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ПРЕД ГО ВОР  
МИ ХАЈ ЛА ПУ ПИ НА

Ка да се освр нем и по гле дам ка ко је ова књи га на ра сла за вре ме от ка ко је 
пи шем – а на то сам уло жио пре ко го ди ну да на – чи ни ми се да би се свр ха ње на 
нај бо ље опи са ла овим ре чи ма у по чет ку Је да на е сте гла ве:

„Глав на свр ха мо га при по ве да ња би ла је да опи шем див ну по ја ву иде а ли
зма у аме ри кан ској на у ци, по гла ви то у при род ним на у ка ма и у ин ду стри ја ма 
ко је су у ве зи с њи ма. Сво јим сам очи ма по сма трао ка ко је до шло до те по ја ве и 
ка ко се она по сте пе но раз ви ја ла. Све што сам до са да го во рио, био је по ку шај 
да о то ме дам ону све доџ бу ко ју мо же да ти са мо струч њак, чо век по зван да о 
тим ства ри ма го во ри. Али има мно го дру гих аме ри кан ских на уч ња ка ко ји су 
још ви ше по зва ни да о ово ме по слу ка жу свој суд; на уч ња ка чи ја је реч пре те
жни ја. За што он да да о иде а ли зму у аме ри кан ској на у ци го во ри је дан на уч њак 
ко ји је свој жи вот ов де по чео као срп ски усе ље ник, крај то ли ких ро ђе них аме
ри кан ских на уч ња ка, ко ји о том пред ме ту зна ју мно го ви ше не го ја? Ко је дов де 
пра тио мо ја из ла га ња, од го вор на то пи та ње на ћи ће сам. Под ву ћи ћу ов де са
мо ту окол ност да из ве сни пси хо ло шки раз ло зи пот кре пљу ју мо је ми шље ње: 
да има при ли ка ко је па да ју у очи усе ље ни ку, док уми чу по гле ду си но ва не ке 
зе мље. Ко ви ди, тај и ве ру је. Не ка го во ри онај ко ји има ве ре, са мо ако има не ку 
ис по ру ку.“

Ми хај ло Пу пин
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ШТА САМ ЈА ДО НЕО АМЕ РИ ЦИ?

Ка да сам се, пре че тр де сет и осам го ди на, ис кр цао у Касл Гар де ну, имао 
сам у џе пу све га пет цен ти. Мој удес у но вој, ме ни пот пу но стра ној зе мљи, не би 
био ни шта друк чи да сам ме сто пет цен ти, со бом до нео и пет сто ти на до ла ра. 
Мла ди усе ље ник, као што сам та да био ја, ни је ни у ста њу да нађe свој пра ви 
пут у овој зе мљи док не по тро ши сав но вац ко ји је до нео. Ја сам до нео пет цен
ти и то сам од мах по тро шио на је дан ко мад пи те од шљи ва, што у ства ри ни је 
ни би ла пра ва пи та од шљи ва: у њој су би ле са ме ко шти це, а ни тра га од шљи ва. 
А да сам до нео пет сто ти на до ла ра, тре ба ло би ми са мо ма ло ви ше вре ме на да 
их утро шим, али, мо жда, опет на та ке под ва ле, док би бор ба, ко ја ме је оче ки
ва ла, оста ла иста. Ис кр ца ти се у Касл Гар де ну без па ре у шпа гу, ни је баш та ко 
ве ли ка не сре ћа за мла дог усе ље ни ка. Уоп ште за мом ка, ко ји се од лу чио да сам 
се би кр чи пут ка са мо стал ном жи во ту, ни је ни ка ква не сре ћа би ти без но ва ца, 
са мо ако он има у се би до вољ но сна ге да са вла да све те шко ће са ко ји ма би се 
су ко био. 

Усе ље ник, ко ји је ви чан и пот пу но упу ћен у ра зним ве шти на ма и за на ти ма 
и те ле сно спо со бан да из др жи све те шко ће на пор ног ра да, с пра вом за слу жу је 
на ро чи ту па жњу. А што мо же да ти онај мла ди усе ље ник, ко ји не ма ни па ре, ко
ји ни је ви чан ни ти ка квој ве шти ни, ни ти има ка кав за нат, ни ти пак по зна је је зик 
зе мље у ко ју је до шао? Сва ка ко ни шта. И ја бих био вра ћен на траг да су и та да, 
пре че тр де сет и осам го ди на, по сто ја ли ови са да њи за кон ски про пи си о усе
љи ва њу. Ме ђу тим, има из ве сних ства ри ко је млад усе ље ник мо же до не ти овој 
зе мљи, а ко је су мно го дра го це ни је не го све оне ства ри ко је да нас про пи су је 
за кон о усе љи ва њу. Да ли сам ја, ка да сам се 1874. го ди не ис кр цао на Касл Гар
де ну, до нео ко ју од ових дру гих ства ри? По ку ша ћу да на то пи та ње од го во рим 
крат ком при чом о мом жи во ту пре мо га до ла ска у ову зе мљу.

