срећом, окружује нешто 
заосталог, порушеНог зида. Сагињемо се с ужасом над 
црну бездну, н гледамо да јој кроз коров и папрате 
оценимо дубину. Чини нам се као да распознајемо на 
дну нејасни одблесак од зрака што је залутао у амбис; 
чини нам се да чујемо како до нас долази неко при- 
тајено стењање. Да ли је то ваздух .што се увукао 
у бунар и сад шишти? Да ли то није извор чија
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вода цури кроз камеве и капље кап по кап? Илп 
је то к.чкав даждсвњак што плпва п бућка по води? 
Ео то зна? Лекада, вели нам бајка, нејаснп звуци, 
што долажаху из ових дубина, беху очајни узвици 
и јецање пригушених жртава. Опште је пак уверење, 
да вода у том бунару покрива и људске костуре...

0 грозом окрећем очи од чудновате бездне и 
управљам их на татворорогљасту масу куле што се 
блиста у пуној еветлоети. Осадл® су се куле порушиле, 
еамо је она оетала ; очувала је и неколпке зунчаете 
мазгале на евоме врху. Зидови, Пожутели од сунца, 
још су углачани као што беху и оида, када је ве- 
.1икаш иировао први пир! ведикој Дворани |. ту ее 
не види ниједан гуштер, а једва се и по какна рае- 
пуклина опажа. Само.је нестало дрвенарпје и гвож- 
ђарије на уеким, мазгал&стим прозорима, На иет ме- 
тара у зиду . виде ее као улазна врата; широВ камен 
служи им као нраг а надвратник је урешен грубом 
урезаном шаром е. необичним монограмом1 и већ цстр- 
веном племићском девизом.2 Покретних етуба, што се 
прикопчаваху за ираг, нема више, те. ревносни стари- 
нар мора еа собом понетн лествице, ако хоће да прочита 
1глп, боље рећи, да погоди оно неколико охолих речи, 
изрезаних у камену. Сељаци пак изнашли су нрактич- 
нп.је средство за то. Да уђу у унутрашњоезр куле̂ . нро- 
били еу зид ири земљи. Без еумње је то био мучан. 
носао; али мбжда еу они били жудни освете према 
тој кули,. где еу многи њихови помрли од глади или 
на'мукама; а можда су то чинили и зато, што еу 
замишљалИ да ће ту наћи скривено благо...

1 ЗнакоЛ Од- (мова. —  & Речеггада. у којој јо нсказлпо неко
начедо иди нека дсв&Ша. 5?0жа племића.* ■
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Кроз тај пролом улазим с неким страхом; уну- 
трашњн ваздух, с којим се ннкада не меша сунчани 
зрак, лбди ме нре но што сам и ушао унутра. До- 
душе, светлости има и до дна куле. А има се шта 
и видети унутра! Кров се срушио; под је изгорео 
у каквом давнашаем пожару, и само се местимице 
опажају у зиду комади поцрнелих греда. Ове ове ру- 
шевине, и камење, и дрва и пепео, мало по мало 
смешали су се као у неко тесто, које киша, силазећи 
као на дно каквог бунара, одржава увек влажним. 
Клизаво блато покрива ову мекану земљу, и моја нога, 
газећи онако насумце, већ се много клиза. Чини 
ми се да сам већ затворен у ужасну тамницу; тешко 
и с гнушањем удишем буђав и загушљив ваздух.

Па ипак је овај ваздух чист, према оном смраду 
од трулежи и коетију што излази из испроваљиваних 
отвора од тамница. Ја се нагињем над црну рупу и 
трудим се да што разазнам; али не видим ништа. 
Ваљало би ми имати очи навикнуте на дугу помр- 
чину, па да распознам одбијене зраке, што залуташе 
овамо. Да жалосне јане! Ја не знам убистава, у ко- 
јнма је она била саучесник, али дркћем од страха 
гледајући је, те као прибирајући се пбгледам на плаво 
небо што се још види између четири зида ове куле. 
Уплашио сам једнога ћука те и њега неста тамо горе.

По стубама, начињеним у зиду, може се човек 
попети до горњих мазгала. Многе су пречаге већ 
излизане и стубе су се већ претвориле у једну стрму 
равнину, по којој се врло мучно пети; ну, при- 
државајући се за зидове, прихватајући се за испуп- 
чења, клизајући по прашини и подижући се, стигох 
најпосле и на горњи део куле. Камен је широк, те 
нисам ни у каквој погибли; међутим, једва смем
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кр^чити неколико кораиаја, бојећи се да не наднем 
од вртоглавице. Попео сам се врло високо, у област 
тиц§, и облака, између две пропасти. С једне је стране 
црна бездан до куле; с друге у дубини стење и одсек 
које сунце осветљава. Рт, на коме је кула, исамје 
као нека друга кула од више стотина метара висине, 
и река, што вијуга испод ње, још се више чини као 
какав ров за одбрану. Прича се да је један од ста- 
рих великаша овога краја понекад уживао, да баца 
своје заробљенике озго с куле. За своје најжешће не- 
пријатеље задржавао је лагану смрт у тамници; ну 
заробљеници, које не имађаше узрока мрзети, морали 
су скакањем с куле показати с коликом храброшћу 
и вољом умеју умрети. Тог вечера, уз топлу вечеру, 
о томе би се џосле водио разговор за столом; госпо- 
дари би се смејали онима што се у страху отимаху 
и хоћаху побећи од амбиса, а хвалили би оне што 
су сами, једним скоком, јурнули у амбис! Вреди знати 
још и то, да је тај племенити великаш умро у оближњем 
манастиру и посветио се...

На подножју стене има гомилица растурених 
скромних кућица с крововима од шкриљастог глинца 
или од кровине из старога села. Човек не може ве- 
ровати, како су се велике измене извршиле не само 
у установама и обичајима, већ и у души људској 
од онога доба па до данас! Хе, где смо ми сад 
од доба, кад је великаш тако држао пред собом и 
под својим ногама све своје подложнике, и кад је на- 
следник његова имена растао гледајући, како се та 
јадно одевена створења крећу доле по земљи, или 
кад је још у себи о њима говорио: „Та, само кад 
бих хтео, све бих ове људе могао исећи“ ! Уосталом, 
груди су се племићског сина, ма како он био благ
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и добар, увек надимале дивљим поносом, кад би 
погледао на овај хоризонат нокореног земљишта, на. 
ово село, што пред њим пузи, и на ове, за њ, одвратне 
сељаке што гмижу по утрини! Та, и кад би зами- 
шљао да људи по рођењу имају једнака права на 
срећу; и кад би себе сматрао као створ од истога 
блата: један би једини поглед по простору, са висине 
његове поносите куле, био довољан да га разувери! 
Да би веровао у људску једнакост не у радости, већ у 
очајању или при грижи савести, требало би му, да 
остави свој замак, да побегне у мрачни манастир у 
каквој клисурици и да стане челом тући о под у 
цркви...

У данашње се време потомак ових старих вите- 
зова не може више градити тамничарем каквога села, 
нити саревњиво мотрити на становнике, осем, наравно,. 
ако је постао власником какве Фабрике и ако сељаци 
раде у његовој Фабрици. Л.етњиковац, који је сагра- 
дио на коси каквог брежуљка, тако рећи, и ие види 
се. Најближа гомилица кућа заклоњена је завесом 
великих дрвета, а ако се далека села местимице и 
укажу, она су само прости мотиви на пејзажу, црте 
на великој слици. Власник од замка није више и го- 
сподар: од какве би му, дакле, користи било, да 
свој стан намешта изнад осталих кућа? Њему сада 
више вреди самоћа у којој може природу уживати 
на миру...

Управо од средњег века нису више село и замак 
мали оделити свет; по вољи или по невољи, они су 
ушли у један већи свет, у друштво, где су борбе 
веће, где напредак има сасвим другачије великог зна- 
чаја. Мала краљевина, у којој онај великаш беше апсо- 
лутни господар, сада је само прост округ, и потомку
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је  етарих племића сада непотребан зарђали мач ње- 
гових предака. Он, можда, још покушава очувати по- 
неке привидне или етварне повлаетице што му зао- 
сташе од његових силних дедова; а, можда, се већ и 
он помирио с улогом подложника или грађанина, и 
постао обичан човек, део масе. Овакојако борбе и 
освојења његових предака користили су другима, било 
народима, било владарима. Као год што су његови 
дедови, за време дугих ратова с планинцима, успели 
да покоре планинце у њиховим уточиштима, и као 
год што су они размицали до# снежних венаца границу 
своје облаети, тако је и њима долазио у походе какав 
освајач, те ее и граница њихове државине потпуно 
изгубила у огромноме обиму какве силне даиашње 
царевине...

Једно необично име, које се налази на понеким 
местима и планинама, често ми је унућивало мисли 
на прошлост. У  једној гудури, у једној малој нерав- 
нини земљишта, издалека се блиста, као неки мали 
покретни дијаманат, извор, који би се једва могао 
видети, да га сунце својим зраком не открива. При- 
ђох му; лишће се дивљег рена наизменце савијаше и 
усправљаше под сребрнастом капљицом што по њему 
клизи; унаоколо цвркутаху неколике тице, а неке 
траве, чије се жиле купају у скривеној води, поди- 
заху своје зелене стабљике и лиетиће високо изнад 
спрженог ливадског бусења. У  том малом зеленилу, 
које пастири распознају из далека на сувој и при- 
грејаној планинској страни, налази се „студенац тро- 
јице нлсмића. “

НаШто овај чудни назив ? Од куда једном ма- 
лом извору, с мало воде, такво име тројице силних ? 
Планинска бајка казује нам, да су се некад, кад се
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јаки замци, окртженп рововима, подизаху ио свима 
гребенима оео теснаца, у блпзини тога сттденчића 
срела у лову трп гроФа, што случајно дотде не беху 
у рату. Беху се већ уморили трчећи и гонећи ри- 
«ове жли јелене и ежлан зно| им је цурио с чела. 
Гомила њжхних слугу, окупљена 'око њих, нудила 
пх је вином н медовином |  изобиљу; ну њима се 
ипак учинж мали иоточић, што жубораше из нуко* 
тине у стени, пријатнији за ииће но сви овж разнж 
напжцж, насути у сребрне пехаре. Један за другжм 
нагжњаху се онн над малж изворац, размицаху ру- 
ком траву што пливаше по површини воде и пијаху 
сасвим жросто, као што пију ж' прости настири или 
иланинске кокице. Ватим се ногледаше, пружише при- 
јатељски један другоме руку, спустише т на траву 
ц етадоше се весело разговарати. Време беше лено, 
сулце већ нагињаше ка западу, неколики разасути 
облаци бацаху велике сенке на, пожутеле усеве по 
равницама ; мали димови нодизаху се местимице над 
велима. Ова три побратииа беху добрв воље. Дотада, 
њихове простране области нису имале тачних граница 
у планшш; стога они сад одлучише, да овај мали 
извор, што им је својом хлађаном водом жеђ угасио, 
буде у будуће међа њвховиХ гроФовина. Једна би се 
простирада десном, а друга левом О̂ алом поточића; 
трећа је требало да обухвати целу просторију, што 
се простире од извора до оближњег врха, и одатле 
на другу страну. Ј  знак потврђења уговора, који мало 
час беху закључпли, ева три велжкаша за,хватише 
десном руком неколико капљица из студенца, и свакн 
нопрска њима траву |  својој области.

Алп, ах! Ови лепи дапи не трајаху дуго а нле- 
менжти грофови и нису вазда сложни и добри дру-

1ГЛА.НПНА 11
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гови. Ова С0 три пријатеља завадише, то букну рат. 
Одмах се васали,1 грађаии и сељади сташе клати по 
шумама и гудурама да помакну границе трију гроФо- 
вина. Равница се опустоши, и кроз неколико поко- 
лења текоше потоци крви ради имовине оне водене 
капље, што тамо горе жубори на тихим висовима. За 
дуго се не могаше мир повратити.

