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ко знаиеннта, да су се тамо стицалн, кнезовн 
по крви н научњаци на гдасу, н училиште,

I које је било довољно пространо, нпје вншс мог- 
ло одољети броју толикијех слушаоца. 11>егова 
дјелатност у Падовн бпда је правим утледом. 
Он је поред другпјех научнијех забава у год.

; 1595. иронашао већ термометар (топломјер);
. године 1597. нропорцјонадни компас (шетадм- 
цу); 1604, једну нову звијезду, а у г. 1609. 
телескои. Галилеов топломјер разликовао се је 
од садањијех, јер је био устројен као наш 
барометар, но с цијеви пуном воде. Промјене 
ваздушне температуре, која се надазила при 
врху нзмеђу воде и цнјеви, чнњаху да се она 
житкост подиже и спушта, и по томе се доз- 
навада топдота и студен. Но најгласовитпји 
његов инструмент бјеше телескоп (велики дур- 
бпн). који је пзванредии утисак учинио у Ве- 
исцији, ђе је најпре издожен бпо. Исти се Се- 
нат млетачки томе обрадује, надајући се да ће 
посредством њега моћп своје непријатеље смо- 
трнти одакле се нначе не би могли виђети, те 
да ће тако опет задобити изгубљено своје 
надмоћије на морама. Зато Гадплео буде на- 
именован доживотннјем проФесором, н буде му 
осигурап онорар (учптељска плаћа) од хнљадс 
Форииата на годину. Али је међутим онај фнло- 

I соф своје оруђе к небу пут ззнјезда обрнуо, 
ј и постао вдадатељем небескога свода. И он је 
' највећу награду у томе стекао, што су се 
ј прве на свијет његове очи онога прнзора нау- 
| живаде. Овај ХрпстиФор -Кодумб у откривењу 
' иебеса, усудио се нрви завпритн у тајне још 
непозпата свијета, те је нов проналазак за 
новијем изнадазио. Мјесечева брда, састав мдн- 
јечне стазе (кумове сламе), обртања Донице 
(Венере) небулозне звијезде, Јупитерови пра- 
тиоци, бијаху први плодови његовијех протра- 

. живања. II тако је он напредовао, да је само 
' десет мјесеца кашње но што је телеоскоп из- 
I нађен, почео издалати Хипсшз з'и1егеиз (не- 
бески вјесиик) у Фдоренци 1610., којнм је у 
чудо свијет довео.

Галидео пазове медпчејевпм звијезда- 
ма (аз!п гаеЛсеГ) Јупнтерове пратиоцо. Оваково

ГЛ.1ИЛЕО ГЛ.1ИЛЕН. *)
У псти дан кад је умро сдавни Михедан- 

ђео, 18. Фебруара 1564. родио се у Низи 
Гадилео Гаднден. Породнца му је бида од нај- 
пдеменитијнх тадијанскијех породнца. Пошто је 
довршио нриправне науке, ступи у љечнички 
колегијум свог рођеиог мјеста, јер му би- 
јаше намјера да се посветн дпјечништву. Ои јс 
већ и љекаром постао, кад је у стодпој цркви 
своје вароши учинио оно зиамеиито прнмјеча- 
ње, које је рјешидо његову будућпост, н скло- 
нндо га да прионе уз геометрију н математику, 
које је изучнвао код оца Ричи-а. II заиста 
бнјаше он опазио редовитост мицања на веди- 
ком канђелу, које је висило о црквеиом своду, 
н које се и данас храии у оној цркви. Дивном 
брзпном, у којој се огледа полет његова ума, 
бпјаше он схватно свуколпку важност, коју је 
могда иматп онакова нримјетба, да се вријеме 
точио измјерити може, те нзире отуда оно ве- 
дико одкриће, које је свнјету пружнло онаково 
драгоцјено оруђе, које у рукама сајџнје изра- 
ђује кроиометар, а у рукама астронома, постаје 
теразијама и мјером, којом се свијетови пре-
Фрују-

Овај велнки проналазак подигие јакс душ- 
мане протнв Галнлеју. Завист почела на њега 
устајатп; али чврсто пријатељство маркеза 
Гвидсбалда дел Монте, добра у оно вријеме 
математнка, ипак му поможе да добије учитељ- 
ску катедру за предавање математике на пиж- 
ком свеучилишту (а иебјеше му но 25 година), 
ђе се саме три годнпе одржао; јер пошто је 
врдо оштро ирорешетао њеку машпну, коју 
бјеше изнашао Јовап де Медпчн наравскн син 
"узмана I., за чишћење луке под Ливорпом, 