Мо је род но ме сто је Идвор. Али тим ни је бог зна ко ли ко ре че но, јер се 
Идвор не мо же на ћи ни на јед ној зе мљо пи сној кар ти. То је јед но ма ло се ло ко
је се на ла зи по стра ни глав ног пу та у по кра ји ни Ба на ту, ко ји је пре при па дао 
Ау стро у гар ској, а са да је знат ни ји део Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
На Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу, 1919. го ди не, ту по кра ји ну су тра жи ли Ру
му ни. Ни они ни су мо гли по би ти чи ње ни цу да је ста нов ни штво Ба на та срп ско, 
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на ро чи то у оном кра ју Ба на та у ко ме се на ла зи Идвор. Пред сед ник Вил сон и г. 
Лан синг по зна ва ли су ме лич но, па ка да су од ју го сло вен ских де ле га та до зна ли 
да сам ја ро дом Ба на ћа нин, ру мун ски раз ло зи из гу би ли су мно го од сво је убе
дљи во сти. У Идво ру ни ко ни кад ни је жи вео осим Ср ба. А ста нов ни ци Идво ра 
би ли су од увек зе мљо рад ни ци. У вре ме мо га де тињ ства, ве ћи на је би ла не пи
сме на. Па и отац мој и мај ка мо ја ни су зна ли ни чи та ти ни пи са ти. Ту се на ме ће 
пи та ње: што је мо гао деч ко од пет на ест го ди на, ро ђен и од го јен под та квим 
окол но сти ма, без па ре у џе пу, до не ти Аме ри ци, ако би се на шло за кон ско мо
гућ но сти да се он у њу усе ли? Али ја сам та да ве ро вао да ја но сим Аме ри ци 
то ли ко бла го да ће ми се до зво ли ти ис кр ца ва ње, па сам се не ма ло из не на дио 
ка да при ме тих да ни ко на ме не ни гла ве не освр те, ка да сам ов де сти гао.

Идвор ски Ср би, од не за пам ће них вре ме на, сма тра ли су се за бра ћу Ср
би ма у Ср би ји, ко ји се на ла зе са мо на не ко ли ко пу шко ме та да ље од Идво ра, 
на ју жној стра ни Ду на ва. Ве дрих да на ја сно се мо же из Идво ра ви де ти и Ава ла, 
бр до ви ше Бе о гра да у Ср би ји. Ово пла во бр до, ко је је за ме не у то до ба има ло 
на се би не чег вол шеб ног, из гле да ло је као да увек под се ћа ба нат ске Ср бе ка ко 
Ср би из Ср би је на њих стал но мо тре оком пу ним не жне па жње. 

У вре ме мо га де тињ ства, Идвор је спа дао у та ко зва ну Вој ну гра ни цу у Ау
стри ји. А та Вој на гра ни ца има сво ју за ни мљи ву исто ри ју. Све до по чет ка осам
на е стог сто ле ћа тур ске на је зде су стал но уз не ми ра ва ле ау стриј ску ца ре ви ну. 
С вре ме на на вре ме, тур ске вој ске би пре ла зи ле ју жну гра ни цу, ко ју су чи ни ли 
Ду нав и Са ва, и упа да ле ду бо ко у ау стриј ске по кра ји не. Кон цем ше сна е сто га 
ве ка, оне су до пр ле чак и до са мог Бе ча, и пре ти ле су да по ста ну озбиљ на опа
сност и по це лу Евро пу, да ни је пољ ски краљ Со би је ски при те као у по моћ и 
спа сао Беч. Та да је ау стриј ски цар Ле о полд I по звао Чар но је ви ћа, срп ског пећ
ског па три јар ха, из ста ре Ср би је, да се са три де сет и пет хи ља да ода бра них 
срп ских по ро ди ца из ста ре Ср би је пре се ли у ау стриј ске зе мље се вер но од 
Ду на ва и Са ве, да чу ва ју тзв. гра ни це. И ти су се Ср би за чи та ва три сто ле ћа 
ту кли са Тур ци ма и у тим бор ба ма до шли до ве ли ке ве шти не, у овом на чи ну 
ра то ва ња. Го ди не 1690. па три јарх се пре се ли са овим ода бра ним по ро ди ца ма 
у Ау стри ју и на ста ни се на уском по ја су зе мље на се вер ним оба ла ма ове две 
ре ке. Ту су ство ри ли ор га ни за ци ју ко ја се ка сни је про зва ла ау стриј ском Вој ном 
гра ни цом. По пре да њу, и мо је род но ме сто Идвор 6ило је осно ва но 1690. го ди
не, али не на истом ме сту на ко ме се са да на ла зи. Пр во на се ље би ло је на јед ној 
уз ви ши ци, ко ја се на ла зи ма ло се вер ни је од са да њег се ла. 