Прошло је већ много времена од тога. И ако раг 
сада отпочне, то неће бити више између тројице пле- 
мића, нити ради освојења простог једног студенца, већ 
нзмеђу силних владара; па онда, он ће се сад водити 
ради освојења великих комада земљишта заједно с нла- 
нинама, шумама, рекама и насељеним градовима. Неће 
се више међу собом сећи неколике, слабо оружане, 
руље|";!већ ће се клати и нападати хиљаде људи, снаб- 
девене најновијим средствима за убијање. Да, да; чо- 
вечанство напредује, али кад погледамо на ова ужасна. 
крвављења, морамо покаткад оправдано посумњати: 
да ли оно доиста напредује. И при таким мислима. 
чини нам се, да је куд и камо срећније оно становаи- 
штво, склоњено по високим планинским долиницама,. 
које. никад није ни патилб од рата, или које је бар, 
и поред прилива и одлива од војски, ипак очувало 
своју првашњу независност. Неколики планински на- 
роди, заштићени својим огромним повезаним планин- 
ским веригама, били бу тако срећни, те су остали 
слободни. Они то знају. Њихову слободу нису иску- 
пљивали само њихово јуначко срце, њихове снажне 
мишице, њихова слога и истоветне жеље. Н е ! За то 
они имају у многоме да захвале и својим великим

1 Мањи пдемићи, штићеници веће влаетеле.
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Алшша; Алпи су, као јаки стубови, бранили улаз у 
њихов храм...1

X V I I I  
Е  р е т е н.г

Поред снажних људи, који се мушки пењу но 
планини, норед јунака с челичним грудма, с огатрим 
погледом, у планинским се крајевима мичу, управо 
вуку се и неугледне гомиле жива меса, кретени 
с отомбољеним гушама (в. сл. 81.). Међу овим го- 
милама много их је, који се чак не могу ни вући; 
ено их где седе на прљавим столицама, клатећи св 
телом и главом, а бале им теку низ улепљене дроњке. 
Ова етворења не умеју ни ходити; има их, који се 
још нису извештили ни да принесу храну устима. 
Хране их кашом, или боље рећи, кљукају их, а они, 
кад осете да унесена храна слази у желудац, дају од 
себе мали узвик од задовољства. Ето то су последњи 
представници овога човечанства, „онн чије јв лице 
створено да посматра звезде* ! Колика је разлика из- 
међу идеалне главе питијског Аполона и главе једнога 
кретена с очима без живота и са гадно разјапљеним 
устима! Глава је у каквога гмизавца много лепша, јер 
овај личи својему типу; па онда, ми се и не надамо 
да ћемо га друкчијв видети. Међутим идиотово је лицв 
грозно онакаженога облика! Издалека опажамо да је 
он 'налик на човека, али његове нескладне црте

1 Тако је, на придику, бидо у Швајцарској и у Црној гори.
— 2 На свима високим планинама, као на Алпима, Аиенинима, 
Хималајима, Андима итд., виде се закржљали, обично гушави и 
буљави глупаци, који се називају кретенима; њихово је умно раз- 
виће врло ниско, те се може рећи, да су најнижи представници 
културног људства.

11*
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лжда не скривају нн толико разума, колико га Је у 
животиња! А што је најужасније, ни основна осе- 
ћања што се још нојављују у овоме јадном сгворењу, 
нису увек добра. Понеки су кретени зли. Такви 
шкриие зубима, дивљачки урлају, гневно и лудачки

шшш
н  11111

, . ј 
‘ Ш Ш Ш м Ш Б  Ш  . 3

' Ш Ш Ш Ш ш  Ш  бЖ ЈВ

х гШ Ш ш Ж
1 т јј Ш 1ШШШЖ

Сд. 81. Кретен из Валеа.

машу рукама и ногама, ударају ногама о земљу, и, 
каДа би их нустили, они бр ждерали месо и иили 
крв чак и онима који их негују. Али простодушни и 
добри илаиинци гледају хладно на то беснило. Они су 
ове јадне глупаке назвали „ кретенима “ , „ сгеаИаз-има “
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или „невиним", сматрајући да ова етворења, ненодобна 
да суде о својим делима и да појме шта је зло, мо- 
рају имати ту повластицу, да немају никаквог греха 
на савести. Као хришћани од колевке, они ће изве- 
сно морати отићи правце у рај! Уосталом, у мусул- 
малским земљама прост свет пада на колена пред бу- 
далама и занесењацима, и сматра за славу ако на њ 
падне лудачка пљувачка или друго што. Пошто лу- 
даци живе ван духовне заједнице с људима, а у људ- 
ском су облику, онда, без сумње, мора бити да је на 
њима нешто божанско...

Уосталом међу овим несрећницима има их и 
добрих, тј. таквих који воле да у свом уском кругу 
чине и добра. Једног дана бејах сишао у долину и 
хоћах да се с друге стране попнем на висораван с па- 
шњацима, на коме издалека бејах угледао једно је- 
зерце. И не заустављајући се, био сам прошао поред 
једне влажне колебице, око које беше неколико јабла- 
нова, те одмереним кораком иђах крај једног брзог 
потока стазом, нешто мало утрвеном животињскчм 
трагом. Бејах већ одмакао од колебе више, но што 
се може добацити каменом, кад се иза мене зачуше 
потмули и брзи кораци; у исто време, од овог ство- 
рења што иђаше за мном и приближаваше ми се, чу- 
јаше се неко дихање из грла, готово као неко крчање. 
Окретох се и угледах једну кретен-жену, којој се гуша 
клатила у ходу као неки тег и њихала од једног 
рамена до другог. Од ужаса једва уздржах узвик, 
видећи где ми ово несрећно створење прилази, гега- 
јући с ноге на ногу. Међутим, чудовиште ми даде 
знак да причекам, затим заста преда мном, загледа 
се у ме својим разрогаченим очима, и, крчећи из гуше, 
стаде ми духати у лице. Неким наопаким покретом
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нок;т ии она на кдисуррцу, у коју хтедо̂ с укг.̂ за- 
тим, скланањем руку ноказа мн, како се тамо на уласЈсу 
испречжле опасне шиллтс стеЛе. „Тамо, ® а т !‘ГучинИ 
она, означивши ми једну боље утрвену .стазу, што се 
вијугагае уз једну страну и доиираше до .једие заравни. 
заобилајзећи дошу непроХоднј клисуриду. Кад виде, 
тде еам послушао њен савет и поч«о се пети но косн, 
оиа задовољно загрокта два три иута и стаде ме пра- 
тити пеко време иогледом: затим се мирно удаљи, за- 
довољна> шт|;.Је учиннла нешто добро. .1а са.м се .у, 
овол тренутку у души фћао. донижен. Признајем, 
да нисам био толнк«! задовољ.ан, колиио она. Та, ето, 
једно пасторче нрироде, једно ужасно етворење, нек! 
збрка, без облика, и $ез нмена, иије имаЛа мира, док 
ме није одвратила од странпутпце н нронаетд. А ја, 
један од оних ноноситих л>уди, ја, који знађах да 
сам од природв одарен извесним разумом и роји опа- 
жам у' себи осећање моралне одговорпостн, колико ли. 
сам нута. ја иустно друге л.уде, на уак и ;оне које 
сам назнпао прцјатељимд, да иођ| странпутпДаМај. и то 
страпиутицама г;оје су .мно1'о ,.ужас1шје, но шт# је |една 
планинска клиеурид!? И донста. ево где ме идиот; 
гушав% жена, научи дужности! Шта више, ја Гсад и 
у ономе, што ми :»• чииило шгже мд чивека, нађох 
наклоњеност, ко.јо често нема нн у о.них што се из- 
дају. з«Ч велике и 1оћне. Извесно, ниједно створење 
није толико ниско да не може бити достојно љубави 
и поштовања. Па онда, ко |е више за ноштовање : да 
ли стара ЈИнартаика, шт@ бацаше у албис децу, ро- 
ђену е телесним недостацима, илп мајка, која, сва упла- 
Јгана, дч»ји и милује свога ружниг снпа ~  идиота ? 
И доиста, свак ће датн за нравОј свак ће више по- 
штовати ове матере* које се, н лко без надеу::боро
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да отргну евоју децу од смрти. Разуме се по себи, 
да треба и друштво да иритече науком и љубављу 
у помоћ овим несрећницима, те да исцели оне који 
•су исцељиви, да усрећи, у колмко ,је могућно, оне 
чије је стање без наде и да се етара о томе : како 
ће практична хигијена и ф и зи о л о ш ки  захтеви све 
већма смањивати број оваквих случајева рађања.

Трајним васпитавањем ове се несрећне природе 
могу уеавршити, и кад после материнске наклонобти 
дође старање каквога друга, који усие да јадно невино 
-створење научи каквим грубим пословима, бно се стане 
мало ио мало развијати па му се најпосле и на лицу 
укаже као неки зрачак разума. Између неизбројних 
слнка, што су се урезале у моје памћење ’ када сам 
пролазио планином, и сад се сећам једне, која ме дира 
и узбућује и након толиких годинај. Беше вече, по- 
<5ледњих летиих даиа. Ливаде у долини тек беху но 
други пут иокошене, и ветар наношаше и до мене 
пријатан мирис од малих раетурених сноиова сена. 
Ходио сам по кривудаву путу, уживајући у свежем 
вечеру, у мирисној трави, у лецоти планинскИх вр- 
хова, које обасјаваше сунце ири заходу. Наједанпут 
на једном савијутку пута, нађох се пред једном чу- 
дноватом запрегом (в. сл. 82.). Један гушави кретен 
беше упрегнут узама у неку врсту кола, натоварених 
сеном. Тешка је колпца вукао ои.без икакве муке, 
не обзирући се ни на рупчаге ни на велике растурене 
кладе •••- просто вукао је као каква сила! Поред 
њега иђаше његов мали брат, окретно и милокрвно 
дете, с паметним и насмејаним лицем; он је управо 
био вођа, гледао куда ће се проћи и мислио наместо 
чудовишта... Једним знаком, једним додиром, окре- 
таше га он час лево час десно да избегне сметње;
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Сл..82. ...То беше чудновата заирега! ...

тако исто знаком убрзаваше или успораваше он његов 
ход ; цело,ј занрези пак он беше душа, а онај. другв
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тело. Еад прођоше поред мене, дете ме љубазно по- 
здрави; гурнувши лактом Калибана, покрену и овога, 
те и он екиде капу и управи на ме’ свој укочени по- 
глед. Мени се учини, да у том погледу видех искру 
људског осећања, поштовања и пријатељства. Стога 
и ја  с неким страхопоштовањем отпоздравих ову дво- 
јицу, ову дирљиву групу, овај символ човечанства у 
ходу ка будућноети...

Остављен самоме себи, и имајући само осећање 
животињског нагона, кретен може покадшто да учини 
оно, што би превазилазило снагу образована човека, 
који би био пун свеети о својој вредноети. Често 
ми мој друг, пастир, причаше, како је једном пао у 
једну ледену провалију; па кад о томе говораше, 
још му се виђаше страх на лицу. Извесно је догађај 
био страшан. Седео је —  како ми је причао —  на 
једној низбрдици, крај ивице једног глечера, али 
му један камен, што се на једном опучи, поремети 
равнотежу, те се, не могав се задржати, скотрља у 
неку отворену провалију између стене и тврде ледене 
масе. На мах се он нађе као на дну једног бунара, 
нз којег једва могаше угледати сунчева зрака. Беше 
онесвеснуо, угруван, али срећом удови му беху чи- 
тави. Нагон за самоодржањем покрете га, те се мо- 
гаше дохватити стеновитог зида и са стене на стену 
попети се на неколико метара до отвора; одатле опет 
угледа сунце, пашњаке, овце и својега пса, који га 
посматраше ватреним очима. Али и ако је био дошао 
дотле, ипак се даље није могао пети; изнад тога ме- 
ста, стена је била свуда глатка, и не могаше се ни 
за шта ухватити руком. Пас беше у очајању, као и 
његов госа. Најпре је пас тамо амо скакао по ивици 
провалије и неколико пута лајао, па онда на мах,
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1;ао стрела одјури према долини. Пастир се охрабри. 
Он се сети да је наметан нас отшиао да нотражи ио- 
моћи и да ће се наскоро вратити с пастирима, који 
ће донети ужета. Тако је и било. Тек ипак, чека- 
јући то, био је у ужасним, очајничким мукама: чи- 
нило му се да се верна животиња никад неће вратити. 
Већ је гледао себе 'Како ;|мире' од • гладп на својој 
стени, и само се још питаше: да ли ће умрети пре, 
но што му орлови буду живу кидали комаде меса. 
У том очајању још једина му утеха беше присећање 
на оличан случај једнога од оних „невиних“ . Тако, 
кад је један кретен био ј к н > на дно једне провалије, 
из које му није било могућно изаћи, он ипак није хтео 
клонути нити се узалудно напрезати; трпљиво је чекао, 
танкајући иогама но зе.чљи, да очува живатну тонлоту, 
те је тако провео цело једно вече, затим читаву ноћ, 
па и; ђутра дан др подне. А тада, чувши да га они, 
што га тражаху, зову но нмену, он се јави те наскоро 
затим буде извучен из амбиса. Само се жалио да му 
је б и.1о врлб хладно...