буде онога часа сметнут. Алн ни у овом не- 
повољном стању иије њсгд рапустндо прија- 
тељство Гвндобаддн-а, којп га препоручи млс- 
тачкој Гепубднкн ради учптељске катедре у 
Падови, па и добије нсто мјесто. У љету го- 
диие 1592. Галнлео заночне држати ту своја 
нредавања, која за кратко вријеме постану та- 

°) По књизн: „АЈтапасо роро!аге, аппо рпто,* УМаишу 1870.
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дрзко улагивање иај>е свој успјех. Медпчи, 
видећи се у небо подигнутн као древни бого- 
ви. дотлен се зарадују. да је Кузман II. одма 
♦илозофу понудпо веома часган наслов мате- 
иатика и ФилозоФа великог Војводе 
тошканског, без обвеза да држи јавиа ире- 
давања. Галнлео пристане одма на овај пред- 
лог, задовољан што се опет повраћа у свој 
рођени крај, и што стнче таково мјесто, ђе 
ће без брите моћн његовати своје обљубљеие 
науке. Ио ова одлука бијаше по њега весма 
удесна ; јер од оног истог дана 'кад је првом 
стопом корацно у Флоренцу године 1610. и 
уклонно се из слободна положаја, што га је 
ужнвао 18 пуиијех годииа под Републнком, 
настала су за-њ жалосна времена и жестока 
ирогонства.

Нрије Галнлеја бијаше Коперннк доказао 
окретање земље и неиомичност сунца, алн се 
је у толико паметно владао, што је ову тео- 
рему под видом хипотезе преставпо. Напротив 
Галилео није се на нпшто освртао, него вра- 
тивши се у Флоренцу 21. декембра 1613. у 
једном свом ппсму на Венедиктовца оца Каш- 
телн-а, био је дотлен необазрив, да јо насто- 
јао изравнатн текст светога нисма са Капер- 
никовнјем одкривењем, које је он јавно подр- 
жава. Рнм се небпјаше још томе ничему до- 
сјегио, кад се подигне њеки Доминиканац 
Качинн, да ружну славу задобије обтужењем

НЕСРЕТ11НЦЛ.
Ириловијетка од Ивана Тургењсва. 

(Свршстак.)

Фустов ме гледаше зачуђсно.
— Иа шта да чнннмо?
Ако се дозна бпће још горе, иеће је 

хтјети ни сахраиити, боље нека стојн.
То ми није ии на ум падало. Мој прија- 

тсљ ис могаше сакрити своју практнчност.
— Када ће је сахраннтн?
— Сјутра.
— Хоћеш ли тн ићи?
- Хоћу.
— У кућу или у цркву?
— II у кућу и у цркву, па и па гробљс.
— Ја нећу нћи.... не могу, не могу, ре- 

че Фустов и поче јецати. II сјутра је прн пс- 
тијем рпјечнма почео плакати. По сузе Фусто- 
ва ие дираху ме нн мало. Бјеше мн чудно, 
што ме ннје питао, да лн је Сузана што ос- 
тавила за њега. Њнхова љубав бјеше мн као 
њека загоиетка, а загонетка мн је још и данас.

Галнлеа у једиој својој проповједи држашу у 
цркви Св. Марије Нове (8. Мапа ХохеИа). ц 
употребн књнгу о Исус Павину, те споменуту 
проповнјед одпочме овнјем ријечима: „Угг 
СаШом ци1с1 б1аПз азр1СЈеп1еб м с<»1ит?а које 
се иаходе у Еванђељу н које су се њекако 
чудпо са случајем подударале. Проповјед је 
тако жестока била, да за мало није изазвала 
побуиу, која 6и по Галнлеа врло р^аво изпала.

Тад Галилео намјерн ову олују разтјератн 
својијем личнијем одлазком у Гим, што је и 
учпино год. 1616. Тад је на Петровој столицн 
сједио напа Иавао V. (Вогцћебе), који се 
плашио сваке новости и био нротнван сваком 
научнои протраживању. На свакн начпн Галн- 
лео одлучи да тога пану преиа себи умнлос- 
тивн њекијеи ласкавијем иоступком, те му но- 
свети своју нову књигу о нрнливу и одли- 
ву (плимн м одсеги), у којој је ои ириписивао 
овај појав иицању земље. Али му сва мука у 
залуд била. Папа нареди Галилеју преко кар- 
динала Белармина, да он порече Коперпвкову 
науку, да у њој ннког већ не подучава, и да 
јој у прнлог не буде. А тако названо Свето 
Судпште рпмско прогласн пак са своје стра- 
не споменуту науку, као јере гичку, против- 
ну вјери, погрјешиу н нсистиннту у 
ф и л о с о ф и ј н; забраии нродају Коперинкове књн- 
ге, (I о п е с е ш е п (1 а 1и г, п паложп још једном 
карднналу да је поправн. (слвди ће.)