Ба нат пред ста вља пра ву рав ни цу, али је ре ка Та миш, бли зу Идво ра, про
ко па ла јед ну ма ју шну кли су ру, и на јед ној од уз ви ши ца крај те кли су ре, на ла
зи ло се ста ро на се ље Идво ра, ве за но јед ном уском пре вла ком са но вим на
се љем. То пр во ме сто за на се ље иза бра но је због то га што је пру жа ло ви ше 
по вољ них стра те гиј ских пре и мућ ста ва за од бра ну од тур ских упа да. Пр ви на
се ље ни ци су жи ве ли у под зем ним ста но ви ма, ко је не при ја тељ ни је мо гао рас
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по зна ти из да љи не. Оста та ка тих под зем них ста но ва би ло је још у вре ме мо га 
де тињ ства док сам, пре пе де сет го ди на, ишао у шко лу у Идво ру. Где је пр ва 
цр ква би ла, ту се да нас ди же стуб од ци га ља, а на ње му сто ји је дан крст. У јед
ном уре зу са стра не би ла је ико на Бо го ро ди це са де те том Ису сом, пред ко јом 
је го рео жи жак на то пљен у зеј ти ну. По пре да њу, тај пла мен се ни је ни кад га сио. 
Пре да ње је го во ри ло и то да би се ли ти јом ко ју би ту при ре дио до бри свет у 
Идво ру по у зда но мо гла от кло ни ти сва ка не да ћа, ко ја би се лу пре ти ла, као су
ша и ку га. И ја сам че сто био на тим ли ти ја ма и увек, ка да бих се на ла зио у том 
на пу ште ном се ли шту, до би јао сам ути сак као да се на ла зим на све том зе мљи
шту. Све то зе мљи ште ра ди то га што је ту про ли ва на хри шћан ска крв у вре ме 
бор ба хри шћан ских Ср ба из Идво ра са тур ским осва ја чи ма. Сва ка по се та том 
ста ром се лу осве жа ва ла би при че о ју на ци ма, ко јим су се мо ји се ља ни то ли ко 
по но си ли. Овај скром ни се љач ки свет у Идво ру био је оску дан у зе маљ ском 
бла гу, али је оби ло вао у пре да њи ма о сво јој ста ри ни.