Али, и поред привилегија и повластица крете-, 
нових; не гледајући на то, што овај несрећник не 

;1на ни ;за бриге нп за нзгубљене наде људи који 
сами себи крче пут у животу: ипак зато ваља ра- 
дити на томе, да и кретен нрестане бити „невин“ и 
да ле ослободл својих бољки; ваља му> дакле, дати 
уједно и телесну снагу и осећање његове властите мо- 
ралне одговорности. Ваља га увести у друштво сло- 
■бодних људи. А, да би га исцелили и оИоравили, треба 
пронаћи најпре узрок његову изметању. Разни науч- 
ници износе различита мњења о овоме последњем; једни 
веле да гушавост и ружан облик долазе нарочито р/1
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оскудице јода1 у пијаћој води, и да најпоеле укр- 
штање нридружује грдоби тедесној и моралну грдобу. 
Други држе да гушавост и кретенство додазе отуда, 
што вода, која се цеди еа снежних поља, није имада 
маха да се у свом путу до седа довољно креће и да 
■се засити ваздухом, иди им је узрок то, што та вода 
прелазн преко стена што садрже магнезије.4 Поуздано 
се зна, да рђава вода често може припомоћи-постању 
и развићу некнх болести; ну, да ли кретенство нема 
и других узрока?

Довољно је ући у једну од ових колеба где се 
рађају и животаре идиоти, па видети да има још 
и других узрока њихову жалосну стању. 0, како је 
тамо грозно! Кут је, у коме они живе, мрачан и 
пун дима; велики сандуци, сто и греде пуни су црво- 
точина; у кутпћима, у којима влада грозна помрчина, 
назиру се неке ствари, умрљане блатом и омотане па- 
учином. Наместо пода је земља, која је непрестано 
влажна и већ готово блатава због сваковрсних оста- 
така и нечисте воде што је натапа. Ваздух, што се 
удише у тој уској просторији, опор је и смрдљив. 
Ту се у ието време осећа мирис дима, ужежене сла- 
нине, буђава хлеба, црвљива дрвета, прљавог рубља, 
па и људских испарења. Ноћу су сви отвори затво- 
рени, да не би хладноћа споља продрла у собу; 
старци, отац, мати, деца —  сви спавају као у неком 
•орману с полицама, на којем су завесе дању наву-

1 Едеменат, љубичасте боје; јако надражује сдузокоже
очи ју и органа за дихање. Јод се уиотребљава у  декарству. — 
^ Метад, беличаст и сдабо сјајан; на ваздуху гори врло светдим
пдаменом и стога се траке од магнезије иале нри ФотограФи- 
<сању (замењује сунчану светдост). Његови су спојеви врдо рас-
нрострти у  водама (горке воде имају много горке соди а то је 
опет магнезијева сб).
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чене а у коме се ноћу, за време епавања, сакупља тежак 
ваздух, куд и камо нездравији од онога ио осталим 
кутовима колебе. Па и то иије еве. Зими, кад наетану 
већи мразови, породица се исељава и силази у подрум; 
а тај подрум служи у исто време и као стаја за стоку. 
На једној страни лежи на нечистој слами марва, а на 
другој спавају људи и жене под својим поцрнелим по- 
кривачима. Олучић за течио ђубре раздваја ове двв- 
гомиле сисара, али имје ваздух за дихање заједнички. 
Па још се тај ваздух, што продире кроз уске одушке,. 
не може по читаве еедмице обнављати због енега 
што покрива земљу; за тај циљ треба копати као- 
неке димњаке, кроз које улази и нешто мало бледе 
дневне светлости. У тим подрумима и сам дан личи 
на поларну ноћ..

Је ли чудно, што се у таквим становима рађају 
скроФулозна,2 грбава, нагрдна деца ? Многу новорођену 
децу споиадају већ одмах, прве седмице, ужасни гр- 
чеви, од којих већина нроиадне. У извесним крајевима 
мајке се тако поуздано надају смртп своје деце, да их 
и не рачунају у рођене све дотле, док не преболе „пето- 
дневну болест“ , која је за ову децу ужасно чистилиште. 
Па онда, зар их је мало, и између ових што је пре- 
боле, који остану да живе једино животом болести и 
лудила ? У колико год околни ваздух, планине и рад 
на чистом ваздуху могу изредно да развију снагу и 
окретност у здравог човека, у толико уеки простор и 
влага оваке колебе припомажу гушавости и кретенству. 
Поред брата, који порасте најлепши и најјачи младић,

1 Ноћи на крајњем северу (подарне ноћи) трају ио неко- 
лико меседа, али је  ноћна тама тамо знатно умањена одблеском 
снега и леда како с копна тако и с мора. —  2 СкроФуле су гуке^
обично по зглавцима деце или људи с поквареном крвљу.
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вуче ее други брат, као нека ужасна, месната, жива 
наказа!

Већ на више места саграђени су домови за уто- 
чигате ових несрећника. У овим новим становима све 
је како треба. Ту слободно провејава чист ваздух; 
сунце им обаејава све дворнице; вода је ту чиста и 
здрава, сав намештај а нарочито постеље ту су 
ванредно чисте; „ невинашца “ имају ту чуваре што 
их негују као дадиље, имају наставника, који се 
труди да убаци по неки зрак умне светлости у њи- 
хов отврдли мозак. Тако ту често и буде нешто од 
њих, и кретен може поступно доћи и до савршенијег 
живота. Али није толико значајно радити на поправци 
зла које је већ ту, колико је значајно радити да 
се оно не појави. Оних прљавих колебица, које се 
понегде у пољу онако лепе чине, треба да нестане, 
те да их замене простране и здраве куће; ваздух 
и светлост треба да улазе слободно у све станове 
човечје. Треба настојавати, да свуда буде добре 
ноге телесне, као год и потпуног моралног досто- 
јанства. По ту цену, планинци ће се кроз неколико 
поколења потпуно ослободити од свих оних болести, 
што сада понижавају толике међу њима. Тада ће ти 
становници бити достојни средине што их окружава; 
они ће моћи са задовољством посматрати високе енежне 
врхове и рећи, као стари Грци: „ Ено наших предака 
и ми на њих личимо!“

X IX
Обожавање планина.

Ми још обожавамо природу, и то много више 
но што се то обично миели. Еолико ли ми је пута
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понеки еељак, скинувшп капу, показао прстом на сунце 
и евечаНо ии рекао: ..То је наш Вог“ ! Па ја сам, 
колпко лн сам пута хтео ж нехотице називати божан- 
ским величанствене планинске врхове, што се дижу 
као преето долинама и равницама! . . .

Једнога дана ходио еам мирно кроз један теснац, 
закрчен сплазаним камењем. Ветар је надирао кроз 
сутеску н шибао ме по лицу, засипљући ме при сва- 
ком удару маглом од кише и полуотопљенога снега. 
Сиво покривало заклањало ми је стене; само сам ме- 
стимице нејасно назирао црне и грозне масе, које као 
да се према густнни магле наизменце удаљаваху од 
мене и приближаваху. Бејах се укочио од зиме, су- 
моран и зловољан. Наједанпут мн привуче поглед 
нека светлоет, што се одбијаше од неизбројно много 
ваздушних. каиљица. Поврх моје главе беше се про- 
кинуо облак од воде и снега, те се указиваше вееело 
плаво небо; а у том небееном плаветнилу, тамо горе, 
указиваше се чело планине. Њена снежна поља, изве- 
зена промољеним стенама, као каквим дивним ара- 
бескама/ блистаху се сребрним сјајем, а сунчана их 
је светло.ст ивичила златном ивицом. Ивице планин- 
ског врха беху јасне и оцртане као на каквом светлом 
кипу, кад се укаже из засенка. Цела се ова висока 
пирамида чинила као да је сасвим издвојена од земље. 
Снажна и мирна, без покрета, чињаше се као да до- 
пире у небо, као да припада другом свету а не овој 
танкој планети, омотаној облацима и маглом као не- 
ким прљавим дроњцима. Ј  овој појави чинило ми 
се да видим нешто, лгто је више но иросто место

1 Украси иди шаре, који приказују укрштено лишће, цвеће, 
животиње итд.
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блаженства, више но н Олимп, познато боравиште бе- 
смртника!1 Алн ми један облак на једном заклони 
онај отвор, кроз који сам сагледао планину. За чае 
се нађох изнова на ветру, на магли и на киши и самО' 
се теших говорећи: „Оно ми се био јавио неки Бог!“ ..-

Од почетка повесничких времена, сви су народи, 
као простодушна деца, посматрали планине на тај 
начин; они су у њима гледали божанства, или бар 
њихове престоле, како час провирују а час се скри- 
вају иза несталне завесе од облака. Готово сви су 
они везивали за планине и само постање своје расе. 
За њих су они везивали своја предања и своје бајке; 
кроз њих су посматрали у будућности остварење својих 
жудња и својих снова; па онда, са њих је увек си- 
лазио и сиасилац, анђео славе или слободе. Толика 
је била улога високих планина у животу народа, да 
је историја обожавања планина готово уједно и по- 
весница човечанска! На путу, којим су народи ишли,. 
планине су биле као велики белези и велика даништа.

Научници веле да се управо у долиницама ве- 
ликих планина Средње Азије и удружише првипуг 
у уређена племена они наши нреци, од којих су нам 
остали наши, јевропски, језици; а управо на јужној 
подини највиших планинских верига на свету1 и живе 
Индуси — Аријевци које због њихове старе циви- 
лизације можемо сматрати као понајстарије народе. 
Њихове нам старе песме казују с коликим су осећа- 
њем побожности славили они ове „ осамдесет и четири 
хиљаде златних планина, “ гледајући их, како се изнад 
шума и равница в!с§ у небеса. Ва многе Индусе, ви- 
соке планине хималајске са снежним висовима, са ве-

1 Богова. — 2 Хималаја.
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лики деденим потоцида, прави су богови, пуниснаге 
и ведичанства. Гаурисанкар,1 чији врх дере у небеса, 
и Чаиадари,2 мањи, ади нривидно кодосаднији због 
своје осамљености, обожавани су као два бога: као ве- 
дика богиња здружена с великим богом. Њихова су ле- 
дена поља престо од кристала и дијаманата; пурпурни 
и златни облаци на њима су свети вео, којим је престо 
омотан. Тамо је горе бог Сива што руши и ствара; 
тамо је и боглша Шама, Гаури, што смишља и што 
рађа. Од ње произдазе реке, биљке, животиње и људн!-

У овом огромном сплету од хиндуских епопеја® 
и предања, налази се клица и многе друге бајке, 
што се односи на хималајске планине | све те бајке 
цртају ове пданине, како живе узвишеним животом, 
било као богиње, било као мајке континената и на- 
рода. У једној таквој поетској бајци зелља се оли- 
чава као ведики звезданов цвет; његово је лишће 
нолуострвље на окејану а његови прашни кончићи и 
плодници то су планине Черте,4 мајке евеколиког 
живота. И глечери, и потоци, и реке, које слазе с ви- 
«ина те односе на земљишта благодетне наносе, та- 
кође су жива бића, мањи богови и богиње, и е помоћу 
њих могу скромни смртни људи из равница доћи у 
непосредни додир с највећим божанствима, с онима 
што седе поврх облака у осветљеним небесима...

Не само Меру, ова највлпт' планина на земљи, 
већ су и све остаде планинске вериге, сви највиши 
планински врхови 1 Индији биди обожавани од на- 
рода, који су јкпвели на њиховим косама и на њи- 
ховом подножју. Плацине: Винђа, Сатпура, Аравани,

1 Највиши врх на Химадајима. — 2 Врх на Хималајима.
—  3 Хиндуских песама. — 4 Хималаја.
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Нилагери,1 имађаху такође своје обожаваоце. По ни- 
зијама, где не беше нланина, које би верни могли 
видети, зидани су храмови, који својим чудноватим, 
пирамидалним ходницима, огромним гранитским сте- 
нама, приказиваху оне обожаване врхове планине 
Меруа. Можда је једно, с овим слично, осећање по- 
божности наснрам високих планина и нагнало старе 
Египћане да граде пирамиде, оне познате вештачке 
планине, што се уздижу изнад једноставне површине 
од песка п муља.2

Свете планине подижу се у небеса и на острву 
Дејлону и „блиставој“ Ланки, срећном крају, у који 
с ј, по једној источњачкој бајци, били, по божјој ми- 
лости, послати први људи по њихову изгнању из раја.