Пошто је Фустов ј&дно четврт уре пла- 
као извали се иа днван с лнцем к зиду и 
остаде тако не помично. Ночеках мало, а када 
виђех, да сс не миче и да не одговара па 
моја питања, одем. Можда сам му учинио кри- 
во, а можда је он и — заспао. У осталом то 
не би доказнвало, да он но зна жалитн, иего 
само да је у њега жалост кратка. Он је био 
врло уијереие прнроде.

XXVI.
Сјутра даи равио у једанајест ура бијах 

на мјесту. Снијег је падао. Зпма не бјешо ја- 
ка. На прагу од куће нађох Рача. У црноме 
Фраку са Флором, гологлав трчаше сад у кућу 
садна улицу и нздаваше иалоге. Њешто сс јако 
журио.

Попеше већ сандук на мртвачка кола. Рач 
је ишао одаах за сандуком, а за њим се љу- 
љала Елеонора Карповпа у цриини. За њом 
ишао је Внктор у новој униФорми. „Свјати 
Боже^ ночс и Рач новпче: „Иапријед у нмз 
Божје!" И пратња се крене. Нратња бјеше. 
осим Рачове иороднце, нз овијех пет лица :
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једап ислужени, сиромашно обучеии комуни- 
кациони ОФицир са орденом св. Станислава о 
крату па избјсљеиој пантљнци; један иолицајни 
помоћник, малн човјек, блага изгледа; један 
старац у једнои старои огртачу, који је већ 
одавио нзишоо из моде и једаи рибар у ду- 
гачкому нлавом кануту, који је још јако уда- 
рао на рибу. Јако ми је пало у очн, што не 
бјеше никога од лијена нола, јер тетке Елео- 
аоре Карповне, сестре једнога кобасичара, и 
једна дебела жена са плавијем наочарима иа 
носу не могу се никако бројитн у лнјепн иол. 
Но размислив се мало о Сузаннном карактеру 
н њезином усамљеном животу сјетих се, да 
она није нп имала прнјатељица. У црквн је бп- 
ло више д»уди, алн све странпјсх. Опјело нпје 
дуго трнјало. Чудно сам се како се Рач брзо 
крстио па и појао, т. ј. само гунђао, као да 
бп био прави Рус. Кад је дошло, да се праш- 
та са покојвнцом, ја сам се само поклонио а 
нпјесам је пољубио. Рач међутијеи пољубн је 
хитро и понуди оиога официра са орденом св. 
Станислава на целивање тако усрдио, кч о да га 
на ручак зове, а затијем подигне редом своју 
ђецу да целивају. Елеонора поче плакатн но 
брзо се умпри. Виктор стајаше на страни са 
свијем спокојно, као да хтједе својијем држа- 
њсм показатн, како је он узвпшен, над свије- 
мн обнчајима. Иајвнше је саучешћа иБказао 
о«нј старац у огртачу, којп је Рача још прнје 
неишјест година вндно, на више никада. Ио I 
Сузану није никада видно. И моја је тетка ! 
била у цркви. Она је случајио чула, да је то 
оно исто младо ђсвојче, које мс је походило 
оиу ноћ, па је бнла страхвта узбу^ена. Она 
је зацнјело држала, да се Сузана нз љубави , 
Према мени отровала. Она је плакала, клечала , 
је и молила се богу из ^убљпно душе. А пред . 
матсром божнјом заналнла је велику воштаницу. ј 
Кад смо пошлн пз црквс раздала је десет ру- 
баља нросјацима.