И да нас, ка да ми пред очи иза ђе сли ка де тињ ства у овом се лу Идво ру, 
ви дим да је глав ни по сао ду хов ног жи во та се о ског све та у то ме да одр жа ва и 
не гу је ста ра пре да ња. Спо зна ја о тим пре да њи ма би ла је том све ту по треб на 
и до вољ на да би раз у мео свој по ло жај у све ту и у ау стриј ском цар ству. Ка да се 
мој на род, под па три јар хом Чар но је ви ћем, пре се лио у Ау стри ју и на ста нио се 
у Вој ној гра ни ци, за кљу чио је тач но од ре ђе ни уго вор са ца рем Ле о пол дом I. И 
тај уго вор је убе ле жен у јед ном ау стриј ском др жав ном спи су, ко ји се зо ве „При
ви ле ги је.” По том ста ром уго во ру, Ср би у Вој ној гра ни ци има ли су пра ва на ду
хов ну, при вред ну и по ли тич ку са мо у пра ву. Њи хо ва нео ту ђи ва сво ји на би ла је 
зе мља, ко ја им је тим уго во ром пре да та. У на шем се лу, ми смо са ми из др жа
ва ли сво ју шко лу и сво ју цр кву, и сва ко се ло би ра ло је сво ју упра ву. На че лу 
се ла био је кнез или по гла ви ца, обич но ко ји пле ћат се љак. Мој отац био је кнез 
не ко ли ко пу та. Вла ди ке и на род би ра ли су сво је ду хов не и све тов не по гла ви
це, па три јар ха и вој во ду, све тов ног и вој ног по гла ва ра. Ми смо би ли сло бод
ни, не за ви сни вла сни ци зе мље. За те „при ви ле ги је”, на род је пре у зео на се бе 
оба ве зу: да бра ни ју жне гра ни це од тур ске на је зде. Али ка да је наш на род, под 
вр хов ним за по вед ни штвом прин ца Ев ге ни ја Са вој ског, у по чет ку осам на е стог 
сто ле ћа, по мо гао да се Тур ци про те ра ју пре ко Ду на ва и ка да је цар от крио сјај
не рат нич ке спо соб но сти Ср ба из Вој не гра ни це, под ста као је да се пр во бит не 
од ред бе „При ви ле ги ја” пре у де се та ко као да су се срп ски гра ни ча ри оба ве за
ли и на то да бра не ау стриј ско цар ство од свих ње го вих не при ја те ља. Та ко су 
Ср би из Вој не гра ни це бра ни ли ца ри цу Ма ри ју Те ре зи ју од Фри дри ха Ве ли ког, 
бра ни ли су ца ра Фра њу од На по ле о на, бра ни ли су ца ра Фе р ди нан да од по бу
ње них Ма џа ра 1848. и 1849, а 1859. и 1866. они су бра ни ли Ау стри ју и од Ита
ли је. Ју нач ки под ви зи Идво ра ца у вре ме ових ра то ва би ли су осно ва за мно га 
пре да ња у Идво ру, са чу ва на у мно гим при ча ма и за но сним пе сма ма. Чи та ње и 
пи са ње сла бо је цве та ло тих да на у Идво ру, али је пе сни штво би ло у пу ном је ку.
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Ве ран ста рим оби ча ји ма срп ске ра се, на род у Идво ру, ду гих зим ских но
ћи, одр жа вао је сво ја се ла. Као деч ко, био сам на мно гим од тих се ла у ку ћи 
мо га оца. Ста ри ји љу ди би по се да ли око то пле пе ћи на клу пи, ко ја је би ла део 
пе ћи, на пра вље на од истог ма те ри ја ла као и пећ, обич но од ћер пи ча, па на
мал те ри са на и окре че на. Пу ши ло би се и при ча ло. Стар ци су ли чи ли на се на то
ре, ко је је не ка ви ша си ла од ре ди ла да бу ду чу ва ри све му дро сти у Идво ру. Крај 
њи хо вих но гу се де ли су мла ђи љу ди, на сто ли чи ца ма, а пред сва ким од њих 
сто ја ла би ко та ри ца у ко ју су кру ни ли жу та зр на са ве ли ких кли по ва од ку ку ру
за. То би им био по сао то це ло ве че. А уз зи до ве, на ни ским сто ли ца ма, се де ле 
би ста ри је се љан ке. Пре ду ву ну, лан и ку де љу. Мла де же не обич но ши ју и ве зу. 
Као ма те ри ном љу бим цу, ме ни је би ло до зво ље но да сед нем по ред сво је мај ке 
и при слу шку јем му дро ли је и бај ке, ко је би те кле са уса на ста ра ца, а по не кад и 
мла ђих љу ди, ка да би од ста ра ца до шли до ре чи. С вре ме на на вре ме, за пе ва ле 
би мла де же не по не ку пе сму о ко ме од по след њих до га ђа ја. Ка да би, на при
мер, ко ји од ста ра ца за вр шио ка ку при чу о Ка ра ђо р ђу и ње го вим исто риј ским 
бор ба ма са Тур ци ма, же не би за пе ва ле пе сме у ко јој се сла ве Ка ра ђор ђе, хра
бри вој во да Хај дук Вељ ко, ко ји је са јед ном ша ком Ср би ја на ца бра нио Не го тин 
од јед не ве ли ке тур ске вој ске под Му лапа шом. Ова хра бра че та, ка ко је пе сма 
опи су је, под се ћа на ону ма лу че ту ста рих Гр ка на Тер мо пи ли ма. 