Такав је, између осталих, и насред равнице 
осамљени вис, Михинтала, свети град Анараџапура. 
На овој стени уставио се у свом лбту пре двадесет 
и два столећа Махиндо, хиндуски спаситељ, који је 
био полетео из равница гангеских, да обрати у Бу- 
дину3 веру Сингалезе. Данас се на врху, на који је 
ступила нога свечева, налази храм. Та је пагода4 ви- 
сока, огромна, али је ипак навала поклоника била 
каткад таква, да је она понекад цела од врха до дна 
могла бити покривена покровом од јасминова цвета. 
На врху тога споменика блистао се драгоцени камен

1 Индијске планине. —  2 Египатски Фараони оставиди су 
нам огромне споменике од тесаног камена, које су себи подизали 
за гробнице; ти су споменици познати под именом пирамида. Три 
с у  најглавније пирамиде на левој обали Нила, близу Гизеха, на
16 километара од Кајира. Оне се приписују тројици царева (фа- 
раона): Хеопсу, ХеФрену и Микерину. Једна је  висока 146 м .;
друга 133 м., а трећа 54 м. —  3 Буда је  био индијски мудрад 
или ф илософ , који је  живео у  У  или V I в. пре Хр. и основао бу- 
дистичку веру, која је  и данас врло раширена на југоистоку и
истоку Азије (Кина). — 1 Индијски храмови зову се пагоде.

ПЛАНИНА 12
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ватрене боје, одбијајући надалеко сунчеве зраке. Не- 
кад је један раџа1 разастро, са врха планине до 
ноља у равницн, широк и дванаест километара дуга- 
чак нростирач, и то ради тога, да се ни на ногама 
верних, којн иду к пагоди, не нанесе нечиста земља, 
с поганичког земљишта. Храму треба прићи чисто! . . .

Па опет ово свето брдо, Михинтала, уступа у 
слави славном Адамовом врху, који мрнари опажају 
с иучнне, кад се нрпближују острву Дејлону. На 
највишој тачки тог врха издубен је у стени отисак 
дивовског неког стопала; како се чини, то је стопало 
од неког човека, који је био висок до десет метара. 
Ово је стопало, веле мухамедовци и Јевреји,, од 
Адама, првога човека, који се био понео на врх, да 
посматра огромну земљу, простране шуме, брда и рав- 
нице, обале и велики океан са његовим острвима и 
спрудовима. По мишљењу пак Спнгалеза и Индуса, 
тај траг није од човечјег стопала већ од стопала 
неког бога. Овај врховшпбог беше Сива, ве.1в нам 
брамани2; то беше Буда, тврде будисти; Јехова, пишу 
гностици из првих хришћанских векова. Када се пак 
Португалци искрцаше као Освајачи на оотрво Дејлон, 
они ту планину, тако рећи, понизише, јер се она по 
њихову мишљењу, не могаше поредити с оном пла- 
нином у  Светој земљн; за њих је то тајанствено сто- 
пало приказивало траг ноге св. Томе, или неког дру- 
гог старог проповедника вере, неког мањег апостола! 
Један Јерменин пак, Мојсије нз Корене, саревњив према 
својој красној планини Арарату, још више поннжава 
Адамов врх и једва допушта то толико, да је тај 
траг од стопе Сатанине, овога вечитог ненријатеља

1 Индијски кнежеаи зову се раце. — 2 Хиндуски свештсници.
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сваког добра. Најпосле инглисеи путници, који се у 
све већем броју сваке године пењу на ту свету пла- 
нину, виде у оном „божанском печату" само просту, 
велику и грубо ижлебљену рупу!

Н у, зато опет с прилично великим презрењем 
носматрају ове странце затуцани поклоници, што на 
том врху падај у на колена, побожно целују отисак те 
стопе, и остављају дарове у дому свештеникову! Њима 
се чини, да и све друге прилике говоре, да је то 
чудо несумњиво. Тако, на неколико метара испод тога 
врха извире мали извор: њега је божја палица из- 
вбла из земље. Мноштво дрвета расту по косама, и 
ето ова дрвета —  тако се бар чини овим поклони- 
цима —  приклањају гране према планинском врху у 
знак обожавања и из захвалности, што могу расти и 
живети. Стене ове планине пуне су драгоценог ка- 
мења: то су сузе, што су прокапале из очију некога 
бога, кад је некад сагледао злочине и патње људске. 
И  сад, како да ови људи не верују у чуда, гледајући 
сва ова блага, која су и послужила за извор оних прича 
из Хиљаду и једне ноКи? Потоци, што извиру из 
планине, не в&љају, као напш лотоци, шљунак и прост 
песак; они односе собом нрах од рубина, са®ира, гра- 
нита. Онај, који се купа у њихним таласима, гази, 
као оно сирене, но песку од драгоценог камења! . . .

Племена на крајњем Истоку, чија је цивилизација 
ишла другим путем но цивилизација аријске расе, исто 
тако су обожавала своје планине. У  Кини и у Јапану, 
као год и у Индији, ако се високе планине већ по 
себи не ематрају за духове, заштитнике и осветнике, 
а оно се на њима налазе храмови, посвећени боговима. 
И управо, народи и гледају, да предањима и бајкама 
вежу своју повесницу за ове божанске планине.

12*
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Најстарије. су историјске планине: планине у 
Кини, јер је народ усредине и небеског царстваа1 један 
од првих, што је дошао до свести о себи самом, први 
који није преетајао писати своју повесницу. Света брда 
кинеска, њих пет на броју, сва се уздижу по кра- 
јевима, који су чувени својом земљорадњом, својом 
индустријом, становништвом што гмиже по њихну 
подножју, дотађајима што су се збили у суседству. 
Најсветија од тих планина, Тај-чан, виша је од свих 
осталих врхова богатог полуострва Чанг-тунга, које 
је између два ти в а  Жутог мора. С највишег врха 
те планине, на који се долази поплочаним путем и 
по стубама урезаним у стену, човек види, као под 
својим ногама, богате равнице кроз које тече Хоанг- 
хо'2, река, која тбче Час ка једном а час ка другом 
заливу, и снабдева својом водом много више људи, 
но што је класја на њиви. На њ се пео цар Чунг 
пре 480 година, као што то веле ‘класички анали 
тога краја. И КонФучије® је такође покушавао, да 
се попне на њ, али то није било лако, те је фи л о с о ф  
морао стати; стога још и данас показују место, одакле 
се он повратио у долину. Ови велики богови и главни 
духовн имају своје храмове на светој планини; хра-: 
мове ту имају и облациј небо, велики медвед4 и но- 
ларна звезда.* Десет хиљада духова заустављају се 
у лету, да посматрају земље и градове људске. в3а«

1 Тако се назива кинески народ. — 2 Хоанг-хо или Ж ута 
река, дугачка 4500 км. — 3 КонФучије, славни моралист и фило-
соф  кинески, живео је  од 551.—479. г. ире Хр. — 4 Група звезда 
на северној страни неба; зове се још и : ведикакола. — 5 Сјајна
звезда (2. величине) на северној страни неба у групи звезда, на- 
зватој мади медвед (у  репу.) Поред ње пробија небеску шупљину
замишљено продужење земљине осовине и стога нам се чини, да
се око ње окреће сав небески свод.



ОБОЖА.ВАЊЕ П Л А Н И Н А 181

слуга је Тај-чана ео л и ко  н  заслуга неба. Он је га- 
сподар овога света; он сакупља облаке и шаље нам 
кишу; он одлучује о рађању и смрти, о несрећи н 
срећи, о слави и срамоти. Од свих врхова, што се 
у небо уздижу, њега треба најпре походити. “ Па 
поклоници и иду тамо гомилама, да измоле за се 
разне милости; међутим дуж стазе је пуно пећина, 
у којима леже просјаци с грозним ранама, и чине 
прави ужас за пролазнике!...

Јапанске вулканске планине су још веће лепоте, 
готово савршено лепе! И стога Јапанци имађаху још 
више права обожавати своје снежне врхове но и сами 
Кинези. Има ли на свету идола, који би се могао 
поредити са њиховим величанственим Фузи-јамом,1 
с „планином, којој нема друге“ , а која се, готово 
осамљена, уздиже из пољ§,, шумама обрасла по под- 
ножју, а снегом покривена по гбрњим косама? Некада 
се овај вулкан пушио и избацивао пламен и лаву; 
сад је у миру. Али, зар нема у томе архипелагу2 
још много таких планина, које и сад изливају ва- 
трене реке но усколебану земљишту ? Међу тим пла- 
нинама, нарочито је ужасна једна, ужаенија од свих, 
и људи су мислили да. ће је умилостивити, приносећи 
јој на жртву хиљаде хришћана. Тако су и у Новом 
свету3 ублаживали Монотомбо4 бацајући у њ свеће- 
нике, који би се усудили проповедати против овог 
брда и говорити да оно није бог, већ паклено ждрело. 
Уосталом, вулкани обично не чекају, да им се баци 
жртва; цепајући земљу, избацујући читава језера од 
блата, засипљући пепелом читаве области, умејује они

1 Вулкан, висок 3700 метара. — 2 Морска проеторијапуна
острвља. — 3 Америка. —  4 Вулкан у  Америци.
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и сами зграбити. Они уништавају једним махом људ- 
ство читавог једног краја. Није ли то већ по себи 
довољно, па да их обожавају сви они, што се кла- 
њају сили ? Вулкан прождире, дакле он је бог!. . .

На тај начин обожавање планина, као год и свако 
друго обожавање, везало- се за поједина, осећања чо- 
векова. Гледајући планину што бљује лаву, човек је 
падао ничице пред њом већ просто због ужаса, који 
га је обузимао; у неплодним пољима, нагнала га је 
жудња за имањем да клечи, погледајући на снежна 
поља, с којих силазе потоцн; они, који су нашли 
склоништа у долини или на одсеку гребена, постали 
су обожаваоци овога од захвалности. Најпосле се и 
дивљење морало у толико већма појављивати, у ко- 
лико се више развијало осећање лепоте у људи. Уоста- 
лом, и која је то планина, а да нема у исти мах и 
лепа изгледа и сигурних уточишта? Еоја планина 
није или ужасна или благодетна или, боље, и једно 
и друго у исто време?

Селећи се по свету, народима ннје ни било тешко 
везивати своја предања за какву планину свога хо- 
ризонта и обожавати је. На сваком даништу ноди- 
заху они при својим великим путовима по какав нов 
храм. Некада би се племенима, што лутају по висо- 
равнима Персије, чинило да свако вече виде, како 
се по каква планина појави насред песковитих рав- 
ница: то би одмах било брдо Телезма; божански „та- 
лисман“ или амајлија, што је пратио своје обожаваоце 
у њихову ходу по свету. А када случајно, након дуге 
сеобе, у даљини опажена планина не би више била 
опсена, већ истински планински врх са снежним по- 
љима и стенама, ко би онда и могао веровати, да 
бог није заиста путовао заједно са својим народом?
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Тако је и планина, Јга чнјем су се врху зауста- 
вили бегунци од потопа, једиако ходнла преко конти- 
нента. Једна самарићанска прнча из оних Мојсијевнх 
пет књига казује, да је Адамов врХ оно брдо, на ком 
ее зауетавио ковчег Лојев.;.' друге приче тврде, да је 
управо Арарат тај планинеки врх. Али који је то 
Арарат ? Да ли је то онај у Јерменској1 (в. ел. 88.) 
или ма каква друга планина, на којој еу паетири 
могли наћи каквих остатака од светог брода? Сваки 
народ на Истоку придаје ,ту Част оној планини заштит- 
ници, чије воде наводњавају његова поља. То је управо 
брдо, са кога је на земљу сшпао живот, .ходећи путем 
снежних поља и током потока! Уоеталом нимало није 
нвдостајало доказа, који би и потврђивали истинитоет 
евих ових предања. Зар нису нађена нарчад од ока- 
мењена дрвета чак иепод лвдених поља, и зар се у 
еамим стенама није нашло трагова од оних „потоп- 
ских прстенова“ , које данашњи научници сматрају као 
окамењене амоните?2 Стога и јебу више од етотине 
нланина у Персији, Сирији, Арабији, Малој Азнји, 
означене као планине, на које се искрцао онај пра- 
отац, који је био други отац људски. Грчки су мити 
указивали на Парнас,3 као на брдо, од чијег су ка- 
мења, баченога на потопеки муљ, постали људн. Па 
чак и у Француској има нланина, ,на којима ее онај 
ковчег зауставио; један је од ових божанских врхова 
Шамешанд, близу Велике Шартрезе* кодГренобла;

1 Арарат, највиши врх у  Јерменској (5200 м.), угашени је
вудкан. — 2 Амонити су окамен>ени главоношци, махом у колут
увијени. У  нас се, на прилику, могу наћи на Гребену више До-
њег Милановца, близу Пирота итд. — 3 Брдо у Фокиди (Грчка), 
посвећено Аполону и музама. — 4 Велика Шартреза је манастир, 
пет сахата далеко од Гренобла у Француској. Основао га је  св. 
Бруно 1084., и у њему станује старешина калуђерског шартре- 
ског реда.



?