С тешкнјем срцем могао сам погледати на '

1 тице поновнх те ријечп из Сузанииа рукопнса. 
1 Најзад дођосмо на гробље — на нов гроб. 
Пошљедња церемонија не трајаше дуго. Студен 
је свакога гонила кућп. Иа ужетима спустише 
сандук у гроб и иочеше га земљом затрпаватп. 
II ту се показао Рач ревностан. Он је тако 
брзо бацио на спуштени сандук три шаке 
земље као да иајвећега непријатеља уконава. 
Виктор стајаше и овђе на страии умотан огр- 
тачем. Остала ђеца Рачова угледаху се на 
својега оца. И већ се подиже на гробу мали 
брежуљак. И већ се спремасмо да пођемо ку- 
ћи, када паједанпут Рач повиче, да све људс 
и часно свештенство позива на даћу, која је 
трудом високоиоштованога Сигисмунда Сигис- 
мундовића приређена у јсдној облнжној гос- 
тноници. Затијем се окрене помоћнику члаиа 
полиције и рече, да ои, т. ј. Иваи Дамјановић, 
и ако је у жалости и лутеранске вјероиспови- 
јести, ипак као прави Рус веома поштује ста- 
ре обичаје. „Моја супруга — повиче опет — 
и друге госпође које изволише амо доћн, не- 
ка пду кући, а ми људн, ми ћемо да се при 
скромном обједу сјетимо сјени блаженоупоко- 
јеие.“ Позпв рачов примљеи је са општим у- 
чешћем. Часно свештенство Јпогледаше се, а 
ОФНцир водене комуникације потапше Рача по 
леђи и рече да је добар патриота и душа 
друштва.

Свн иођосмо. У гостионици па другоме 
боју стајаху у једиој пространој, алн доста 
празиој одајн, два стола, нуна јела п пнћа, 
а око њих столпце. Испарење влажнијех зидо- 
ва помијешано са онијем од ракије и уља из- 
даваху иђпријатан задах. Помоћник члана по- 
лицпје, као редитељ обједа, позове свештен- 
ство, да заузму чело трпезе, ђе је пуно јела 
бпло. Норед њих сједну даље остали гостп и 
објед почне. Испочетка је ншло тихо, виђаше 
се њека жалост. Ножевн п кашнке звекетаху, 
чаше се празншне, алн се ппак чуо п по 1)с- 
којп уздах — само не знам, да ли од жалостп

Сузану и кад год сам је погледао чнњ&ше ми нлп што им јела пријаху. Говорило се о смртн 
ее као да бн хтјела рећн: „нијс дошао, ннје • н краткоћн вијека н нпштавостп земаљскијех 
дошао!а нада. Офццир причаше њеку анегдоту нстпна

И закуцаше сандук и све прође... војничкога алн поучнога садржаја. Једаи калу-
XXVII. ђер с камилавком иохваљпваше га и причаше

Пратнсмо покојницу до гробља. Бјеше нас ј за тијем једну чудиу црту пз жпвота св. Јо- 
за савдуком једно четрдесет душа. Пмалн смо вана. Други свештеник са углађеном косом 
добар сахат. Вријеме бјеше све непогодније. обра! аше истина сву пажњу на јело, но 
На иоловиии иута сједне Виктор на кола, која ппак је нашао врелеиа и да говорн о ђево- 
гу за спроводом ишла. Рач је газно ио сније- јачкијем врлннама. Ио међутијем друштво доби 
у. Лице му неиздаваше тугу, 'прнје бн рекли, са свпјем други нзглед. Свп се гостн запурп- 

е ће се насмпјатн. „Иослије ” моје смрти пре- лн у лнцу, почеше • гласнпје разговарати, у 
лазн иензија на Ивана ДамјановићаЛ II нехо- кратко — весеље отпоче. Кад стаде већ и



60
шампањско пуцати пастаде граја као у свато- 
вима. Један је кукурекао као петао, а други 
пошто је чашу пзпразрио хвално се. да је 
може зубима нзгрнстп и прогутати. А Рач који 
већ ннје нп црвен био, иего угаснто модар, 
устаде наједаипут п искаше рнјеч да наздравп. 
„Говорите!“ зачу се са свију страна. А стари 
човјек у избјељеном отргачу повика и „право* 
п тапкаше рукама, а лежаше међу тијем већ 
па земљн. Рач подиже чашу више главе и ре- 
че, да желн у мало алн језгровитијех ријечи 
пзложити заслуге лијепе покојнице, која је 
смртно тјсло оставнла овђе и огишла на небо. 
„Она источн*— Рач се ноирави — „она уто- 
цу“— Рач се опет поправи— онаје утонула !...

— Оче ђаконе! Дражајши! Иријатељу ! — 
зачу се један суровп глас. Ти имаш, кажу, 
лнјеп глас — пјевај нам ону: „Весело живнм...

— Ст... Не, не! повикаше са више стра- 
иа. Шта вам сода паде иа ум.