Не ки од ста ра ца на овом се лу би ли су у На по ле о но вим ра то ви ма. Се ћа ли 
су се до бро и при ча, ко је су слу ша ли од сво јих ота ца о ау стриј ским ра то ви ма са 
Фри дри хом Ве ли ким то ком осам на е стог сто ле ћа. Сре до веч ни љу ди би ли су у 
бор ба ма за вре ме Ма ђар ске бу не, а мла ђи су тек про шли кроз ра то ве у Ита ли
ји 1859. и 1866. Је дан ста рац био је у бит ци код Аспер на, ка да је Ау стри ја ту кла 
На по ле о на. Имао је јед но ве ли ко цар ско од ли ко ва ње, ра ди ко га је био осо би то 
горд. Ишао је и у Ру си ју са јед ном ау стриј ском ди ви зи јом за вре ме На по ле о но
вог по хо да 1812. Звао се Ба ба Ба ти кин, а у се лу су др жа ли да је био ви до вит и 
да је мо гао да про ри че, јер је имао нео бич но ја ко пам ће ње и из ван ре дан при
по ве дач ки дар. А го во рио је као гу слар, срп ски мин стрел. Ни је он при чао та ко 
жи во са мо о оно ме што се до га ђа ло у Ау стри ји и Ру си ји за вре ме на по ле он ских 
ра то ва, у ко ји ма је и сам био, не го је оча ра вао сво је слу ша о це и при ча ма о ау
стриј ским по хо да ма про тив Фри дри ха Ве ли ког, о ко ји ма му је при чао ње гов 
отац по свом по врат ку са бој них по ља у Шле зи ји. Ја се вр ло до бро се ћам ње го
вих при ча о Ка ра ђор ђу, ко га је он лич но по зна вао. Звао га је Ве ли ким Во ждом, 
во ђом ср би јан ских се ља ка, и ни кад се не би умо рио при ча ју ћи о ње го вим ју
нач ким бор ба ма са Тур ци ма у по чет ку де вет на е стог сто ле ћа. И ове при че о 
Ка ра ђор ђу, на овим по се ли ма, увек би иза зва ле ви ше оду ше вље ња не го све 
ње го ве дру ге за но сне при че. Пред крај се ла, Ба ба Ба ти кин би из де кла мо вао 
по ко ју од ста рих срп ских ју нач ких пе са ма, а мно го их је знао на пaмeт. Ка да би 
те пе сме де кла мо вао, ње го во су хо и на бо ра но ли це оза ри ва ла би не ка на ро
чи та све тлост. И ка ко га се да нас се ћам, то ли це от кри ва ло је ли це ви до ви тог 
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чо ве ка. И да нас још пред очи ма ми је сли ка ње го ве ће ла ве гла ве са див ним 
че лом, над стре ше ним над гу стим обр ва ма кроз ко је су све тлу ца ле ду бо ко уто
ну ле очи, све тле ћи као сјај ни ме сец кроз че ти не ста ро га бо ра. Он је учио свет 
у Идво ру исто ри ји срп ско га на ро да од бит ке на Ко со вом по љу, 1389, па све до 
Ка ра ђор ђа. Он је у Идво ру у жи во ту одр жа вао ста ра срп ска пре да ња.

Он је био и мој пр ви и нај бо љи учи тељ исто ри је.
Мла ђи љу ди при ча ли би при че из ау стриј ског по хо да на Ита ли ју, сла ве ћи 

под ви ге љу ди из Идво ра у тим бор ба ма. На ро чи то се мно го при ча ло о бит ци 
код Ку сто це, у ко јој су гра ни ча ри ско ро са тр ли ита ли јан ске ар ми је, а то због 
то га што су у тим бит ка ма узе ли уче шћа љу ди ко ји су се тек по вра ти ли из Ита
ли је. Али се се ћам вр ло до бро да је сва ки од њих са нај ве ћом хва лом го во рио о 
Га ри бал ди ју, во ђи ита ли јан ског на ро да у бор би за осло бо ђе ње. Зва ли су га ита
ли јан ским Ка ра ђор ђем. И се ћам се да је у ку ћи мо га оца, где су се одр жа ва ла 
ова се ла, би ла јед на Га ри бал ди је ва сли ка у бо ји, са ње го вом цр ве ном ко шу љом 
и ше ши рем оки ће ним пер јем. Та је сли ка ви си ла по ред ико не, сли ке на шег све
ца. С дру ге стра не ико не, би ла је сли ка ру ског ца ра, ко ји је тек не ко ли ко го ди на 
пре то га био осло бо дио ру ске ро бо ве. У ис тој со би, на јед ном на ро чи то ис так
ну том ме сту, са ма за се бе, ви си ла је сли ка Ка ра ђор ђе ва, во ђе срп ског устан ка. 
А по сле 1869. ту ви ше ни је би ло сли ке ау стриј ског ца ра. 