1 8 4 !•:. РЕКЛИ : '  !!Л\Ш 1!!Л



ОБОЖ АВАЊ Е ПЛАНИНА 185

другж је Пршпки врх,1 изнад извора Оде.* Сви ее мити, 
дакле, слажу у том: да еу људи сишли с високих 
илаиина. Са тих високих зидова, с тога божанског 
престоља, чуо се и моћни глас, који је смртне нау- 
чио љиховој дужности! Бог Јевреја еедео је на врху 
Синаја,3 усред облака и муња, и говорио громовним 
гласом народу, који је живео у равници. Исто тако 
ее Вал,* Молох5 и сви крволочни богови оних источ- 
них народа, јављају својим вернима на врху нланина. 
У Крпшој Арабији, у крајевима Едому и Моабу, нема 
ни једног виса, ни једног брежуљка, ни једне стене, 
а да не ноеи на себи грубу нирамиду од камена, жр- 
твзник на којем свештеници проливаху крв да уми- 
лостиве својега бога. У Вавилону, где није било пла- 
нине, заменили су је оним чувеним храмом,. који је 
требало да допре до неба. Ва в нам један песник вели: 

Ж највеће брдо, с падинама од гранита, 
Могло му је дати саио по један камен!

У својој саревњивој мржњи на туђе вероисповести, 
јеврејски су пророци често проклињали „висине“, на 
којима други народи, њихови суседи, намештаху идоле; 
али и они сами нису нимало другачије радили. И они 
су гледали на планине, да им се из њих јаве анђели 
хранитељи. И њихов се храм подизао на планини; 
исто тако на планини се и Илија разговарао с Богом. 
Преображење Галилејанина, који ее узнесе на небеса 
са двојицом пророка: Мојсејем и Илијом, беше такође

1 Врх Рп^ив ва-тмочним ПириЉјима. - Н Ода (Ааде) 
је  река у  Француској (департман Од), извире из источних Пи-
ринеја а утиче у Средиаемно море. —■- 3 Синај, шанина у Ара- 
.бији између Суедког н Акаба.шког' задива; на њему је, по Би-
блији, Вог дао Мојсеју таблице с писаним »аконима. — 4 Главни
б.оV у Хаддејаца (ВавилоНаца), — Финичапски бог, коме су при-
носиди и децу на жртву.



1 8 6 Е. РЕ К Л И : ПЛАН И Н А

на брду н то на Тавору. На врху брда је он и на 
крст распет. А кад буде поново дошао, вели про- 
роштво: кад поново дође, окружен свецима и анђо- 
лима, и кад почне судити својим непријатељима, и 
онда ће сићи на једну планнну. Тај ће тренутак из- 
весно бити страшан, јер дотицај његових ногу биће 
довољан, да планину смрви. Из светлог простора из- 
биће тада одмах друга планина, идеалан вис, на коме 
ће бити град од злата и драгог камења; ту ће вечито 
и живети изабраници, лебдећи по тим веселим врхо- 
вима, далеко изнад ове земље, пуне недаћа и досаде...

X X
Олимп и богови.

Као год што је слава малене Грчке превазила- 
зила сјајем славу евих држава на Истоку, ието тако 
је народно уображење сматрало, да и Олимп, највиша 
и најлепша, света, јелИнска планина, превазилази све 
остале планине. Ниједна планина, ни Меру, ни Ел- 
бурс,' ни Арарат, ни Ливан,2 нису будили у људској 
памети такве успомене на величину и велелепност као 
Олимп. Уосталом мало је њих и било у таком дивном 
положају, да су тако могле привлачити око, и у то- 
ликој мери служити као сигнал народима, који се кре- 
таху око њега. Олимп се налази на углу Јегејског 
мора и висином надмаша више но за половину све 
оближње планинске врхове; стога су Олимп (в. сл. 34.) 
опажали поморци већ е огромне даљине. Његов тро- 
струки врх и његове косе с „хиљадом бора“, о ко-

1 Пданина на северу Персије, впсока 5600 м. (вулканДе-
навенд). — 2 Нланина у  Сирији. Висина Ливана близу 3000 м.
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јима говори Омир, оиажају се иа хоризонту из рав- 
ница маћедонских, из богатих долина тесалијских, 
с врхова Отриса,1 Пинда,* Бермијуса и Свете горе. 
Плодност поља, што се простиру на његову иодножју, 
мамила је са свих страна народе, који се ту сукоб- 
љаваху, мешаху или међусобно уништаваху. Најпосле, 
Олимп господари и теснацима, кроз које су морала 
пролазити племена или војске, идући, из Азије у Је- 
вропу, или из Грчке у варварске крајеве на северу; 
он се уздиже као оно камени белег на великом путу, 
којим негда иђаху народи.

Због свога блиставога снега добиле су и неке 
друге планине јелинскога света име Олими или „бли- 
стави“ , али ниједна га није заслуживала у толикој 
мери као Олимп у Тесалији на чијем је врху било 
боговско престоље. Наравно, то није никакво чудо, 
кад се узме на ум, да је и сам јелински народ про- 
вео своје народно детињство у долинама и равницама 
испод тог великог брда. Атички3 и пелопонески4 Је- 
лини управо су и дошли из Тесалије. Ту, у Тесалији, 
и борили су се њихови јунаци са чудовиштима, а ту 
су и њихови први песници, руковођени гласом пије- 
ридских5 муза, певали љупке гласе и победне химне. 
И кад.су се доцније грчка племена раселила у даље 
крајеве, опет нису могла заборавити божанску пла- 
нину, која их је, док беху у њеним долинама, на 
себи носила и хранила.

Готово сви велики догађаји митске историје збили 
су се у овом делу Грчке, па, дакле, и онај најглав-

1 Ш анина у  Грчкој, јужно од Ламије. — 2 Шанинске ве- 
риге између Епира и Тесалије; станиште муза и Аиолона. —
* А тикајекрај Грчке, у  коме је  Атина. — * Педопонез је јужни 
део Грчке, почевши од коринтске аревлаке. — 5 Лијер је  брдо 
у Тесадији, па се по л.ему 'музе називају још и Пијеридама.
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нији, који је одлучио о владавини неба и земље. Олими 
је био тврђавица, коју беху изабрали нови богови; свуда 
унаоколо иак беху етара божанства, чудовишни Ти- 
тани, синови Хаосови. Ови дивови, стојећи на нлани- 
нама Отриским, које се у пространом полукругу из- 
двајају на југу, беху докопали огромне стене, читаве 
нланине, и бацаху их на упода изваљени Олимп. Да 
би се што више успеди на небо, стари Титани наба- 
циваху брдо на брдо и грађаху од тога себи подножје. 
Међутим ведикн снежни врх још једнако беше виши. 
По љему се вијаху само тамни облаци, из којих уда- 
раше гром за громом. Дивови, помогнути и самим зе- 
маљским силама, грмљаху и хучаху, као што хуји 
бура, размахиваху мишицама, чија сила не уступаше 
сили одује. Стотине њихових мишица завитдаваху на- 
еумце тучу од стеиа; бесно као природни едементи 
бораху се они противу мдадих разумних богова. Па 
ипак не могоше ништа учинити, подлегоше и заједно 
са њима сатрше се под рушевинама брда и читави на- 
роди. Уоеталом нису ли тако и ћуди вдададачке биле 
узрок, да често читави народи буду искасапљени?

Ове ужасне борбе на Одимпу престале су биле већ 
Одавно; за њих се још само по предању знало у доба, 
кад еу се у јонских и дорских племена јавили песници, 
који опеваху јунаштво тих племена, и историчари, 
што касније о томе причаху. Тада већ на светој пла- 
нини, као на преетолу, мирно сеђаше Зевс, отац бо- 
гова и људи; његов престо беше намештен на нај- 
вишем иданинеком врху; уза њ стајаше Хера, богиња 
о којој се тврђаше, да је вечито жена и вечито де- 
војка; унаокодо сеђаху други бесмртници, вечно Ле- 
ног и веселог дица. Вдистави етар сијаше на врху 
Одимна и играше се власима боговским; одујине никада
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не*нарушаваху покој ових срећних бића; ни кигае, 
ни снег не цадаху на тај ејајни врх. Облаци, које 
Зевс сакуиљаше, витлаху се испод његових ногу око 
стена, које чињаху узвишено нодножје његова престола. 
Кроз пукотине тога вела, које Хоре1 отвораху и за- 
твораху како им Зевс иаређиваше, посматраше овај 
господар море и земљуј.-',градове и народе. Он вешаше 
неумитне судбине врх главе ових људи, што се доле, 
испод њега, мицаху, изрицаше живот и смрт, дељаше 
по својој вољи благодетну кишу или осветнички гром. 
Богове не узнемираваше у њихову вечну спокојству 
никакво јадање, што би са земље долазило. Њихов 
нектар беше увек слатка, увек изврсна амвросија. Они 
мирисаху мирис од жртава; молитве беху за њих као 
музике. Олика борбе и беде људске развијаше се испод 
њих као бесКоначни призор. Они гледаху, како се вој- 
ске сударају, како се топе бродови, како градова не- 
стаје у пламену и диму, како се сиромашни радници, го- 
тово невидљиви мрави, изнуравају од умора̂ трудећи 
се да добију што за жетву, коју ће им однети какав 
господар. Све они отуд гледаху, па чак и то, како 
у кући жене плачу и деца цвиле. Тамо, надалеко 
пак, непријатељ њихов, Прометеј,’ стењаше на једној 
стени кавкаској. Тако беше благостање боговско...

Зар С0 икада усудио какав Јелин, па био он па- 
стир, свештеник или владар, попети се на косе Олимпу 
изнад његових високих пашњака ? Та ко би се и усу- 
дио стати пред лице боговима ? Стари нам писци веле, 
да се философи нису бојали пети на Етну, и ако је 
она много виша од Олимпа али не помињу ни

1 Митска божапства, којих је бидо три, и која су при- 
казивана с нарочитим справама за показивање времена (часова),
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једног сиртног, који се уоудио попети се на цланину 
боговску ; помена о том нема чак ни из оног доба, кад 
философи учаху да су Зевс и остали бесмртници само 
чисте замисли ума људског...

Еаснпје су се друге религије, у народа из окол- 
них равница, докопаде ове свете планине и посветиле 
је новим божанетвима. На место Зевса грчки су хри- 
шћани ту наместили евету Тројицу; три главна пла- 
нинека врха за њих су и данас три велика небеека 
престола. На једном од најузвишенијих Одимпових боч- 
них гребена, на коме некада можда беше какав Апо- 
донов храм,- налази ее сад манастир св. Идије; у једној 
од његових долина, где Бахове свештенице певаху 
евохеју у част Дионисија или Баха, станују калуђе- 
рице св. Дионисија. Нови еу свештеници заменили 
старе свештенике,. као што је и негдашње обожавање 
замењено еувременим сујеверним поштовањем. Али је 
можда највиши врх и данас нетакнут људском ногом ; 
блага светлост, што еија на његовим стенама и ње- 
говим снежним пољицима, није још никога обасјала од 
како еу богови јелински оданде отишли.1

До скора, било је мучно Јевронљанину доћи до 
највишег врха те пданине, јер све његове кланце и 
пећине држаху јединеке кдеФте;1 оне беху готове да 
пушчаним зрном поздраве сваког путника, који би им 
се приближио. Ту еу се они били утврдили, као у

1 Од времопа, кад је ово писанб, умножила су се нажа 
знања о Олимпу. Тако се данас зна, да на аеЈЈу и нема стадних
снежних поља у већем размеру. До врхова пак његових доходиди 
су, и пре и иосле овога. многи научници, од 'којих вреди наро- 
чито забедежити: ботапичара Гризебаха, геогра*а Барта, геолога 
Најмара итд. 2 Грчки хајдуци,. »оји су се нарочито раније, 
криди по пећинама Одимпа, Осе итд. и отуд водиди осветничку, 
четничку борбу с Турдима.
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некој огрожној тврђави, те, понављајући борбу богова 
с титанима, нредузимаху отуда евоје походе против 
Турака на брду Оси. Поносећи се храброшћу, они 
еебе држаху за непобедне као што је и нланина, 
која их је на себи носила; управо они и оличаваху 
Олимп. „ Ја сам, казиваше једна њихова песма, ја сам 
Олимп, славан у свако доба и чувен међу народима; 
четрдесет и два врха начичкано је на моме челу, се- 
дамдесет и два извора теку кроз моје гудуре, а на 
мом највишем врху, седи орао, што држи у канџаиа 
главу храбра јунака"! Без сумње, тај орао беше 
орао старога Зевса; он се још и данас храни људма, 
шт<3 се међусобно кољу...