— ... Она је бацнла сву родбину своју 
у дубоку жалост — настави Рач и погледа 
оштро оиога прпјатеља пјесме. Доиста, Судбн- 
на пас нревија прпје него што нас умекша, 
а када нас пребије...

■ Стој! Господо ! овога часа украде ми 
њеко из шпага моју кесу с новцнма! зачу се 
па један нут с другог краја стола.

— А, грдове ! повнче опет један и—Фут 
зачу се јака замлатица.

Боже! Шта сада настаде. Као дивља 
звјер да је умакла пз кавеза. Као сви да же- 
љаху шкандала, тако га прпхватише. Чаше, 
пјатови, столпце све се то разбијало и летило 
кроз камару. Ужасна бптка се развн.

„Удри! удри!“ викаше рибар, каомахнит, 
а дотле бјешз иајаирнкји, али иаразно међу 
тпјем је испразнио једио десетак чаша. Но и 
кога да удара то наје знао пи сам.-Само је впкао.

Помоћиик члана полиције, оФицир водене 
комуникацпје н сам Рач трудише се да повра- 
те мнр, али све заман. Мој колшнја, рнбар, 
скочи и на самога Рача.

— Тн сп убно ону ђевојку, псето, да 
би лн сп псето њемачко! Иа си подмитио но- 
лицију и сада се овђе размећеш.

Дотрчаше и послужитељи..
Шта је даље било пе знам. Брзо узех 

моју капу и изнђох на ноље. Само сам још 
с поља чуо ужасну праску н ломљаву п видио 
сам ђе поиовски шсшир прелети преко собе и Г 
ђе Внктор стајаше у једноме буџаку уилашен,

црвепу браду. То су били пошљедњн утисцв, 
које сам понио са даће, коју је приредио по- 
штоваин Сигисмунд Сигисиундовић у но’азт 
сиротој Сузани.

Пошто сам се мало одморио, отишао сам 
Фустову да му причам о свему. Он мс је слу- 
шао сједећки не нодижући главе. Најзад рече: 
„Ах, бједна душо!“ и леже опет иа диваи и 
окрене ми леђа.

Осам дана послије тога бјеше се Фустоз 
опет са свијем опоравио п ночео је живити по 
своме обичају. Ја сам га молио, да ми да рукопис 
Сузанин за сиомен и он ми га је одмах дао.

XXVIII.
Прошло је њеколико годнна. Моја је тст- 

ка умрла, а ја сам се преселио из Москве у 
Нетроград. Ту је дошао и Фустов п ступио у 
службу у министарству Финанснје. Није сам се 
с њим дружпо. Кад н кад само састајасмо се< 
Изгубно је све у мојијем очнма н иостао јо 
чиновннк као и сви други што су.

Једном приликом отишао сам у Москву. 
Ту сам дознао да је Рачу зло иошло. Жеиа 
му је истнна роднла још близанце, које је он 
као нрави Рус назвао Бречислав н Всчеслав, 
али кућа му је нзгорела, оставку јо морао 
датн, а што је најгоре, Виктор му сједијаше 
непрестаио у тавннцн због дуга. У једноме 
друштву, у којем се случајно налазах, поведе 
се ријеч о Сузани, али врло неповољно. Заман 
сам се трудио, да их обавијестим. Само сам 
једнога ђака, који нојетски изгледаше, могао 
увјерпти о честитости несретнице. И сјутра 
дан он мп је послао једну пјесму, од које
сам запамтно само још ове врсте:

Је ли могућно у гробу самои,
Ноштснс кости да се нс смирс ;
Језика злобиог задпх отровни,
II цв’јет иа гробу да оп сатирс?

Читајућн ту цјесму замислпх се јако. II-
зађе мп Сузаиа пред очнма. И интах се ј за- 
1цто се она тако иапрасно упропастн? Можда 
ће когођ рећи: јер је страсно љубила Фусто- 
ва. Може бнти, а можда и за то, што јој је он 
бно пошљедња нада, па што је пала у очгја- 
ње, јер се н у њему преварила. Можда је Фус- 
тов био узрок смртн њезнне, а смрт пут. 
којијсм јс отишла своме Михаилу!

Велике су тајие жнвота љутскога, али јо 
љубав од свију Пајнедокучинј а. Ири свем том 
иајвеће саучешће појављује се у срцу моле и 
пајвећп укор против тврде судбине, кад год се 
:сјетим Сузане н нехотице оида прошапутам: 
Несретница, јадна несретнпца!и ђе је једна снажна несинца ухватала њеку

У ЦЕТ11ЉСК0Ј ШТАМПАРИЈИ.