Ју нач ке срп ске пе сме, ко је је пе вао Ба ба Ба ти кин, сла ви ле су ве ли ког на
род ног ју на ка, Кра ље ви ћа Мар ка. Ње го ви мег да ни би ли су мег да ни сна жног и 
хра брог чо ве ка, ко ји бра ни сла бе и по ти ште не. Иа ко је био кра љев ског по ре
кла, Мар ко се ни кад ни је бо рио да осва ја зе мљу и гра до ве. Ка ко га гу слар сли
ка, Кра ље вић Мар ко био је пра ви за точ ник пра ва и прав де. 

У то вре ме се та ман био за вр шио гра ђан ски рат у Аме ри ци. И кад год би 
Ба ба Ба ти кин спо ме нуо име Лин кол но во, по ми шљао сам да је то аме рич ки 
Кра ље вић Мар ко. Ути сци са ових се ла би ли су ду шев на хра на ко ја је у мо јој 
ду ши ожи ве ла и одр жа ла осе ћа ње: да је бор ба за пра во, прав ду и сло бо ду нај
пле ме ни ти ја и нај у зви ше ни ја ствар на овом све ту. И са мо љу бав пре ма сло бо
ди, пра ви ци и прав ди под ста кла је Ср бе из Вој не гра ни це да оста ве сво ја ста ра 
ог њи шта у ста рој Ср би ји и од се ле у Ау стри ју, где су ра до при ста ли да жи ве и у 
под зем ним ку ћа ма и ве ру се као пу зав ци, са мо да би ужи ва ли бла го да ти по ли
тич ке сло бо де.

„При ви ле ги ја ма” би ла је гра ни ча ри ма за јам че на та сло бо да, а за ту сво ју 
сло бо ду они су би ли увек го то ви да се бо ре за ау стриј ског ца ра на сви ма бо
ји шти ма. Вер ност ца ру би ла је основ на вр ли на гра ни ча ра. И та вер ност би ла 
је ја ча и од ди вље ња ко је су осе ћа ли пре ма Га ри бал ди ју 1866. Та ко је до шло 
до ау стриј ске по бе де код Ку сто це. Ау стриј ски цар, као чу вар њи хо ве сло бо де, 
ужи вао је по ча сно ме сто по ред љу ди као што су би ли Кра ље вић Мар ко, Ка ра
ђор ђе, цар Алек сан дар Осло бо ди лац, Лин колн и Га ри бал ди. Ова су име на би ла 
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упи са на у „Књи зи сла ве” у Идво ру. Али, ка да је 1869, цар уки нуо Вој ну гра ни цу 
и њен на род из ру чио Ма џа ри ма, гра ни ча ри су осе ти ли да су из да ни и да је цар 
по га зио сво ју реч, да ту њи ма, а упи са ну у „При ви ле ги ја ма.” И да нас се се ћам 
ка ко ми је отац ре као јед но га да на: „Ти не смеш слу жи ти ца ра. Цар је по га зио 
сво ју реч, у очи ма гра ни ча ра, он је из да ји ца! Гра ни ча ри пре зи ру чо ве ка ко ји 
сво ју реч не др жи.” Из тог раз ло га, у ку ћи мо га оца ни је би ло сли ке ау стриј ског 
ца ра по сле 1869.

Ка да ми да нас на ум до ђу они да ни, осе ћам, као што сам увек осе ћао, да 
је овај из дај нич ки по сту пак ау стриј ског ца ра 1869, био по че так кон ца ау стриј
ске ца ре ви не. Он је био за че так на род но сног по кре та у цар ству Фра ње Јо си фа 
Хаб збур шког. Љу бав на ро да пре ма зе мљи у ко јој су жи ве ли по че ла је да је ња, 
док се, нај зад, ни је са свим уга си ла. А кад та љу бав за мре, мо ра умре ти и др жа
ва. Тај сам на ук на у чио од не пи сме них се ља ка у Идво ру.