Кад је реч о боговима, које је створила на- 
родна машта, ваља знати, да је у том погледу полет 
народне маште врло велики. У току столећа народна 
машта мења боговима имена, мења њихове особине, 
придаје им различиту моћ — све према нромвнљивим 
историјским приликама, према изменама у језику као 
и према личним и народним изменама у предањима; 
најпосле, као што их је створила, тако их народна 
машта и уништава, и замењује их новим божан- 
ствима. Уопште, народној је машти врло лако пре- 
мештати их с планине на планину. Отуда сваки 
нланински врх имађаше свога бога, или чак и своју 
плејаду1 небеских бића. Зевс је живео на планини 
Иди,2 као год и на грчком Олимпу, на брдима 
Крита и Кипра и на стенама Егине.8 Аполон бо- 
рављаше на Парнасу и на Јеликону, на Силену и

1 Задруга, или гомида (иначе плејада означава јато од се-
дам звезда, влашићи, или седморицу славних песника Францу-
ских). — 2 Планина на Криту. — 8 Острво у  грчком архипелагу,
у средини атинсвог залива (стари саронијсви залив).
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на Тајгету,1 свуд по оним расејаним брдима што се 
уздижу око јегејског мора. Планински врхови, које 
зорини зраци позлаћиваху нре него што се доле у 
равници могаше разагнати тама, морали су бити по- 
свећени богу сунца. Готово сва осамљена брда у Је- 
дади носе и данас име Илијино. Пометња је у имену 
учинила да је овај јеврејски пророк постао наследник 
Хелија, сина Јупитрова...

Говорећи о ДедФима, Есхил2 их назива престо- 
лом или средиштем земљиним. „Погледајте овај престо, 
средиште земљино! “  —  вели он. Али је песничка машта 
или народна уобразиља подизала овај средишни стуб, 
ово средиште, и на по којем другом месту. Пиндар3 
га је гледао у Е тн и ; мрнари на Архипелагу означа- 
ваху тако и Атонско брдо (Овету гору), ту велику међу 
што се могаше вазда опазити изнад иода, било да се 
иде од обала азијских, било да се броди по јевропским 
морима. Н а овој планини говорило се —  сунце 
заилази три часа касније него у равницама на њену 
подножју; толико је, мислило се, она висока! С ње 
се могло догледати и преко самих земљиних граница! 
Кад познати Маћедонац4 покори слободну Јелад у; кад 
Јелада постаде ствар овога господара; нађе се један 
низак ласкавац, један велики пузавац, те замоли Алек- 
сандра, који се био прогласио за бога, да нареди 
једној својој војсци да преобрази Атон у кип новога 
сина Вевсова, „‘силнијег од оца својега.* Можда би 
тако немогућно дело и могао покушати какав бог,

1 Планина у Пелопонезу, у близини Шпарте-, с Тајгета су
стари Шпартанди бадали кржљаву или наказну новороћену децу. 
■н*. 2 Велики грчки писад трагедија; живео од 525.-426. пре Хр.
— 3 Највећи грчки лирски песнив; живео од 520.—440. пре Хр.
— 4 Александар Велики, маћедонски краљ, син Фидипа и Олим- 
није; победилад Грка и Персијана; живео од 356.—323. пре Хр.

ПЛАНИИА 13
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који би, доспевши до неке сдаве, од охолости већ и 
иолудео. Али овај ипак не смеде то започети. Тако 
с ј поморци, који су и после тога бродили испод тог 
великог брда, морали и даље гледати у њему само ста- 
рога бога, све докле не отпоче нови историјски круг, 
који донесе собом нову веру и нова божанства. Тада 
се стаде причати, да је Атон баш она планина, на 
коју је ђаво пренео Исуса Галилејца, да му одатле 
покаже све државе, које су му под ногама: Јевропу, 
Азију и морска острва. Отановници на Атону верују 
и сад у то. А , збиља, редак и јесте планински врх, 
са којег би поглед био тако леп и тако разноличан, 
као што је са овог врха, па чак ако би ее с аега 
могло и даље догледати, но са овога.,.

Сем јелинскога света, чије уображење беше тако 
песничко и тако плодно, и други народи гледаху на 
својим планинама преетоле небеских господара. Не 
само да велики врхови Алпа беху обожавани као ста- 
новишта богова или и као сами богови, већ и мали 
брегови, чији се венци уздижу изнад једноликих пу- 
стара, на северу Немачке и Данске беху исто тако 
обожавани Олимпи, као год што је Олимп у Тесалији 
био обожаван од Грка.

Па и на хладноме Исланду, у овој земљи магле 
и вечитог леда, обожаваоци се небеских власника 
окретаху ка планинама у унутрашњости, јсматрајући, 
да је на њима седиште њихових богова. Да су се пак 
они могли попети на врх венаца својих издераних 
вулкана; да су могли посматрати ова ужасна ждрела,1 
у којима се непрестано бори лава са снегом: извесно 
им нв би никако пало на ум, да од ових ужасних 
меета граде чаробно боравиште својих срећних божан- 
става. Али они су гледали планине тек издалека; они
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су опажали блпетаве врхове кроз процепане облаке, те 
замишљаху да су они у толико лепши у колико рав- 
нице на подножју беху дивљачннје и непроходније. 
По њихову мишљењу, ова брда, одељена од људског 
боравишта непроходним провалијама, беху град Азгард, 
у којем, под вазда благим небом, живљаху весели бо- 
гови. Овај велики парни облак, што се подизао са 
врха божанеке планине и разастирао надалеко но небу, 
није никако стуб од пепела, већ је то био велики 
јаеен Игдразил, под чијим се гранама одмараху госпо- 
дари ваеељене! . . .

X X I  
Д у х о в и.

Религије ее лагано преображавају. Вере старога 
евета, привидно угашене већ од толико поколења, нису 
пропале, већ се настављају у спољашњим облицима но- 
вих вера. Додуше, имена су боговека била и мењана, 
али је олтар оетаоисти. Одлике су божанства још онаке, 
какве су биле пре две хиљаде година, а вера, која 
држи божанство, очувала је чак и „ свету простоту “ сво- 
јега Фанатизма! По дивљим долинама олимпским, по 
којима скакаху Бахове свештенице расплетених коса, 
шапућу ее сада молитве калуђерске; на Светој гори 
атонекој, коју с површине шумних таласа обожаваху по- 
морци свију племена и свију језика, данас се подижу 
девет стотина тридесет и пет цркава у част свију све- 
таца; хришћанеки је бог поетао наследником Вевса, 
који је и сам био заменио неке старије богове. Исто 
тако у Сиракузи1 храм богиње Минерве, чије нозла-

1 Приморска варош у  Сицилији.
13*
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ћено копље пздалека поздрављаху поморди, пзручујући 
купу вина у воду —  данас се прометнуо у цркву 
богородичину. У  мору сваки рт, а унутра у земљи 
сваки брежуљак, евака планина, урешена по каквим 
храмом, очували су себи обожавалаца, и ако су име 
променили. Путник иде преко острва Кипра тра- 
жећи храм Венере Афродите.1 „М и је не зовемо више 
А®родитом“ , ревносно узвикује жена, коју иутник 
пита, ,,ми је сад зовемо девицом Хризополитом2! “

Али не само да су хришћански народи проду- 
жили обожавање римских и грчких светих планина, 
већ еу они распрострли то своје обожавање на свој 
начин по свима крајевима у којима станују. Као год 
и наши легендарнк3 проци, тако и наши ближи преци, 
који живљаху у средњем веку, не могаху посматрати 
планину, а да им машта не оживи надземаљска бића 
по тајанственим долинама и по сјајним нланинским 
врховима. Истина, ова бића немаху права на име 
боговско; проклињата црквом, она се обично пре- 
твараху у ђаволе, у зле духове, или, ако би их 
црква трпела, поетајаху милостиви духови, тајни бо- 
гови, али које би људи тек кришом нризивали. Ју- 
хштер, Аполон и Венера беху сашли са својих пре- 
стола, и поеакривали се у дно пећина. Тако донесе 
време да они, чија су света лица блистала у светло- 
сти, живе после у мраку пећинском. Уместо олимпских 
светковина сад се распроетрше врзина кола, на ко- 
јима гадне вештице, јашући на мотовилима, призи- 
ваху у бурним ноћима ђаволе...

Уосталом, хладан климат, облачно небо, у нашим 
северним крајевима морали су такође у велико при-

1 Богива депоте и љубаии. — 1 Богородица. — 3 Прастари.
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помоћи потискивању етарих богова. Како би они и 
могли' држати своје весале гозбе, пвтн амвросиЈу .и 
свирати на златној лири на ветру и сиегу, усред 
олујине ? Једва још да се они могаху заиишљати у 
оним Фантастичким дворовима, које би за тренутак 
саградили еунчанн зрацн на ејајним нланинским вр- 
ховим^ ж кој и би се наизменце указали и ишчезли, 
као оно еновн нли привиђења! . . .

Боговн еу и духови оличења онога, чега се чо- 
век етрашп н за чим жудн. Оав човечји страх, еве 
његове страети узимале су некада облик натприрод- 
нога. Отуда еу и међу нланинекнм духовнма једнн 
ужаенн мађионичари, што згоревају траву на пашња- 
цима, убијају стоку, даве пролазнике; други еу, на- 
нротив, добра биКа, чнја се наклоност добива ведрицом 
проеутог млека нли простом жолитвом. Пастнр се и 
обраћа добром духу тражећи његову помоћ, да му у 
стаду буду добри јагањци и чила јунад. Од доброг 
духа и ишту како млади тако и старн, како људн тако 
и жене оно^што, на жалост, готово цео свет сматра 
као највећу жпвотну радост: здато,, !>огаетво, благо...

Отара нам предања казују, како се нланинск н 
духови завлаче у камење,' тв ту скривају кристалв и 
метале, мешају минерале и руде. Друге бајке онвт 
казују, ■ како треба, н у које доба, уДарити По светом 
камену, у коме је скривено благо; какве знаве ваља 
начинити,, каве чудновате -речи треба нзустнтн. Још 
ее пра том живо истиче, ‘да ако ее аа и најмање 
што заборави, ако ев ма н јадан тлае жзговори рђаво 
^  све св окреће наопако, и од сввг врачања неће бити 
ништа! Б јЈ Ја  сам видео огромне рупе, ;ж>је еу копали 
нланинци на врху једног каменнтог ввса, којж етоји 
докржвен енегом чнтавнх девет месеца у години. Овај
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је вис био посвећен неком сведу, који је и сам дошао 
као покровитељ брдски за неким нехришћанским богом. 
Сваког лета долазили су копачи блага те копали на 
том в!су, употребљавајући тајанствене покрете. Ма да 
су они наилазили само на комађе шкриљда, на плоче, 
које једна другој наличаху/ ипак их то није могло 
опаметити; и доцније би опет многи лакоми копач по- 
чињао тај посао, покушавајући да изазове духа каким 
новим обрасцем, каким згоднијим узвиком...

Још су занимљивији од ових богова, што чувају 
благо, они, којима је дужност да у планинским не- 
ћинама чувају дух целог каквог племена. Скривени 
дубоко у стену, они приказују цео народ с његовим 
предањима, његовом повесницом, његовом будућношћу. 
Стари колико и планина, они ће трајати докле и она, 
а докле год они сами буду живели, живеће и племе 
из околних долина! У таквом су духу управо и 
сасређени сви покрети, све плиме и осеке народа који 
под њим живи. Баски с поносом и гледају на врх 
Анију,1 где се скрива њихов бог, кога ни свеште- 
ници не знају, али који ипак за то живи. „ Докле 
год њега тамо буде, веле они, биће. и нас овде “ ! 
Отуда су они и готови да верују у бесмртност свога 
племена, ма да ће колико сутра нестати чак и њи- 
хова језика!...

У исти ред народних идеја спадају и бајке о 
оним ратницима или пророцима који, скривени у не- 
кој дубокој планинској пећини, чекају по читаве ве- 
кове на неки знаменити дан. Такав је мит о оном 
немачком цару,2 који, налакћен на камени сто, снева

1 Један врх на Пиринејима. — 2 Ову бајку везују Немци
за свога цара Фридриха Барбаросу (1123.— 1190.). У  нашега је 
народа сдична прича о Краљевићу Марку.
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а бела му брада већ додрла до стене. Понекад — 
тако иржча народ — по који ловац, а можда и раа- 
бо.јник, продре у иећину и узнемпрп тога еилнога 
'«тарца ену. Овај тада лагаио подиже главу, ло- 
ставља по '-какво питаае уплашеном човеку, па опет 
затим наетавља свој ирекинути еан. Једини јо уздах, 
који лу се тад отпма : „ Још по“ ! — Шта ли то он 
чека па да мирпо умре !  штате ви. — Боз сумшо, 
одјек какве велике битке, мирис од какве реке људ- 
еле крви, огромап :какав иокољ у част његове в.1а- 
давине. Дао би Бог, да је ов̂  иоеледња битка већ 
св|шмна|2и да је 'овај грозни Цар већ претвореи у го- 
милу пенела! . . .

