
 

 

Кратко предавање Милоша Бабовића о помрачењу Сунца, одржано ученицима ОШ „Иван 

Гундулић“ 25. октобра 2022. године 

 

Поштовани народе, данас смо узурпирали час да бисмо гледали нешто што се не догађа сваког дана. 

Док ја вама причам, дешава се небеска појава коју зовемо делимично помрачење Сунца.  

Помрачење Сунца представља посебан распоред три нама најважнија небеска тела - наше планете 

Земље, Земљиног природног сателита Месеца и нама најближе звезде, Сунца, током кога се Месец 

поставља између Сунца и Земље, онемогућавајући Сунчевој светлости да стигне до Земље. Ова 

појава није ексклузивно земаљска, већ се дешава на свим планетама које имају природне сателите. 

Будите спретни па на Интернету нађите снимке помрачења Сунца на Марсу (кључни појам: martian 

solar eclipse) у извођењу Марсовог месеца Фобоса.  

 

Земља је, између осталог, специфична јер је реч о јединој планети Сунчевог система на којој се може 

видети и такозвано потпуно помрачење Сунца, појава током којег Месец у потпуности прекрива 

Сунчев диск. Ово је могуће због једне небеске случајности: гледано са Земље, привидна величина 



 

 

диска Месеца и диска Сунца су практично исте и износе око пола степена. Тренутак у којем Месец у 

потпуности сакрије Сунце је посебно спектакуларан догађај коме сам присуствовао 11. августа 1999. 

године, када се могао видети из Суботице или северније. Но, данашње помрачење Сунца је, рекао 

сам већ, делимично: Месец ће заклонити Сунце тако да ће нам у тренуцима максималног помрачења 

бити омогућено да видимо тек 58% Сунца.  

Али о чему ја то причам? Ми тренутно не видимо баш никакву промену око себе у односу на, 

рецимо, јуче у исто ово време! Сунце најнормалније сија. Наше лење градске птице, 

незаинтересоване да утекну на југ, као и увек гледају нас испод ока и истражују канте за смеће. 

Стање је редовно. И заиста је тако: делимично помрачење Сунца, чак и када нам остане 58% Сунчеве 

снаге, једна је неприметна појава. Разлог овоме је распамећујућа моћ наше најближе звезде. Стога, да 

бисмо могли да проверимо да ли је моја прича о данашњем помрачењу гомила бесмислица или се 

заиста дешава, морамо да нађемо начин да погледамо у Сунце.  

 

Превише има зрака светлости који стижу у наше око када погледамо директно у Сунце, њихов је 

збирни интензитет превелики да би наше око могло да га прихвати без велике непријатности, што 

сви знамо из искуства. Сви наши оптички уређаји раде тако што или појачавају способности ока 

(дурбини, телескопи) или имитирају рад ока (фотоапарати), тако да ни њих не смемо директно 

користити за посматрање Сунца, јер ризикујемо да их оштетимо. Оно што нам треба је неки начин да 

смањимо количину Сунчевих зрака који стижу у наше око или до сензора нашег фотоапарата. Е, ја 

сам донео сам неколико начина за реализацију тог лукавог плана: наочаре посебно направљене за 

гледање Сунца (које не треба помешати са наочарама за Сунце), стакло наочара за варење, 

нагарављено стакло и лавор са водом. Донео сам и фотоапарат којим ћемо снимити помрачење 

Сунца и посебну заштиту за фотоапарат, такозвани НД филтер, који можемо схватити као веома 

паметне наочаре за гледање Сунца за фотоапарат.  

Наочаре за гледање Сунца, стакло наочара за варење, нагарављено стакло и НД филтер проблем 

решавају једноставно: заустављају гомилу Сунчевих зрака и остављају да у наше око или у наш 

фотоапарат стигне само најупорнија светлост. Видите и сами да су у том послу најбоље наочаре – јер 

су наменски и прављене, самим тим их је најтеже и набавити. НД филтер је супер, али и помало скуп. 

Стакло наочара за варење је јефтино и помало претерано, нагарављено стакло је помало недовољно, 



 

 

али и веома доступно. Лавор са водом је мој лични фаворит: подло користећи знање о оптичкој 

рефлексији, по којем ће, поједностављено речено, зрак светлости, када удари у површину воде делом 

ући у ту површину чиме ће изгубити део снаге, а делом се од ње одбити, те имајући у виду да 

површина воде није никада потпуно мирна па се Сунчеви зраци додатно и расејавају на њеној 

површини– испоставља се да је, у време помрачења, гледање у Сунчев одраз на површини воде 

могуће.  

 

На крају, желео бих да вам скренем пажњу на пар детаља које можете схватити као поуку 

посматрања помрачења Сунца. Лако је заборавити, схватити здраво за готово, да смо се ми окупили у 

школском дворишту јер су нас неки људи обавестили да ће се помрачење Сунца десити управо 

данас, 25. октобра 2022. године, да ће почети у 11:22 и да ће се завршити у 13:38. И заиста, ево нас 

напољу, видели смо помрачење Сунца баш у време када је речено да ће се десити и то на начин на 

који је речено да ће се десити. Па ко су ти људи-пророци? Јесу ли то супермени, чаробњаци, чланови 

Марвеловог или ДЦ универзума? Не, наравно, реч је о научницима, конкретно астрономима.  

Цивилизација – група људи на комплексном задатку не само преживљавања већ и напретка, у којој 

сваки члан обавља конкретан посао, а заједнички се ужива у плодовима резултата тих послова –  у 

којој живимо већ 335 година уме да потпуно тачно предвиди датум и време када ће се, гледано са 

Земље, Сунце, Месец и Земља поставити на такав начин да Месец сакрије Сунце. Ово се знање 

никако не ограничава само на помрачења Сунца или Месеца: надам се да ћете сви ви, уз мало среће, 



 

 

током ваше 54. године живота бити сведоци поновног доласка Халејеве комете, 2061. године, баш 

као што су ваши родитељи били сведоци доласка те исте комете током 1986. године. 

 

Поменуо сам већ да сам био посматрач потпуног помрачења Сунца 11. августа 1999. године. Могу 

вам рећи да се ради о осећају који вреди доживети: током пет минута потпуног помрачења, када 

одложите сва помагала за гледање јер је једино тада могуће заклоњено Сунце гледати голим оком, 

док је цела околина у сивим, нестварним нијансама, када цела природа утихе – не чује се ништа, ни 

птице ни пси ни ветар, у таквом тренутку човек потпуно јасно осећа оно што бих желео да ви осетите 

данас: ми нисмо господари овог света који делимо са свакојаким створењима, али јесмо једина бића 

на овом свету која умеју да тачно предвиде будуће догађаје. Ова изузетна способност наше 

цивилизације, дакле свих нас као целине, ставља у наше руке огромну одговорност.  

Управо због тачног предвиђања будућности, те изузетне способности, девојке и момци, ви као 

чланови цивилизације имате обавезу да се не плашите света који вас окружује већ да га прихватите 

оберучке, да се образујете, да научите све што се може о послу којим желите да се бавите, да ви 

донесете нешто ново у тај посао, да ваше образовање и знање буду ваша снага увек, баш као што су 

образовање и знање били ваша снага данас.  
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