Учи тељ у се о ској шко ли у Идво ру ни кад ни је био у ста њу да на ме не учи ни 
та ко ду бок ути сак као што су га чи ни ли ови љу ди на се ли ма. Ово су би ли љу ди 
ко ји су кре та ли у свет и узе ли жи вог уче шћа у свет ским бор ба ма. Чи та ње, пи са
ње, ра чу на ње, све то ми се чи ни ло као сред ство за му че ње, ко је је мој учи тељ 
из ми слио са мо за то да би што ви ше ус кра тио мо ју сло бо ду, и то баш он да ка да 
сам се већ до го во рио са мо јим дру го ви ма да што игра мо и да се за ба вља мо. По 
мом та да њем схва та њу, тај мој учи тељ ни је имао ни пој ма о све ту. Али ме је мај
ка уско ро убе ди ла да сам био на по гре шном пу ту. Она, ни је зна ла ни да чи та ни 
да пи ше, па ми је го во ри ла ка ко је увек осе ћа ла као да је сле па код очи ју. Би ла 
је та ко сле па, при ча ла ми је она, да се не би усу ди ла да кре не да ље од ата ра на
шег се ла. Ка ко се да нас се ћам, она би ми о то ме на овај на чин го во ри ла: „Де те 
мо је, ако же лиш да по ђеш у свет, о ко ме си то ли ко слу шао на овим на шим по
се ли ма, мо раш по тра жи ти још је дан пар очи ју, очи за чи та ње и пи са ње. Зна ње, 
то су злат не ле стви це ко је нас во де у не бе са; зна ње је све тлост ко ја осве тља ва 
наш пут кроз овај свет и во ди нас у жи вот бу дућ но сти, пун не у ве ле сла ве.”

Би ла је то вр ло по бо жна же на. Као рет ко ко, по зна ва ла је и Ста ри и Но ви 
за вет. Вр ло ра до би по на вља ла сти хо ве из пса ла ма. По знат јој је био и жи вот 
све тих ота ца. Оми ље ни све тац био јој је Све ти Са ва. Пр во сам од ње схва тио 
жи вот овог чу де сног Ср би на. Украт ко ре че но, ово је при ча ко ју сам од ње чуо: 
Све ти Са ва био је нај мла ђи син срп ског ве ли ког жу па на Не ма ње. Ра но још 
од ре че се кра љев ских ча сти и по ву че се у је дан ма на стир у Све тој го ри, где 
про ве де мно го го ди на у уче њу и раз ми шља њу. За тим се вра ти у сво ју до мо
ви ну у по чет ку три на е стог сто ле ћа, по ста де пр вим срп ским ар хи е пи ско пом и 
осно ва са мо у прав ну срп ску цр кву. Он је осно вао и на род не шко ле у др жа ви 
сво га оца. Ту су срп ски де ча ци има ли при ли ке да на у че чи та ти и пи са ти. Та ко 
је он отво рио очи срп ском на ро ду, а на род, из за хвал но сти и при зна ња пре ма 
овим ве ли ким услу га ма, про зо ве га Све тим Са вом про све ти те љем, сла ве ћи 
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ве чи то ње го во име и успо ме ну на ње га. Од вре ме на Све то га Са ве про шло је 
се дам сто ти на го ди на. Али ни јед не го ди не ни је би ло а да се, у сва ком ме сту и 
у сва ком до му, где Ср би жи ве, не би одр жа ва ле свет ко ви не на ко ји ма се сла ви 
име ње го во.

То је за ме не би ло чи та во от кри ће. Као и сва ко дру го ђа че, и ја сам сва
ке го ди не, у ја ну а ру, при су ство вао про сла ва ма Све тог Са ве. Не мир ни ји де ча
ци, тим при ли ка ма, зби ја ли би раз не ша ле на ра чун оног ста ри јег ђа ка ко ји би, 
дрх та вим и збу ње ним гла сом, де кла мо вао о Све том Са ви оно што би учи тељ 
са ста вио за ту при ли ку. По сле те де кла ма ци је, учи тељ би упео све сво је си ле 
да, го во ре ћи обич но кроз нос и сме шно на ка ра ђу ју ћи свој го вор, до пу ни оно 
што је био на пи сао за свог нај бо љег ђа ка. На кон цу би до шао по па, ко ји би 
имао из глед стал но умор ног чо ве ка, по чео слу жбу пу ну ста рин ских сло вен
ских ре чи и фра за, што је на ма, не мир ној се о ској де ци, ли чи ло на по ку шај сло
вач ких тр го ва ца са ми шо лов ка ма да сво ју ро бу по хва ле на срп ском је зи ку. Ту 
би на ше при гу ше но за сме ји ва ње до шло у нај ве ће ис ку ше ње. Та ко ми мо ји вра
го ла сти вр шња ци ни кад ни су да ли при ли ке да схва тим пра ви зна чај слу жбе о 
Све том Са ви. По при чи, ко ју сам тек чуо од сво је мај ке, и по на чи ну на ко ји ми 
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је она то све ис при ча ла, мо ја пр ва ја сна сли ка о Све том Са ви би ла је у ово ме: 
то је био све тац ко ји је на ро чи то ис ти цао вред ност књи ге и ве шти не пи са ња. 
Та да сам тек раз у мео за што је мо ја мај ка то ли ко по ла га ла на чи та ње и пи са ње. 
Та да сам се и за ре као да ћу се то ме по све ти ти ма кар и по це ну да на пу стим сво
је дру го ве и вр шња ке. А уско ро сам пру жио до ка за мај ци да сам и у чи та њу и у 
пи са њу до ра стао сва ком свом вр шња ку. И учи тељ је при ме тио ту про ме ну. Из
не на ди ло га је то, па је по чео да ве ру је ка ко се де си ло не ко чу до. Мо ја мај ка је 
у чу да ве ро ва ла, па је учи те љу од го во ри ла ка ко то на да мном бди дух Све то га 
Са ве. Јед ног да на, у мо ме при су ству, при ча ла је она учи те љу да је, у сну, ви де ла 
ка ко је Све ти Са ва по ло жио сво је ру ке на мо ју гла ву и, обр нув ши се њој, ре као 
јој: „Кће ри Пи ја да, уско ро ће шко ла у Идво ру би ти те сна за тво га си на. Ка да то 
бу де, пу сти га да по ђе у свет где мо же на ћи ви ше ду хов не хра не за ду шу сво ју, 
та ко жељ ну зна ња и на у ке...”