Много је дир.мвија и Цепша бајка  ̂<> тројици 
Швајцараца, који исто тако чекају свој суђени дан, 
СЈгривени у дубини једне виеоке планине етарих' кан- 
•гона! Н»их је три, као јпто  су била тро.јица и.оних, 
кф 1о,<зе јш ливади у Грптлију заклегае да се оедо* 
ђоде;! па још сва тројица: ндсВ?име Телово, ’као год и 
она,ј,‘ што обори тирашша! Ж они «навају, и они сне- 
вг1-ју;; ад|- они| не еневајт .0 елави већ о,слободи, и то 
не оамо о Н1вајцарској слободи, већ о. елободи свих 
људи. €’ времена на време, но један од њих устаје те по- 
сматра .свет језера и равница, али се још непрестано но* 
том тужан враћа својим друговима. „Јошне“ ! уздише 
и ои. Дан великог ослобођења још пије дошао! Народи, 
ненрестани робови још ее клањгуу шеширииа својих 
госиодара; још се нису научилп, да пх ие обожавају!

1 Вилхелм Тед, легендарни швајдарски јунак, беше с троји- 
цом својих пријатеља склопио заверу, да ослободи Швајцарску од 
аустријског јарма. Улучивши прилику погоди стрелом Геслера, 
аустријског намесника, и даде општи знак за устанак, те се 
Швајцарска и ослободи аустријског јарма (1307.).
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Ади, чекајмо, и то чекајмо с иоверењем! Доћи 
ће дан! Богова ће иестати; они ће са собом одвести 
и новорку светских власника, својих жалосних заме- 
ника на земљи. Човек учи нолако говорити језиком 
слободе; научнће-он и да се уживи у н>у! . . .  1

Планине су, на прилику, у броју оних богова, 
чије обожавање већ нрестаје. А оне се тако одликују 
својом лепотом! Љихови громови и њихови уеови 
нису већ за нас више муње Јупитрове; њихови облаци 
нису више хаљина Јунонина! У високе долине, дво- 
рове боговске или боравишта духовска, улазићемо у 
напредак без страха! На оне планинске врхове, којих 
се некада људи ужасаваху, сад управо јуре хиљаде 
путника, који теже, да не оставе на миру ни једну 
стену, ни једно ледено поље! У нашим многољудним 
крајевима Западне Јевропе, већ су људи походили 
готово све планинске врхове,; мало по мало, тако ће 
бити и с онима у Азији, А®рици и Америци! Пошто 
је ера великих геогра®ских проналазака готово свр- 
шена и пошто је, сем неких празнина, земља уопште 
нозната, данашњи се путници, морајући ее задово- 
љити мањом елавом, најако отимљу само о част, да 
буду први, који ће се цонети на још непохођене 
планине! Љубитељи пењања траже чак и но Грен- 
ланду понеки незнани нланински врх...

Међу овим путницима, који се сваког лета пењу 
на по какав висок и стрменит вис, као да их има 
који ее пењу и ради таште славе. Кажу, да они то 
чине просто и стога, да им се име проноси кроз но- 
вине! Као год да су својим пењањем учинили ка-
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кво Еоржсно дело по човечанство! Међутим, ЕаЕва 
ваи они чуда не чжне Еад већ стигну на онај врх! 
Тада се опи иуче да укочении рукаиа напишу бе- 
седу о својој слави, отварају боце са шаипањеи, пу- 
цају из пушака као да су какви освајачи и машу за- 
ставама као махнити! Аео планинсви врх није по- 
кривен дебелии снежним слојем, они доносе и камење, 
да би се бар за неЕОЛИко палаца још више попели 
у вис! Тада ии се чини да су краљеви, господари 
света; та читава ии је планина само огромно под- 
ножје и они с ње гледају државе, где им леже под 
ногама! Па онда, пружају руку, као да би их до- 
хватили. Уосталои, тако је и неки сеоски песник, 
позван први пут у владалачки замак, затражио до- 
пуштење, да се за часак попне на престо. Кад се већ 
нашао ту, право је чудо било гледати, како га на 
мах обузе страст за влашћу! Тако, спазивши муху, 
која лећаше испред њега, загрме на сироту животи- 
њицу: „Ах, та ја сам краљ; смртмуси!" Иједним 
ударом песнице би на наслону од позлаћене столице 
згњечен јадни инсекат...

Али силну радост осећа и скромал човек, кад 
ступи ногом на какав високи врх. Узбуђење влада и 
оним, који не прича о своме пењању и не жуди за 
тренутном славом, нити за тим, да се прича, како се 
и оа пео на какав неприступачан врх. Кад је Сосир1 
после Балмата2 стигао до дотле неприступних снежа- 
ника на Монблану,® он се не само радовао, што ће

1 Швајцарски природњак и Физичар (1740.— 1799.), рођен 
бдизу Женеве, писац Л ута  па Алие, ирви научник, који се иснео 
на Монблан (1788.). — 2 Један шгвајцарски вођа по Алпима, који
се 1786. први испео на највиши вис на Монблану. Погинуо је  пе-
њући се на глечере 1884. — 3 Највиши вис на Алпима (4810).



2 0 2  е . р е к л и  : п л а н и н а

моКи чинити нова носматрања, већ је и саевим про- 
стодушно уживао, што је као успео освојити то јогу- 
насто брдо. Задовољство је од постигнутог циља сва- 
кад велико. Ловац зверова и ловац људи необично се 
радују, кад се после жестока гоњења кроз гору и гу- 
дуре, преко брежуљака и долина, нађу очи у очи са 
својом жртвом, те је могну свалити једним хицем! 
Н и умор ни погибао, нису их могли одвратити, јер 
их је подржавала нада и све, што су претрпели, лако 
заборављају сада, кад се одмарају крај својега плена! 
Еао год и ловац, тако и онај, што се пење на пла- 
нинске врхове, после напора осећа победничку радост. 
Још  њему припада част, што је ставио на коцку само 
свој властити живот; руке је очувао чисте.. .

При великим пењањима често је веома близу 
погибао, и сваког минута може човек погинути. П а 
илак он непрестано иде напред и осећа, како га по- 
држава и крепи силна радост при погледу на све оне 
погибли, које уме избећи чврстином својих мишића 
и својом присебношћу. Често ваља стајати на ивици 
залеђена снега, где и најмањи погрешни корак може 
човека свалити у провалију. Други пут се човек 
пење по глечеру, прихватајући се за прост снежни 
поруб, и ако се овај скрши, човек ће пасти у бездан. 
Дешава се, да се човек мора пети по камењарима, 
чије су одскочиле стене једва толико широке, да на 
њих може нога стати; осем тога, њихова је површина 
тако глатка, да она тако рећи дркће од ледене воде, 
што се испод ових стена разлива. Али храброст и 
душевна мирноћа толике су, да не даду пи једном 
мишићу, да се погрешно покрене, већ се они сви 
слажу, трудећи се, да избегну погибао. Ето, на при- 
лику, путник се оклизао на оној углачаној и врло
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стрмој сТенж од црнога глинца, што је одмах до једне 
ировалије, на стотину метара високе; е'но га. већ, 
к‘аио слази с вртоглавом брзином но глаткој падинн. 
Али ипак нема бојазни. Да би му трење бдло што 
веће, да би наишао на све могуће неравнине на 
стени, ои се тако вешто лружа, тако се умешно ко- 
ристи рукама и ногама, да се најпосле и зауставља 
—  на ивици провалије! Ту се можда раалива по ка- 
мену какав цотопић, којијошније иочео падати као 
воДопад., Путник је жедан, окреће лице к води и 
мирпо пије пре него што устане и пође којом другом, 
не тблжко погибном стеном...

Човек, који се пење по планини, воли плаНину 
у толико више, у колико је  на њој био у већој по- 
гибли. Али ‘осећање - савлрдан^ погибли није јеДин- 
ствена радоет од пењања, нарочито не повеку, којн 
је  у своме животу морао издржатп жестоке борбе вр- 
шећи своје дужности. И  нехотице мора он у путу, 
којим јб прошао, у  мучним пролазима тога пута, у 
његовим енежним пољима, у његовим провалијама, у 
његови м сваковрсни м преирекама, видети слику мучнога 
пута врлине. Ово ее, поређење материјалних ствари 
с, моралним светом, тако рећи, натура његову уму. 
„И мимо природе успео сам“ , помишља он; „планин- 
еки је врх под мојим ногама. Истина сам се нанатио, 
али сам победио, и дужност је испуњена*. Ово осе- 
ћање доиста и обузима оне, који се збиља по каквој 
научној мисији пењу на какав планински врх, било 
да изучавају његове стене и окаменотине. било да 
притврде мрежу троутлова и иацртају карту тога 
краја. Они имају право ноносити ое кад доспеју на 
врх; ако им се пак на путу деси иеерећа, имају право 
на име мученичко. Захвално човечанство треба да се
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сећа њихових имеиа; она су ■ у многоме другачије и 
више нлеменита од имена многих других, назови ве- 
ликих људи! . . .

Јуначко доба испитивања нланина завршиће се 
пре или после, као што се завршило и доба испити- 
вања саме земље, и успомена на елавне нутнике можда 
ће бити само подлога за какве доцније бајке. Људи ће 
се поступно попети на све планине насељених крајева ;. 
пајпре лаке стазе, затим колски путови биће подиг- 
нути од подножја до врха, ради лакшег пристуна и са- 
мим беспослнчарима и нерадницима; у пукотинама где- 
черским моћи ће радозналице проматрати њихов састав; 
механичке справе за пењање биће утврђене на лити- 
цама некад неприетупачних брда, и „туристи® ће, пу- 
шећи цигару и шадећи се, узлетати изнад вртогдавих 
литица. Та, зар се већ људи не пењу железницом на 
високе врхове! Доиста, проналазачи су еад измислидн 
већ и пданинске локомотиве, те још како нам је угодно 
винути се помоћу њих у елободан небееки ваздух! 
Овај су нови начин нењања пронашли и развили Аме- 
ричани, људи практичне појезије. Да би што брже и 
без муке стигли на највиши врх евоје оеобвто пошто- 
ване планине, којој су дади име Вашингтона, јунака 
евоје независности,1 (они су је  увукли у своју мрежу 
гвоздених путова. Стене и пашњаци окружени су спи- 
ралом. жел«зничких шина, по којима ее возови један 
за другим пењу и сдазе, звиждећи и вијући се као 
дивовеке змије. Н а врху еу, поред станице, подигнуте

1 Ђорђе Вашингтон, државник и ђенерал амерички (1732.— 
1799.), био је  заповедник народне војске у устанку внглескнх на- 
сеобина у Америци (1.775,), то је  лвиаган Фрашускох иринудио 
Енмесву, да' лризна ?дружене државе (1782,). Б.ио јс  двапут пред-, 
седник те нове америчке реиублике.
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гоетионице и ћошке у кииеском стилу. Путник, што 
тражи уживања, наћи ће ту колача, разног иића иа 
и иесничких дела, која иевају излазак сунца и ју- 
тарње руменило.. .

То, што су Америчани учинили за брдо Вашинг- 
тон, учинили су угледањем на њих и Ш вајцарци на 
своме Риги ју и П илату,1 усред оне онако величанствене 
панораме својих језера и својих планина (в. сл. 85 .). 
Они су то учинили и на И тли ју2; учиниће то још 
и по другим брдима, и, тако рећи, спустиће пла- 
нинске врхове у равницу. Локомотива ће пролазити 
из долине у долину изнад највиших планинских вр- 
хова, као што пролази брод дижући се и спуштајући 
се на морским валима. Ш то се тиче таквих брда, као 
што су високи врхови Анда и Хималаја, који су од- 
већ високо у хладном региону, те се човек не може 
правце на њих пети, доћи ће време, кад ће се и до 
њих умети доћи. Балони* су већ однели неке ваздухо- 
пловце на два до три километра више; други ће ва- 
адухопловци доирети и до Гаурисанкара, познате „ве- 
лике дијадеме сјајног неба“ . . .