Иду ће го ди не учи тељ од ре ди да ја де кла му јем о Све том Са ви и на пи са 
оно што је тре ба ло да ја ка жем. Мај ка мо ја то ис пра ви и упро сти, па ме на гна да 
јој то по но вим не ко ли ко пу та. То га пу та, на Све тог Са ву, др жао сам пр ву сво ју 
бе се ду. Успех је био си лан. Мо ји вр шња ци, вра го ла ни, овог пу та ни су се за сме
ја ва ли. На про тив, за ни мао их је мој го вор, што ме још ви ше осо ко ли. По сле то
га го во ри ли су љу ди ме ђу со бом да ни Ба ба Ба ти кин не би умео то та ко сро чи ти 
и из го во ри ти. А мај ка мо ја, она је пла ка ла од ра до сти. Учи тељ је са мо кли мао 
гла вом, а по па остао као у чу ду. Обо ји ца се сло жи ше да је шко ла у Идво ру већ 
ма ла за ме не...

Кон цем те го ди не, мај ка на го во ри мо га оца да ме по ша ље у јед ну ви шу 
шко лу у Пан че ву, јед ном гра ди ћу на ре ци Та ми шу, пет на ест ми ља ју жни је од 
Идво ра, бли зу ушћа Та ми ша у Ду нав. Ту сам на шао учи те ље, чи је је зна ње учи
ни ло ду бок ути сак на ме не, на ро чи то њи хо во по зна ва ње при род них на у ка, 
ко је су би ле са свим не по зна те у Идво ру. Ту сам по пр ви пут чуо ка ко је не ки 
Аме ри ка нац, ко ји се звао Фран клин, ра де ћи са јед ним зма јем од па пи ра и кљу
чем, от крио да је му ња отвор кроз ко ји про ла зи елек трич на стру ја са обла ка 
на облак, а да гр мља ви на до ла зи услед на пра сне екс пан зи је ва зду ха за гре ја
ног стру ја њем елек трич них вар ни ца кро за њ. То ту ма че ње учи те љи пот кре
пљи ва ли су ов де опи ти ма на јед ној елек трич ној ма ши ни, ко ја је про из ва ђа
ла елек три ци тет по мо ћу тре ња. То нам је при ка за но на пра вој ма ши ни, ко ја 
тре њем про из во ди елек три ци тет. То ме је ус хи ћа ва ло. Би ло је то та ко но во, а 
та ко про сто, ка ко ми се та да чи ни ло, а та ко опреч но све му мо ме до та да њем 
са зна њу. Ка да сам пр ве го ди не до шао ку ћи на лет њи од мор, је два сам до че као 
пр ву при ли ку да мом оцу и ње го вим при ја те љи ма, ко ји су се де ли пред на шом 
ку ћом у не де љу по сле под не, и раз го ва ра ли, по ка жем што сам но во на у чио. 
Из не на ди ло ме је ка да сам при ме тио да се мој отац и ње го ви при ја те љи по
че ше згра ња ва ти од чу да. Из гле да ло је као да су се по гле ди ма пи та ли: „Ка ку 