У  овом великом раду око уређивања природе, 
човек се нимало не ограничава на то, да само учини 
планине приступачнима, већ, кад је  потребно, ради 
да их и уништи. Не задовољавајући се колским пу- 
товима, која умеју провести и по најстрменитијим 
брдима, инжињери пробијају стене, које им сметају, 
те проводе своје железнике непосредно из долине у 
долину. Човек пролази и поред свих препрека, које

1 Риги, брдо у Швајцарској (1850 м.); Пилат, брдо бдизу 
Луцерна у Швајцарској (2138 м.). — 2 Брег изнад Цириха у
Швајцарској. — 3 Ва?душне лопте, које употребљавају ваздухо-
идовци за пељање у ваздух.
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му је природа ставила на нут; он себи ствара нову 
земљу, прикладну за вегове потребе. Еад му треба

Сл. 35 . Део брдске (зуичасте) железппце па Пилату.

какво велико склониште за бродове, он се уме по- 
служити и неким ртом, на морској обали, па га, стену 
по стену, баци на дно водено, да тако сагради бране
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за одбијаве таласа. Зашто ие би, само кад би иу се 
прохтело, могао обарати и велике плгшиие,. те раза- 
сипати њихове рушевине по равницама?

Тек шта? Та он је и тај рад већ отпочео. Ру- 
дари у КалиФорнији, немајући етрпљења чекати да 
им потоци донесу златни песак, дошли су на мисао 
да сами нападну планину. На више места доме они 
тврду стену, да из ње изваде метал. Али је тај рад 
мучан и скуи; посао ј.е пак; лакпш,-кад'имају пред 
собом трошније земљиште, као што су покретни песак 
и шљунак. Тада они стану преко пута, и, да би из 
плапине извадили њено злато, отпочну ■ огромним пр- 
екалицама, као год оио пожарници, поравњивати па- 
дине и рушити планину. У  Француској се дошло на 
мисао, да се на тај начин пречисте огромне гомиде 
старих наноса, насдаганих у терасе испред Пиринеја ; 
последицом би тога рада било и то, што би се сав 
овај наиос, претворен у плодан муљ, одвео каналима 
и посдужио да узвиси и оплоди гОле равнице Ланда1...

Ово су збиља знатии успеси. Оад није више оно 
време, кад су једини пданински путови били они уски 
пролази, ,’у којима се два пешака, кад би ишли у су- 
протним правцима,, не би могла друкчије размимоићи, 
док не би један легао на стазу, те да онај други пређе 
преко његових деђа. Све тачке на земљи постају пјш- 
ступачне, па чак и инвадидима и бодесницима ; сва при- 
родна блага постају употребљивија; рад припомаже 
продужењу живота, а сваковрсним благом, отетим од 
земље, повећава се и човечја имовина. Уостадом, као и 
еве што је људско, тако могу и ови успеси донети 
собом погрешке и здоупотребе; човек може дотле доћи

1 Један; округ у југозападвој Француској.
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да их проЕлиње Еао год што је невада проЕлињао 
реч, писмо, Ењигу, па чаж и мисао. Али жа шта да 
веле љубитељи доброг старог доба, ипаЕ живот, тако 
мучан за већину људи, иостаје данас све лавши. Наше 
је, да се старамо како ће ваљано васпитање наору- 
жати младића ЕрепЕОм вољом и учинити, да буде увеЕ 
иодобан за јуначке напоре; напори су јединствено 
средство, да се човечанство одржи у својој жоралној и 
материјалној јачини! До нас је, да методичЕим ис- 
куством заменимо ову упорну борбу за живот, војом 
сада треба Еупити душевну снагу. Некада, кад жи- 
вот беше непрекидна борба човеЕова С човеком или с 
дивљим звером, младић је био сматран као дете, докле 
год није донео Еакав крвав тро®еј у родитељеЕу ко- 
лебу. Ваљало му је да докаже снагу своје мишиде, 
величину своје храбрости пре но што се усуди тра- 
жити, да се И он чује у ратничком савету свога 
племена. У  земљама, где човек није имао да се толико 
бори с непријатељем ео л и ео  што му прећаху глад, 
хладноћа и Елиматске неприлиЕе, кандидат би за ти- 
тулу човечју био остављан у шуми без хране, без одеће, 
излаган хладном ветру и пецању инсеката. Ваљало 
му је да ту остане непомичан, с мирним и поноситим 
изгледом, и да после дугог чекања очува још енаге, 
те да може јуначки издржати прописане муке. Једна 
је од ових мука била, на прилику, та, што би га по- 
садили за богату трпезу, где би он гледао друге како 
једу, а сам се брижљиво чувао, да што не окуси. 
Сад се наши младићи не излажу више таким варвар- 
ским огледима. Ну, ако хоћемо да не пропадну и да 
не оглупаве, треба да умемо у деце створити узви- 
шену и крепку душу, не само јаку за могуће не- 
даће, већ нарочито и за одолевање раскалашном жи-
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воту. Радимо на томе да учииимо човечанство срећним, 
али у исто време и научимо га да врлином побеђује 
своју властиту срећу! . . .

У  овом тако знамемитом раду на васпитању деце, 
а помоћу њих и потоњег човечанства, планина има да 
одигра велику улогу. Права школа треба да је сло- 
бодна природа, с њеним лепим крајевима, што ће се 
иосматрати, с њеним законима, што ће се очигледно 
изучавати, али и с њеним погиблима, које треба са- 
владати. Храбри и чисти људи неће се створити у 
тесним дворницама с прозорима од гвоздених реше- 
така. Сасвим напротив. За то њима треба пружити ужи- 
вање да се купају у потоцима и језерима планинским, 
изводити их у шетњу по глечерима и леденим пољима, 
водити их да се пењу на високе планинске врхове! 
Не само да ће они с по муке научити оно, чему их 
никаква књига не може научити; не само да ће се 
Они сећати свега онога, што буду научили у те срећне 
дане, када је паставников глас стварао у њиховим 
ушима исти пријатан утисак, који и једновремени 
поглед на дивне и величанствене крајеве; већ ће се 
још наћи очи у очи с погибљу, и научиће да јој 
могну весело пркосити. Учење ће за њих бити право 
задовољство, а весеље ће утицати и на стварање ка- 
рактера...

Извесно, ми смо већ готово дошли дотле, да мо- 
жемо вршити врло велико измене у изгледу природе, 
као год и у животу човечанском; овај спољашњи свет, 
чији смо облик већ тако силно изменили, још ћемо 
вишо променити ради наше потребе. Ш то год више 
расту наше знање и наша материјална моћ, тим по- 
стаје све моћнија наша човечанска воља наспрам при- 
роде. Данас готово сви народи, које зовемо цивили-

НЛАНИПА 14
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аованм а, још унотребљавају н а јв Л и  део евоје уштедо 
на принрсман»е средстова ради узајамног убијаша и 
узајамног нустошеља земаља, Н у . када ностан? увн- 
ђавнији, и буду то унотребл.авали ка увећан.«1 нро- 
изводне снаге зомљишта, на заједничку енснлоаТацВД  
свих сила землхиних, н а  уклањање свих лрепрека, које  
нрирода иставља нашем елободном к р ет ав у : онда ће 
се видно изменити лице нланете, с којом се -и  ми 
витламо кроз светсви нростор. (Зваки ће народ дати, 
тако рећи, нову одећу околној нрироди. Својнм по- 
љима и евојим нутовима, својим стаиовима и разним 
грађевинама, вештачким размештањем дрват! и онштим 
ш вом  својих. крајева, становншитво ће ноказати ко- 
лики је  његов властити ид еал ! А к о  оно буде доиста 
имало осећаља за леноту, оно ће улешнати ирироду ; ако 
ли , напротив, велика маса људства морадие остати 
оно што је  данас груба, себична и нревртљива, 
онда ће она и на земљи оетавити свој жалосни да^ 
нашњи иечат, Тада би очајни узвив песнИков. поетао 
истином: „К уд а  да се бежи? Т1, природа ностаје све 
руж нија! “

М а  каква била будућност човечанству, ма какав 
му био изглед средине коју ће оно себи стварати, 
елободна ће природа све више бити потребна људима,; 
који хоће да нрекале своју мисао, далеко од утицаја 
ра№ их мњења и глаеова. К ад  би једног дана нај- 
лепша места на земљи постала збориштем свих бесцо- 
сличара, онда би онима, који воле да живе у при- 
роди, остало још  да одмах седну у чамац и нобегну 
на пучину, или да чеваЈу даи, вада би^ као тице, 
могли летети у висину. Н у ,  ма куд избегли, они би 
вазда тужили за светим планинсвим долинама, за -по- 
тоцима, што извиру из неприступиих енежних поља,
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е  за. белим или ружичастлм пирамидама, што се уздижу 
у небеса. Срећом, иданине илају врло лоних уточи- 
шта за ш огАј који бежи од обичних путова, утрвсЕих 
модом. Још за дуго моћи ће со човек одвајати од ни- 
штавног евота и живети истинито предан стварним 
мислима, далеко од онога тока нрос^их и варљивих 
м аваа, што муче и ломећу и 'најнскреније умове.. т

К а к ! лн  беше за ме изненађење, как# ли ми беше 
необично, Еад се, ирешавши преко прага ноеледн.е нла- 
нинске клисуре, изнова нађох у  великој равници с не- 
догледним и неодређеним ивицама! Преда Мном се 
ширио огромни свет чогао сал ићи којој сан год 
хтео тачци хоризоита. П а  Инак, и ако сам ишао, чи- 
нило 1и  се да не мевам место; толнко еад околпа 
ирирода беше изгубила од своје дражи и своје разно- 
ликости! Нисам више чу<* вило внтр  потоке, иисам више 
видео снежна пол»а ни стене ; око мене беше једно 
исто једнолико ноље. Ишао :еам слободно, па ипак 
осећах да на планини нисам био тако у  тамници као 
овде. Врло  често једно једино дрво, нрост какав шиб 
беху довољни да ми заклоне хоризонат; куд бих год 
крочио, на све стране но п уту : ограде или цречаге! . . .

Удаљујући се од нланина, које сам волео и ко је  
бежаху далеко од мене, чеето еам се освртао, да бих 
распознао њихове емањене облике. Косе се мало но 
мало спајаху у једну плавичасту масу ;• широки ‘до- 
линеки просеци поетајаху еве невидљивији ;’ омањи нла- 
ниадки врхови губљаху се, и на светлом небу оцрта- 
вао се још  само провил внсоких врхова. Најносле, 
магла од прашине и нечистоће, што се подиже са рав- 
цица, сакри ми ниже косе планинске; заоста још само 
неки мали урес на облацима, и једва сам још  могао 
очима рааазнати неке планинске врхове, на које сам

14*
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се пређе пео. Затим свп планински рубови ишчезоше 
у ваздушној пари, са свих ме страна окружи недо- 
гледна равница. Од тада је планина била далеко од 
мене, и ја  се бејах вратио опет у велику вреву људ- 
ску. Него бар ми је остао у успомени пријатан ути- 
сак на прошлост! Али ја  још не заборављам омиљени 
проФил брда, још се и сад у мислима враћам у за- 
сењене долине, још и сад уживам по који тренутак 
мирно у друштву са стенама, инсектима и травама!





Жан Жак Елизе Рекли 
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Француски географ, социолог, политички радник. Завршио протестантски колеџ, слушао предавања на 
Берлинском универзитету, између осталих и предавања Карла Ритера. Као републиканац, после 
државног преврата Луја Бонапарте, напустио Француску и живео у Енглеској, Ирској, САД, Перуу и 
Колумбији.

Много је путовао и сакупио обиман материјал о природи, становништву и привреди тих земаља. У 
Француску се вратио 1857. Због учешћа у Париској комуни, доживотно је прогнан 1871. (Због својих 
идеја остао је познат у историји географије као „црвени географ” тадашње Француске.) Касније је живео 
углавном у Италији, Швајцарској и Белгији. Био је професор компаративне географије у Бриселу 
(1892-1905).

Широко је познат као неуморни путник и аутор радова из географије. Најважнији од њих је „Земља и 
људи. Нова општа географија” (т. 119, 1898-1901). Овде је Рекли први дао детаљне описе свих земаља 
света, користећи, како податке преузете из разних публикација, тако и податке које је сакупио током 
својих путовања. Текст је богато илустрован картама, плановима и гравурама и представља врхунско 
научно дело. У делу „Човек и Земља” (т. 16,1905-1909) изложио је своје погледе о еволуцији људског 
друштва. Рекпи признаје улогу кпасне борбе у друштвеном развоју, али већи значај придаје улози 
личности у историји и промени географских услова. Те идеје га чине представником географског 
детерминизма. Пођеднако је радио у физичкој, регионалној и географији човека, због чега га многи 
сматрају творцем модерне француске географије. Његови радови су преведени на многе језике.

Приликом повлачења из Француске због политичких догађања у децембру 1851, настаје ова књига, 
изузетне вредности, јер представља стваран доживљај човека који се отиснуо у планине, које су му у 
датој ситуацији тада једине могле пружити сигурност дома...


